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Nový ředitel Nemocnice pod Petřínem 
 
Novým ředitelem Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského pod Petřínem 
se stal Ing. Jiří Veselka, MBA. Jiří Veselka má za sebou dlouholeté zkušenosti ve 
zdravotnickém managementu, téměř 12 let působil v Krajské nemocnici Liberec, a.s., nejprve 
jako technický náměstek ředitele a od roku 2010 do roku 2013 zastával pozici generálního 
ředitele nemocnice. V Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského byl 
v posledních …. letech členem správní a dozorčí rady, od …..doplnit měsíc 2016 nemocnici 
vede jako ředitel.  
 
Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského je jednou ze tří církevních 
nemocnic v České republice a jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí. Je nestátním 
zdravotnickým zařízením, je zřízena Kongregací Milosrdných sester svatého Karla 
Boromejského, která ji založila v roce 1842. V roce 1948 byla nemocnice zestátněna a 
Kongregace ji získala zpět až 1. října 1993.  
 
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je výjimečná svou historickou 
vazbou na Kongregaci Milosrdných sester, která určuje duchovní rozměr a osobní 
přístup v péči o nemocné.  
V současné době nemocnice poskytuje ambulantní i lůžkovou péči v základních i 
specializovaných oborech medicíny, a to všem pacientů bez rozdílu vyznání, rasy či politické 
příslušnosti. Vynikající pověsti mezi odborníky i pacienty se těší především zdejší 
pracoviště gastroenterologie a rehabilitace, kromě toho má nemocnice internu a 
chirurgii včetně obou druhů JIP a ARO.  
V tuto chvíli zcela jedinečnými službami ve zdravotní péči v Čechách jsou Oddělení 
paliativní medicíny s péčí o terminálně nemocné pacienty a Dětské a dorostové 
detoxikační centrum.   
 
Nemocnice má kapacitu cca 190 lůžek včetně lůžek intenzivní péče, počet ambulantních 
ošetření činí ročně cca 50 tisíc, počet hospitalizací necelých 10 tisíc. 
Celkové příjmy nemocnice ve výši cca 270 milionů Kč jsou tvořeny více než z 90% příjmy ze 
zdravotního pojištění, o dalších cca 10% se dělí příjmy z vedlejších činností,  grantů a dotací, 
příspěvků od dárců, apod.. Kongregace přispívá každoročně na velké opravy a investice 
budov nemocnice částkou ve výši cca 5 milionů Kč.  
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