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Rada nemocnice

Předseda
Ing. Petr Beitl
(primátor statutárního města Jablonec nad Nisou)

Členové
MUDr. Ivo Jörg
(primář interny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.)

MUDr. Marek Řehoř
(lékař gastroenterologie Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.)

Ing. Miroslava Zajdová
(Preciosa, a. s.)

Mgr. Petr Tulpa
(člen rady Libereckého kraje)

Informace o nemocnici

Název Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
Právní forma příspěvková organizace
Zřizovatel statutární město Jablonec nad Nisou
Adresa Nemocniční 15

466 60 Jablonec nad Nisou
IČ, DIČ 00829838, CZ00829838
Telefon +420 483 345 111
E-mail nemjbc@nemjbc.cz

www.nemjbc.cz

Údaje o nemocnici

MUDr. Vít Němeček, MBA
ředitel

Mgr. Jitka Řehořová Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA
náměstkyně náměstek

pro ošetřovatelskou péči hospodářsko-technické správy

Vedení nemocnice
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Organizační struktura

Zdravotnická oddělení
název primář/ka vedoucí

nelékařský pracovník

ARO – anesteziologicko resustitační oddělení MUDr. Martin Bartoň Bc. Irena Petráková

Centrální operační sály a centrální sterilizace MUDr. František Zasche Eva Gregová

Centrum doléčování a rehabilitace (LDN) MUDr. Sabina Tichá Ivana Krtičková

Gastroenterologie MUDr. Vladimír Nosek Pavla Bašová

Gynekologie a porodnice MUDr. Bohumil Svoboda Hana Appeltová

Chirurgie MUDr. Michael Vraný Bc. Simona Vachková

Interna MUDr. Ivo Jörg Bc. Jaroslava Benešová

Onkologie MUDr. Libor Hanuš Věra Tymichová

OKBH – laboratoř Ing. Eva Podzimková Eva Hořejší

Ortopedie MUDr. Petr Žák Jana Hujerová

ORL – ušní, nosní, krční MUDr. Robert Toscani Bc. Jaroslava Novotná

Pediatrie MUDr. Pavel Šochman Jana Jírů

Patologie a ordinariát soudního lékařství MUDr. Pavel Srna Pavlína Milfaitová

Radiodiagnostika MUDr. Jaromír Frydrych Filip Rasocha, DiS.

Rehabilitace a fyzikální medicína MUDr. Alena Svárovská Věra Seibothová

PhDr. Petr Šifta, PhD.

Urologie MUDr. Jaroslav Všetička, PhD. Marcela Haufová

Nezdravotnická oddělení
název/vedoucí

Ekonomický odbor

Ing. Luisa Petráková

finanční účtárna; mzdová účtárna; pokladna

Odbor technického zabezpečení

Ing. Jaroslav Pivrnec

oddělení biomedicínského inženýrství;

investiční oddělení a inventarizace majetku;

oddělení telekomunikačního provozu

Odbor provozu a správy majetku

Bc. Daniel Maděra

provozní oddělení; velín; prádelna; stravovací provoz

Odbor dopravní zdravotnické služby

Hana Šimková

Personální oddělení

Mgr. Pavel Kureš

referát personalistiky; referát práce a mzdy;

knihovna a spisovna

Oddělení zdravotních pojišťoven

Ing. Lenka Kurková

Lékárna

Mgr. Lenka Tomíšková

Oddělení zásobování a obchodu

Bc. Ondřej Šimek

Referát managementu kvality;

referát pro styk s veřejností

Bc. Petra Hybnerová

Při nemocnici funguje základní a mateřská škola.
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Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám zprávu o činnosti naší nemocnice za rok 2012. Uplynulý rok byl
pro nás rokem úspěšným. Vyrovnali jsme se s řadou negativních změn ve vnějším
prostředí. Zvládli jsme tlak na restrukturalizaci i přechod na nový systém
vykazování lůžkové péče, tzv. DRG. Zvýšili jsme naši výkonnost a převzali jsme péči
z rušených či omezovaných oddělení v našem okolí.

Za odvedenou práci děkujeme všem primářům, vrchním sestrám, ostatním řídícím
pracovníkům i všem našim zaměstnancům. Bez jejich zodpovědného přístupu
a osobního nasazení by nebylo možné splnit cíle, které jsme si v jednotlivých
oblastech stanovili.

Úvodní slovo ředitele

Ekonomika a výkonnost
• nemocnice splnila rozpočet schválený zřizovatelem
• dosáhli jsme zisku před odpisy (EBITDA) ve výši 28 700 tis. Kč
• hospodářský výsledek včetně odpisů je ztráta ve výši 22 900 tis. Kč
• nemocnice nemá závazky po splatnosti
• realizovali jsme investice v objemu 30 200 tis. Kč
• převzali jsme velkou část akutní péče po Nemocnici Tanvald 
• maximálně jsme využili regulačních mantinelů úhradové vyhlášky pro navýšení

výkonnosti i tržeb

Spokojenost pacientů 
• proběhlo další kolo šetření spokojenosti pacientů 
• uskutečnili jsme rekonstrukci oddělení CEDR, chirurgie B1 a části chirurgické

ambulance
• začala výstavba nového onkologického pavilonu

Spokojenost zaměstnanců
• průměrné mzdy meziročně vzrostly na 102,8 %
• přepočtený počet zaměstnanců se meziročně nezměnil
• dále pracujeme s finančním motivačním systémem
• udrželi jsme spektrum zaměstnaneckých benefitů

Odborná úroveň
• nemocnice byla průměrná nebo nadprůměrná ve všech relevantních

parametrech kvality sledovaných Národním referenčním centrem (počty
výkonů, procenta komplikací, úmrtnost atd.)

• oddělení patologie získalo certifikát NASKL II a laboratoř akreditaci ČIA

Rok 2013 bude mimořádně náročný. Meziroční pokles úhrad o 50 000 tis. Kč
v kombinaci s vyšším DPH a studenou progresí mezd znamená mimořádný tlak na
plnění výkonnosti i plánovaných materiálových nákladů na jednotlivých odděleních
i v celé nemocnici. Nepochybuji však, že tuto obtížnou situaci zvládneme.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval za spolupráci našemu zřizovateli,
statutárnímu městu Jablonec nad Nisou.

MUDr. Vít Němeček, MBA
ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
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Léčebná a preventivní péče

Objem zdravotní péče poskytnuté v naší nemocnici se meziročně zvýšil.
Maximálně jsme využili prostoru daného úhradovou vyhláškou. Vyšší výkonnost se
projevila nejen v obložnosti většiny oddělení, ale zejména v tržbách.

Spektrum poskytované péče se výrazněji nezměnilo. Zavedli jsme některé
nové metody, například, drcení kamenů ve žlučových cestách laserem endo-
skopickým přístupem, nebo spiroergometrie k vyšetřování výkonnosti dýchacího
a oběhového systému.

Vedle výkonnosti a ekonomiky považujeme za neméně důležitou oblast kvality
našich služeb. Naše patologie získala certifikaci NASKL II a laboratoř akre-
ditaci ČIA. V roce 2013 podstoupíme reakreditaci podle standardů Spojené
akreditační komise.

Statistika výkonnosti v letech 2007 – 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012

akutní lůžka

průměrná obložnost v % 81,1 80,6 79,8 78,6 75,5 79,3

průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 6,0 5,7 5,7 5,6 5,3 5,2

počet lůžkodnů 89 050 88 086 87 736 86 248 82 699 86 300

nemocnice včetně následné péče

průměrná obložnost v % 84,3 83,9 82,9 82,1 79,5 81,9

průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 7,4 7,0 7,0 6,9 6,7 6,4

počet lůžkodnů 113 275 112 175 111 372 110 116 106 544 108 655

počet hospitalizovaných pacientů 14 300 14 846 14 801 14 861 14 920 15 764

počet operací 6 100 5 865 6 443 6 686 6 602 6 663

počet porodů 1 168 1 329 1 321 1 362 1 322 1 443

počet vykázaných bodů (v tis.) 393 600 401 425 488 540 501 933 488 514 503 594

ambulantní péče

počet ambulantních vyšetření 171 000 164 089 173 040 174 777 178 489 185 417
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Zdravotnická oddělení

Počty vybraných výkonů
2011 2012 2011 2012

ARO
počet celkových anestezií 5 420 6 110
počet regionálních anestezií 1 734 1 460
počet porodních analgezií 303 337

Gastroenterologie
gastroskopie 1 854 2 046
kolonoskopie 2 105 2 234
ERCP 430 509
EUS (endosonografie) 577 596

Gynekologicko-porodnické oddělení
počet operací celkem 429 497
počet výkonů 1 286 1 127

Chirurgické oddělení
počet operací celkem 2 234 2 286
traumatologické operace 662 668
cévní operace 48 36
bariatrické operace 58 59

Interní oddělení
počet ambulantních vyšetření 7 536 7 352
UZ štítné žlázy 2 664 2 619
UZ karotid a žil 771 559
ECHO kardio + jícen 1 839 1 880

Oddělení klinické biochemie a hematologie
počet vyšetření celkem 2 392 680 2 608 870
pro lůžková oddělení nemocnice 1 015 353 1 115 792

Onkologie
počet vyšetření 8 116 8 417
počet podaných chemoterapií 852 1 022
počet lymfodrenáží 4 520 4 605

ORL
počet operací celkem 590 589
adenotomie 239 219
tonzilektomie 112 80
screeningové vyšetření sluchu u novorozenců 1 316 1 666

Ortopedické oddělení
počet operací celkem 771 865
TEP kyčelních kloubů 141 154
TEP kolenních kloubů 110 118

Patologie a ordinariát soudního lékařství
počet pitev 600 476
počet vyšetřených preparátů 31 293 33 124

Pediatrické oddělení
počet ambulantních vyšetření 7 630 7 220
počet narozených dětí 1 327 1 453
počet dvojčat 7 12

Radiodiagnostické oddělení – počet osob
magnetická rezonance 4 895 5 109
CT 6 236 6 911
skiagrafie 25 829 29 218
skiaskopie 993 1 115
UZ vyšetření 7 110 9 022

Rehabilitace a fyzikální medicína
počet lékařských vyšetření 7 137 10 313
počet výkonů fyzioterapeutů 168 305 173 105

Urologické oddělení
počet operací celkem 1 011 1 032
operace pro inkontinenci 126 125

Centrální sterilizace
cykly v parním sterilizátoru 4 291 4 110
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Nadregionální působnost

V oblasti ošetřovatelské péče byl rok 2012 velice úspěšný a náročný. Víceméně
na všech odděleních se zvýšil objem odvedené péče a ošetřovatelský personál
tuto práci zvládl.
Na jaře se nemocnici podařilo získat certifikát A+ v průzkumu spokojenosti
pacientů s názvem „Kvalita očima pacientů“. Byli jsme vyhodnocení našimi
pacienty jako nemocnice uživatelsky přívětivá k pacientům. 
Abychom důsledněji sledovali a zjišťovali přání a očekávání našich pacientů,
rozšířili jsme vlastní průzkum spokojenosti pacientů, který probíhá v naší
nemocnici 2x ročně. S výsledky průzkumu se podrobně zabývá vedení nemocnice
i vedení jednotlivých oddělení a nastavujeme nápravná opatření.
V roce 2012 se v naší nemocnici zvýšil počet rodících maminek navzdory klesající
porodnosti v Libereckém kraji, a to díky individuálnímu přístupu k rodičkám
a jejich doprovodům.
Na odděleních pro dlouhodobě ležící pacienty CEDR jsme se detailněji zaměřili na
komunikaci s rodinnými příslušníky pacientů, abychom je více a lépe zapojili do
péče o své blízké a poskytli jim co nejvíce informací o zdravotním stavu
a možnostech propuštění z nemocnice. Na těchto odděleních probíhají pravidelné
informační schůzky s rodinami pacientů.
V létě roku 2012 se podařilo jablonecké nemocnici získat projekt z fondů EU na
podporu vzdělávání a konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví. Tento
projekt přináší širokou nabídku vzdělávacích akcí, které jsou zaměřené na zlepšování
spokojenosti našich zaměstnanců a na posilování komunikačních dovedností všech
zdravotníků směrem k pacientům. Spokojený pacient a zaměstnanec jsou
dlouhodobými cíli managementu Nemocnice v Jablonci nad Nisou, p. o.
Ošetřovatelská péče na všech lůžkových oddělení i na ambulancích bude i v roce
2013 zaměřena na individuální přístup k pacientům i k jejich rodinným příslušníkům.
Veškerá péče je založena na profesionalitě odborných úkonů i přístupu k pacientům.
Pacient a jeho rodina očekává výborně odvedenou odbornou práci všech zdravotníků
s profesionálních přístupem a dostatkem informací.
Chci touto cestou poděkovat všem pracovníků v úseku ošetřovatelské péče za
jejich odvedenou práci, která je velice náročná po stránce psychické i fyzické. Na
ošetřovatelský personál jsou kladeny vysoké nároky v péči o pacienta, proto se jim
snažíme vytvářet co nejlepší pracovní podmínky.

Mgr. Jitka Řehořová
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Laparoskopická operativa
Laparoskopická operativa je jedním z hlavních medicínských programů naší
nemocnice. Prvním výkonem byla v roce 1992 laparoskopická cholecystektomie.
Od té doby začal strmý nárůst počtu i spektra těchto operací. Řada výkonů byla
v Jablonci provedena jako vůbec první v republice. V posledních letech se
intenzivně věnujeme také bariatrickým výkonům (operace k redukci obezity), které
u nás absolvují pacienti z celé republiky i ze zahraničí.

Gastroenterologie
Jablonecká gastroenterologie patří ke špičkovým pracovištím v rámci celé České
republiky. Vedle standardních výkonů (gastroskopie, koloskopie, ERCP, ultrazvuk)
poskytuje vysoce specializovaná vyšetření, například endosonografii nebo řešení
časných lézí tlustého střeva. V roce 2012 uvedlo oddělení do klinické praxe
perorální cholangioskopii – vyšetření žlučových cest s možností endoskopického
odstranění kamenů nebo odběru materiálu k histologickému vyšetření. Výsledky
své práce prezentovali naši lékaři i na zahraničních sympoziích.

Magnetická rezonance – zátěžové vyšetření srdce
Od roku 2009 máme v naší nemocnici k dispozici magnetickou rezonanci, kterou
se podařilo pořídit díky dotaci z Evropské unie. Vedle standardních vyšetření
provádíme zatím v ČR ojedinělá zátěžová vyšetření srdce. Toto vyšetření zjistí, zda
je srdeční svalovina prokrvena normálně, nebo naopak zda dochází v některém
místě ke snížení zásobení kyslíkem, tzv. ischemii. V případě prokázané ischemie
se následně provede srdeční katetrizace s rozšířením zúžené cévy a předejde se
tak vzniku infarktu. V roce 2012 jsme dokonce díky speciálnímu kardiostimulátoru
provedli vyšetření srdce pacienta s tímto přístrojem, což je u standardních
kardiostimulátorů nemožné.

Osteocentrum
Osteologické pracoviště funguje v naší nemocnici od roku 2003 a je jediným svého
druhu v Libereckém kraji. Zabývá se diagnostikou osteoporózy, stanovením její
příčiny, léčbou i poučením pacienta s touto diagnózou. V roce 2012 bylo na této
ambulanci vyšetřeno 1 928 pacientů a provedeno 8 284 denzitometrických vyšetření.

Ambulance tělovýchovného lékařství
V roce 2012 jsme uvedli do provozu ambulanci tělovýchovného lékařství. Cílem
sportovní prohlídky je především minimalizace rizika náhlého úmrtí při pohybové
aktivitě, zvláště rizika spojeného s často nepoznaným onemocněním srdce.

Ošetřovatelská péče

nemocnice JBC VZ 2012  4.7.2013 7:31  Stránka 7



8

Akreditace, kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí

V roce 2012 jsme řízení kvality vedli v souladu s hlavními cíly nemocnice:
spokojený pacient, spokojený zaměstnanec, vysoká odborná úroveň
a ekonomická stabilita nemocnice. Užší pozornost jsme věnovali sledování
a analýze indikátorů kvality péče tak, aby získané údaje mohly být využívány při
řízení nemocnice. Řízení kvality bylo v roce 2012 více zaměřeno na naplňování
Resortních bezpečnostních cílů Ministerstva zdravotnictví ČR a nastavení
preventivních opatření vyplývajících z nežádoucích událostí.

Systém managementu kvality je v nemocnici zaveden od roku 2007, kdy část
nemocnice byla certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001:2000. Od roku 2010 je
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. akreditovaná dle Národních akreditačních
standardů SAK a reakreditace je naplánována v roce 2013. Oddělení klinické
biochemie a hematologie prošlo v roce 2012 úspěšně externím auditem ČIA dle
normy ČSN EN ISO 15189:2007. Oddělení patologie a soudního lékařství
absolvovalo audity NASKL I a II. V témže roce byl externím dozorovým auditem

prověřen systém HACCP ve stravovacím procesu. Ověřováním systémů nemocnice
signalizuje, že plní všechny požadované standardy, dodržuje legislativu, usiluje
o minimalizaci rizik v péči o pacienta a neustálé zlepšování.

Kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a přecházení možným
rizikům je jedním ze základních pilířů stability nemocnice. Úkolem nemocnice je
zajištění bezpečné péče kvalifikovaným zdravotnickým personálem, za pomoci
bezpečné zdravotnické techniky a profesionální podpory zaměstnanců
hospodářsko-technické správy. Na bezchybné práci celého týmu může záviset
zdraví či život pacienta, proto je nezbytné, aby tyto postupy personál znal. Jejich
dodržování je pravidelně ověřováno v rámci interních auditů.

Bc. Petra Hybnerová
manažerka kvality
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Příspěvky statutárního města Jablonec nad Nisou

Statutární město Jablonec nad Nisou je zřizovatelem Nemocnice Jablonec nad
Nisou, p. o. od roku 2003. Každoročně přispívá nemalé částky na obnovu
zdravotnické techniky. V roce 2012 činil tento příspěvek 6,2 mil. Kč a dalších
6 mil. Kč bylo na úhradu digitálního mamografického pracoviště. S částkou
26,3 mil. Kč počítá zřizovatel pro vybudování nové onkologické ambulance
v areálu nemocnice a centrálního ředění cytostatik. V roce 2012 převedlo město
ze svého rozpočtu na 1. etapu částku 8,5 mil. Kč. V roce 2012 přispěl zřizovatel
jablonecké nemocnici celkem 20,7 mil. Kč.

Onkologická ambulance a centrální ředění cytostatik

V roce 2012 jsme v areálu nemocnice zahájili stavbu pavilonu pro onkologickou
ambulanci. Nové zázemí nahradí stávající nevyhovující v pronajatých prostorách
v Liberecké ulici. Zároveň jsme v prostorách nemocniční lékárny vybudovali
pracoviště centrálního ředění cytostatik, kde připravujeme léky pro onkologické
pacienty. Otevření onkologické ambulance plánujeme na září 2013, centrální
ředění cytostatik je v provozu od ledna 2013. V roce 2012 bylo k léčbě do
ambulance nově přijato 356 pacientů s nádorovým onemocněním. Vybudováním
onkologické ambulance bude završeno sestěhování všech oddělení nemocnice
do jednoho areálu.

Digitální mamograf

Od konce října 2012 je na radiodiagnostickém oddělení v provozu nový digitální
mamograf. Tato technologie poskytuje kvalitnější obraz a umožňuje lepší
zobrazení prsů, zkracuje vyšetřovací čas a snižuje radiační zátěž. V neposlední
řadě chrání životní prostředí tím, že není nutné vyvolávat klasické snímky.
Efektivnější je také archivace digitálních snímků a snímek lze zaslat elektronicky
na jiné pracoviště či ke konzultaci s dalším lékařem. Rakovina prsu (karcinom
prsu) představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických
problémů ČR. V České republice je každoročně diagnostikováno více než 5 500
nových případů onemocnění. Na následky karcinomu prsu zemře každý rok
přibližně 2 000 českých žen a mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20 – 54 let
tak zaujímá karcinom prsu první místo. Digitalizace mamografu navázala na
osmimiliónovou digitalizaci rentgenu v roce 2011.
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Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Jablonec nad Nisou p. o. za
rok 2012, a tak mi dovolte, abych shrnul hospodaření a připomněl smysl naší
organizace.

Porozumění a neustálé zvyšování kvality poskytování zdravotní péče je naším
hlavním cílem a smyslem naší organizace. Tato práce je neoddělitelná od
financování zdravotnických zařízení, které je dnes velmi aktuálním, ale i palčivým
tématem a celá společnost je na tuto skutečnost velmi citlivá. 

Vykázaný účetní hospodářský výsledek:
celkem ztráta -22 892 175
z toho
ztráta z hlavní činnosti -24 194 505
zisk z hospodářské činnosti 1 302 329

Naše organizace dosáhla ve srovnání s předcházejícím rokem o 18 621 tis. Kč
horší účetní výsledek hospodaření. Při hodnocení tohoto vývoje je třeba
přihlédnout k těmto významným skutečnostem:
• v roce 2012 organizace obdržela o 691 tis. Kč méně provozních dotací, než

v minulém roce,
• odpisy jsou v roce 2012 zúčtovány v částce o 2 309 tis. Kč vyšší, než v roce 2011.

Pokud vyloučíme tyto vlivy, výsledek hospodaření roku 2012 je oproti předchozímu
roku horší o 15 621 tis. Kč. Důvodem je především nárůst osobních nákladů
o 14 620 tis. Kč, zvýšená spotřeba materiálu (včetně drobného majetku)
o 8 907 tis. Kč a zvýšené náklady na opravy o 884 tis. Kč. Na druhou stranu
organizace dosáhla zvýšených výnosů z činnosti (o 8 907 tis. Kč) a úspory nákladů
na služby (včetně bankovních poplatků) o 5 497 tis. Kč.

Celkové tržby od zdravotních pojišťoven představují za rok 2012 částku
558 293 tis. Kč (účet 602), tržby za prodej léků 32 061 tis. Kč (účet 604) a tržby za
regulační poplatky činily 13 925 tis. Kč (účet 604 a 609). V rámci hodnocení tržeb
za služby (účet 602) je třeba vzít v úvahu ještě skutečnost, že v roce 2011 byly
vytvořeny dohadné položky aktivní i pasivní na vyúčtování zdravotních pojišťoven,
které v součtu představovaly pohledávku ve výši 1 667 369,00 Kč (bez časového
rozlišení, které z roku 2011 přechází do roku 2013), přičemž byla ale od pojišťoven
obdržena částka 222 252,00 Kč (součet uznaných nárokovaných plateb).

Je těžké označit činnost či profesi, která je v nemocnici nejdůležitější. Důležité
jsou samozřejmě všechny. Podstatou je souhra a vzájemný respekt na cestě ke
společnému cíli. Proto patří poděkování všem našim zaměstnancům bez rozdílu
funkčního zařazení za jejich úsilí a pracovní nasazení.

Přáli bychom si, aby co nejvíce pacientů bylo s našimi službami spokojeno
a abychom si získali jejich důvěru. Dále si přejeme, aby naše nemocnice byla
vyhledávaným zdravotnickým zařízením, které je orientováno na občana, rodinu
a místní komunitu. Věřím, že se nám to společnými silami bude dařit, třebaže se
jedná o předlouhý řetěz usilovné práce, nadějí, vítězství ale i zklamání.

Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA
náměstek hospodářsko-technické správy
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Reálný hospodářský výsledek před odpisy v tis. Kč – EBITDA
bez vlivu Vyhlášky 505/2002 Sb., odpisů a oddlužení
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Nadace nemocnice

Nadace byla založena v roce 1993. Jejím účelem
je zajištění finančních prostředků na pořízení
a obnovu zdravotnické techniky v Nemocnici
Jablonec nad Nisou, p. o. Nadace rovněž poskytuje
finanční prostředky zařízením a organizacím
zajišťující péči o nemocné a postižené v okrese
Jablonec nad Nisou.

Zřizovatelé nadace

• Komerční banka, a. s.
• TRW Automotive Czech, s. r. o.
• Československá obchodní banka, a. s.
• statutární město Jablonec nad Nisou
• Preciosa a. s., Jablonec nad Nisou

Příspěvky Nadace nemocnice

2012 398 241 Kč
2011 160 000 Kč
2010 250 000 Kč
2009 400 000 Kč 
2008 350 000 Kč

Informace o nadaci jsou zveřejněny na www.nemjbc.cz

Sponzoři nemocnice 2012 (finanční dary nad 50 000 Kč)

• AstraZeneca Czech Republik s. r. o., Praha
• Boston Scientific Česká republika s. r. o., Praha
• Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice, Praha
• DELIKOMAT s. r. o., Modřice
• JABLOTRON ALARMS a. s., Jablonec nad Nisou
• Kabelka Josef – ELIMA, Jičín
• Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou
• Nadace PRECIOSA, Jablonec nad Nisou
• TRW Automotive Czech, s. r. o. Jablonec nad Nisou

Finanční příspěvky a dotace na provoz v roce 2012
činily celkem 1.742 (v tis. Kč)

2011 2012

Statutární město Jablonec nad Nisou 1 753 565

Liberecký kraj 780 670

Ministerstvo práce a sociálních věcí 302 275

Ministerstvo zdravotnictví 0 53

Státní rozpočet – SFŽP 197 0

Dotace – Regionální operační program NUTS II 3 355 0

Dotace – OP VK 0 179

celkem 6 387 1 742

Finanční zdroje na investice (v tis. Kč)
2011 2012

Vlastní zdroje 23 078 12 890

Statutární město Jablonec nad Nisou 5 000 14 609

Finanční dary 2 013 2 675

celkem 30 091 30 174
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Rozvaha

k 31.12.2011 k 31.12.2012

tis. Kč tis. Kč

AKTIVA CELKEM 881 947 869 985

Stálá aktiva celkem 724 044 703 284

dlouhodobý nehmotný majetek 8 567 9 002

oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -5 379 -6 556

dlouhodobý hmotný majetek 1 200 198 1 215 304

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -479 680 -515 777

finanční investice, dlouhodobé pohledávky 338 1 311

Oběžná aktiva celkem 157 903 166 701

zásoby 10 377 10 535

pohledávky, přechodné účty aktivní 65 806 111 461

finanční majetek 81 720 44 705

PASIVA CELKEM 881 947 869 985

Vlastní zdroje krytí 808 111 796 175

jmění a upravující položky 718 351 695 306

fondy 135 657 169 658

výsledek hospodaření (celkem) -45 897 -68 789

Cizí zdroje 73 836 73 810

dlouhodobé závazky 76 1 168

krátkodobé závazky, přechodné účty pasívní 73 760 72 642

Výkaz zisku a ztrát

k 31.12.2011 k 31.12.2012

tis. Kč tis. Kč

spotřeba materiálu 157 015 168 991

spotřeba energie 21 886 23 682

služby 83 813 79 517

osobní náklady 291 015 303 841

ostatní náklady 4 923 5 006

odpisy dlouhodobého majetku 49 275 51 584

NÁKLADY CELKEM 607 927 632 621

tržby zdravotních pojišťoven 527 294 526 232

tržby ostatní 58 393 61 947

provozní dotace 6 418 1 742

ostatní výnosy 11 551 19 808

VÝNOSY CELKEM 603 656 609 729

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -4 271 -22 892
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Aktivity pro veřejnost

Den otevřených dveří

Čtvrtý ročník Dne otevřených dveří se konal v polovině září 2012. Otevřeno bylo
třináct zdravotnických oddělení a tři technická pracoviště. Dopoledne bylo již
tradičně určeno školám a významným hostům, odpoledne široké veřejnosti.
Součástí akce byl bohatý doprovodný program. Za spolupráce s OS ČČK Jablonec
nad Nisou proběhl na parkovišti před nemocnicí úspěšný pokus o český rekord
v resuscitaci. Na Den otevřených dveří přišlo do nemocnice 1 400 návštěvníků.

Dokument o hospitalizaci pacienta a plánované operaci

V září 2012 měl premiéru nový dokument nemocnice věnovaný hospitalizaci
pacienta a plánované operaci „Co vás čeká v nemocnici“. Hlavní roli si ve filmu
zahrála herečka Pavla Tomicová. Cílem dokumentu je zajímavou formou přiblížit
pacientům, co je čeká v nemocnici, když jdou na plánovanou operaci, proč se jich
zdravotníci na řadu věcí ptají, co je čeká po převezení na operační sál apod.
Dokument je zveřejněn na webových stránkách. Během osmi měsíců ho zhlédlo
1 900 návštěvníků webových stránek.

Průvodce pacienta IV

V roce 2012 vydala nemocnice aktualizovanou brožuru „Průvodce pacienta IV“.
Veřejnost v ní najde informace o jednotlivých ambulancích, lůžkových odděleních
a dalších pracovištích nemocnice, kontakty či plánek nemocnice. Nechybí
povídání pro hospitalizované pacienty, pravidla k parkování a řada dalších
praktických informací. Průvodce pacienta IV je k dispozici zdarma na informacích
nemocnice a na všech odděleních nemocnice.

Nemocnice se těmito aktivitami snaží, aby pacienti dobře znali její prostředí 
a osoby, za kterými přicházejí se svými problémy a nebáli se zeptat.

Dotace z Evropské unie pro vzdělávací projekt

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. získala dotaci na vzdělávání z Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky, je zaměřen na vytvoření nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve
zdravotnictví v Libereckém kraji. Celková částka činí 4 376 388 Kč. Projekt s regi-
stračním číslem: CZ.1.07/3.2.01/04.0020 má název „Zvýšení konkurence-
schopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“.

Projekt je realizován v období říjen 2012 – březen 2015 v těchto tematických obla-
stech: odborná zdravotnická terminologie v Aj a Nj, počítačová gramotnost,
zdravotnické právo, ekonomické minimum a finanční gramotnost, komunikační
dovednosti, duševní hygiena.

Aktuální informace jsou zveřejněny na stránkách nemocnice www.nemjbc.cz.
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Personální údaje

Kategorie a počty zaměstnanců

Specializace ošetřovatelského personálu

Specializace lékařského personálu

Sestry a porodní asistenky (349)
Sanitáři, ošetřovatelky (117)

Fyzioterapeuti (34)

Dělníci (81)

THP (52)

Zdravotní laboranti (17)

Lékaři (123)

Ostatní odborní pracovníci (18)Ostatní odborní pracovníci (14) Zařazeni do oboru (18)

Lékaři se special. způsobilostí (88)

Absolvován
povinný základ (17)

Bez odborného dohledu (184)

S odborným dohledem (23)

Zdravotniční asistenti (16)

Pod přímým vedením (117) Bez odborného dohledu
  se specializovanou
   způsobilostí (126)

Věková struktura zaměstnanců
věk muži ženy celkem

20–30 34 119 153

31–40 41 179 220

41–50 41 171 212

51–60 49 132 181

61 15 24 39

celkem 180 625 805

Průměrný měsíční plat
2009 26 500

2010 27 700

2011 28 200

2012 28 950
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