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1. Úvod výro ční zprávy 

1.1 Informace o nemocnici 
 

Název Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zřizovatel 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  
Webová adresa www.nemjbc.cz 

 

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. je zapsaná v Obchodním 
rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou  
značkou Pr107 

 

Organiza ční struktura nemocnice v roce 2007 
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1.2 Vedení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
 

Ředitel:   MUDr.Vít Němeček, MBA   nemecek@nemjbc.cz 
Náměstek HTS:  Ing. Milan Trpišovský, MBA   trpisovsky@nemjbc.cz 
Hlavní sestra:  Bc. Jitka Řehořová    rehorova@nemjbc.cz 
 

1.3 Rada Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
Dle usnesení č. 191/2006 ze schůze Rady města Jablonec nad Nisou bylo od 30.11. 2006 aktualizováno 
jmenování členů Rady Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. v následujícím složení. 
Předseda:  Petr Vobořil  místostarosta města Jablonec nad Nisou 
Členové:  Eva Aichlerová Komerční banka 
 MUDr. Ivo Jörg primář interního oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.  
  člen městského zastupitelstva 
 Eva Gregová vrchní sestra operačních sálů Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o 
  členka městského zastupitelstva 
 Ing. Miroslava Zajdová Jablonex Group, a.s. 

1.4 Poradní orgány 
 

Etická komise pro vnit řní záležitosti nemocnice 
MUDr. Ota Feldman  předseda 
MUDr. Robert Toscani místopředseda 
MUDr. Ivo Jörg  člen, primář interny 
MUDr. Jaroslav Všetička  člen, primář urologie 
JUDr. Fedor Chomča  člen, právní zástupce nemocnice 
Bc. Jitka Řehořová  členka, náměstek pro ošetřovatelskou péči nemocnice 
Ilona Stehnová  tajemník 
 

Etická komise pro klinické hodnocení lé čiv 
MUDr. Ota Feldman  předseda 
MUDr. Robert Toscani místopředseda 
MUDr. Ivo Jörg  člen, primář interny 
MUDr. Jaroslav Všetička  člen, primář urologie 
RNDr. Irena Grohová  členka, Sociální služba Jablonec nad Nisou, p.o.  
Bc. Jitka Řehořová   členka, náměstek pro ošetřovatelskou péči nemocnice 
Ilona Stehnová  tajemník 
 

Komise ú čelné farmakoterapie 
MUDr. Lubomír Mourek předseda, zástupce primáře interny 
MUDr. Marek Dudek  člen, lékař chirurgie 
MUDr. Jitka Čulíková  členka, lékařka chirurgie – JIP 
 

Škodní komise 
Ing. Milan Trpišovský, MBA předseda, náměstek HTS 
Bc. Jitka Řehořová  členka, náměstek pro ošetřovatelskou péči nemocnice 
JUDr. Fedor Chomča  člen, právní zástupce nemocnice 
Petr Liška   člen, vedoucí provozního odboru nemocnice 
Jana Lejsková    členka, pracovník hospodářsko technické správy nemocnice 
Dana Fejfarová   členka, vedoucí finanční účtárny nemocnice 
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Stravovací komise 
Miroslava Reczaiová  předsedkyně, nutriční terapeut nemocnice 
Ing. Milan Trpišovský, MBA člen, náměstek HTS 
Bc. Jitka Řehořová  členka, náměstek pro ošetřovatelskou péči nemocnice 
Jaroslava Benešová  členka, vrchní sestra interny 
Dana Ježková   členka, vrchní sestra chirurgie 
Marcela Haufová  členka, vrchní sestra urologie 
Renata Sýkorová  členka, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení 
Vladimíra Hanáková  členka, sestra pediatrie 
Věra Seibothová  členka, ZV OSZ, vrchní sestra oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny 
Zdeňka Turková  členka, vedoucí nutriční terapeut nemocnice  
Petr Liška   člen, vedoucí provozního odboru nemocnice 
Václav Šalda   člen, vedoucí stravovacího provozu nemocnice 
 

Investi ční komise 
Ing. Milan Trpišovský, MBA  předseda, náměstek HTS 
MUDr. Michael Vraný  člen, primář chirurgie 
MUDr. Petr Žák  člen, primář ortopedie 
MUDr. Martin Bartoň  člen, primář ARO 
MUDr. Ivo Jörg  člen, primář interny 
Ing. Jaroslav Pivrnec  člen, vedoucí OTZ 
Ing. Eva Podzimková  členka, vedoucí OKBH 
 
Inventariza ční komise 
Ing. Milan Trpišovský, MBA předseda, náměstek HTS 
Ing. Jaroslav Pivrnec  člen, vedoucí OTZ nemocnice 
Ing. Jan Sláma  člen, město Jablonec nad Nisou 
Petr Liška   člen, vedoucí odboru provozu a správy majetku 
Blanka Špidlenová  členka, inventarizační oddělení nemocnice 
 
Skartační komise 
MUDr. Vít Mairich  člen, zaměstnanec nemocnice 
Renata Sýkorová  členka, zaměstnanec nemocnice 
Zdenka Jelínková  členka, zaměstnanec nemocnice 
 

www.nemjbc.cz 
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2. Úvodní slovo ředitele 
 
Nemocnice Jablonec nad Nisou je i nadále kvalitním a stabilním zdravotnickým 
zařízením. V roce 2007 plnila svoji strategii: 
 
 
 

� stabilní hospodaření  
� spokojený pacient 
� spokojený zaměstnanec 
� vysoká odborná úroveň 

 
 

V ekonomické oblasti  jsme splnili rozpočet schválený zastupitelstvem města, a to v jeho provozní  
i investiční části. Dosáhli jsme zisku před odpisy, ale nižšího oproti předcházejícím letům. Hlavními 
důvody tohoto poklesu byly změny zákoníku práce s navýšením odměn za přesčasovou práci a dále 
započtení regulačních opatření zdravotních pojišťoven. Tento výsledek považuji za jednorázový výkyv, 
nikoliv za nový trend. 
 

Bilance závazků a pohledávek zůstává kladná, platební morálka zdravotních pojišťoven byla dobrá. 
Výsledkem je naše velmi dobrá platební schopnost, nemocnice nedluží žádnému dodavateli a faktury 
platí ve splatnosti. 
 

Pro spokojenost našich pacient ů, pro naplnění jejich potřeb a očekávání pracujeme s maximálním 
nasazením. Pokračovali jsme ve vyhodnocování dotazníků spokojenosti i v trénincích komunikace. 
Našim pacientům chceme poskytovat nejen kvalitní zdravotní péči, ale i příjemné prostředí, vstřícné 
chování všech zaměstnanců a dostatek informací. 
 

Rád bych na tomto místě poděkoval všem zaměstnanc ům za jejich odpovědnou a náročnou práci. 
Pozitivní je, že i v ekonomicky nelehkém roce 2007 se nám podařilo udržet nadprůměrné mzdy. 
 
Děkuji našemu zřizovateli, městu Jablonec nad Nisou, vedení města, zastupitelstvu i všem našim 
sponzorům. Významná dotace z rozpočtu města a dary na nové přístrojové vybavení umožňují nemocnici 
poskytovat kvalitnější služby pro naše pacienty.  
 
Hlavní dlouhodobé cíle nemocnice  

 
� hospodařit každoročně se ziskem před odpisy v intervalu 10 – 20 000 tis. Kč 
� zajistit dostatečnou investiční aktivitu na úrovni základní reprodukce dle plánu rozvoje 
� být zajímavým zaměstnavatelem, kvalitním zaměstnancům nabízet jistotu pracovního místa, 

spravedlivé finanční ohodnocení a možnost seberealizace 
� poskytovat zdravotní služby ve stávajícím spektru, objemu a kvalitě 
� budovat uživatelsky přívětivou nemocnici, která bude vyhledávaným zařízením a vizitkou města 
� uspět s žádostmi o dotaci na projekty ze strukturálních fondů EU  
� vybudovat pracoviště magnetické rezonance 

 
Do roku 2008 přeji nám všem pevné zdraví, spokojenost a kapku štěstí. 
 

MUDr. Vít Němeček, MBA  
ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
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3. Přehled odd ělení a odbor ů nemocnice 

3.1 Odborná odd ělení  
 
Lékařská odd ělení v roce 2007 
Název Primá ř/ka Vedoucí neléka řský 

pracovník 
ARO – anesteziologicko resuscitační 
oddělení 

MUDr. Martin Bartoň Irena Petráková 

Centrální operační sály a centrální 
sterilizace 

MUDr. František Zasche Eva Gregová 

Centrum doléčování a rehabilitace (LDN) MUDr. Alena Drašnarová Ivana Krtičková 
Gastroenterologie MUDr. Vladimír Nosek Pavla Bašová 
Gynekologie a porodnice  MUDr. Bohumil Svoboda Renata Sýkorová 
Chirurgie MUDr. Michael Vraný Dana Ježková 
Interna MUDr. Ivo Jörg 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 Jaroslava Novotná 
Pediatrie MUDr. Pavel Šochman Jana Jírů 
Patologie a ordinariát soudního lékařství MUDr. Pavel Srna Monika Neumannová 
Radiodiagnostika MUDr. Petr Tuček Magda Hrabovská 
Rehabilitace a fyzikální medicína MUDr. Alena Svárovská Věra Seibothová / 

PhDr. Petr Šifta, Ph.D. 
Urologie MUDr. Jaroslav Všetička Marcela Haufová 

3.2 Hospodá řsko technická správa 
 

Hospodá řsko technické odbory v roce 2007 
Název Vedoucí či zaměstnanec Odd ělení odboru 
Ekonomický odbor Ing. Luisa Kremerová – Finanční účtárna 

– Mzdová účtárna 
– Pokladna 

Odbor technického zabezpečení Ing. Jaroslav Pivrnec 
Ing. Karel Novák v.z. 

– Oddělení zdravotnické techniky 
– Oddělení telekomunikačního provozu 
– Investiční oddělení a inventarizace majetku 

Odbor provozu a správy majetku Petr Liška – Provozní oddělení 
– Velín 
– Prádelna 
– Stravovací provoz 

Odbor dopravní zdravotní služby Hana Šimková  
Personální oddělení Marie Ptáčková  
Knihovna a spisovna Zdeňka Jelínková – Knihovna a spisovna je součástí 

personálního oddělení 
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Další úseky nemocnice v roce 2007 
Název Nadřízený 
Oddělení zdravotních pojišťoven Náměstek HTS  

Ing. Milan Trpišovský, MBA 

Lékárna – vedoucí Mgr. Lenka Tomíšková Ředitel nemocnice  
MUDr. Vít Němeček, MBA 

Tisková mluvčí – Petra Krajinová Ředitel nemocnice  
MUDr. Vít Němeček, MBA 

Manažer jakosti – Petra Krajinová Ředitel nemocnice  
MUDr. Vít Němeček, MBA 

Úsek pro kontinuální zvyšování kvality Náměstek pro ošetřovatelskou péči 
Bc. Jitka Řehořová 

Oddělení zásobování  
(materiálně technické zásobování a sklad zdravotnického  materiálu) 

Náměstek HTS  
Ing. Milan Trpišovský, MBA 

Informační systémy a informační technologie Náměstek HTS  
Ing. Milan Trpišovský, MBA 
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4. Informace z roku 2007 

4.1 Shrnutí za rok 2007 
 

Léčebná a preventivní pé če 
Nemocnice v Jablonci nad Nisou je kvalitním zdravotnickým zařízením, které poskytuje široké spektrum 
zdravotnických služeb v 16 oborech. V roce 2007 je zde 310 akutních lůžek a 67 lůžek následné péče.  
Objem pé če na 10 lůžkových odd ěleních  je v posledních letech ustálený, limitovaný průchodností 
oddělení, s nadprůměrným využitím kapacit. V  roce 2007 jsme obhájili jejich stávající strukturu ve 
výběrovém řízení Ministerstva zdravotnictví ČR. O pacienty se v roce 2007 staralo 99 lékařů, 353 sester 
a dalších středních zdravotních pracovníků. Celkem měla jablonecká nemocnice v tomto roce 689 
zaměstnanců.  
V roce 2007 zde bylo hospitalizováno 14.300 pacientů s průměrnou ošetřovací dobou 7,4 dne. Dále bylo 
provedeno přes 6.000 operačních výkonů a vedeno 1.168 porodů. Vedle 16 lékařských oddělení má 
nemocnice 4 odbory Hospodářsko technické správy, jejichž oddělení se starají o chod nemocnice.  
 

V oblasti laparoskopických operací působí chirurgické oddělení jako školící pracoviště, statut školícího 
pracoviště v této oblasti má také urologické oddělení. Školícím pracovištěm pro bezcementové náhrady 
kyčelního a kolenního kloubu je oddělení ortopedie. Odborná výchova lékařů zařazených do 
předatestační přípravy probíhá díky získaným akreditacím z roku 2006 na odděleních interny, chirurgie, 
rehabilitace a fyzikální medicíny, pediatrie a ARO. 
 

Ekonomicky, provozně ani personálně není myslitelný rovnoměrný rozvoj všech oddělení. Chceme, aby 
všechna oddělení a pracoviště byla přinejmenším lehce nadprůměrná. Navíc dlouhodobě podporujeme 
rozvoj několika prioritních, špičkových oborů, které dosahují vynikajících výsledků a mají významný 
přesah mimo náš region. Je to zejména gastroenterologie, laparoskopická operativa, osteocentrum a 
pracoviště CT.  
 

V roce 2007 nemocnice zprovoznila vlastní lékárnu a otevřela pět sociálních lůžek. Zahájila provoz 
vlastní neurologické ambulance a spánkové laboratoře. Další podrobné informace jsou zveřejněny  
u jednotlivých oddělení. 
 
Kvalita zdravotních služeb 
Kvalita zdravotních služeb je obtížně měřitelná. Závisí na mnoha parametrech, zejména na struktuře 
vzdělání zaměstnanců, erudici personálu – tedy počtech provedených výkonů, systému postgraduálního 
vzdělávání, vnitřní kontrole a zpětné vazbě, přístrojovém vybavení atd. V těchto měkkých ukazatelích, ale 
i ve tvrdých statistických porovnáních sledovaných parametrů kvality zdravotní péče, dosahuje naše 
nemocnice velmi dobrých výsledků. 
 

Vedle výše uvedené medicínské, odborné kvality, která je do značné míry objektivní, existuje ještě 
subjektivní kvalita péče vnímaná pacientem. Ta je výrazně ovlivněna způsobem komunikace ze strany 
personálu, informovaností pacientů a úrovní prostředí. V této 
oblasti intenzivně pracujeme. Řadu let provádíme průzkum 
spokojenosti pacientů dotazníkovou technikou a běží 
tréninky komunikace pro lékaře i střední personál. 
 

V roce 2007 splnila nemocnice požadavky normy ČSN EN 
ISO 9001 a získala v prosinci certifikát. V horizontu dvou let 
připravujeme akreditaci dle národních standardů Spojené 
akreditační komise. V nemocnici tak vznikne integrovaný 
systém kontroly a řízení kvality.  
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Využití kapacit a výkonnost nemocnice v četně následné pé če 
 
 2005 2006 2007 

Akutní l ůžka 
průměrná obložnost v % 81,7 81,4 81,1 
průměrná ošetřovací doba 6,2 6 6 
počet lůžkodnů 90 200 90.000 89.100 

Nemocnice v četně následné pé če 
průměrná obložnost v % 84,2 84,2 84,3 
průměrná ošetřovací doba 7,5 7,3 7,4 
počet lůžkodnů 113.600 113.900 113.300 
počet hospitalizovaných pacientů 14.200 14.300 14.300 
počet operací 6.200 6.100 6.100 
počet porodů 797 952 1.168 
počet vykázaných bodů (v tis.) 346.300 383.600 393.600 
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Zajímavý je vývoj počtu porodů. V posledních letech dochází k jeho nárůstu v celé republice, navíc 
registrujeme zvýšený zájem o naši porodnici od budoucích maminek, které mají trvalé bydliště mimo naši 
přirozenou spádovou oblast. 
 

Objem pé če v ambulantní a komplementární části  roste a způsobuje tak meziroční nárůst celkového 
objemu okolo 3%.  
 

 2005 2006 2007 
počet ambulantních vyšetření 148 000 164 000 171 000 

 
 

MUDr. Vít Němeček, MBA  
ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 

 



Výroční zpráva 2007  

11 

4.2 Paliativní pé če 
Ambulance paliativní péče pracuje při nemocnici od roku 2004. Lékařka a dvě sestry pomáhají při domácí 
péči o pacienty rodinám, které se rozhodly pečovat o svého blízkého  nevyléčitelně nemocného 
příbuzného v posledních chvílích jeho života. Personál provádí nepřetržitou konzultační a poradenskou 
telefonickou službu, pravidelné návštěvy u nemocných v domácí péči, instruktáže a pomoc při 
ošetřování, léčbu bolesti, zajišťují zapůjčení pomůcek usnadňující péči. V nezbytných případech 
spolupracuje ambulance s lůžkovými odděleními nemocnice. V roce 2007 bylo ošetřeno  27 pacientů. Ti 
vyhledávají ambulanci na doporučení ošetřujícího lékaře nebo mohou ambulanci kontaktovat přímo na 
telefonu. Podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách nemocnice. 

4.3 Sociální pé če 
Nadále se rozvíjí činnost v sociální oblasti. V případě potřeby se pacienti, jejich příbuzní či zdravotní 
personál mohou obrátit na sociální pracovnici, která pracuje v nemocnici od července 2006. Pomoc v této 
oblasti je potřeba především u starších lidí, ale spolupráce se sociální pracovnicí zasahuje někdy  
i k mladším pacientům. Sociální pracovnice úzce spolupracuje s odborem sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ v Jablonci nad Nisou. V roce 2007 prošlo péčí sociální pracovnice 530 klientů. 

4.4 Nejlepší pracovníci 2007 
Vedení nemocnice oceňuje každoročně své nejlepší pracovníky. Na jaře a na podzim proběhlo celkové 
vyhodnocení nejlepších pracovníků úseku ošetřovatelské péče a hospodářsko-technického provozu.  
 

Nejlepšími zam ěstnanci byli ocen ěni:  
• Jan Šulc a Drahuše Váňová z interny 
• Petra Austlová a Milada Mokošínová z chirurgie 
• Jana Horčičková z pediatrie 
• Romana Strnádková z ORL 
• Radmila Bucharová z operačních sálů 
• Jana Zárubová z RDG 
• Alena Hozová z CEDR 
• Marie Fričová z ortopedie 
• Dana Libarácká z ARO 
• Lenka Petrová z OKBH 
• Blanka Špidlenová z OTZ 
• Milan Haman z MTZ 
• Dana Fejfarová z finanční účtárny 
• Eva Slavětínská z prádelny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V září 2007 vydala nemocnice po dvou l etech 
aktualizované a rozší řené vydání „Pr ůvodce pacienta“. 
Brožura je pacient ům a návšt ěvníkům k dispozici 
zdarma na informacích nemocnice. 
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4.5 Základní a mate řská škola p ři nemocnici 
Součástí pediatrického oddělení je také ZŠ a MŠ. Pracují zde dvě učitelky pro předškolní věk a jedna 
učitelka pro děti základní školy. Pedagogický personál se věnuje dětem ve všední dny od 7:30 do 18:00 
hodin. Bližší informace o škole jsou zveřejněny na webových stránkách nemocnice pod pediatrickým 
oddělením. Výrobky dětí z MŠ a ZŠ pomáhají při výzdobě chodeb nemocnice. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní škola p ři nemocnici byla otev řena v  roce 1955, 
mateřská škola v roce 1968. Ke slou čení do jednoho 
zařízení došlo v roce 1997. V sou časné dob ě jsou škola 
a školka odlou čeným pracovišt ěm Základní a mate řské 
školy v Jugoslávské ulici v Jablonci nad Nisou. 
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5. Zprávy z odborných odd ělení 

5.1 Centrální opera ční sály a sterilizace 
 

Vedoucí léka ř: MUDr. František Zasche 
Vrchní sestra:  Eva Gregová 
 

Personální obsazení 
23 sester, 8 sanitářů, 7 sanitářek  
a lékaři z jednotlivých operačních oborů  
 
 

Počet steriliza čních cykl ů na centrální sterilizaci  
2005 2 827 (průměrně 11 cyklů denně) 
2006 3 341 (průměrně 13 cyklů denně) 
2007 4 454 cyklů parní sterilizátory 

   853 cyklů Sterad 100S (plazmový sterilizátor) 
 

Centrální operační sály a centrální sterilizace byly začleněny do systému managementu jakosti a získaly 
v prosinci 2007 certifikát ČSN EN ISO 9001. 
 

Statistika činnosti 
 
Počty operací za rok 2007: 5.226 operací a 859 výkonů 
 

Obor Počet operací Z toho 
Chirurgie 2.3002 679 laparoskopických 
Urologie 851 100 laparoskopických 
Gynekologie 372 286 laparoskopických 
Ortopedie 812 * Další statistické údaje oddělení  

u ortopedie 

ORL 641  

Výkony gynekologie 
HSK 137 
CP 89 
UPT 245 
RCVI 188 
Koniz. 93 
Bartol. 9 
Ostatní 81 
HSG 17 
CELKEM 859 
sekce 250 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novou laparoskopickou v ěž 
v hodnot ě 2 mil. K č využívají léka ři 
chirurgie, gynekologie a urologie. 

Myčka nástroj ů na centrální 
sterilizaci 
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5.2 Anesteziologicko – resuscita ční odd ělení 
 

Primá ř: MUDr. Martin Bartoň 
Zástupce primá ře: MUDr. Jiří Mareček 
Vrchní sestra:  Irena Petráková 
 

Personální obsazení 
12 lékařů, 19 sester na lůžkové stanici,  
7 sester na anesteziologickém úseku, 3 sanitářky 
Na oddělení byli přijati 2 lékaři - absolventi. 
 
Anesteziologický úsek zajiš ťuje mimo jiné: 
 

• 5 operačních sálů a 1 porodní operační sál 
• ambulanci bolesti a anesteziologickou ambulanci  
• ambulantní anestézie pro endoskopické výkony 
• porodní analgezie standardně (24 hodinový servis) 

 

Statistika výkon ů 
 

Anestezie Počet Vyjád ření v procentech 
Počet anestézií celkem 6.570  
Z toho: 
v regionální anestézii 1.928 29 % 
ambulantně 590 9 % 
v průběhu ÚPS 988 15 % 
počet porodních analgezií 138  

 

Lůžková část Počet Vyjád ření v procentech 
hospitalizováno 185 pacientů 81 % proti roku 2006 
Z toho: 
nad 65 let 86 pacientů 46 % 
0 –19 let 6 pacienti 3 % 
celkem zemřelí 31 pacientů 17 % 
průměrná obložnost  85 % 
průměrná ošetřovací doba 9 dní  

 

Rok 2007 
Přístrojové vybavení 
Na lůžkové oddělení byl zakoupen ventilátor nejvyšší třídy Draeger, 
čímž byla dokončena výměna ventilátorů (zakoupen z příspěvku 
města Jablonec n. N.). Oddělení nyní vlastní pět ventilátorů nové 
generace. Dále bylo zakoupeno pět resuscitačních lůžek a 
polohovatelné křeslo, čímž se zvýšil komfort pacientů v péči ARO. 
 

Vzdělávání 
Na oddělení proběhl mimo jiné kurz „Bazální stimulace o pacienty“. 
Proškolen byl střední zdravotnický personál a sanitářky. 
 
Ambulance bolesti 
V rámci oddělení funguje ambulance bolesti. Zabývá se léčbou chronické bolesti. Šíře záběru sahá od 
léčby bolestí končetin nebo páteře při degenerativních změnách, přes neuralgie a poúrazovou bolest, po 
léčbu bolesti při nádorových onemocněních. Ročně ošetří ambulance několik desítek nemocných, kteří 
opakovaně dochází na konzultace, medikamentózní nebo jiné intervence. Ambulance úzce spolupracuje 
s rehabilitačním a interním oddělením, kde je pacient v případě potřeby hospitalizován. 

Moderní l ůžka zakoupená v  roce 2007  

Plicní ventilátor značky Draeger  
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5.3 Centrum dolé čování a rehabilitace – LDN 
 

Primá ř: MUDr. Alena Drašnarová 
Zástupce primá ře: MUDr. Miroslav Fráňa 
Vrchní sestra:  Iva Krtičková 
 

Personální obsazení 
4 lékaři, 16 sester, 1 rehabilitační pracovnice, 18 pomocných zdravotnických pracovníků 
 

Statistika činnosti 
 

Oddělení v Jablonci n. N. a Tanvaldu Počet 
počet lůžek 67 
počet hospitalizovaných pacientů 468 
počet lůžkodnů   24.225 
průměrná ošetřovací doba 51,7dne 
obložnost 99,1% 

 
Rok 2007 
Oddělení se nadále zaměřuje na doléčení chronických stavů, intenzivní pohybovou rehabilitaci a na 
léčbu dekubitů a chronických ran. Vzhledem ke specifickému zaměření oddělení byly rozšířeny 
volnočasové aktivity našich pacientů (drobné ruční práce, poslech hudby, četba, diskuze…). 
 

CEDR 1 – v Jablonci n. N. 
Na oddělení CEDR 1 proběhlo malování s drobnými rekonstrukčními úpravami – nová dřevěná obložení 
chodeb a pokojů, instalace nerezového zábradlí, rekonstrukce koupelny. 
 

CEDR 2 – v Tanvaldu 
Na detašovaném pracovišti CEDR 2 Tanvald nadále působí specializované geriatrické centrum. 
 

Za pomoci sponzorů byly na obě oddělení zakoupeny pneuveny k léčbě otoků dolních končetin různé 
etiologie. Na CEDR 1 nadále docházejí dobrovolníci a na obě oddělení pedikérka. 
 

Geriatrická ambulance 
Geriatrická ambulance provádí interní a předoperační vyšetření, diagnostiku a léčbu demencí, aplikaci 
infuzí  a hojení ran. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nové pneuveny k  léčbě otok ů 
Pacienti odd ělení (vlevo) na kulturní 
akci v kapli nemocnice 
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5.4 Gastroenterologické odd ělení 
 

Primá ř: MUDr. Vladimír Nosek 
Zástupce primá ře: MUDr. Marek Řehoř 
Vrchní sestra:  Pavla Bašová 
 

Personální obsazení 
 

6 lékařů, 9 sester, 1 nižší zdravotnický pracovník  
 

Statistika výkon ů 
 

Gastroenterologická vyšet ření  
počet ošetření – vyšetření 14.631 
počet léčených pacientů 6.161 
Počet endoskopických vyšet ření  
flexibilních 4.689 
rigidních 611 
Počet ultrazvukových vyšet ření 4.057 

 

Rok 2007 
Hepatologie 
Pod vedením MUDr. Vaňkové se v  gastroenterologickém centru dále rozvíjí moderní léčba jaterních 
chorob včetně chronické hepatitidy B a C. 
 

Nespecifické st řevní záněty 
Pod vedením MUDr. Řehoře poskytuje oddělení komplexní léčbu pacientům s nespecifickými střevními 
záněty. Moderní biologická léčba má pevné místo v léčebném algorytmu. Lékaři se podílí na klinickém 
výzkumu uvedeného onemocnění. 
 

Endosonografie 
V této metodě patří jablonecká gastroenterologie k české špičce, jako první v České republice zde 
provedli endosonograficky navigovanou drenáž vývodu slinivky břišní. Rutinně provádí extenzivní 
drenáže komplikací zánětů slinivky břišní. Několik lékařů z jiných endoskopických center se na tomto 
pracovišti v roce 2007 školilo v nadstavbových EUS metodách.  
 

ERCP 
Provádí se zde terapeutické výkony nejvyšší obtížnosti, mezi které lze zařadit komplikované drenáže 
žlučových cest a vývodů slinivky břišní za pomoci endosonografie, RTG skiaskopu, endoskopie a 
perkutánního přístupu. Výrazným přínosem v kvalitě vyšetření je nová skiaskopická stěna na 
radiodiagnostickém pracovišti optimalizovaná na gastroenterologické aplikace. 
 

Gastroskopie a koloskopie 
Metoda endoskopické mukosektomie je na tomto pracovišti rutinní, jako jedno z mála českých pracovišť 
zde provádí endoskopickou submukózní dissekci plošných slizničních lézí. 
Oddělení je zaměřeno na nové metody přesné diagnostiky intramurálních nádorů zažívacího traktu. 
Rozvíjí metody endoskopické chromodiagnostiky. S endoskopy nové generace se zvýšil záchyt časných 
stádií rakoviny zažívacího traktu. Do zažívacího traktu se zavádí nejen kovové, ale i plastikové, 
vyjímatelné stenty. Gastroenterologické oddělení úzce spolupracuje s oddělením chirurgie na 
miniinvazivním řešení onemocnění zažívacího traktu.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Endoskopická v ěž s dalším 
příslušenstvím pro vyšet ření byla 
investicí za 4 mil. K č 

Oddělení uspo řádalo v  roce 2007 dva 
endoskopické worksho py zam ěřené na 
endosonografii a terapeutickou endoskopii  
vedené primá řem MUDr. Vladimírem Noskem.  
Setkání se zú častnili špi čkoví endoskopisté 
z celé ČR. 
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Enteroskopie 
Metoda kapslové enteroskopie je na tomto pracovišti rutinním vyšetřením.  
 

 

Proktologie 
Pokračoval rozvoj vyšetřovacích metod anorektálních dysfunkcí s návazností na následné operační 
řešení. Diagnostické spektrum bylo obohaceno defekografickým vyšetřením, nyní špičkově prováděným 
na novém skiaskopickém zařízení radiodiagnostického oddělení.  
 

Dětská endoskopie 
Nadregionální působnost pracoviště v diagnostických i terapeutických metodách. 
 

Přednášková a publika ční činnost  
Lékaři gastroenterologického pracoviště měli aktivní účast na kongresech a seminářích České 
gastroenterologické společnosti, endoskopických workshopech a publikovali v českém i zahraničním 
gastroenterologickém periodiku.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalace skiaskopické st ěny, jež je 
pro gastroeneterologická vyšet ření a 
zákroky používána ve velké mí ře. 
Přístroj je umíst ěn na 
radiodiagnostickém odd ělení. 

Videokolonoskop jako sou část í 
endoskopické v ěže 



Výroční zpráva 2007  

18 

5.5 Gynekologicko porodnické odd ělení  

Primá ř: MUDr. Bohumil Svoboda 
Zástupce primá ře: MUDr.Jiří Karásek 
Vrchní sestra:  Renata Sýkorová 
 

Personální obsazení 
6 lékařů, 25 sester, 2 ošetřovatelky, 4 sanitáři 
 

 
 
 
 
 
Statistika výkon ů 
 

Lůžková část  
počet přijatých pacientů  
(nárůst meziročně o 60 ) 

2.681 

počet operací 1.231 
Z toho: 
výkony 859 
operace velké 372 
ostatní hospitalizace 342 

 

Porody  
počet porodů (nárůst meziročně o 216 porodů ) 1.168 
Z toho porodů císařským řezem (tj. 21,4 %)  250 
počet narozených dětí 1.174 

* Některé statistické údaje oddělení také u Centrálních operačních sálů 

Převozy in utero 11 
Liberec 21x  
Ústí nad Labem 3x 
Praha ÚPMD 4x 
Praha Motol 2x 
Turnov 2x 
Celkem 32x 

 

Rok 2007 
Zdárně pokračuje ve své činnosti ambulance asistované reprodukce. V roce 2007 bylo připraveno ve 
stimulaci 28 cyklů IVF a 19 cyklů IUI. Z léčených žen 14 otěhotnělo, 10 porodilo a z toho 1x dvojčata. 
V léčbě dále pokračuje 26 pacientek. 
 

Provedené výkony za rok 2007 
 IUI  19 
 IVF  28 
 KET    5 
 (Kryo – Embryo – Transfer; z rozmražených embryí) 
 Přerušené stimulace   3 x 
 

Gynekologicko porodnická ambulance Železný Brod. 
V roce 2007 pokračovalo zajišťování gynekologické ambulance v Železném Brodě 3x týdně a od 
listopadu 2x týdně. Celkem zde bylo v průběhu roku ošetřeno 3 779 pacientek. 
 

Ambulantní pé če na gynekologicko porodnické ambulanci v nemocnici  Jablonec n. N. 
Za rok 2007 zde bylo celkem ošetřeno 10 449 pacientek. 

Počet porod ů v roce 2007 p řekro čil jednu tisícovku, což 
bylo v jablonecké porodnici naposledy v roce 1991.  
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5.6 Chirurgické odd ělení 
 

Primá ř: MUDr. Michael Vraný 
Zástupce primá ře: MUDr. František Zasche 
Vrchní sestra:  Dana Ježková  
 

Personální obsazení 
12 lékařů, 50 sester, 17 pomocný zdravotnický personál 
 

Statistika činnosti  
 

Lůžková část  
počet hospitalizovaných pacientů 2 959 
počet operovaných pacientů na centrálních sálech 2 301 
Z toho:  
Traumatologie + artroskopie 553 + 99 
břišní chirurgie 
(z toho laparoskopicky 679, kolorektální chirurgie 206) 

1.015 

operace prsu 97 
cévní operace 171 
ostatní (výkony na štítné žláze, plastické operace, 
exstirpace….) 

331 

 

Ambulantní část  
chirurgická ambulance 26.426 
Z toho: 
ambulance plastické chirurgie 1 946 
ambulantní výkony 4 240 
ambulantní operační výkony 1 472  
Z toho: 
plastická chirurgie (excise kožních tu, operace ruky, 
úprava boltců, víček, korekce jizev…) 

352 

 

Rok 2007 
V roce 2007 se stabilizoval stav lékařů, bylo možné po většinu roku 
obsadit chirurgickou ambulanci dvěma lékaři, což přispělo 
k plynulejšímu chodu v této části chirurgického oddělení.  
Významnou událostí bylo výběrové řízení na vrchní sestru oddělení, 
kterého se zúčastnilo sedm uchazeček. Byla vybrána pí Mgr. Hana 
Bláhová, která do své funkce nastoupila v únoru 2008.  
 

V oblasti chirurgické činnosti významnější změny nenastaly, rozvíjejí 
se a precizují nosné programy. Z břišní chirurgie zejména 
kolorektální a bariatrická, zaznamenali jsem nárůst operací jater pro 
metastázy a dalších onkochirurgických výkonů.  
 

Dále se rozvíjí chirurgie prsu a štítné žlázy (opětovné zavedení videoasistovaných výkonů), cévní 
chirurgie. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo v traumatologii.  
 

Přístrojové vybavení 
Významnou technickou novinkou bylo zakoupení videořetězce s vysokým rozlišením obrazu, který 
zvyšuje preciznost laparoskopických operací, dále pak zakoupení dalšího generátoru pro ultrazvukový 
skalpel.  

Zdravot ní personál na JIP 
chirurgického odd ělení  

Chirurgický tým p ři operaci  
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5.7 Interní odd ělení 
 

Primá ř: MUDr. Ivo Jörg 
Zástupce primá ře: MUDr. Lubomír Mourek 
Vrchní sestra:  Jaroslava Benešová  
 

Personální obsazení 
17 lékařů, 46 sester, 12 pomocných zdravotnických pracovníků,  
2 nižší zdravotničtí pracovníci, 1 dokumentační sestra 
 
 

Statistika činnosti 
 

Lůžková část  
počet hospitalizovaných pacientů 2.971 
počet ošetřovatelských dnů 22.844 
průměrná ošetřovací doba 7,7 
využití v % 79,5 

 

Ambulantní část – po čet vyšet řených pacient ů 
interní ambulance 9.835 
obezitologie 398 
nefrologie 666 
kardiologie 2.737 
osteologie 1.963 
hematologie 2.406 
hepatologie + infekční 1.708 
endokrinologie 5.992 
neurologie 2.147 

 

Počet výkon ů u ambulantních a hospitalizovaných pacient ů 
sono štítné žlázy 1.478 
sono karotid + žil 1.326 
spirometrie 210 
ergometrie 259 
HUT 19 
sono epigastria 679 
ECHO kardio+ jícen 1.392 
denzitometrie 6.762 
EKG Hotler 357 
TK Hotler 169 

 

Rok 2007 
• Pokračuje další rozvoj činnosti Krajského osteocentra. 
• Rozvíjí se činnost spánkové laboratoře ve spolupráci s ORL. 
• Rutinně jsou prováděny CT koronarografie ve spolupráci s RDG pracovištěm. 

 

Přístrojové vybavení 
Za pomoci sponzorských příspěvků byl zakoupen nový ventilátor Nellcor Puritan Bennett pro JIP a dále 
nový celotělový ultrasonografický přístroj Aloka alfa 7. 

 
 

JIP s  novým ventilátorem (vlevo ) 
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5.8 Laborato ř – Oddělení klinické  
biochemie a hematologie  
 

Vedoucí odd ělení:  Ing. Eva Podzimková 
Vedoucí laborantka:  Eva Hořejší 
 

Personální obsazení 
1 lékařka, 3 nelékařky analytičky, 14 laborantek  
(z toho 8 pro biochemii a 6 pro hematologii a krevní sklad) a 1 sanitářka 
 
 
Jedna z analytiček je v přípravě k atestaci z hematologie a transfuzního lékařství pro VŠ nelékaře. 
 
Statistika vyšet ření 
 
Výsledky 
lůžková oddělení nemocnice Jablonec 1.004.354 
ambulantní oddělení 1.203.168 
Celkem 2.207.522 

 
 
Rok 2007 

V únoru 2007 oddělení úspěšně absolvovalo další kontrolu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL) na 
výrobu autotransfuzí a činností s tím souvisejících.  

Součástí oddělení je stále lipidová poradna a odběr autotransfuzí. 

Přístrojové vybavení 

Na jaře 2007 došlo k výrazné změně ve vybavení na úseku 
biochemie. Biochemické analyzátory Hitachi 911 a 912 
firmy Roche byly nahrazeny modulárním systémem od 
téže firmy – analyzátorem Cobas 6000  (na obrázku 
vpravo).  

Systém je tvořen dvěma moduly: modulem c501, který 
zajišťuje rutinní biochemická vyšetření, a modulem e601 
pro imunochemická vyšetření. Zároveň byl pořízen záložní 
systém pro modul c501 - Cobas Integra 400.  

 

Spektrum vyšet ření 

Spektrum vyšetření bylo v roce 2007 rozšířeno o stanovení vitaminu D3 (především pro osteocentrum), 
dále o vyšetření lupus antikoagulans, které využívá především hematologická ambulance interního 
oddělení. 

Podařilo se realizovat přenos zabezpečených výsledků pomocí programu MISE II z OKMI KN Liberec do 
NISu (nemocniční informační systém) naší nemocnice, což urychlí dodání požadovaných vyšetření  
a zároveň se naměřené výsledky přenesou přímo do karty pacienta našeho nemocničního informačního 
systému. 
 
 
 
 

Biochemický analyzátor Cobas  6000 

Příjem vzork ů 
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5.9. Oddělení klinické onkologie 
 

Primá ř oddělení:  MUDr. Libor Hanuš 
Vrchní sestra:  Věra Tymichová 
 

Personální obsazení 
2 lékaři, 3 zdravotní sestry 
 
 
 
 
 

Statistika činnosti 
 

Činnost Rok 2007 
Počet ošet řených pacient ů 1.096 
chemoterapie 115 
Jiný důvod 1081 
Počet ošetření – návštěv 7.131 
Počet dispensárních vyšetření 1.134 
Počet aplikovaných cyklů chemoterapie 1.138 
Lymfodrenáže (manuální, komorová, kompresivní) 8.150 

Z toho:  manuálních lymfodrenáží 3.396 
 

Rok 2007 

Oddělení se součástí nemocnice stalo na začátku roku 2006 a sídlí ještě v odloučeném pracovišti 
v budově v Liberecké ulici 59. V budoucnu je plánováno přesunutí tohoto oddělení do areálu nemocnice 
do nově postavených prostor (viz foto vpravo dole). 

Také v roce 2007 probíhala příprava plánů a projektu k získávání prostředků na vybudování onkologické 
ambulance přímo v areálu nemocnice.  

V roce 2007 pokračovala činnost v provizorních podmínkách. Kromě podávání chemoterapie, 
imunoterapie, dispensarisace onkologických pacientů, lymfodrenážích apod. v ordinacích v Liberecké 
ulici byla prováděna pravidelná konziliární vyšetření u lůžek na jednotlivých odděleních nemocnice. 

Jednou měsíčně se konají společné dispenzární kontroly onkologických pacientů na ORL oddělení.  

Oddělení klinické onkologie se stalo součástí KOC/KOS (komplexní onkologické centrum/komplexní 
onkologická skupina) Libereckého kraje. S libereckým KOC úzce oddělení spolupracuje. Spolupráce byla 
potvrzena smlouvou mezi řediteli KN Liberec a.s. a Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 

Koncem října 2007 uspořádalo onkologické oddělení přednášky sesterské sekce Purkyňovy společnosti 
v kapli nemocnice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ambulantní  chemoterapie  

Lymfodrenáže  
Současné prostory, kde by jednou 
mohl stát pavilon onkologie a také 
geriatrické ambulance. 
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5.10 Ortopedické odd ělení 
 

Primá ř: MUDr. Petr Žák 
Zástupce primá ře: MUDr. Radek Fejgl 
Vrchní sestra:  Jana Hujerová 
 

Personální obsazení 
5,5 lékařů, 14 sester, 3 ošetřovatelé 
 

Statistika výkon ů 
  

Počet ambulantních vyšetření (podle r.č.) 3.420 
Počet hospitalizovaných 784 
Operace   
operační výkony 812 
Z toho: 
TEP kyčelního kloubu cementovaná 45 
TEP kyčelního kloubu bezcementová 67 
TEP kyčelního kloubu hybridní   15 
TEP kolenního kloubu 57 
TEP hlezenného kloubu 2 
Unikompartment – náhrada kolenního kloubu 9 
Revizní operace alloplastik v četně servisu: 
kyčelní klouby 18 
kolenní klouby 7 
Další typy:  
Arthroskopie kolenního kloubu 207 
ASK plastika předního zkříženého vazu kolenního kloubu 56 
ASK ramenního kloubu vč. stabilizací a akromioplastik 77 
ASK loketního kloubu 6 
ASK hlezenného kloubu 6 
Korekce předonoží 90 
Ostatní 99 
Ambulantní operační výkony 51 

  

Rok 2007 
V roce 2007 se jedním ze standardně prováděných operačních 
výkonů na kolenním kloubu stala unikompartmentální náhrada, dále 
bylo spektrum operací rozšířeno o totální náhradu hlezenného kloubu. 
 
Pro klienty ortopedického oddělení přibyla k brožuře vydané v roce 
2006 s názvem „Endoprotéza kyčelního kloubu“ brožura další, 

„Endoprotéza kolenního 
kloubu“. Cílem obou těchto 
brožur je uceleně informovat 
pacienty, kteří se mají 
podrobit implantaci totální 
náhrady kyčelního nebo kolenního kloubu, o předoperačním  
a pooperačním období a také o dalším životě s implantovanou 
endoprotézou. Cena jedné brožury je 150,- Kč. 
 
 

Vrtačka pro ortopedické operace 
zakoupená v roce 2007 

Náhrada ky čelního kloubu  
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5.11 ORL odd ělení – ušní, nosní, kr ční 
 

Primá ř: MUDr. Robert Toscani 
Zástupce primá ře: MUDr. Jan Šťastný 
Vrchní sestra:  Jaroslava Novotná 
 

Personální obsazení 
4 lékaři, 10 sester, 2 sanitářky  
 

Statistika činnosti  
 

Lůžková část 
počet hospitalizovaných pacientů 618 
průměrná ošetřovací doba 6,1 dne 
průměrná obložnost 78,7% 
operační výkony 3.214 
Z toho: 
laryngectomie 2 
operace ucha 86 
operace uzliny 24 
parotidectomie 12 
tracheotomie 20 
funkční endonasální výkon 40 
septoplastika 87 
adenotomie 268 
tonsilectomie 218 

 
* Některé statistické údaje oddělení také u Centrálních operačních sálů 
 

Na dětském oddělení nemocnice Jablonec n. N. bylo v roce 2007 hospitalizováno pro ORL operační 
výkony 301 pacientů. 
 

Ambulantní část 
počet vyšetření  13 495 
konsiliární vyšetření pro potřeby nemocnice Jbc 1.482 
vyšetření otoakustických emisí u novorozenců 337 
počet vyšetření v ordinaci Železný Brod 838 

 

Rok 2007 
Ordinaci v Železném Brodě zajišťuje MUDr. Veronika Šerclová. Společně s interním oddělením se 
vyšetřují pacienti se spánkovou apnoí. Od září 2007 se provádí screeningové vyšetření sluchu u všech 
novorozenců narozených v jablonecké nemocnici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Screeningové vyšet ření sluchu  
u novorozenc ů 
 

Audiometrické pracovišt ě ORL 

Ambulance ORL  
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5.12 Patologie  
a ordinariát soudního léka řství 
 

Primá ř oddělení:  MUDr. Pavel Srna 
Vedoucí léka ř ordinariátu:  MUDr. Radovan Havel 
Vedoucí laborantka:  Monika Neumannová 
 

Personální obsazení 
3 lékaři, 4 laborantky, 2 sanitáři a 1 administrativní pracovnice 
 

Statistika činnosti 
 

Činnost Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 
Pitvy 476 476 508 
Z toho: 
Soudní pitvy 132 156 174 
Zdravotní pitvy (z terénu) 202 73 176 
Zdravotní pitvy (z nemocnice) 142 247 158 
Z odebraných tkání při pitvě  
zhotoveno parafinových bločků 

4.702 4.526 3.328 

Počet zemřelých v nemocnici 377 469 330 
Celkový počet biopsií 9.050 8.556 8.286 
Z nich zpracováno parafinových bločků 25.663 22.510 20.687 
Z toho zhotoveno histologických preparátů 32.465 32.544 29.223 
Peroperační (zmrazené řezy) 28 21 75 
Celkový počet klinických cytologií 234 296 191 
Z nich bylo zhotoveno preparátů 1.838 2.846 1.715 

 

Rok 2007 
 

Přístrojové vybavení a metody 

Přístrojové vybavení oddělení je moderní, i když po devíti letech 
intenzivního provozu je nutná obměna některých přístrojů a financování 
je částečně řešeno formou sponzorských darů. Na oddělení se v roce 
2006 nakoupilo přístrojové vybavení pro imunohistochemické vyšetřování 
nádorových struktur. Jedná se o progresivní a moderní metodu, která 
umožní přesné zařazení nádoru s odkrytím jeho agresivního chování vůči 
pacientovi či zjištění přítomnosti hormonálních receptorů v nádoru. V roce 
2007 byla tato metoda plně využívána a spektrum protilátek na 
identifikaci nádoru se rozšířilo.  

Dále došlo i k nárůstu počtu bioptických vyšetření, tedy vyšetření tkání 
odebraných od pacientů našich klinických pracovišť.  

Další činnost odd ělení 
Konzultační činnost některých složitých případů probíhá s oddělením soukromé patologie v Ústí nad 
Orlici a s Fingerlandovým ústavem Fakultní nemocnice v Hradci Králové. O jejich složitosti svědčí 
skutečnost, že několik z případů z našeho oddělení bude prezentováno na Celostátním sjezdu patologů 
v Litomyšli.  
Na oddělení byla provedena řada zdravotních pitev, při kterých oddělení jablonecké nemocnice 
spolupracuje se zdravotnickými zařízeními také ze Semil, Liberce a RZP Jablonec nad Nisou. Pro Policii 
ČR Libereckého regionu provádí oddělení soudní pitvy k plné spokojenosti všech zúčastněných subjektů. 

Oddělení navštívil velký počet zájemců v rámci Dne otevřených dveří a dále byly organizovány i exkurse 
z jabloneckých škol. 

Pitevna  

Zánět sliznice jícnu  
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5.13 Pediatrické odd ělení 
 

Primá ř: MUDr. Pavel Šochman 
Zástupce primá ře: MUDr. Petr Rota 
Vrchní sestra:  Jana Jírů 
 

Personální obsazení  
8 lékařů, 27 sester, 1 pomocný zdravotnický pracovník,  
2 nižší zdravotničtí pracovníci 
 

Statistika činnosti 
 

Ambulantní část  
počet vyšetřených pacientů  6 425 
Z toho vyšetření: 
břišní ultrasonografie 1 841 
echokardiografie 907 
+ultrasonografie CNS 44 
esophagogastroduodenoskopie (enterobiopsie) 98 
(včetně enterobiopsií a extrakcí cizích těles z GIT) 
rektoskopie 18 
TK Holter 48 
spirometrie 26 
urodynamická vyšetření 76 

 
Lůžková část  
počet hospitalizovaných pacientů 3 704 
Z toho: 
počet narozených 1 174 
Z celkového počtu dětí bylo přijato s doprovodem  
(v roce 2001 15 %) 

49 % 

počet lůžkodnů 11.026 
průměrná ošetřovací doba 3,8 
využití lůžek v % 83,9 

 

Rok 2007 

Oddělení úspěšně odstartovalo vzdělávání v oboru dětského lékařství na základě získané Akreditace 
specializačního vzdělávání Ministerstva zdravotnictví ČR. V březnu 2007 (10.3.) byla uspořádána 
celostátní konference pro SZP – „Resuscitace dítěte“. Pro veřejnost oddělení realizuje 2 x ročně 
vzdělávací akci „Těšíme se na miminko“. Ve spolupráci s ORL bylo zahájeno vyšetřování sluchu u 
novorozenců. V rámci spolupráce s gastroenterologickým oddělením a urologickou klinikou FN Ke 
Karlovu zajišťuje pediatrie konsilia pro celý Liberecký kraj včetně kompletních endoskopických vyšetření, 
extrakce cizích těles z GIT, 24 hodinové jícnové pHmetrie, rectální 
manometrie. 

V rámci programu „Nemocnice přátelská dětem“ se zvyšují počty 
dětí hospitalizovaných v doprovodu rodičů. Oddělení zajišťuje pro 
děti programy, např. Klaun v nemocnici, látkové panenky, přístup 
k internetu. 

Počet dětí hospitalizovaných v doprovodu rodi čů 
rok 2001  15% rok 2004  38%   
rok 2002  26%  rok 2005  43% 
rok 2003  32%  rok 2006  46% 

rok 2007 49% 

Zdravotní klauni  
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5.14 Radiodiagnostické odd ělení 
  

Primá ř oddělení:  MUDr. Petr Tuček 
Zástupce primá ře: MUDr. Jaromír Frydrych 
Vedoucí radiologická asistentka:  Magda Hrabovská 
  

Personální obsazení 
6 lékařů, 10 radiologických asistentů,  
2 administrativní pracovnice   
  

Statistika činnosti 
  

 2006 2007 
Celkový po čet vyšet ření 57.409 58.653 
Z toho:  
mamografická vyšetření 5.105 6.513 
CT  vyšetření 7.000 8.577 

 

Rok 2007 
Radiodiagnostické oddělení bylo začleněno do systému managementu jakosti a získalo v prosinci 2007 
certifikát ČSN EN ISO 9001. 
 

Přístrojové vybavení 

V roce 2007 se podařilo za významné pomoci zřizovatele nemocnice  a sponzorů nakoupit a instalovat 
nový radiodiagnostický  přístroj, který nahradil starý , již kvalitou a spolehlivostí nevyhovující. Jedná se  
o skiaskopický komplet s C ramenem. Tento umožňuje kvalitnější, detailnější a rychlejší vyšetření při 
větším komfortu  a menší radiační zátěži pro pacienta i personál. 

Provádějí se na něm vyšetření jícnu, žaludku, střev , dále vyšetření gynekologická a urologická. Hlavním 
a nejdůležitějším využitím nové stěny jsou vyšetření gastroenterologická. Provádějí se vyšetření jak 
diagnostická, tak i terapeutická, která často vyřeší obtíže pacienta bez klasické chirurgické operace. 
 
Prevence rakoviny prsu 

V roce 2007 se RDG oddělení zapojilo do dvou projektů , týkající se 
vyšetření prsů. Jednak to byla pilotní studie VZP,  ve které zdravotní 
pojišťovna sama aktivně adresně zvala na mamo vyšetření pacientky, které 
se v posledních 3 letech nepodrobily vyšetření. Těchto pacientek bylo na 
oddělení vyšetřeno 878. 

Druhým projektem byla akce společnosti Avon Cosmetics s.r.o. „Ženy 
ženám“. Avon nabídl ve snaze přispět ke zvýšení motivace pacientek a 
počtu preventivních prohlídek ženám samoplátkyním, které nespadají do 
kategorie screeningu hrazeného zdravotním pojištěním příspěvek 200 Kč. 
 
Počet screeningových vyšet ření v jablonecké nemocnici: 
 

Období Počet screeningových 
vyšet ření 

Počet pozitivních 
nálezů 

duben 2003 – březen 2004 4.189 17 
duben 2004 – březen 2005 2.719 14 
duben 2005 – březen 2006 4.311 8 
duben 2006 – březen 2007 3.483 10 

V roce 2007 bylo provedeno 4.372 screeningových vyšetření, z toho bylo 12 nálezů pozitivních. 
 

Skiaskopická st ěna zakoupena v  roce 2007,  
investice za 9 mil. K č 

Mamografické  
vyšet ření prsu 
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5.15 Rehabilitace a fyzikální medicína 
 

Primá ř: MUDr. Alena Svárovská 
Zástupce primá ře: MUDr. Jana Havelková 
Vedoucí fyzioterapeut:  PhDr. Petr Šifta, Ph.D.  
Vrchní sestra:  Věra Seibothová 
 

Personální obsazení 
7 lékařů, 19 fyzioterapeutů, 12 sester 
 

Statistika výkon ů 
 

Lůžková část 
počet přijatých pacientů 464 
počet ošetřovacích dnů 6.672 
průměrná ošetřovací doba 13,9 
využití lůžek v % 99,9 
počet lékařských vyšetření a výkonů 1.462 
počet výkonů fyzioterapeutů 51.531 

 

Ambulantní část 
počet lékařských vyšetření a výkonů 9.664 
počet výkonů fyzioterapeutů 78.568 

 

Provoz v ambulantní části je do večerních hodin (včetně ordinací lékařů).  
 

Ostatní l ůžková odd ělení nemocnice 
počet lékařských vyšetření 961 
počet výkonů fyzioterapeutů 94.979 

 

Oddělení zajišťuje péči na všech odděleních nemocnice, a to i o víkendech. 
 

Rok 2007 

Na lůžkovém oddělení proběhlo během vánočních svátků malování. 

Oddělení získalo akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Oddělení pořádá odborné semináře pro fyzioterapeuty na různá témata a žádá POUZP ČMS o vydání 
souhlasného stanoviska ke vzdělávacím akcím na oddělení od roku 2008 s možností přidělování kreditů 
pro zúčastněné. 

Na jaře a na podzim uspořádalo oddělení akci „Nadváha s Rozhledem“. Jedná se o čtyřdenní pobyt 
v Krkonoších na chatě Rozhled pro pacienty s nadváhou, spojený s odbornými přednáškami  
a pohybovou aktivitou (cvičení, výlety). Podobná akce se bude konat i v roce 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedna z  tělocvi čen odd ělení  

Vodolé čba Z akce Nadváha s Rozhledem  
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5.16 Urologické odd ělení 
 

Primá ř: MUDr. Jaroslav Všetička 
Zástupce primá ře: MUDr. Filip Rapp 
Vrchní sestra:  Marcela Haufová  
 

Personální obsazení 
 

7 lékařů, 13 sester, 3 sanitáři.,1 ošetřovatelka 
 

Využití l ůžkového fondu 
průměr za celé oddělení 70,1% 
průměrná doba pobytu  
 

4,9dne 

Operace 
počet odoperovaných pacientů 977 

 
 
Rok 2007 

• Zahájení laparoskopických radiofrekvenčních resekcích ledvin (viz foto vpravo nahoře) 
• Ručně asistované operace objemných tumorů ledvin 
• Komplexní léčba urolitiázy 
• Nadále poskytování páskových technik pro léčbu inkontinence  

(jediné pracoviště v Libereckém kraji) 
• Zahájení laparoskopické radikální prostatektomie 
• Pokračování mezioborové spolupráce s onkologickým pracovištěm v Liberci 

 

Cíle pro další období 
• Pokračování a rozvíjení použití radiofrekvenčního generátoru v urologii (resekce tumorů ledvin) 
• Udržení kvality poskytované péče pro pacienty i mimo náš region – laparoskopické ručně 

asistované výkony  pro objemné tumory ledvin 
• Zachování vysokého standardu při páskových technikách u inkontinence 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odstran ění nádoru z  ledviny  
pomocí „Habibova nože“ (leden 2007) 

Páska pro lé čbu inkontinence  
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6. Úsek ošet řovatelské pé če 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Jitka Řehořová 
náměstek pro ošetřovatelskou péči (hlavní sestra nemocnice) 
 
V rámci úseku ošetřovatelské péče se snažíme realizovat základní strategie Nemocnice Jablonec nad 
Nisou, p.o. 
 

Spokojenost pacient ů: 
� Výrazně se zvýšila návratnost vyplněných dotazníků ankety pacientské spokojenosti, která se 

vyhodnocovala za každé pololetí. Ve většině případů jsou pacienti v naší nemocnici spokojení, 
případné připomínky jsme řešili přímo na jednotlivých odděleních. 

� V roce 2007 docházelo do nemocnice 8 dobrovolníků, aby zpříjemnili pobyt dlouhodobě ležícím 
pacientům. 

� Na jaře a na podzim se konal seminář „Těšíme se na miminko“. Ve spolupráci se členkami ČAS 
probíhaly po celý rok semináře pro laickou veřejnost v Domech pro seniory a ve Svazu pro 
zdravotně postižené. 

� V průběhu roku proběhlo 7 kurzů komunikace pro SZP, základní kurz komunikace byl rozšířen  
o kurz komunikace s obtížně zvládnutelnými typy pacientů a o protistresový program. 

 

Spokojenost zam ěstnanc ů: 
� Čtvrtletně byly udělovány motivační odměny diferencovaně dle zásluh pracovníka za splnění 

hospodářského plánu nemocnice. 
� V průběhu roku byly udělovány tzv. „rychlé odměny“ formou poukázek. 
� Na jaře a na podzim proběhlo celkové vyhodnocení nejlepších pracovníků úseku ošetřovatelské 

péče a hospodářsko-technického provozu. Ocenění zaměstnanci roku 2007 jsou zveřejněni na 
straně 11 této zprávy. 

� Dle plánu probíhaly pomaturitní studia, kurzy a semináře pro zdravotnický personál v naší 
nemocnici i v jiných organizacích. 

� V květnu se konala kulturní akce „Den jabloneckých zdravotníků“ pro zaměstnance nemocnice 
v Městském divadle. 

� Na jaře proběhl první ročník celkového hodnocení zaměstnanců s pozitivními výstupy. 
� Každý měsíc probíhaly v nemocniční kapli semináře na odborná témata, tzv. „Purkyňky“. 

 

Odborná úrove ň: 
� Po celý rok probíhala tvorba nových a aktualizace stávajících standardů ošetřovatelské péče. 
� Rada pro kvalitu se zaměřila na kontrolu dodržování standardů ošetřovatelské péče, směrnice 

vedení zdravotnické dokumentace a dalších kritérií pro zajištění kvality ošetřovatelské péče. 
� Většina pracovníků úseku ošetřovatelské péče přistoupila velice odpovědně ke hlášení 

„mimořádných událostí“ jako indikátorů pro zvyšování kvality zdravotnické péče. Hodnocení 
mimořádných událostí proběhlo 2x ročně a na každém pracovišti se hledala nápravná opatření. 

� Po celý rok probíhalo odborné vedení praxe studentů středních, vyšších a vysokých škol jako 
potencionálních zaměstnanců nemocnice. 

� Zaměřili jsme se na odborné vedení nově nastoupených pracovníků a absolventů během tzv. 
„Doby zapracování“. 
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Vyrovnaný hospodá řský výsledek: 
� Na podzim roku 2007 proběhla výběrová řízení na stanovení pozitivních listů jednotlivých komodit 

spotřebního zdravotnického materiálu. 
� Všichni vedoucí pracovníci úseku ošetřovatelské péče pracují s plány hospodaření pro svá 

oddělení. 
 

STRATEGIE V ÚSEKU OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PRO ROK 2008 
 

Spokojenost pacient ů: 
• Pololetní vyhodnocování ankety pacientské spokojenosti, stížností a pochval a reakce na 

připomínky pacientů 
• Podporování programu „Dobrovolníci v nemocnici“ – zaškolení nových dobrovolníků 
• Konání seminářů pro laickou veřejnost – Těšíme se na miminko, semináře pro seniory a 

zdravotně handicapované spoluobčany ve spolupráci s ČAS 
• Konání kurzů komunikace pro zdravotnické pracovníky nemocnice 

 

Spokojenost zam ěstnanc ů: 
• Udělování odměn diferenciovaně dle zásluh pracovníka 
• Udělování tzv. „rychlých odměn“ formou poukázek 
• Vyhodnocení nejlepších pracovníků nemocnice – 2x za rok 
• Podpora pomaturitního vzdělávání, kurzů a seminářů pro zaměstnance – každý vedoucí 

pracovník vytvoří plán vzdělávání pracovníků na svém pracovišti 
• Organizování manažerských kurzů pro vedoucí pracovníky 
• Organizování „Purkyněk“ v nemocniční kapli a jednodenních konferencí pro pracovníky úseku 

ošetřovatelské péče nemocnice ve spolupráci s ČAS, které se uskuteční v přednáškové aule 
ekonomické školy  

• Organizování kulturní akce „Den jabloneckých zdravotníků“ v Městském divadle 
• Celkové hodnocení zaměstnanců 1x ročně 

 

Vysoká odborná úrove ň: 
• Kontrola dodržování ošetřovatelských standardů a dalších kritérií Radou pro kvalitu a kontroly, 

Rady pro kvalitu zapojit do systému celkového zvyšování kvality v rámci normy ČSN EN ISO 
9001. 

• Zvýšení návratnosti hlášení „Mimořádných událostí“ jako indikátorů pro zvyšování kvality 
zdravotnické péče, jejich vyhodnocování a tvorba opatření 

• Odborné vedení praxe studentů středních, vyšších a vysokých škol jako potencionálních 
zaměstnanců nemocnice 

• Odborné vedení nových zaměstnanců a absolventů v rámci „Doby zapracování“ 
 

Stabilní hospodá řský výsledek: 
• Dokončení výběrových řízení na stanovení pozitivních listů jednotlivých komodit spotřebního 

zdravotnického materiálu 
• Dodržování pozitivních listů léků a SZM a stanovených limitů pro vyrovnané hospodaření 

jednotlivých oddělení 
 

Bc. Jitka Řehořová 
hlavní sestra Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
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7. Hospodá řsko technická správa (HTS) 

7.1 Úvodní slovo nám ěstka nemocnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Milan Trpišovský, MBA 
náměstek HTS 
 

Vážení přátelé, 
rok 2007 byl rokem příprav na avizovanou reformu zdravotnictví a tolik potřebných změn v systému 
poskytování zdravotní péče, které na přelomu roku vstoupily do první fáze. Po mnoha letech diskusí a 
politických sporů se začínají realizovat některá opatření, která budou znamenat pro všechny 
zainteresované osoby zásadní změny, zvláště pak pro pacienta v přístupu k poskytované zdravotní péči 
a ke zdravotnímu pojištění. Jen čas ukáže, jak efektivní a úspěšná tato opatření budou, jaký budou mít 
dopad pro naši nemocnici a jak v tomto procesu obstojíme. 
V naši nemocnici vyvíjíme velké úsilí a snahu na získávání, shromažďování a vyhodnocování informací  
o naší činnosti, na porozumění vztahu a potřeb všech zainteresovaných osob. Na základě těchto analýz 
stanovujeme vizi, strategii a cíle nemocnice, které předkládáme k odsouhlasení našemu zřizovateli, a pak 
se snažíme postupně vše realizovat a zájmy jednotlivých skupin objektivně vyvažovat.  
V roce 2007 dosáhla Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. účetního zisku ve výši 1.174 tis. Kč. Tento 
účetní výsledek je ovlivněn ustanovením Vyhlášky 505/2002, na základě které je příspěvková organizace 
povinna rozpustit tu část fondu reprodukce majetku, která je nekryta finančními prostředky. 
  

Celkové náklady      450.288 tis. Kč 
Celkové výnosy      451.462 tis. Kč 
Hospodářský výsledek  1.174 .000 tis. Kč 
 

Hospodářský výsledek zahrnuje dvě účetně samostatně sledované činnosti – hlavní a vedlejší. Hlavní 
činnost zahrnuje léčebnou péči, činnosti nehrazené zdravotními pojišťovnami  a pořádání zdravotnických 
kongresů a seminářů. Vedlejší hospodářská činnost zahrnuje výnosy z prodeje služeb (např. sterilního 
materiálu), z pronájmů nevyužitých prostor, z dopravy a opravárenství, z prádelenské činnosti, ze 
stravovacích služeb, z reklamní činnosti atd.. Na základě těchto skutečností, tzn. kladného celkového 
účetního hospodářského výsledku, lze hodnotit hospodaření nemocnice jako celku uspokojivě. Varovným 
signálem, který by se neměl opakovat, však musí pro nás být trend hospodaření za poslední tři roky. Po 
jednoroční stagnaci hospodaření, místo zlepšení hospodaření, se dostavilo naopak zhoršení. Z pohledu 
vedení nemocnice nejlépe vypovídá tzv. reálný hospodářský výsledek EBITDA před započítáním odpisů, 
očištěný o vliv vyhlášky 505/2002 Sb., oddlužení, odpisy a převody majetku. Zde jsme vykázali zisk ve 
výši 5,2 mil Kč, což je o cca 13 mil. horší než v předcházejícím roce.  
 
V roce 2007 byly stanoveny i jiné cíle a priority v jednotlivých programech – medicínských, investičních, 
technických a provozních. Například jsme získali v prosinci 2007 uznávaný certifikát ČSN EN ISO 9001, 
zprovoznili lékárnu, připravili se na podání projektů z evropských strukturálních fondů, atd. Výsledky, 
kterých jsme dosáhli v těchto oblastech, považuji za úspěch všech našich pracovníků, kteří se na jejich 
plnění podíleli. 
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Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim pracovníkům, jak  zdravotnickým tak nezdravotnickým za 
jejich obětavou práci, a to zejména těm, kteří s námi sdíleli všechny radosti a starosti naší nemocnice. 
Přál bych si, aby se naše nemocnice stala vyhledávaným zdravotnickým zařízením, na které se 
s důvěrou budou obracet naši občané při řešení svých problémů a aby se nemocnice úspěšně podílela 
na zajišťování lepšího přístupu ke zdravotní péči, jež je orientována na občana, rodinu a místní komunitu. 
 

Ing. Milan Trpišovský, MBA 
náměstek hospodářsko technické správy  
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7.2 Výběr z činnosti jednotlivých úsek ů HTS 
 

Odbor provozu a správy majetku 
 

Odbor provozu a správy majetku byl začleněn do systému managementu jakosti a získal v prosinci 2007 
certifikát ČSN EN ISO 9001. 
 
Velín:  13 pracovníků 
Zajišťoval veškerou obsluhu, údržbu a opravy technických a provozních souborů nemocnice, rovněž  
běžné opravy na všech odděleních. Prioritou velínu bylo provést opravy vlastními silami, minimalizovat 
cizí, tedy dražší servis, hledat rezervy a úspory v provozu všech zařízení. 
 
Prádelna:  21 pracovníků 
V jednosměnném a někdy i nočním provozu se zde pralo, žehlilo a 
opravovalo prádlo pro všechna oddělení nemocnice. Volná kapacita 
byla využívána pro poskytování uvedených služeb jiným subjektům – 
privátním lékařům, penzionům, atd. Rovněž zde fungoval sklad 
nového  prádla, pracovních oděvů a obuvi a vydávání pracovníkům 
nemocnice. Za rok 2007 bylo vypráno celkem 241 132 kg prádla pro 
nemocnici a 128 360 kg prádla pro cizí subjekty. Celkem o cca 40 tis. 
kg méně než v roce 2006. Požadavky všech oddělení však byly beze 
zbytku splněny. Úbytek byl způsoben snížením nasmlouvaných 
zakázek, technologie prádelny stárne, byly provedeny větší opravy 
kotelny (zdroje páry) a hlavní prací linky.  
 

Stravovací provoz:  25 pracovníků 
Kromě vlastních pracovníků jsou využíváni i učni v oboru kuchař. 
Celkem bylo připraveno 91 116 porcí celodenní stravy pro pacienty, 
tj. denní průměr 250 porcí. Pro zaměstnance to bylo celkem 71 216 
obědů, dalším strávníkům celkem 48 512 obědů. To představuje 
průměr cca 475 obědů denně. Dvanáct let provozu se negativně 
projevuje na stavu kuchyňské technologie, ve vyšších nákladech na 
údržbu a opravy. Stravovací provoz se v průběhu roku připravoval 
na získání certifikátu splnění požadavků HACCP. 
 

Provoz a správa:  15 pracovníků  
 

Údržba areálu a vnit řní zásobování  – ve všech ročních obdobích byl prováděn úklid venkovních ploch 
a komunikací. Kromě vlastních pracovníků zde pracovaly i osoby,  odsouzené k veřejně prospěšným 
pracím, ve spolupráci s Mediační a probační službou. Pracovníci střediska stěhovali nábytek a zařízení 
všeho druhu, shromažďovali komunální i jiný odpad, prováděli zásobování oddělení nemocnice 
medicinálními plyny, distribuci stravy, léčiv, SZM, prádla, barelů s vodou a poštovních balíků na všechna 
oddělení. Proti roku 2006 byl o jednoho snížen počet pracovníků. 
Informace – nepřetržitě 24 hodin denně byly poskytovány informace službou v prostoru hlavního vstupu. 
Informátoři rovněž přijímali a evidovali balíkovou poštu. 
 

Administrativa správy a provozu  –  koordinace všech činností, plánování oprav a investic. Dále 
vystavování a likvidace faktur, jednání a objednávání firem na práce, revize, servis. Byla zde vedena 
agenda a statistika odpadů, energií, nájemních smluv, medicinálních plynů, ubytovny v Lípové ulici atd. 
Komerční činnost představovala poskytování služeb cizím subjektům – pronajímání nevyužitých 
nebytových prostor, dodávání medicinálních plynů v tlakových lahvích, svoz a likvidace zdravotnických 
odpadů, půjčování přístrojů, postelí a případný servis pro nájemce nebytových prostorů. Od října 2007 
byla zprovozn ěna samostatná podatelna s evidencí všech zásilek v elektronické spisové služb ě. 
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Dopravní zdravotní služba 
Odbor dopravní zdravotní služby byl začleněn do systému managementu jakosti a získal v prosinci 2007 
certifikát ČSN EN ISO 9001. 
 
V  roce 2007 převezla dopravní zdravotní služba 31.796 pacientů a najela 594.297 km, což je o 11% 
méně než v předcházejícím roce. Důvod je stejný jako v předchozím roce - dochází ke snižování psaní 
„Příkazů ke zdravotnímu transportu“ ze strany praktických a odborných lékařů. Těmito výraznými 
změnami byly ovlivněny položky tržeb – zisku. Pacienti si mohou, podobně jako již v roce 2006, sami 

objednat sanitní vůz k převozu do zdravotního zařízení a zpět. 
Jedná se o placenou nadstandardní službu. Tato služba 
v žádném případě nenahrazuje situaci, kdy má pacient možnost 
plně hrazené dopravy pojišťovnou, ale je pouze doplňkovou 
službou. Sanitní vozidla nemocnice zajišťují zdravotní dohled na 
různých sportovních akcí našeho regionu. V  roce 2007 odešli 
do starobního důchodu na pracovišti v Tanvaldu 2 řidiči a 
nastoupili místo nich noví. Daří se stále postupně obnovovat 
vozový park. Z dotace města byl zakoupen nový sanitní vůz VW 
transporter T5. V dalším období se mimo jiné chce odbor 
dopravní zdravotní služby zaměřit na zvyšování úrovně 
komunikace řidičů s klienty. 
 
 

 
 
 

Personální informace z nemocnice 
 

Personální informace jsou k dispozici ve Výroční zprávě s výběrem informací včetně grafů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nová sanitka typ VW transporter T5 
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8. Ekonomika nemocnice  

8.1 Hospodá řské výsledky Nemocnice Jablonec nad Nisou , p.o. za  rok 2007 s komentá řem 
V roce 2007 dosáhla Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. účetního zisku ve výši 1.174 tis. Kč, což je 
oproti roku 2006 zhoršení o 8.292 tis. Kč. Tento účetní výsledek je bohužel opět podstatně ovlivněn 
ustanovením Vyhlášky 505/2002, na základě které je příspěvková organizace povinna rozpustit tu část 
fondu reprodukce majetku, která je nekryta finančními prostředky. Nemocnice toto učinila formou snížení 
odpisů majetku ve výši 40.837 tis. Kč. Tím došlo ke zkreslení jak hospodářského výsledku, tak  
i skutečných nákladů. Pokud bychom od tohoto vlivu abstrahovali, dosáhla by jablonecká nemocnice 
ztráty ve výši 39.663 tis. Kč, což je mírně zhoršený reálný výsledek oproti roku 2006.  
 
Ke zhoršení výsledků došlo zejména z důvodu nárůstu mzdových nákladů, vyvolaných změnou zákoníku 
práce k 1.1.2007. Celkový nárůst mezd včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění a ostatních 
sociálních nákladů činil 20.369 tis. Kč. Výrazný podíl mzdových nákladů na celkových nákladech 
nemocnice je zřejmý z grafu, uvedeného pod tabulkou podrobného členění nákladů.  
 
Zvýšení nákladů nebylo 100% kompenzováno zvýšenými tržbami od zdravotních pojišťoven, jelikož 
v celkovém navýšení tržeb od zdravotních pojišťoven jsou obsaženy také tržby za nově otevřený vlastní 
provoz lékárny. 
 
Podrobně lze jednotlivá data porovnat z následujících tabulek. 
 
Děkuji všem kolegyním z ekonomickému odboru za jejich kvalitní práci, stejně jako ostatním oddělením, 
které s námi spolupracují.  
 
 
 

Ing. Luisa Kremerová 
vedoucí ekonomického odboru 
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8.2 Zpráva auditora o záv ěrce účetnictví nemocnice za rok 2007 
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8.3 Rozvaha – porovnání k 31.12.2006 a k 31.12.2007  
 

ROZVAHA 

    
 k 31.12.2006 k 31.12.2007 
 v tis. K č v tis. K č 
AKTIVA CELKEM 814 531 801 894 
     
Stálá aktiva celkem 756 239 735 692 
dlouhodobý nehmotný majetek 2 946 3 088 
oprávky k dlouhodobému.nehmotnému majetku -1 218 -1 714 
dlouhodobý hmotný majetek 1 010 991 1 031 292 
oprávky k dlouhodobému.hmot.majetku -256 480 -296 974 
     
Oběžná aktiva  celkem 58 292  66 202 
zásoby 4 283 4 876 
pohledávky z obchodního styku 48 431 53 479 
jiné pohledávky 46 117 
finanční majetek 2 755 7 149 
přechodné účty aktivní 2 777 581 
   
PASIVA CELKEM 814 531 801 894 
       
Vlastní zdroje krytí 762 069 741 470 
majetkové fondy 756 239 735 693 
finanční fondy 39 395 38 166 
hospodářský.výsledek včetně ztrát z minulých let -33 565 -32 389 
     
Cizí zdroje 52 462 60 424 
dlouhodobé závazky 93 95 
krátkodobé závazky 51 341 53 588 
přechodné účty pasivní 1 028 6 741 
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8.4 Výkaz zisku a ztráty – porovnání 2006 a 2007 s odkazy na podrobné údaje 
 
 
 VÝKAZ  ZISKU  A  ZTRÁT 
    
  rok 2006 rok 2007 
  tis. K č tis. K č 

  Spotřeba materiálu 107 472 128 948 
  Spotřeba energie 19 036 17 530 
  Služby 57 283 67 109 
  Osobní náklady 208 271 228 640 
  Ostatní náklady 2 490 3 990 
  Odpisy dlouhodobého majetku 9 446 4 071 
1 NÁKLADY  CELKEM 403 998 450 288 
    
2 Tržby zdravotních pojišťoven 386 870 422 590 
  Tržby ostatní 24 480 24 303 
3 Provozní dotace 811 3 160 
  Ostatní výnosy 1 303 1 409 
  VÝNOSY  CELKEM 413 464 451 462 
    
    
4 HOSPODÁŘSKÝ  VÝSLEDEK 9 466  1 174 
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8.4.1 Podrobné členění náklad ů v časové řadě a v pom ěru k celkovým náklad ům  
 

SKLADBA   NÁKLADŮ 
         
  rok 2006   rok 2007  

  tis. K č % tis. K č % 
ZUM 28 784 7,12 24 600 5,46 

SZM 14 474 3,58 15 690 3,48 

Léky 20 623 5,10 45 987 10,21 

Laboratorní a diagnostický.materiál 12 993 3,22 14 185 3,15 

Všeobecný materiál a náhradní díly 11 127 2,75 9 916 2,20 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 626 0,65 2 695 0,60 

Spotřeba potravin,prodej zboží 9 031 2,24 9 434 2,10 

PHM 2 316 0,57 1 938 0,43 

Ostatní materiál 5 498 1,36 4 503 1,00 

Energie, plyn,voda 19 036 4,71 17 530 3,89 

Služby soukromých lékařů 24 308 6,02 30 462 6,77 

Ostatní služby 11 949 2,96 13 212 2,93 

Úklidové služby 8 310 2,06 9 614 2,14 

Stravování pacientů 1 580 0,39 1 591 0,35 

Telefonní poplatky 1 687 0,42 1 532 0,34 

Opravy 9 449 2,34 10 698 2,38 

Mzdy 151 976 37,62 166 769 37,04 

Sociální a zdravotní pojištění 53 060 13,13 58 451 12,98 

Příděl do FKSP 3 007 0,74 3 226 0,72 

Příspěvek na obědy 228 0,06 194 0,04 

Pojištění 2 376 0,59 3 654 0,81 

Daně,poplatky,úroky, ost. náklady 114 0,03 336 0,07 

Odpisy 9 446 2,34 4 071 0,90 

CELKEM  403 998 100,00 450 288 100,00 
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Struktura náklad ů v roce 2007
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8.4.2 Tržby od zdravotních pojiš ťoven – podrobn ě v časové řadě 
 
Název zdravotní 
pojiš ťovny 

Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 
bez lékárny  

Rok 2007 
s lékárnou  

Všeobecná ZP 266 539 296 042 320 350 336 284 355 143 
Ostatní   51 605 60 343 66 520 64 498 67 447 

Vojenská 21 248 25 265 28 102 26 678 27 703 
Hutnická 179 414 30 114 114 
Oborová 6 781 5 522 6 855 6 916 7 426 
Škoda 1 629 2 234 2 815 2 469 2 522 
MV ČR 19 667 24 895 26 274 25 944 27 281 
Revírní b. p.  7 5 37 24 24 
Metal-Aliance 114 401 448 250 251 

Z toho Česká národní 1 981 1 607 1 958 2 103 2 126 
Celkem   318 144 356 385 386 870 400 782 422 590 
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8.4.3 Investi ční a provozní dotace v roce 2007 
 

PŘEHLED  DOTACÍ 
   
   
Investi ční v tis.Kč  
Město Jablonec nad Nisou 13 400  
   
Provozní v tis.Kč  
Liberecký kraj 2 022  
Město Jablonec nad Nisou 500  
Ministerstvo práce a sociálních věcí 638  

 
Podrobnější tabulka je zveřejněna ve Výroční zprávě s výběrem informací. 
 

8.5 Přehled ošet řovací doby, l ůžkodn ů a obložnosti v roce 2007 
 

Rok 
Text 

2005 2006 2007 
Počet lůžkodnů (roční kapacita) celkem 135 780 135 780 135 415 
Počet lůžkodnů (roční kapacita) bez CEDR 111 325 111 325 110 960 
Počet hospitalizačních dnů celkem 113 574 113 937 113 275 
Počet hospitalizačních dnů bez CEDR 90 232 89 759 89 050 
Počet hospitalizací (příjmy bez překladů) celkem 14 212 14 264 14 251 
Počet hospitalizací (příjmy bez překladů) bez 
CEDR 13 793 14 101 14 108 
Průměrná ošetřovací doba celkem 7,5 7,3 7,4 
Průměrná ošetřovací doba bez CEDR 6,2 6,0 6,0 
Využití lůžkového fondu celkem 84,2 84,6 84,3 
Využití lůžkového fondu bez CEDR 81,7 81,4 81,1 
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8.6 Investice nemocnice v roce 2007 

• Roční náklady na provoz nemocnice byly rozpočtovány na rok 2007 ve výši cca 491 mil. Kč. 
• Investiční náklady činily 23,6 mil. Kč, z toho z vlastních zdrojů nemocnice investovala  

2,7 mil. Kč. 
• Příspěvek na investice na rok 2007 ze strany zřizovatele činil 13.400 mil. Kč. 

 

Přístroj Umíst ění  
Antidekubitní systém Quatro Pl 3 x ARO 
Lůžko nem. Eleganza ICU 5x ARO 
Ventilátor plicní  ARO 
Pneuven Bevuk 4.14 PD PROFI CEDR Jablonec n. N. 
Pneuven Bevuk 4.14. PD PROFI CEDR Jablonec n. N.  
Sanita Dopravní zdravotní služba 
Endoskop GF - UE 160 Gastroenterologie 
Videořetězec Gastroenterologie 
Videogastroskop Gastroenterologie 
Videokolonoskop CF-H180 Gastroenterologie 
Monitor VM 6 pacientský Gynekologie 
EKG ELI 210 * Interna 
Ventilátor plicní Interna 
Resuscitační vozík ADULI Interna 
Myčka a desinfektor CSO 94 Compact Interna 
Ultrazvuk Aloka ALPHA 7 Interna 
Polygrafický systém Stardust  * Interna  
Sterilizátor STERIMAT 574.1  Lékárna 
Vrtačka AIR Oscillator  Operační sály ortopedie 
Lymfonen 14 Onkologie 
Laparoskopická sestava OLYMPUS Operační sály chirurgie 
Echoscreen TS set N2 * ORL 
Holter tlaku Schiller BR-102 Pediatrie 
Skiaskopie  RDG 
Generátor Urologie 
CELKEM investice 2007 23.600 mil. K č (z toho vlastní zdroje 2,7 mil.) 

 
* Tabulka s přístroji (investicemi) obsahuje pouze nákup zdravotnické techniky. Neoddělitelnou součástí je také nákup či obnova vybavení pro 
hospodářsko technickou část nemocnice (prádelna, stravovací provoz, opravy budov a údržba, informační systémy a technologie apod.). 
  
Příspěvek m ěsta Jablonec nad Nisou na nákup nových za řízení (v tis. K č): 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
příspěvek 8.000  8.000 8.000 8.000 16.000 13.400 
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9. Akce pro ve řejnost  
 
Den otev řených dve ří 2007 
Již podruhé uspořádala nemocnice v září 2007 „Den otevřených dveří“ 
Návštěvníci měli možnost nahlédnout na oddělení zdravotnická  
i technického zázemí nemocnice, která jsou v běžný den skryta očím 
veřejnosti. Akce se setkala ještě s větším ohlasem než před dvěma lety a 
do nemocnice na prohlídkové okruhy přišlo 1.300 zájemců. Pro návštěvníky 
bylo zpřístupněno čtrnáct pracovišť v sedmi prohlídkových okruzích. 
Největší zájem byl o okruh s oddělením patologie (353 návštěvníků). 

 

Nemocnice v našem regionu aneb poznejme se navzájem  
Nemocnice připravila regionální akci, kde se v říjnu 2007 do jabloneckého Eurocentra sjelo přes 300 
účastníků. Nechyběl zdravotní personál z nemocnic, ale i od praktických lékařů, z domovů důchodců či 
ze záchranné služby. Cílem akce bylo představit nemocnice v našem kraji a seznámit se vzájemně s 
možnostmi péče v jednotlivých nemocnicích. Na programu byla řada zajímavých 
přednášek. 
 

Těšíme se na miminko – akce pro ve řejnost 
Již tradičně se dvakrát v roce uskutečnila akce pro veřejnost Těšíme se na miminko. 
Školení pro budoucí maminky a další zájemce připravuje oddělení pediatrie ve 
spolupráci s rehabilitačním oddělením a Českou asociací sester. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedení nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
oceňuje spolupráci sponzorů v roce 2007 a Města Jablonec nad Nisou, jejichž příspěvky pomohly 
zakoupit zdravotnickou techniku a pomůcky pro nemocné. Za to jim patří veliké poděkování. Za náročnou 
práci náleží poděkování také primářům, vrchním sestrám a všem zaměstnancům nemocnice. 
 
 
 
 

Exkurze na ARO v  dob ě malování 
odd ělení 

Valérie Zawadská na besed ě 
v kapli nemocnice 

Vánoční ozdoby od 
senior ů Sociálních 
služeb Jablonec nad 
Nisou, p.o. ( Domy 
pro seniory) 
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10. Přehled sponzor ů za rok 2007 
 
ABB s.r.o.   JABLONEX GROUP a.s.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
JABLOTRON s.r.o.  LUCAS VARITY s.r.o.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PRECIOSA, a.s.  Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou 
 
Nadace PRECIOSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TI AUTOMOTIVE SYSTEMS, s.r.o.  TITAN MULTIPLAST s.r .o. 
 TITAN PLASTIMEX s.r.o. 
 TITAN METALPLAST s.r.o. 
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ABB s.r.o., Praha 
Anderlová Mirka, Cheb 
ASTELLAS PHARMA s.r.o., Praha 
Autogarant, Liberec 
Baslová Hana, Jablonec nad Nisou 
Beranová Milena 
Boušková Blažena, Jablonec nad Nisou 
CORD BLOOD CENTER CZ 
Černá Hana, Doksy 
Čiháková G., Česká Lípa 
Debelková Jarmila, Jablonec nad Nisou 
DELIKOMAT s.r.o., Modřice 
Derková Eva, Jablonec nad Nisou 
DN Formed Brno 
Doležalová Mária, Varnsdorf 
Doležalová, Jablonec nad Nisou 
Doubková Gabriela, Rychnov 
ELETRONIC, s.r.o., Liberec 
Eli Lilly ČR, s.r.o., Praha 
EUROCENTRUM Jablonec nad Nisou 
Frýdlantské strojírny Rasl a syn 
Glaxo Smith Kline, Praha 
Havlová Jarmila, Jilemnice 
Havrda Jiří 
Herbová Hana, Bratříkov 
Homoláčová, Tanvald 
Hornová Věra, Bratříkov 
Hrblová Vlasta, Chomutov 
Hujerová Jana, Jablonec nad Nisou 
Indráková Alena 
Ing. Milan Haruštiak, Praha 
Ing. Polák Miroslav, Jablonec nad Nisou 
Ing. Schubert Jaromír, Jablonec nad Nisou 
JabloCOM s.r.o., Jablonec n/N. 
Jablotron s.r.o., Jablonec n/N. 
Jelínková Lenka, Loučná 
Jílková Věra, Česká Lípa 
Jiříčková Jiřina, Liberec 
Justová Jaroslava, Jablonec nad Nisou 
Kalendová Erika, Jiřetín pod Bukovou 
Kopal Ladislav, Jablonec nad Nisou 
Kottová Zdeňka, Jablonec nad Nisou 
Koutníková Jana, Praha 
Krabačová Eva, Kamenický Šenov 
Krásová Jana, Jablonec nad Nisou 
Krsková Vlasta, Nová Paka 
Laverna C+S s.r.o., Nový Bor 
Lojdl Josef, Liberec 
Lucas Varity s.r.o., Jablonec nad Nisou 
Macháčková Hana, Turnov 
Maštalířová Růžena, Varnsdorf 
MEDIFORM, spol s r.o., Brno 
MVDr. Černý Josef 
Nadace KB Jistota 
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Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou 
NADACE PRECIOSA, Jablonec nad Nisou 
Nestávalová Marta, Praha 
Novartis s.r.o., Praha 
Novotná Eva, Chomutov 
Obec Kořenov 
ORNEX LTD., Jablonec nad Nisou 
Pacienti CEDR 
Paulíčková Vlasta, Hejnice 
Pavlištová Johana, Jablonec nad Nisou 
Picková Helena 
Pickovi-Beranovi 
Píšová Hana, Jablonec nad Nisou 
Pitrová Jiřina, Huť 
Plastic Nova 
Plavcová Alena, Česká Lípa 
Podaná Jana, Liberec 
Pospíšilová L., Kamenický Šenov 
PRECIOSA a.s., Jablonec nad Nisou 
Procházková Anna, Semily 
PROMINECON, Espaňa 
Pryšingerová Eliška 
Pudich František, Jablonec nad Nisou 
R.Č.-LUSY, s.r.o., Praha 
Rakušanová Jiřina, Malá Skála 
RNDr.Hájek Jan, Jablonec nad Nisou 
Sádková milena, Košťálov 
SANOFI AVENTIS, s.r.o., Praha 
Severová 
Snížková Anna, Liberec 
Šamajová Anna, Brniště 
Škrdlová Jitka, Česká Lípa 
Šrámová Alena, Jablonec nad Nisou 
Štemberková, Liberec 
Štěrbová Jiřina 
Šumová Drahuše, Rychnov  
TEVA Pharmaceuticals, Brno 
TITAN METALPLAST s.r.o., Jablonec nad Nisou 
TITAN MULTIPLAST s.r.o., Tanvald 
TITAN PLASTIMEX s.r.o., Tanvald 
Vorlíček Petr, Chomutov 
Votrubová Eva, Jablonec nad Nisou 
Vrzalová Dagmar, Rychnov u Jablonce n/N. 
WEG, Medizintechnik, Jablonec nad nisou 
Zabrazhnová L., Liberec 
Zich Zdeněk, Jablonec nad Nisou 
Žajdlíková Gerlinda, Desná 
 
Všem větším i menším sponzorům za jejich finanční příspěvky a dary děkujeme. 
 


