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CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ 
 



PRIMÁŘ   ODDĚLENÍ        MUDr. Michael  VRANÝ 
ZÁSTUPCE   PRIMÁŘE                 MUDr. František ZASCHE 

VRCHNÍ   SESTRA                     Dana JEŽKOVÁ 
KOLEKTIV  LÉKAŘŮ  A  SESTER 

 
 
Lůžková  část 
počet hospitalizovaných pacientů                  3107 
počet operací celkem 2103 
z toho: traumatologie 602   (z toho extrakce kovů 102) 
            laparoskopických, endoskopických     611   ( z 2103  operací) 
 
Ambulantní část 

 Ambulance:  chirurgická, traumatologická, cévní ošetřeno  celkem              22 037 pacientů 
 Činnost chirurgické gastroenterologické ambulance (vyšetření ambulantní i pro lůžkovou část) 
 gastroskopie (včetně biopsií a polypektomií  539, gastrostomie, výživná sonda, dilatace  247   
 koloskopie  (včetně biopsií a polypektomií )   425, rektoskopie 145, ERCP  205, GE vyšetření 

1570,  ultrasonografie   1541,  intervenční výkony pod UZ  108, vyšetření  APG 170, PTC+ 
drenáž žlučových cest 37,                                                    

 
Pedagogická činnost, další odborná činnost  
MUDr. Vraný - člen sekce pro endoskopickou a minimálně invazivní terapii při výboru ČCHS          
- člen komise při ČCHS pro jednání s VZP , testování nových nástrojů a přístrojů určených pro     
  laparoskopickou chirurgii. 
Chirurgické oddělení v Jablonci nad Nisou je nadále  školícím  pracovištěm v laparoskopické  
chirurgii pro lékaře a sálové sestry z jiných chirurgických oddělení v ČR. Probíhají pravidelně 2x do 
roka tematická školení v laparoskopické chirurgii  pod vedením prim. MUDr. Vraného ve 
spolupráci s firmou Auto-Suture. Prim. MUDr. Vraný dále vedl obdobná školení na chirurgické 
klinice v Hradci Králové a podílí se na výuce laparoskopické chirurgie v urologii. 
 
Zahraniční stáže, kongresy 
Dr.Vraný - účast na sympoziu žilní chirurgie ve Weilheimu  SRN 
Dr.Vraný - aktivní účast na kongresu v Bardejově  SR 
Dr.Nosek- VIII.celosvětový ultrasonografický kongres Argentina, Buenos Aires 
 
Personální změny, atestace 
MUDr. Manová nastoupila po MD, zařazena ve spec. přípravě k atestaci I. st. v chirurgii. MUDr. 
Dudek, MUDr. Krátký a MUDr. Man zařazeni do spec. přípravy ke složení atestace II. stupně 
v chirurgii. Atestaci v oboru cévní chirurgie složil MUDr. Krsek. 
PSS studují sestry Neuschlová a Palarčíková 
 
Školení a semináře 
V.dny intenzivní medicíny, Kroměříž, účast MUDr. Verner, MUDr. Man, 
Ostravské traumatologické dny, účast MUDr. Zasche, MUDr. Němeček, sestry Gregová, Hauferová 
Traumat. kongres, Ústí n.L.,účast MUDr. Zasche, MUDr. Němeček, sestry Hauferová, Gregová 
4. Mezinárodní konference CMCIE, Brno, účast MUDr.Dudek, MUDr. Němeček, MUDr. Zasche 
Seminář arthroskopie, Rožnov , účast Dr.Zasche, Dr. Němeček, sestry Makovcová,Ducháčová 
TK v ošetřovatelství, Brno účast Gregová 
 
Nadregionální působnost 
ERCP, endosonografie, některé laparoskopické výkony - refluxní nemoc jícnu, tříselné kýly,.....       
traumatologie - zejména zlomeniny v oblasti krčku femoru zajištěné hřebování, výkony operačním 
rektoskopem 
 
Perspektivy chirurgického oddělení 
Snaha o další rozvoj oboru s výrazným zaměřením na minimálně invazivní techniky ve všech 
prováděných odvětvích chirurgie, t.j. břišní chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie. 
Vzhledem k tomuto zaměření považujeme za vážný nedostatek chybění angiografické linky 
v nemocnici. 
 
 

 
UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ 

 



PRIMAŘ   ODDĚLENÍ         MUDr. Jaroslav VŠETIČKA 
ZÁSTUPCE PRIMAŘE       MUDr. Filip   RAPP 
VRCHNÍ SESTRA              Scarlett Kneiflová 

Kolektiv  lékařů a sester 
 
Lůžková  část     
počet hospitalizovaných pacientů                          1 434 
počet výkonů 6 531 
operační výkony 2 477 
průměrná ošetřovací doba 4,0 dne 
využití lůžkového fondu 76,30 % 
akutní výkony 37,20 % 
plánované výkony 62,80 %  
onkologické výkony 24,75 % 
 
Ambulantní část 
♦ počet ošetřených pacientů                                         6 687 
♦ počet výkonů ambulantních pacientů                        9 928 
 
Výzkum 
1) Spolupráce v rámci Urogynekologické společnosti-operační řešení stresové inkontinence u žen                       
      TVT set 
2) Užití Kolagenu Contigenu při řešení inkontinence u mužů 
3) Klinická studie EU Dr. Esteve-Léčba erektilní dysfunkce 
 
Pedagogická činnost 
Dr.Všetička stálá odborná činnost na urologické klinice LF UK Praha - provádění laparoskopických 
operací.  
 
Publikační činnost, semináře s aktivní účastí 
Laparoskopické satelitní symposium  Liberec (prim. MUDr.Všetička). 
Seminář konzervativní léčba BPH alfa blokátory. 
Onkologický seminář Praha, (MUDr. Rapp, Plevač). 
Kongres Urogynekologické společnosti v Mělníku, (MUDr. Lejsková). 
Pracovní konference ČUS, Liberec, (prim. MUDr. Všetička, MUDr. Všetičková, MUDr. Rapp). 
Kongres ČUS, Liberec-sesterská sekce, (Kneiflová, Hloupá, Haufová, Princová). 
Urogenitální onkologie Praha.   Endourologie Praha (MUDr.Rapp). 
 
Zahraniční stáže, kongresy 
Kongres AUA, Atlanta (prim. MUDr. Všetička).  
Urologická kliniky Praha, onkologie-zahraniční účastníci, Laparoskopická radikální 
prostatektomie, 
 
Personální změny, atestace 
Specializační příprava v  oboru urologie I. stupně MUDr. Jaroslava Lejsková 
Specializační kurz řízení v Českém zdravotnictví nadace Project HOPE, certifikát v.s. Kneiflová 
Specializační kurz kanylace v FNKV Praha,  
MUDr. Plevač ukončil pracovní poměr na urologii 
 
Perspektivy urologického oddělení 
Zprovoznění dětské urologické ambulance pod vedením Doc. Kočvary, 1. VFN Urol. klinika Praha. 
Zřízení ambulantní části v pavilonu chirurgických oborů. 
Zřízení endoskopického sálku v prostorách operačních sálů po dořešení stěhování operačních 
oborů do chirurgického pavilonu – možná spolupráce stran využití sálku s gynekologií. 
  

PEDIATRICKÉ  ODDĚLENÍ 
 

PRIMÁŘ ODDĚLENÍ               MUDr. Pavel  ŠOCHMAN 
ZÁSTUPCE PRIMAŘE             MUDr. Petr ROTA 

VRCHNÍ   SESTRA                  Jana Jírů 
Kolektiv   lékařů a sester 

 
       Pediatrické oddělení nemocnice se podílí významným způsobem na poskytování zdravotní péče 
dětem a adolescentům z celého okresu Jablonec nad Nisou. Ve své ambulantní části zabezpečuje 



odbornou diagnostickou, terapeutickou a konziliární péči. V odborných ordinacích pracují plně 
kvalifikovaní lékaři. 
 
Lůžková část 
      pediatrické oddělení 30 lůžek ( 22 standardních, 3 JIP, 5 lůžek matka a dítě) 
počet přijatých pacientů   1110 
neonatologické oddělení – počet narozených     668 
počet lůžkodnů včetně novorozenců 10484 
průměrná ošetřovací doba – pediatrie 4,5 
                                          - neonatologie 5,7 
využití lůžek v % 71,7 

      
Ambulantní část 
počet ošetřených pacientů v ambulancích pediatrického oddělení     7 412 
      (ambulance pediatrická, kardiologická, nefrologická, logopedická, gastroenterologická) 
V rámci vyšetření bylo provedeno: 
břišní ultrasonografie 1826 
ultrasonografie CNS     28 
esophagogastroduodenoskopie   228 
rectoskopie   122 
echokardiografie   886 
EKG 1280 
TK HOLTER   134 
Spirometrie   106 
urodynamické vyšetření   112 
                                                         
 Pedagogická činnost 
Pediatrické oddělení bylo dále organizátorem odborných  seminářů pro pediatry celého okresu v 
cyklu 1 krát za  dva měsíce, trvalá spolupráce s praktickými lékaři pro děti a dorost. 
 
Semináře, stáže, školení 
Kardiologické školení – Kardiocentrum Praha, MUDr. Jůna. Semináře dětské nefrologie, MUDr. 
Rota.  Seminář neonatologie – MUDr. Vraná. Semináře sester  regionální i mimoústavní. 
Stáž Schneider Childrens Medical centrum of Israel, Tel Aviv ( 3 měsíční), prim. MUDr. Šochman. 
 
Personální změny, atestace 
Zástupce primáře od října vykonává MUDr. Rota. Do důchodu odešla v. s. Černá. Vrchní sestru 
nyní vykonává p. Jírů. K výkonu atestace I. st. v pediatrii se připravuje MUDr. Přibylová. 
 
Nadregionální působnost 
Některá specializovaná diagnostická vyšetření poskytujeme dětským pacientům i v  mimookresní 
působnosti, (zejména endoskopie GIT, zavedení nové metody endoskopická enterobiopsie v rámci 
vyšetření na celiakii, barevná echokardiografie, ultrasonografie). Rovněž specializovaná ambulance 
dětské urologie ve spolupráci s dětskou urologií v Praze. 
 
Perspektivy pediatrického oddělení 
K 17. lednu 2000 se přestěhovalo pediatrické odd. do areálu nemocnice. Tím došlo ke zlepšení 
zdravotnické péče především v dostupnosti konsiliárních služeb, zkvalitnění prostředí včetně 
ekonomických aspektů. K 1.7. se přestěhovala i dětská LSPP, zbývá již jen přestěhovat 
neonatologické odd. v rámci  gyn. por. odd.  
 

ORTOPEDICKÉ     ODDĚLENÍ 
  

PRIMÁŘ ODDĚLENÍ      MUDr.Petr ŽÁK 
ZÁSTUPCE PRIMÁŘE   MUDr. Jaroslav TOMÁŠEK 

VRCHNÍ  SESTRA         Bianka Vejdělková 
Kolektiv lékařů a sester 

 
                                                                                         
Lůžková část 
Ortopedické oddělení má  23 lůžek :    lůžkové oddělení     19 lůžek 
                                                             JIP                           4 lůžka 
Jednotlivé pokoje pacientů jsou třílůžkové. Jsou zde 2 pokoje jednolůžkové - nadstandardní. 
počet hospitalizovaných pacientů 655 



operačních výkonů 499 
výkony na ortopedickém sále  z toho:                    263 
arthroskopie  (na chirurgickém sále)                     236 
Alloplastiky nosných kloubů:  
primoimplantace na kyčelních kloubech             108 
reimplantace   16 
primoimplantace  na kolenních kloubech                31 
reimplantace    1 

               
     V operativě alloplastik kyčelních kloubů dochází k posunu ve smyslu většího počtu implantací 
bezcementových náhrad – dáno nižším věkem operovaných pacientů a větším počtem 
odoperovaných postdysplastických coxarthros. V AS operacích došlo k rozšíření počtu výkonů ve 
smyslu plastik předních zkřížených vazů, dále pak revizních a stabilizačních operací ramenních 
kloubů. 
 
Ambulantní část 

 ortopedická ambulance  ošetřila celkem       4 022       pacientů 
Ambulantní část ortopedického oddělení je situována v přízemí budovy s bezbariérovým přístupem. 

 
Semináře s aktivní účastí 
Východočeský ortopedický seminář, aktivní účast prim. MUDr. Žák „ Použití bezcementových 
komponent  Plasmacup a BiContact SD při řešení těžké postdysplastické coxarthrosy“,  AS plastiky 
LCA na ortopedickém pracovišti MUDr. Tomášek 
 
Personální změny, atestace 
MUDr. Tomášek, vykonal atestaci II.stupně v ortopedii. 
MUDr. Neužil a MUDr. Vašák v přípravě ke složení atestace I. st. v ortopedii. 
 
Nadregionální činnost 
Ortopedické oddělení se snažilo v roce 2000  vyhovět všem pacientům s onemocněním pohybového 
aparátu, jejichž stav si vyžádal buď operační řešení, anebo konzervativní léčbu, jako je tomu  u 
velice často se vyskytujících vertebrogenních obtíží. 
Služby poskytuje ortopedické oddělení nejen  pacientům spádové oblasti, ale i mnoha pacientům 
z oblasti šluknovského výběžku na základě dobré spolupráce s ambulantními specialisty tamního 
regionu. Týká se hlavně pacientů indikovaných k implantaci náhrad kolenních kloubů,  nebo 
kyčelních kloubů a to především v případech,  kdy je kyčelní kloub těžce defigurován vrozenou 
dysplazií. 
 
Perspektivy ortopedického oddělení 
Je našim záměrem pokračovat kromě běžné operativy i v  operativě nosných kloubů končetin se 
zaměřením na jejich alloplastické náhrady. Zavedením levnějšího implantátu a tím možností 
zvýšení počtu výkonů je šance v průběhu roku 2001 čekací dobu výrazně zkrátit. Dále rozšíření AS 
–artroskopické operativy a zavedení nových technik u AS ramenního a kolenního kloubu 
(stabilizační operace,  mozaiková chondroplastika). 

ANESTEZIOLOGICKO RESUSCITAČNÍ 
ODDĚLENÍ                             

PRIMÁŘ ODDĚLENÍ  MUDr. Ota FELDMAN 
ZÁSTUPCE  PRIMÁŘE  MUDr. Roman VESELÝ 

VRCHNÍ  SESTRA  Eva ŠNAJDROVÁ 
Kolektiv  lékařů a sester 

 
                                                                                     
Lůžková část 
Celkem  5 lůžek. 

 hospitalizováno celkem         136   pacientů   (63 žen, 73 mužů , 40  pacientů starších 70 let 
z toho převzato: 
ze standardních lůžek chirurgického odd   7 
z JIP chirurgického oddělení   10 
z operačních sálů 48 
z koronární jednotky interního oddělení 19 
ze standardních lůžek interního oddělení 13 
z ARO Liberec   7 
z ARO Mladá Boleslav   4 



z ARO Jilemnice   1 
RLP bylo převezeno  25 
 

 přeloženo z ARO na  oddělení: 
• interní             25        chirurgie         55       rehabilitace          2 
• ARO Liberec      3        Hradec Králové       1       Mladá Boleslav     2        Ústí n. Labem    1 
• neurochirurgie Liberec    4   
• předáno do domácího ošetřování:   1                 úmrtí:   42 
• pitváno: 27 pacientů (tj. 69%,na patologicko anatomickém oddělení v nemocnici) 
 
Ambulantní  část 

 výkony při léčbě bolesti                 140  pacientů 
 terapie bolestí  v zádech ve spolupráci s rehabilitačním odd.   20  pacientů 
 pooperační kontinuální epidurální analgesie           94 

 
Anesteziologická činnost 
8 operačních sálů, 4 ambulance    (chirurgie  B1, endoskopie, ambulance plastické chirurgie) 
1 porodní sál (z toho denně v provozu : 6-7 operačních sálů, ambulance a porodní sál dle potřeby) 

 podáno celkem                  4.790    anestezií 
u dětí do 14 let                                                    311 
u pacientů starších  70 let                                   705 
anestezií trvajících déle než 2 hod 565 
anestezií během ústavní pohotovostní služby       600 
ambulantních anestezií                                       295 
regionální anestezii                                             1300 
epidurální:                                                          177 
subarachnoidální 1117 
blokáda plexus brachialis                                    34 
pooperační kontinuální epidurální analgesie        172 
porody ve svodné analgesii                                  12 

 
Personální změny, atestace 
Pracovní poměr na oddělení ukončila MUDr. Adamová, nově nastoupila MUDr. Boudová 
 
Školení a semináře s aktivní účastí, publikační činnost 
Anestezie u laparoskopických operací v urologii  MUDr. Čulíková 
Celostátní záchranářská soutěž The RALLYE REJVÍZ 
Článek v časopise BOLEST: Konzervativní léčba lumbo-ischiadického syndromu. 

REHABILITAČNÍ  ODDĚLENÍ 
 

PRIMÁŘ ODDĚLENÍ  MUDr. Jiří  ŠUK 
ZÁSTUPCE PRIMÁŘE    MUDr. KOLÁTOR 

VRCHNÍ  SESTRA LŮŽKOVÉ  ČÁSTI     JANA SEIBOTHOVÁ 
VEDOUCÍ FYZIOTERAPEUT  JANA SYROVÁ 

KOLEKTIV  LÉKAŘŮ, FYZIOTERAPEUTŮ A SESTER 
                
                                                 
                                  
Lůžková  část 
 
počet přijatých pacientů 418 
počet ošetřovacích dnů 6090 
průměrná ošetřovací doba 14,7 
využítí lůžek v % 94,8 
počet lékařských vyšetření a výkonů 960 
počet výkonů fyzioterapeutů 37744 
 
Ambulantní část 
 
vyšetření a výkony provedené lékaři 5871 
výkony provedené fyzioterapeuty 66559 
 
Ostatní lůžková oddělení nemocnice: 



 
vyšetření provedená lékaři   282 
výkony provedené fyzioterapeuty   11582 
 
Pedagogická činnost 
 
Oddělení působí jako školící pracoviště pro praktickou výuku fyzioterapeutů na 
středních a  vysokých školách (Teplice, Most, Praha, Ostrava, Hradec Králové, Olomouc) 
 
Semináře s aktivní účastí 
Paříž, Francie– přednášející prim. MUDr. Šuk seminář o osteoporoze. 
Seminář o léčbě polyneuropatie- přednášející prim. MUDr. Šuk. 
Seminář ošetřovatelské péče pro sestry, aktivní účast fyzioterapeutky: Košťálová, Kloutvorová 
 
Personální změny, atestace 
Na oddělení nastoupil MUDr. Očenáš, fyzioterapeuti: Kloutvorová, Mgr. Novotná, Štupl. 
Do PSS zařazen p. Gilar a  sestra Seibothová. 
 
MUDr. Kolátor splnil část předatestační přípravy v rámci získání atestace v oboru FBRL 
(zdravotnické právo a organizace zdravotnictví) 
PSS ukončila Honzigová v oboru léčebná tělesná výchova 
 
Školení a semináře 
Speciální kurz absolvovali Mgr. Musulisová  -   Bobathova metoda a Gillar -  Brüggerova metoda 
Víkendové kurzy v rozvoji metodiky „ Švejcara a Mojžíšové“ absolvovali: Štupl, Jirásková, Šefrová, 
Kloutvorová, 
MUDr. Havelková v přípravě ke složení atestace ve FBRL 
                                                                  
Perspektivy rehabilitačního oddělení 
V průběhu roku vyřešilo oddělení organizačně, personálně a prostorově rehabilitační péči specificky 
pro dětské oddělení. Stejný úkol čeká oddělení po přestěhování gyn. por. odd. a novorozenecké 
odd.. Návrat personálu, byť částečně  po MD 
 

 
RADIODIAGNOSTICKÉ 

ODDĚLENÍ     
 

PRIMÁŘ ODDĚLENÍ    MUDr. Petr TUČEK 
ZÁSTUPCE  PRIMÁŘE    MUDr. Miloš  REJMONT 

VRCHNÍ    SESTRA       Magda HRABOVSKÁ 
KOLEKTIV LÉKAŘŮ A LABORANTŮ 

 
                                                     
                                                                                                            
                                                                                                                                                                       
Odborná činnost 
celkový počet vyšetření na RDG oddělení           41 249 
      z  tohoto počtu: 
 
skiagrafických vyšetření 33148 
skiaskopických vyšetření 1137 
mammografických vyšetření 2932 
CT vyšetření 3365 
   
 Personální změny, atestace 
Ve speciální přípravě ke složení atestace II. stupně: MUDr. Frydrych a MUDr. Rappová 
Atestaci II. stupně vykonal MUDr. Rejmont. 
MUDr. Rappová rozšířila pracovní úvazek na 0,8 z důvodu odchodu MUDr. Tiché. 
Pracovního poměr ukončili laborant  Dolenský a administrativní pracovnice p. Fialová. 
PSS ukončil laborant Šurga. 



 
Semináře, školení 
Společné odborné semináře s RDG oddělením Liberec včetně regionálních odborných seminářů 
navštěvovali všichni lékaři. 
Dny dg. zobrazování v pediatrii, účast prim. MUDr. Tuček a MUDr. Rejmont. 
Praktická ultrasonografie účast prim. MUDr.Tuček, MUDr. Tichá. 
Kurz Doppler. sonografie- účast prim. MUDr. Tuček, MUDr. Rejmont. 
Osteologické dny  účast všichni lékaři. 
ČRK účast prim. MUDr. Tuček, MUDr. Frydrych. 
předatestační školení MUDr. Rejmont.  
CIRSE seminář – účast MUDr. Tichá. 
Mammografie prakticky, účast laborantek Baslová a Dědičová. 
Příspěvek do časopisu Praktická radiologie, laborantka Baslová. 
 
Nadregionální působnost 
Oddělení RDG provádí některá vyšetření i pro okolní pacienty v ČR 

 vyšetření prsů - mammografie 
                              - stereotaktická biopsie a lokalizace nehmatných lézí 
                              - sonografie 

 vyšetření hepatobiliárního a pankreatického systému 
                              - ERCP diagnostická i terapeutická 

• vyšetření počítačovou tomografií  
                              - CT angiografie 

- 3D rekonstrukce 
                      

Perspektivy radiodiagnostického oddělení 
 
Oddělení je velmi dobře prostorově i přístrojově vybaveno. Jediným nedostatkem  je chybějící 
pracoviště s multifunkční skiaskopickou stěnou, které by umožnilo zlepšit péči o naše pacienty 
především v diagnostice a léčbě cévních onemocnění. 
 
 

 
GYNEKOLOGICKO PORODNICKÉ ODDĚLENÍ 

   
 

PRIMÁŘ  ODDĚLENÍ      MUDr. Bohumil SVOBODA 
 

ZÁSTUPCE  PRIMÁŘE  MUDr. Jiří KARÁSEK 
 

VRCHNÍ  SESTRA   Jarmila  HAUMEROVÁ 
                                                                      

Kolektiv lékařů a sester 
 
 
Lůžková část 
 
celkem přijatých pacientů      2130 
počet operací 1237   z toho 506 velkých 
                      731 malých 
počet porodů 668     z toho   77  per S.C. 
počet narozených novorozenců 674 
převozy in utero 4 x Liberec 
 4 x Ústí nad Labem 
 
Ambulantní část 
počet ošetření, vyšetření 1935 
počet CTG záznamů         2 349      +    5446 CTG hospit. 
počet UZ vyšetření 613       +   1012 UZ hospit 
 
Personální změny, atestace 
Nově nastoupil MUDr. Hanáček a MUDr. Ondříková, oba  v přípravě ke složení atestace I. stupně 
v gynekologii a porodnictví. 
MUDr. Zachoval vykonal atestaci II. stupně v gynekologii a porodnictví. 



Předatestační školení absolvoval MUDr. Hanáček (atestace jaro 2001. 
Tematický kurz cvičení pro těhotné v IPVZ Brno, absolvovaly sestry Zachovalová a Appeltová.. 

 
Školení a semináře 
Sympozium v  endoskopii, Pardubice, účast prim. MUDr. Svoboda a MUDr. Zachoval. 
Konference-ultrazvuk v gynekologii, účast MUDr. Karásek. 
Ošetřovatelské dny, Hradec Králové, účast sestra Mašková a vrchní sestra Haumerová. 
Seminář na téma kojící matka a novorozenec, FN Brno, účast sestra Appeltová. 
Seminář o porodnictví, Špindlerův Mlýn, účast sestra Keilová a sestra Kalinová. 
Pomaturitní specializační studium ukončila sestra Urbánková, obor ošetřovatelská péče  
v patologických stavech. 
 
Nadregionální působnost 
Laparoskopické operace provádíme i pro okresy Liberec, Turnov, Semily. 
Naše operativa se soustřeďuje na veškerou laparoskopickou  činnost mimo onkologie. 

 
Perspektivy gynekologicko-porodnického oddělení 
Vidíme v naléhavém  budoucím přestěhování našeho oddělení do areálu nemocnice, kde 
očekáváme další zdokonalování operativy a to hlavně v lepší  vybavenosti operačních sálů včetně 
porodního sálu a tím poskytování lepších, modernějších podmínek pro pacientky a budoucí 
maminky. V současné době se snažíme zlepšit stávající podmínky, modernizovat pokoje 
nadstandardním vybavením a umožnit rodičkám metodu porodu ve vodě umístěním  porodní vany. 

 
 

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A  HEMATOLOGIE 
 
 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ  Ing. 0 Eva PODZIMKOVÁ 
 

VRCHNÍ  LABORANTKA  Eva  HOŘEJŠÍ 
 

Kolektiv laborantek 
  
 
 
 
 
Odborná činnost 
přehled počtů výsledků a bodů    
 
 

 pro lůžková oddělení           826 519  15 332 314 
 pro ambulance                    953 593  20 572 293           

                                                       
 celkem                             1 780 112      35 904 607 
 změna oproti roku 1999            -1,6 %                          -9,6 % 

 
V roce 2000 došlo k poklesu počtu výsledků o 1,6 %, ale o 9,4 % poklesu počtu bodů (od 1.7.2000 
platnost nový seznam výkonů, v němž biochemická vyšetření bodově poklesla o cca 20 %), pokles je 
způsoben pouze ambulantní složkou – daří se získávat privátní lékaře pro využívání 
laboratoře.Laboratoř pracuje s přístroji zakoupenými v posledních 4 letech. Firma Roche zapůjčila 
přístroj Cardiac Reader, který umožňuje odečítání troponinu T. 
 

 nově zavedené metody: hořčík, prealbumin, IgE, orientační stanovení drog a léků, D drimery, 
zpřesněno bylo stanovení troponinu T. 

 byl ustanoven transfuzní lékař – MUDr. Hollmannová, svou činnost zatím vykonává na část 
úvazku. 

 
Personální změny 
 
V roce 2000 došlo k  personálním změnám a to odchod prim. MUDr. Pohankové do důchodu  



nadále provádí pro odd. supervizi a vede metabolickou poradnu. Oddělení vede Ing. Eva 
Podzimková s odpovídající atestací a praxí. Nastoupila  MUDr. Lubasová, která je zařazena ve spec. 
přípravě ke složení atestace I. st. v oboru klinická biochemie 
celkový počet zaměstnanců laboratoře činí 21: 
                                                                          lékaři                2 
                                                                          VŠ nelékaři       2 
                                                                          laborantek       16 
                                                                          pomocnice        1 
Školení a semináře 
ROCHE analyzátory v klinické biochemii a seminář pro uživatele produktů klinické chemie 
účast Ing. Podzimková, Mgr. Pohanková 
Pracovní den České společnosti klinické biochemie, účast Hořejší, Nollová, 
II. celorepublikový seminář o průtokové cytometrii a mikroskopii močového sedimentu, Praha, 
účast Ing. Podzimková, Mgr. Pohanková, 
Pracovní dny SZP s novinkami v oboru transfuzní služby a hematologie, Mladá Boleslav, účast 
Pokorná, Nollová, 
BIOLAB 2000, konference biochemických laborantů, Ústí n. Labem, účast Horáková, Valecká 
FONS 2000, Sympozium klinické biochemie, Pardubice, účast Ing. Podzimková, Mgr. Pohanková, 
ABBOTT oblastní seminář uživatelů diagnostických systémů, účast Ing. Podzimková, Petrová, 
Kurz klinicko-biochemické vyšetřování v urgentních stavech, účast Ing. Podzimková 
 
Perspektivy OKBH 
Doplnit soubor metod o další vyšetření: Uricult, procalcitonin, borrelie, anti TPO, anti TG. Umožnit 
transfuznímu lékaři vykov¨návat činnost vyplývající z náplně této odbornosti. 

INTERNÍ   ODDĚLENÍ 
 

PRIMÁŘ ODDĚLENÍ  MUDr. Ivo  JÖRG 
ZÁSTUPCE PRIMÁŘE  MUDr. Danuše Hájková / MUDr. Lubomír MOUREK 

VRCHNÍ   SESTRA        Dagmar  HÁDKOVÁ 
Kolektiv lékařů a sester 

 
 
 
Lůžková část 
 
počet hospitalizovaných pacientů                          2918 
počet ošetřovatelských dnů                                   21150 
průměrná ošetřovací doba                                    7,2 
využití v % 73,1 
 
Ambulantní část 
 
interní ambulance – počet vyšetřených pacientů 3777 
                             - počet léčených pacientů 2920 
počet výkonů celkem 5017 
 
 
gastroenterologie 659 hematologie 1966 
nefrologie 688 hepatologie 1264 
kardiologie 727 endokrinologie 4870 
osteologie 325   
 
 
Počet výkonů u ambulantních a hospitalizovaných pacientů  
 
sono štítné žlázy 1038 sono epigastria 982 
sono karotid 867 ECHO kardio 1638 
kolonoskopie, polypekt 405 gastroskopie 964 
rektoskopie 340 denzitometrie 2164 
HUT 32 TK HOLTER 92 
EKG HOLTER 413 ERCP 81 
ergometrie 314 PH metrie 13 
 
 



Výzkum 
 
Studie  EVROPA - Prestarium     se podílí   MUDr. Ulman, MUDr. Hanuštiaková 
Studie PAFAC       se podílí prim. MUDr.Jörg, MUDr. Hájková D., MUDr. Pěchula, MUDr. Tichý 
 
Personální změny, atestace 
 
Do pracovního poměru byla přijata MUDr. Sabina Tichá, odešla MUDr. Lejsková. MUDr. Řehoř a 
MUDr. Hájková V.  složili atestaci I. stupně. Ke složení nástavbové atestace se připravují: MUDr. 
Škyvarová v revmatologii, MUDr.Hollmanová v hematologii, MUDr. Řehoř v gastroenterologii, 
MUDr. Ulman a MUDr. Hanuštiaková v kardiologii. Ke složení atestace II. stupně se připravují 
MUDr. Tichý a MUDr. Pěchula. 
PSS obor gastroenterologie zahájila studium Benešová, obor ARIP studuje Klokočníková, obor oš. 
péče v interních oborech studují Formáčková a Tučková,  Hušková, studuje bakalářské studium 
Ke studiu PSS obor ARIP jsou přihlášeny sestry Tomanová, Kobrová. 
 
 
 
 
Školení, semináře, odborné stáže 
 
Pravidelné měsíční semináře lékařů a sester v rámci dalšího vzdělávání samostatně nebo ve 
spolupráci s farmaceutickými firmami. Účast na řadě kongresů, školících akcích pořádaných IPVZ 
Praha, IDV Brno a různé odborné stáže. 
Kongres interní medicíny, Zlín, účast prim. MUDr. Jörg, MUDr. Hanuštiaková, MUDr. Tichý. 
Kardiologický kongres, Brno, účast prim. MUDr. Jörg, MUDr. Hanuštiaková, MUDr. Ulman. 
Gastroenterologický kongres, Karlovy Vary, účast prim. MUDr. Jörg, MUDr. Šebek, MUDr. Řehoř. 
Nefrologický kongres, Plzeň, účast MUDr. Mourek 
Echokardiografické dny, IKEM Praha, účast MUDr. Hanuštiaková, MUDR. Ulman, 
Endokrinologie-stáž, Praha, Klinická endokrinologie, Pardubice, účast:  MUDr.Jedlovská 
Odborná stáž VUCHR, Praha, účast MUDr.Škyvarová (1 měsíc) 
Kurz tranzoesophagiální echokardiografie, IKEM Praha,účast MUDr. Hanuštiaková, MUDr. Ulman 
Inovační kurz IPVZ, Praha, účast prim. MUDr. Jörg 
Nutriční postupy v intenzivní péči u kritických nemocných, ARO FN Hradec Králové, účast MUDr. 
Hanuštiaková, MUDr. Ulman 
 
Nadregionální působnost 
 
Osteologické pracoviště (celotělová denzitometrie  DEXA)          
ERCP - spolupráce s IKEM Praha 
ECHO – spolupráce s klinickými pracovišti 
 
Další činnost    
Interní oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou chorob vnitřních. Celková kapacita 79 lůžek je 
rozdělena na  dvě standardní oddělení, jednotku intenzivní péče s 9 lůžky a jednotku intermediální 
péče. O pacienty pečuje celkem 75 zdravotnických pracovníků, z toho 16 lékařů. 
Erudici vyššího stupně má 6 lékařů,   
Oddělení je  dobře  technicky vybaveno - např. sonograf Toschiba, Holter, monitorovací zařízení a 
EKG Packard, ergometr, denzitometr DEXA-Hologic, endoskopická technika firmy OLYMPUS. 
Dobrá erudice lékařů a sester přispívají k vysokému standardu poskytované léčebně preventivní 
péče v řadě  oborů. Úspěšně  se rozvíjí kardiologie, nefrologie, gastroenterologie,endokrinologie, 
hematologie, angiologie, osteologické pracoviště. 
Interní oddělení úzce spolupracuje s řadou klinických pracovišť a někteří špičkoví odborníci 
z těchto pracovišť se přímo podílí na práci a odborné výchově našich pracovníků. 
Významně stoupá podíl pacientů, kteří po konzervativním zaléčení infarktu myokardu jsou 
předáváni do péče klinických pracovišť, kde je provedeno invazivní vyšetření koronárních tepen  
s možností PTCA, event. jsou indikováni k rekonstrukčním operacím koronárních cév. Díky 
zkvalitnění ECHO kardiografického vyšetření včetně využití techniky jícnového ECHA, stoupá 
množství pacientů indikovaných k náhradám, event. plastikám chlopní. 
Větší počet pacientů s preterminálním srdečním selháním je odesílán ke zvážení transplantace 
srdce,. 
 
Perspektivy interního oddělení 
Zabezpečit v termínu březen 2001 přesun interního oddělení do nově vybudovaného pavilonu 
interních oborů. 
Rozvoj invazivní kardiologie ve spolupráci s klinickými pracovišti. Nákup nového ECHO 
kardiografického přístroje v 1.pololetí 2001, který umožní rutinní zavedení metody jícnové 



echokardiografie. To zajistí další zkvalitnění diagnostiky ICHS a srdečních vad (kontrastní 
echokardiografie, dobutaminové ECHO). Dále zkvalitní diagnostiku onemocnění periferních cév 
v návaznosti na výkony cévní chirurgie v naší nemocnici. 
Další rozvoj endoskopické diagnostiky a léčebných metod  v gastroenterologii, včtně systematické 
PH metrie dolního jícnu. Postupná obnova monitorovacích systémů na JIP, včetně Holterovského 
monitorování a invazivního hemodynamického monitorování. 
Od dubna 2001 zavedení metody spirometrie u hospitalizovaných pacientů a u pacientů 
indikovaných k rizikovějším operačním výkonům. Vzhledem k dislokaci interního oddělení bude 
nezbytné zajistit UPV převodem event. nákupem kvalitního ventilátoru, dále nákup pojízdného rtg. 
přístroje. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             

RYCHLÁ  LÉKAŘSKÁ  POMOC   (RLP) 
 

VEDOUCÍ LÉKAŘKA   MUDr. Simona  GORČÍKOVÁ 
ZASTUPUJÍCÍ  VEDOUCÍ  LÉKAŘ    MUDr. Peter ZÁRUBA 

STANIČNÍ   SESTRA    Jana  KRISTEKOVÁ 
 
              Oddělení Rychlé lékařské pomoci (RLP) je v jabloneckých podmínkách nemocničním  
zařízením Okresního střediska zdravotnické záchranné služby (OSZZS). Zajišťuje přednemocniční 
neodkladnou pomoc při stavech náhlého ohrožení zdraví nebo života – tzv. primární zásahy, dále 
zajišťuje převozy nemocných a raněných mezi zdravotnickými zařízeními – tvz,. sekundární 
převozy. 
 
Má dvě výjezdová stanoviště   v Nemocnici Jablonec n. n.  a v Nemocnici Tanvald 
 
Činnost Rychlé lékařské pomoci 
 RLP Jablonec n. N. RLP Tanvald Celkem 
počet výjezdů 1555 1135 2690 
z toho:     
primárních zásahů 1459 931 2390 
sekundárních výjezdů 96 204 300 
 
Příčiny zásahů  
 RLP Jablonec n. N. RLP Tanvald Celkem 

Onemocnění 1058 150 1208 

Úrazy 188 88 276 

Intoxikace 52 58 110 

Psychiatrické nemoci 1 17 18 

Sebevraždy a 
sebepoškození 

 
27 

 
12 

 
39 

Dopravní nehody 132 17 149 

Resuscitace 28 19 47 

  
Kromě akutních výjezdů se personál podílí i na zdravotnické zajištění větších nebo rizikových 
sportovních a společenských akcí (Rallye Bohemia,  Jablonecký lékařský triatlon, Světový pohár 
v letech na lyžích), lékaři a sestry se pravidelně podílí na zabezpečení akcí Městského divadla. 
 
Semináře, školení 
Letos jsme se podruhé účastnili Mezinárodních závodů záchranných služeb Rallye Rejvíz 2000 
v Jeseníkách. Naše posádka se umístila v druhé desítce mezi 42 zkušenými družstvy. Jako 
jednotlivci jsme dokonce obsadili 3. 4. a 5. místo. Dále jsme se účastnili vědeckého semináře o 
součinnosti posádek ZZS v Příbrami a organizační konference ved. pracovníků ZZS v Přerově. 
 
Personální zajištění, změny, atestace 
V hlavním pracovním poměru pracuje  v Jablonci n.N.  9 dispečerek, 8 řidičů RLP, v Tanvaldě  
4 sestry RLP a 1 lékař. Ostatní lékaři a sestry jsou kmenovými zaměstnanci jiných oddělení, 
převážně z ARO. V  mimopracovní dobu se na službách podílí dalších 5 lékařů z interního oddělení 
a ortopedie a sestry z koronární jednotky interního oddělení a chirurgie.V Tanvaldě je denní 
pohotovost zajištěna kmenovým lékařem a 4 sestrami, se službami vypomáhá 7 lékařů.Všichni 



lékaři mají atestaci v základním oboru, 6 má atestaci II. stupně. PSS ARIP má 18 SZP, dva řidiči 
mají spec. kurz řidiče-záchranáře. Nepodařilo se nám získat lékaře trvale pro RLP. 
Stali jsme se členy Asociace zdravotnických záchranných služeb a budeme se podílet na její 
činnosti. 
 
Perspektivy RLP 
Na jaře 2001 plánujeme nákup nového sanitního vozidla pro RLP, Mercedes Sprinter s moderním 
vybavením. Přivítáme zprovoznění druhé tísňové linky 155. Plánované rekonstrukce prostor pro 
dispečink v Tanvaldě, ale i  v Jablonci n.N. Zrealizovat provoz ještě jednoho vozidla včetně posádky 
RZP bez lékaře, určenou hlavně k sekundárním převozům.        

 
 
 
 

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ 
 

 
PRIMÁŘ ODDĚLENÍ  MUDr. Jiří TICHÝ 
VRCHNÍ SESTRA Pavlína MILFAITOVÁ 

 
 
 
 
 
 
Činnost oddělení 
 
Na pracovišti patologie bylo v roce 2000 provedeno: 
 
pitev 149 
z odpitvaných těl bylo zhotoveno 1473 parafinových bločků 
 1511 nekroptických preparátů 
soudní pitvy, na vyžádání Policie ČR 23 
celkový počet zemřelých byl   347 
celkový počet biopsií                                          6109 
z nichž bylo zhotoveno              10 169 parafinových bločků 
z toho bylo zpracováno 16258 histologických preparátů 
peroperační biopsie z tzv. zmrazáků provedeno 52 

 
Personální změny, atestace 
 
Na oddělení pracují lékaři: primář MUDr. Tichý s atestací II. stupně v patologické anatomii, MUDr. 
Dušek je zařazen ve spec. přípravě ke složení atestace II. stupně v patologické anatomii. MUDr. 
Brandejská složila atestaci I. stupně v patologické anatomii. 
Pomaturitní studium v oboru histologie má ukončené jedna laborantka. 
Dále na oddělení pracují 3 laborantky, 2 sanitáři a administrativní pracovnice.   
 
Školení a semináře 
 
Pravidelná účast na seminářích s tematikou cytologických a bioptických vyšetření. Byl uspořádán 
klinicko-patologický seminář s aktivní účastí ve spolupráci s chirurgickým oddělením (téma – 
nádory prsu) 
 
Perspektivy patologicko-anatomického oddělení 
 
Oddělení je zařízeno moderní technikou jako autotechnikon, 2 mikrotony, 1 zmrazovač mikroton, 
zalévací linka a 3 mikroskopy od firmy NIKON. 
Do budoucna bychom chtěli začít vyšetřovat pomocí imunohistochemických metod, především však 
pomocí estrogenních receptorů. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

OPERAČNÍ SÁLY A CENTRÁLNÍ STERILIZACE 
 

VEDOUCÍ LÉKAŘ           MUDr. Vít NĚMEČEK 
VRCHNÍ SESTRA  Eva GREGOVÁ 

KOLEKTIV SESTER 
 
Přehled operačních výkonů 
 Počet operací Z toho laparoskopicky 

Chirurgie 2103 611 
Výkony  B1 51  
Urologie 716 42 
Ortopedie 505  
ORL 35  
 
Počet operačních výkonů je v celku stabilní. V příštím roce dojde k nárůstu po přestěhování 
gynekologicko-porodnického oddělení. V roce 2000 se začaly provádět některé ORL výkony. Jejich 
počet není veliký, ale projednává se možnost podstatného rozšíření spektra i počtu výkonů. 
Z ekonomického hlediska a pro větší přehlednost došlo ke změně přeúčtování nákladů na 
jednotlivá oddělení. 
 
Pedagogická činnost 
Průběžně probíhá školení extramurálních lékařů v laparoskopické operativě. 
Ošetřovatelská konference, Jablonec n.N., aktivní účast  Gregová. 
Setkání instrumentářek, Hradec Králové, aktivní účast Gregová. 
 
Semináře, školení, stáže 
Kongres instrumentáře, Brno, účast Halamová a Hegnerová. 
Traumatologické dny, Rožnov p. Radhoštěm, účast Makovcová, Ducháčová. 
Kongres centrální sterilizace, Třinec, účast Nosková. 
Stáž na centrální sterilizaci v Havlíčkově Brodě absolvovaly: Petzová, Nosková, Sirovátková, 
Víchová, Prousková, Gregová. 
Stáž na centrální sterilizaci v Novém Městě na Moravě absolvovaly: Papežová, Horvátová, 
Burianková, Lišková. 
Seminář sterilizace, dezinfekce a nemocniční hygiena, Trojanovice, účast Sirovátková 
Seminář prevence nozokomiálních nákaz, účast Petzová 
 
Personální změny, atestace 
K 1. listopadu 2000 byla ustanovena funkce vedoucího lékaře operačních sálů a jmenován do ní 
MUDr. Vít Němeček. Do pracovního poměru byly přijaty  Bucharová a Oherová. Na mateřskou 
dovolenou odešly Dubská a Kadavá. Na oddělení AR přešla Horvátová.  
Na operačních sálech pracuje nyní 13 sálových sester se specializací INOPS. Na centrální sterilizaci 
pracuje 5 sester z nichž  jedna se specializací INOPS. 
 
Další činnost 
Projekt HOPE - řízení změn a posílení role středního managementu v nemocnici, zlepšení 
komunikace a kooperace mezi oddělením a komplementem, účast Gregová, 
 
Nadregionální činnost 
Školící centrum laparoskopické chirurgie III. stupně. Tematické workshopy s podporou 
dodavatelských firem. 
 
Perspektivy operačních sálů a centrální sterilizace 
V roce 2001 dojde ke koncepčnímu dořešení celého traktu operačních sálů. Je to nutné zejména 
v důsledku stěhování gynekologicko-porodnického oddělení, nárůstu operativy a absence 
dospávacího pokoje. V úvahu přichází i vybudování dalšího operačního sálu, event. zákrokového 
sálku. V investiční oblasti se připravuje postupná obměna přístrojového vybavení, zejména 
laparoskopických sestav. 
Na oddělení centrální sterilizace je nutné stavebně i přístrojově dořešit nevyhovující mytí nástrojů. 
Cílem je poskytování optimálního servisu operačním oborům z hlediska ekonomického co 
nejefektivněji, z hlediska odborného nna úrovni současných standardů evropských zemí. 



 
 
 
 
 
 
 

ÚVODNÍ   SLOVO 
 
 
 
 
 
               Rok 2000 byl v Jablonecké nemocnici ve znamení prosazování 
zdravotní politiky okresu, celkové stabilizace  a snahou o zkvalitnění služeb o 
pacienty – klienty. Na základě porovnání statistiky stížností, děkovných dopisů a 
anonymní ankety pacientů v letech 1999 a 2000, lze konstatovat, že každodenní 
poctivá práce s pacientem přináší své ovoce. Děkovné dopisy a kladná hodnocení 
v anketě výrazně převyšují negativní hodnocení práce zdravotníků. 
Přesto je přede všemi pracovníky nemocnice velký úkol – vytvořit „přátelské“ 
prostředí pro pacienty v nemocnici. 
 
       Na dobrých výsledcích celé nemocnice se podíleli svojí prací všichni 
zaměstnanci a velmi rád jim touto formou za jejich zodpovědnou práci děkuji. 
 
       Současně bych chtěl poděkovat zastupitelům města Jablonec nad Nisou a 
Okresnímu úřadu Jablonec nad Nisou za významnou finanční podporu, kterou 
přispěli k obnově zdravotní techniky nemocnice v částce 11,5 mil. Kč za rok 
2000.  
 
       Poděkování patří i Nadaci nemocnice v Jablonci nad Nisou a všem 
sponzorům, kteří dle svých možností poskytují finanční dary na obnovu zdravotní 
techniky.  
 
 
 
 

 
                    Ing. Zdeněk Jakeš 

                                                                   ředitel  
                                                Nemocnice Jablonec nad Nisou 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

OŠETŘOVATELSTVÍ 
 

HLAVNÍ  SESTRA   Mgr. Radmila  ANTONOVÁ 
   

 
Počet přepočtených úvazků zaměstnanců zařazených v ošetřovatelském 

úseku 
 
 
SZP 257,43 
NZP / PZP 43,7 
Civilní služba 16 
 
V celkovém počtu jsou zahrnuty zdravotní dětské, ženské a všeobecné sestry, 
diplomované sestry a diplomovaní specialisté, zdravotní laboranti, radiologičtí laboranti, 
fyzioterapeuti. 
 
Zastoupení dle stupně dosaženého vzdělání 
 
1 Mgr. fyzioterapeut 
4 Bc.   ošetřovatelství 
15 DiS absolventů vyšších zdravotnických škol v oborech diplomovaná všeobecná  a diplomovaná  
           dětská sestra, diplomovaná sestra pro intenzivní péči a diplomovaná porodní asistentka a   
           fyzioterapeut diplomovaný specialista. 
85 SZP pracuje po absolvování PSS v úsecích práce, pro které získalo studiem specializaci 
3 vrchní sestry absolvovaly projekt HOPE - Řízení změn – posílení role středního 

managementu v nemocnici 
1       staniční sestra absolvovala kurz Management v ošetřovatelství 
 
V průběhu roku 2000 ukončilo pomaturitní  specializační studium 9 SZP v oborech 
radiodiagnostika, léčebná tělesná výchova, ARIP, péče v patologických stavech v gynekologii a 
porodnictví, ošetřovatelská péče v chirurgii. 
 
Celoústavní semináře zdravotních sester Nemocnice Jablonec nad Nisou byly zaměřeny na 
kontinuální zvyšování kvality ošetřovatelské péče, žilní kanylaci, aplikaci humánních inzulínů a 
kasuistiky v ošetřovatelském procesu. Na celoústavních seminářích konaných pod hlavičkou 
Regionu ČAS, zazněly příspěvky z oddělení patologie – součástí byl také den otevřených dveří na 
tomto pracovišti, dále historie sociální a zdravotní péče na Jablonecku a série přednášek z oblasti 
RDG, sterilizace a chirurgie. 
 
Regionální a nadregionální akce 
 
27. dubna 2000 III. Den ošetřovatelství proběhl s účastí SZP z regionu 
19. října 2000  III. Konference ošetřovatelské péče proběhla za účasti kolegyň z regionu, Moravy a 
SRN. 
 
Perspektivy 
 
Trvale usilovat o zavedení ošetřovatelského procesu do praxe všech pracovišť a zajistit tak 
nemocným komplexní péči poskytovanou s ohledem na jejich individuální potřeby. 
Zavedení ošetřovatelské dokumentace na všech pracovištích jako součást stálého zvyšování kvality 
ošetřovatelské péče a zlepšení výměny informací mezi zdravotnickými pracovníky různých 
odborností. 
 

 
 

 



 
 
 
 

HOSPODÁŘSKO TECHNICKÁ SPRÁVA 
NEMOCNICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Investiční  činnost 
 
      V roce 2000 byl nákladem 113 mil. Kč  postaven nový interní pavilon. Z původního 
programu výstavby zbývá na další období přemístění gynekologicko-porodnického 
oddělení do hlavního areálu nemocnice, včetně dokončení terénních úprav, parkovišť a 
vjezdů. Odhadované náklady cca 50 mil. Kč. 
 
     V průběhu roku 2000 byla zahájena obměna zdravotní techniky na jednotlivých 
odděleních. V příštích letech je nutno počítat s částkou cca 15 mil Kč/rok. 
 
 
 
Z prostředků: MěÚ,  OkÚ Jablonec n. N. a Nemocnice Jablonec nad Nisou 
 
byla zakoupena tato technika: 

 
 
Video gastroskop chirurgie 
Gastroskop  GIF gastroporadna – interní oddělení 
Ergo systém HP interné oddělení 
Plicní ventilátor A R O 
Kostní vrtačka chirurgie 
Ultrazvuk ALOKA chirurgie 
Endodesinfektor gastroporadna  
Sanita Mercedes RZP 
celkem 16,823.000,- Kč 
 
Z prostředků státní dotace 
 
Nebyla v roce 2000 pořízena žádná zdravotnická technika 

 
 
 
 
 
 



 
Správa  Nemocnice 

 
 

Provozní odbor , Dopravní zdravotní služba 
 
 
VEDOUCÍ         Vladislav PROKOP 
 
       V roce 2000 došlo k dalším změnám a to jak personálním tak strukturálním. V  rámci  
zachování funkčnosti  celku provozního odboru došlo ke sloučení vedoucích funkcí  DZS a velínu v 
počtu 2 pracovníků. Přestěhováním dětského oddělení z objektu v Bezručově ul. došlo k úspoře 3 
pracovníků 
Nadále využíváme  činnosti náhradní civilní vojenské služby, která byla rozšířena o denní  ostrahu  
u brány, která spočívá v selektování  vjezdu  do areálu nemocnice motorovým vozidlům.  
 
Oblast úspory energií: 
Pro rok 2001 je zpracována projektová dokumentace, která řeší dodávku tepla a ohřevu teplé 
užitkové vody ve staré části areálu nemocnice. Jedná se o objekty garáží, dopravy a RZP. Tyto 
objekty budou propojeny s primerním rozvodem nové části areálu, dojde k zrušení napojovacího 
bodu parní přípojky městského centrálního zdroje tepla a tím k optimálnějšímu využití stávající 
kapacity jak hlavní plynové kotelna, tak kogenerační jednotky. 
 
Kogenerační jednotka:  
Využití výkonu kogenerační jednotky se pohybovalo kolem 91,5  % a její výroba pokryla celkovou 
spotřebu z 49 %. Roční úspora byla vyčíslena na 1,3 mil. Kč v souvislosti s nižšími náklady na 
výrobu el. energie včetně využití vyrobeného zbytkového tepla  
Projekčně zpracovaná varianta na umístění druhé kogenerační jednotky umožní celému areálu 
nemocnice až 80ti % soběstačnost v pokrytí potřeb  elektrickou energií. Tímto se budou vynaložené 
náklady na energie nadále snižovat. 
 
Provoz dopravy: 
Po personálních změnách došlo k podstatnému obratu ve využití stávajících servisních kapacit 
v opravárenství vozového parku. V předešlých letech byl servis sanitních i hospodářských vozidel 
zajišťován převážně dodavatelsky. Od  srpna t.r. bylo započato s maximálním využitím stávající 
vybavenosti nemocniční autodílny a reálnými možnostmi provádění servisních oprav i na sanitních 
vozech VW. Cílem je úspora cca 40% dříve vynaložených prostředků za dodavatelské servisní práce. 
 
Prádelna 
 
VEDOUCÍ         Eva  SLAVĚTÍNSKÁ 
 
Úspěšně se dařilo nadále zvyšovat využití kapacity prádelenského provozu. Za toto období bylo  
vypráno, vyžehleno a vymandlováno prádlo v celkovém objemu 415,5 t  (v roce 1999 387,5 t). Tento  
7,3 %  nárůst byl převážně docílen nasmlouváním praní prádla pro soukromé odběratele. 
 
Perspektivy jednotlivých oddělení 
 
V roce dojde ke konečnému soustředění všech oddělení a provozů nemocnice do jednoho areálu. 
Přestěhuje se gynekologicko-porodnické oddělení z Turnovské ul. do areálu nemocnice.Tímto dojde 
ke značným úsporám v podobě využití stávajících energetických kapacit (kotelen, trafostanice, 
kogenerace, odpařovací stanice kyslíku, kompresorové a vakuové stanice atd.)Úspory přinese 
zrušení  rozvozu „mini areál“ ( strava, prádlo, zdravotnický materiál, léčiva apod.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odbor personalistiky          



 
VEDOUCÍ    Marie  PTÁČKOVÁ 
 
 
Počet zaměstnanců Nemocnice Jablonec nad Nisou k 31.12.2000 
 
 
 

fyzické osoby 538 
z toho ženy 400 
přepočtené počty 523,63 
počet zaměstnanců v lůžkové části 403 
lékaři 73 
jiní odborní 4 
SZP 272 
NZP 13 
PZP 37 
THP 3 
ostatní  1 
  
 
 
Nástupy v průběhu roku 2000  
lékaři 9 
SZP 30 
Výstupy v průběhu roku 2000  
lékaři 4 
SZP 29 

 
 
 
 
Na mateřskou dovolenou odešlo v průběhu roku 2000 celkem 13 žen, z toho 1 lékařka a 12 SZP. 
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ZPRÁVA 
 

HOSPODÁŘSKO TECHNICKÉ  
SPRÁVY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 



 
ZPRÁVY 

 
O ČINNOSTI   JEDNOTLIVÝCH 

ODDĚLENÍ 
 
 
 
 
 
 
 

 CHIRURGICKÉ  ODDĚLENÍ 
  

 INTERNÍ  ODDĚLENÍ 
 

 GYNEKOLOGICKO PORODNICKÉ ODDĚLENÍ 
 

 DĚTSKÉ  ODDĚLENÍ 
 

 ANESTEZIOLOGICKO RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ 
 

 ORTOPEDICKÉ  ODDĚLENÍ 
 

 UROLOGICKÉ   ODDĚLENÍ 
 

 REHABILITAČNÍ  ODDĚLENÍ 
 

 OPERAČNÍ SÁLY A CENTRÁLNÍ STERILIZACE 
 

 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE 
 

 RADIOLOGICKO DIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ 
 

 RYCHLÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 
                                                          

 ODDĚLENÍ ANATOMICKO-PATOLOGICKÉ 
 

 ZPRÁVA O OŠETŘOVATELSTVÍ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVA       AUDITORA 


