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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Vážení přátelé,

dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze za rok 2018. 
Dovolte mi, abych se v jejím úvodu ohlédla za významnými událostmi tohoto období.

Provoz naší nemocnice v roce 2018 byl samozřejmě ovlivněn celkovou situací v českém zdravotnictví, a to zejména 
v oblasti personální, ale i finanční. I pro nás byl a stále zůstává problémem nedostatek zdravotnického personálu, 
a to zejména zdravotních sester, z nich pak především ve směnném provozu. Vzhledem ke skladbě zdravotní péče, 
kterou v naší nemocnici poskytujeme, jsme v loňském roce čelili nadále tlaku na růst nákladů na nemocniční i am-
bulantní péči, léky a také na přístrojové a materiálové vybavení. Vedení nemocnice navíc průběžně řešilo finanční 
ztrátu nakumulovanou v letech 2012 – 2018.

V roce 2018 proto vedení nemocnice přijalo strategický záměr, jehož cílem je zastavit ztrátové hospodaření nemoc-
nice a nastartovat projekty, jejichž realizace povede k vyrovnání ztráty, resp. k dosažení ziskovosti nemocnice. Nově 
byly spuštěny projekty na snížení nákladů v oblasti nákupu zdravotnického materiálu a léků bez negativního dopa-
du na kvalitu a bezpečnost poskytované péče a snížení nákladů v oblasti dodavatelských smluv. Započatá restruk-
turalizace péče, pečlivá koordinace investičních činností spolu se zlevněním nákupů a trvalé zlepšování reportingu 
a řídících procesů vedly již v uplynulém roce k minimalizaci plánované roční ztráty nemocnice. Významnou pomocí 
byla finanční půjčka od Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

V roce 2018 prošla Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského úspěšně akreditačním auditem SAK ČR. 
Touto „značkou kvality“ garantujeme našim pacientům bezpečnost a kvalitu poskytované péče kontinuálním sledo-
váním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů ze všech oblastí nemocničního provozu. Naše nemocnice je 
tradičně známá svou jedinečnou integritou zdravotní a spirituální péče, naši pacienti dlouhodobě oceňují vstřícný, 
laskavý a mimořádně citlivý přístup zdravotníků v průběhu léčby, a proto je logické, že kvalita poskytované péče je 
naším prvořadým zájmem.

Rok 2019 pro nás bude i nadále velkou výzvou v ekonomické oblasti. V roce 2018 jsme začali důsledně realizovat 
kroky k postupné optimalizaci hospodářského výsledku nemocnice, v nichž bude nutné pokračovat i v následujících 
letech. Dovolím si na tomto místě s mírným optimismem věřit, že naše úsilí bude úspěšné. 

Závěrem bych ráda poděkovala všem těm, kteří pro naši nemocnici obětavě pracují nebo ji podporují. O tom, co se 
nám v roce 2018 podařilo, se dozvíte na následujících stránkách.

S. M. Bc. Ancilla Anna Doležalová
Místopředsedkyně správní rady

Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského
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Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Vedení nemocnice

Správní rada 

Ing. Jiří Veselka, MBA, předseda 
S. M. Ancilla Bc. Anna Doležalová, místopředseda
MUDr. Jan Švejda, člen
Bc. Hana Balvínová, člen
S.M. Přemysla Pavlína Marková, MUDr., člen
MUDr. Pavel Kubíček, člen
Ing. Jaromír Joukl, člen

Dozorčí rada

Mgr. Tomáš Krajník, předseda
Ing. Mgr. Milan Trpišovský, člen
S. M. Bohuslava Kubačáková, člen
S. M. Amidea Blanka Rybecká, člen
Ing. Radovan Pavlica, člen
Doc. MUDr. Pavel Jansa, člen
P. ThLic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, člen
MUDr. Tomáš Pospíšil, člen 
RNDr. Karel Matyska, CSc, člen 

Management

Ing. Jiří Veselka, MBA, ředitel
Ing. Ctirad Náměstek, ekonomický náměstek do 11. 3. 2018
Ing. Jaromír Joukl, ekonomicko-technický náměstek od 12. 3. 2018
MUDr. Jan Švejda, náměstek LPP 
Bc. Hana Balvínová, hlavní sestra
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ZŘIZOVATEL
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
Šporkova 12, 118 00 Praha 1 
www.boromejky.cz

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 

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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O nemocnici

Na místě středověkých vinic patřících strahovským premonstrátům vznikaly v 16. století malé domky, sloužící vět-
šinou k hospodářským účelům. Z nich se dodnes zachoval pouze jeden, pozdější č. p. 337. Tento dům koupila v roce 
1842 Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, protože plánovala na parcelách 336 a 337 výstavbu 
velkého nemocničního areálu. V roce 1851 stavitel Adalbert Gudera předložil plán mateřince s nemocnicí a kaplí 
sv. Karla Boromejského. Celá stavba byla ukončena r. 1854 a začala sloužit jako nemocnice pro ženy. Další rozšíření 
nemocnice následovalo v roce 1893, a to volným pavilonem na jihozápadní straně a připojením severního křídla 
(nový mateřinec) k západnímu, takže se vytvořil druhý otevřený dvůr. 

Na začátku 2. světové války uskutečnila Kongregace svůj dlouholetý plán zřídit vlastní ošetřovatelskou školu. Bylo 
pro ni vyčleněno jedno křídlo klášterní části nemocnice. Závěrem války – v době květnového povstání 1945 sloužila 
nemocnice jako útočiště pro mnoho raněných, ale i vězňů propuštěných z Terezína a dalších koncentračních táborů. 
Přesto nebyly sestry uchráněny nespravedlivého nařčení z kolaborace a uvalení národní správy, což trvalo do konce 
roku 1945. V roce 1952 byla nemocnice násilně zestátněna a stala se Fakultní nemocnicí Pod Petřínem, řádové sestry 
byly odsunuty převážně do pohraničí. Po zániku totality od srpna 1990 začaly boromejky pracovat v nemocnici. 

Dne 1. října 1993 získala Kongregace nemocnici zpět a rozhodla se pokračovat zde v poskytování zdravotní péče. 
Nemocnici se vrátilo také její původní jméno a stala se tak opět Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromej-
ského v Praze. 

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze je nestátním zdravotnickým zařízením a je výjimeč-
ná nejen svou polohou v blízkosti Pražského hradu, ale především historickou vazbou nemocnice a Kongregace  
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jenž určuje duchovní rozměr a osobní přístup v péči o nemocné. Je jed-
nou ze tří církevních nemocnic v České republice a jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí.

V současné době nemocnice poskytuje ambulantní i lůžkovou péči v základních i specializovaných oborech medi-
cíny, a to všem pacientů bez rozdílu vyznání, rasové či politické příslušnosti. Nachází se zde oddělení Interní, Chi-
rurgické, Gastroenterologické, Rehabilitační, Anesteziologicko-resuscitační, Radiodiagnostické, Oddělení klinické 
biochemie a Oddělení následné péče.

V tuto chvíli zcela jedinečnými službami ve zdravotní péči v Čechách jsou Oddělení paliativní péče, zaměřené na 
terminálně nemocné pacienty a  Dětské a  dorostové detoxikační centrum s  akutní péčí o  pacienty intoxikované 
návykovými látkami.

Nemocnice má kapacitu cca 190 lůžek včetně lůžek intenzivní péče, počet ambulantních ošetření činí ročně cca 
50  tisíc, počet hospitalizací necelých 10 tisíc. 
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Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Poděkování dárcům a sponzorům

V roce 2018 činnost nemocnice podpořili: 

Absolonová Dana, Bachna Petr, Cuhrová Marie, Cuhrová Nora, Černá Marie, Čížek Matěj, Dvořáková Libuše, Florián 
Martin, Frebortová Marie, Golicynová Julie, MUDr. Gregorová Jana, Hamanová Lucie, Hellmuthová Marie, Heráfová 
Věra, Hlupa V., Horalík Petr, Jägerová Markéta, Janoušek Jan, Janská Zdeňka, Janů Ivana, Jech Antonín, Jeřábková 
Věra, Kletečka Jiří, Kletečková Marie, Kloubová Věra, Kohoutová Gabriela, Koslowski Jana, Kotaška Pavel, Kožená 
Bronislava, Kubačák Adam, Kubačák Antonín, Kuchařová Markéta, Kundrátková Zdeňka, MVDr. Labonková Hana, 
Lazecký Jan, Macek Vojtěch, Marisko Václav, Martinová Marie, Mašková Jiřina,  Matějíčková Zdeňka, Matysová Markéta, 
Motalová Ludmila, Mohylová Helena, Novotný Václav, Opatrná Dana, Paková Svatava, Pávková Helena, Pechač Pavel, 
Pechar Vojtěch, Peprný Libor, Pergl Pavel, Doc. MUDr. Petrů Vít, Pexová Romana, Plocková Hana, Pluhař Rostislav, 
Pomekáčová Eva, Pospíšilová Lenka, Princová Jarmila, Prosová Marie, Rauscherová Libuše, Ryjáčková Lenka, Říhová 
Jana, Sejková Michaela, Setnička Jaroslav, Schauer Jiří, Scheu Harald, Schichlová Markéta, Skružná Helena, Skružný 
Jiří, Soave Elisa, Sobotka Milan, Soukupová Petra, Sovová Klára, Svobodová Hana, Šandová Stanislava, Škrabalová 
Libuše, Jiří Šuma, Švecová Hana, Tichna Pavel, Tichý Petr, Traplová Jana, Trojan Jan,  Tůma Jiří, Tyl Miroslav, Valentová 
Františka, Válková Dana, Vávra Milan, Vébr Jaroslav, Vitek Snopková Milada, Vlasák Petr, Zachová Pavla.

Děkujeme také těm, kteří si přáli zůstat v anonymitě.

Pravidelní měsíční dárci:

Blasche Vladimír, Doušová Gabriela, Dvořáček Josef,  Janouchová Hana, Kletečka Jiří,  Leopold Zdeněk,  Sedláčková 
Simona, Šafář Vít, Šimůnek Antonín, Šubrtová Zuzana.

Firmy a osoby samostatně výdělečně činné:

Allen and Overy CZ, LPP, o.s., Ambruz and Dark Deloitte Legal s.r.o. AK, AGS Trade, s.r.o., AK Mgr. a MgA. Jaromír 
Pařil,LL.M., Bivoj, a.s., Synopsis s.r.o., Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o.,  Deloitte BPS a.s, Deloitte CZ Services 
s.r.o., Deloitte Security s.r.o., Ego dekor. s..r.o., Emilian Teodorescu, FLUX, spol. s r.o., Geartec.cz, s.r.o., GEOSTAVBY 
s.r.o., DMP Invest, s.r.o., DMPEM – Invest, a.s., Kaufland Česká republika v.o.s., Městská divadla pražská, p.o.,  
Mgr. Paluřík Milan, Pegas CZ s.r.o., PEM-INVEST, a.s., Pneuservis Jirkal, Ing. Pryl Arnošt, RES-UH, s.r.o., Řízení letového 
provozu, Zahradnictví Chládek.

Církevní organizace:

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Klášter sester premonstrátek Doksany, Rytířský řád 
křížovníků s červenou hvězdou.

Nadace, nadační fondy – neziskové organizace:

AVAST nadační fond, Cesta 121, o.s., Fórum dárců, Nadace Agrofert, Nadace bpd partners,  Nadace Dobré dílo sester 
sv. Karla Boromejského,  Nadace Innogy, Nadace J.V.J., Nadace Naše dítě, Nadační fond Zdeňky Žádníkové, Výbor 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Státní správa a samospráva:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Rada vlády pro koordinaci protidrogové  
politiky-Úřad vlády ČR. 
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Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ČR, Magistrát hl. města Prahy, Městská část Praha 1, Městská 
část Praha 6, Městská část Praha 10. 

Věcné dary poskytli:

ALZA.CZ, Balmir s.r.o., Biotronik Praha, spol. s r.o., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Česká spořitelna, a. s., Zdeněk 
Lhotský, Ing. Martincová Drahomíra, Nadace Dobré dílo Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Nadace Charty 
77-Konto Bariéry, PEM - INVEST, a.s., REHA TECH, a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Surá Iveta, Takeda 
Pharmaceuticals CZ s.r.o., Velvyslanectví NSR v Praze, Vienna Insurance Group. 

Díky darům se podařilo podpořit zdravotnické provozy. Dary bez určení účelu přispěly na provoz naší nemocnice, 
ostatní dary směřovaly podle přání dárců na nejrůznější účely.

Všem, kteří v roce 2018 poskytli naší nemocnici finanční 
i věcné dary, srdečně děkujeme za jejich důvěru.

Pravý dar není jen předmět sám, je to důkaz porozumění a vztahu, 

odraz osobnosti jak dárce, tak obdarovaného. 

Brian Herbert, Kevin J. Anderson
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Stručný přehled odborných aktivit

A. Statistické údaje za jednotlivá lůžková oddělení v roce 2018

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÁ LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ V ROCE 2018

oddělení počet ošetřovacích dnů počet hospitalizací ø ošetřovací doba

ARO-CHIP 1 125 151 7,45

DaDDC 2 000 264 7,57

Chirurgie 5 512 1 454 3,79

Interna 19 537 2 701 7,23

JIP 1 680 417 4,02

RHB 5 181 516 10,04

LNP 6 858 211 32,5

PAL 3 903 134 29,12

Celkem 45 796 5 848 7,83

B. Počet unikátních pacientů ošetřených na ambulancích v roce 2018

    POČET UNIKÁTNÍCH PACIENTŮ OŠETŘENÝCH NA AMBULANCÍCH V ROCE 2018

ambulance počet pacientů

ARO                            496

DETOX (amb. dět. + psychol. + psychiat.)    407

Chirurgie           4 194

Interna (amb. int. + geriatr. + kardiolog.)        5 802

Gastroenterologie 3 133

Neurologie             1 049

OKB            5 167

RTG                           5 851

RHB (amb. fyzioter. + rehab. med.)     3 305

Domácí zdravotní péče         148

Dermatovenerologie 1 411

Zubní                          602

Celkem 31 565
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Oddělení nemocnice

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ – CHIP 
PRIMÁŘ MUDR. GUSTAV BERLINGER 

Oddělení poskytuje celkové a regionální anestézie pro operační a diagnostické zákroky, provádí léčbu na lůžkách 
resuscitační a intenzivní péče.  Součástí odborných služeb je nepřetržitá konziliární činnost v předoperační léčbě 
a neodkladné péči na všech odděleních nemocnice. V rámci oddělení působí specializovaná ambulance pro léčbu 
bolesti. 

Základní údaje 2018

 � Počet lékařů: 10 (přepočtených 4,15)

 � Počet sester: 37 (přepočtených 22,6)

 � Počet nasmlouvaných lůžek: 5 

 � Počet celkových anestezií: 2 034 

 � Počet regionálních anestezií: 176

 � Počet hospitalizací: 151 (z toho 13 s umělou plicní ventilací)  

 � Počet ambulantních vyšetření (ambulance bolesti): 68 pacientů, převážně s diagnózou chronických vertebro-
genních obtíží

DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ DETOXIKAČNÍ CENTRUM

PRIMÁŘKA  MUDR. SVĚTLANA KROFTOVÁ

Dětské a dorostové detoxikační centrum je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zku-
šeností a  závislostí na psychotropních látkách (kombinovaná detoxifikační terapie, psychoterapie, volnočasové 
aktivity). Pracoviště je ojedinělé svého druhu v Praze i v České republice. Poskytuje lůžkovou i ambulantní péči, 
spolupracuje s rodinou i školou a zajišťuje následnou péči s cílem integrace pacientů do společnosti. 

Dětské a dorostové detoxikační centrum je nositelem akreditace k uskutečňování praktické části specializačního 
vzdělávacího programu v oboru Klinická psychologie.

Základní údaje 2018

 � Počet lékařů a ostatních VŠ: 26 (z toho 18 lékařů včetně ÚPS, přepočtených 3,5)

 � Počet sester: 14 + 3 ostatní pracovníci 

 � Počet nasmlouvaných lůžek: 14

 � Počet psychiatricky vyšetřených pacientů: 320 (z toho 182 do dokončených 18 let věku)  

 � Počet hospitalizací: 264 (z toho 75 dokonce ve věku do 15 let)

 � Průměrný věk hospitalizovaného pacienta: 16,02 let
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CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ 
PRIMÁŘ MUDR. VLADIMÍR VYKUS

Chirurgické oddělení poskytuje komplexní chirurgickou péči v břišní a kýlní chirurgii. Zaměřuje se především na  
koloproktologii, laparoskopickou operativu vč. náhlých příhod břišních, gastroentero-chirurgickou problematiku 
a komplexní řešení všech typů kýl, a to klasicky i laparoskopicky, Do spektra výkonů dále patří řešení varixů dolních 
končetin, akutně jsou prováděny i výkony traumatologické. 

Součástí Chirurgického oddělení jsou dvě specializovaná centra: 

• Centrum chirurgie střevních onemocnění 

• Centrum pro řešení kýly 

Všeobecná chirurgická ambulance pracuje v nepřetržitém provozu a specializované ambulantní poradny se věnují 
koloproktologické, gastroenterochirurgické, kýlní, cévní a traumatologické problematice. 

Chirurgické oddělení je akreditovaným Kýlním centrem a držitelem akreditace MZ ČR pro poskytování specializačního 
vzdělávání lékařů v oboru chirurgie. 

Základní údaje 2018

 � Počet lékařů: 18 (přepočtených 5,6)

 � Počet sester:  23 (přepočtených 13,8) + 4 v UPS

 � Ostatní personál: 7 (přepočtených 4,5)

 � Počet nasmlouvaných lůžek: 36 

 � Počet operačních sálů: 3 

 � Počet hospitalizací: 1 454

 � Počet operací: 1 390

 � Počet ambulantních vyšetření: 10 671
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INTERNÍ ODDĚLENÍ vč. JIP
PRIMÁŘ MUDR. JAN ŠVEJDA 

Interní oddělení poskytuje základní vyšetření a léčbu v rozsahu celého oboru vnitřního lékařství. Specializovanou 
péči poskytuje v oboru geriatrie a dále v oboru gastroenterologie, kde pacientům nabízí plné spektrum péče o one-
mocnění gastrointestinálního traktu ve spolupráci s ambulantním gastroenterologickým centrem nemocnice. Další 
specializací oddělení je kardiologická péče, kde je pacientům k dispozici komplexní vyšetřovací program s výjimkou 
levostranných katetrizací (koronarografií). Je rozvinut program péče o nemocné s poruchami srdečního rytmu. Péče 
je poskytována jak v lůžkové, tak ambulantní složce.

Součástí oddělení jsou odborné ambulance interní, angiologická, kardiologická a geriatrická.

Interní oddělení je držitelem akreditace MZ ČR pro specializační vzdělávání v oboru Vnitřního lékařství. 

Základní údaje 2018

 � Počet lékařů: 18 (přepočtený 8,2) + nasmlouvaných 18 lékařů pro UPS

 � Počet sester: 68 (přepočtený 45,5)

 � Počet nasmlouvaných lůžek: 60 standardních, 5 lůžek JIP 

 � Počet hospitalizací: 2 701 standardní lůžka + 417 JIP

 � Počet ambulantních vyšetření: 16 532

GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCE

VEDOUCÍ LÉKAŘ MUDr.  ROBERT MUDR

Gastroenterologie a digestivní endoskopie poskytuje péči zejména na ambulantní bázi. Spektrum vyšetření obsa-
huje endoskopická vyšetření horního traktu, tenkého i tlustého střeva, slinivky břišní a žlučových cest. Díky spolu-
práci s dalšími špičkovými pracovišti (např. FN Motol) disponuje oddělení i metodami jako je kapslová endoskopie 
tenkého střeva, balonová enteroskopie a endoskopická ultrasonografie. 

Dlouhodobě jsou rozvíjeny metody neinvazivní diagnostiky v gastroenterologii (screeningová vyšetření k detekci 
okultního krvácení nebo celiakie, dechové testy v diagnostice Helicobacter pylori). V činnosti je Centrum pro biolo-
gickou léčbu nespecifických střevních zánětů, určené pacientům s nejsložitějšími stavy. Ke komplexní léčbě těchto 
vážně nemocných přispívá také ambulance nutricionisty. 
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Základní údaje 2018

 � Počet lékařů:6 (přepočteně 0,975)

 � Počet sester: 6 (přepočteně 4,6)

 � Počet vyšetření celkem: 10 235

 � Kolonoskopie: 1 529

 � Gastroskopie: 1 319

 � ERCP: 77

 � Endosonografie: 69

 � Počet pacientů v Centru biologické léčby: 178

ODDĚLENÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

PRIMÁŘKA MUDR. SM. PŘEMYSLA PAVLÍNA MARKOVÁ 

Oddělení ošetřovatelské péče se zaměřuje především na geriatrické pacienty po prodělaných akutních onemocněních 
(nejčastěji úrazech, operacích, infekcích), s chronickými bolestivými syndromy (bolesti zad, bolesti nosných kloubů 
při artróze) a podobně. Poskytuje komplexní zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, sociálního poradenství 
a duchovní péči. Důraz je kladen na rekonvalescenci, rehabilitaci, nácvik sebeobsluhy, zvýšení míry soběstačnosti 
s cílem návratu klienta do domácího prostředí (dlouhodobě se návratnost klientů do domácí péče pohybuje kolem 
75 %). Průměrná doba pobytu se pohybuje mezi 4-6 týdny. 

Základní údaje 2018

 � Počet lékařů: 2 (přepočtený 1,25)

 � Počet sester:12 (přepočtený 5,75)

 � Počet nasmlouvaných lůžek: 30 (skutečně využívaných 26)

 � Počet hospitalizací: 211
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ODDĚLENÍ PALIATIVNÍ PÉČE
VEDOUCÍ LÉKAŘ MUDR. S. M. PŘEMYSLA PAVLÍNA MARKOVÁ 

Paliativní péče je obor, který se věnuje pokročile nevyléčitelně nemocným. Zaměřuje se na zmírnění závažných 
symptomů onemocnění, obtížně zvladatelných v  ambulantní péči, poskytování komplexní ošetřovatelské péče, 
psychosociální podpory a duchovního doprovázení. Cílem paliativní péče je udržení maximální dosažitelné kvality 
života nemocného, podpora pacienta i jeho blízkých v procesu přijetí závažné život ohrožující nemoci. V případě 
stabilizace zdravotního stavu nemocného je pacient propuštěn a předán do ambulantního sledování, při termi-
nálním zvratu onemocnění je umírajícímu poskytována komplexní péče a doprovázení. Během pobytu je vytvářen 
prostor pro přítomnost blízkých osob pacienta, které představují důležité sociální vazby nemocného. 

Součástí péče je psychoterapeutická podpora, zajišťovaná ve spolupráci s Gaudia – Liga proti rakovině, a nabídka 
duchovního doprovázení ze strany pracovníků týmu nemocničního kaplana.

Základní údaje 2018

 � Počet lékařů: 2 (přepočtený 1,4)

 � Počet sester: 11 (přepočtený 6,55)

 � Počet pokojů: 10

 � Počet lůžek: 13 pro hospitalizované pacienty, 6 pro doprovázející blízké osoby 

 � Počet hospitalizací: 134

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

PRIMÁŘ MUDR. JIŘÍ PAPOUŠEK  

Lůžkové oddělení zajišťuje intenzivní rehabilitační léčbu osob s pohybovou poruchou po stabilizaci akutního stavu 
(tzv. včasná rehabilitace). Jde zejména o nemoci nervové soustavy, stavy po úrazech pohybového ústrojí, po implan-
taci kloubních náhrad, po amputacích končetin aj. Hospitalizace trvá 2-3 týdny. Pacientům je k dispozici individuální 
a skupinová léčebná tělesná výchova, testování, cvičení na přístrojích, ergoterapie, nácvik běžných denních činnos-
tí s kompenzačními pomůckami, fyzikální terapie a péče klinického logopeda. Samozřejmostí je úzká spolupráce 
s pracovištěm ortopedické protetiky.

Ambulantní složka poskytuje léčebnou rehabilitaci pro ambulantní pacienty s bolestmi páteře, po úrazech, s ne-
mocemi kloubů a dalšími neurologickými a ortopedickými chorobami. Využíváme metody myoskeletální medicíny, 
léčebného tělesné výchovy, ergoterapie a fyzikální terapie. Oddělení je vybaveno moderní zdravotnickou technikou. 

Základní údaje 2018

 � Počet lékařů: 4 (přepočtený 4)

 � Počet sester: 12 (přepočtený 8,425)

 � Počet fyzioterapeutů: 9 (přepočtený 8,4)
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 � Počet lůžek: 25

 � Počet hospitalizací: 516

 � Počet ambulantních vyšetření: 4 946

 � Počet fyzioterapeutických výkonů: 29 258

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

PRIMÁŘ MUDR. MARTIN JANČE 

Radiodiagnostické oddělení nabízí v nepřetržitém provozu a krátkých čekacích dobách rentgenovou diagnostiku 
(skiaskopicko-skiagrafické pracoviště) v široké škále vyšetření, počínaje vyšetřením žaludku a tlustého střeva, konče 
vyšetřením tepen. Pracoviště je intenzivně využíváno gastroenterology, zvláště pro endoskopická vyšetření pankre-
atu a žlučových cest a zákroky na nich. Ultrazvuková diagnostika je prováděna v plném spektru s výjimkou vyšetření 
prsů. Téměř 30% všech ultrazvukových vyšetření tvoří urgentní výkony, významný podíl představují specializovaná 
vyšetření tepen a žil. Spirální CT (počítačový tomograf) umožňuje provedení veškerých běžných vyšetření.

Základní údaje 2018

 � Počet lékařů: 14 včetně UPS (přepočtený 4,15)

 � Počet radiologů: 4 (přepočtený 3,8)

 � Počet ostatních pracovníků: 4 (přepočtený 2,6)

 � Počet vyšetření celkem: 19 199

 � Počet skiagrafií: 11 125

 � Počet sonografií: 5 417

 � Počet skiaskopií: 65

 � Počet CT vyšetření: 2 592
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ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE
VEDOUCÍ ING. JURAJ LOVECKÝ 

Oddělení klinické biochemie pracuje v nepřetržitém provozu a zajišťuje pro hospitalizované i ambulantní pacienty 
většinu laboratorních vyšetření. Specializovaná a méně často ordinovaná vyšetření, včetně veškerých mikrobiolo-
gických vyšetření, zajišťují spolupracující odborné laboratoře. 

Oddělení klinické biochemie je rozčleněno na několik pracovních úseků, kterými jsou: příjem materiálu a močová 
laboratoř, biochemie, imunologie, hematologie, transfuze a toxikologie. 

Základní údaje 2018

 � Počet lékařů a ostatních VŠ: 5 (přepočtený 1,85)

 � Počet laborantů 7 (přepočtený 5,85)

 � Počet vyšetření celkem: 350 290

 � Krevní obraz a krevní skupiny: 18 345

 � Analýza moči: 4 932

 � Kompatibilita transfúzních přípravků: 503

 � Antierytrocytální protilátky: 447

BOROMEJSKÁ LÉKÁRNA

VEDOUCÍ LÉKÁRNÍK PharmDr. MILUŠE SKALICKÁ, od 1. 5. 2018 PharmDr. ADÉLA NOVÁKOVÁ

Boromejská lékárna nabízí široký sortiment léků, zdravotnických potřeb a materiálů, dále rehabilitační pomůcky, 
volně prodejná léčiva, kosmetické přípravky či potravinové doplňky. Speciální péče je v Boromejské lékárně určena 
pacientům se stomiemi a k dispozici jsou také bezplatné konzultace k užívání a uchování léků.  Veřejnost může 
nakupovat také v e-shopu Boromejská lékárna.

Základní údaje 2018

 � Počet lékárníků, farmaceutů: 4 (přepočtený 4)

 � Počet ostatních: 3 (přepočtený 2,6)

 � Počet receptů včetně elektronických: 21 537 předepsaných, vydaných 9 231

 � Počet poukazů: 2 881
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DOMÁCÍ PÉČE
VEDOUCÍ SESTRA Bc. LENKA SVATOŠOVÁ

Oddělení domácí péče poskytuje odbornou zdravotní péči v domácím prostředí pacientů. Zajišťuje odborné úko-
ny dle předpisu lékaře a předem dohodnutého rozsahu. Služby domácí péče zkracují pobyt pacienta v nemocnici 
a přispívají k jeho rychlejší rekonvalescenci v prostředí, které je mu přirozené.  Jsou poskytovány profesionálními 
zdravotníky, kteří přistupují ke každému klientovi s respektem k jeho potřebám a lidské důstojnosti.

Základní údaje 2018

 � Počet zdravotníků: 9 (přepočtený 6,5)

 � Počet pacientů: 148

 � Počet návštěv: 9 098

DOBROVOLNÍCI

INDIVIDUÁLNÍ DOBROVOLNICTVÍ

KOORDINÁTOR EDUARD KASTNER

Posláním dobrovolnického programu v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je vnášet do nemoc-
nice více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní spolupráci na uzdravení.  

Dobrovolník jako člověk přicházející ze „zdravého světa“ pomáhá překlenout náročné chvíle v nemocnici a přispět 
tak k lepšímu průběhu a efektu léčby. 

V roce 2018 bylo v dobrovolnickém programu nemocnice zařazeno 50 dobrovolníků.

FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ

KOORDINÁTOR ING. DAGMAR KUNCOVÁ

V roce 2018 pokračovala Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve spolupráci s platformou Byznys 
pro společnost v oblasti zapojení firemních dobrovolníků. Do provozně-technické části nemocnice přišlo prostřed-
nictvím firemního dobrovolnictví pomoci celkem 218 zaměstnanců různých společností, kteří nemocnici věnovali 
celkem 1 744 hodin své práce.
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PERSONÁLNÍ ÚDAJE

kategorie zaměstnanců Fyzický počet Přepočtený počet

lékaři 53 41,29

farmaceuti 5 4,53

SZP 222 174,23

NZP 0 0,19

PZP 18 15,24

VS 70 62,81

SS 5 5,64

THP 3 2,73

PSP 22 22

dělníci 9 8,1

Celkem 376 306,66

Personální údaje 
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Granty a dotace

 � Oddělení grantů a dotací NMSKB zpracovalo a podalo pro rok 2018 celkem 30 žádostí o dotace u státní správy 
a  samosprávy v hodnotě necelých 10 milionů korun, z toho bylo úspěšných 25 žádostí v celkové výši 
7 038 704,- Kč. Z této částky bude 225 000,- Kč čerpáno v následujícím roce. Velké poděkování patří Minister-
stvu zdravotnictví ČR, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a Radě vlády ČR. Velmi dobrou a dlouhodobou 
spolupráci máme s Magistrátem hl. m. Prahy, MČ Prahy 1, MČ Prahy 6 a MČ Prahy 10. Zvláště první dvě jmenované 
městské části podporují nejen naše zdravotní a sociální projekty, ale i kulturní a vzdělávací aktivity nemocnice. 
Velmi oblíbeným a hojně navštěvovaným stal Dětský den, Drakiáda a Předvánoční těšení v NMSKB.
Kromě Dětského dorostového detoxikačního centra, kterému je věnována zvýšená podpora, byly úspěšné pro-
jekty také pro rehabilitaci, lůžka následné péče, domácí zdravotní péči, oddělení paliativní péče, interní od-
dělení a specializované gastroenterologické centrum. Téměř milion korun, který nám poskytnul Magistrát hl. 
města Prahy, byl věnováno na modernizaci a vybavení nemocnice před akreditací SAK.

 � Významnou finanční částkou přispěly také nadace a nadační fondy, a to ve výši 1 506 115,- Kč. Děkujeme ze-
jména dvěma nadacím, které nás podporují pravidelně a dlouhodobě, a to Nadačnímu fondu Avast (podpora 
paliativní péče) a Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové (podpora rozvoje domácí zdravotní péče). V roce 
2018 nás podpořila také Nadace Agrofert (nákup RHB pomůcek), Cesta 121, o. s. (přispěla na vybudování dvou 
nadstandardních pokojů na interním oddělení), Nadace J. V. J. (pořízení elektrokoagulační jednotky pro ope-
rační sály), Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského (nákup automobilu Fabia a pomůcek pro Domácí 
zdravotní péči), Nadace BDB Partners (nákup psychodiagnostických pomůcek pro dětský Detox) a Nadace Naše 
dítě a Innogy (pořízení postelí s matracemi pro dětský Detox), Nadační fond Zdeňky Žádníkové (vyzdobení 
oddělení paliativní péče malbami a vitrážemi), Fórum dárců (podpora projektu V posteli kolem světa, určeného 
pro naše pacienty).

 � Neopomenutelnou částkou nás podporují firemní dárci a církevní organizace. Mezi významné pravidelné fi-
remní dárce patří bezesporu šest divizí firmy Deloitte, dále firma Bivoj, a.s. a Geostavby s.r.o. V roce 2018 nás 
podpořila také firma Synopsis s.r.o., Alza. cz, AK Pařil, Emilian Teodorescu, PEM INVEST a.s., Pneuservis Jirkal, 
Městská divadla pražská p. o., Flux spol. s.r.o., Geartec.cz, s.r.o., Allen and Overy CZ, DMPEM – Invest, a.s., Kau-
fland Česká republika v.o.s. a Zahradnictví Chládek.
Významnými dárci v roce 2018 byly firmy ASG Trade, s.r.o., firma darovala 200 000,- Kč na vybavení paliativ-
ní péče a Řízení letového provozu ČR, s. p. podpořilo částkou 100 000,- Kč 3. interní oddělení – endoskopii.  
K církevním institucím patří Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, který převzal patronát nad oddělením 
gastroenterologickým, a v roce 2018 nás podpořil částkou 998 250,- Kč na zakoupení endoskopické sestavy. Díky 
za podporu a modlitbu patří také sestrám premonstrátkám z Doksan a zřizovateli nemocnice Kongregaci Milo-
srdných sester sv. Karla Boromejského. Všichni firemní a církevní dárci – právnické osoby - přispěli nemocnici 
v roce 2018 celkovou částkou 1 760 254,- Kč.

 � Žádná nezisková organizace se neobejde bez drobných dárců a přispěvatelů, přátel a dobrovolníků. Naši 
nemocnici každoročně podpoří kolem stovky drobných přispěvatelů, těch pravidelných každoročně přibývá, 
v  roce 2018 jich bylo již deset. Nesmíme zapomínat ani na dárce, kteří přispívají do sbírky ať už formou DMS 
nebo příspěvkem v hotovosti do pokladničky či na akcích nemocnice, ale ani na dárce, kteří věnují nemocnici 
věcné dary a svůj vzácný čas. V roce 2018 přispěli dárci – fyzické osoby částkou 3 461 725,- Kč. 

V roce 2018 získala nemocnice z grantů, dotací a darů téměř 14 milionů korun.

Všem dárcům, přispěvatelům a podporovatelům nemocnice ze srdce děkujeme!
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VZDĚLÁVACÍ A KOMUNITNÍ AKCE
I I v roce 2018 byla Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského tradičně místem konání kulturně-vzdělá-
vacích akcí pro komunitu Prahy 1 i dalších částí Prahy. Mezi pořádané akce patřil Dětský den pod Petřínem, Drakiáda 
pod Petřínem či Vánoční těšení s koncertem a další akce. 

Novým projektem roku 2018 se stal program V posteli kolem světa, který formou společenských setkání pacien-
tů nemocnice a seniorů z Prahy 1 v přednáškové aule nemocnice pravidelně seznamuje publikum se zajímavými 
osobnostmi českého prostředí – cestovateli, umělci, historiky, diplomaty, hudebníky – a poskytuje jim tak možnost 
„vycestovat“ za hranice všedních dnů. 



Ekonomika
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Kontaktní informace

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Vlašská 36, Praha 1 – Malá Strana, 118 33
Telefon 257 197 111
Fax 257 197 376



www.nmskb.cz

Jiří Bouda ©

Můžete nás podpořit prostřednictvím SMS: DMS BOROMEJKY na tel. 87 777

Cena DMS je 30 Kč. Více na: www.darcovskasms.cz


