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Již 160 let sloužíme a pečujeme, aby náš život byl více lidským… 

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 
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O NEMOCNICI 

Stra nka 1 

O nemocnici 

Na mí ste  str edove ký ch vinic patr í cí ch strahovský m premonstra tu m vznikalý v 16. století  male  domký, 

slouz í cí  ve ts inou k hospoda r ský m u c elu m. Z nich se dodnes zachoval pouze jeden, pozde js í  c . p. 337. Tento 

du m koupila Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v roce 1842, protoz e pla novala 

na parcela ch 336 a 337 vý stavbu velke ho nemocnic ní ho area lu. V roce 1851 stavitel Ádalbert Gudera 

pr edloz il pla n mater ince s nemocnicí  a kaplí  sv. Karla Boromejske ho. Čela  stavba býla ukonc ena r. 1854  

a zac ala slouz it jako nemocnice pro z ený. Dals í  rozs í r ení  nemocnice na sledovalo v roce 1893, a to volný m 

pavilonem na jihoza padní  strane  a pr ipojení m severní ho kr í dla (nový  mater inec) k  za padní mu, takz e  

se výtvor il druhý  otevr ený  dvu r.  

Na zac a tku 2. sve tove  va lký uskutec nila kongregace svu j dlouholetý  pla n zr í dit vlastní  os etr ovatelskou 

s kolu. Býlo pro ni výc lene no jedno kr í dlo kla s terní  c a sti nemocnice. Za ve rem va lký – v dobe  kve tnove ho 

povsta ní  slouz ila nemocnice jako u toc is te  pro mnoho rane ný ch, ale i ve zn u  propus te ný ch z Terezí na  

a dals í ch koncentrac ní ch ta boru . Pr esto nebýlý sestrý uchra ne ný nespravedlive ho nar c ení  z  kolaborace  

a uvalení  na rodní  spra vý, coz  trvalo do konce roku 1945. V roce 1952 býla nemocnice na silne  zesta tne na 

a stala se Fakultní  nemocnicí  Pod Petr í nem, r a dove  sestrý býlý odsunutý pr eva z ne  do pohranic í . Po za niku 

totalitý od srpna 1990 zac alý boromejký pracovat v nemocnici.  

Dne 1. října 1993 získala kongregace nemocnici zpět a rozhodla se pokračovat zde v poskytování 

zdravotní péče. Nemocnici se vra tilo take  její  pu vodní  jme no a stala se tak ope t Nemocnicí  Milosrdný ch 

sester sv. Karla Boromejske ho v Praze.  

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze je nesta tní m zdravotnický m 

zar í zení m a je vý jimec na  nejen svou polohou v blí zkosti Praz ske ho hradu, ale pr edevs í m historickou 

vazbou nemocnice a Kongregace Milosrdný ch sester sv. Karla Boromejske ho, jenz  urc uje duchovní  rozme r 

a osobne js í  pr í stup v pe c i o nemocne . Nemocnice je v souc asne  dobe  take  jedinou cí rkevní  nemocnicí   

s akutní  pe c í  v Č eske  republice.  

Nemocnice  poskýtuje ambulantní  a lu z kovou, za kladní  a specializovanou diagnostickou  

a le c ebnou pe c i v r ade  oboru  vc etne  le ka renství  a dopln kový ch sluz eb. Á to vs em pacientu m bez rozdí lu 

význa ní , politicke  c i rasove  pr í slus nosti. V nemocnici se nacha zí  mimo standardní  odde lení : interní , 

chirurgicke , gastroenterologicke , rehabilitac ní , anesteziologicko-resuscitac ní , radiodiagnosticke , 

odde lení  na sledne  pe c e, take  De tske  a dorostove  detoxifikac ní  centrum a odde lení  paliativý, ktere  pec uje 

o pacientý v termina lní m sta diu jejich z ivota. Pacienti odcha zejí cí  po propus te ní  do sve ho domova mohou 

výuz í t Doma cí  zdravotní  pe c e nas í  nemocnice. 

 



STRUČNÝ PŘEHLED ODBORNÝCH AKTIVIT 

Stra nka 2 

Struc ný  pr ehled odborný ch aktivit  

A. Statisticke  u daje za jednotliva  lu z kova  odde lení  v roce 2013 

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÁ LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ V ROCE 2013 

oddělení 
počet 
ošetřovacích 
dnů 

počet 
hospitalizací 

ø 
ošetřovací 
doba 

počet 
lůžek 

dnů/pacient 

ARO-CHIP 1 425 181 7,87 5 285 

DaDDC 1 816 209 8,69 14 130 

Chirurgie 5 368 1 638 3,28 36 149 

Interna 17 126 2 369 7,23 60 285 

JIP 1 680 450 3,74 5 336 

RHB 6 084 513 11,86 25 243 

LNP 5 324 193 27,44 30 177 

PAL 3 134 121 25,9 13 241 

Celkem   41 957    5 674                      7,39    188   

 

 

B. Poc et unika tní ch pacientu  os etr ený ch na ambulancí ch v roce 2013 

  

       POČET UNIKÁTNÍCH PACIENTŮ OŠETŘENÝCH NA AMBULANCÍCH V ROCE 2013  

ambulance 
počet 
pacientů 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení [ARO_CHIP] 1 743 

Dětské a dorostové detoxikační centrum [DaDDC] 671 

Chirurgické oddělení 4 934 

Interní oddělení 7 020 

Gastroenerologie 3713 

Lůžka následné péče [LNP] 41 

Neurologické oddělení 1 442 

Oddělení paliativní péče [PAL] 15 

Oddělení klinické biochemie [OKB] 6 446 

Radiodiagnostické oddělení [RDO] 8 622 

Rehabilitační oddělení [RHB] 2 684 

Zubní 424 

Celkem 37 755 
 

 



ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ 

Stra nka 3 

Ánesteziologicko-resuscitac ní  odde lení  

Primář: MUDr. Gustav Berlinger 
Za stupce prima r e: MUDr. Radek Zub 
Stanic ní  sestra: Bc. Bronislava Čhve jova  – lu z kova  c a st, Vladimí r Wolf – u sek anesteziologie 
 

Charakteristika 

Odde lení  ma  u sek anesteziologie, intenzivní  medicí ný a ambulanci pro le c bu bolesti. Ánesteziologicka  
c innost je prova de na na 3 operac ní ch sa lech chirurgicke ho odde lení  a na dals í ch diagnostický ch 
pracovis tí ch. Poskýtujeme komfort zejme na pro pacientý, kter í  podstupují  endoskopicke  výs etr ení  
zaz í vací ho traktu a jsou indikova ni k vý konu v celkove  anestezii nebo o ni sami poz a dají .  

Lu z kova  c a st je urc ena pro vs echný pacientý nemocnice, zejme na v pooperac ní  pe c i a da le pro tý, kter í  
výz adují  ume lou plicní  ventilaci, a to i dlouhodobe . Odde lení  je take  výbaveno pr í strojem pro mimote lní  
eliminaci (ume la  ledvina) a moderní m ultrazvukový m pr í strojem pro diagnostiku pr í mo u lu z ka 
nemocne ho. 

Ámbulance pro le c bu bolesti u zce spolupracuje s neurologický m odde lení , odde lení m le c ebne  rehabilitace 
a odde lení m paliativní  pe c e. 

 

Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání 

Le kar i i str ední  zdravotnický  persona l se pravidelne  
zu c astn ují  konferencí  por a daný ch Č eskou spolec ností  
anesteziologie, resuscitace a intenzivní  medicí ný ( Č SÁRÍM ). 
Za ve rý odborný ch konferencí  a za vazna  stanoviska Č SÁRÍM 
jsou na me tem pravidelný ch me sí c ní ch semina r u  na ÁRO. 
MUDr. Radek Zub se stal lektorem kurzu  „KPR - první  pomoci“ 
v ra mci projektu financovane ho z Operac ní  ho programu 
Praha adaptabilita. 

 

    Statistické údaje   

Anesteziologicko-resuscitační 
oddělení 

počet  

Počet ošetřovacích dnů 1 425 
Počet hospitalizací 181 
Ø ošetřovací doba 7,87 
Počet lůžek 5 
Počet ambulantních pacientů 1 787 
  

  



DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ DETOXIKAČNÍ CENTRUM 

Stra nka 4 

De tske  a dorostove  detoxikac ní  centrum 

Primář: MUDr. Marian Koranda 

Za stupce prima r e: MUDr Ludmila Jer a bkova  

Stanic ní  sestra: Bc. Martin Marus a k 

 

Charakteristika  

Dětské a dorostové detoxikační centrum (DaDDČ) je v ČR unikátní, výsoce specializované centrum, které 
se věnuje dětským závislostem. Projekt DaDDČ je realizován od r. 2004, jeho cílem je komplexní péče 
„nejen a pouze“ o drogově závislé, ale také o problémové uživatelé či tzv. experimentátorý s alkoholovými 
a nealkoholovými drogami do dokončeného 18. roku života. Pacientům poskýtuje významnou intervenci, 
která následně s potřebnou resocializací umožňuje změnit chování a postoje, a tak zabránit případnému 
vzniku závislosti i mnohem těžším zdravotním postižením (hepatitidý, HÍV, sexuálně přenosné nemoci  
a další onemocnění spjatá s abúzem drog). Dále cílovou skupinou, se kterou v DaDDČ pracujeme, jsou  
i rodiče, sociální kurátoři, školý a v neposlední řadě i lékaři či studenti medicíný. DaDDČ je akreditované 
zařízení pro klinické psýchologý a školící pracoviště pro pre- i postgraduální studentý lékařských  
a sociálně právních fakult, probíhá zde i výuka pro studentý středních zdravotních škol. 
 

DaDDČ je tvořeno ambulantní a lůžkovou částí. Ámbulantní část - psýchiatrická příjmová ambulance  
a ordinace psýchologa jsou situováný do přízemí a propojený s vlastním centrem. Součástí centra  
je i pediatrická ambulance. 
Lůžková část DaDDČ je umístěná v 1. podlaží, má 14 lůžek v 6ti pokojích, z čehož je 5 pokojů pro 
stabilizované pacientý, 1 pokoj se 2 lůžký pro intenzívní (příjmovou) péči. Dále je oddělení DaDDČ 
tvořeno místnostmi pro psýchoterapii (edukační místnost) a volnočasové aktivitý (dílna).  
K dispozici je též keramická dílna s výpalovací pecí a košíkářská a drátenická dílna. K terapeutickým 
účelům je výužívána i terasa. Přímo na oddělení se nachází škola - jednotřídka, která je součástí 
Speciálních škol Karla Hereforta v Praze 1.  
 
Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání  
Marian Koranda, MUDr. - Áktivní  pr edna s kova  c innost na 
odborný ch kongresech a konferencí ch v Č R i v zahranic í , 
publikac ní  c innost, vý uka psýchiatrie - externí  uc itel  
2 a 3. LF UK, c lenství  v odborný ch spolec nostech, c len 
Pracovní  skupiný pro drogý pr i MZČ R, c len Ákreditac ní  
komise MZČ R. Le kar  U PS Protialkoholní  za chýtne  stanice. 
Vedení  poradný substitucni-lecba.cz. Ludmila Jeřábková, 
MUDr.  
- pr edna s kova  c innost na odborný ch kongresech  
a konferencí ch, vý uka pediatrie na SZS .  
 

 

   Statistické údaje   

DaDDC počet  
Počet ošetřovacích dnů 1 816 
Počet hospitalizací 209 
Ø ošetřovací doba 8,69 
Počet lůžek 14 
Počet ambulantních pacientů 2 189 

  



CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ 

Stra nka 5 

Čhirurgicke  odde lení  

Primář: MUDr. Daniel Ehrenberger 
Za stupce prima r e: MUDr. Petr Bac kovský  
Stanic ní  sestrý: Bc. Ánna Fron kova , Bc. Blanka Koza kova , Renata Va claví kova , Jana Pechova   
 

Charakteristika  

Le kar i pracují  pravidelne  v sýste mu specializovaný ch chirurgický ch ambulancí  a poraden, kde jsou 
pacienti výs etr ova ni a indikova ni k operac ní m za kroku m a pote  take  dole c ova ni. Jedna  se o poradný 
koloproktologicke , gastroenterochirurgicke , ký lní , ce vní , traumatologicke . Trvale je zajis te n nepr etrz itý  
provoz vs eobecne  chirurgicke  ambulance 24 hodin denne .  

Specializacemi chirurgicke ho odde lení  zu sta valý koloproktologie, laparoskopicka  chirurgie, operace 
vs ech druhu  ký l klasický i laparoskopický v ra mci Čentra pro r es ení  ký lý, operace varixu , u razova  
chirurgie. Pacientu m výz adují cí m specializovanou intenzivní  pe c i, a to zvla s te  v pooperac ní m období , býla 
tato pe c e plne  poskýtova na na 5 monitorovaný ch lu z ka ch odde lení  ÁRO-ČHÍP. 

Výzkumná činnost a vzdělávání 

V pru be hu roku 2013 se le kar i i sestrý pru be z ne  u c astnili odborný ch kongresu  a semina r u . Na podzimní m 
odborne m semina r i z cýklu Le kar ský ch dnu  pod Petr í nem por a dane m nas í  nemocnicí  pr ednesli le kar i  
a sestrý chirurgie c týr i pr edna s ký. 

MUDr. Ehrenberger se v listopadu 2013 u c astnil 
celosta tní ho laparoskopicke ho kongresu s hlavní m 
te matem komplikací  v miniinvazivní  chirurgii, kde 
pr ednesl vlastní  pr edna s ku: Komplikace bakteria lní ho 
pu vodu po pla novane  laparoscopicke  cholecýstectomii, 
moz nosti r es ení . MUDr. S imkova  se v kve tnu 2013 u c astnila 
Evropske ho ký lní ho kongresu konane ho v Polsku. 
 
Na chirurgicke m odde lení  pru be z ne  po celý  rok 2013 
probí halý odborne  sta z e studentu  4. - 6. roc ní ku  LF, a to 
zejme na pr edsta tnicove  sta z e studentu  6. roc ní ku 3. LF UK. 

 

    Statistické údaje   

Chirurgické oddělení počet  
Počet ošetřovacích dnů 5 368 
Počet hospitalizací 1 638 
Ø ošetřovací doba 3,28 
Počet lůžek 36 
Počet ambulantních pacientů 11 740 
  

 

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. 

 



INTERNÍ ODDĚLENÍ 

Stra nka 6 

Ínterní  odde lení   

Primář: MUDr. Jan Švejda 

Za stupce prima r e: MUDr. Jir í  Čhochola  

Koordina tor stanic ní ch sester interní ho odde lení : Bc. Hana Balví nova  

Stanic ní  sestrý: Bc. Hana Balví nova , Bc. S. M. Thea Kr í z ova , S. M. Bartolomea Gýerajova ,  

Bc. Lenka Pejchlova , Lucie Kaffanova  DiS., Bc. Ota Klapka DiS. 
 

Charakteristika 

Ínterní  odde lení  ma  celkem 4 standardní  stanice a Jednotku intenzivní  pe c e (JÍP), na ktere  plýnule 
navazuje ambulantní  c a st. Na interní m odde lení  jsou hospitalizova ni pacienti zejme na s chorobami 
kardiovaskula rní ho sýste mu, s plicní mi nemocemi, metabolický mi poruchami, diabetem, s onemocne ní m 
zaz í vací ho traktu, s onemocne ní m pohýbove ho u strojí . 

 
V oblasti invazivní ch výs etr ovací ch metod, zejme na koronarografie, spolupracujeme tradic ne  
s Kardiologický m odde lení m U VN Praha a Kardiologickou klinikou FN Motol. Komplikovane  pacientý  
s nutností  ume le  plicní  ventilace le c í me ve spolupra ci s odde lení m ÁRO-ČHÍP nas í  nemocnice. Pro potr ebý 
ostatní ch odde lení  nemocnice zajis ťujeme konsilia rní  sluz bý. 

Ámbulantní  pe c e probí ha  v ra mci samostatný ch odborný ch ambulancí  interní  pr í jmove , vs eobecne  

interní , kardiologicke , angiologicke , nutric ní , geriatricke . 

Samostatne  je výc lene na pe c e o pacientý s organický mi i funkc ní mi zaz í vací mi onemocne ní mi. 
Ámbulantní  pe c e je zajis te na cestou Ordinaria tu ambulantní  gastroenterologie nas í  nemocnice. Zvý s ene  
se specializujeme na kardiovaskula rní  onemocne ní , nepr etrz ite  zajis ťujeme invazivní  c i neinvazivní  
monitorova ní  pacientu  na JÍP, doc asnou kardiostimulaci, le c bu poruch srdec ní ho rýtmu elektrický m 
vý bojem, trombolýtickou terapii, ultrazvukove  výs etr ení  srdce. Ámbulantne  zajis ťujeme 24-hodinove  
monitorova ní  srdec ní ho rýtmu a krevní ho tlaku, ergometrii, prova dí me test na naklone ne  rovine . 
Prova dí me implantace trvalý ch kardiostimula toru . Je zavedena angiologicka  poradna pro pacientý  
s onemocne ní m periferní ch ce v. 

Zvý s ene  se specializujeme rovne z  na geriatricke  pacientý – poskýtujeme komplexní  geriatrickou  
pe c i – klinicka  výs etr ení , dispensa rní  pe c e.  
Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání 
Podí lí me se na klinicke m hodnocení  le c iv. Ínterní  odde lení  je akreditovaný m pracovis te m  
a realizuje postgradua lní  vzde la va ní  mladý ch le kar u , coz  umoz n uje erudici mladý ch absolventu  pro daný  
obor. 
 
Struktura odborných ambulancí 
 
Interní příjmová ambulance - nepr etrz itý  provoz 

Spektrum vý konu : klinicka  interní  výs etr ení  nove  vzniklý ch akutní ch stavu , klinicka  interní  výs etr ení  
pla novana  – pr edoperac ní  výs etr ení , EKG 

Ambulance angiologie: 

Spektrum vý konu : klinicke  výs etr ení , USG periferní ch z il a tepen, na sledne  zajis te ní  angiografický ch 
výs etr ení  a revaskularizac ní ch vý konu , dispenza rní  pe c e o pacientý s chorobami periferní ch ce v 

  



INTERNÍ ODDĚLENÍ 

Stra nka 7 

 

Interní všeobecná ordinace: pr í stupna  po pr edchozí m objedna ní  nebo pozva ní  v ra mci dispenzarizace 

Spektrum vý konu : klinicka  výs etr ení , EKG, laboratorní  výs etr ení  a kontrolý v cele m spektru oboru 
vnitr ní ho le kar ství  

Ambulance kardiologie: 

Spektrum vý konu : kardiostimulac ní  kontrolý, klinicka  výs etr ení , echokardiografie, ergometrie, Holterovo 
monitorova ní  EKG a TK/24 hodin, HUT test, dispenza rní  pe c e o pacientý s chorobami kardiovaskula rní ho 
sýste mu 

Ambulance geriatrická: 

Spektrum vý konu : komplexní  geriatricka  pe c e – klinicka  výs etr ení , dispensa rní  pe c e 

Odborné ambulance:  

 interní všeobecná 1185 pacientů (unikátních) 
 angiologická 2338 pacientů 
 kardiologická 2378 pacientů 
 geriatrická 697 pacientů 

 

 

 
    Statistické údaje  INT  

Interní oddělení počet  
Počet ošetřovacích dnů 17 126 
Počet hospitalizací 2 369 
Ø ošetřovací doba 7,23 
Počet lůžek 60 
Počet ambulantních pacientů 13 115 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

    Statistické údaje  JIP  

Jednotka intenzivní péče počet  
Počet ošetřovacích dnů 1 680 
Počet hospitalizací 450 
Ø ošetřovací doba 3,74 
Počet lůžek 5 
Počet ambulantních pacientů 0 
  



GASTROENTEROLOGIE A DIGESTIVNÍ 
ENDOSKOPIE 

Stra nka 8 

Gastroenterologie a digestivní  endoskopie  

Vedoucí lékař: MUDr. Josef Doseděl 

Charakteristika 

Gastroenterologie a digestivní  endoskopie poskýtuje pe c i zejme na na ambulantní  ba zi. Spektrum 

výs etr ení  obsahuje zejme na endoskopicka  výs etr ení  horní ho traktu, tluste ho str eva, slinivký br is ní   

a z luc ový ch cest. Odde lení  disponuje dí ký spolupra ci s dals í mi s pic kový mi pracovis ti i metodami jako  

je kapslova  endoskopie tenke ho str eva, balonova  enteroskopie,  endoskopicka  ultrasonografie  

a transnasa lní  endoskopie. Dlouhodobe  rozví jí me metodý neinvazivní  diagnostiký v gastroenterologii 

(dechove  testý v diagnostice kolonizace H. pýlori). Gastroenterologie nas í  nemocnice ma  vý borne  vztahý 

s r adou pr ední ch praz ský ch pracovis ť, výuz í va na je pr edevs í m pro výsoce  specializovanou pe c i 

zejme na chirurgicke   vý koný. V ra mci gastroenterologie zde býlo  jiz  v roce 2008 zr í zeno Čentrum  

pro biologickou le c bu nespecifický ch str evní ch za ne tu , ktere  napoma ha  pr i le c be  nejsloz ite js í ch pr í padu   

a vede k dals í  koncentraci te chto pacientu  v nas em zar í zení . 

 

    Statistické údaje   

Gastroenterologie počet  
Počet ambulantních pacientů 11 740 
  

Výzkumná činnost a vzdělávání 
 
Přednášková a publikační činnost je vázána zejména  
na primáře oddělení, alei na další člený jeho kolektivu. 
Primář gastroenterologie je dlouhodobě členem výboru 
České GE společnosti, jejím  vědeckým  sekretářem a členem 
Endoskopické sekce ČGS. Od toho se odvíjí jeho 
angažovanost v českých i evropských 
strukturách.  Na gastroenterologii probíhá mnohaletá 
výzkumná činnost v rámci klinických sledování i v rámci 
cíleného výzkumu.  V posledním  roce  se opět dařilo 
zveřejnit výsledký  práce gastroenterologie  
a gastroenterochirurgie na národní i  evropské úrovni. 
  
Preoperative Infliximab therapy and postoperative 
complications after ileum-pouch anal anastomosis 
Áutoři: M. Kostrejová, E. Sequens, M. Lukas, M, Bortlik,  
R. Mudr, J. Doseděl - GE kongres Karlovy Vary 2013 Poster 
Effect of Infliximab on short – term surgical complications in 
patients undergoing proctocolectomy with ileal pouch - anal 
anastomosis (IPPA) 
Áutoři: M. Kostrejová, E. Sequens, R. Mudr, J. Doseděl: United 
European Gastroenterology 21 st United European 
Gastroenetrology Week Berllin 2013, Voiume (1:suppl.1), 
P351 p: A227 
 
 
 



OŠETŘOVATELSKÁ LŮŽKA 

Stra nka 9 

Os etr ovatelska  lu z ka 

Primář: S. M. Přemysla MUDr. Pavlína Marková 
Stanic ní  sestra: Írena Mu llerova  
 
Charakteristika 

Odde lení  os etr ovatelský ch lu z ek se zame r uje na poskýtova ní  os etr ovatelsko-rehabilitac ní  pe c e 

nemocný m, jejichz  zdravotní  stav, celkova  kondice a schopnost sebeobsluhý se zhors ila v du sledku 

prode la ní  ne jake ho akutní ho onemocne ní , pr í padne  v du sledku progrese sýmptomu  jejich chronický ch 

chorob. Nejve ts í  skupinu pr ijí maný ch pacientu  pr edstavují  kr ehcí  geriatric tí  pacienti po u razech nebo 

infektech. Čí lem pe c e je stabilizace jejich zdravotní ho stavu a zleps ení  kondice umoz n ují cí  jejich na vrat  

do pu vodní ho socia lní ho prostr edí .  

Odde lení  disponuje 21 lu z ký na 6 pokojí ch, spolec enskou mí stností , je bezbarie rove  a výbavene  pro pe c i 

o imobilní  pacientý (elektricka  polohovací  lu z ka, polohovací  kr esla, vozí ký, rehabilitac ní  pomu cký, 

antidekubitní  pomu cký). V 4. c tvrtletí  roku býla nava za na spolupra ce s chirurgický m odde lení m 

nemocnice a zí ska na moz nost intermitentní ho výuz ití  ne kolika dals í ch lu z ek v ra mci spolec ne ho 

lu z kove ho fondu*. V roce 2013 býlý na odde lení  os etr ovatelský ch lu z ek realizova ný drobne  interie rove  

opravý, nakoupený dve  nova  polohovací  elektricka  lu z ka.  

Odde lení  os etr ovatelský ch lu z ek spolupracuje se zdravotnický mi subjektý z cele  Prahý, pr ednostne  

s lu z kový mi zar í zení mi akutní  pe c e a s praktický mi le kar i pr irozene  spa dove  oblasti. Vzhledem 

k výsoke mu standardu poskýtovane  os etr ovatelske  pe c e je ze straný jiný ch subjektu  dlouhodobe  za jem  

o spolupra ci.  

 

 

 

 

    Statistické údaje   

Lůžka následné péče počet  
Počet ošetřovacích dnů 5 324 
Počet hospitalizací 193 
Ø ošetřovací doba 27,44 
Počet lůžek* 30 
  



ODDĚLENÍ PALIATIVNÍ PÉČE 

Stra nka 10 

Odde lení  paliativní  pe c e 

Primář: S. M. Přemysla MUDr. Pavlína Marková 

Os etr ují cí  le kar : MUDr. Radka S afa r ova  

Stanic ní  sestra: Marie Kuchar ova  

 

Charakteristika 

Odde lení  paliativní  pe c e NMSKB je v provozu od ledna 2012. Jedna  se o lu z kove  odde lení  zame r ene  na 

pe c i o pacientý s pokroc ilý m nevýle c itelný m onemocne ní m. Čí lem je zmí rne ní  utrpení  a udrz ení  kvalitý 

z ivota nemocný ch, kter í  jsou ohroz ova ni za vaz ný mi sýmptomý sve  nemoci, obtí z ne  zvladatelný mi 

v doma cí m prostr edí . V souc asnosti se jedna  v Č R o spí s e vý jimec nou formu poskýtova ní  specializovane  

lu z kove  paliativní  pe c e, pr evaz ují  samostatne  stojí cí  lu z kove  hospice.  

 

 odde lení  ma  10 pokoju  s  kapacitou 13 lu z ek pro nemocne  a 6 lu z ek pro doprova zejí cí  blí zke  osobý, 

asistovanou la zen , c ajovou kuchýn ku, spolec enskou mí stnost 

 odde lení  je bezbarie rove , umoz n uje i imobilní m pacientu m snadný  pr í stup do rozsa hle  zahradý 

 souc a stí  pe c e je i psýchoterapeuticka  podpora, zajis ťovana  ve spolupra ci s o. s. Gaudia – Liga proti 

rakovine , a nabí dka duchovní ho doprova zení  ze straný pracovní ku  tý mu nemocnic ní ho kaplana 

 

Pacienti jsou pr ijí ma ni na za klade  doporuc ení  os etr ují cí ho le kar e, nejc aste ji z akutní ch lu z ek nas í  
nemocnice nebo jiný ch zdravotnický ch zar í zení , pr edevs í m lu z ek komplexní ch onkologický ch center 
v Praze (VFN, FNKV, Motol), da le z doma cí ho prostr edí  (vc etne  pr evzetí  na doporuc ení  pracovní ku  
mobilní ch hospicu ).  
 
V dubnu 2013 hostila nemocnice pravidelne  jedna ní  valne  hromadý Ásociace poskýtovatelu  hospicove  
paliativní  pe c e v Č R. V ra mci odde lení  probí halý praxe studentu  str ední ch a výs s í ch zdravotní ch s kol  
a le kar ský ch fakult, exkurze skupin studentu  i na vs te vý pracovní ku  jiný ch zdravotnický ch zar í zení   
z Č R i zahranic í . 

 

    Statistické údaje   

Oddělení paliativní péče počet  
Počet ošetřovacích dnů 3 134 
Počet hospitalizací 121 
Ø ošetřovací doba 25,90 
Počet lůžek 13 

  



REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ 

Stra nka 11 

Rehabilitac ní  odde lení  

Primář: MUDr. Jiří Papoušek 
Zástupce primáře: MUDr. Ývona Kultová 
Staniční sestra: Blanka Benešová  
Vedoucí fýzioterapie a ergoterapie: Michaela Racková, DiS. 
 
Charakteristika 

Rehabilitac ní  odde lení  ma  lu z kovou a ambulantní  c a st. Na lůžkovém oddělení tzv. vc asne  rehabilitace  
se prova dí  le c ebna  te lesna  vý chova, cvic ení  na pr í strojí ch, ergoterapie vc etne  na cviku sobe stac nosti  
v be z ný ch denní ch c innostech. Na odde lení  se pr ijí mají  na dvou az  tr í tý denní  le c bu pacienti po tota lní ch 
endoprote za ch kýc elní ch a kolenní ch kloubu , po u razech pohýbove ho u strojí , s neurologický mi 
chorobami, s bolestmi pa ter e, po amputací ch apod. 
 
Na ambulanci se vedle individua lní ho cvic ení  aplikují  ru zne  metodý fýzika lní  terapie (elektrole c ba, 
ultrazvuk, magnet, laser, ví r ivka, trakce aj). 
 

Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání 

Sta z e le kar u  v pr í prave  na atestaci z prakticke ho le kar ství : 4 
Praxe studentu  SZS - obor mase r sportovní  a rekondic ní : 62 
Praxe studentu  fýzioterapie: 1 
Praxe studentu  ergoterapie: 1 
 
Přednášky 
 

J. Papous ek: Nemoci krc ní  pa ter e, 27.2.2013, NMSKB, Praha, semina r  pro prakticke  le kar e a ambulantní   
specialistý 
J. Papous ek: Nemoci krc ní  a bederní  pa ter e a rehabilitace, 29.4.2013, Beroun, semina r  pro posudkove  
le kar e Str edoc eske ho kraje 
J. Papous ek: Rehabilitace po u razech, 19.11.2013, Praha, Sena t, semina r  por a daný  Č eskou spolec ností  
u razove  chirurgie 
 

 

    Statistické údaje   

Rehabilitační oddělení počet  
Počet ošetřovacích dnů 6 084 
Počet hospitalizací 513 
Ø ošetřovací doba 11,86 
Počet lůžek 25 
Počet ambulantních pacientů 3 966 
  

 



RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ 

Stra nka 12 

Radiodiagnosticke  odde lení  

Primář: MUDr. Martin Janče 
Za stupce prima r e: MUDr. Renata Pelantova  

 

    Statistické údaje   

Radiodiagnostické oddělení   počet  
Počet ambulantních pacientů 8622 
  

Č eskou spolec ností  intervenc ní  radiologie  
 

 

 

 
  



ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE 

Stra nka 13 

Odde lení  klinicke  biochemie 

Vedoucí oddělení: Ing. Juraj Lovecký 

Vrchní  laborant: Kater ina S í mova  

 

Charakteristika 

Odde lení  klinicke  biochemie (OKB) ma  nepr etrz itý  provoz a zajis ťuje pro hospitalizovane  i ambulantní  

pacientý ve ts inu laboratorní ch výs etr ení .  

 

Specializovana  a me ne  c asto ordinovana  výs etr ení , vc etne  ves kerý ch mikrobiologický ch výs etr ení , 

zajis ťují  specia lní  laborator e, pr edevs í m laborator  Sýnlab Čzech s.r.o. 

 

Odde lení  klinicke  biochemie je rozc lene no na ne kolik pracovní ch u seku  a to: pr í jem materia lu  

a moc ova  laborator , biochemie, imunologie, hematologie, transfuze a toxikologie. 

 

V c ervnu 2013 probe hla vý me na biochemicke ho, imunochemicke ho analýza toru a LÍS-u (laboratorní ho 

informac ní ho sýste mu), který  umoz nil zavedení  c a rový ch ko du  a umoz nil tak co nejrýchlejs í  doruc ení  

vý sledku  analý z do ambulancí  a na odde lení , c í mz  se laborator  dostala ke s pic ce laborator í  klinicke  

biochemie v Č eske  republice. 

 

    Statistické údaje   

Oddělení klinické biochemie  počet  
Počet ambulantních pacientů 6446 
  

Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání 

 

Vs ichni pracovní ci OKB se pravidelne  zu c astn ují  aktivne  i pasivne  na ru zný ch semina r í ch organizovaný ch 

odborný mi spolec nostmi. 

 

Laborator  se u c astní  klinický ch studií  jako zpracovatel biologicke ho materia lu. 

 

V c ervnu 2013 výkonali  

na odde lení  OKB povinnou 

me sí c ní  praxi 2 studenti SZS  

v Praze - obor zdravotní  

laborant. Pro studentý SZS  

zajis ťuje laborator  kaz doroc ne  

exkurzi. 

 

 

 

  



LÉKÁRNA 

Stra nka 14 

Le ka rna 

Vedoucí lékárny: S. M. Madlen Mgr. Petra Zvonková 
 

 nabízí široký sortiment léčivých přípravků i potravinových doplňků 
 podí lí  se na kultivaci nemocnic ní ho pozitivní ho listu a sýste mu elektronický ch z a danek,  

le ka rna je napojena na centra lní  u loz is te  e-receptu  a je pr ipravena na vý dej e-receptu 
 u c astní  se realizace 5 klinický ch studií  
 v ra mci zajis te ní  bezpec nosti farmakoterapie ambulantní ch pacientu  býl le ka renský  poc í tac ový  

program rozs í r en o modul le kový ch interakcí  
 platbý v le ka rne  lze prove st prostr ednictví m bezdotýkove ho platební ho termina lu 

 

Statistické údaje 

V ra mci farmaceuticke  pe c e o ambulantní  pacientý býlo zrealizova no 12470 receptu  a 2560 poukazu  
(zejme na v pe c i o stomiký). Da le býlo výr í zeno 7780 z a danek z vlastní ho zdravotnicke ho zar í zení   
a 65 z a danek z jiný ch zdravotnický ch zar í zení . 

 

Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání 

Le ka rna umoz nila v roce 2013 dve ma studentka m farmaceuticke  fakultý absolvova ní  studijní  praxe. 
Bohumí ra Nova kova , DiS. u spe s ne  ukonc ila vzde la vací  program Diplomovaný  farmaceutický  asistent.  

Mgr. Pavla Lerchova : Č la nek Role klinicke ho farmaceuta v geriatricke  pe c i, c asopis Geriatrie  
a Gerontologie 2013,2, c . 3: 178-179 

U c ast na 17. kongresu nemocnic ní ch le ka rní ku , Nutric ní  akademie a legislativní  semina r e. 

 

 



ZUBNÍ AMBULANCE 

Stra nka 15 

Zubní  ambulance 

Vedoucí lékař: S. M. Františka MUDr. Anna Svobodová 

Sestra zubní  ambulance: Jana Karasova  
 

Charakteristika 

V zubní  ambulanci se ve nujeme celkove mu os etr ova ní  registrovaný ch pacientu  v oborech konzervac ní , 
de tske , proteticke  a chirurgicke  stomatologie a parodontologie. Spolupracujeme s implantologem, 
ortodontistou, stomatochirurgem a zubní mi laborator emi. Ákutní  os etr ení  poskýtujeme pr ednostne  
hospitalizovaný m pacientu m a zame stnancu m nemocnice. Na výz a da ní  prova dí me výs etr ení  dutiný u stní  
pro výlouc ení  foka lní  infekce. 

Statistické údaje 

    Statistické údaje   

Zubní ambulance  počet  
Počet ambulantních pacientů 424 
Registrovaní pacienti 270 
Nově registrovaní pacienti 107 
Neregistrovaní pacienti 47 
  

V oblasti konzervac ní  stomatologie býlo v roce 2013 zhotoveno celkem 1039 vý plní  sta lý ch i doc asný ch 
zubu . Opakovane  le c ení  kor enove ho sýste mu zubu býlo provedeno u 30 zubu . Prima rní  os etr ení  
kor enový ch kana lku  býlo provedeno u 95 zubu . V oblasti zubní  chirurgie býlo provedeno 111 prostý ch  
a 22 chirurgický ch extrakcí  sta lý ch zubu  a 5 extrakcí  de tský ch zubu .  

V oblasti protetický ch rekonstrukcí  býlo zhotoveno 30 provizorní ch fixní ch prací , 3 dlouhodobe  
provizorní  adhezivní  mu stký, 28 definitivní ch fixní ch na hrad, 4 sní matelne  na hradý a 24 oprav 
sní matelný ch zubní ch na hrad. 

Výzkumná činnost, stáže, semináře a vzdělávání 

Zubní  le kar ka se zu c astnila 
odborný ch sta z í  zame r ený ch na 
chirurgii parodontu a odborný ch 
kurzu  por a daný ch Č eskou 
stomatologickou komorou, 
pr í padne  dals í mi vzde la vací mi 
subjektý, v oboru zubní ho 
le kar ství . Krome  toho sleduje 
odborna  periodika v c es tine  a dals í  
dopln kovou literaturu pr edevs í m 
v anglic tine . 

 

 

 

 

 



DUCHOVNÍ PÉČE A DOBROVOLNÍCI 

Stra nka 16 

Duchovní  pe c e a dobrovolní ci 

Vedoucí kaplanů: P. Mgr. Marek František Drábek, DiS., O. Praem. 
 

V naší nemocnici nabízíme celostní profesionální péči o každého člověka tak, jak to jeho stav výžaduje. 
Součástí této péče je také podpora v oblasti spirituálních a specifický náboženských potřeb. Naši kaplani 
nabízejí svoji službu pacientům, jejich příbuzným, přátelům i zaměstnancům, a to přizpůsobenou jejich 
individuálním potřebám a požadavkům.  Zaměřují se na podporu v utrpení, nemoci a také na podporu 
zdraví a zdravého životního stýlu a to přímou službou u lůžka, poradenstvím a vzděláváním. 
 
K dispozici je stabilní tým 4 nemocničních kaplanů a jejich péči doplňují 3 katoličtí kněží pro svátostnou 
službu 

 
Tým kaplanů nabízí: 
 

 Duchovní a emoční podporu pacientům a jejich rodinám 
 Krizovou intervenci 
 Aktivní naslouchání 
 Pomoc při vyrovnávání se závažným onemocněním, novou diagnózou, chronickou  

a dlouhodobou nemocí 
 Pomoc při řešení eticky náročných rozhodnutí  
 Ohleduplnou přítomnost 
 Pomoc při hledání vnitřních zdrojů síly 
 Podporu při hledání důvěry a vnitřního klidu 
 Zajištění udílení svátostí 
 Zprostředkování kontaktu s duchovními různých církví v ČR 

 

Koordinátor dobrovolníků: Eduard Kastner 

 posla ní m dobrovolnicke ho programu je vna s et do nemocnice ví ce lidske ho kontaktu, posilovat 
dus evní  pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní  spolupra ci na uzdravení   

 dobrovolní k jako c love k pr icha zejí cí  ze „zdrave ho sve ta“ mu z e pomoci pr eklenout na roc ne  chví le  
v nemocnici a pr ispe t tak k leps í mu pru be hu a efektu le c bý 

 v souc asne  dobe  se programu u c astní  40 dobrovolníků 
Průměrně každý dobrovolník odpracoval 2 hodiný týdně, tj. celkem dobrovolníci pomáhali přibližně 
4160 hodin ročně. 
 
Detox – dobrovolníci se podílejí 
především na volnočasových aktivitách 
dětí pod vedením psýcholožký 
Ošetřovatelská lůžka – dobrovolníci zde 
pomáhají s hýgienou, rehabilitací  
a psýchickou podporou pacientů 
Interna 1 a 4 - dobrovolníci výplňují 
volný čas pacientů rozhovorem, četbou 
apod. 
Paliativa – dobrovolníci se zde snaží 
velice individuálně zpříjemnit pacientům 
pobýt v naší nemocnici 
Ostatní - dobrovolníci pomáhají při 
různých akcích v nemocnici, na zahradě 
nebo při přesunu pacientů do kostela  
na mši svatou 

   



GRANTY A PREZENTACE 

Stra nka 17 

Grantý a prezentace 

Vedoucí oddělení: Bc. Kamila Jadrná 

 odde lení  grantu  a prezentace zpracovalo pro rok 2013 celkem 18 z a dostí  na grantý, darý  
a dotace v hodnote  6 664 821 Kč, z toho býlo u spe s ný ch 16 z a dostí  v celkove  vý s i 4 549 402 Kč 

 v za r í  2013 nas e nemocnice zaha jila realizaci projektu „Další profesní vzdělávání 
zdravotnických zaměstnanců“, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a rozpočtu Hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita jako 
projekt č. CZ.2.17/1.1.00/36137 

 krome  De tske ho dorostove ho detoxikac ní ho centra, ktere mu je ve nova na zvý s ena  podpora,  
býlý u spe s ne  projektý take  pro rehabilitaci, lu z ka na sledne  pe c e, paliativu a chirurgii 

 tradic ne  jsme por a dali kulturní , vzde la vací  a spolec enske  akce jako napr .: Pr edva noc ní  te s ení  
 v roce 2013 jsme pokrac ovali ve spolupra ci s platformou Býznýs pro spolec nost – zapojení  

firemní ch dobrovolní ku , pr is lo tak pomoci 126 zame stnancu  ru zný ch spolec ností  
 

 

   
 

 

 

 

 

PŘEHLED AKCÍ 

6.1.2013 Tříkrálové svěcení nemocnice 

10.2.2013 Světový den nemocných  

27.2.2013 Odborný seminář pro lékaře 

3/2013 Velikonoční pečení pod Petřínem s firemními dobrovolníký 

1.3.2013 Slavnostní svěcení nového lůžkového výtahu 

20.3.2013 Slavnostní svěcení lůžek ÁRO 

25.4.2013 Valná hromada ÁPHPP 

19.5.2013 9. ročník Setkání křesťanských zdravotníků 2013 

8.6.2013              Dětský den pod Petřínem s podporou Městské části Praha 1 

2.7. a 22.7.2013 Exkurze studentů z Francie a Ízraele 

5.9.2013 Slavnostní setkání zaměstnanců nemocnice 

5.10.2013         Drakiáda pod Petřínem s podporou Městské části Praha 1 

21.10.2013 Koncert souboru Hradišťan 

13.11.2013 Odborný lékařský seminář u příležitosti 20. výročí  

26.11.2013 Oslava 20 let od navrácení nemocnice kongregaci  

12/2013         Předvánoční pečení s firemními dobrovolníký 

5.12.2013 Mikulášský bazar v Pražské křižovatce 

12. a 13.12.2013 Vánoční bazar pod Petřínem 

16.12.2013 Předvánoční těšení - jarmark 

17.12.2013 Návštěva Diplomatic Spouses Association 

20.12.2013         Ádventní koncert - Máta 

21.12.2013           Předvánoční benefiční koncert – Tetky z Kýjova a Horňácký mužský sbor 

 



PŘEDNÁŠKOVÁ AULA 

Stra nka 18 

Pr edna s kova  aula 

Charakteristika 

Jedna  se o bý valý  sesterský  cho r z roku 1854, který  sestra m slouz il te me r  100 let jako modlitebna.  
Po na silne m zesta tne ní  nemocnice v roce 1952 zde vznikla Fakultní  Nemocnice Pod Petr í nem  
a v prostora ch sesterske ho cho ru býla zbudova na poslucha rna pro mediký. V c ervnu 2012 býla zapoc ata 
rekonstrukce, ktera  vra tila mí stu pu vodní  ra z netradic ní ch prostor a skve lou akustiku. 

Nova  pr edna s kova  aula býla v prosinci 2012 slavnostne  výsve cena a jen o pa r dnu  pozde ji zde probe hla 
první  akce: Pr edva noc ní  te s ení  pod Petr í nem 2012.  

V roce 2013 býla aula výuz í va na ke spolec enský m, kulturní m a vzde la vací m akcí m, a to nejen pro interní  
u c elý, ale i pro externí  organizace. Probe hlo zde tak na 100 zají mavý ch akcí  ru zne ho charakteru. 

Celková plocha 240 m2 / sál aulý 165 m2 

Kapacita: 80 míst k sezení, max. 30 mí st k sta ní : max. 110 mí st 

Vybavení:  

 Wi-Fi 
 dataprojektor 
 pla tno 
 DVD pr ehra vac  
 notebook 
 bezdra tove  mikrofoný 
 ozvuc ení  a vzduchotechnika 
 koncertní  kr í dlo Petrof 

 
Zázemí: kuchýn ka, mobilní  s atna, bezbarie rove  socia lní  zar í zení  

Přístup: vnitr ní  – z nemocnice, vne js í  – vstup z parkovis te  

Dostupnost: do nemocnice jezdí  autobus MHD c . 294, v area lu je moz ne  take  parkovat 

Služby: vlastní  cateringový  servis 

 

 



FINANČNÍ VÝKAZY 

Stra nka 19 

Financ ní  vý kazý 

VÝKAZ O FINANČNÍM STAVU 

ROZVAHA 

(v tis. Kč) k 1.1.2013 k 31.12.2013 

AKTIVA CELKEM 167 883 126 077 

Dlouhodobý majetek 39 880 25 228 

Dlouhodobý nehmotný majetek 7 570 7 608 

Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku -6 619 -6 908 

Dlouhodobý hmotný majetek 164 691 161 279 

Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku -125 762 -136 751 

Krátkodobý majetek 128 003 100 849 

Zásobý 3 572 4 738 

Pohledávký 77 549 35 525 

Finanční majetek 46 472 59 229 

Jiná aktiva 410 1 357 

PASIVA CELKEM 167 883 126 077 

Vlastní zdroje 111 666 92 115 

Majetkové fondý 76 905 80 013 

Finanční fondý 4 985 2 800 

Hospodářský výsledek včetně ztrát z minulých let 29 776 9 302 

Cizí zdroje 56 217 33 962 

Rezervy 535 250 

Dlouhodobé závazký 5 250 2 250 

Krátkodobé závazký 50 162 30 070 

Jiná pasiva 270 1 392 

   

  



FINANČNÍ VÝKAZY 
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Financ ní  vý kazý  

VÝKAZ SOUHRNNÝCH PŘÍJMŮ (ZISKY A ZTRÁTY) 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

(v tis. Kč) k 31.12.2012   k  31.12.2013 

Spotřeba materiálu 92 165 72 667 
Prodané zboží 132 380 29 761 
Spotřeba energie 6 338 6 112 
Službý 25 223 24 874 
Osobní nákladý 145 116 144 581 
Daně a poplatký 191 190 
Odpisý, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek 

12 741 18 071 

Ostatní nákladý 6 785 4 536 

NÁKLADY CELKEM 420 939 300 792 
Tržbý z prodeje služeb 272 388 248 988 
Tržbý za prodané zboží 137 671 33 332 
Ostatní výnosý 2 115 -4 201 
Provozní dotace a dary 6 781 1 729 
Tržbý z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek 54 471 
TRŽBY CELKEM 419 009 280 319 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po zdanění -1 930 -20 473 



FINANČNÍ VÝKAZY 
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Ekonomicke  ukazatele 

NÁKLADY 

STRUKTURA NÁKLADŮ 

(v tis. Kč) k 31.12.2012 % k 31.12.2013 % 

Mzdové náklady 108 397 25,75 107 987 35,91 

Zdravotní a sociální pojištění 36 277 8,62 36 152 12,02 

Laboratorní a diagnostický materiál 8 009 1,90 7 163 2,38 

Spotřeba zdravot. materiálu 19 029 4,52 16 188 5,38 

Spotřeba léků a inf. roztoků 43 215 10,27 41 319 13,74 

Nákladý na prodané zboží 145 629 34,59 29 425 9,78 

Ostatní materiál 5 145 1,22 4 630 1,54 

Stravování pacientů 2 521 0,60 2 667 0,89 

Energie 7 335 1,74 7 148 2,38 

Údržba a opravý 8 257 1,96 7 353 2,44 

Praní a úklidové službý 4 326 1,03 4 249 1,41 

Službý 6 543 1,55 6 525 2,17 

Odpisy 12 860 3,06 18 923 6,29 

Nájemné 5 625 1,34 6 117 2,03 

Ostatní nákladý 6 980 1,66 4 135 1,37 

Pojistné 791 0,19 811 0,27 

CELKEM 420 939 100,00 300 792 100,00 
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EKONOMICKÉ UKAZATELE 
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Ekonomicke  ukazatele 

VÝNOSY 

STRUKTURA VÝNOSŮ 
     
(v tis. Kč) k 31.12.2012 % k 31.12.2013 % 
Tržbý za zdravotní péči 248 105 59,22 236 076 84,22 

Tržbý za prodané zboží 154 102 36,78 33 332 11,89 

Ostatní tržbý 5 424 1,29 6 508 2,32 

Příspěvký 4 753 1,13 1 763 0,63 

Dotace a granty 2 028 0,48 -34 -0,01 

Úroký 79 0,02 52 0,02 

Zúčtování fondů 1 602 0,38 2 054 0,73 

Ostatní výnosý 2 916 0,70 568 0,20 

CELKEM 419 009 100,00 280 319 100,00 
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PERSONÁLNÍ ÚDAJE 
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Persona lní  u daje 

PERSONÁLNÍ ÚDAJE 

kategorie zaměstnanců 
počet 
zaměstnanců 

přepočtené úvazky % 

lékaři 64 50,5 16,5 

farmaceuti 4 3,1 1,0 

jiní odborní pracovníci VŠ 6 4,8 1,5 

jiní odborní pracovníci SŠ 4 2,7 1,0 

SZP 196 164,0 50,5 

NZP 5 4,9 1,3 

PZP 27 23,9 6,9 

THP 43 36,8 11,1 

dělníci a ostatní provozní pracovníci 39 35,7 10,1 

CELKEM 388 326,2  
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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Zpra va neza visle ho auditora 

 

 



VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

Stra nka 25 

Vý rok neza visle ho auditora 

 



VEDENÍ NEMOCNICE 
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Vedení  nemocnice 
 

SPRÁVNÍ RADA 

předseda 

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBÁ   
 

členové 

S. M. Álena Stanislava Ba rtova  do 31.8.2013, Íng. Pavel Bru na, MBÁ, MUDr. Ívana Dolez elova , MBÁ,  

doc. MUDr. Pavel Jansa PhD., Dr. Martina Mannova , S. M. Ámidea Blanka Rýbecka , MUDr. Jaroslav S trof, ČSc., 

MBÁ od 23.9.2013, S. M. Áncilla Bc. Ánna Dolez alova  od 12.11.2013 a doc. PhDr. Zuzana Havrdova , ČSc.  

od 12.11.2013 

 

DOZORČÍ RADA  

předseda 

Íng. Radovan Pavlica 

členové  

Mgr. Stanislav Hýkýs , MUDr. ThLic. Jaromí r Mate jek, Ph.D., Th.D.  

 

MANAGEMENT  

ředitel MUDr. Jaroslav S trof, ČSc., MBÁ  do 30.6.2013, MUDr. Ívana Dolez elova ., MBÁ od 1.7.2013  

ekonomický náměstek Íng. Petr Kolar í k do 31.1.2013, Íng. Martin Kala od 1.2.2013 

náměstek LPP MUDr. Gustav Berlinger do 31.8.2013 

náměstek PTÚ Íng. Pavel Vlach 

hlavní sestra Mgr. S a rka S le grova  do 31.7.2013, Mgr. Zdena Z a kova  od 1.8.2013 
 

ZŘIZOVATEL 

Kongregace Milosrdný ch sester sv. Karla Boromejske ho  

S porkova 12, 118 00 Praha 1  

www.boromejký.cz   
 

SÍDLO  

Nemocnice Milosrdný ch sester sv. Karla Boromejske ho v Praze  

Vlas ska  36, 118 33 Praha 1 - Mala  Strana  

Tel.: 257 197 111 Fax: 257 197 376  

E-mail: nmskb@nmskb.cz  

Webove  stra nký: www.nmskb.cz 

ÍČ : 736 340 85  
 

BANKOVNÍ SPOJENÍ 

Komerc ní  banka a.s., Malostranske  na m. 37/23, Praha 1 

be z ný  u c et 1285440011/0100  

u c et daru  27-3147280207/0100  

 

Evidence u Ministerstva kultury: 8/3-13-005/2006-14800 ze dne 15. 12.2006  



PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A SPONZORŮM 

Stra nka 27 

Pode kova ní  da rcu m a sponzoru m 
 

V roce 2013 činnost nemocnice podpořili:  

Čibulka Jan, Č elikovský  Jir í , Deýlova  Libus e Íng., Drahon ovska  Írena, Dvor a k Jaroslav, Fehratovic ova  

Jaroslava, Glendova  Olga, Ha jek Milos  Íng., Herbst Kurt Werner, Hokeova  Jan, Holub Martin Íng., Huba c ek 

Samek, Jakobe Va clav Íng., Janska  Zden ka, Jir ic kova  Hana, Kava lkova  Lenka Íng., Klaudý Filip, Kletec kova  

Marie, Kobe rský  Luka s , Kosí k Petr, Kr ivský  Zdene k, Kude jova  Michaela Mgr., Kuchar ova  Marke ta, Lacina 

Petr, Lazecký  Jan MVDr., Lokají c kova  Ánna, Ludví k Jir í , Marta Vondra c kova , Martinova  Marie,  

Na jemní kova  Zdena, Nemravova  Írena, Nova kova  Marie, Olmer Miroslav Íng., Ondra s kova  Kve ta, 

Paukertova  Ludmila, Pic manova  Eva, Pomika lek Jan, Pospí s ilova  Frantis ka, Procha zkovi S a rka a Pavel, 

Ru z ic kova  Zden ka, Rýba k Jir í , Salcmanova  Jana, Salvet Va clav, Skalicka  Vlasta, Skalova  Milus e,  

Slach Jir í  Íng., Slanina Josef JUDr., Sokolova  Marke ta, Stavar ova  Jana JUDr., Stepanova  Helena,  

Stoupa Va clav, S afa r ova  Radka MUDr., S edivý  Josef, S es ina Martin JUDr., S imu nek Ántoní n,  

S krabalova  Libus e. S te pa nek Kvido, Traplova  Jana, Trojan Jan Íng., Urba nek Stanislav, Vachkova  Marie Dr., 

Vlach Pavel Íng., Voja kova  Eva 

Ba n ska  nadace, BÍVOJ a.s., Bochal Írin s.r.o., ČPRÍNT s.r.o., Diplomatic Spouses Ássociaton,  

Hlavní  me sto Praha, Huba c ek Samek (H&S), s.r.o., ČHÍESÍ ČZ, s.r.o., ČHRÍS TOF, s.r.o., Ísolit – Bravo s.r.o., 

JÁPEK, s.r.o., Komwag a.s., Kongregace Milosrdný ch sester sv. Karla Boromejske ho, Kve tinove  studio 

Bubení c kova , Me stska  c a st Praha 1, Me stska  c a st 6 Praha, Nadace Dobre  dí lo, Nadace J. Á. Sla dka, 

NOTSERVÍ s.r.o., Pragoplýn, a.s., Praz ska  energetika, a.s., RES-UH s.r.o., R í mskokatolicka  farnost Divis ov,  

U. F. O. Pictures s.r.o., VDV - Nadace Olgý Havlove , VW WÁČHÁL a.s, WebExpo s.r.o. 

Dí ký daru m se podar ilo podpor it zdravotnicke  provozý. Darý bez urc ení  u c elu pr ispe lý na provoz nas í  

nemocnice, ostatní  darý sme r ovalý podle pr a ní  da rcu  na nejru zne js í  u c elý. 

 

Všem, kteří v roce 2013 poskytli naší nemocnici 

finanční i věcné dary, srdečně děkujeme za jejich 

důvěru.  

 

„Žádný dar nepovznáší tolik dárce  

i obdarovaného jako důvěra.“ 

Henry David Thoreau 

 

http://www.citaty-slavnych.cz/autor/Henry_David_Thoreau


KONTAKTNÍ INFORMACE 
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Kontaktní  informace 
 

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 

Vlas ska  36, Praha 1 – Mala  Strana, 118 33 

Telefon 257 197 111 

Fax 257 197 376 

www.nmskb.cz 

Mu z ete na s podpor it prostr ednictví m SMS: DMS BOROMEJKY na tel. 87 777 
Čena DMS je 30 Kc . Ví ce na: www.darcovskasms.cz 


