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ÚVODNÍ SLOVO SPRÁVNÍ RADA A MANAGEMENT
Vážení přátelé a spolupracovníci,
předkládám vám výroční zprávu o činnosti nemocnice za rok 2010.
Nemocnice je nestátním církevním zařízením zřízeným Kongregací Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského.  Slouží v oborech chirurgie, interní lékařství, rehabilitace, ARO, ošetřovatelská 
lůžka, radiodiagnostika a klinická biochemie všem pacientům, kteří nás vyhledají. Profiluje se 
zejména v oblasti  endoskopické gastroenterologie, chirurgie nádorů i specifických zánětů střev 
a v oblasti laparoskopických výkonů. Má potřebnou lůžkovou kapacitou rehabilitační péče pro 
pacienty po mozkových příhodách, s poúrazovými a podobnými stavy. Poskytuje komplexní péči 
v  Dětském a dorostovém detoxikačním centru při léčbě závislostí na psychotropních látkách 
s působností prakticky pro celou republiku. 
Nemocnice je přívětivá již tím, že leží v zahradách pod Pražským hradem a nabízí příjemné 
prostředí, lidský a duchovní rozměr péče nemocným i jejich přátelům. Prostory chrámu lákají 
ke zklidnění lidského nitra, meditaci a modlitbě. Nemocniční kaplan se svými asistenty mohou 
poskytnout duchovní služby nebo jen přátelský rozhovor. Každodenní spolupráce řeholních sester 
a ostatních zaměstnanců na odděleních nemocnice je příkladem vzájemného respektu a svobody 
náboženského vyznání. 
Rok 2010 se nesl ve stínu hospodářské recese. Přesto jsme se rozhodli investovat do budoucnosti.  
Z iniciativy několika nadšených zaměstnanců interního oddělení a jejich přátel se podařila - i 
díky benefičnímu koncertu, sbírkám a financování z rozpočtu nemocnice - rekonstrukce jednotky 
intenzivní péče. Byla dokončena rekonstrukce varny stravovacího provozu a vybavena moderní 
technologií, včetně tabletového systému. Byla také dokončena rekonstrukce oddělení endoskopie 
a rehabilitace. Následovala úprava pokojů oddělení ošetřovatelských lůžek a kuchyňky na pokoj 
pro pacienty chirurgie. Bylo nutné pořídit malý traktor s příslušenstvím k zajištění úklidu sněhu 
na komunikacích nemocnice. 
Úhrady od zdravotních pojišťoven stačí na pokrytí jen části zdravotnického provozu. Ucházíme 
se tedy také o jiné zdroje, v tomto roce bylo podáno 36 žádostí o granty a dotace, z toho bylo 27 
úspěšných. Celkem bylo získáno přes 11. 550 000 korun.
V roce 2010 jsme pokračovali ve strategických opatřeních ke stabilizaci nemocnice a v plánech 
směřujících k upevnění jejího postavení a dalšího rozvoje.   Nemocnice Milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského zůstává vyhledávaným nemocničním zařízením a také výukovou základ-
nou pro zdravotnický personál. Nemocnice žije svým odborným, vědeckým, ale také společenským 
duchem. Život zaměstnancům, pacientům i sousedům v  okolí obohatila řada sportovních a 
kulturních akcí a benefičních koncertů.
Rád bych poděkoval Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, všem přátelům a 
příznivcům nemocnice, soukromým osobám, státním i samosprávným úřadům, organizacím a 
podnikům, bez jejichž pomoci by nemohlo být realizováno vše to, co umožňuje kvalitní péči.
Rád také velmi děkuji všem zaměstnancům nemocnice za jejich obětavou práci, díky které pat-
říme mezi oblíbená zdravotnická zařízení.
MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA 
ředitel nemocnice

SPRÁVNÍ RADA (k 31. 12. 2010)
předseda:
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA 
členové:
MUDr. Pavel Jansa
Ing. Pavel Brůna, MBA
Dr. Martina Mannová
SM. Alena Stanislava Bártová
SM. Amidea Blanka Rybecká

DOZORČÍ RADA
předseda:
Ing. Radovan Pavlica
členové:
Mgr. Stanislav Hykyš

MANAGEMENT
MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA –  ředitel
Ing. Petr Kolařík – ekonomický náměstek
MUDr. Gustav Berlinger – náměstek LPP
Ing. Vlastimil Šipl – vedoucí provozně-technického úseku do 31. července
Ing. Pavel Vlach – náměstek PTÚ od 1. Srpna
Bc. Blanka Leitermannová – hlavní sestra do 30. června
Jana Pechová – zástupce hlavní sestry do 30. listopadu 
Mgr. Šárka Šlégrová – hlavní sestra od 1. prosince

STŘEDNÍ MANAGEMENT
ARO / primář MUDr. Gustav Berlinger
Dětské a dorostové detoxikační centrum / primář MUDr. Marian Koranda
Chirurgické oddělení / primář MUDr. Daniel Ehrenberger
Centrum chirurgické gastroenterologie / přednosta MUDr. Richard Sequens, Ph.D.
Interní oddělení / primář MUDr. Josef Doseděl
Ošetřovatelská lůžka / vedoucí MUDr. Pavlína Marková
Rehabilitační oddělení / primář MUDr. Jiří Papoušek
Radiodiagnostické oddělení / primář MUDr. Martin Janče
Oddělení klinické biochemie / vedoucí Ing. Juraj Lovecký
Lékárna / vedoucí Mgr. Petra Zvonková
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Počet lůžek 5
Počet hospitalizovaných pacientů 163
Počet ambulantních pacientů 91
Počet podaných anestezií 2 070

Primář: MUDr. Gustav Berlinger
Zástupce primáře: MUDr. Radek Zub
Staniční sestra: Bronislava Chvějová, DiS. (úsek lůžkové části), Vladimír Wolf (úsek aneste-
ziologie)

Statistické údaje

Počet hospitalizovaných pacientů: 
Celkem 163, ve věku nad 65 let – 63 pacientů. Tzn., že pacienti mladší 65 let tvoří 62% všech 
hospitalizací. Jde především o intenzivní pooperační péči o pacienty po výkonech pro Cro-
hnovu chorobu a ulcerosní kolitidu.

Počet podaných anestezií: 
Celkem 2070, z toho u pacientů mladších 65 let 71% čili statisticky významný pokles ve vě-
kovém složení pacientů. Ostatní sledované údaje (délka operací, ambulantní výkony, výkony 
v regionální anestezii, výkony v ÚPS ) jsou srovnatelné s obdobím let 2006 - 2010.

Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání.
22. listopadu 2010 – přednáška a praktický kurz v kardiopulmonální resuscitaci pro praktické 
lékaře -  MUDr. Radek Zub, MUDr. Martin Čermák.

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ 
ODDĚLENÍ
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CENTRUM CHIRURGICKÉ
GASTROENTEROLOGIE

Počet operací provedených přednostou Centra 185
Počet vyšetření provedených přednostou Centra 858
Počet provedených kolposkopických zákroků 62
Počet vyšetření v poradně pro léčbu píštělí u pacientů s idiopatickými 
střevními záněty 132

Přednosta: MUDr. Richard Sequens, PhD.

V rámci Centra chirurgické gastroenterologie jsou rutinně prováděny operace střev a koneč-
níku nejvyššího stupně obtížnosti, jakými jsou např. náhrady konečníku tenkým střevem 
u ulcerózní kolitidy a familiární polypózy, nejrůznější typy strikturoplastik a resekcí u Cro-
hnovy choroby či svěrač šetřící resekční výkony u karcinomu konečníku. Dále jsou v rámci 
Centra léčeni a operováni pacienti s  familiární polypózou a kolorektálním karcinomem. 
U onkologických pacientů se jedná hlavně o nízko uložené nádory konečníku, často po 
neoadjuvantní onkologické léčbě, kde jinak hrozí trvalý vývod. I v tomto případě jsou tito 
pacienti z nejrůznějších částí republiky. Kromě pacientů s idiopatickými střevními záněty 
a nádory do centra přicházejí pacienti s nejrůznějšími problémy spadajícími do širokého 
spektra chirurgie střev a konečníku (prolapsy konečníku, střevní píštěle, postiradiační po-
škození střev a konečníku, rekonstrukce trávicího traktu po předchozích komplikovaných 
operacích na jiných chirurgických pracovištích apod.). V rámci komplexní péče o pacient-
ky trpící idiopatickými střevními záněty přednosta Centra spolupracuje s gynekologickou 
klinikou ve FNKV, vedenou doc. MUDr. Svobodou, CSc. Osobně se účastní všech poro-
dů vedených císařským řezem u pacientek po předchozích, často opakovaných, operacích 
(pacientky po totální proktokolektomii s náhradou konečníku tenkým střevem, pacientky 
po opakovaných resekčních výkonech pro Crohnovu chorobu či pacientky se stomiemi). 
Dalšími příklady úzké spolupráce s gynekologem jsou společně prováděné operace ať již 
z gynekologické indikace (např. hysterektomie či adnexektomie u pacientek po složitějších 
operacích střev a konečníku) či chirugické indikace (pacientky s karcinomem konečníku 
vyžadující současné odstranění vnitřního genitálu). Příkladem nadstandardní spolupráce 
s týmem gastroenterologů vedených prim. MUDr. Dosedělem jsou i peroperačně prová-
děné kolonoskopie či enteroskopie. Nutriční příprava, která je často nezbytná u pacientů 
trpících těžkými formami idiopatických střevních zánětů provázenými malnutricí, je rea-
lizována ve spolupráci s gastroenterologií, případně s metabolickou JIP II. interní kliniky 
Thomayerovy nemocnice vedenou doc. MUDr. Kohoutem, PhD.  Komplexní intenzivní 
pooperační péče po rozsáhlejších výkonech je poskytována na oddělení ARO. Pro pacienty 

trpící idiopatickými střevními záněty projevujícími se nejrůznějšími typy píštělí v oblasti 
análního kanálu a hráze byla od 1. 10. 2010 zřízena speciální poradna.
V roce 2010 přednosta Centra přednesl 7 přednášek týkajících se problematiky idiopatic-
kých střevních zánětů a nádorů střev a konečníku

V roce 2010 proběhly v nemocnici v rámci Centra 4 kurzy (2x Kurz ručně šitých střevních 
anastomóz a 2x Kurz laparoskopického šití).
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INTERNÍ ODDĚLENÍ
Počet lůžek 76
Počet hospitalizovaných pacientů 2 371
Počet ambulantních pacientů 21 937
Počet implantovaných kardiostimulátorů 45

Primář: MUDr. Josef Doseděl
Zástupce primáře: MUDr. Jan Švejda, MUDr. Jan Münz

Vysoce specializovanou péči poskytuje interna v kardiologii a gastroenterologii. V oblasti 
kardiologie disponuje celým vyšetřovacím programem s výjimkou levostranných katetrizací 
(koronarografií). Významně je rozvinuta péče o nemocné s poruchami rytmu včetně zavá-
dění trvalých kardiostimulátorů. Gastroenterologie a digestivní endoskopie poskytuje péči 
zejména na ambulantní bázi. Spektrum vyšetření obsahuje endoskopická vyšetření horního 
traktu, tenkého i tlustého střeva, slinivky břišní a žlučových cest. Díky spolupráci s dalšími 
špičkovými pracovišti (FN Motol, Monse spol. s. r. o.) disponuje oddělení i metodami jako 
je kapslová endoskopie tenkého střeva, balonová enteroskopie a endoskopická ultrasono-
grafie. 
Dlouhodobě rozvíjíme metody neinvazivní diagnostiky v gastroenterologii (screeningová 
vyšetření k detekci okultního krvácení nebo celiakie, dechové testy v diagnostice Helicoba-
cter pylori). V činnosti je Centrum pro biologickou léčbu nespecifických střevních zánětů, 
které se zabývá léčbou nejsložitějších případů a vede k další koncentraci těchto pacientů v 
našem zařízení. 
Počty léčených pacientů dále stoupají díky spolupráci s Centrem chirurgické gastroentero-
logie.  Léčí se zde nejsložitější případy z celé ČR. Nově otevřená Ambulance nutricionisty  
dále přispívá ke komplexní léčbě těchto vážně nemocných. 

Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání
Primář interny MUDr. Doseděl je členem výboru České gastroenterologické společnosti 
a předsedou Endoskopické sekce téže společnosti. Pravidelně publikuje sdělení z oblasti 
terapeutické digestivní endoskopie, zabývá se právní a etickou problematikou v endoskopii 
ve spolupráci s několika fakultními pracovišti. Na interním oddělení probíhá dlouhodobě 
výzkumná činnost v rámci klinických sledování i v rámci cíleného výzkumu. V roce 2010 
se výzkum týkal zejména léčby střevních zánětů, srdečního selhání a dalších závažných me-
dicínských problémů. Interní oddělení působí jako výukové centrum pro postgraduální 
studenty Endokrinologického ústavu a pro studenty zejména 3. LF Univerzity Karlovy.

Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo v roce 2010 Internímu oddělení akreditaci pro speci-
alizační vzdělávání v oboru vnitřního lékařství.
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DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ
DETOXIKAČNÍ CENTRUM

Počet lůžek 14
Počet hospitalizovaných pacientů 227
Počet ambulantních pacientů do 18 let 1 862
Počet ambulantních pacientů 2 531

Primář: MUDr. Marian Koranda (od 31. 8. 2010)
Zástupce primáře: MUDr. Ludmila Jeřábková
Odborný garant: PhDr. Helena Kocourková pro oblast klinické psychologie
Staniční sestra: Bc. Martin Marušák

Úspěšnost detoxikačních oddělení se hodnotí podle počtu dokončených hospitalizací a za-
řazení do následné léčby. DaDDC - i přes mizivou motivovanost dětských pacientů pro 
protitoxikomanickou léčbu - vykazuje úspěšnost 84%. Jedná se o jediné zařízení svého dru-
hu v celé ČR, je využíváno jako školící centrum pro výuku 
pre- i postgraduálních studentů.

Personální změny: 
Do starobního důchodu odešla dlouholetá primářka oddělení MUDr. Darina Stančíková. 

Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání
MUDr. Marian Koranda - odborné články (Psychiatrie pro praxi, Zdravotnické noviny), 
populárně naučné články v mnoha tiskovinách a internetových periodikách, v rozhlase a v 
televizních vystoupeních, odborné příspěvky na národních i mezinárodních konferencích 
a kongresech (psychiatrie a pediatrie), lektorská a přednášková činnost, externí učitel 3. 
LF UK, člen redakční rady www.substitucni-lecba.cz, člen poradního sboru pro návykové 
nemoci MZ ČR, člen Akreditační komise ČR pro obor návykových nemocí. 

MUDr. Ludmila Jeřábková – odborný příspěvek na hepatologickém kongresu v Karlových 
Varech (5/2010), účast na odborných konferencích, odborný poradce pro oblast dětské gast-
roenterologie, vystoupení v televizi a v internetových poradnách.

Bc. Martin Marušák – odborná přednáška na konferenci Mladiství a drogy (4/2010)
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CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Počet lůžek 38
Počet hospitalizovaných pacientů 2 204
Počet ambulantních pacientů 11 882
Počet operovaných pacientů 1 557

Primář: MUDr. Daniel Ehrenberger
Zástupce primáře: MUDr. Petr Bačkovský

Chirurgické oddělení bylo rozděleno na stanice CH3, CH5 a CHIP.

Stanice CH3 díky rekonstrukci bývalé kuchyňky přibyl dvoulůžkový pokoj a tato stanice 
nyní disponuje 18 lůžky
Stanice CH5 - 18 lůžek
Stanice CHIP - 4 monitorovaná lůžka

Lékaři pracují pravidelně v systému specializovaných chirurgických ambulancí a poraden, 
kde jsou pacienti vyšetřováni a indikováni k operačním zákrokům a poté také doléčováni.

Specializacemi chirurgického oddělení zůstávaly koloproktologie, laparoskopická chirurgie, 
operace všech druhů kýl klasicky i laparoskopicky v rámci Centra pro řešení kýly, operace 
varixů, medicínsky indikované některé výkony plastické, úrazová chirurgie včetně provádění 
artroskopií a artroskopicky prováděných plastik předního zkříženého kolenního vazu.

Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání
říjen 2010 - specializovaný Kýlní seminář pro praktické lékaře, specializované lékaře a zdra-
votní sestry. Přednášejícími byli MUDr. Ehrenberger, MUDr. Šimková a MUDr. Hovadík.

prosinec 2010 – přednáška MUDr. Ehrenbergera na téma akutních laparoskopických op-
erací na mezinárodním laparoskopickém kongresu. Na tomto kongresu byl jmenován za 
Českou republiku do předsednictva sekce zabývající se problematikou laparoskopické op-
erativy akutních stavů.

po celý rok 2010 - probíhaly odborné stáže studentů 4. – 6. ročníku LF, a to zejména 
třítýdenní blokové předstátnicové stáže studentů 6. ročníku 3. LF UK.

Nadstandardní pokoj na chirurgickém oddělení
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OŠETŘOVATELSKÁ LŮŽKA

Počet lůžek 20
Počet hospitalizovaných pacientů 248
Počet ošetřovacích dnů v roce 4 783
Počet klientů propuštěných do domácí péče 59 %

Vedoucí oddělení: MUDr. SM. Přemysla Pavlína Marková
Staniční sestra: Irena Müllerová

Charakteristika 
Oddělení ošetřovatelských lůžek poskytuje komplexní rehabilitačně - ošetřovatelskou péči 
v nepřetržitém 24 - hodinovém provozu. Dlouhodobě se zaměřuje na geriatrické pacienty 
po prodělaných akutních onemocněních (např. úrazech, operacích, infektech apod.). Důraz 
je kladen na rehabilitaci, zvýšení míry soběstačnosti s cílem návratu klienta do domácího 
prostředí. V průběhu roku 2010 proběhly menší stavební práce a úpravy interiéru, kte-
ré umožnily snížit počet pacientů na pokojích, zlepšit prostorové a hygienické podmínky 
zejména pro péči o imobilní pacienty a celkově kultivovat prostředí pokojů pro pacienty. 
Díky úpravám došlo k efektivnějšímu využití lůžkové kapacity, což se projevilo nárůstem 
objemu poskytnuté péče v porovnání s předchozími lety. 

V roce 2010 bylo přijato 248 klientů, z toho 200 obyvatel Prahy (Praha 6 – 116 klientů, 
Praha 1 – 21 klientů), 48 pacientů z okolí hl. města. Šlo o pacienty s akutní dekompenzací 
stavu. Nejčastějšími ošetřovatelskými problémy byly zhoršení pohyblivosti, soběstačnosti, 
kognitivních funkcí, malnutrice, chronické rány, inkontinence. Pacienti byli většinou pře-
kládáni z akutních oddělení nemocnice. Většina klientů (80,1%, tj. 197 pacientů z celkově 
243 uzavřených hospitalizací) byla po stabilizaci stavu propuštěna zpět do domácího pro-
středí nebo do zařízení sociální péče. Průměrná ošetřovací doba se zkracuje (v roce 2010 19,5 
dne, v roce 2009 28,4 dne, v roce 2008 cca 35 dní). Celkový objem poskytnuté péče vzrostl 
na 4783 ošetřovacích dnů, průměrná obložnost na 73,4%.

Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání
MUDr. Marková spolupracuje jako odborný garant na projektu vybudování Centra palia-
tivní péče v NMSKB.
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REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

Počet lůžek 25
Počet hospitalizovaných pacientů 531
Počet ambulantních pacientů 2 716
Počet pacientů hospitalizovaných na ostatních odd. nemocnice 314

Primář: MUDr. Jiří Papoušek
Zástupce primáře: MUDr. Yvona Kultová
Staniční sestra: Blanka Benešová
Vedoucí fyzioterapeutka:  Markéta Majzlíková, DiS

V průběhu ledna 2010 byla dokončena přestavba lůžkového oddělení, které bylo zřízeno ve 
2. poschodí. Je zde 6 třílůžkových pokojů s hygienickou buňkou, 3 dvoulůžkové pokoje, 
3 tělocvičny, 2 místnosti pro ergoterapii, 1 pracovna sester, dále vyšetřovna a pracovna pro 
lékaře. Rekonstrukcí oddělení se zlepšily ubytovací podmínky pro pacienty i pracovní pod-
mínky pro zaměstnance.

Výkony:
Fyzioterapeuty provedeno výkonů 39 208
Ergoterapeuty provedeno výkonů 1 936
Lékaři provedeno výkonů myoskeletální medicíny 2 111

Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání
Březen 2010 - Bc. Stanislava Pátková: Ergoterapie amputovaných. Celostátní konference 
ergoterapie, Ostrava
Říjen 2010 - MUDr. Jiří Papoušek: Následky cévní mozkové příhody a jejich léčba
odborná konference: Komprehenzivní rehabilitace po CMP, Fakulta zdravotnických studií 
Západočeské univerzity Plzeň

Odborné publikace:
Článek do časopisu MUDr. Jiří Papoušek: Rehabilitace po cévní mozkové příhodě. 
Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře 2010, 4 :145-149.
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RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

Jednotlivá pracoviště / čekací doba / počet vyšetření za rok
Skiagrafie bez čekání 12 041
Sonografie max. 1 týden* 11 276
Skiaskopicko-skiagrafické pracoviště do 24 hodin 682
Výpočetní tomografie – CT do 48 hodin 3 142
*urgentní vyšetření po telefonické domluvě okamžitě

Primář: MUDr. Martin Janče
Zástupce primáře: MUDr. Renata Pelantová
Vrchní laborant: Vlasta Hamzová

Koncepce oddělení
Oddělení je personálně, přístrojově i organizačně koncipováno tak, aby poskytovalo co nej-
rychlejší a nejpřesnější diagnostické údaje po dobu 24 hodin denně. Lékaři i radiologičtí asis-
tenti proto musí zvládat všechny metody a postupy používané na oddělení.
Rychlosti diagnostického procesu napomáhá kompaktní uspořádání oddělení, kdy jednotlivá 
pracoviště jsou vzájemně vzdálená pouze několik metrů. Vyšetřující lékaři a radiologičtí asis-
tenti jsou v trvalém osobním kontaktu, takže je možné operativně bez časových ztrát přizpů-
sobit diagnostické postupy okamžité potřebě pacienta. Pacienti jsou k vyšetření objednáváni 
s přesností na desítky minut a čas je, až na výjimečné situace dodržován.

Dokumentace
veškerá obrazová dokumentace ze všech pracovišť se ukládá v digitalizované podobě a je kdy-
koliv k dispozici i na jednotlivých odděleních NMSKB. V případě potřeby zapůjčení doku-
mentace pacientovi se vyšetření uloží na CD.

Odborná činnost
Přednáška v rámci odpoledního semináře pro praktické lékaře v NMSKB.  Všichni lékaři se 
pravidelně účastní akcí pořádaných ČRS.

Radiodiagnostické oddělení je jednotka obrazové diagnostiky vybavena v oblasti rentgeno-
vých přístrojů technikou na slušné úrovni s dobrým odborným zázemím lékařů a radiologic-
kých asistentů.
Provoz je koncipován tak, aby postup vedoucí k diagnóze pacienta byl co nejúčelnější a nej-
rychlejší. Kromě některých CT vyšetření jsou popisy vyšetření k dispozici ihned po jeho pro-
vedení.

Objednací doby jsou hluboko pod průměrem okolních nemocnic a jsou na úrovni soukro-
mých specializovaných pracovišť. Pobyt hospitalizovaných i ambulantních pacientů na oddě-
lení je zkrácen na minimum.
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ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LÉKÁRNA

Počet stanovených krevních obrazů 16 824
Počet zpracovaných biochemických vyšetření krví od pacientů 19 892
Počet koagulačních vyšetření 11 429
Počet analýz moči chemicky a mikroskopicky 3 654

Vedoucí oddělení: Ing. Juraj Lovecký
Zástupce vedoucího oddělení: Mgr. Petra Kynclová
Odborní garanti laboratoře jsou: MUDr. E. Liška, MUDr. D. Kadlecová 

Celkové hodnocení
Oddělení klinické biochemie má nepřetržitý provoz a zajišťuje pro hospitalizované i am-
bulantní pacienty většinu laboratorních vyšetření. Specializovaná a méně často ordinovaná 
vyšetření, včetně veškerých mikrobiologických vyšetření, zajišťují speciální laboratoře, pře-
devším laboratoř Klinlab. 

Oddělení klinické biochemie je rozčleněno na několik pracovních úseků, a to: příjem ma-
teriálu a močová laboratoř, biochemie, imunologie, hematologie, transfuze a toxikologie. 

Na transfuzním úseku bylo stanoveno 538 krevních skupin a provedeno 645 vyšetření kom-
patibility transfuzních přípravků a 274 screeningů antierytrocytálních protilátek.

Publikační a výzkumná činnost
Laboratoř se účastní klinických studií jako zpracovatel biologického materiálu. V červnu 
2010 vykonali na oddělení OKB povinnou měsíční praxi dva studenti SZŠ v Praze – obor 
zdravotní laborant. Pro studenty SZŠ zajišťuje laboratoř každoročně exkurzi.

Vedoucí oddělení: Mgr. Petra Zvonková
Zástupce vedoucí: PharmDr. Ludmila Polová

Činnost lékárny
V lékárně bylo v roce 2010 zrealizováno 13 700 receptů, (z toho 12 850 pro zdravotní
pojišťovny) a 2 250 poukazů, 6 850 žádanek pro vlastní zdravotnické zařízení a 60 objed-
návek od jiných odběratelů.

Výhled do budoucna
Snahou lékárny je zoptimalizovat a zefektivnit zásobování vlastního zdravotnického 
zařízení léčivy. Proběhlo několik jednání týkajících se možnosti zavedení automatického 
dispenzačního systému (princip „unit dose“). 

Hlavní výhody tohoto systému jsou
1) snížení nákladů na léky (nehromadily by se zásoby léků na odděleních a zabránilo
by se ztrátám způsobeným expirací léků) 
2) úspora času sesterského personálu (vychystávání léků)
3) aktivnější a odbornější zapojení farmaceuta do procesu léčby hospitalizovaných
pacientů.

Personální změny
Tým lékárny byl rozšířen o klinického farmaceuta Mgr. Lenku Havajíkovou pro zajištění 
činností spojených se záznamy medikace pro klinické studie a pro farmakoekonomické 
vyhodnocování pozitivního listu.
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ZUBNÍ AMBULANCE

Počet ošetřených registrovaných pacientů 288
Počet akutních ošetření 103
Počet ošetřených hospitalizovaných pacientů v NMSKB 48

Vedoucí oddělení: MUDr. Anna Svobodová 
Sestry: Martina Svobodová, Marie Votavová

V zubní ambulanci se věnujeme prevenci onemocnění zubů a dásní pomocí edukace pa-
cientů a opakovaných instruktáží správné hygieny a motivace během pravidelných kont-
rol. Provádíme také všechny základní výkony vedoucí k odstranění zubní bolesti, zubního 
kazu, zastavení procesu parodontitidy a následné rehabilitaci pacienta po stránce estetic-
ké i funkční. Používáme moderní materiály i metody a  spolupracujeme s ortodontistou  
i implantologem. Na vyžádání poskytujeme konzultační činnost široké veřejnosti. V rámci 
nemocnice poskytujeme konziliární péči na všech jejích odděleních. Jedná se především 
o řešení akutních zubních bolestivých stavů hospitalizovaných pacientů (řešení akutního 
parodontálního abscesu, akutního zánětu zubního nervu, akutního zánětu okostice), o vy-
loučení fokální infekce v oblasti dutiny ústní a o úpravy a opravy snímacích náhrad u plně 
či částečně imobilních pacientů. 

Mezi akutně ošetřené hospitalizované pacienty v roce 2010 patřili klienti dětského a do-
rostového detoxikačního centra (29,2 %), pacienti z interních oddělení (25 %), z oddělení 
rehabilitace (8,3 %), z lůžek následné péče (6,3 %) a z chirurgického oddělení (2 %). V zubní 
ambulanci absolvovali svoji povinnou praxi na stomatologii studentky VOŠ v Ječné ulici, 
v roce 2010 byly celkem 3. Díky sponzorskému daru byla v tomto roce naše ambulance 
vybavena novým RVG Kodak 5100, který umožnil plnou digitalizaci RTG dokumentace. 
Z finančního daru byl také zakoupen fotoaparát Canon, umožňující lepší dokumentaci 
ošetření a edukaci pacientů.
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DUCHOVNÍ PÉČE GRANTY A PREZENTACE

Duchovní služba v nemocnici
Vedle kvalitní lékařské a ošetřovatelské péče nabízíme i službu duchovní. Nechceme totiž 
nechat bez povšimnutí otázky lidského nitra a věnujeme pozornost tomu, jak pacienti po-
byt v nemocnici prožívají.

Nemocniční kaplani svojí přítomností u lůžka nabízejí:
lidský zájem o zkušenosti a životní příběh pacientů;
rozhovor o tom, co pacienty zajímá;
modlitbu a četbu Bible (v případě zájmu mohou pacienti obdržet Nový zákon zdarma);
udílení svátostí;
zprostředkování kontaktu s duchovními všech církví a náboženství registrovaných v České 
republice.
Dále nabízíme i možnost duchovního obohacení, neboť v těsném sousedství nemocnice je 
kostel sv. Karla Boromejského, kde se denně slaví katolické bohoslužby se zvukovým pře-
nosem ke každému lůžku. 

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Karla Boromejského
Po – Pá: 5:30 hod, 15:00 hod (o prázdninách jen v Po, St)
So: 7:45 hod
Ne: 10:00 hod (myslíme při ní zvláště na nemocné a všechny zaměstnance)
Jsou přístupné chory kostela z I. i II. patra nemocnice. Kostel je v době bohoslužeb přístup-
ný bezbariérově i hlavním vchodem před areálem nemocnice.

Možnost vnitřního ztišení, meditace, modlitby
Trvale je pro pacienty přístupný II. chór kostela (přístup z II. patra nemocnice)
Možnost využití adorace v kostele s modlitbou za nemocné: St: 16:00 – 19:00

Poslech křesťanského Radia Proglas
Radio Proglas je možné poslouchat na každém lůžku ze sluchátek. 

Vedoucí oddělení: Mgr. Martin Hofr
Zástupce vedoucího oddělení: Mgr. SM. Alžběta Hana Soudková

Referát grantových a presentačních aktivit zpracoval pro rok 2010 celkem 36 žádostí na dary 
a dotace. Z toho bylo 27 úspěšných, tedy požadovaná částka byla získána celá nebo její část. 
Celkem bylo získáno přes 11.550.000 Kč. Kromě Dětského a dorostového detoxikačního 
oddělení byly úspěšné projekty pro rehabilitaci, jednotku intenzivní péče, oddělení RTG a 
podpořená byla i lůžka následné péče. Velké ocenění zaslouží jednotlivá oddělení a stanice 
naší nemocnice, která se zapojila do získávání podpory z drobných darů.

Seznam akcí za rok 2010
11. února 2010 Den nemocných
14. února 2010 Benefiční koncert KrisKrosKvintet
10. května 2010 Svěcení přístroje pro oddělení Interna zakoupeného z daru DIPLOMATIC 
SPOUSES ASSOCIATION – PRAGUE (DSA)
15. května 2010 Setkání křesťanských zdravotníků
30. května 2010 Dětský den v nemocnici
10. června 2010 Volejbalový turnaj zaměstnanců – NMSKB CUP
20. června 2010 Koncertní benefice 2010 – PICCOLO CORO & PICCOLA ORCHES-
TRA
7. září 2010 Setkání zaměstnanců – i bývalých s koncertem Duo Semplice
9. října 2010 Drakiáda v nemocnici 
11. října 2010 Specializovaný Kýlní seminář pro praktické lékaře, specializované lékaře a 
zdravotní sestry
4. listopadu 2010 Oslava svátku sv. Karla
22. listopadu 2010 Přednáška a praktický kurz v kardiopulmonální resuscitaci pro praktické 
lékaře
28. listopadu 2010 Adventní koncert – zpěv Roman Janál, komorní sbor En Arché, recitace 
Dana Batulková
28. listopadu 2010 Mezinárodní vánoční bazar 2010 – prezentace nemocnice na mezinárod-
ním bazaru, který pořádala Asociace partnerů členů diplomatického sboru v Praze (DSA)
2. prosince 2010 Celonemocniční setkání zaměstnanců s vyhodnocením roku 2010
6. prosince 2010 Adventní koncertní benefice 2010 - koncert posluchačů HAMU
12. prosince 2010 Adventní koncertní benefice 2010 - koncert posluchačů HAMU
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Divadelní představení na dětském dni (Jan Přeučil a Eva Hrušková) Návštěva paní Livie Klausové a Marie Kaczyńské v únoru 2010

Jícnová sonda zakoupená z daru Diplomatic Spouses Association–Prague Koncert Piccolo Coro & Piccola Orchestra, červen 2010
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Drakiáda 9. října 2010

Návštěva ministra zdravotnictví Leoše Hegera a arcibiskupa Mons. Duky

Návštěva primátora Prahy MUDr. Pavla Béma 24. května 2010
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SPONZOŘI A DÁRCI PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Aška Václav, Baldýnská Anna, Beck Vladimír, Bečka Marek, Bělorová Jitka, 
Biotronik, Bivoj, Brdičková Jana, Centra, Čapek Miroslav, Davidová Dana, 
Denk Pavel, Domov sociálních služeb Vlašská, DSA (Diplomatic Spouses 
Association), Dudová Marie, Dvořák Jaroslav, Evona-Medica, Farní chari-
ta Vlašim, Fashion Style-Postforming Elemente, Gorgoň  Antonín, Grego-
ra Zbyněk, Härtel Jaroslav, Hausdorfová Jana, Helcl Jaroslav Topenářství, 
Hlavní město Praha, Hrdinová Jana, Hurník Ilja, Chrištof, Implant, Iso-
la Powertek, Janda František, Janská Zdeňka, JAPE CZ, Jiva Jirák, Kaláb 
Jaromír, Kalábová Jitka, Kawalec Miroslav, Klášter sester premonstrátek, 
Kletečková Marie, Kompas, Komwag, Kongregace MSKB, Kopecký Franti-
šek, Kortánová Stanislava, Křemencová Blanka, Kučera Pavel, Kundrátková 
Zdeňka, Kuranda Rudolf, Lazecký Jan, Lisý František, Lubas Jiří, Macek 
Zdeněk, Mareš Jiří, Martinec Miroslav, Matějka Jan, MČ Praha 1, MČ Pra-
ha 6, Měchová Libuše, MGA GREIF, Moravec Boris, MPSV, MZ ČR, Na-
dace Divoké Husy, Nadace Dobré dílo, Nadace Jana Anderse Sládka, Nadace 
pro radost, Nadace Život umělce, Nadační fond Zlatá Praha, Nájemníková 
Zdena, Nycomed, Olmer Miroslav, Petrlíková Blažena, Pharmos, Piccolo 
Coro & Piccola Orchestra, Plocková Hana, Pneuservis Jirkalovi, Pospíšilová 
Zuzana, Prokešová Milena, Přátele Alfonse Muchy, Přibyl Stanislav, Purum 
s.r.o., Rezult Plus, Ritter Karel, Rybecká Blanka, Rytířský řád křížovníků, 
Rýznar Miroslav, Schering-Plough, Schneiderová Zdena, Schwarzenberg 
Karel, Sova Václav Mal-Byt, Stavařová Hana, Suverénní řád Maltézských 
rytířů, Svoboda Martin, Štrof Jaroslav, Tomanová Jana, Torrex Chiesi, Tra-
plová Jana, Truhlíková Jarmila, Trunečková Irena, Vaněk Josef, Vitásková 
Jana, Vlach Pavel, Votlučka Marek, Waigner Vladimír.

Počet zaměstnanců za období leden až prosinec 2010

Lůžková oddělení v roce 2010

Kategorie zaměstnanců  Počet fyzický  Počet přepočtený  Počet ke konci období
Lékaři  57,554  45,6  46,8
Farmaceuti 3,167  2,33  2,75
Jiní odbor. prac. VŠ  9,167  6,608  6,65
Jiní odbor. prac. SŠ  3,358  2,34  2,3
SZP  201,801  162,24  170,746
NZP  8,131  6,478  6,2
PZP  24,143  20,27  24,191
THP  42,985  38,01  37,85
Dělníci a provoz. prac.  43,934  35,938  36,15
Ostatní  0  0  0
Celkem  394,24  319,81  333,64

Název pracoviště Počet oš. dnů Počet 
hospitalizací

Obložnost (%) Prům. oš. doba

Interna  17 447  2 052  75,4  8,49
JIP  1 461  319  66,7  4,57
Chirurgie  6 754  1 944  60,7  3,47
ChIP  1 076  260  76,6  4,14
ARO  1 265  163  72,1  7,76
Rehabilitace  6 182  531  70,1  11,64
DaDDC  2 077  227  44,8  9,15
Ošetřovatelská 
lůžka

 4 783  248  73,4  19,52
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EKONOMICKÉ ÚDAJE

(v tis. Kč) k 1.1.2010 k 31.12.2010
AKTIVA CELKEM 155 385 166 767
Stálá aktiva celkem 62 746 83 326
dlouhodobý nehmotný majetek 8 006 8 191
oprávky k dlouhodobému.nehmotnému majetku 6 093 6 202
dlouhodobý hmotný majetek 178 254 204 510
oprávky k dlouhodobému.hmot.majetku 117 421 123 805
Krátkodobý majetek 92 639 83 441
zásoby 3 545 3 447
pohledávky z obchodního styku 13 568 18 386
poskytnuté zálohy 140 0
jiné pohledávky 68 0
finanční majetek 71 464 61 502
přechodné účty aktivní 3 854 105

PASIVA CELKEM 155 385 166 767
Vlastní zdroje krytí 103 335 109 293
majetkové fondy 76 905 76 905
finanční fondy 4 783 1 946
hospodářský.výsledek včetně ztrát z minulých let 21 647 27 442
Cizí zdroje 52 050 57 474
dlouhodobé závazky 14 250 11 250
krátkodobé závazky 36 958 45 833
Přechodné účty pasivní 842 393

(v tis. Kč) k 1.1.2010 k 31.12.2010
Spotřeba materiálu 88 569 89 818
Prodané zboží 0 27 530
Spotřeba energie 7 210 7 274
Služby 26 778 28 812
Osobní náklady 122 725 130 898
Daně, poplatky, pojistné, úroky 205 202
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

16 517 14 973

Ostatní náklady 4 861 7 723
NÁKLADY CELKEM 266 865 307 230

(v tis. Kč) k 1.1.2010 k 31.12.2010
Tržby z prodeje služeb 256 561 261 975
Tržby za prodané zboží 0 29 096
Ostatní výnosy 10 660 12 195
Provozní dotace a dary 9 798 11 552
Tržby z prodeje majetku a materiálu 162 51
TRŽBY CELKEM 277 181 314 869

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za účetní období 
bez daně

10 316 7 639

ROZVAHA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
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k 1.1.2010 % k 31.12.2010 %
mzdy 92 341 34,60% 97 565 31,80%
odpisy 16 512 6,20% 14 351 4,70%
sociální a zdravotní pojištění 30 384 11,40% 32 925 10,70%
SZM 6 620 2,50% 19 196 6,20%
ostatní náklady 3 211 1,20% 3 269 1,10%
léky 48 019 18,00% 54 739 17,80%
ZUM 16 618 6,10% 20 700 6,70%
opravy 7 691 2,90% 11 166 3,60%
ostatní služby 11 015 4,10% 17 646 5,70%
energie 6 315 2,40% 6 390 2,10%
všeobecný materiál, náhradní 
díly

9 717 3,60% 3 483 1,10%

laboratorní a diagnostický 
materiál

7 269 2,70% 7 623 2,50%

praní, úklidové služby 7 075 2,70% 5 652 1,80%
stravování pacientů 2 591 1,00% 2 338 0,80%
drobný dlouhodobý hmotný 
majetek

143 0,10% 835 0,40%

telefonní poplatky 666 0,20% 703 0,20%
pohonné hmoty 47 0,00% 64 0,00%
zdravotnický drobný dlouho-
dobý hmotný majetek

300 0,10% 8157 2,70%

pojištění 331 0,20% 428 0,10%
CELKEM 266 865 100,00% 307 230 100,00%

SKLADBA NÁKLADŮ
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k 31.12.2010 %
mzdy 97 565 31,80%
odpisy 14 351 4,70%
sociální a zdravotní pojištění 32 925 10,70%
SZM 19 196 6,20%
ostatní náklady 3 269 1,10%
léky 54 739 17,80%
ZUM 20 700 6,70%
opravy 11 166 3,60%
ostatní služby 17 646 5,70%
energie 6 390 2,10%
všeobecný materiál, náhradní 
díly

3 483 1,10%

laboratorní a diagnostický 
materiál

7 623 2,50%

praní, úklidové služby 5 652 1,80%
stravování pacientů 2 338 0,80%
drobný dlouhodobý hmotný 
majetek

835 0,40%

telefonní poplatky 703 0,20%
pohonné hmoty 64 0,00%
zdravotnický drobný dlouho-
dobý hmotný majetek

8157 2,70%

pojištění 428 0,10%
CELKEM 307 230 100,00%

STRUKTURA NÁKLADŮ NMSKB
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k 31.12.2010 %
Tržby za služby hlavní činnost 261 948 83,20%
Tržby za prodané zboží 29 096 9,20%
Tržby z prodeje majetku a materiálu 51 0,05%
Úroky 12 0,05%
Zúčtování fondů 963 0,30%
Ostatní výnosy 11 247 3,60%
Příspěvky 3 254 1,00%
Dotace 8 298 2,60%
CELKEM 314 869 100,00%

STRUKTURA VÝNOSŮ
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69,20%

5,30%

1,00%

14,00%

0,20%

8,40%

0,00%

0,80% 0,40%

0,70%

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Vojenská zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna bank

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Revírní bratrská pokladna

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

Zdravotní pojiš´tovna Média

ostatní

Jméno pojišťovny k 1.1.2010 k 31.12.2010
body % body %

Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ČR

109 264 177 71,40% 108 162 452 69,20%

Vojenská zdravotní pojišťovna 8 134 073 5,30% 8 267 334 5,30%
Hutnická zaměstnanecká pojiš-
ťovna

773 503 0,50% 1 582 948 1,00%

Oborová zdravotní pojišťovna 
bank

18 065 985 11,80% 21 972 872 14,00%

Zaměstnanecká pojišťovna 
Škoda

881 082 0,60% 275 647 0,20%

Zdravotní pojišťovna Minister-
stva vnitra ČR

12 685 533 8,40% 13 182 979 8,40%

Revírní bratrská pokladna 102 275 0,10% 22 463 0,00%
Zdravotní pojišťovna METAL-
ALIANCE

1 636 979 1,10% 1 218 529 0,80%

Česká národní zdravotní pojiš-
ťovna

1114328 0,70% 0 0,00%

Zdravotní pojiš´tovna Média 72022 0,00% 591743 0,40%
ostatní 377 426 0,10% 1 139 097 0,70%
CELKEM 153 107 383 100,00% 156 416 064 100,00%

STRUKTURA VÝNOSŮ OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN
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AUDIT



Návštěva biskupa Karla Herbsta v Den nemocných

Svěcení nemocnice spojené s tříkrálovou sbírkou



Oddělení následné péče
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