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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Vážení přátelé,
uplynul opět rok a zamýšlím se nad tím, co vám sdělit.
Posledních pár let bylo náročných a přitom ne nejlepších. Víceletý
pokles produktivity nemocnice jako celku, roky nakupené skryté nebo
neobjevené nebo efektivně rychle neřešitelné problémy uvnitř
nemocnice, nejasná a dopředu neznámá regulace a redukce toků peněz
ve zdravotním pojištění nás přes managementem zavedená opatření na
vyrovnané hospodaření a na získání jiných finančních zdrojů dostihly
a existuje určité riziko, že ještě zasáhnou. Hospodaření nemocnice
skončilo za uplynulý rok v nevelké, ale jasné ztrátě. Protože se tento
vývoj nechal svým způsobem predikovat, rozhodli jsme se nadále
investovat do budoucnosti nemocnice. Kongregace s naší podporou a za
finanční pomoci z pozůstalosti Ing. Jany Mindlové, která vedla dlouhá
léta Nadaci Dobré dílo, realizovala rekonstrukci staré posluchárny,
původně chóru sester. Dílo bylo zkolaudováno a požehnáno v polovině prosince. Nová aula
umožňuje pořádání vzdělávacích akcí, různá kulturní a společenská setkání
a dává možnost okolí nás lépe poznat.
Mnoho uděláno bylo, mnoho ale ještě být uděláno nemohlo a bude nutné se nyní soustředit na
prorůstová opatření, na restrukturalizaci, na zefektivnění činností, na motivační stabilizaci
odborných týmů i jednotlivců.
Osobně jsem zaměřil největší pozornost a energii na prioritní cíl nemocnice pro rok 2012, tj.
znovunavázání smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami pro rok 2013 a léta následující,
neboť riziko bezesmluvního vztahu se nad nemocnicí vznášelo jako Damoklův meč. Bez smluv
s VZP a dalšími klíčovými pojišťovnami by veškeré snažení bylo neúčinné, neboť bychom přišli
o největší finanční zdroj. Zachovat smlouvy se všemi pojišťovnami na všechny dosavadní
odbornosti se podařilo, i když za určitých kompromisů. Otázky podmínek činnosti nemocnice je
možné samozřejmě přesvědčivým a podloženým jednáním s pojišťovnami modifikovat opět ve
větší prospěch nemocnice. V tom vidím budoucnost. Bude třeba mnoho silné vůle, mnoho
energie a více posil, které mají tzv. tah na branku.
Rád bych poděkoval Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, všem přátelům
a příznivcům nemocnice, úřadům, organizacím a podnikům a především všem lidem dobré vůle,
bez jejichž pomoci bychom nemohli uskutečnit vše potřebné pro dobrou péči o pacienty i
pracovníky. Vysoce oceňuji dlouholetou věrnou práci našich zaměstnanců a vyjadřuji jim za
jejich obětavý přístup upřímné poděkování a přeji jim, vlastně nám všem, dobrou budoucnost.
MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA
ředitel nemocnice
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VEDENÍ NEMOCNICE K 31. 12. 2012
SPRÁVNÍ RADA
předseda
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
členové
SM. Alena Stanislava Bártová, Ing. Pavel Brůna, MBA, MUDr. Ivana Doleželová, MBA,
MUDr. Pavel Jansa, Dr. Martina Mannová, SM. Amidea Blanka Rybecká
DOZORČÍ RADA
předseda
Ing. Radovan Pavlica
členové
Mgr. Stanislav Hykyš, MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
MANAGEMENT
MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA ředitel
Ing. Petr Kolařík ekonomický náměstek
MUDr. Gustav Berlinger náměstek LPP
Ing. Pavel Vlach náměstek PTÚ
Mgr. Šárka Šlégrová hlavní sestra

SÍDLO A KONTAKTY
SÍDLO
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
Webové stránky: www.nmskb.cz
IČ: 736 340 85
ZŘIZOVATEL
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Šporkova 12, 118 00 Praha 1
www.boromejky.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka a.s., Malostranské nám. 37/23, Praha 1
běžný účet 1285440011/0100
účet darů 27-3147280207/0100
Evidence u Ministerstva kultury: 8/3-13-005/2006-14800 ze dne 15. 12.2006
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STRUČNÝ PŘEHLED ODBORNÝCH AKTIVIT NEMOCNICE
STATISTICKÉ ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÁ LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
Počet
ošetřovacích
dnů

Počet
hospitalizací

Průměrná
ošetřovací
doba

ARO-CHIP
Dětské
detoxikační
centrum
Chirurgie

2 536

356

9,70

1 880

218

8,62

5 732

1 642

3,43

Interna

17 118

2 327

7,38

JIP

1 546

358

4,29

RHB

5 353

472

11,37

LNP

4 894

168

29,31

PAL

2 882

118

25,28

CELKEM

41 941

5 659

7,46

Oddělení

POČET UNIKÁTNÍCH PACIENTŮ OŠETŘENÝCH NA AMBULANCÍCH
V ROCE 2012
Ambulance
ARO-CHIP
Dětské detoxikační
centrum
Chirurgické oddělení
Interní oddělení
Lůžka následné péče
Neurologické oddělení
Oddělení paliativní péče
OKB
Radiodiagnostické
oddělení
Rehabilitační oddělení
Zubní
CELKEM

Počet pacientů
1 808
697
5 158
7 464
14
1 374
13
6 425
8 622
2 723
297
34 595
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ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ / PRIMÁŘ MUDR. GUSTAV
BERLINGER
Zástupce primáře: MUDr. Zub Radek
 v roce 2012 bylo podáno celkem 2159 anestézií, z toho 237 regionálních; 30% tvořili
pacienti starší 65 let
 na lůžkovou část bylo přijato 172 pacientů, opět přibližně 30% pacientů bylo nad 65 let,
pacientů na umělé plicní ventilaci bylo celkem 52
 původních 9 lůžek společně s JIP chirurgie bylo k 31. 12. 2012 redukováno na 5 lůžek v
kombinaci ARO/CHIP
 na oddělení byla zaváděna metodika neinvazivní plicní ventilace a ultrazvuková
diagnostika především hrudníku a břicha
 na ambulanci pro léčbu bolesti bylo ošetřeno 112 pacientů, převážně s vertebrogenními
potížemi

6

DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ DETOXIKAČNÍ CENTRUM / PRIMÁŘ MUDR. MARIAN
KORANDA
Zástupce primáře: MUDr. Ludmila Jeřábková
Odborný garant pedopsychiatrie: MUDr. Hana Pospíšilová
Staniční sestra: Bc. Martin Marušák
Charakteristika
Projekt Dětského a dorostového detoxikačního centra (DaDDC) je realizován od r. 2004, jeho
cílem je komplexní péče „nejen a pouze“ o drogově závislé, ale také o problémové uživatelé či
tzv. experimentátory s alkoholovými a nealkoholovými drogami do dokončeného 18. roku života.
Pacientům poskytuje významnou intervenci, která následně s potřebnou resocializací umožňuje
změnit chování a postoje, a tak zabránit případnému vzniku závislosti i mnohem těžším
zdravotním postižením (IH, STD, HIV a další onemocnění spjatá s abúzem drog). Dále jsou
cílovou skupinou i sociální kurátoři, školy a v neposlední řadě rodiče.
Pro DaDDC je typické propojení zdravotnické péče, terapeutických postupů a úvodní
resocializace. Jedná se o jediné specializované zařízení v ČR pro pacienty do 18 let
s problematikou škodlivého užívání nebo závislosti na psychotropních látkách.
Výkony - psychiatrické,
a psychodiagnostika

psychologické

a

pediatrické

vyšetření,

psychoterapie

Struktura služeb - psychiatrická ambulance, pediatrická ambulance (gastroenterologie,
hepatologie) psychologická ambulance a sociální poradna
Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání
MUDr. Koranda M. - přednášková činnost,
publikační činnost, expertní činnost pro Úřad
veřejného ochránce práv, účast na českých
mezinárodních odborných kongresech (psychiatrie,
psychologie, adiktologie), externí učitel 3. LF UK,
výuka psychiatrie VOŠ Medea Praha 10, člen
Pracovní skupiny pro drogy při MZČR, člen
Akreditační komise MZČR, vedení Poradny
www.substitucni-lecba.cz a www.deprese.com
MUDr. Jeřábková L. - přednášková činnost, výuka
na SZŠ, účast na odborných kongresech (pediatrie,
hepatalogie, gastroenterologie)
Bc. Marušák M. - přednášková činnost (pro
záchrannou službu, pro studenty SZŠ), účast na
odborných akcích.
MUDr. Vávrová J. - dlouhodobá stáž v PL Bohnice
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CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ / PRIMÁŘ MUDR. DANIEL EHRENBERGER
Zástupce primáře: MUDr. Petr Bačkovský






kapacita oddělení je 36 lůžek (CH3 18 lůžek a CH5 také 18 lůžek), 3 operační sály
akreditované Kýlní centrum a akreditace MZČR pro poskytování specializačního vzdělávání
lékařů v oboru chirurgie
2016 hospitalizovaných pacientů, 1655 operovaných, 12 299 ambulantně ošetřených
trvale zajištěný nepřetržitý provoz chirurgické ambulance, dále specializované ambulance
a poradny: koloproktologická, gastroenterochirurgická, mammologická, kýlní, cévní
a traumatologická ambulance
pacientům vyžadujícím specializovanou intenzivní péči, a to zvláště v pooperačním období,
byla tato péče plně poskytována na 5 monitorovaných lůžkách ARO a 4 lůžkách CHIP

Výkony
Specializacemi chirurgického oddělení zůstávaly koloproktologie, laparoskopická chirurgie,
operace všech druhů kýl klasicky i laparoskopicky v rámci Centra pro řešení kýly, operace
varixů, úrazová chirurgie včetně provádění artroskopií a artroskopicky prováděných plastik
předního zkříženého kolenního vazu.
Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání
V průběhu roku 2012 se lékaři i sestry průběžně účastnili odborných kongresů a seminářů.
MUDr. Ehrenberger – 3/2012 účast na Světovém kýlním kongresu v New Yorku a dále 11/2012
Mezinárodní laparoskopický kongres týkající se mj. zavádění nových mini invazivních
operačních postupů v oblasti břišní chirurgie.
V prosinci 2012 MUDr. Šimková úspěšně vykonala atestační zkoušku z oboru Všeobecná
chirurgie a získala v tomto oboru odbornou způsobilost.
Chirurgickému oddělení byla až do roku 2020 udělena Ministerstvem zdravotnictví
AKREDITACE, kterou bylo získáno oprávnění k uskutečňování části vzdělávacího programu pro
obor specializačního vzdělávání CHIRURGIE. Základní kmen zajišťovaný naším akreditovaným
pracovištěm I. typu je kmen chirurgický.
Na chirurgickém oddělení průběžně po celý rok 2012 probíhaly odborné stáže studentů 4. - 6.
ročníků LF, a to zejména předstátnicové stáže studentů 6. ročníku 3. LF UK.
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CENTRUM CHIRURGICKÉ GASTROENTEROLOGIE / PŘEDNOSTA MUDR.
RICHARD SEQUENS, PH.D.



superspecializace na operace střev a konečníku nejvyššího stupně obtížnosti (náhrady
konečníku tenkým střevem, strikturoplastiky a resekce) u pacientů s komplikovanými
formami idiopatických střevních zánětů
pacienti jsou hospitalizováni na chirurgickém nebo interním gastroenterologickém oddělení
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INTERNÍ ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ/ PRIMÁŘ MUDR. JAN ŠVEJDA
Zástupce primáře: MUDr. Jiří Chochola
staniční sestra JIP – Bc. Hana Balvínová
staniční sestra Interna 1 – Bc. S. M. Thea Křížová
staniční sestra Interna 2 – S. M. Bartolomea Gyerajová
staniční sestra Interna 3 – Bc. Lenka Pejchlová
staniční sestra Interna 4 – Lucie Kaffanová DiS.
staniční sestra Interních ambulancí – Bc. Ota Klapka DiS.
Interní oddělení je organizačně rozděleno na 2 samostatné části:
 Interní oddělení všeobecné
 Interní oddělení - gastroenterologie
Péče o pacienty na obou odděleních je jednotná a souběžná.
Struktura oddělení a kapacita lůžek
JIP interních oborů - 6 lůžek: akutní stavy v interně
Interna 1 - 18 lůžek: kardiologie, všeobecná interna
Interna 2 - 19 lůžek: geriatrie, všeobecná interna
Interna 3 - 13 lůžek: gastroenterologie
Interna 4 - 19 lůžek: angiologie, všeobecná interna
Charakteristika
Ambulantně nebo za hospitalizace vyšetřujeme, ošetřujeme a léčíme nemocné s interními
nemocemi. Poskytujeme jim péči v souladu se současnou koncepcí oboru vnitřního lékařství.
Při této činnosti spolupracujeme s ostatními odbornými odděleními nemocnice a s dalšími
odbornými či vyššími pracovišti (např. FN Motol, ÚVN Praha, MONSE s.r.o.), aby byla
nemocným poskytnuta co nejrychleji komplexní odborná péče v nejvyšší kvalitě. Zvýšeně se
specializujeme na kardiovaskulární onemocnění, nepřetržitě zajišťujeme invazivní či neinvazivní
monitorování pacientů na JIP, dočasnou kardiostimulaci, léčbu poruch srdečního rytmu
elektrickým výbojem, trombolytickou terapii, ultrazvukové vyšetření srdce. Ambulantně
zajišťujeme 24hodinové monitorování srdečního rytmu a krevního tlaku, děláme ergometrii
a test na nakloněné rovině. Provádíme implantace trvalých kardiostimulátorů. Je zavedena
angiologická poradna pro pacienty s onemocněním periferních cév. Zvýšeně se specializujeme
rovněž na geriatrické pacienty – poskytujeme komplexní geriatrickou péči – klinická vyšetření,
dispensární péče.
Statistické údaje
Na standardních lůžkách Interního oddělení bylo v roce 2012 hospitalizováno celkem 2327
pacientů s průměrnou dobou hospitalizace 7,38 dne. Na JIP Interního oddělení bylo v roce 2012
hospitalizováno celkem 358 pacientů s průměrnou dobou hospitalizace 4,29.
Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání
Podílíme se na klinickém hodnocení léčiv. Interní oddělení je akreditovaným pracovištěm
a realizuje postgraduální vzdělávání mladých lékařů.
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Struktura odborných ambulancí
Interní příjmová ambulance: nepřetržitý provoz
Spektrum výkonů: klinická interní vyšetření nově vzniklých akutních stavů, klinická interní
vyšetření plánovaná – předoperační vyšetření, EKG


odborné ambulance:
o interní všeobecná 1185 pacientů (unikátních)
o angiologická 2338 pacientů
o kardiologická 2378 pacientů
o geriatrická 697 pacientů
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INTERNÍ ODDĚLENÍ GASTROENTEROLOGICKÉ / PRIMÁŘ MUDR. JOSEF
DOSEDĚL
Zástupce primáře: MUDr. Jiří Vávra
Charakteristika
V rámci gastroenterologie se věnujeme komplexní diagnostické a léčebné péči o pacienty s
organickými i funkčními zažívacími onemocněními. Umožňuje to komplexní personální i
přístrojové zajištění oddělení gastroenterologie. Vyšetřujeme a ošetřujeme zejména pacienty v
rámci onkologických programů a nemocné s nespecifickými záněty střevními. V rámci
gastroenterologie funguje mimo jiné i poměrně velké centrum biologické léčby, nutriční
ambulance a další struktury tak, že jsme schopni řešit i velmi komplikované diagnózy pacientů.
Struktura péče
 lůžková stanice a tři komplexně vybavené vyšetřovny; provedeno 1656 kolonoskopií, 1487
gastroskopií, 260 ERCP, 100 endosonografií
 centrum biologické léčby s více než 100 pacienty s nejzávažnějšími formami zánětlivých
střevních onemocnění, spolupráce s Centrem chirurgické gastroenterologie
 nová ambulance nutriční péče
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OŠETŘOVATELSKÁ LŮŽKA / VEDOUCÍ LÉKAŘ MUDR. SM. PŘEMYSLA
PAVLÍNA MARKOVÁ
Staniční sestra: Irena Müllerová
Kapacita: 20 lůžek
Počet přijatých pacientů: 169
Charakteristika
Oddělení ošetřovatelských lůžek NMSKB se zaměřuje na poskytování ošetřovatelskorehabilitační péče nemocným, jejichž zdravotní stav, celková kondice a schopnost sebeobsluhy se
zhoršila v důsledku prodělání nějakého akutního onemocnění, případně v důsledku progrese
symptomů jejich chronických chorob. Největší skupinu přijímaných pacientů představují křehcí
geriatričtí pacienti po úrazech nebo infektech. Cílem péče je stabilizace jejich zdravotního stavu
a zlepšení kondice umožňující jejich návrat do původního sociálního prostředí.
Oddělení disponuje 20 lůžky na 6 pokojích, společenskou místností, je bezbariérové a vybavené
pro péči o imobilní pacienty (elektrická polohovací lůžka, polohovací křesla, vozíky, rehabilitační
pomůcky, antidekubitní pomůcky). V roce 2012 byla realizována revize rozvodu kyslíku, oprava
pracovny sester včetně výměny podlahové krytiny, nákup židlí pro společenskou místnost
pacientů.
Statistické údaje
V roce 2012 bylo přijato 169 pacientů, z toho 148 obyvatel hlavního města Prahy, 21 klientů
mimopražských (jedná se o pacienty z blízkého okolí Prahy, případně o pacienty, jejichž blízcí
žijí v Praze). V roce 2012 bylo ukončeno 165 hospitalizací, 65,5% klientů bylo propuštěno zpět
do domácí péče nebo ústavní sociální péče (domov seniorů), 22 klientů bylo pro zdravotní
komplikace překládáno na akutní zdravotní lůžka. V 15 případech byla poskytována péče až do
terminální fáze onemocnění. Průměrná doba hospitalizace se v roce 2012 pohybovala kolem 29,3
dne, počet ošetřovacích dnů 4894.
Oddělení ošetřovatelských lůžek spolupracuje se zdravotnickými subjekty z celé Prahy,
přednostně s lůžkovými zařízeními akutní péče a s praktickými lékaři přirozené spádové oblasti.
Vzhledem k vysokému standardu poskytované ošetřovatelské péče je ze strany jiných subjektů
dlouhodobě zájem o spolupráci.
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ODDĚLENÍ PALIATIVNÍ PÉČE / VEDOUCÍ LÉKAŘ MUDR. S. M. PŘEMYSLA
PAVLÍNA MARKOVÁ
Ošetřující lékař: MUDr. Radka Šafářová
Staniční sestra: Marie Kuchařová
Charakteristika
Oddělení paliativní péče NMSKB bylo zřízeno v nově rekonstruovaných prostorách nemocnice
v závěru roku 2011 a v lednu 2012 zahájilo provoz. Jedná se o lůžkové oddělení zaměřené na
péči o pacienty s pokročilým nevyléčitelným onemocněním. Cílem je zmírnění utrpení a udržení
kvality života nemocných, kteří jsou ohrožováni závažnými symptomy své nemoci, obtížně
zvladatelnými v domácím prostředí. V současnosti se jedná v ČR o spíše výjimečnou formu
poskytování specializované lůžkové paliativní péče, převažují samostatně stojící lůžkové hospice.




oddělení má 10 pokojů s kapacitou 13 lůžek pro nemocné a 6 lůžek pro doprovázející blízké
osoby, asistovanou lázeň, čajovou kuchyňku, společenskou místnost
oddělení je bezbariérové, umožňuje i imobilním pacientům snadný přístup do rozsáhlé
zahrady
součástí péče je i psychoterapeutická podpora, zajišťovaná ve spolupráci s o. s. Gaudia – Liga
proti rakovině, a nabídka duchovního doprovázení ze strany pracovníků týmu nemocničního
kaplana

Pacienti byli přijímáni na základě doporučení ošetřujícího lékaře, nejčastěji z akutních lůžek
NMSKB nebo jiných zdravotnických zařízení, především lůžek komplexních onkologických
center v Praze (VFN, FNKV, Motol), dále z domácího prostředí (včetně převzetí na doporučení
pracovníků mobilních hospiců).
Statistické údaje
V prvním roce provozu oddělení bylo přijato 118 pacientů (několik pacientů bylo přijato
opakovaně během roku), k 31.12.2012 bylo ukončeno 111 hospitalizací. 71 hospitalizací bylo
zakončeno úmrtím nemocného, v ostatních případech byl nemocný po stabilizaci stavu propuštěn
do domácí péče (případně domova seniorů apod.) nebo překládán na jiná oddělení. Ošetřovací
doba se pohybovala ve velkém rozpětí od několika hodin až k několika měsícům pobytu,
průměrná ošetřovací doba byla 25,3 dne, ošetřovacích dnů 2882.
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REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ / PRIMÁŘ MUDR. JIŘÍ PAPOUŠEK
Zástupce primáře: MUDr. Yvona Kultová
Staniční sestra: Blanka Benešová
Vedoucí fyzioterapie a ergoterapie: Michaela Racková, DiS.
Charakteristika
Rehabilitační oddělení má lůžkovou a ambulantní část. Na lůžkovém oddělení se provádí
individuální nebo skupinová léčebná tělesná výchova, cvičení na přístrojích, nácvik
soběstačnosti, ergoterapie. A poskytuje dvou až třítýdenní včasnou rehabilitaci pacientů po
totálních endoprotézách kloubů, po úrazech, s neurologickými chorobami, s bolestmi páteře a po
amputacích.
Na ambulanci se vedle individuálního cvičení aplikují různé metody fyzikální terapie
(elektroléčba, ultrazvuk, magnet, vířivka, laser, trakce aj.).
Statistická data
Lůžkové oddělení disponuje 25 lůžky a rehabilitační péče využilo v roce 2012 465 pacientů, na
ambulanci 2 291 pacientů, na ostatních oddělení nemocnice bylo léčeno 744 pacientů; počet
výkonů fyzioterapeutů a ergoterapeutů dosáhl 38 150.
Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání
V roce 2012 proběhly na našem oddělení před atestační stáže z praktického lékařství – 4 lékaři
a 2 stáže z fyzioterapie. Celkem 15 studentů fyzioterapie a ergoterapie a 26 studentů 3. a 4.
ročníku SZŠ a VOZŠ - obor masér sportovní a rekondiční u nás absolvovalo odbornou praxi.
Přednášky
Papoušek J., Kultová Y.: Cévní mozková příhoda na lůžkách včasné rehabilitace - XIX. sjezd
Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice - 5/2012
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RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ / PRIMÁŘ MUDR. MARTIN JANČE
Zástupce primáře: MUDr. Renata Pelantová
Vrchní laborant: Renata Bobulová
Charakteristika
Radiodiagnostické oddělení (RDO) je personálně, přístrojově i organizačně koncipováno tak, aby
poskytovalo co nejrychlejší a nejpřesnější diagnostické údaje. Lékaři i laboranti proto musí
zvládat všechny metody a postupy používané na RDO.
Spektrum všech metod a vyšetření (CT, skiagrafie, sonografie a skiaskopie) poskytuje RDO 24
hodin denně 7 dní v týdnu.
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.
Statistické údaje
Počty vyšetřených pacientů v roce 2012: skiagrafie 12 552, sonografie 12 048, skiaskopie 521,
počítačová tomografie 2 938.
Dokumentace
Veškerá obrazová dokumentace ze všech pracovišť se ukládá v digitalizované podobě a je
kdykoliv k dispozici i na jednotlivých odděleních NMSKB. V případě potřeby zapůjčení
dokumentace pacientovi se vyšetření uloží na CD nebo se posílá ePACSem do nemocnice, která o
vyšetření žádá.
Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání
Všichni lékaři se pravidelně účastní akcí pořádaných ČRS a seminářů v NMSKB.
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ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE / VEDOUCÍ ING. JURAJ LOVECKÝ
Vrchní laborant: Kateřina Šímová
Charakteristika
Oddělení klinické biochemie má nepřetržitý provoz a zajišťuje pro hospitalizované i ambulantní
pacienty většinu laboratorních vyšetření. Specializovaná a méně často ordinovaná vyšetření,
včetně veškerých mikrobiologických vyšetření, zajišťují speciální laboratoře, především laboratoř
Synlab czech s.r.o.
Oddělení klinické biochemie je rozčleněno na několik pracovních úseků a to: příjem materiálu
a močová laboratoř, biochemie, imunologie, hematologie, transfuze a toxikologie.
Statistické údaje
Za rok 2012 bylo na biochemické vyšetření zpracováno 18 990 krví do ambulantních
a hospitalizovaných pacientů. Dále bylo provedeno 15 761 stanovení krevních obrazů, 10 285
koagulačních vyšetření a 3 295 analýz moči chemicky a mikroskopicky. Na transfuzním úseku
bylo stanoveno 588 krevních skupin a provedeno 687 vyšetření kompatibility transfuzních
přípravků a 307 screeningů antierytrocytálních protilátek.
Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání
Všichni pracovníci OKB se pravidelně zúčastňují aktivně i pasivně na různých seminářích
organizovaných odbornými společnostmi.
Laboratoř se účastní klinických studií jako zpracovatel biologického materiálu.
V červnu 2012 vykonali na oddělení OKB povinnou měsíční praxi 2 studenti SZŠ v Praze - obor
zdravotní laborant. Pro studenty SZŠ zajišťuje laboratoř každoročně exkurzi.
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LÉKÁRNA / VEDOUCÍ MGR. S. M. MADLEN PETRA ZVONKOVÁ






nabízí široký sortiment léčivých přípravků i potravinových doplňků
podílí se na kultivaci nemocničního pozitivního listu a systému elektronických žádanek,
lékárna je napojena na centrální úložiště e-receptů a je připravena na výdej e-receptu
účastní se realizace 5 klinických studií
v rámci zajištění bezpečnosti farmakoterapie ambulantních pacientů byl lékárenský
počítačový program rozšířen o modul lékových interakcí
platby v lékárně lze provést prostřednictvím bezdotykového platebního terminálu

Statistické údaje:
V rámci farmaceutické péče o ambulantní pacienty bylo zrealizováno 12470 receptů a 2560
poukazů (zejména v péči o stomiky). Dále bylo vyřízeno 7780 žádanek z vlastního
zdravotnického zařízení a 65 žádanek z jiných zdravotnických zařízení.
Personální změny:
V září 2012 byla obsazena Mgr. Pavlou Lerchovou již dávno připravovaná pozice klinického
farmaceuta pro dosažení co nejvíce racionální a bezpečné farmakoterapie hospitalizovaných
pacientů.
Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání
Přednášková činnost: Mgr. Pavla Lerchová
 2. kongres České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP Praha
Paliativní léčba u pacientů s demencí
 XIX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP Brno
Úskalí podávání statinů u velmi starých pacientů
 XIV. Sympozium klinické farmacie René Macha Mikulov
Drug related problems spojené s prokinetiky
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ZUBNÍ AMBULANCE / MUDR. S. M. FRANTIŠKA ANNA SVOBODOVÁ
Počet ošetřených registrovaných pacientů 225
Počet nově registrovaných pacientů 26
Počet akutně ošetřených pacientů 28, z toho opakovaně 6
Počet ošetřených pacientů hospitalizovaných v naší nemocnici 12
Charakteristika
V zubní ambulanci se věnujeme prevenci onemocnění zubů a dásní pomocí edukace pacientů,
opakovaných instruktáží správné hygieny a motivace během pravidelných kontrol. Provádíme
také všechny základní výkony vedoucí k odstranění zubní bolesti, zubního kazu, zastavení
procesu parodontitidy a následné rehabilitaci pacienta po stránce estetické i funkční. Používáme
moderní materiály i metody a spolupracujeme s ortodontistou i implantologem. Na vyžádání
poskytujeme podle časových možností placenou 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 (akutního parodontálního abscesu,
akutního zánětu zubního nervu, akutního zánětu okostice), o vyloučení fokální infekce v oblasti
dutiny ústní a o úpravy a opravy snímacích náhrad u plně či částečně imobilních pacientů.
Provozní a personální změny
Zubní ambulance byla v provozu od 1.1.2012 do 15.3.2012 a pak opět od 1.11.2012 do
31.12.2012. V listopadu 2012 nastoupila do zubní ambulance na celý úvazek nová sestra Jana
Karasová.
Statistické údaje
V roce 2012 byl počet registrovaných i nově registrovaných pacientů 251. To činí 87,2% pacientů
ošetřených v roce 2010. Mezi akutně ošetřené hospitalizované pacienty v roce 2012 patřili
především klienti dětského a dorostového detoxikačního centra (67 %) a pacienti z interních
oddělení (33 %).
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DUCHOVNÍ PÉČE




nabízí prostý lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou nemocničního kaplana, dále nabízí
rozhovor, modlitbu, 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 či poslech Radia Proglas
k dispozici jsou 4 nemocniční kaplani:
P. Jan Gerndt, kněz pražské arcidiecéze
sestra Mirjana, SCB, řeholní sestra
Mgr. Doubravka Vokáčová
sestra Lada, SCB, řeholní sestra

DOBROVOLNÍCI
Koordinátor dobrovolníků: Eduard Kastner
 posláním dobrovolnického programu je vnášet do nemocnice více lidského kontaktu,
posilovat duševní pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní spolupráci na uzdravení
 dobrovolník jako člověk přicházející ze „zdravého světa“ může pomoci překlenout
náročné chvíle v nemocnici a přispět tak k lepšímu průběhu a efektu léčby
 v současné době se programu účastní 41 dobrovolníků
Detox - zde působí 8 dobrovolníků, kteří se podílejí především na volnočasových aktivitách
dětí pod vedením psycholožky
Ošetřovatelská lůžka – 20 dobrovolníků, kteří pomáhají s hygienou, rehabilitací a psychickou
podporou pacientů
Interna 4 - 3 dobrovolníci, kteří se snaží vyplnit volný čas pacientů rozhovorem, četbou apod.
Paliativa - zde pomáhá 6 dobrovolníků, kteří se velice individuálně snaží pacientům
zpříjemnit pobyt v naší nemocnici
Ostatní - v této skupině jsou 4 dobrovolníci, kteří pomáhají při různých akcích v nemocnici,
na zahradě nebo při přesunu pacientů do kostela na mši svatou
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GRANTY A PREZENTACE
 oddělení grantů a prezentace zpracovalo pro rok 2012 celkem 15 žádostí na granty, dary
a dotace; z toho bylo úspěšných 14 žádostí v celkové výši 3 359 000 Kč
 kromě oddělení paliativní péče, kterému se věnovala zvýšená péče, bylo podpořeno Dětské
a dorostové detoxifikační centrum a úspěšné byly projekty také pro rehabilitaci, lůžka
následné péče a ARO
 k tradičně pořádaným kulturním, vzdělávacím a společenským akcím jsme přidali novou
akci: Předvánoční těšení pod Petřínem; a vzhledem k velkému ohlasu věříme, že se stane
další hezkou tradicí naší nemocnice
 v roce 2012 jsme aktivně spolupracovali s platformou Byznys pro společnost – zapojení
firemních dobrovolníků a zapojili jsme se také do mezinárodního projektu firemního
dobrovolnictví ENGAGE

Přehled akcí
6.1.2012
7.1.2012
1.2.2012
11. 2.2012
8.3.2012
19.5.2012
2.6.2012
13.6.2012
18.6.2012
14.9.2012
21.9.2013
6.10.2012
11-12/2012
11.12.2012
16.12.2012
24.1.22012

TŘI KRÁLOVÉ A SVĚCENÍ NEMOCNICE
VÁNOČNÍ KONCERT COMMUNIONE E LIBERAZIONE
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SOCHY SV. ANEŽKY ČESKÉ
SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
ZAHÁJENÍ PROVOZU JÍDELNY KONCERT AD LAUDEM DOMINI
SETKÁNÍ KŘESŤANSKÝCH ZDRAVOTNÍKŮ 2012
DĚTSKÝ DEN 2012
DOBROVOLNICKÝ DEN ČEZ
ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE POSLUCHÁRNY
PŘEDÁNÍ DARU OD DSA
ENGAGE – NA ZAHRADĚ S FIREMNÍMI DOBROVOLNÍKY
DRAKIÁDA 2012
PŘEDVÁNOČNÍ PEČENÍ S FIREMNÍMI DOBROVOLNÍKY
SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ PŘEDNÁŠKOVÉ AULY
PŘEDVÁNOČNÍ TĚŠENÍ S GOSPEL LIMITED
ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ
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PŘEDNÁŠKOVÁ AULA
Charakteristika
Jedná se o bývalý sesterský chór (1854), ve kterém se sestry bezmála 100 let pravidelně modlily
liturgii hodin. Po násilném zestátnění nemocnice v roce 1952 zde vznikla Fakultní Nemocnice
Pod Petřínem a v prostorách sesterského chóru byla zbudována posluchárna pro mediky.
V červnu 2012 byla započata rekonstrukce, která vrátila místu původní ráz a skvělou akustiku.
Nová přednášková aula byla v prosinci 2012 slavnostně vysvěcena a jen o pár dnů později zde
proběhla první akce: Předvánoční těšení pod Petřínem 2012.
V roce 2013 plánujeme využívat aulu nejen ke společenským akcím, ale také kulturním a
vzdělávacím, a to nejen v rámci naší nemocnice a kongregace, ale i externích organizací.
Kapacita: 80 míst k sezení, cca 30 míst k stání: celkem 110 míst
Přednáškový sál je vybaven: dataprojekorem s plátnem, DVD přehrávačem, notebookem,
ozvučením a vzduchotechnikou
Zázemí tvoří: kuchyňka, šatna, bezbariérové sociální zařízení
Celková plocha 240 m2 / sál auly 165 m2
19. století

20. století

21. století
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EKONOMICKÉ UKAZATELE
Rozvaha
(v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Krátkodobý majetek
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Jiná aktiva

PASIVA CELKEM
Vlastní zdroje
Majetkové fondy
Finanční fondy
Hospodářský výsledek včetně HV z minulých let
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

k 31.12.2011 k 31.12.2012
160 353
167 883
45 660
39 880
7 855
7 570
-6 397
-6 619
161 455
164 691
-117 253
-125 762
114 693
128 003
3 888
3 572
56 388
77 549
53 424
46 472
993
410
160 353
167 883
115 414
111 666
76 905
76 905
5 761
4 985
32 748
29 776
44 939
56 217
0
535
8 250
5 250
35 988
50 162
701
270

Výkaz zisků a ztrát
(v tis. Kč)
k 31.12.2011 k 31.12.2012
Spotřeba materiálu
85 586
92 165
Prodané zboží
110 514
132 380
Spotřeba energie
5 879
6 338
Služby
22 907
25 223
Osobní náklady
139 596
145 116
Daně a poplatky
173
191
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
13 805
12 741
Ostatní náklady
6 908
6 785
385 368
420 939
NÁKLADY CELKEM
(v tis. Kč)
k 31.12.2011 k 31.12.2012
Tržby z prodeje služeb
262 180
272 388
Tržby za prodané zboží
115 151
137 671
Ostatní výnosy
9 297
2 115
Provozní dotace a dary
6 277
6 781
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek
46
54

TRŽBY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za účetní období

392 951

419 009

7 583

-1 930
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Struktura nákladů v roce 2012
3%
1% 2%

2%

1%

Mzdové náklady
Zdravotní a sociální
pojištění

2%

Laboratorní a
diagnostický
materiál
Spotřeba
zdravotnického
materiálu
Spotřeba léků a inf.
roztoků

2%
1%

1%
26%

Náklady na prodané
zboží

9%
35%

5%

2%

10%

Struktura nákladů k 31.12.2012
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Laboratorní a diagnostický materiál
Spotřeba zdravotnického materiálu
Spotřeba léků a inf. roztoků
Náklady na prodané zboží
Ostatní materiál
Stravování pacientů
Energie
Údržba a opravy
Praní a úklidové služby
Služby
Odpisy
Nájemné
Ostatní náklady
Pojistné
CELKEM
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108 397
36 277
8 009
19 029
43 215
145 629
5 145
2 521
7 335
8 257
4 326
6 543
12 860
5 625
6 980
791
420 939

%
25,75
8,62
1,90
4,52
10,27
34,59
1,22
0,60
1,74
1,96
1,03
1,55
3,06
1,34
1,66
0,19
100,00

Struktura výnosů v roce 2012

Tržby za zdravotní péči
Tržby za prodané zboží
Ostatní tržby
Příspěvky
Dotace a granty
Úroky
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy

1% 0% 1%
1% 0%
1%

37%

59%

Struktura výnosů k 31.12.2012
Tržby za zdravotní péči
Tržby za prodané zboží
Ostatní tržby
Příspěvky
Dotace a granty
Úroky
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy
CELKEM

248 105
154 102
5 424
4 753
2 028
79
1 602
2 916
419 009

%
59,22
36,78
1,29
1,13
0,48
0,02
0,38
0,70
100,00
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PERSONÁLNÍ ÚDAJE
Kategorie zaměstnanců

Počet zaměstnanců

Přepočtené úvazky

lékaři

61,0

48,8

farmaceuti

4,0

3,1

jiní odborní pracovníci VŠ

7,0

5,3

jiní odborní pracovníci SŠ

3,0

2,3

SZP

211,1

172,2

NZP

6,0

5,9

PZP

29,0

26,8

THP

38,0

33,7

dělníci a ostatní provozní pracovníci

42,4

37,0

celkem

401,5

334,9
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VÝROK AUDITORA
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A DÁRCŮM
V roce 2012 činnost nemocnice podpořili:
Augustýnová Viola, Babka Josef, Banseth Zdenek, Bansethová Alena, Báňská nadace,
Bivoj, Blažek Jiří, Čadan Karel, Červený Jakub, ing. Červinka Milan, DSA, Esterka
Martin, Evona-Medica, Gregor Luboš, Halík Jaroslav, Hamanová Lidmila, Hanousek
Michal, Härtel Jaroslav, Havlíčková Libuše, Heráfová Věra, Holub Martin, Holub Martin,
Hruška Zdeněk, Chiesi CZ, Janská Zdeňka, Justic Jiří, Kafková Božena, Kalná Věra,
Klášter sester Premonstrátek, Kletečková Marie, Klímová Jana, Koenigsmarková helena,
Kompas Praha, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Kongregace
Šedých sester III. řádu sv.Františka, Kopecký František, Kovrzek Václav, Křivská
Dagmar, Kudějová Michaela, Lazecký Jan, Lišková Miroslava, Lošáková Leontovyčová
Marie, Marek Libor, MASA GEA, Melzoch Karel, MICRONIX, Míčka Tomáš, Mouse
Oleum, Mühlhoferová Marta, Nadace J. A. Sládka, Nejedlý Jiří, Notservis, Novák Otto,
Občanské sdružení Špulka, Olmer Miroslav, Personální agentura, Petrlíková Blažena,
Plocková Hana, Pneuservis Jirkalovi, Pospíšilová Věnceslava, Pražská energetika,
Procházkovi Šárka a Pavel, Přátelé Alfonse Muchy, Ritter Karel, SaJ, Salvet Václav,
Schneider Stanislav, Skružná Helena, Skýbová Dáša, Sokolovi Antonín a Markéta,
Stavařová Hana,Sternberg Zdeněk, Stieberová Marie, STIS stavební a inženýrská
společnost, Šafář Vít, Šálková Magdalena, Šebestová Jana, Šešina Martin, Šimůnek
Antonín, Šustr Vlastimil, Traplová Jana, Uramová Vlasta, Vellová Zdenka, Vlach Pavel,
Vohanka Stanislav, Vorlíček Zdeněk, Votlučka Marek, Votruba Jiří, VVV Most,
Vzdělávací Agentura Lex, Zubatá Jana
Díky darům se podařilo vybavit začínající oddělení paliativní péče. Další dary směřovaly
podle přání dárců na nejrůznější účely. Dary bez určení účelu přispěly na provoz naší
nemocnice.

„Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra.“
Henry David Thoreau

Všem, kteří v roce 2012 poskytli naší nemocnici finanční
i věcné dary, srdečně děkujeme za jejich důvěru!
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 z daru Diplomatic Spouses Association ve výši 350.000 Kč byl zakoupen přístroj Lidco
monitor srdečního výdeje s příslušenstvím pro anesteziologicko-resuscitační oddělení

 z daru Nadace Dobré dílo sv. Karla Boromejského ve výši 500.000 Kč bylo pořízeno
vybavení asistované lázně s příslušenstvím pro oddělení paliativní péče

