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Úvodní slovo ředitele
Vážená paní, vážený pane,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Milosrdných sester
svatého Karla Boromejského v Praze za rok 2008, obsahující informace o
podobě, odborných činnostech a hospodaření nemocnice.
Nemocnice je nestátním zdravotnickým zařízením zřízeným církevní
organizací - Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Bornejského - a je jedinou
církevní nemocnicí tohoto typu v České republice. Nemocnice slouží všem
nemocným a potřebným bez rozdílu. Poskytuje akutní péči v základních oborech
chirurgie, interního lékařství, rehabilitace a ARO, dále v oboru radiodiagnostiky,
klinické biochemie a na svých dalších specializovaných odborných pracovištích,
zejména pak v oblasti endoskopické gastroenterologie, chirurgie nádorů a
specifických
zánětů
střev,
laparoskopických
výkonů
a
implantací
kardiostimulátorů a věnuje náležitou péči pacientům ve svých odborných
ambulancích a poradnách. Jako jedna z mála disponuje lůžkovou kapacitou
rehabilitační péče pro pacienty po mozkových příhodách, s poúrazovými a
podobnými stavy. Poskytuje v ČR unikátní péči v detoxikačním centru pro děti a
dorost při léčbě závislostí na psychotropních látkách.
Areál uprostřed zeleně zahrad v historickém srdci Prahy je příjemným
prostředím pro nemocné i jejich přátele. Dlouhodobá intimní vazba nemocnice a
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského určuje duchovní rozměr
péče o nemocné a jejich blízké, vlastní kostel sv. Karla Boromejského umožňuje
účast na pravidelných bohoslužbách a nemocniční kaplan s asistenty poskytují
duchovní služby i u lůžka nemocného. Každodenní vzorná a harmonická
spolupráce řeholních sester a civilních zaměstnanců na odděleních nemocnice je
výrazem respektu, svobody vůle a náboženského vyznání a tento fenomén
působí citlivě a významně kladně na pacienty. Také tato skutečnost měla jistě
silný vliv na hodnocení nemocnice očima pacientů v posledních letech, kdy byla
na předních místech.
V tomto roce bylo po rekonstrukci a modernizaci uvedeno do provozu
oddělení klinické biochemie, uskutečnila se rekonstrukce klimatizace operačních
sálů, ARO, CT pracoviště a proběhla výměna kotlů plynového vytápění a
regulačních komponent. Pro zlepšení technického vybavení s cílem co nejlepší
péče o pacienty nakoupila nemocnice zdravotní techniku za téměř 10 mil. Kč.
Nemocnice ukončila hospodaření v roce 2008 se ziskem po zdanění ve výši 3
615 tisíc Kč. Kladný účetní výsledek byl dosažen při sníženém příjmu od
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zdravotních pojišťoven o více než 4% pouze díky příjmům z dotací, grantů a
dalších plateb z ekonomických činností.
Náklady vlivem úsporných opatření rostly regulovaně. Projekt na úsporu nákladů
a zvýšení výnosů se může projevit v delším časovém horizontu.
V roce 2008 pokračovali práce také na strategickém plánu zadaném
zřizovatelem, aby mohl posloužit jako podklad k rozhodnutí o dalším vývoji
nemocnice a o strategickém investování.
Všechny naše kroky směřovali a směřují k další stabilizaci nemocnice a
upevnění jejího postavení. Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Bornejského
zůstává prestižním nemocničním zařízením a výukovou základnou pro
zdravotnický personál.
Rád bych touto cestou poděkoval Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského, všem příznivcům a podporovatelům nemocnice, soukromým
osobám, státním i samosprávným úřadům, organizacím a podnikům, bez jejichž
pomoci by nemohlo být realizováno vše to, co umožňuje kvalitní humánní péči a
její stávající úroveň.
V neposlední řadě děkuji také všem zaměstnancům nemocnice za jejich
velmi obětavou práci, díky které patříme mezi vyhledávaná zdravotnická zařízení.

MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA
ředitel nemocnice
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Správní rada a management organizace
SPRÁVNÍ RADA
Ing. Jiří Lobkowitz – předseda
členové:
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
MUDr. Martin Jan Stránský, MD
MUDr. Pavel Jansa
Constantin Kinský
SM. Alena Stanislava Bártová
SM. Mirjana Ludmila Vinšová
SM. Amidea Blanka Rybecká
MANAGEMENT
MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA - ředitel
Ing. Petr Kolařík - ekonomický náměstek
MUDr. Gustav Berlinger - náměstek LPP
Ing. Vlastimil Šipl – vedoucí provozně-technického úseku
Bc. Blanka Leitermannová - hlavní sestra

STŘEDNÍ MANAGEMENT
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Název oddělení
ARO
Dětské a dorostové detoxikační centrum
Chirurgické oddělení
Centrum chirurgické gastroenterologie
Interní oddělení
Radiodiagnostické oddělení
Oddělení klinické biochemie
Lékárna
Ošetřovatelská lůžka
Rehabilitační oddělení

Primář (vedoucí oddělení)
prim. MUDr. Gustav Berlinger
prim. MUDr. Darina Stančíková
prim. MUDr. Daniel Ehrenberger
předn. MUDr. Richard Sequens
prim. MUDr. Josef Doseděl
prim. MUDr. Martin Janče
Mgr. Petra Kynclová
Mgr. SM Madlen Zvonková
prim. MUDr. Pavlína Marková
prim. MUDr. Jiří Papoušek

Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Počet
Počet
Počet
Počet

lůžek
hospitalizovaných pacientů za rok 2008
ambulantních pacientů za rok 2008
podaných anestezií

5
158
381
2 055

Primář: MUDr. Gustav Berlinger
Zástupce primáře: MUDr. Radek Zub
Hlavní zaměření činnosti ARO
ARO poskytuje nepřetržitou anesteziologickou péči pro výkony operační i
diagnostické. Na lůžkové části je k dispozici 5 lůžek zaměřených zčásti
multioborově a částečně pro závažné pooperační stavy. Oddělení poskytuje
konziliární činnost v perioperační léčbě a neodkladnou péči pro všechna oddělení
nemocnice. Lůžková část ARO je úsekem multioborové JIP, která soustřeďuje
všechny pacienty s nemocnice s potřebou umělé plicní ventilace a hemodialýzy.
Již druhým rokem je v provozu ambulance pro léčbu bolestivých stavů a
paliativní medicíny.
Statistické údaje.
1. Úsek anestezie:
Celkem bylo podáno 2055 anestezií (o 53 více než v roce 2007), z toho bylo
pacientů starších 65 let 33%. Podíl ambulantních anestezií tvořil 14 %, prakticky
vše na endoskopickém pracovišti gastroenterologie. V době pohotovostní služby
bylo podáno 8% anestezií.
2. Úsek interdisciplinární neodkladné lůžkové péče :
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Na lůžkovou část ARO bylo přijato celkem 158 pacientů, z toho 55% tvoří
nemocní po velkých nitrobřišních operacích. Počet pacientů starších 65 let činil
60%. U 65 pacientů (cca 40% z celku) byla prováděna dlouhodobá umělá plicní
ventilace. Zemřelo celkem 31 pacientů, tedy 20% všech hospitalizovaných. Na
oddělení byl zakoupen přístroj pro mimotělní eliminační metodiky.
3. Úsek ambulance pro léčbu bolestivých stavů a paliativní péče:
Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Martina Dosedělová
V roce 2008 bylo nově registrováno celkem 65 pacientů. Spolupráce probíhala
zejména s odd. RHB, neurologie, ošetřovatelských lůžek a interny. Systém péče
zahrnoval jednat invazivní blokády a jednak cílenou farmakoterapii. Ambulance
byla nově vybavena polohovacím lůžkem, monitory 02 saturace, nábytkem a
výpočetní technikou.

Chirurgické oddělení
Počet
Počet
Počet
Počet

lůžek
hospitalizovaných pacientů za rok 2008
ambulantních pacientů za rok 2008
operovaných pacientů

43
1 698
12 231
1 441

Primář: MUDr. Daniel Ehrenberger
Zástupce primáře: MUDr. Petr Bačkovský
Chirurgické oddělení bylo v roce 2008 rozděleno na stanice CH3 s 22 lůžky, CH5
se 17 lůžky a CHIP se 4 monitorovanými lůžky.
Během roku se průběžně operovalo na operačních sálech č. 1 a 2 a 3. V letním
období byla uskutečněna rekonstrukce operačních sálů se zabudováním nové
klimatizace, stropů a podlah a operace se v té době prováděly na sále č. 4.
Specializacemi chirurgického oddělení zůstávaly koloproktologie, laparoskopická
chirurgie, operace všech druhů kýl klasicky i laparoskopicky v rámci kýlního
centra, operace varixů, medicinky indikované některé výkony plastické, úrazová
chirurgie včetně provádění artroskopií a v průběhu roku 2008 začal být prováděn
nový typ výkonu, a to konkretně artroskopicky prováděné plastiky předního
zkříženého kolenního vazu. Prováděly se nadále na sále i výkony s účastí
gynekologa MUDr. Černého.
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Centrum chirurgické gastroenterologie
Počet operací provedených přednostou Centra v roce 2008
Počet vyšetření provedených přednostou Centra v roce 2008
Počet provedených kolposkopických zákroků

143
485
57

Přednosta: MUDr. Richard Sequens, PhD.
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V rámci Centrum chirurgické gastroenterologie jsou rutinně prováděny
operace střev a konečníku nejvyššího stupně obtížnosti, jakými jsou např.
náhrady konečníku tenkým střevem u ulcerózní kolitidy a familiární polypózy,
nejrůznější typy strikturoplastik a resekcí u Crohnovy choroby či svěrač šetřící
resekční výkony u karcinomu konečníku. V rámci Centra jsou léčeni zejména
pacienti trpící komplikovanými formami idiopatických střevních zánětů (ulcerózní
kolitida, Crohnova choroba), velice často po opakovaných operacích na jiných
chirurgických pracovištích v rámci ČR, včetně klinických. Spádovou oblast tvoří
prakticky celá republika. Přednosta centra velice úzce spolupracuje s předními
gastroenterologickými pracovišti z Čech i Moravy, v rámci nemocnice pak
s primářem interny, který se rovněž specializuje na problematiku nespecifických
střevních zánětů. Dále jsou v rámci centra 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 poškození střev a konečníku, rekonstrukce trávicího traktu po
předchozích komplikovaných operacích na jiných chirurgických pracovištích
apod.). V rámci komplexní péče o pacientky trpící idiopatickými střevními záněty
přednosta Centra spolupracuje s gynekologickou klinikou ve FN KV, vedenou
doc. MUDr. Svobodu, CSc. Osobně se účastní všech porodů 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). Obdobným způsobem probíhá i spolupráce
s primářem urologické kliniky FN KV MUDr. Grillem, PhD., který se v případě
potřeby účastní sdružených výkonů v malé pánvi. Příkladem nadstandardní
spolupráce s týmem gastroenterologů vedených prim. MUDr. Dosedělem jsou i
peroperačně prováděné kolonoskopie či enteroskopie. Nutriční příprava, která je
často nezbytná u pacientů trpících těžkými formami idiopatických střevních
zánětů provázenými malnutricí je realizována ve spolupráci s interním
oddělením, 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.
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Interní oddělení
Počet
Počet
Počet
Počet

lůžek
hospitalizovaných pacientů za rok 2008
ambulantních pacientů za rok 2008
implantovaných kardiostimulátorů v roce 2008

93
2 251
22 186
89

Primář: MUDr. Josef Doseděl
Zástupce primáře: MUDr. Jan Švejda
Interní oddělení
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 zavádění trvalých kardiostimulátorů.
Gastroenterologie a digestivní endoskopie poskytuje péči zejména na ambulantní
bázi. Spektrum vyšetření obsahuje zejména endoskopická vyšetření horního
traktu, tlustého střeva, slinivky břišní a žlučových cest. V posledním roce
oddělení disponovalo díky spolupráci s dalšími špičkovými pracovišti ( FN Motol,
Monse spol. s. r. o.) i metodami jako je kapslová endoskopie tenkého střeva,
balonová enteroskopie a endoskopická ultrasonografie. V roce 2008 došlo k
zavedení dalších speciálních metod jako je transnasální endoskopie a
diagnostická endosonografie. Dlouhodobě rozvíjíme metody neinvazivní
diagnostiky v gastroenterologii (dechové testy v diagnostice H. pylori). Díky
zkušenostem endoskopujících jsou terapeutické výkony zastoupeny ve vysokém
procentu. Interní oddělení nemocnice má výborné vztahy s řadou předních
pražských pracovišť, řadu let působí jako výukové centrum pro postgraduální
studenty Endokrinologického ústavu a pro studenty zejména 3. Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy, včetně zahraničních. Na interně bylo zřízeno Centrum pro
biologickou léčbu nespecifických střevních zánětů, které napomáhá při
léčbě nejsložitějších případů a vede k další koncentraci těchto pacientů v našem
zařízení. Počty léčených pacientů dále stoupají díky spolupráci s Centrem
chirurgické gastroenterologie na těch nejsložitějších případech z celé ČR.
Výzkumná činnost a vzdělávání
Přednášková a publikační činnost je vázána zejména na primáře oddělení, ale
i na další členy jeho kolektivu. Primář interny je členem výboru České GE
společnosti a předsedou Endoskopické sekce ČGS. Od toho se odvíjí jeho
angažovanost v českých i evropských strukturách. Chystá řadu sdělení z oblasti
terapeutické digestivní endoskopie – ve spolupráci s Laboratoří GE VFN, vztahů
endokrinologických chorob a gastroenterologie – ve spolupráci s fakultními
pracovišti. Na interním oddělení probíhá mnohaletá výzkumná činnost v rámci
klinických sledování i v rámci cíleného výzkumu. V roce 2008 zejména v oblasti
prevence kolorektálního karcinomu, biologické léčby střevních zánětů, srdečního
selhání a dalších závažných medicínských problémů. Řada z našich výsledků je v
citovaných publikacích. Věříme, že se nám bude i nadále dařit pečovat o naše
nemocné na nejvyšší možné úrovni.
10
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Dětské a dorostové detoxikační centrum
Počet lůžek
Počet hospitalizovaných pacientů za rok 2008
Počet ambulantních pacientů za rok 2008

13
258
1 993

Primář: MUDr. Darina Stančíková
Zástupce primáře: MUDr. Marian Koranda
Charakteristika a hlavní zaměření centra
Dětské a dorostové detoxikační centrum zajišťuje komplexní péči o děti a dorost
se zkušeností s návykovými látkami, tj. detoxifikaci, psychiatrickou a motivační
psychoterapeutickou péči a v neposlední řadě péči resocializační. Centrum
poskytuje kombinovanou terapii (symptomatickou a/nebo substituční), která je
doplněná psychoterapií. Komplexnost programu v rámci probíhající
detoxikace zahrnuje i volnočasové aktivity jako je ergoterapie, muzikoterapie,
arteterapie, dále edukační terapie, motivační trénink a další vhodné aktivity.
Kromě lůžkové části je součásti centra také ambulance psychiatrická, provádějící
také konziliární psychiatrická vyšetření pro ARO, oddělení interní, chirurgické
a rehabilitační, ambulance pediatrická a dětská gastroenterologická a taktéž
ambulance psychologická.
Výzkumná, publikační, přednášková a vzdělávací činnost, členství
v odborných zdravotnických společnostech.
MUDr. Stančíková – článek o drogových závislostech u mladistvých v odborném
časopise Referátový výběr psychiatrie, přednášky o drogových závislostech
u mladistvých na doškolovacích akcích IPVZ pro pediatry
MUDr. Koranda – přednášky o drogových závislostech u mladistvých na
doškolovacích akcích IPVZ pro pediatry, přednáška na konferenci Společnosti pro
návykové látky, přednáška na semináři Dětské psychiatrické kliniky FNM
MUDr. Jeřábková – přednáška na Konferenci o dětské obezitě v Poděbradech
Na oddělení probíhá - školení lékařů před atestací z pedopsychiatrie a
adiktologie,
výběrové přednášky pro posluchače III. Lékařské fakulty UK
DaDDC je školící pracoviště pro studenty Sociálně-právní školy
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Radiodiagnostické oddělení
Primář: MUDr. Martin Janče
Zástupce primáře: MUDr. Renata Pelantová
Koncepce oddělení
Rychlosti diagnostického procesu napomáhá kompaktní uspořádání oddělení, kdy
jednotlivá pracoviště jsou vzájemně vzdálená pouze několik metrů. Vyšetřující
lékaři a laboranti jsou v trvalém osobním kontaktu, takže je možné operativně
bez časových ztrát přizpůsobit diagnostické postupy okamžité potřebě pacienta.
Pacienti jsou k vyšetření objednáváni s přesností na desítky minut a čas je, až na
výjimečné situace dodržován.
Jednotlivá pracoviště / čekací doba / počet vyšetření za rok
Skiagrafie
Sonografie
Skiaskopicko-skiagrafické pracoviště
Výpočetní tomografie - CT
*urgentní

0 hodin
max. 1 týden*
do 24 hodin
do 48 hodin

12 700
11 500
1 100
3 800
vyšetření po
telefonické

domluvě

okamžitě
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Skiagrafie - Pracoviště je vybavené přístrojem Optimus 50 firmy Philips a
od listopadu 2008 byla zavedena nepřímá digitalizace firmy Kodak - Direct View
Elite CR.
Sonografie – Pracoviště je vybavené moderním sonografickým přístrojem iU22
firmy
Philips, který byl instalován v roce 2007.
Skiaskopicko-skiagrafické pracoviště – Pracoviště je vybavené přístrojem
Prestilix 1690S firmy GE, který umožňuje širokou škálu vyšetření počínaje
klasickou
skiagragfií, subtrakční angiografií konče. Toto pracoviště je intenzivně využíváno
gastroenterology pro endoskopická vyšetření pankreatu a žlučových cest a
zákroky
na nich.
Computerová tomografie - Pracoviště je vybavené spirálním CT přístrojem
Select
firmy Philips, který umožňuje provádět veškerá běžná CT vyšetření.
Závěr
Objednací doby jsou hluboko pod průměrem okolních nemocnic a jsou na úrovni
soukromých specializovaných pracovišť. Pobyt hospitalizovaných i ambulantních
pacientů na oddělení je zkrácen na minimum. Spektrum všech metod a vyšetření
poskytuje RDO 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
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Oddělení klinické biochemie
Počet
Počet
Počet
Počet

stanovených krevních obrazů v roce 2008
zpracovaných biochemických vyšetření krví od pacientů
koagulačních vyšetření za rok 2008
analýz moči chemicky a mikroskopicky

17 328
21 212
14 895
4 360

Primář: Ing. Juraj Lovecký
Zástupce primáře: Mgr. Petra Kynclová
1. Celkové hodnocení
Oddělení klinické biochemie má nepřetržitý provoz a zajišťuje pro
hospitalizované i ambulantní pacienty většinu laboratorních vyšetření. Na
transfúzním úseku bylo stanoveno 611 krevních skupin a provedeno 604
vyšetření
kompatibility
transfúzních
přípravků
a
368
screeningů
antierytrocytálních protilátek.
2. Přístrojové vybavení oddělení
V laboratoři je 14 analyzátorů a přístrojů pro analýzu biologického materiálu,
z toho čtyři biochemických a tři imunologické, čtyři hematologické, jeden
analyzátor pro toxikologické stanovení, jeden přístroj na chemické stanovení
moči a 13C-izotopový infračervený dechový analyzátor IRIS Doc ( BioVendor) na
neinvazivní stanovení helicobacter pylori. Čtyři z těchto analyzátorů byly na OKB
pořízeny během roku 2008.
V listopadu 2008 se laboratoř přestěhovala do nových prostor, kde byla
kompletně vybavena novým nábytkem a novými přístroji na stanovení krevního
obrazu, glykovaného hemoglobinu, mikroskopem s kamerou a obrazovkou,
výpočetní technikou a analyzátory na stanovení krevních plynů a iontů a
analyzátorem na stanovení moči chemicky.
Laboratoř je zapojena do systému externí kontroly kvality, jak
v celorepublikovém tak i celosvětovém měřítku, kde pravidelně dosahuje
vynikajících výsledků.
Odbornými garanty laboratoře jsou nadále MUDr. E. Liška a MUDr. M. Hejná.
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Lékárna

Rekonstrukce a vybavení:
V prostoru analytické laboratoře jsme vytvořili pracoviště pro klinického
farmaceuta, které jsme vybavili příslušným pracovním stolem s pilecemi a
jedním počítačem. Nástup osoby klinického farmaceuta byl prozatím odložen.
Zřídili jsme bezbariérový vstup do lékárny. Automatické prosklené dveře a
zvětšení prostoru výdejní části lékárny jsou přínosem zejména pro starší
pacienty a tělesně handicapované pacienty.
Personální změny:
Pan Michal Vevera vystřídal ve skladu zdravotnického materiálu paní Janu
Vlachovou, která odešla na mateřskou dovolenou.
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Ošetřovatelská lůžka
Počet
Počet
Počet
Počet

lůžek
hospitalizovaných pacientů za rok 2008
ošetřovacích dnů v roce 2008
klientů propuštěných do domácí péče

20
135
4 611
86,4%

Primář: MUDr. Pavlína Marková
Zástupce primáře:
Charakteristika
Oddělení ošetřovatelských lůžek jako součást NMSKB poskytovalo celoročně
komplexní ošetřovatelskou péči v nepřetržitém 24 - hodinovém provozu. Péče
oddělení se zaměřovala především na geriatrické pacienty po prodělaných
akutních onemocněních, nejčastěji úrazech, operacích, infektech, mozkových
příhodách, s chronickými bolestivými syndromy (vertebrogenní, polyartrosa) a
podobně. Důraz byl kladen na rekonvalescenci, rehabilitaci, nácvik sebeobsluhy,
zvýšení míry soběstačnosti s cílem návratu klienta do domácího prostředí
(dlouhodobě se návratnost klientů do domácí péče pohybuje nad 75 %, v roce
2008 to bylo 86,4%). Nejčastějšími ošetřovatelskými problémy, které byly
řešeny, byl rozvoj imobilizačního syndromu, zhoršení sebeobsluhy, zhoršení
kognitivních funkcí, malnutrice, hojení chronických ran a trofických defektů,
inkontinence a podobně. Většina přijatých pacientů byla z přirozeně spádové
oblasti nemocnice (Praha 6, Praha 1) nebo z jiných městských částí Prahy.
Výzkumná činnost a vzdělávání
Na přednáškové činnosti se podílel ošetřující lékař oddělení – dr. Marková – v
roce 2008 přednáškou „Možnosti uplatnění paliativní péče v sociálních službách“
v rámci konference v Moravských Budějovicích.

17

Rehabilitační oddělení
Počet
Počet
Počet
Počet

lůžek
hospitalizovaných pacientů za rok 2008
ambulantních pacientů za rok 2008
pacientů hospitalizovaných na ostatních odd. nemocnice

36
651
2 331
1 140

Primář: MUDr. Jiří Papoušek
Zástupce primáře: MUDr. Yvona Kultová
Ambulantní část poskytuje léčebnou rehabilitaci pacientům s bolestmi páteře,
po úrazech, s nemocemi kloubů a dalšími neurologickými a ortopedickými
chorobami.
Jsou prováděny metody myoskeletální medicíny, léčebného tělesné výchovy
(včetně cvičení na přístrojích- např. motodlaha na koleno, rameno) a
ergoterapie. Fyzikální terapie (elektroléčba, ultrazvuk, magnet, laser, vířivka,
trakce) je zajištěna moderními přístroji.
Lůžkové oddělení zajišťuje intenzivní rehabilitační léčbu osob s pohybovou
poruchou po stabilizaci akutního stavu (tzv. včasná rehabilitace). Jde zejména
nemoci nervové soustavy, stavy po úrazech pohybového ústrojí, po implantaci
kloubních náhrad, po amputacích končetin, s bolestmi páteře. Hospitalizace trvá
2-3 týdny. Pacient musí být schopen zvládnout intenzivní celodenní rehabilitační
program s perspektivou zlepšování stavu, aby mohl být propuštěn do domácí
péče.
Výkony:
Fyzioterapeuty provedeno výkonů
Ergoterapeuty provedeno výkonů
Lékaři provedeno výkonů myoskeletální medicíny

58 188
3 119
2 029

Přednášková a výuková činnost:
Na rehabilitačním oddělení jako akreditovaném pracovišti bylo v r. 2008
prováděno předatestační školení lékařů pro obor „rehabilitační a fyzikální
medicína“ (Dr. Slovák), dále byli zde školeni i praktičtí lékaři (Dr. Ryjáčková, Dr.
Remešová, Dr. Jedlička).
Ve spolupráci s lékařskými fakultami docházeli na praxi studenti bakalářského
studia fyzioterapie a ergoterapie.
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Neurologická ambulance
Počet provedených EEG
Počet ošetřených pacientů ambulantně

261
2 319

Vedoucí lékař: MUDr. Eliška Patová
Zástupce vedoucího lékaře: MUDr. Jarmila Marková
V rámci neurologické ambulance provádíme vyšetření ambulantních pacientů
a zajišťujeme konziliární vyšetření pro lůžková oddělení nemocnice. Neurologická
ambulance využívá EEG a EMG vyšetření a ve spolupráci s radiodiagnostickým
oddělením vyšetření sonografická a počítačovou tomografií (CT). Během
loňského roku se navýšil počet pacientů vyšetřených v EEG laboratoři, přibylo
ambulantně ošetřených pacientů.
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Duchovní péče
Duchovní služba v nemocnici
Vedle zdravotnické péče nabízíme současně příležitost získat i obohacení
duchovní, neboť v těsném sousedství nemocnice je kostel sv. Karla
Boromejského, kde denně slavíme bohoslužby.
Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Karla:
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)
Mši svatou je možné poslouchat na lůžku ze sluchátek – sluchátka Vám zapůjčí
zdarma Vaše ošetřující sestry.
Jsou přístupné chory kostela v I. patře i ve II. patře.
Z choru v prvním patře je možné po dřevěných točitých schodech sejít do
kostela.
Kostel je v době bohoslužeb přístupný bezbariérově i hlavním vchodem před
areálem nemocnice.
Naši nemocniční kaplani vám nabízejí:
• lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a přítomností;
• rozhovor;
• modlitbu a četbu Bible;
• udílení svátostí;
• zprostředkování kontaktu s duchovními všech církví a náboženství
registrovaných v České republice;
• účast na katolických bohoslužbách či jejich poslech na lůžku ze sluchátek;
• poslech Radia Proglas ze sluchátek.

Adorace s modlitbou za nemocné:
St: 16:00 – 19:00
K dispozici Vám jsou nemocniční kaplani z týmu Duchovní služby:
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bratr Marek O. Praem, katolický kněz
mobil: 777 265 120
sestra Mirjana SCB, řeholní sestra
mobil: 723 409 336
Při žádosti o svaté příjímání či zprostředkování katolických svátostí se můžete
obrátit kromě výše uvedených i na sestru Xaveru SCB, řeholní sestra mobil:
720 339 832
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Granty a prezentace
Referát grantových a presentačních aktivit zpracoval pro rok 2008 celkem 24
žádostí na dary a dotace. Z toho bylo 19 úspěšných, tedy požadovaná částka
byla získána celá nebo její část. Celkem bylo získáno přes 10 490 000 Kč. Kromě
dětského a dorostového detoxikačního oddělení byly úspěšné projekty pro
rehabilitaci
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 2008:
11. února 2008
31. května 2008
7. června 2008
11. října 2008
26. října 2008
sponzorům

-

Den nemocných – návštěva pana kardinála Vlka
Setkání křesťanských zdravotníků
Dětský den
„Drakiáda“ pro děti i rodiče
Benefiční koncert – „Na poděkování zaměstnancům,

i přátelům nemocnice“
4. listopadu 2008 - Oslava svátku sv. Karla – mše s panem biskupem
Herbstem
10. prosince 2008 - Celo-nemocniční schůze pro zaměstnance s vyhodnocením
roku 2008
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Sponzoři a dárci

A. Davídek, Abbott Laboratories, Advanced Engineering, Al-Namura, Arnošt Pryl,
AstraZeneca, Bedřich Černovský, Bivoj, Centra, Clintrial, COMPRO, Dagmar
Smilková, Drahomíra Dimitrovová, euro AWK, Eva Břeňová, Eva Hněvkovská,
Eva Knyplová, Ewopharma, František Pavelka, GEHE, GlaxoSmithKline, Hana
Stavařová, Hedvika Velanová, Helga a Hans Golz, Hlavní město Praha,
Hornbach, Hospimed, Hotel U Zlaté studny, Chrištof, Jan Kurka, Jan Lazecký,
Jan Trojan, Jan Žák, Jana Hausdorfová, Jana Traplová, Janssen-Cilag, Jarmila
Chytková, Jaromír Kořínek, Jaroslav Batrna, Jaroslav Härtel, Jaroslav Jindra,
Jaroslav Šedivec, Jaroslav Špiclová, Jaroslav Šumbera, JHS Laboratory, Jiří
Benda, Jiří Gerhardt, Jiří Martinka, Jiří Rubín, Josef Klofáč, Kapka naděje, Karel
Kuna, Karel Říha, Kompas, Komwag, Kongregace MSKB, Ladislav Oleríny, Libuše
Škrabalová, LI-VI, Lukáš Malý, MAL-BYT Václav Sova, manželé Vaňkovi, Marcela
Frintová, Marek František Drábek, Marek Votlučka, Marie Haringová, Marie
Kletečková, Martin Fábera, Martin Svoboda, MČ Praha 1, MČ Praha 14, MČ Praha
6, Milan Hejkrlík, Milan Petras, Miroslav Čapek, Miroslav Olmer, Miroslav
Steindler, Mitas, Monika Růžičková, MPSV, MZ ČR, Nadace Dobré dílo, Nadace
Dobré dílo, Naděžda Hubáčková, NetAdmin, NEXIA Prague, Nutricia, Občanské
sdružení Omega, Ondřej Svoboda, Pavel Vlach, Pavel Zemek, Pavel Žáček, Petr
Bachna, Petr Dvořák, Petr Kovařík, Petr Sliška, Petr Švec, Pražská plynárenská,
Radek Choděra, Roman a Dušan Jirkalovi, Římskokatolická farnost Divišov,
Římskokatolická farnost Kosmonosy, Sanofi-aventis, Schering-Plough, Siemens,
SolvayPharma, Stanislava Kortánová, Stibralovi, Trigema, Úřad vlády, Úvoz,
Václav Růžička, Velvyslanectví SRN, Vendula Kadlečková, Věra Herafová,
Vladimír Deyl, Vladimír Waigner, Vladislava Hrdinová, Vlasta Rehová-Štella,
Vlastimila Metzgerová, Zdenka Havlíková
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Personální údaje

Počet zaměstnanců za období leden až prosinec 2008

Kategorie
zaměstnanců
Lékaři
Farmaceuti
Jiní odb. prac. VŠ
Jiní odb. prac. SŠ
SZP
NZP
PZP
THP
Dělníci a provoz.
prac.
ostatní
Celkem

Počet fyzický

Počet přepočtený

58,0
3,0
7,0
2,0
219,0
5,0
23,0
36,0

45,87
2,0
4,7
2,4
180,56
3,99
21,28
32,93

Počet ke konci
období
47,35
2,0
5,2
2,4
170,17
3,25
19,88
34,30

28,0

25,66

25,55

0
381

0
319,39

0
310,10

Lůžková oddělení v roce 2008

Název
pracoviště
Interna

Počet
oš.dnů
19947

Počet
hospitalizací
2129

Obložnost Prům.oš.doba
(%)
75,5
9,37

JIP
Chirurgie

1629
8290

392
1815

77,1
62,7

4,16
4,57

ChIP
ARO
Rehabilitace
DaDDC
Ošetřovatelská lůžka
NMSKB

1167
1356
8942
2161
4611

225
157
658
245
132

83,4
74,1
73,9
45,5
64,6

5,19
8,64
13,59
8,82
34,93

24

Ekonomické údaje

Rozvaha
(v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM
Stálá aktiva celkem
dlouhodobý nehmotný majetek
oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
dlouhodobý hmotný majetek
oprávky k dlouhodobému hmot. majetku
Oběžná aktiva celkem
zásoby
pohledávky z obchodního styku
jiné pohledávky
finanční majetek
přechodné účty aktivní

k 1.1.2008
129 514
40 590
7 843
7 332
137 040
96 961
88 924
5 314
15 236
70
64 658
3 646

k 31.12.2008
130 461
45 893
8 026
6 292
148 919
104 760
84 568
5 269
16 737
63
58 388
4 111

129 514
91 117
75 591
5 683
9 843
38 397
0
38 376
21

130 461
95 213
76 905
6 539
11 769
35 248
0
34 748
500

PASIVA CELKEM
Vlastní zdroje krytí
majetkové fondy
finanční fondy
Hospodářský výsledek včetně ztrát z minulých let
Cizí zdroje
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
Přechodné účty pasivní
Výkaz zisků a ztrát

(v tis. Kč)
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
Osobní náklady
Daně, poplatky, pojistné, úroky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

rok 2008
%
73 617
30,06%
7 493
3,06%
25 750
10,51%
119 545
48,82%
199
0,08%
12 982
5,30%
5 306
2,17%
244 892 100,00%

(v tis. Kč)
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy
Provozní dotace, granty a dary
Tržby z prodeje majetku a materiálu
TRŽBY CELKEM

rok 2008
%
239 756
96,48%
-1 761
-0,71%
10 490
4,22%
22
0,01%
248 507 100,00%
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za účetní období po
zdanění

3 615

Skladba nákladů
mzdy
odpisy
sociální a zdravotní pojištění
SZM
ostatní náklady
léky
ZUM
opravy
ostatní služby
energie
všeobecný materiál, náhradní díly
laboratorní a diagnostický materiál
praní, úklidové služby
stravování pacientů
drobný dlouhodobý hmotný majetek
telefonní poplatky
pohonné hmoty
zdravotnický drobný dlouhodobý hmotný majetek
pojištění
CELKEM

rok 2008
%
88 220
36,02%
12 847
5,25%
30 959
12,64%
7 133
2,91%
3 345
1,37%
36 715
14,99%
13 883
5,67%
7 327
2,99%
5 736
2,34%
7 493
3,06%
11 749
4,80%
7 733
3,16%
7 213
2,95%
2 981
1,22%
277
0,11%
629
0,26%
30
0,01%
271
0,11%
351
0,14%
244 892 100,00%
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Struktura výnosů od zdravotních
pojišťoven
Jméno pojišťovny
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Vojenská zdravotní pojišťovna
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna bank
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
ČR
Revírní bratrská pokladna
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
Česká národní zdravotní pojišťovna
ostatní
CELKEM

rok 2007
body
119 738 742
8 730 216
535 825
20 113 566
195 237
12 743 322
254 081
1 172 022
945 291
406 680
164 834 982

%
72,64%
5,30%
0,33%
12,20%
0,12%

rok 2008
body
105 809 809
9 951 253
235 156
19 158 584
389 908

7,73%
11 198 383
0,15%
87 374
0,71%
1 824 905
0,57%
1 021 656
0,25%
257 671
100,00% 149 934 699
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%
70,57%
6,64%
0,16%
12,78%
0,26%

7,47%
0,06%
1,22%
0,68%
0,17%
100,00%

Sídlo a kontakty
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Vlašská 36, 118 33 Praha 1 – Malá Strana / Tel.: 257 197 111 / Fax:
257 197 376 /
E-mail: nmskb@nmskb.cz / www.nmskb.cz / IČ: 73634085
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 1285440011/0100; Komerční banka a.s., Malostranské náměstí
37/23, 118 00 Praha 1
Účet darů: 27-3147280207/0100
Registrace:
8/3-13-005/2006-14800 ze dne 14. 12. 2006
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