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energetického zákona o úsporách tepla a emisí byla dokončena výmě-
na uzávěrů radiátorů za termostatické hlavice a dokončena výměna 
třetího plynového kotle za kotel Vitoplex, včetně souvisejících úprav 
technologie kotelny. Tato nová kapacita dostatečně pokrývá současné 
i budoucí potřeby tepla v nemocnici, předpokládaná životnost kotlů je 
do roku 2026.
Rekonstrukce centrální strojovny klimatizace započatá v r. 2008 pokra-
čovala osazením nového kompresoru Carrierr, včetně veškerých tlako-
vých rozvodů. Tato investice zajistí neporuchový chod klimatizace pro 
operační sály a oddělení ARO. Podařilo se také optimalizovat skladové 
zásoby na úroveň požadovanou naším auditem. Pro zlepšení technic-
kého vybavení a co nejlepší péče o pacienty nakoupila nemocnice další 
zdravotnickou techniku. Nemocnice přitom ukončila hospodaření po 
zdanění se ziskem 9. 878 tisíc Kč. Náklady vlivem úsporných opatření 
rostly regulovaně.
V roce 2009 pokračovaly práce na strategickém plánu dalšího rozvo-
je  nemocnice. Všechny naše kroky směřují ke stabilizaci nemocnice 
a upevnění jejího postavení. Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského zůstává vyhledávaným nemocničním zařízením a také 
výukovou základnou pro zdravotnický personál.
Znovu bych rád poděkoval Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského, všem příznivcům a podporovatelům nemocnice, sou-
kromým 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.
Jistě rád děkuji také všem zaměstnancům nemocnice za jejich velmi 
obětavou práci, díky které patříme mezi oblíbená zdravotnická zařízení. 
Věřím, že i v dalších letech budeme v naší práci úspěšní a budeme po-
skytovat svou láskyplnou péči potřebným.

MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA
ředitel nemocnice

  Úvodní slovo ředitele

Vážení přátelé a spolupracovníci, vážení pacienti, předkládáme Vám vý-
roční zprávu Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejské-
ho v Praze za rok 2009, která obsahuje informace o stavu, činnostech a 
hospodaření nemocnice.
Nemocnice je nestátním zařízením zřízeným Kongregací Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského, a je tak ojedinělým církevním nemoc-
ničním zařízením v naší zemi. Nemocnice  slouží samozřejmě všem ne-
mocným a potřebným bez rozdílu. Poskytuje akutní péči v základních 
oborech chirurgie, interního lékařství, rehabilitace a ARO, dále v obo-
ru radiodiagnostiky, klinické biochemie a na svých dalších specializo-
vaných odborných  pracovištích, zejména pak v oblasti   endoskopické 
gastroenterologie, chirurgie nádorů a specifických zánětů střev, lapa-
roskopických výkonů a implantací kardiostimulátorů při hospitalizaci 
nebo ve svých odborných ambulancích a poradnách. Jako jedna z mála 
disponuje lůžkovou kapacitou rehabilitační péče pro pacienty po moz-
kových příhodách, s poúrazovými a podobnými stavy. Poskytuje kom-
plexní péči v detoxikačním centru pro děti a dorost při léčbě závislostí 
na psychotropních látkách s působností prakticky pro celou republiku.
Nemocnice leží v zahradách pod Pražským hradem a nabízí příjemné 
prostředí nemocným i jejich přátelům. Kongregace Milosrdných ses-
ter s nemocnicí spoluurčují hluboce lidský a duchovní rozměr péče o 
nemocné a jejich blízké. Stále přístupný kostel umožňuje zklidnění lid-
ského nitra, meditaci, modlitbu a účast na pravidelných bohoslužbách. 
Nemocniční kaplani se svými asistenty poskytují duchovní služby nebo 
i jen prostý rozhovor. Každodenní spolupráce řeholních sester a ostat-
ních zaměstnanců na odděleních nemocnice je příkladem vzájemného 
respektu, svobody vůle a náboženského vyznání a tento fenomén půso-
bí dobře i na pacienty.
V návaznosti na etapizaci rekonstrukce objektu D byla realizována re-
konstrukce varny stravovacího provozu. V souladu s plánem strategic-
kého rozvoje schváleným Správní radou nemocnice realizovalo vedení 
nemocnice další rekonstrukce v areálu nemocnice a to 1. etapu rekon-
strukce oddělení endoskopie a rehabilitace ve 2. a 3. nadzemním pod-
laží objektu sv. Karla (nákladem 17,5 mil. Kč bez DPH). Druhá etapa, 
která začala koncem roku, pokračuje do roku 2010. Na základě dopadů 



6 7

  Správní rada a management organizace

SPRÁVNÍ RADA (k 31. 12. 2009)

předseda: MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA 
členové:
MUDr. Pavel Jansa
S. M. Alena Stanislava Bártová
S. M. Amidea Blanka Rybecká
S. M. Mirjana Ludmila Vinšová
Dr. Constantin Kinský
Ing. Jiří Lobkowicz
MUDr. Martin Jan Stránský

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

ARO: prim. MUDr. Gustav Berlinger
Dětské a dorostové detoxikační centrum: 
prim. MUDr. Darina Stančíková
Chirurgické oddělení: prim. MUDr. Daniel Ehrenberger
Centrum chirurgické gastroenterologie: 
předn. MUDr. Richard Sequens, Ph.D.
Interní oddělení: prim. MUDr. Josef Doseděl
Ošetřovatelská lůžka: vedoucí MUDr. Pavlína Marková
Rehabilitační oddělení: prim. MUDr. Jiří Papoušek
Radiodiagnostické oddělení: prim. MUDr. Martin Janče
Oddělení klinické biochemie: vedoucí Ing. Juraj Lovecký
Lékárna: vedoucí Mgr. Petra Zvonková

  Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Počet lůžek 5
Počet hospitalizovaných pacientů za rok 2009 189
Počet ambulantních pacientů za rok 2009 105
Počet podaných anestezií 2 055

Primář: MUDr. Gustav Berlinger
Zástupce primáře: MUDr. Radek Zub

Hlavní zaměření činnosti ARO
ARO poskytuje celkové a regionální anestezie pro operační a diagnos-
tické zákroky a provádí léčbu na lůžkách interdisciplinární resuscitační 
a intenzivní péče. Kolektiv oddělení provádí nepřetržitou konziliární 
činnost v předoperační léčbě, neodkladné péči na všech odděleních ne-
mocnice a při léčbě akutní i chronické bolesti.

Statistické údaje
1. Činnost úseku anesteziologie:
Počet výkonů delších než 2 hodiny činil 357. Počet výkonů v době ústav-
ní pohotovostní služby činil jen 169.  Počet ambulantních anestezií byl 
251, a týká se prakticky jen gastroenterologické endoskopie. Podíl anes-
tezovaných pacientů starších 65 let činil 30 % a v posledních pěti letech 
se udržuje mezi 25 – 30%.
2. Úsek interdisciplinární neodkladné lůžkové péče:
Počet pacientů s dlouhodobou umělou plicní ventilací byl 50. Počet ne-
mocných starších 65 let činil 94, tj. 47 %, tato hodnota má vzrůstající 
trend. Zemřelo celkem 23 pacientů, tj. 12%, všech přijatých.
3. Úsek ambulance pro léčbu bolestivých stavů a paliativní péče:
Bylo ošetřeno 105 pacientů, převážně opakované kaudální a epidurální 
blokády.

Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání:
Pro sestry byly připraveny 2 semináře – MUDr. Čermák (hematologie, 
kardiopulmonální resuscitace). Všichni lékaři se zúčastnili alespoň je-
denkrát v roce celostátní odborné konference. 
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  Chirurgické oddělení

Počet lůžek 38
Počet hospitalizovaných pacientů za rok 2009 1 611
Počet ambulantních pacientů za rok 2009 11 341
Počet operovaných pacientů 1 511

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

Chirurgické oddělení bylo v roce 2009 rozděleno na stanice CH3 s 22 
lůžky do 30. 6. 2010, se 16 lůžky po rekonstrukci od 1. 9. 2010, CH5 s 18 
lůžky a CHIP se 4 monitorovanými lůžky. Specializacemi chirurgického 
oddělení zůstávaly koloproktologie, laparoskopická chirurgie, operace 
všech druhů kýl klasicky i laparoskopicky v rámci Kýlního centra, ope-
race varixů, medicínsky indikované některé výkony plastické, úrazová 
chirurgie včetně provádění artroskopií a artroskopicky prováděné plas-
tiky předního zkříženého kolenního vazu. Prováděly se nadále na sále  
i výkony s účastí gynekologa MUDr. Černého. Výzkumná činnost, stáže, 
semináře a vzdělávání V průběhu roku 2009 se lékaři i sestry průběžně 
účastnili odborných kongresů a seminářů. Na chirurgickém oddělení 
průběžně po celý rok 2009 probíhaly odborné stáže studentů 4. - 6. roč-
níku LF, a to zejména třítýdenní blokové stáže studentů 6. roč. 3. LF UK.

  Centrum chirurgické gastroenterologie

Počet operací provedených přednostou v roce 2009 189
Počet vyšetření provedených přednostou v roce 2009 564
Počet provedených kolposkopických zákroků 86

Přednosta: MUDr. Richard Sequens, PhD.

Centrum chirurgické gastroenterologie je specializované praco-
viště, kde jsou rutinně prováděny operace střev a konečníku nejvyššího 
stupně obtížnosti. Jsou zde léčeni zejména pacienti trpící komplikova-
nými formami idiopatických střevních zánětů (ulcerózní kolitida, Cro-
hnova choroba), velice často po opakovaných operacích na jiných chi-
rurgických pracovištích, včetně klinických. K výkonům patří: náhrady 
konečníku tenkým střevem, strikturoplatiky. Dále jsou v rámci Centra 
operováni pacienti s  familiární polypózou a KR karcinomem. U onko-
logických pacientů se jedná hlavně o nízko uložené nádory konečníku, 
často po neoadjuvantní onkologické léčbě, kde jinak hrozí trvalý vývod. 
Provádí se tzv. svěrač - šetřící výkony. Dalšími klienty jsou pacienti s nej-
různějšími problémy spadajícími do širokého spektra chirurgie střev 
a konečníku (prolapsy konečníku, střevní píštěle, postiradiační poško-
zení střev a konečníku, rekonstrukce trávicího traktu po předchozích 
komplikovaných operacích na jiných chirurgických pracovištích apod.). 
Přednosta Centra velice úzce spolupracuje s  předními gastroenterolo-
gickými pracovišti z Čech i Moravy. Pacienti přichází nejen z Prahy, ale  
i z nejrůznějších částí republiky.
V rámci komplexní péče o pacientky trpící idiopatickými střevními zá-
něty přednosta Centra spolupracuje s gynekologickou klinikou ve FN 
KV. Osobně se účastní všech porodů vedených císařským řezem u pa-
cientek po předchozích operacích (pacientky po totální proktokolekto-
mii 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 prová-
děné operace ať již z  gynekologické indikace (např. hysterektomie či 
adnexektomie u pacientek po složitějších operacích střev a koneční-
ku) či chirurgické indikace (pacientky s  karcinomem konečníku vyža-
dující současné odstranění vnitřního genitálu). Obdobným způsobem 
probíhá i spolupráce s primářem urologické kliniky FN KV doc. MUDr. 
Grillem, PhD., který se v případě potřeby účastní sdružených výkonů 
v malé pánvi.  Příkladem nadstandardní spolupráce s týmem gastroen-
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terologů nemocnice vedených prim. MUDr. Dosedělem jsou i poope-
račně prováděné kolonoskopie či enteroskopie. Komplexní intenzivní 
pooperační péče po rozsáhlejších výkonech je poskytována na oddělení 
ARO. V roce 2009 přednosta Centra přednesl 1 přednášku týkající se 
problematiky idiopatických střevních zánětů (v dubnu na gastroen-
terologických dnech v Doksech). V tomtéž roce proběhly v nemocnici  
v rámci Centra 2 kurzy (v dubnu Kurz ručně šitých střevních anastomózos, 
v listopadu Kurz laparoskopického šití).

  Interní oddělení

Počet lůžek 76
Počet hospitalizovaných pacientů za rok 2009 1 992
Počet ambulantních pacientů za rok 2009 21 235
Počet implantovaných kardiostimulátorů v roce 2009 96

Primář: MUDr. Josef Doseděl
Zástupci primáře: MUDr. Jan Švejda, MUDr. Jan Munz

Vysoce specializovanou péči poskytuje interna v kardiologii a 
gastroenterologii. V  oblasti kardiologie disponuje celým vyšetřova-
cím 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 vy-
šetření obsahuje zejména endoskopická vyšetření horního traktu, tlus-
tého střeva, slinivky břišní a žlučových cest. Díky spolupráci s dalšími 
špičkovými pracovišti ( FN Motol, Monse spol. s. r. o.) disponuje inter-
na i metodami jako je kapslová endoskopie tenkého střeva, balonová 
enteroskopie a endoskopická ultrasonografie. Dlouhodobě rozvíjíme 
metody neinvazivní diagnostiky v  gastroenterologii (dechové testy  
v diagnostice H. pylori). Díky zkušenostem endoskopujících jsou tera-
peutické výkony zastoupeny ve vysokém procentu. Na interně funguje 
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 nejslo-
žitějších případech z celé ČR.

Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání
Interní oddělení nemocnice má výborné vztahy s řadou předních praž-
ských pracovišť, řadu let působí jako výukové centrum pro postgra-
duální studenty Endokrinologického ústavu a pro studenty zejména 
3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, včetně zahraničních. Výzkum-
ná činnost a vzdělávání přednášková a publikační činnost je vázána 
zejména na primáře oddělení, ale i na další členy jeho kolektivu. Pri-
mář interny je členem výboru České GE společnosti a předsedou En-
doskopické sekce ČGS. Od toho se odvíjí jeho angažovanost v českých  
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i evropských strukturách. Pravidelně publikuje sdělení z oblasti terape-
utické digestivní endoskopie, zabývá se právní a etickou problematikou 
v endoskopii ve spolupráci s několika fakultními pracovišti. Na inter-
ním oddělení probíhá dlouhodobě výzkumná činnost v rámci klinických 
sledování i v rámci cíleného výzkumu. V roce 2009 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.

  Dětské a dorostové detoxikační centrum

Počet lůžek 14
Počet hospitalizovaných pacientů za rok 2009 222
Počet ambulantních pacientů do 18 let za rok 2009 622
Počet ambulantních pacientů za rok 2009 1935

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, psychiat-
rickou a motivační psychoterapeutickou péči a v neposlední řadě péči 
resocializační. Centrum poskytuje kombinovanou terapii (symptoma-
tickou a/nebo substituční), která je doplněná psychoterapií. Komplex-
nost 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 kon-
ziliární psychiatrická vyšetření pro ARO, oddělení interní, chirurgické 
a  rehabilitační, ambulance pediatrická a dětská gastroenterologická a 
taktéž ambulance psychologická. 

Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání
MUDr. Stančíková – článek o drogových závislostech u mladistvých 
v  odborném časopise Referátový výběr psychiatrie, přednášky o dro-
gových 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 psychi-
atrické kliniky FNM.
MUDr. Jeřábková – přednáška na Konferenci o dětské obezitě v Podě-
bradech
Na oddělení probíhá školení lékařů před atestací z  pedopsychiatrie a 
adiktologie, jsou pořádány výběrové přednášky pro posluchače III. Lé-
kařské fakulty UK. DaDDC je školícím pracovištěm pro studenty Soci-
álně-právní školy 
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  Ošetřovatelská lůžka

Počet lůžek 20
Počet hospitalizovaných pacientů za rok 2009 109
Počet ošetřovacích dnů v roce 2009 3 211
Počet klientů propuštěných do domácí péče 64 %

Primář: MUDr. Pavlína Marková
Staniční sestra: Irena Müllerová 

Oddělení ošetřovatelských lůžek jako součást NMSKB posky-
tuje komplexní ošetřovatelskou péči v  nepřetržitém 24 - hodinovém 
provozu. Péče oddělení se zaměřuje především na geriatrické pacienty 
po prodělaných akutních onemocněních, nejčastěji úrazech, operacích, 
infekcích, mozkových příhodách, s chronickými bolestivými syndromy 
(vertebrogenní, polyartróza) a podobně. Důraz je kladen na rekonvales-
cenci, rehabilitaci, nácvik sebeobsluhy, zvýšení míry soběstačnosti s cí-
lem návratu klienta do domácího prostředí (dlouhodobě se návratnost 
klientů do domácí péče pohybuje kolem 75 %). Nejčastějšími ošetřo-
vatelskými problémy, které jsou řešeny, je rozvoj imobilizačního syn-
dromu, zhoršení sebeobsluhy, zhoršení kognitivních funkcí, malnutrice, 
hojení chronických ran a trofických defektů, inkontinence a podobně. 
Většina přijímaných pacientů je z přirozeně spádové oblasti nemocnice 
(Praha 6, Praha 1) nebo z jiných městských částí Prahy. Oddělení ne-
poskytuje sociální pobyty, přestože zohledňuje sociální situaci klienta. 
V roce 2009 byl provoz oddělení na 3 měsíce (8-10/2009) přerušen z dů-
vodu rekonstrukce části areálu nemocnice, ve které se oddělení nachá-
zelo. OŠL byly přestěhovány do prostoru 1. patra a od 11/2009 opětov-
ně zahájily provoz ve stejné kapacitě jako doposud (20 lůžek). Přerušení 
provozu se projevilo poklesem celkového objemu poskytnuté péče ve 3. 
čtvrtletí roku ve srovnání s předchozími lety. Výzkumná činnost, stáže, 
semináře a vzdělávání MUDr. Marková se jako odborný garant podílí na 
projektu vybudování centra paliativní péče v NMSKB. 

  Rehabilitační oddělení

Počet lůžek 25
Počet hospitalizovaných pacientů za rok 2009 461
Počet ambulantních pacientů za rok 2009 2 490
Počet pacientů hospitalizovaných na ostatních 
odděleních nemocnice 282

Primář: MUDr. Jiří Papoušek
Zástupce primáře: MUDr. Yvona Kultová 

Personální situace:
V prvních měsících roku došlo k významnému snížení počtu fyziotera-
peutů, které se nepodařilo brzy nahradit, museli jsme přechodně snížit 
počet přijatých nemocných na lůžkové oddělení. Nové zaměstnance se 
nám podařilo získat až v druhé polovině roku. Do funkce vedoucího fy-
zioterapeuta nastoupil 1. září 2009 Bc. Milan Zajíc. Lékaři, zdravotní 
sestry a ergoterapeuti – plný stav zaměstnanců.

Činnost oddělení:
Provoz oddělení byl zásadně ovlivněním rekonstrukčními pracemi, 
stanice R2  (20 lůžek) byla v polovině roku zrušena, v provozu zůstala 
stanice R1 (16 lůžek). Došlo tedy ke snížení počtu hospitalizovaných pa-
cientů. Stavební práce se dotkly i provozu ambulance přes letní měsíce, 
který byl v omezeném rozsahu.

Výkony:
Fyzioterapeuty provedeno výkonů 38 724
Ergoterapeuty provedeno výkonů 3 505
Lékaři provedeno výkonů myoskeletální medicíny 1 645

Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání
V lednu absolvovala dvoutýdenní stáž MUDr. A. Hronzová  (před ates-
tací z praktického lékařství). MUDr. Jiří Papoušek přednesl příspěvek 
na téma „Konec fyzioterapeutů v českých nemocnicích“ na XVI. sjezdu 
Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny v Luhačovicích v květnu 
2009.
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  Neurologická ambulance

Počet provedených EEG 293
Počet ošetřených pacientů ambulantně 2 007

Vedoucí lékař: MUDr. Eliška Patová
Zástupce vedoucího lékaře: MUDr. Jarmila Marková

Náplň práce neurologické ambulance spočívá především v konsiliární 
službě pro pacienty hospitalizované, dále pro pacienty sledované v am-
bulancích zdejší nemocnice. Vyšetřujeme i pacienty s doporučením od 
externích lékařů.
Neurologická péče zahrnuje základní vyšetření, dále potřebné terapeu-
tické výkony- injekce, obstřiky, infuze, manipulace a mobilizace páteře. 
Součástí neurologické ambulance je i EEG a EMG laboratoř.
V současné době jsme se v rámci rekonstrukce nemocnice přestěhovali 
do nových prostor, které se nacházejí na radiodiagnostickém oddělení. 
Výhodou je užší spolupráce s rentgenovým pracovištěm, ale i úspora 
času při odesílání pacientů na rentgenová vyšetření.

  Radiodiagnostické oddělení
Primář: MUDr. Martin Janče
Zástupce primáře: MUDr. Renata Pelantová

Rychlosti diagnostického procesu napomáhá kompaktní uspořádání od-
dělení, 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 0 hodin 12 782

Sonografie max. 1 týden* 11 442

Skiaskopicko-skiagrafické pracoviště do 24 hodin 666

Výpočetní tomografie - CT do 48 hodin 2 624
*urgentní vyšetření po telefonické domluvě okamžitě
 
Skiagrafie - Pracoviště je vybavené přístrojem Optimus 50 firmy Philips 
a od listopadu 2008 byla zavedena nepřímá digitalizace firmy Kodak - Di-
rect View Elite CR.
Sonografie – Pracoviště je vybavené moderním sonografickým přístrojem 
iU22 firmy Philips. Pracoviště má velký spád, především v oblasti dopple-
rovské sonografie a některých invazivních zákroků (cílené biopsie, drená-
že).
Skiaskopicko-skiagrafické pracoviště – Pracoviště je vybavené přístrojem 
Prestilix 1690S firmy GE, který umožňuje širokou škálu vyšetření počí-
naje klasickou skiagrafií, subtrakční angiografií konče. Toto pracoviště je 
intenzivně využíváno gastroenterology pro endoskopická vyšetření pan-
kreatu 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.
Provoz oddělení je koncipován tak, aby postup vedoucí k diagnóze paci-
enta byl co nejúčelnější a nejrychlejší. Kromě některých CT vyšetření jsou 
popisy vyšetření k dispozici ihned po jeho provedení.
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.



  Oddělení klinické biochemie

Počet stanovených krevních obrazů v roce 2009 16 671

Počet zpracovaných biochemických vyšetření krví od pacientů 19 790

Počet koagulačních vyšetření za rok 2009 11 258

Počet analýz moči chemicky a mikroskopicky 3 959

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

Celkové hodnocení
Oddělení klinické biochemie má nepřetržitý provoz a zajišťuje pro hos-
pitalizované i  ambulantní pacienty většinu laboratorních vyšetření. 
Specializovaná a méně často ordinovaná vyšetření, včetně veškerých 
mikrobiologických vyšetření, zajišťují speciální laboratoře, především 
laboratoř Klinlab. Oddělení klinické biochemie je rozčleněno na několik 
pracovních úseků a to: příjem materiálu a močová laboratoř, biochemie, 
imunologie, hematologie, transfuze a toxikologie. Na transfuzním úse-
ku bylo stanoveno 583 krevních skupin a provedeno 668 vyšetření kom-
patibility transfuzních přípravků a 297 screeningů antierytrocytálních 
protilátek.

Publikační a výzkumná činnost
Laboratoř se účastní klinických studií jako zpracovatel biologického 
materiálu. V červnu 2009 vykonali na oddělení OKB povinnou měsíční 
praxi dva studenti SZŠ v Praze – obor zdravotní laborant. Pro studenty 
SZŠ zajišťuje laboratoř každoročně exkurzi.

  Lékárna

Vedoucí oddělení: Mgr. Petra Zvonková

Rekonstrukce, vybavení a činnost
Prosklené automatické dveře a zvětšení prostoru výdejní části lékárny 
jsou přínosem zejména pro starší pacienty a tělesně handicapované pa-
cienty, stejně jako bezbariérový vstup. Počet zrealizovaných receptů a 
poukazů v naší lékárně vzrostl v roce 2009 oproti předchozímu roku 
cca o 15%.

Personální změny
Po více než 40 - ti letech práce v této lékárně odešla do důchodu paní 
Miluše Sklenářová – vedoucí farmaceutická laborantka. Vzhledem  
k tomu, že část její práce (tvorbu a odesílání objednávek) nyní pořizu-
jeme elektronicky, nepřibrali jsme na její místo zatím nikoho dalšího, 
takže provoz lékárny nyní zajišťuji 3 VŠ farmaceuti, 2 SZP a 1 sanitářka.
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  Duchovní péče

Duchovní služba v nemocnici 
Vedle kvalitní lékařské a ošetřovatelské péče nabízíme i službu duchov-
ní. Nechceme totiž nechat bez povšimnutí otázky lidského nitra a věnu-
jeme pozornost tomu, jak pacienti pobyt v nemocnici prožívají. 

Nabídka nemocničních kaplanů
• lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a přítomností; 
• rozhovor;
• modlitba a četba Bible;
• udílení svátostí;
• zprostředkování kontaktu s duchovními všech církví a nábožen-

ství registrovaných v České republice.

Současně nabízíme i možnost duchovního obohacení, neboť v těsném 
sousedství nemocnice je kostel sv. Karla Boromejského, kde se denně 
slaví katolické bohoslužby se zvukovým přenosem 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 zaměst-
nance)

Mši svatou je možné poslouchat na lůžku ze sluchátek – sluchátka za-
půjčí zdarma ošetřující sestry.
Jsou přístupné chory kostela z I. i II. patra nemocnice.
Kostel je v době bohoslužeb přístupný bezbariérově i hlavním vchodem 
před areálem nemocnice.

Možnost vnitřního ztišení, meditace, modlitby
trvale přístupný II. chór kostela (přístup z II. patra nemocnice)
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 – slu-
chátka zapůjčí zdarma ošetřující sestry.
Četba Nového Zákona
V případě zájmu mohou pacienti dostat zdarma Nový Zákon. 

  Granty a prezentace

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

Referát grantových a presentačních aktivit zpracoval pro rok 2009 cel-
kem 34 žádostí na dary a dotace. Z toho bylo 24 úspěšných, tedy poža-
dovaná částka byla získána celá nebo její část. Celkem bylo získáno přes 
9 800 000 Kč. Kromě dětského a dorostového detoxikačního oddělení 
byly úspěšné projekty pro rehabilitaci, jednotku intenzivní péče, oddě-
lení RTG a podpořená byla i lůžka následné péče. Velké ocenění zaslouží 
jednotlivá oddělení a stanice naší nemocnice, která se zapojila do získá-
vání podpory z drobných darů.

Seznam akcí za rok 2009
11. února 2009 Den nemocných

16. května 2009 Setkání křesťanských zdravotníků

18. května 2009
Svěcení přístroje pro oddělení RTG zakoupe-
ného z daru DIPLOMATIC SPOUSES ASSOCI-
ATION – PRAGUE (DSA)

27. května 2009 Volejbalový turnaj zaměstnanců – NMSKB CUP

30. května 2009 Dětský den v nemocnici

18. října 2009 Drakiáda v nemocnici 

4. listopadu 2009 Oslava svátku sv. Karla

3. prosince 2009  Benefiční koncert – GOSPEL LIMITED

10. prosince 2009
Celonemocniční setkání zaměstnanců s vy-
hodnocením roku 2009

13. prosince 2009

Mezinárodní vánoční bazar 2009 – prezentace 
nemocnice na mezinárodním bazaru, který 
pořádala Asociace partnerů členů diplomatic-
kého sboru v Praze (DSA)
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  Sponzoři a dárci

Albatros design, Alois a Zlata Kufnerovi, Anna Svobodová, Arnošt Pryl, 
Ayurmedic Ceylon, Bivoj, Bohuslav Pavlas, Centra, Dana Piterová, Dana 
Šupáčková, DEJA VU, Diplomatic Spouses Association – Prague, Euro-
AWK, EuroClean, Evona-Medica, Farní charita Vlašim, Finance Bulldog, 
František Houdek, František Kopecký, František Kuška, Groupe SEB 
ČR s.r.o., Hana Dvořáková, Hana Stavařová, Helena Medková, Hlavní 
město Praha, Hotel U Zlaté studny, Chrištof s.r.o., Ilir Laro Gjergjani, 
Irena Mašínová, Isolit-Bravo, Iva Kovářová, Ivana a Michal Valentovi, 
IZOMA, Jan Lazecký, Jan Švejda, JAPE CZ, Jaromír Hrubý, Jaroslav 
Batrna, Jaroslav Härtel, Jaroslav Helcl Topenářství, Jaroslav Štrof, Jiří 
Rubín, Jiří Slach, Jiří Vávra, Jiřina Mikovcová, JIVA-Jirák, Johnson 
&  Johnson, Kanadská obchodní komora, Karel Čadan, Karel Prouza, 
Karmel sv. Josefa Praha, KDU-ČSL, Kompas Praha, KOMWAG, Kongre-
gace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Kristian Bergman, Li-
bor Mánek, Mal-Byt Václav Sova, Malostranské řeznictví Sisel, Manželé 
Škrabalovi, Marie Kletečková, Markéta Kouřilová, Martin Kubík, Měst-
ská část Praha 1, Městská část Praha 6, MGA Greif, Miloslav Martinec, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Miro-
slav Čapek, Miroslav Ištocy, Miroslav Olmer, Miroslav Přibyl, Miroslav 
Skopec, Nadace Dobré dílo, Nadační fond Zlatá Praha, Nexia AP, Nyco-
med, Olga Žilková, Ondřej Lazecký, P. Marek František Drábek, P. Pavel 
Kučera, Pavel Procházka – Pneuservis, Pavel Vlach, Petr Berischa, Petr 
Dvořák, Petr Tichý, Pneuservis Jirkalovi, Pražská plynárenská, Richard 
Pinard, Romana Holajová, Romana Sližková, Římskokatolická farnost 
Divišov, Sandoz, Sanofi-Aventis, Simonides, Solitaire, SUPRO-automa-
tic, Terezie a Bedřich Hrubí, Torrex Chiesi, Trapistický klášter Poličany, 
Úřad vlády, Václav Jelínek, Vapet Production, Velvyslanectví Spolkové 
republiky Německo, Věra  a  Bohumil Kučerovi, Vlastimil Russ, Yvetta 
Kellerová, Zdena Schneiderová, Zdeněk Sternberg, Zentiva.

  Personální údaje

Počet zaměstnanců za období leden až prosinec 2009

Kategorie zaměstnanců
Počet 

fyzický
Počet 

přepočtený

Počet ke 
konci 

období

Lékaři 59 47,08 47,55

Farmaceuti 3 2,22 2,25

Jiní odbor. prac. VŠ 7 4,93 4,95

Jiní odbor. prac. SŠ 2 2,4 2,4

SZP 218 172,63 166,78

NZP 5 4,13 3,75

PZP 23 19,35 20,65

THP 37 34,62 36,8

Dělníci a provoz. prac. 29 27,63 28,15

ostatní 0 0,00 0,00

Celkem 383 314,99 313,28

Lůžková oddělení v roce 2009

Název pracoviště
Počet 

oš.dnů
Počet 

hospitalizací
Obložnost 

v %
Průměrná 

oš.doba

Interna 18 576 2 035 70,4 9,28

JIP 1 538 376 73,2 4,09

Chirurgie 7 702 1 887 63,6 4,1

ChIP 1 018 241 73,1 4,22

ARO 1 305 192 73,9 6,8

Rehabilitace 6 352 461 68,45 13,76

DaDDC 2 146 227 47,8 9,45

Ošetřovatelská lůžka 3 211 113 61,8 28,42



Ekonomická část

Svěcení zrekonstruované kuchyně
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Rozvaha   
(v tis. Kč) k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009 
AKTIVA CELKEM 130 461 155 385
Stálá aktiva celkem 45 893 62 746
dlouhodobý nehmotný majetek 8 026 8 006
oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 6 292 6 093
dlouhodobý hmotný majetek 148 919 178 254
oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 104 760 117 421
Krátkodobý majetek 84 568 92 639
zásoby 5 269 3 545
pohledávky z obchodního styku 16 394 13 568
poskytnuté zálohy 343 140
jiné pohledávky 63 68
finanční majetek 58 388 71 464
přechodné účty aktivní 4 111 3 854
   
PASIVA CELKEM 130 461 155 385
Vlastní zdroje krytí 95 213 103 335
majetkové fondy 76 905 76 905
finanční fondy 6 539 4 783
Hospodářský výsledek včetně ztrát z minulých let 11 769 21 647
Cizí zdroje 35 248 52 050
dlouhodobé závazky 0 14 250
krátkodobé závazky 34 748 36 958
Přechodné účty pasivní 500 842
 

Výkaz zisků a ztrát   
(v tis. Kč) k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009 
Spotřeba materiálu 73 617 88 569
Spotřeba energie 7 493 7 210
Služby 25 750 26 778
Osobní náklady 119 545 122 725
Daně, poplatky, pojistné, úroky 199 205
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 12 982 16 517
Ostatní náklady 5 306 4 861
NÁKLADY CELKEM 244 892 266 865
     
(v tis. Kč) k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009 
Tržby z prodeje služeb 239 756 256 561
Ostatní výnosy -1 761 10 660
Provozní dotace a dary 10 490 9 798
Tržby z prodeje majetku a materiálu 22 162
TRŽBY CELKEM 248 507 277 181
     

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za účetní období bez 
daně 

3 615 10 316
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Skladba nákladů      
  k 31. 12. 2008 % k 31. 12. 2009 %
mzdy 88 220 36,00% 92 341 34,60%
odpisy 12 847 5,20% 16 512 6,20%
sociální a zdravotní pojištění 30 959 12,60% 30 384 11,40%
SZM 7 133 2,90% 6 620 2,50%
ostatní náklady  3 345 1,40% 3 211 1,20%
léky 36 715 15,00% 48 019 18,00%
ZUM 13 883 5,70% 16 618 6,20%
opravy 7 327 3,00% 7 691 2,90%
ostatní služby 5 736 2,30% 11 015 4,10%
energie 7 493 3,10% 6 315 2,40%
všeobecný materiál, náhradní díly 11 749 4,80% 9 717 3,60%
laboratorní a diagnostický materiál 7 733 3,20% 7 269 2,70%
praní, úklidové služby 7 213 2,90% 7 075 2,70%
stravování pacientů 2 981 1,20% 2 591 1,00%
drobný dlouhodobý hmotný majetek 277 0,10% 143 0,20%
telefonní poplatky 629 0,30% 666 0,20%
pohonné hmoty 30 0,00% 47 0,00%
zdravotnický drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 

271 0,10% 300 0,10%

pojištění 351 0,20% 331 0,10%
CELKEM 244 892 100,00% 266 865 100,00%
 

Struktura výnosů od zdravotních 
pojišťoven     

Jméno pojišťovny k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009 
  body % body % 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 104 939 002 70,60% 109 264 177 71,40%
Vojenská zdravotní pojišťovna 9 951 251 6,70% 8 134 073 5,30%
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 235 156 0,20% 773 503 0,50%
Oborová zdravotní pojišťovna bank 18 681 644 12,60% 18 065 985 11,80%
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 389 908 0,30% 881 082 0,60%
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 11 154 390 7,50% 12 685 533 8,30%
Revírní bratrská pokladna 87 374 0,10% 102 275 0,10%
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE 1 824 905 1,20% 1 636 979 1,10%
Česká národní zdravotní pojišťovna 1 021 656 0,70% 1114328 0,70%
Zdravotní pojišťovna Média 0 0,00% 72022 0,00%
ostatní 257 656 0,10% 377 426 0,20%
CELKEM 148 542 942 100,00% 153 107 383 100,00%

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktura nákladů NMSKB 
   

   
 k 31. 12. 2009 % 

mzdy 92 341 34,60% 
odpisy 16 512 6,20% 
sociální a zdravotní pojištění 30 384 11,40% 
SZM 6 620 2,50% 
ostatní náklady  3 211 1,20% 
léky 48 019 18,00% 
ZUM 16 618 6,20% 
opravy 7 691 2,90% 
ostatní služby 11 015 4,10% 
energie 6 315 2,40% 
všeobecný materiál, náhradní díly 9 717 3,60% 
laboratorní a diagnostický materiál 7 269 2,70% 
praní, úklidové služby 7 075 2,70% 
stravování pacientů 2 591 1,00% 
drobný dlouhodobý hmotný majetek 143 0,10% 
telefonní poplatky 666 0,20% 
pohonné hmoty 47 0,00% 
zdravotnický drobný dlouhodobý 
hmotný majetek 

300
0,10% 

pojištění 331 0,10% 
celkem 266 865 100,00% 

 
Struktura výnosů od zdravotních pojišťoven 

  
Jméno pojišťovny % 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 71,40%
Vojenská zdravotní pojišťovna 5,30%
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 0,50%
Oborová zdravotní pojišťovna bank 11,80%
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 0,60%
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 8,30%
Revírní bratrská pokladna 0,10%
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE 1,10%
Česká národní zdravotní pojišťovna 0,70%
Zdravotní pojišťovna Média 0,00%
ostatní 0,20%
CELKEM 100,00%
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Struktura nákladů NMSKB 
   

   
 k 31. 12. 2009 % 

mzdy 92 341 34,60% 
odpisy 16 512 6,20% 
sociální a zdravotní pojištění 30 384 11,40% 
SZM 6 620 2,50% 
ostatní náklady  3 211 1,20% 
léky 48 019 18,00% 
ZUM 16 618 6,20% 
opravy 7 691 2,90% 
ostatní služby 11 015 4,10% 
energie 6 315 2,40% 
všeobecný materiál, náhradní díly 9 717 3,60% 
laboratorní a diagnostický materiál 7 269 2,70% 
praní, úklidové služby 7 075 2,70% 
stravování pacientů 2 591 1,00% 
drobný dlouhodobý hmotný majetek 143 0,10% 
telefonní poplatky 666 0,20% 
pohonné hmoty 47 0,00% 
zdravotnický drobný dlouhodobý 
hmotný majetek 

300
0,10% 

pojištění 331 0,10% 
celkem 266 865 100,00% 

 
Struktura výnosů od zdravotních pojišťoven 

  
Jméno pojišťovny % 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 71,40%
Vojenská zdravotní pojišťovna 5,30%
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 0,50%
Oborová zdravotní pojišťovna bank 11,80%
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 0,60%
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 8,30%
Revírní bratrská pokladna 0,10%
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE 1,10%
Česká národní zdravotní pojišťovna 0,70%
Zdravotní pojišťovna Média 0,00%
ostatní 0,20%
CELKEM 100,00%
 

 
 



Vyšetření počítačovým tomografem

Spokojené stáří 
na ošetřovatelských lůžkách

Cvičení na rehabilitaci



Kuchyně před rekonstrukcí (nahoře) a po rekonstrukci (dole)
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