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Organizační struktura

Operační rektoskop zakoupen v roce 2008. Sanita nemocnice s pacientkou.

Zdravotnická oddělení

Název Primář/ka Vedoucí nelékařský pracovník

ARO - anesteziologicko resustitační 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 Mgr. Hana Bláhová

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

Vedení nemocnice 

Ředitel
MUDr.Vít Němeček, MBA

Náměstek HTS  
Ing. Milan Trpišovský, MBA

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Mgr. Jitka Řehořová

Rada nemocnice 

Předseda 
Petr Vobořil  
(místostarosta města Jablonec nad Nisou)

Členové: 
Eva Aichlerová 
(Komerční banka)

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

Eva Gregová 
(vrchní sestra operačních sálů Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o)

Ing. Miroslava Zajdová 
(Jablonex Group, a.s.)

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
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Organizační struktura

Nezdravotnická oddělení

Název Vedoucí / zaměstnanec Oddělení 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
oddělení zdravotních pojišťoven Kateřina Petrtýlová
lékárna Mgr. Lenka Tomíšková
referát pro styk s veřejností
úsek managementu kvality Petra Krajinová

oddělení zásobování

Při nemocnici funguje Základní a Mateřská škola.
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Úvodní slovo ředitele

Vážení spoluobčané,

rok 2008 byl pro naši nemocnici 
úspěšný, splnili jsme všechny 
cíle, které jsme si na jeho 
počátku stanovili.

 Za tento výsledek chci 
poděkovat všem našim 
zaměstnancům. Každý lékař, 
vysokoškolák, sestřička, labo-
rant, ošetřovatelka, zřízenec, 
THP pracovník či dělník má 
svůj větší či menší podíl na 

práci celé nemocnice i na jejich výsledcích. Zvláště pak 
chci poděkovat za odvedenou práci našim primářům, vrch-
ním sestrám a ostatním vedoucím pracovníkům, kteří musí 
vedle své odbornosti zvládat i řízení svých oddělení, což 
nebývá vždy jednoduché.

 V ekonomické oblasti jsme výrazně zlepšili svoje 
hospodaření. Dosáhli jsme zisku před odpisy ve výši 18 
mil. Kč. Větší část těchto prostředků  jsme využili na nákup 
investic, menší na posílení našeho pracovního kapitálu. 
Zvládli jsme tak pokles hospodářského výsledku z roku 
2007 a posílili svou fi nanční stabilitu. 

 Nemocnice neměla k 31.12.2008 žádné závazky po 
splatnosti. Mimo to jsme v roce 2008 snížili čerpání kon-
tokorentního úvěru a zvýšili zůstatky na našich běžných 
účtech. Jsme tak připraveni čelit určitým otřesům, které 
ve fi nancování zdravotní péče očekáváme. Tyto změny 
nezasáhnou zdravotnictví v roce 2009, ale patrně v roce 
2010, a to v souvislosti s ekonomickou recesí i zmatky 
na politické scéně (regulační poplatky, zastavení reforem 
atd.).

 Spokojenost pacientů je jedním z našich základních cílů. 
Dlouhodobě budujeme uživatelsky přívětivou nemocnici. 
Tuto strategii považujeme za hlavní investici do naší bu-
doucnosti, za konkurenční výhodu, která již má i fi nanční 
přínos.

 Další důležitou oblastí je spokojenost zaměstnanců. Ve-
lice dobře si uvědomujeme, že kvalitní a motivovaní pra-
covníci jsou naším největším bohatstvím. S nimi naše nem-
ocnice stojí a padá. Prioritou je nejen nárůst průměrných 
mezd, ale zejména spravedlivá diferenciace podle objemu 
a kvality práce. 

 Dovolte, abych zde poděkoval našemu zřizovateli, 
městu Jablonec nad Nisou. Děkuji jeho vedení a zastupitel-
stvu nejen za velmi dobrou spolupráci, ale i za významnou 
dotaci z rozpočtu města na přístrojové vybavení.

 Nakonec děkuji všem sponzorům jablonecké nemoc-
nice. Jejich příspěvky umožňují naši nemocnici poskytovat 
kvalitnější služby pro naše pacienty. 

 Vážení přátelé, přeji si, abych mohl i za rok ve výroční 
zprávě informovat veřejnost zejména o splněných úkolech, 
dobrých výsledcích a pozitivních trendech naší nemocnice. 
Abychom toho dosáhli, přeji nám všem pevné zdraví a 
životní optimismus.

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 fi nanční 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

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

Léčebná a preventivní péče

 Nemocnice Jablonec nad Nisou poskytuje zdravot-
ní služby v 16 oborech. Objem péče na 10 lůžkových 
odděleních je v posledních letech ustálený, limitovaný 
průchodností oddělení, s nadprůměrným využitím kapacit. 

 Počet vyšetření v ambulantní a komplementární části 
meziročně poklesl o 4%. Hlavní příčinu vidíme v zave-
dení regulačních poplatků zejména u akutní ambulant-
ní péče. Tento vývoj je pozitivní, klesl tlak na některá 
pracoviště. Zdravotníci se tak mohou více věnovat svým 
pacientům. 

 Kvalita zdravotní péče má tři rozměry. První jsou 
technicko - medicínské parametry (počty a spektrum 
výkonů, procento komplikací atd). Tuto oblast sledujeme 
nejen s pomocí vnitřních kontrolních mechanismů, ale 
využíváme i ukazatele kvality Národního referenčního 
centra a výstupy z Ústavu pro zdravotnické informace
a statistiku. Ve všech hlavních parametrech je naše 
nemocnice průměrná nebo nadprůměrná.

 Druhým rozměrem je kvalita subjektivně vnímaná 
pacientem. Tuto kvalitu zjišťujeme pomocí průzkumů 
spokojenosti pacientů. Vedle našeho vlastního průzkumu 
proběhl v roce 2008 i standardní a profesionální průzkum 
společnosti STEM / MARK. Naše nemocnice dopadla
v tomto hodnocení velmi dobře.

 Třetí rozměr kvality ve zdravotnictví souvisí s kontrolou 
a řízením kvality pomocí uznávaných manažerských 
metod. V naší nemocnici máme zavedený systém
ISO 9001, v roce 2008 jsme získali dozorový certifi kát.
V tomto systému postupně zavádíme standardy 
Spojené akreditační komise a v roce 2010 chceme
podstoupit akreditaci SAK.  Systém kontroly a řízení 
kvality zajišťuje soulad našich hlavních činností s legis-
lativou a dobrou praxí.

nemecek@nemjbc.cz
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 Léčebná a preventivní péče

Využití kapacit a výkonnost nemocnice

2005 2006 2007 2008

Akutní lůžka

Průměrná obložnost v % 81,7 81,4 81,1 80,6

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

Počet lůžkodnů 90 232 89 759 89 050 88 086

Nemocnice včetně následné péče

Průměrná obložnost v % 84,2 84,6 84,3 83,9

Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 7,5 7,3 7,4 7,0

Počet lůžkodnů 113 574 113 937 113 275 112 175

Počet hospitalizovaných pacientů 14 200 14 300 14 300 14 846

Počet operací 6 200 6 100 6 100 5 865

Počet vykázaných bodů (v tis.) 346 300 383 600 393 600 401 425

Počet ambulatních vyšetření 148 000 164 000 171 000 164 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1038
970

906
839

757 758
698 715 670 668 682 705 737 782 797

952

1168

1329

956

Laparoskopická operativa je jednou z odborných priorit nemocnice.

Počty porodů v nemocnici Jablonec nad Nisou
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Magnetická rezonance

Magnetická rezonance

Magnetická rezonance je vy-
šetřovací metoda, která využívá 
k zobrazování struktur lidského těla radio-
frekvenčních vln a silného magnetického 
pole. V Nemocnici Jablonec nad Nisou, 
p.o. bude v provozu od května 2009, a to 
především díky dotaci z fondů EU. Plánuje 
se, že se zde ročně provede zhruba  3 500 
vyšetření. V Libereckém kraji tak budou 
dva tyto přístroje, jeden v Krajské nemoc-
nici Liberec, a.s. a druhý v Jablonci nad 
Nisou. Tím bude zajištěna dobrá dostup-
nost nejen pro pacienty jablonecké nem-
ocnice, ale i ostatních v celém kraji. Další 
podrobné informace jsou zveřejněny na 
stránkách www.nemjbc.cz.

Přehled hlavních částí projektu 
v letech 2006 – 2009 
2006 – 2007  
-  příprava projektu, analýza trhu a potřebnosti 
 vyšetřovacích metod 
- jednání se zřizovatelem a zdravotními 
 pojišťovnami 
- zpracování stavebního projektu – stavební 
 povolení

I. polovina 2008  
- zpracování projektu
- podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II 
 Severovýchod
- schválení projektu

II. polovina 2008 
- výběrové řízení na technologii – přístroj
- výběrové řízení na stavební část projektu
- podpis smlouvy s regionální radou
- zahájení stavby (15.12.2008)

2009 
- stavební úpravy do 03 / 2009
- přivezení přístroje a další technologie 
 (2.4.2009)
- instalace přístroje 04 / 2009
- zaškolení personálu a zkušební provoz
 05 /2009  
- kolaudace do 06 / 2009

Financování projektu
dotace z ROP NUTS II 
Severovýchod

 43 058 000,- Kč

z toho technologie 35 697 520,- Kč
nemocnice z vlastních zdrojů 5 300 000,- Kč

Typy vyšetření

• CMP – krvácení do mozku 
 a mozkové infarkty
• Zhoubné nádory a jejich metastázy
• Degenerativní poškození páteře, 
 výhřezy plotýnek 
• Onemocnění a úrazy pohybového aparátu, 
 poškození vazů a menisků velkých kloubů
• Infekční onemocnění mozku, míchy
 a kloubů
• Kardiologická onemocnění
• Vyšetření orgánů dutiny břišní, 
 žlučových cest atd.
• Roztroušená skleróza
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Financováno
z Regionálního 
operačního programu 
regionu soudržnosti 
Severovýchod

Nadace nemocnice

Účelem nadace je pomáhat 
zajistit fi nanční prostředky 
na  pořízení a obnovu
zdravotnické techniky v Nemocnici 
Jablonec nad Nisou, p.o. Nadace rovněž 
poskytuje fi nanční prostředky zařízením
a organizacím zajišťující péči o nemocné 
a postižené v okrese Jablonec nad Nisou. 
Založena byla v roce 1993.

Zřizovatelé nadace

JABLONEX GROUP a.s.
Komerční banka, a.s.
LUCAS Varity, s.r.o.
Československá obchodní banka, a.s.
Město Jablonec nad Nisou
Preciosa, a.s.

Příspěvky Nadace nemocnice
2008 350 000,- Kč
2007 275 923,- Kč
2006 402 226,- Kč
2005 250 531,- Kč
2004 226 585,- Kč

Informace o nadaci jsou zveřejněny na 
www.nemjbc.cz



 Zdravotnická oddělení

ARO – anesteziologicko 
resuscitační oddělení

Statistika výkonů 2008
počet podaných anestézií 6 951
z toho:
regionálních anestézií 1 825
ambulantně 565
v průběhu ÚPS 1 108
počet porodních analgezií 309
počet pacientů hospitalizovaných na 
lůžkové části ARO

204

z toho:
nad 65 let 84
0-19 let 3
zemřelí 31

Přístrojové vybavení 2008
Na oddělení byl zakoupen přístroj pro kontinuální očišťování 
krve. Umí podpořit a nahradit funkci ledvin při renálním selhání 
(dialýza). Dále byly zakoupeny 3 monitory životních funkcí 
na lůžkové oddělení a bronchoskop - přístroj k vyšetřování a 
odstraňování hlenů event. cizích těles z dýchacích cest.

Události 2008
Byla zavedena bezplatná služba porodní analgezie, tj. bez-
bolestné porody. Meziroční vzestup porodních analgezií byl 
zaznamenán na 250 % oproti roku 2007.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení má pět lůžek a dále zajišťuje 
podávání anestezií v rámci celé nemocnici. Na fotografi i jeden 
z nových monitorů zakoupených v roce 2008. Moderní lůžka byla 
pořízena v roce 2007.

Centrum doléčování
a rehabilitace

Statistika výkonů 2008
Počet hospitalizací
CEDR Jablonec n. N. 230
CEDR Tanvald 249
Obložnost CEDR celkem 98%

Přístrojové vybavení 2008
Na oddělení do Tanvaldu byl zakoupen defi brilátor.

Události 2008
• Na oddělení v Tanvaldu byla zrekonstruována kanalizace. 
• Personál uspořádal pro pacienty oddělení v Tanvaldu 
 i v Jablonci n. N. posezení s malou oslavou a zábavným 
 programem v době Velikonoc, Vánoc a podzimních oslav. 
• Od roku 2007 funguje na oddělení pět sociálních lůžek. 
 Tato lůžka slouží k dlouhodobější hospitalizaci 
 nesoběstačných pacientů, kteří nemají vůbec žádné 
 sociální zázemí. V roce 2008 touto péčí prošlo 11 pacientů.

Centrum doléčování a rehabilitace je osučástí naší nemocnice od 
roku 2005. Oddělení má dvě části, přičemž jedno z nich se nachází 
v Tanvaldu. 

Centrální operační sály 
a centrální sterilizace

Statistika operačních výkonů 2008
Obor
Chirurgie 2 198
z toho laparoskopicky 801
Urologie 821
z toho laparoskopicky 104
Gynekologie 429
z toho laparoskopicky 349
sekce 246
výkony celkem 1026
z toho:
HSK 220
CP 88
UPT 250
RCVI 219
koniz. 148
ostatní 104
HSG 17
Ortopedie 777
podrobnější statistika u oddělení ortopedie
ORL 594
Celkem 5 311 operací a 1 026 výkonů

Přístrojové vybavení 2008
Nákup operačního rektoskopu (foto viz. strana 2).

Centrální sterilizace
v malé myčce proběhlo 2 105 cyklů 

(průměrně 8 cyklů za den)
ve velké myčce proběhlo 1 201 cyklů 

(průměrně 5 cyklů za den)
plazmový sterilizátor 981 cyklů 

(průměrně 4 cykly za den)
dva parní sterilizátory 4 674 cyklů 

(průměrně 18 cyklů za den)

Od 1. dubna 2008 bylo složeno 5 455 nástrojových kontejnerů 
(průměrně 29 za den ) a 3 611 prádlových kontejnerů (průměrně 
19 za den).

Gastroenterologie

Statistika výkonů 2008
počet léčených pacientů 6.545
počet vyšetření 14 738
z toho:
ultrazvukových vyšetření 3 349
endoskopických výkonů 5 425
z nich:
gastroskopie 2 159
koloskopie 1 685
ERCP 516
EUS 431
anoskopie 597
rektoskopie 37

Přístrojové vybavení 2008
Zakoupen byl ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy, který se 
používá nejen k diagnostickým vyšetřením ale i k terapeu-
tickým zákrokům a k endosonografi i vnitřních orgánů. Dále 
videoduodenoskop (endoskop k vyšetření a zákrokům na 
žlučových cestách a slinivce) a videogastroskop (endoskop 
nejvyšší třídy k vyšetření horní části zažívacího traktu).

Události 2008
• Během roku uspořádalo oddělení 3 worksohopy: endosko-
 pický pro regionální gastroenterology, endosonografi cký 
 pro začínající endosonografi sty a endosonografi cký pro 
 pokročilé endosonografi sty z ČR. Výsledky práce lékaři 
 gastroenterologie prezentovali na několika celostátních
 i regionálních sympoziích formou přednášek, videoprezen-
 tací a aktivní účastí na live přenosech. 

Oddělení zajišťuje péči pro pacienty v rámci Libereckého kraje i celé 
ČR. V roce 2008 byla zahájena stavba na gastroenterologii, díky 
které se rozšíří prostory o další vyšetřovnu.
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Zdravotnická oddělení

Gynekologicko porodnické 
oddělení

Statistika výkonů 2008
Lůžková část
počet přijatých pacientek 
(nárůst meziročně o 369 pacientek, tj o 14%)

3 051

počet operací 1 455
z toho výkony 1 026
velké operace 429
ostatní hospitalizace 267
v ambulantní části ošetřeno 
(nárůst meziročně o 1 843 pacientek, tj o 17,5% )

12 342

porody 
(nárůst meziročně o 161 rodiček, tj. o 13,7 %)

1 329

z toho císařských řezů (tj. 18,5%) 246
Převozy in utero
Liberec 20
Ústí n/Labem 7
Praha 4
CELKEM 31

Přístrojové vybavení 2008
Na oddělení byl zakoupen nový diagnostický ultrazvukový 
přístroj a na operační sály hysteroskop pro endoskopické 
operace v dutině děložní.

Události 2008
V září ukončila provoz gynekologická ambulance v Železném 
Brodě. Za období 01 - 09 2008 zde bylo ošetřeno 2 030 pa-
cientek.

Kromě prvního narozeného miminka roku přicházejí gratulanti
i k tisícímu miminku a porodu. V roce 2008 se tisící miminko roku 
narodilo o dva měsíce dříve než v přechozím roce. 
Na fotografi i Petr Vobořil, místostarosta města.

Chirurgie

Statistika výkonů 2008
Lůžková část
počet hospitalizovaných pacientů 2 871
počet operovaných pacientů na centrálních 
sálech

2 154 

z toho: 
traumatologie + artroskopie 586+106
břišní chirurgie
          laparoskopicky 

1 005
741

kolorektální chirurgie 276
operace prsu 107
cévní operace 161
operace kýl 
              laparoskopicky 

267
172

ostatní (výkony na štítné žláze, plastické 
operace, exstirpace….)

331

Ambulantní část
chirurgická ambulance 25 249
z toho:
ambulance plastické chirurgie 1 835
ambulantní výkony 4 136
ambulantní operační výkony 1 505 
z toho:
plastická chirurgie (excise kožních tu, operace 
ruky, úprava boltců, víček, korekce jizev…)

413

Přístrojové vybavení 2008
Nejvýznamnějším přístrojem zakoupeným pro chirurgické 
obory je přístroj Ligasure, který významně urychluje operační 
výkony a snižuje krevní ztráty při operacích. Dále byla pořízena 
další drobná přístrojová technika (např.defi brilátor, odsávačky, 
EKG, ventilátory, enterální výživová pumpa, pulzní oxymetry, 
infuzní pumpy a lineární dávkovače).

Události 2008
• Nástup nové vrchní sestry Mgr. Hany Bláhové
• Výstavba recepce chirurgické ambulance
• Stavební úpravy na lůžkové části chirurgie
• Kamerový systém na 2 pokoje standardního oddělení B1
 a B2 pro monitoraci pacientů vyžadujících intenzivnější péči 
• Primář oddělení MUDr. Michael Vraný zvolen opět do
 výboru České chirurgické společnosti

Interna

Statistika výkonů 2008
Lůžková část
počet hospitalizovaných pacientů 3 078
počet ošetřovacích dnů 22 934
průměrná ošetřovací doba 7,4
využití v % 79,3
Ambulantní část – počet vyšetřených pacientů
interní ambulance 7 464
obezitologie 372
nefrologie 729
kardiologie 2 598
osteologie 1 910
hematologie 1 822
endokrinologie 5 690
neurologie 2 866
Počet výkonů u ambulantních a hospitalizovaných pacientů
sono štítné žlázy 2 014
sono karotid + žil 1 019
spirometrie 138
ergometre 164
HUT 17
sono epigastria 771
ECHO kardio + jícen 1 738
denzitometrie 7 155
Ekg Holter 310
TK Holter 196

Přístrojové vybavení 2008
2 monitory životních funkcí pro JIP a příjmovou ambulanci
1 ventilátor Puritán Bennet
1 ultasonografi cký přístroj Alfa Aloka 7
1 tlakový Holter
2 polohovací lůžka pro JIP díky Nadaci Preciosa
Dále byly díky sponzorům zakoupeny dvě elektrické odsávačky, 
speciální antidekubitní matrace, polohovací pomůcky vhodné
i pro provádění bazální stimulace pacientů, jeden steribox, dva 
pulsní oxymetry, jedno křeslo pro kardiaky.

Události 2008:
• Pokračuje a dále se rozvíjí činnost Krajského osteocentra.
• Ve spolupráci s ORL pracuje spánková laboratoř.
• Rozvíjí se činnost neurologické ambulance.

Oddělení klinické biochemie
a hematologie

Statistika výkonů 2008
celkový počet vyšetření  2 304 006
z toho pro lůžková oddělení nemocnice 1 018 642
V roce 2008 došlo oproti roku 2007 k nárůstu počtu vyšetření o 4,4 %.

Přístrojové vybavení 2008
Vzhledem k výraznějším změnám v přístrojovém vybavení
v předchozích dvou letech nedošlo v tomto roce k významnějším 
nákupům. 

Události 2008
Cílem roku bylo stabilizovat provoz a vytvořit dokumentaci 
k analyzátorům uvedeným do provozu v předchozích dvou 
letech. Byla zkvalitněna metoda pro erytrocyty v zástinu.
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 Zdravotnická oddělení

Onkologie

Statistika výkonů 2008
počet ošetřených pacientů 1 098
chemoterapie (počet pacientů) 122
jiný důvod 999
počet ošetření – návštěv 6 894
počet dispensárních vyšetření 1 285
počet aplikovaných cyklů chemoterapie 932
lymfodrenáže (manuální, komorová, 
kompresivní / počet výkonů)

8 180

z toho manuálních lymfodrenáží 3 406

Události 2008
• V rámci snahy přesunutí oddělení do areálu nemocnice
 (ambulance sídlí nyní v Liberecké ulici) probíhala příprava 
 plánů a získávání prostředků na vybudování onkologické 
 ambulance.
• Kromě podávání chemoterapie, imunoterapie, dispensa-
 risace onkologických pacientů, lymfodrenáží apod. byla 
 oddělením prováděna pravidelná konziliární vyšetření
 u lůžek na jednotlivých odděleních nemocnice. Jednou 
 měsíčně se konají společné dispenzární kontroly onkolo-
 gických pacientů na ORL oddělení, jednou týdně se primář 
 účastní RTG vizit.  U imobilních pacientů dochází sestra
 z ambulance aplikovat cytostatika přímo na lůžková oddělení.
• Oddělení klinické onkologie je součástí KOC/KOS
 (komplexní onkologické centrum/komplexní onkologická
 skupina) Libereckého kraje.
• Zdravotní personál spolupracuje s občanským sdružením 
 JAKOP (Jablonecký klub onkologických pacientů).

ORL – ušní, nosní, krční

Statistika výkonů 2008
Lůžková část
počet hospitalizovaných pacientů 553
průměrná ošetřovací doba 5,8
průměrná obložnost 67%
operační výkony 594
z toho
  laryngectomie 3
  operace ucha 82
  operace uzliny 26
  parotidectomie 6
  tracheotomie 18
  funkční endonasální výkon 48
  septoplastika 77
  adenotomie 236
  tonsilectomie 156
Ambulantní část
počet vyšetření 12 042
konsiliární vyšetření pro potřeby nemocnice Jbc 1 333
vyšetření otoakustických emisí u novorozenců 1 363

Přístrojové vybavení 2008
Pro pacienty bylo zakoupeno 11 nových lůžek a stolků. Ze 
sponzorských darů byl pořízen radiofrekvenční generátor
Celon, který se využívá především při operacích měkkého
patra a nosní sliznice.

Události roku 2008
• Ukončení provozu ORL ambulance v Železném Brodě.
• Nadále se oddělení věnuje zvýšenému počtu pacientů se 
 spánkovou apnoí a rhonchopatií (chrápání). Tyto problémy 
 se řeší chirurgicky nebo ve spolupráci s plicním oddělením 
 nemocnice v Liberci.

MUDr. Šerclová zajišťuje screening vyšetření sluchu všech 
novorozenců narozených v nemocnici Jablonec nad Nisou.

Ortopedie

Statistika výkonů 2008
Výkony za hospitalizace
počet hospitalizovaných pacientů 790
počet operačních výkonů 750
z toho: 
TEP kyčle 138
TEP kolena 86
revize TEP (kyčel + koleno) 14
TEP hlezna 2
TEP ramenního kloubu 2
arthroskopie (diagnostické + rekonstrukční) 335
hemiarthroplastika kolenního kloubu 15
ostatní  158
Ambulantní část
první vyšetření 2 241
kontrolní vyšetření 2 598

Přístrojové vybavení 2008
Arthroskopická pumpa – zlepšení přehlednosti v arthrosko-
povaném kloubu.
Nový pneumatický turniket k operacím v bezkreví – náhrada 
za 15 let starý.
Náhradní motorový vzduchový systém – oscilační pila, 
vrtačka + reamer, nezbytné pro všechny operační výkony na 
velkých kloubech, akumulátorový minisystém – nezbytnost při
operacích na drobnějších strukturách.
Nový EKG přístroj jako náhrada za starý dosloužilý – 
zakoupen s přispěním veřejné sbírky.

Události roku 2008
• Zavedení nové 
 kloubní náhrady –   
 TEP MTP kloubu 
 halluxu (kořenový 
 kloub palce nohy)
• První operace
 bikompartmentální
 náhrady kolenního  
 kloubu (náhrada 
 poškozené vnitřní 
 části kolenního   
 kloubu spolu
 s kloubem 
 femoropatellárním)

Patologie a ordinariát
soudního lékařství

Statistika výkonů 2008
pitvy celkem 472
z toho:
soudní 169
úmrtí mimo zdravotnická zařízení 165
úmrtí v nemocnici 138
nekropsie - bločky 4 224
biopsie celkem 9 628
celkem bločky 29 614
celkem preparáty 34 450
preparáty zhotovené metodou zmrazených řezů 27
cytologie 205
z toho preparátů 1 473
imunohostichemické preparáty 274

Přístrojové vybavení  2008
Přístrojové vybavení oddělení je moderní, i když po
deseti letech intenzivního provozu je nutná obměna některých 
přístrojů. Z tohoto důvodu byl v roce 2008 zakoupen nový
autotechnikon v ceně 600 tis. Kč. Tento přístroj slouží
k přípravě tkání pro histologické zpracování a na základě 
kvalitního zpracování vzorků tímto přístrojem se zlepšila
i kvalita preparátů a tím i mikroskopická diagnostika. Nákup 
tohoto moderního a vícekapacitního přístroje byl nutností
i pro neustále se zvyšující množství vyšetřených bioptických 
vzorků. Nákupy drobných přístrojů a nástrojů jsou hrazeny 
především formou sponzorských darů (např. sekční instrumen-
tarium).

Události roku 2008
• Konzultační činnost některých složitých případů probíhá ve 
 spolupráci zejména s s Fingerlandovým ústavem Fakultní 
 nemocnice v Hradci Králové. Lékaři oddělení se pravidelně 
 zúčastní seminářů, pořádaných tímto ústavem a Sjezdu 
 patologů v Litomyšli. Pro Policii ČR libereckého regionu 
 provádí oddělení soudní pitvy a dále je prováděna i soudně
 znalecká činnost v oblasti ublížení na zdraví.
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Zdravotnická oddělení  

Pediatrie

Statistika výkonů 2008
počet hospitalizovaných   3 201
z toho počet narozených dětí 1 332
využití lůžek v % 85,7% 
průměrná ošetřovací doba 3,5 dne
ambulantní část – počet ošetřených 7 608
z toho vyšetření:
břišní USG 2 110
echokardiografi e 859
USG CNS 66
esophagogastroduodenoskopie 
(včetně biopsie a extrakce cizích těles) 142
rektoskopie 42
TK a EKG Holter 98
urodynamická vyšetření 218

Z celkového počtu dětí bylo 50% přijato s doprovodem rodiny.

Přístrojové vybavení 2008
Transportní inkubátor – slouží pro překlady novorozenců na 
specializovaná pracoviště
Monitor životních funkcí – na pediatrickou JIP, sledování 
činnosti srdce a plic u život ohrožujících stavů
Přenosný pulsní oximetr – sledování dětí při převozu
z operačního sálu
Inhalátor OMRON – léčba infekcí horních cest dýchacích 

Události roku 2008
• Trvá spolupráce s dětskou urologickou klinikou v Praze – 
 specializovaná ambulance v ambulantní části pediatrie
 s celokrajskou působností.
• Ambulance dětské gastroenterologie a výživy zajišťuje ve 
 spolupráci s gastroenterologickým oddělením specializo-
 vané výkony pro celý Liberecký kraj.
• V rámci uzavření pediatrického oddělení v nemocnici
 v Turnově stoupl počet hospitalizovaných dětí z oblasti 
 Turnova a Semil, včetně počtu dětí v odborných pediatric-
 kých ordinacích.
• Dvakrát ročně se koná akce pro veřejnost „Těšíme se na 
 miminko“.
• V říjnu 2008 proběhla celostátní konference dětských sester 
 na téma „Právní problematika v pediatrii“.

Radiodiagnostické oddělení

Statistika výkonů 2008
Celkový počet vyšetření: 59.786
mamografi cká vyšetření 6 071
CT vyšetření 10 188
z toho: 
CT koronarografi e 67
CT končetinové angiografi e 124
CT angiografi e karotid a nitrolebních cév 139
CT kolonografi e 51
monografi e 4 984
skiagrafi cká vyšetření 37 456
skiaskopická vyšetření 1 088
z toho defekografi e 41

Přístrojové vybavení 2008
Ultrazvuk Toschiba XARIO SSA-6 – ultrazvukový přístroj nové 
generace, který je lépe ovladatelný, plně digitální, zapojený 
do elektronického záložního datového systému nemocnice 
(PACS). Na přístroji se nově provádí vyšetření cévních struktur 
(doppler) a vyšetření měkkých tkání, pohybového aparátu, jako 
je např. vyšetření ramenních kloubů.
Magnetická rezonance
Na podzim bylo ukončeno výběrové řízení na magnetickou 
rezonanci. Vybrán byl nejmodernější 1.5 T přístroj, který patří 
do kategorie magnetů se silným polem, jež umožňují provádět 
nejnáročnější vyšetření. Přístroj umožní provádět kromě
rutinního vyšetřování v neurologické oblasti celotělová 
vyšetření v onkologické oblasti, funkční vyšetření srdce,
angiografi cká vyšetření dolních končetin, krkavic a nitrolebních 
cév. Oddělení se zaměří dále na vyšetření v oblasti břicha, jako 
jsou vyšetření jater, žlučových cest, slinivky, gynekologických 
orgánů a vyšetření střev.

Události roku 2008
• Lékaři se zaškolovali na magnetickou rezonanci ve fakultní 
 nemocnici v Hradci Králové a nemocnici na Homolce. 
• Oddělení nadále pokračuje v úspěšném provozu CT 
 přístroje, rozvíjeny jsou nejmodernější metody, např. CT
 koronarografi e a kolonografi e.
• Nově se na oddělení provádí obstřiky kořenů, bolestivých 
 meziobratlových kloubů a SI kloubů pod CT navigací jako 
 doplněk konzervativní terapie v rámci terapie bolesti páteře. 

Rehabilitace a fyzikální medicína

Statistika výkonů 2008
Lůžková část
počet přijatých pacientů 479
počet ošetřovacích dnů 6 739
průměrná ošetřovací doba 13,8
využití lůžek v % 100,0
počet lékařských vyšetření a výkonů 1 493
počet výkonů fyzioterapeutů 41 785
Ambulantní část
počet lékařských vyšetření a výkonů 9 872
počet výkonů fyzioterapeutů 70 914
Provoz v ambulantní části je do večerních hodin 
(včetně ordinací lékařů).

Ostatní lůžková oddělení nemocnice
počet lékařských vyšetření 252
počet výkonů fyzioterapeutů 67 608
Oddělení zajišťuje péči na všech odděleních nemocnice, 
a to i o víkendech.

Přístrojové vybavení 2008
Zakoupen byl moderní přístroj na magnetoterapii, tj. přístroj 
léčící pomocí magnetického pole.

Události roku 2008
• V oblasti materiálního zabezpečení byly rozšířeny prostory 
 ambulance o jednu novou cvičebnu a byla vymalována
 ambulantní část oddělení.
• Dále bylo na oddělení zavedeno pořádání pravidel-
 ných odborných seminářů, určených především pro
 fyzioterapeuty a rehabilitační lékaře. Semináře jsou
 akreditovány prostřednictvím organizace POUZP (Profesní 
 odborová unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy 
 a Slezska). Udělený počet kreditů byl 221 na celkem 10 
 seminářích. 
• Na podzim byl zahájen kurz mobilizačních a měkkých
 technik ve spolupráci s MUDr. Vackem z Nemocnice 
 Královské Vinohrady. Jedna z fyzioterapeutek ukončila kurz 
 z oblasti dětské rehabilitace, což přispěje ke zlepšení
 diagnostiky a terapie v tomto oboru.

Urologie

Statistika výkonů 2008
počet hospitalizovaných pacientů  1251

počet operačních výkonů 971
počet operací pro zhoubné onemocnění 263
využití lůžkového fondu oddělení 70,9%
využití lůžkového fondu JIP 61,9%

Přístrojové vybavení 2008
Koagulační jednotka TURis – k bezpečnému s minimalizací 
krevních ztrát provedení endoresekčních výkonů.
Ultrazvukový přístroj Toshiba včetně transrektální
biplanární sondy – ke zlepšení diagnostiky a verifi kaci
nádorového onemocnění.
V následném roce plánuje nemocnice zakoupit holmiový laser 
k bezpečnému řešení urolitiázy.

Události roku 2008
• Pokračování ve výzkumném projektu radiofrekvenční
 resekce ledvin pro tumor.
• Veškeré nádorově postižené ledviny odstraněny laparosko-
 pickou ručně asistovanou cestou.
• Zdokonalení minimálně invazivní techniky TOT, oddělení 
 dosahuje 96% úspěšnosti  vyléčení.
• Rozšíření spektra invazivních technik o muže trpící
 inkontinencí.
• Oddělení získalo akreditaci pro vzdělávání.

Odstranění močových kamenů laparoskopickou cestou.
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Ošetřovatelská péče

Kvalita ošetřovatelské péče
Při poskytování ošetřovatelské 
péče se velký důraz klade na její 
kvalitu. Na jaře roku 2008 byla 
ukončena výběrová řízení na 
výběr kvalitního spotřebního zdra-
votnického materiálu.

Rada pro kvalitu ošetřovatelské 
péče v průběhu roku provedla 
audity kvality péče na všech 

zdravotnických pracovištích nemocnice. Zaměřovala se 
hlavně na kontrolu dodržování standardů ošetřovatelské 
péče, na vedení ošetřovatelské dokumentace, na ob-
jednávání, distribuci a uložení léků a omamných látek
a dále na třídění biologického i komunálního odpadu.

V rámci sledování mimořádných událostí ve zdravotnickém 
zařízení jsme se zaměřili na nastavení preventivních opatření 
výskytu dekubitů, pádů pacientů, poranění zdravotnického 
pracovníka o kontaminovaný předmět, agresi na jednotlivých 
pracovištích nemocnice, selhání zdravotnických technologií
a možnosti omylu při podávání léků.

Na odděleních ARO, interny a CEDR se rozvíjela metoda 
bazální stimulace u pacientů, kteří jsou k této ošetřovatelské 
metodě indikováni.

V rámci zdravotnické dokumentace došlo v tomto roce ke 
změně v elektronickém zaznamenávání údajů o zdravotním 
stavu pacienta. Tento systém zamezí chybám v poskytování 
lékařské a ošetřovatelské péče a údaje o zdravotním stavu 
pacienta jsou lépe přístupné celému zdravotnickému týmu, 
který o pacienta pečuje.

Spokojenost pacientů
Pololetně byla vyhodnocena anketa spokojenosti pacientů 
na lůžkových odděleních a na ambulancích nemocnice, která 
probíhá kontinuálně již několik let. V průběhu vyhodnocení byli 
vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení upozorněni na ne-
dostatky, které byly předmětem řešení.

V průběhu celého roku se aktivně pracuje s pochvalami, 
poděkováními a stížnostmi pacientů a jejich rodinných 
příslušníků.

Na přelomu roků 2007 a 2008 nastaly změny v organizaci 
projektu „Dobrovolníci v nemocnice“. Jelikož byla utlume-
na činnosti Regionálního dobrovolnického centra Ještěd
v Liberci, převzala nemocnice péči o stávající dobrovolníky ve 
zdravotnickém zařízení. Byla pověřena nová koordinátorka 
dobrovolníků v nemocnici a zahájen nábor pro školení nových 
dobrovolníků.

Pedagogická činnost
V průběhu roku 2008 probíhala praxe studentů střední zdra-
votnických škol, vyšších odborných zdravotnických škol a 
vysokých škol v oborech zdravotnický asistent, všeobecná 
sestra, porodní asistentka, fyzioterapie, radiologický asistent 
a zdravotní laborant. Prohloubila se spolupráce s Technickou 
univerzitou v Liberci s Ústavem zdravotnických studií.

Vzdělávací a kulturní akce a konference
Ve spolupráci s Českou asociací sester regionem Jablonec nad 
Nisou bylo v průběhu celého roku organizována řada školících 
a vzdělávacích akcí. Proběhlo 10 seminářů, 9 konferencí,
2 akce pro veřejnost „Těšíme se na miminko“, 7 přednášek 
pro seniory, 1 předvánoční setkání pro bývalé zaměstnance
nemocnice.

V květnu 2008 se již po páté konal „Den jabloneckých 
zdravotníků“ v Městském divadle Jablonec nad Nisou pro 
zaměstnance nemocnice a čestné hosty. Vyhodnoceno zde 
bylo 16 nejlepších pracovníků Nemocnice Jablonec nad Nisou 
za rok 2008.

Perspektivy

Od ošetřovatelského personálu se předpokládá komplexní 
přístup k biopsychosociálním potřebám nemocného včetně 
provádění činností zaměřených na prevenci nemocí a komp-
likací i edukaci pacienta se zaměřením na vztah zdravot-
nický pracovník – pacient. Průběžně budou probíhat kurzy 
profesionality jednání a komunikace všech zdravotnických 
pracovníků. Budeme pokračovat v zaměření na prevenci 
výskytu mimořádných událostí a tím zajišťovat bezpečnou 
lékařskou i ošetřovatelskou péči pro naše pacienty.

Poděkování
Děkuji všem zdravotnickým pracovníkům úseku ošetřovatelské 
péče za zodpovědnou práci a výbornou péči, kterou věnovali 
pacientům jablonecké nemocnice v roce 2008.

Mgr. Jitka Řehořová
náměstek pro ošetřovatelskou péči

e v roce 2008.

Mgr. Jitka Řehořová
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Vážení přátelé,

rok 2008 byl rokem, kdy 
postupně začaly platit vládou
avizované první reformní kroky 
naší ekonomiky, počínaje
reformou veřejných fi nancí včetně 
reformy zdravotnictví. Některé 
zákony či vyhlášky vstoupily v 
platnost, některé byly projednány 
a některé se projednávají. Mám 
na mysli nás nejvíce se dotýkající 
skutečnosti, jako například dop-

ady zákona o DPH o zvýšení z 5-ti % sazby na 9%, zavedení
hrazení regulačních poplatkům za poskytování zdravot-
ní péče, plánování možného zavedení řízené zdravotní 
péče, atd.. Jsme si vědomi, že bez dalších změn nám hrozí 
vážné hospodářské problémy. Rádi bychom na tomto poli
obstáli se ctí a naše nemocnice zvládá tyto skutečnosti zatím 
dobře. Rok 2008 byl pro nás ekonomicky úspěšnější než rok 
předcházející.

Porozumění našim pacientům otvírá před námi nové možnosti 
sebepoznání a tak neustálé zvyšování dosažené úrovně 
poskytování zdravotní péče je hlavním cílem a smyslem 
naší organizace. Tuto snahu do značné míry ovlivňuje nejen
zdravotnická oblast nemocnice, ale i technická, provozní
a ekonomická část, která vytváří podporu hlavní činnosti. 
Právě souhra těchto úseků činnosti nemocnice je velmi 
důležitá a v jistém slova smyslu nezastupitelná. Zvláště pak 
v současném ekonomickém prostředí a způsobu fi nancování 
zdravotní péče. Kromě všech cílů, které před námi v minulo-
sti stály a stále stojí, je i velká výzva v oblasti ekonomické, 
kde se zaměřujeme zejména na optimalizaci hospodářského 
výsledku nemocnice.

Otázka fi nancování zdravotnických zařízení je dnes velmi 
aktuálním, ale i palčivým tématem, které celá společnost 
citlivě vnímá. V roce 2008 dosáhla Nemocnice Jablonec nad 
Nisou, p.o. výsledku hospodaření o 14 376 tis. Kč lepší než 
v předcházejícím roce. Při hodnocení tohoto vývoje je třeba 
přihlédnout k těmto skutečnostem. Do výsledku hospodaření 
byl rozpuštěn fond reprodukce majetku o 2 255 tis. Kč více 
než v roce 2007. V roce 2008 obdržela nemocnice o 387 tis. 
Kč méně než v předcházejícím roce. Odpisy po vyloučení
vlivu rozpuštění fondu reprodukce jsou v roce 2008 zúčtovány 

v částce 44 791 tis. Kč, v roce 2007 v částce 41 615 tis. Kč 
a výsledek z prodeje dlouhodobého majetku činil v roce 2008 
celkem -335 tis. Kč, v roce 2007 2 964 tis. Kč. 

Hospodářský výsledek  (s vlivem Vyhlášky 505/ 2002 Sb.) 15 550 443,94

z  toho

z hlavní činnosti 15 188 762,16
z hospodářské činnosti 361 681,78

Přál bych si, aby naši pacienti byli co nejvíce s našimi službami 
spokojeni. Chceme si získat důvěru při řešení jejich problémů. 
Usilujeme o to, aby se naše nemocnice stala vyhledávaným 
zdravotnickým zařízením, které je orientováno na občana, 
rodinu a místní komunitu. Rád bych touto cestou poděkoval 
všem našim pracovníkům za jejich nelehkou a obětavou práci, 
zvláště pak těm, k jejichž přednostem patří odborná kvalifi ko-
vanost, vlídnost a lidskost.

Ing. Milan Trpišovský, MBA
náměstek hospodářsko - technické správy

 

Investiční výdaje v roce 2008 
činily 29,178 mil. Kč
Finanční zdroje na investice (v tis. Kč)

2007 2008
Vlastní zdroje - 
Nemocnice JN, p.o. 

9 142 12 863

Město Jablonec nad Nisou 13 400 12 500
Liberecký kraj 0 3 000
Použité fi nanční dary 1 032 815

Finanční příspěvky a dotace na provoz (v tis. Kč)

2 007 2008
Město Jablonec nad Nisou 500 500
Liberecký kraj 2 022 1 391
Ministerstvo práce a sociálních věcí 638 740
Ministerstvo zdravotnictví 0 19
Ministerstvo kultury 0 123

Úspěšnost výběru regulačních poplatků byla 97 %. V jablonecké nemoc-
nici se vybírají přímo na jednotlivých ambulancích a lůžkových odděleních.

Tisková konference v nemocnici. Zprava: MUDr. Renata Procházková 
– primářka transfuzního oddělení nemocnice v Liberci, Mgr. Petr Tulpa – 
starosta města Jablonec nad Nisou, MUDr. Vít Němeček – ředitel
a Ing. Milan Trpišovský – náměstek nemocnice.
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Struktura nákladů a jejich poměr k celkovým nákladům vliv Vyhlášky 505/2002 Sb.

rok 2007 rok 2008

 tis. Kč % tis. Kč %

ZUM 24 600 5,46 28 991 6,00
SZM 15 690 3,48 15 003 3,10
Léky, prodej léků 45 987 10,21 54 356 11,24
Laboratorní a diagnostický.materiál 14 185 3,15 14 128 2,92
Všeobecný materiál a náhradní díly 9 916 2,20 6 026 1,25
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 695 0,60 4 622 0,96
Potraviny - stravování,prodej zboží 9 434 2,10 10 344 2,14
PHM 1 938 0,43 2 056 0,43
Ostatní materiál 4 503 1,00 11 361 2,35
Energie, plyn,voda 17 530 3,89 21 623 4,47
Služby soukromých lékařů 30 462 6,77 31 560 6,53
Ostatní služby 13 212 2,93 13 348 2,76
Úklidové služby 9 614 2,14 9 979 2,06
Stravování pacientů-jen externí areál 1 591 0,35 1 783 0,37
Telefonní poplatky 1 532 0,34 1 120 0,23
Opravy 10 698 2,38 11 717 2,42
Mzdy 166 769 37,04 175 681 36,33
Sociální a zdravotní pojištění 58 451 12,98 61 395 12,70
Příděl do FKSP 3 226 0,72 3 403 0,70
Příspěvek na obědy 194 0,04 191 0,04
Pojištění, ostatní fi nanční náklady 3 654 0,81 2 560 0,53
Daně,poplatky,úroky,ost.náklady 336 0,07 583 0,12
Odpisy, zůstatková cena vyř. Majetku 44 908 9,97 44 791 9,26
Korekce odpisů - vyhláška 505/2002 - 40 837 - 9,07 - 43 092 - 8,91

CELKEM 450 288 100,00 483 529 100,00
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Rozvaha s vlivem Vyhlášky 505/2002 Sb.

k 31.12. 2007 k 31.12. 2008

tis. Kč tis. Kč

AKTIVA CELKEM 801 894 794 167

Stálá aktiva celkem 735 692 717 254

dlouhodobý nehmotný majetek 3 088 4 803

oprávky k dlouhodobému.nehmotnému majetku -1 714 -2 371

dlouhodobý hmotný majetek 1 031 292 1 054 772

oprávky k dlouhodobému.hmot.majetku - 296 974 - 339 950

Oběžná aktiva  celkem 66 202 76 913

zásoby 4 876 7 777

pohledávky z obchodního styku 53 479 45 845

jiné pohledávky 117 71

fi nanční majetek 7 149 22 604

přechodné účty aktivní 581 616

PASIVA CELKEM 801 894 794 167

Vlastní zdroje krytí 741 470 733 574

majetkové fondy 735 693 717 255

fi nanční fondy 38 166 33 159

hospodářský.výsledek včetně ztrát z minulých let - 32 389 - 16 840

Cizí zdroje 60 424 60 593

dlouhodobé závazky 95 103

krátkodobé závazky 53 588 50 385

přechodné účty pasivní 6 741 10 105

Výkaz zisku a ztrát s vlivem Vyhlášky 505/2002 Sb. 

rok 2007 rok 2008

tis. Kč tis. Kč

Spotřeba materiálu 128 948 146 887

Spotřeba energie 17 530 21 623

Služby 67 109 69 507

Osobní náklady 228 640 240 670

Ostatní náklady 3 990 3 144

Odpisy dlouhodobého majetku (vliv vyhlášky) 4 071 1 699

NÁKLADY  CELKEM 450 288 483 530

Tržby zdravotních pojiš´toven 422 590 462 284

Tržby ostatní 24 303 32 221

Provozní dotace 3 160 2 773

Ostatní výnosy 1 409 1 802

VÝNOSY  CELKEM 451 462 499 080

HOSPODÁŘSKÝ  VÝSLEDEK 1 174 15 550
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Personální údaje

Počet zaměstnanců

zařazení  fyzický stav přepočtený stav

lékaři 102 92,50
farmaceuti 3 3,00
VŠ OKBH 3 3,00
nelékaři 353 339,74
ošetřovatel/ka 9 9,00
sanitář/ka 106 105,75
THP 46 43,68
dělníci 72 69,88
celkem 694 666,55

Věková struktura zaměstnanců

věk celkem z toho ženy

do 30 let 143 108
31 – 50 400 279
51 a více 151 146
celkem 694 533

Průměrný měsíční plat (všichni zaměstnanci)

2007 2008 růst

23 100 24 200 4,8%

Struktura vzdělání lékařů

Atestace II. stupeň + nástavbová - 62 lékařůZařazeni do oboru - 24 lékařů

Atestace I. stupeň - 16 lékařů

Struktura vzdělání nelékařů (ošetřovatelství)
Všeobecná sestra 236,08

Dětská sestra - 26,70

Ošetřovatelka + sanitář - 98,00

Porodní asistentka - 21,97

Zdravotnický laborant - 17,00

Fyzioterapeut - 19,00

Radiologický asistent - 11,00

Nutriční terapeut - 4,00

Zdravotnický asistent - 3,00

Sociální pracovník - 1,00

Sponzoři nemocnice 2008 (dar nad 50 tis. Kč)

ABB s.r.o., Praha
ASTELLAS PHARMA s.r.o., Praha
Bayer, s.r.o., Praha
B.Braun Medical s.r.o., Praha
DELIKOMAT s.r.o., Modřice
EBEWE Pharma,  Praha
GlaxoSmithkline s.r.o., Praha
Internation Metal Plast s.r.o., Jablonec nad Nisou
Jablotron Alarms a.s., Jablonec nad Nisou
Jablotron s.r.o., Jablonec nad Nisou
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou 
Nadace PRECIOSA, Jablonec nad Nisou
Novartis s.r.o., Praha
Philips ČR, Praha
PRECIOSA a.s., Jablonec nad Nisou
PROMINECON, Espaňa
Roche s.r.o., Praha
Sanofi -aventis,s.r.o., Praha

Za fi nanční příspěvky děkujeme.

Vydala Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. v nákladu 
500 kusů dne 14.5.2009 (www.nemjbc.cz). 
Zpracovala: Petra Krajinová – tisková mluvčí nemocnice
a kolektiv autorů / Grafi cká úprava a tisk: www.tisklosman.cz 
Fota: Leoš Chodura, Petra Krajinová a Jablonecký deník
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