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Údaje o nemocnici

Kontrolní a poradní orgány
Etická komise pro klinické hodnocení léčiv
Předseda: MUDr. Martin Bartoň

Komise účelné farmakoterapie
Předseda: MUDr. Lubomír Mourek

Komise pro sledování nozokomiálních infekcí
Předseda: MUDr. Michal Nesvadba

Stravovací komise
Předsedkyně: Miroslava Reczaiová

Inventarizační komise
Předseda: Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA

Škodní komise
Předseda: Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA

Investiční komise
Předseda: Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA

Skartační komise
Předseda: MUDr. Vít Mairich
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Organizační struktura

Zdravotnická oddělení
název primář/ka vedoucí
  nelékařský pracovník

ARO – anesteziologicko-resuscitační oddělení MUDr. Martin Bartoň Bc. Irena Petráková
Centrální operační sály a centrální sterilizace MUDr. František Zasche Eva Gregová
Centrum doléčování a rehabilitace (LDN) MUDr. Jitka Čulíková Mgr. Jitka Řehořová, MBA
Gastroenterologie MUDr. Vladimír Nosek Pavla Bašová
Gynekologie a porodnice MUDr. Bohumil Svoboda Bc. Hana Appeltová
Chirurgie MUDr. Michael Vraný Mgr. Simona Vachková
Interna MUDr. Ivo Jörg Bc. Jaroslava Benešová
Onkologie MUDr. Libor Hanuš Věra Tymichová
OKBH – laboratoř Ing. Eva Podzimková Eva Hořejší
Ortopedie MUDr. Petr Žák Jana Hujerová
ORL – ušní, nosní, krční MUDr. Robert Toscani/ Bc. Jaroslava Novotná
 MUDr. Zdeněk Kučera
Pediatrie MUDr. Petr Rota Jana Jírů
Patologie MUDr. Pavel Srna Bc. Pavlína Milfaitová
Radiodiagnostika MUDr. Jaromír Frydrych Bc. Filip Rasocha, DiS.
Rehabilitace a fyzikální medicína MUDr. Alena Svárovská Bc. Věra Seibothová/
  Štěpánka Hrušková
Urologie MUDr. Jaroslav Všetička, Ph.D. Lucie Novotná

Nezdravotnická oddělení
název/vedoucí/pracoviště

Ekonomický odbor
Ing. Mária Hartychová
finanční účtárna; mzdová účtárna; pokladna
Odbor technického zabezpečení
Ing. Petr Mašek
oddělení biomedicínského inženýrství;
investiční oddělení a inventarizace majetku;
oddělení telekomunikačního provozu
Odbor provozu a správy majetku
Bc. Daniel Maděra
provozní oddělení; velín; prádelna; stravovací provoz
Oddělení dopravy
Hana Šimková
Personální oddělení
Mgr. Pavel Kureš
personální oddělení, oddělení PaM
knihovna a spisovna
Oddělení zdravotních pojišťoven
Ing. Lenka Kurková
Lékárna
Mgr. Lenka Tomíšková
Oddělení zásobování a obchodu
Ing. Ondřej Šimek
Referát managementu kvality;
referát pro styk s veřejností 
Mgr. Petra Hybnerová, MBA

Při nemocnici funguje základní a mateřská škola.
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Vážení spoluobčané,
rok �015 byl pro naši nemocnici rokem po všech stránkách úspěšným. Splnili 
jsme všechny své cíle stanovené na počátku roku v oblasti ekonomické, 
výkonnostní, personální, provozní i v oblasti kvality péče. Za dobře odvedenou 
práci děkujeme všem zaměstnancům nemocnice.

Dosáhli jsme zajímavého provozního zisku, hospodářský výsledek před 
odpisy a daněmi (EBITDA) činil 48 700 tis. Kč. To nám umožnilo realizovat 
řadu investičních akcí. Šlo například o obnovu počítačového tomografu (CT), 
výměnu 150 lůžek, rekonstrukci operačního sálu číslo 1 včetně okolních 
prostorů či rekonstrukci stanic A� a A3 na interním oddělení.

Splnili jsme veškeré regulační parametry dle úhradové vyhlášky. Výkonnost 
naší nemocnice vzrostla, a to zejména v lůžkové části. Naše nemocnice 
se vyrovnala s přesunem části péče z některých nemocnic v okolí, které 
omezovaly provoz nebo rušily akutní oddělení.

Přes zvýšenou fluktuaci se nám daří nadále zajistit dobré personální pokrytí, 
a to nejen počty zaměstnanců, ale i strukturou jejich vzdělání a erudice. 
Průměrná mzda meziročně vzrostla na 105 %.

Nemocnice nadále plní základní parametry v oblasti kvality péče. V roce �016 
nás čeká reakreditace dle standardů Spojené akreditační komise.

Přejeme si, aby naše nemocnice nadále dobře fungovala a aby naši pacienti byli s poskytovanou péčí spokojeni.

Dále si přejeme, aby pokračovala dobrá spolupráce s naším zřizovatelem, statutárním městem Jablonec nad Nisou.

Za nejdůležitější úkoly do budoucna považujeme:
• zajištění personální stability, včetně odpovídajícího finančního hodnocení a diferenciace mezd,
• financování nezbytných investičních akcí v rámci základní i rozšířené reprodukce,
• stabilní výkonnost a plnění regulačních parametrů dle úhradové vyhlášky,
• úhradu péče, kterou přebíráme z nemocnic omezujících svoje kapacity,
• kontrolu nákladů a kvality poskytované péče.

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

Úvodní slovo ředitele
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Léčebná a preventivní péče

Statistika výkonnosti v letech 2010 – 2015
 2010 2011 2012 2013 2014 2015

akutní lůžka
průměrná obložnost v % 78,6 75,5 79,3 76,9 76,5 75,9

průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 5,6 5,3 5,� 5,1 5,1 5,0

počet lůžkodnů 86 �48 8� 699 86 300 83 876 83 791 8� 0�5

nemocnice včetně následné péče
průměrná obložnost v % 8�,1 79,5 81,9 80,7 80,3 79,6

průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 6,9 6,7 6,4 6,3 6,4 6,�

počet lůžkodnů 110 116 106 544 108 655 107 645 107 583 105 454

počet hospitalizovaných pacientů 14 861 14 9�0 15 764 15 738 15 503 15 719

počet operací 6 686 6 60� 6 663 6 467 6 777 6 671

počet porodů 1 36� 1 3�� 1 443 1 417 1 3�6 1 357

počet vykázaných bodů (v tis.) 501 933 488 514 503 594 510 530 506 809 531 60�

ambulantní péče
počet ambulantních vyšetření 174 777 178 489 185 417 19� 096 195 484 196 616
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Zdravotnická oddělení

Počty vybraných výkonů
 2014 2015

 
 2014 2015

ARO
počet celkových anestezií 6 086 6 455
počet regionálních anestezií 1 48� 1 138
počet porodních analgezií �93 301

Gastroenterologie
gastroskopie � �47 � 16�
kolonoskopie � 559 � 416
ERCP 541 576
EUS (endosonografie) 650 659

Gynekologicko-porodnické oddělení
počet operací 505 417
počet výkonů 1 1�8 1 117

Chirurgické oddělení
počet operací celkem � 48� � 517
traumatologické operace 703 706
cévní operace �11 �01
bariatrické operace 88 95

Interní oddělení
počet ambulantních vyšetření 7 �11 9 400
UZ štítné žlázy � 730 � 794
UZ karotid a žil �83 �68
ECHO kardio + jícen 1 606 1 61�

Oddělení klinické biochemie a hematologie
počet vyšetření celkem � 898 571 � 976 408
pro lůžková oddělení nemocnice 1 177 870 1 �01 60�

Onkologie
počet vyšetření 10 3�7 9 988
počet podaných chemoterapií 1 615 1 667
počet lymfodrenáží 5 6�� 5 016

ORL
počet operací 6�� 611
adenotomie �1� 16�
tonzilektomie 8� 81
screeningové vyšetření sluchu u novorozenců 1 481 1 406

Ortopedické oddělení
počet operací 774 86�
TEP kyčelních kloubů 119 118
TEP kolenních kloubů 1�8 139

Patologie
počet pitev �90 101
počet biopsií 9 193 9 760

Pediatrické oddělení
počet ambulantních vyšetření 8 047 7 �46
počet narozených dětí 1 3�7 1 363
počet dvojčat 5 8

Radiodiagnostické oddělení – počet pacientů
magnetická rezonance 5 309 5 74�
CT 7 58� 7 776
skiagrafie 30 431 31 618
skiaskopie 1 ��8 1 �7�
UZ vyšetření 9 118 9 598

Rehabilitace a fyzikální medicína
počet lékařských vyšetření 3 5�� 4 448
počet výkonů fyzioterapeutů 158 �04 16� 486

Urologické oddělení
počet operací 998 959
operace pro inkontinenci 80 94
onkologické výkony �78 668

Centrální sterilizace
cykly v parním sterilizátoru 4 034 4 0�1
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Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče o pacienta a jeho blízké je v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. zajišťována 
týmem zkušených nelékařských zdravotnických pracovníků. Mezi ty patří všeobecné sestry, 
zdravotničtí asistenti, porodní asistentky, zdravotničtí laboranti, radiologičtí asistenti, fyzioterapeuti, 
ergoterapeuti, nutriční terapeuti, sociální pracovník, ošetřovatelky a sanitáři. Podílejí se na preventivní, 
ošetřovatelské a léčebné péči o pacienty všech věkových skupin podle postupů popsaných ve 
standardech ošetřovatelské péče, které vycházejí z nejmodernějších ošetřovatelských a medicínských 
trendů. 

Ošetřovatelská péče je zaměřená na holistický přistup k pacientovi a jeho rodině tím, že vyhledává 
základní problémy v oblasti ošetřovatelství a reaguje na ně preventivními a intervenčními zákroky. 
Základem kvalitní péče o pacienta je vyhledávání rizik při poskytování ošetřovatelské péče, reagování 
na zjištěné riziko nastavením preventivních opatření a edukací pacienta včetně jeho blízkých. 
Sledujeme a vyhodnocujeme proces zaměřený na snižování rizik poškození pacienta podle priorit 
jednotlivých oddělení.

Předávání informací v rámci týmu při péči o pacienta je stěžejní pro bezpečné a kontinuální zajištění 
lékařské a ošetřovatelské péče. Dlouhodobě pracujeme na vytvoření bezpečné a bezkonfliktní 
pracovní atmosféry na všech pracovištích jablonecké nemocnice. Spokojený zaměstnanec je pro nás 
dlouhodobou prioritou. 

Tým vedoucích pracovníků nastavuje plány celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. 
Zaměřujeme se na vzdělávání ve specializovaných oborech, abychom vytvořili tým specialistů 
v jednotlivých oborech ošetřovatelské péče, kteří jsou schopni provádět kvalitní péči podle 
nejmodernějších metod a edukovat své kolegy, pacienty i jejich rodinné příslušníky v ambulantní 
i hospitalizační péči. 

Zaměřujeme se na sledování spokojenosti pacientů v ambulancích i na lůžkových odděleních v sedmi dimenzích. Hodnotíme dostatek informací 
při příjmu, v průběhu hospitalizace, při propuštění pacienta, hotelové služby, dostatek soukromí pacienta a hlavně přístup a zájem zdravotnických 
pracovníků o potřeby pacienta. Velkou pozornost věnujeme vzdělávání zdravotníků v tzv. měkkých dovednost, jako je komunikace a přístup 
pracovníků nemocnice k pacientům i jeho nejbližším. Velice nám záleží na tom, aby byli pacienti a jejich rodiny spokojení s celkovým přístupem a péčí 
zdravotnických pracovníků v naší nemocnici.

  Mgr. Jitka Řehořová, MBA
  náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
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Řízení kvality

Systém řízení kvality je v jablonecké nemocnici zaveden od roku �007. Od té doby jsme absolvovali řadu exter-
ních auditů a získali různé akreditace. V roce �015 prošlo úspěšně oddělení klinické biochemie a hematologie 
reakreditací ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:�013. V témže roce byl dle normy ČSN EN ISO ��000:�006 certi-
fikován na systém managementu bezpečnosti potravin stravovací provoz a v dané oblasti i lůžková oddělení 
včetně Centra doléčování a rehabilitace v Tanvaldu, kam si stravu za přísných podmínek dovážíme z naší kuchy-
ně. V roce �016 čeká oddělení patologie Audit NASKL II a celou nemocnici již druhá reakreditace dle standardů 
Spojené akreditační komise, o. p. s.

Kontinuální zvyšování kvality je nedílnou součástí řídících činností v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. 
Nemocnice má zpracovány standardy a interní postupy ve zdravotnické i hospodářsko-technické části nemoc-
nice, sledovány jsou vybrané indikátory kvality (sběr a analýza dat). Zvýšený důraz je kladen na procesy, jež by 
mohly mít vliv na kvalitu péče a bezpečnost pacientů i zaměstnanců. Do interních předpisů je též implemento-
váno všech osm Rezortních bezpečnostních cílů MZ ČR. Funkčnost a dodržování celého systému je ověřováno 
v rámci interních auditů, které se konají napříč celou nemocnicí. 

Kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a předcházení možným rizikům je jedním za základních 
pilířů stability nemocnice.

  Mgr. Petra Hybnerová, MBA
  manažerka kvality

Den otevřených dveří

Pátý ročník Dne otevřených dveří nemocnice se konal 
ve středu 16. září �015. Nemocnici navštívilo přes tisíc 
zájemců. Otevřeno bylo 15 zdravotnických pracovišť 
a � oddělení technického zázemí. Pozvání na akci přijali 
také představitelé města, kraje, okolních nemocnic, 
zdravotních pojišťoven, sponzorů a další významní 
hosté. Součástí celé akce byl  doprovodný program 
s výstavou o historii nemocnice. U příležitosti 140 let 
od otevření první nemocnice v Jablonci nad Nisou 
U Balvanu v roce 1875 vydala nemocnice brožuru 
o historii. 
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Stavební akce 2015

Venkovní stavební práce
stavební úpravy vjezdů z ulic Hřbitovní a Žitné
obnova povrchu na páteřní komunikaci v areálu nemocnice
zateplení provozní budovy (H0�)
oprava venkovních teras, zastřešeného vstupu a střechy 
na CEDR Tanvald

Stavební práce uvnitř nemocnice
humanizace jednoho operačního sálu a pánského filtru
humanizace 1. a �. patra interního oddělení (A� a A3)
humanizace fyzikální terapie
humanizace prostoru pro mytí nástrojů na gastroenterologii
humanizace centrální sterilizace v prostoru mytí nástrojů
humanizace administrativní části oddělení dopravy
stavební práce spojené s instalací nového CT
dokončení humanizace interiérů provozní budovy

Pokládka povrchu v areálu nemocnice Provozní budova po celkové rekonstrukci Rekonstrukce operačního sálu č. 1 Rekonstrukce prostoru mytí nástrojů 
na centrální sterilizaci

Demontáž původního přístroje a nový počítačový tomograf (CT)
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Ekonomická a hospodářsko-technická část nemocnice

Tradičně každoročně po skončení fiskálního obdo-
bí přistupujeme k hodnocení minulého období 
a výsledky naší práce předkládáme nejen našemu 
zřizovateli, ale i všem našim partnerům, a to nejen 
externím, ale i interním. Rok �015 byl z pohledu 
chodu nemocnice úspěšný. 

Ekonomika nemocnice
Hospodářský výsledek před započtením odpisů 
a zdaněním činil cca + 48 700 tis. Kč. Hospodářský 
výsledek po zdanění a odpisech byla ztráta ve výši 
cca 6 900 tis. Kč. Za rok �015 nemocnici vznikla 
daňová povinnost ve výši 5 �00 tis. Kč. Nemocnici 
nevznikly, ani nemá, žádné závazky po splatnosti. 
Objem poskytované zdravotní péče meziročně 
vzrostl na lůžkách cca o 10 %, v ambulancích cca 
o 3 %. Náklady meziročně vzrostly o �4 59� tis. Kč 
a tržby meziročně vzrostly o 10 307 tis. Kč.

Účetní hospodářský výsledek včetně odpisů:
 -6 934 797,91 Kč
z toho
z hlavní činnosti -7 689 047,05 Kč
z hospodářské činnosti 754 �49,14 Kč

Organizace dosáhla ve srovnání s předchozím 
rokem �014 o 14 �86 tis. Kč horší výsledek hos-
podaření. Při analýze a hodnocení tohoto vývoje 
je třeba přihlédnout k těmto významným skuteč-
nostem:
•  v roce �015 organizace obdržela o 1 100 tis. Kč 

méně provozních dotací než v minulém roce, 
rozpuštění investičních dotací bylo naopak 
zúčtováno o 549 tis. Kč vyšší,

•  odpisy jsou v roce �015 zúčtovány v částce 
o 8 716 tis. Kč vyšší než v roce �014,

•  výsledek roku �015 je zatížen daní z pří-
jmů v částce o 310 tis. Kč vyšší, než v minu-
lém roce,

•  ve výnosech roku �015 je zaúčtována smluvní 
sankce v částce o 3 68� tis. Kč vyšší, než v před-
chozím roce.

Pokud vyloučíme tyto vlivy, výsledek hospodaření 
roku �015 je oproti roku předcházejícímu roku 
horší o 8 391 tis. Kč a to i přesto, že organizace 
dosáhla meziroční nárůst výnosů z prodeje služeb 
a zboží ve výši 7 744 tis. Kč. Hlavním faktorem, který 
výsledek hospodaření za uplynulé období ovlivnil, 
byl nárůst osobních nákladů o 10 008 tis. Kč.

Investiční činnost
V minulém roce realizovala nemocnice největ-
ší objem investic za posledních 15 let. Celkový 
objem finančních prostředků vložených do inves-
tiční činnosti byl 81 109 tis. Kč. V rámci stavební 
údržby a stavební investiční činnosti bylo proinves-
továno 35 885 tis. Kč včetně DPH. Dále v roce �015 
bylo zrealizováno a ukončeno pořízení celkem 
�36 ks zdravotnické techniky v celkové hodnotě 
45 ��4 tis. Kč včetně DPH.

Snažíme se nacházet odvahu k vyjadřování toho, co 
skutečně potřebujeme a chceme. Komunikujeme 
s ostatními tak jasně, jak jenom dovedeme, aby-
chom se vyhnuli zbytečným nedorozuměním, zkla-
máním a snažíme se vždy dělat vše za jakýchkoli 
okolností, jak nejlépe dovedeme. Chceme si získat 
důvěru našich pacientů, tak aby cítili, že nemoc-
nice je orientována na občana, rodinu a místní 
komunitu.

 Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA
 náměstek hospodářsko-technické správy
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Nadace nemocnice
Nadace byla založena v roce 1993. Jejím účelem 
je zajištění finančních prostředků na  pořízení 
a obnovu zdravotnické techniky v Nemocnici Jablo-
nec nad Nisou, p. o. Nadace rovněž poskytuje finanční 
prostředky zařízením a organizacím zajišťující péči 
o nemocné a postižené v Jablonci nad Nisou. 

Zřizovatelé nadace
• Československá obchodní banka, a. s.
• Komerční banka, a. s.
• Nadace PRECIOSA, Jablonec nad Nisou
• statutární město Jablonec nad Nisou
• TRW Automotive Czech, s. r. o.

Příspěvky nadace nemocnici
�008 příspěvek na defibrilátor 107 646 Kč
 příspěvek na monitor životních funkcí 1�9 115 Kč
 příspěvek na EKG přístroj 35 739 Kč
�009 příspěvek na � operační svítidla 313 100 Kč
�010 příspěvek na operační svítidlo 189 08� Kč
�011 příspěvek na digitální RTG přístroj 110 664 Kč
�01� příspěvek na cytoskop, �x monitor,
 pojízdný RTG přístroj, fibroskop 398 �41 Kč
�013 příspěvek na vyšetřovací sestavu pro ORL �10 000 Kč
�014 příspěvek na sonoendoskop pro gastro �76 475 Kč
�015 příspěvek na anesteziologický přístroj
 pro ARO na ERCP vyšetření �56 810 Kč

Informace o nadaci jsou zveřejněny na www.nemjbc.cz

Finanční příspěvky a dotace na provoz v roce 2015
činily celkem 3 093 (v tis. Kč)
 2014 2015

statutární město Jablonec nad Nisou 500 500
Liberecký kraj 1 653 1 658
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR �7�,5 384
Ministerstvo zdravotnictví ČR 11� 10�
dotace – OP VK 1 605 449
celkem 4 142,5 3 093

Finanční zdroje na investice (v tis. Kč)
  2015

vlastní zdroje  73 698
grant – ROP NUTS SV  6 733
finanční dary  678
celkem  81 109

Sponzoři nemocnice 2015 (finanční dary od 50 000 Kč)
• JABLOTRON ALARMS a. s., Jablonec nad Nisou
• DELIKOMAT s. r. o., Modřice
• Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou
• International Metal Plast spol. s r. o., Jablonec nad Nisou
• Covidien ECE s. r. o., Praha
• BAYER s. r. o., Praha
• Mertl s. r. o., Zbiroh
• TITAN-METALPLAST s. r. o., Tanvald
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Rozvaha
 k 31.12.2014 k 31.12.2015
 tis. Kč tis. Kč

 AKTIVA CELKEM 894 499 901 891

Stálá aktiva celkem 701 521 733 313

dlouhodobý nehmotný majetek 11 9�8 1� 837

oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -8 38� -9 383

dlouhodobý hmotný majetek 1 �98 �79 1 36� 930

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -600 83� -634 067

finanční investice, dlouhodobé pohledávky 1 158 996

Oběžná aktiva celkem 192 978 168 579

zásoby 1� �45 13 956

pohledávky, přechodné účty aktivní 7� 188 64 669

finanční majetek 108 545 89 954

 PASIVA CELKEM 894 499 901 891

Vlastní zdroje krytí 809 945 812 546

jmění a upravující položky 689 40� 7�3 860

fondy 193 988 169 066

výsledek hospodaření (celkem) -73 445 -80 380

Cizí zdroje 84 554 89 345

dlouhodobé závazky 4 033 11 598

krátkodobé závazky, přechodné účty pasívní 80 5�1 77 747

Výkaz zisku a ztrát
 k 31.12.2014 k 31.12.2015
 tis. Kč tis. Kč

spotřeba materiálu 17� 440 175 111

spotřeba energie �� 054 �� 504

služby 87 786 85 771

osobní náklady 3�9 961 343 498

ostatní náklady 7 �1� 8 063

daně a poplatky 5 �44 5 6�5

odpisy dlouhodobého majetku 46 598 55 315

 NÁKLADY CELKEM 671 295 695 887

tržby zdravotních pojišťoven 603 514 607 795

tržby ostatní 59 955 63 419

provozní dotace 4 143 3 093

ostatní výnosy 11 034 14 646

 VÝNOSY CELKEM 678 646 688 953

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 7 351 -6 934
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Struktura nákladů a jejich poměr k celkovým nákladům
 rok 2014  rok 2015
 tis. Kč % tis. Kč %

ZUM 3� 835 4,89 3� 50� 4,67

SZM �0 069 �,99 �1 �51 3,05

léky, prodej léků 59 019 8,79 61 458 8,83

laboratorní a diagnostický materiál 18 61� �,77 18 488 �,66

všeobecný materiál a náhradní díly 8 39� 1,�5 7 981 1,15

drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 165 1,�� 8 333 1,�0

potraviny – stravování, prodej zboží 11 001 1,64 11 �3� 1,61

PHM � �68 0,34 1 977 0,�8

ostatní materiál a zboží 7 �6� 1,08 8 �73 1,19

energie, plyn, voda �� 054 3,�9 �� 504 3,�3

služby lékařů 37 5�8 5,59 37 801 5,43

ostatní služby 19 704 �,94 �0 �04 �,90

úklidové služby 7 060 1,05 7 565 1,09

telefonní poplatky 690 0,10 714 0,10

opravy �� 804 3,40 �3 103 3,3�

mzdy �47 490 36,87 �54 879 36,63

sociální a zdravotní pojištění 8� 471 1�,�9 84 871 1�,�0

příděl do FKSP 3 5�8 0,53 3 748 0,54

pojištění, ostatní finanční náklady 8 501 1,�7 8 063 1,16

daně, poplatky, úroky, ostatní náklady 5 �44 0,78 5 6�5 0,81

odpisy, zůstatková cena vyřazeného majetku 46 598 6,94 55 315 7,95

celkem 671 295 100 695 887 100
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Dotace z Evropské unie

Vzdělávací projekt pro pracovníky ve zdravotnictví
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancováno Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Registrační číslo projektu: CZ.1.13/�.�.00/39.01358
dotace EU 4 376 388 Kč

V březnu �015 jsme ukončili vzdělávací projekt s názvem „Zvýšení konkurenceschop-
nosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“. Realizace projektu byla zahájena 
1. října �01�. Projekt byl zaměřen na vytvoření nabídky dalšího vzdělávání pro pra-
covníky ve zdravotnictví v Libereckém kraji. V jeho průběhu vzniklo 1� vzdělávacích 
programů v šesti oblastech: Odborná zdravotnická terminologie a komunikace v Aj 
a Nj, Počítačová gramotnost, Zdravotnické právo, Ekonomické minimum a finanční 
gramotnost, Komunikační dovednosti a Duševní hygiena. Ke každému vzdělávacímu 
programu byl vytvořen výukový materiál a výstupem byly i další dílčí indikátory. 
Programů se účastnili nejen pracovníci ve zdravotnictví Nemocnice Jablonec nad 
Nisou, p. o., ale i z dalších organizací v Libereckém kraji. Finální počet podpořených 
a úspěšně podpořených osob přesáhl původní plán: �54 podpořených osob (plán 
�18), ��4 úspěšně podpořených osob (plán 166).

  Mgr. Petra Hybnerová, MBA
  manažerka projektu

Modernizace vybavení nemocnice Jablonec nad Nisou
Regionální operační program NUTSII Severovýchod �007 – �013, prioritní osy � 
Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory �.� Rozvoj měst.
Registrační číslo projektu: CZ.1.13/�.�.00/39.01358
dotace EU 6 73� 651 Kč

Nemocnice pořídila v roce �015 z dotace EU 150 ks moderních elektricky 
polohovatelných nemocničních lůžek s bezpečným ovládáním a zároveň 150 ks 
výškově nastavitelných pacientských stolků. Nová lůžka nahradila stávající 
nevyhovující mechanická lůžka. Lůžka a stolky jsou umístěny na odděleních 
chirurgie, interny, centra doléčování a rehabilitace v Jablonci i Tanvaldu. Celý nákup 
byl financován v rámci výše uvedeného projektu.
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Personální údaje

Kategorie a počty zaměstnanců celkem 813

Specializace ošetřovatelského personálu celkem 469

Specializace lékařského personálu celkem 131

Všeobecné sestry, porodní asistenky
a zdravotnické asistentky (340)

Sanitáři, ošetřovatelky (129)

Fyzioterapeuti (32)

Dělníci (75)

THP (50)

Zdravotní laboranti (20)

Lékaři,
farmaceuti (135)

Ostatní odborní pracovníci (17)RDG laboranti (15)
Zařazeni do oboru (20)

Se specializovanou způsobilostí (89)

Absolvován
povinný základ (22)

Bez odborného dohledu
se specializovanou způsobilostí (163)

S odborným
dohledem (154)

Bez odborného dohledu (152)

Věková struktura zaměstnanců
věk muži ženy celkem

15–�4 6 �6 3�
�5–34 46 13� 178
35–44 46 �00 �46
45–54 36 160 196
55–65 44 95 139
65 a více 9 13 ��
celkem 187 626 813

Průměrný měsíční plat – všechny kategorie
�009 �6 500
�010 �7 700
�011 �8 �00
�01� �8 950
�013 �8 8�0
�014 30 150
�015 31 660

(grafy vyjadřují fyzické počty zaměstnanců)
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