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Organizační struktura

Zdravotnická oddělení

Název Primář/ka Vedoucí nelékařský pracovník

ARO - anesteziologicko resuscitační oddělení MUDr. Martin Bartoň Irena Petráková

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

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

gastroenterologie MUDr. Vladimír Nosek Pavla Bašová

gynekologie a porodnice MUDr. Bohumil Svoboda Renata Sýkorová / Hana Appeltová

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 / Pavlína Milfaitová

radiodiagnostika MUDr. Jaromír Frydrych Magda Hrabovská

rehabilitace a fyzikální medicína MUDr. Alena Svárovská Věra Seibothová / PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

urologie MUDr. Jaroslav Všetička, Ph.D. 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: 
Ing. Eduard Hrdina  
(daňový poradce)

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

02



Organizační struktura

Nezdravotnická oddělení

Název Vedoucí / zaměstnanec Oddělení odboru

ekonomický odbor Ing. Luisa Kremerová fi nanční účtárna
mzdová účtárna
pokladna

odbor technického zabezpečení Ing. Jaroslav Pivrnec 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

oddělení zásobování a obchodu Irena Petráková

personální oddělení Marie Ptáčková

knihovna a spisovna Zdeňka Jelínková

oddělení zdravotních pojišťoven Ing. Lenka Kurková 

lékárna Mgr. Lenka Tomíšková

referát pro styk s veřejností
úsek managementu kvality Petra Krajinová

Při nemocnici funguje základní a mateřská škola.
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Úvodní slovo ředitele

Vážení spoluobčané,

rok 2009 byl pro naši nemoc-
nici úspěšný. Díky dobré práci 
našich zaměstnanců jsme 
splnili všechny hlavní cíle pro-
vozního plánu. Tyto cíle vychá-
zely z naší dlouhodobé vize:

- ekonomická stabilita

- spokojený pacient

- spokojený zaměstnanec

- vysoká odborná úroveň

Ekonomika

Nemocnice splnila původní i upravený rozpočet schválený 
zřizovatelem. Dosáhli jsme zisku před odpisy (EBITDA) ve 
výši  21 300 tis. Kč, přičemž byznysplán počítal se ziskem 
10 až 15 000 tis. Kč. Dodrželi jsme dobrou platební morálku
s minimem závazků po splatnosti. Realizovali jsme
investice v objemu přes 77 000 tis. Kč.

Spokojenost pacientů 

Spokojenost pacientů považujeme za naši hlavní konku-
renční výhodou a investici do budoucnosti. Dlouhodobě 
naplňujeme naši marketingovou strategii orientovanou na 
komunikaci, informovanost a prostředí nemocnice.

Spokojenost zaměstnanců

Průměrné mzdy vzrostly meziročně na 110%, jejich výši 
udržujeme ve všech hlavních kategoriích pracovníků nad 
průměrem libereckého kraje i ČR. Benefi ty zaměstnanců 
jsme rozšířili o tři dny placeného zdravotního volna (sick 
days). Nemocnice nadále nabízí plnou úhradu veškerého 
vzdělávání svých zaměstnanců

Odborná úroveň

Objem péče vzrostl meziročně na 105%. Nemocnice 
byla průměrná nebo nadprůměrná ve všech parametrech
kvality sledovaných Národním referenčním centrem (počty 
komplikací, úmrtnost atd.). Obhájili jsme certifi kát kon-
troly a řízení kvality ISO. Rozšířili jsme spektrum služeb
o magnetickou rezonanci.

Celkově tedy mohu jabloneckou nemocnici nadále hod-
notit jako ekonomicky stabilní zdravotnické zařízení, které 
poskytuje péči na velmi dobré úrovni a má i nadprůměrnou 
výkonnost. Nemocnice se dobře vyrovnala i se dvěma 
hlavními hrozbami roku 2009:

- s neurčitostí a komplikovaností úhradové vyhlášky, která 
 omezovala efektivní sledování a řízení výkonnosti
 nemocnice

- s výrazným nárůstem tabulkových mezd, který bohužel 
 musel být kompenzován omezením fi nančního 
 motivačního systému 

Hlavní dlouhodobé cíle

- hospodařit každoročně se ziskem před odpisy v inter-
 valu 10 – 20 000 tis. Kč

- zajistit dostatečnou investiční aktivitu na úrovni základní 
 reprodukce dle plánu rozvoje

- zajistit podmínky pro stabilizaci personálu, zejména 
 zkušených pracovníků

- 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 ze strukturálních fondů EU 

Poděkování za dosažení dobrých výsledků patří všem 
zaměstnancům naší nemocnice. Pouze díky jejich úsilí
a odborné zdatnosti můžeme poskytovat služby na stáva-
jící úrovni.

Za spolupráci a významnou podporu děkuji také našemu 
zřizovateli, městu Jablonec nad Nisou a jeho vedení. 

Vážení spoluobčané, milí spolupracovníci, podmínky pro 
naši práci budou v roce 2010 obtížné. Pevně však věřím, 
že se s nimi společně úspěšně vyrovnáme. Přeji nám všem 
co nejvíce zdraví a osobní spokojenosti.

Léčebná a preventivní péče

 Objem péče v naší nemocnici stoupl meziročně

o 5% (po očištění od vlivu nového sazebníku výkonů).

K největšímu nárůstu došlo v laboratoři (113%), na

rentgenu (112%), na chirurgii a na interně (108%). 

Využití lůžkových, personálních i technických kapacit 

bylo dobré. Například využití lůžek dosáhlo téměř 83% a 

průměrná ošetřovací doba byla 7 dnů. Průměr v rámci ČR 

je 78%, respektive 8,5 dne.

Spektrum lůžkových oddělení a ambulancí se významně 

nezměnilo. V oblasti komplementu jsme zprovoznili nové 

pracoviště magnetické rezonance. Tato nová vyšetřovací 

metoda přinesla našim lékařům, ale zejména našim 

pacientům, vyšší kvalitu při diagnostice onemocnění 

páteře, velkých kloubů, mozku a orgánů dutiny břišní.

V oblasti kvality naše nemocnice nebyla podprůměrná 

v žádném důležitém ukazateli, které sleduje Národní 

referenční centrum, vždy jsme dosáhli průměrného nebo 

nadprůměrného výsledku.

Nemocnice získala dozorový certifi kát v rámci systému 

ISO a intenzivně se připravovala na akreditaci, kterou 

plánujeme v roce 2010.

nemecek@nemjbc.cz
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MUDr. Vít Němeček, MBA
ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.



 Léčebná a preventivní péče

Využití kapacit a výkonnost nemocnice

2005 2006 2007 2008 2009
Akutní lůžka
Průměrná obložnost v % 81,7 81,4 81,1 80,6 79,8
Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 6,2 6,0 6,0 5,7 5,7
Počet lůžkodnů 90 232 89 759 89 050 88 086 87 736

Nemocnice včetně následné péče
Průměrná obložnost v % 84,2 84,6 84,3 83,9 82,9
Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 7,5 7,3 7,4 7,0 7,0
Počet lůžkodnů 113 574 113 937 113 275 112 175 111 372
Počet hospitalizovaných pacientů 14 200 14 300 14 300 14 846 14 801
Počet operací 6 200 6 100 6 100 5 865 6 443
Počet porodů 797 952 1 168 1 329 1 321
Počet vykázaných bodů (v tis.) 346 300 383 600 393 600 401 425 488 540

Ambulantní péče
Počet ambulatních vyšetření 148 000 164 000 171 000 164 089 173 040

Třetího ročníku Dne otevřených dveří se v září zúčastnilo přes 
1,5 tis. návštěvníků.
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Porody v roce 2009 - poměr počtu jabloneckých a mimojabloneckých maminek

Jablonec mimo Jablonec

Nemocnice se každoročně účastní Dne integrovaného 
záchranného systému.



Magnetická rezonance06

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
2009 400 000,- Kč
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

Magnetická rezonance
Největší investicí roku 2009 je 
magnetická rezonance. Přístroj 
se do Nemocnice Jablonec 
nad Nisou, p.o. podařilo pořídit díky dotaci
z Evropské unie, z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod. Staveb-
ní práce byly zahájeny na konci roku 2008
a v průběhu I. čtvrtletí 2009 se intenzivně 
pracovalo na vybudování celého pracoviště. 
Slavnostní otevření provozu za přítomnosti 
řady hostů se konalo 14. května 2009. V roce 
2009 bylo na magnetické rezonanci provede-
no 2 535 vyšetření. 

12.1.2009 – stavba pracoviště magnetické
rezonance

16.3.2009 – instalace chladícího zařízení

25.3.2009 – instalace Faradayovy klece jako 
ochrana proti magnetickému poli

2.4.2009 – přivezení technologie a vytažení 
pětitunového přístroje

6.4.2009 – montáž přístroje

14.5.2009 – ukázka vyšetření pacienta 

 

14.5.2009 – slavnostní otevření pracoviště

Financováno
z Regionálního 
operačního programu 
regionu soudržnosti 
Severovýchod



 Zdravotnická oddělení

ARO – anesteziologicko 
resuscitační oddělení

Statistika výkonů 2009
počet podaných anestézií 7 191
z toho:
regionálních anestézií 1 871
ambulantně 578
v průběhu ÚPS 1 075
počet porodních analgezií 307
počet pacientů hospitalizovaných 
na lůžkové části ARO

200

z toho:
nad 65 let 87
0-19 let 4
zemřelí 36

Přístrojové vybavení 2009
V roce 2009 byly zakoupeny dva anesteziologické přístroje 
nové generace. Přístroje slouží k podávání celkových anestézií 
a monitoraci životních funkcí v průběhu operace. Bylo zakoupe-
no několik infúzních pump a lineárních dávkovačů pro potřeby 
lůžkového oddělení.

Anesteziologický přístroj Datex-Ohmeda Aespire. V tomto roce 
pořídila nemocnice z příspěvku města Jablonec nad Nisou přístroje 
dva v hodnotě 1,7 mil. Kč. Novými přístroji zbývají dovybavit další 
dva hlavní operační sály, s čímž se počítá v roce následujícím.

Centrum doléčování
a rehabilitace

Statistika výkonů 2009
počet hospitalizací 518
CEDR Jablonec n. N. 267
CEDR Tanvald 251
obložnost CEDR celkem 96,7%

Hospitalizaci na sociálním lůžku v Tanvaldě využilo 14 pacientů.

Přístrojové vybavení 2009
■ 3x nová antidekubitní matrace pro sociální lůžka
■ na CEDR 1 nová biolampa pro urychlení hojení kožních 
 defektů 
■ na CEDR 2 nové EKG

Události 2009
Na oddělení CEDR v Tanvaldu byly přebudovány a zmoderni-
zovány obě kuchyně a jídelna pro personál. Provoz geriatrické 
ambulance byl koncem roku ukončen.

V rámci terapie pořádá personál oddělení pro pacienty řadu různých 
aktivit. Na fotografi i podzimní „štrůdlování“.

Centrální operační sály 
a centrální sterilizace

Statistika operačních výkonů 2009
počet operací
chirurgie 2 242
z toho laparoskopicky 663
urologie 902
z toho laparoskopicky 138
gynekologie 428
z toho laparoskopicky 253
sekce 259
výkony celkem 1026
HSK 263
CP 175
UPT 252
RCUI 226
konizace 145
ostatní 140
ORL 590
ortopedie 821
podrobnější statistika u oddělení ortopedie

Přístrojové vybavení 2009
V roce 2009 byly zakoupeny dvě nové laparoskopické sestavy 
pro urologii a gynekologii. Od října 2009 se začalo používat 
jednorázové rouškování. 

Centrální sterilizace
v malé myčce proběhlo 2 126 cyklů 

(průměrně 8 cyklů za den)
ve velké myčce proběhlo 1 260 cyklů 

(průměrně 5 cyklů za den)
plazmový sterilizátor 930 cyklů 

(průměrně 4 cykly za den)
dva parní sterilizátory 4 486 cyklů 

(průměrně 18 cyklů za den)

Gastroenterologie

Statistika výkonů 2009
počet léčených pacientů 5 976
počet vyšetření 13 901
z toho:
ultrazvukových vyšetření 3 093
endoskopických výkonů 5 480
z nich:
gastroskopie 2 239
koloskopie 1 696
ERCP 469
EUS 494
anoskopie 533
rektoskopie 49

Přístrojové vybavení 2009
Zakoupen byl PH metr, manometr – jedná se o vybavení ke 
specializované funkční diagnostice jícnu a anorekta. Obno-
vena byla endoskopická technika, duodenoskop (endoskop 
k vyšetřením a zákrokům na žlučových cestách a slinivce) a 
gastroskop (endoskop nejvyšší třídy k vyšetření horní části 
zažívacího traktu). .

Události 2009
Přístavbou oddělení počet vyšetřoven vzrostl na pět a vedle 
toho oddělení nadále denně využívá skiaskopickou vyšetřovnu 
na RTG pracovišti. Významná byla obnova a zvýšení kvality 
funkční diagnostiky pořízením nové PHmetrie a manometru. 
Počtem a spektrem endoskopických výkonů patří gastroentero-
logické centrum naší nemocnice mezi největší v ČR. Významně 
je zaměřeno na intervenční a terapeutickou endoskopii,
endoskopickou ultrasonografi i. V roce 2009 na oddělení, jako 
první v ČR, provedli několik EUS navigovaných terapeutických 
zákroků. Rozvíjela se endoskopická léčba obezity. 

Konaly se dva endosonografi cké workshopy pro české
endosonografi sty. Dále byla na oddělení zajišťována výuka
endosonografi e pro lékaře – frekventanty z České a Slovenské 
republiky. Výsledky práce lékaři gastroenterologie prezentovali 
na několika celostátních i regionálních sympoziích formou 
přednášek, videoprezentací a aktivní účastí na live přenosech 
endoskopických metod.  
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Zdravotnická oddělení

Gynekologicko porodnické 
oddělení

Statistika výkonů 2009
lůžková část
počet přijatých pacientek 3 175
počet operací 1 629
z toho výkony 1 201
velké operace 428
ostatní hospitalizace 225
porody 1 321
z toho císařských řezů 259
z toho mimojabloneckých rodiček 447
episiotomie 60%
převozy in utero 80
v ambulantní části ošetřeno 12 394

Přístrojové vybavení 2009
V květnu bylo na oddělení zakoupeno nové porodní lůžko. 
Tento nový typ umožňuje nabídnout rodičkám další polohy při 
porodu, rozšiřuje možnosti úlevových poloh při kontrakcích. 
Pro personál je výhodou snadná a rychlá manipulace. Kon-
cem roku byla ještě schválena investice na nákup nového
karditokografu – přístroje určeného k monitorování stavu 
plodu a děložní činnosti u rodičky.

Nový kardiotokograf za 151 tis. Kč.

  

Chirurgie

Statistika výkonů 2009
lůžková část
počet hospitalizovaných pacientů 2 779
počet operovaných pacientů na centrálních 
sálech

2 242

z toho:
traumatologie + artroskopie 510 + 90
břišní chirurgie 1 116
z toho:
laparoskopicky 663
kolorektální chirurgie 276
z toho:
resekcí pro karcinom 108
operace prsu 101
cévní operace 218
z toho:
výkonů na tepnách 124
operace kýl 284
z toho:
laparoskopicky 182
ostatní (výkony na štítné žláze, plastické 
operace, exstirpace….)

391

ambulantní část
chirurgická ambulance 28.460
z toho:
ambulance plastické chirurgie 1 767
ambulantní operační výkony 1 628
z toho:
plastická chirurgie (excise kožních tu, operace 
ruky, úprava boltců, víček, korekce jizev…)

454

Laparoskopická operace žlučníku jedním vstupem.

Interna

Statistika výkonů 2009
lůžková část
počet hospitalizovaných pacientů 3 031
počet ošetřovacích dnů 22 978
průměrná ošetřovací doba 7,6
využití v % 79,8
ambulantní část – počet vyšetřených pacientů
interní ambulance 7 166
obezitologie 299
nefrologie 715
kardiologie 1 339
osteologie 1 837
hematologie 1 880
endokrinologie 5 205
neurologie 3 949
počet výkonů u ambulantních a hospitalizovaných pacientů
sono štítné žlázy 2 374
sono karotid + žil 839
spirometrie 119
ergometre 147
HUT 11
sono epigastria 720
ECHO kardio + jícen 1 850
denzitometrie 8 310
Ekg Holter 305
TK Holter 162

Přístrojové vybavení 2009
● UZ Philips iE33 – se zaměřením na echokardiologické
 vyšetření a vaskulární UZ
● Holter EKG – Mortara H3
● Ergometr – Mortara
● Ekg Philips
● Defi brilátor Philips se zevní kardiostimulací
● Monitor životních funkcí pro stanici JIP
● 2 x polohovací lůžko pro stanici JIP (z daru Nadace Preciosa)

Události 2009:
Na oddělení nastoupil lékař kardiolog s II. atestací a zakoupen 
byl z příspěvku města Jablonec nad Nisou v hodnotě 3 mil Kč 
kardiologický ultrazvuk. Díky tomu se vylepšila diagnos-
tika při onemocnění cév a srdce. K přístroji byla za fi nanční 
podpory Preciosy zakoupena jícnová sonda určena ještě
k podrobnějšímu ultrazvukovému vyšetření srdce.

Oddělení klinické biochemie
a hematologie

Statistika výkonů 2009
celkový počet vyšetření 2 490 542
z toho pro lůžková oddělení nemocnice 1 109 643
V roce 2009 došlo oproti roku 2008 k nárůstu počtu vyšetření o 8,1 %.

Přístrojové vybavení 2009
Původní analyzátor acidobazické rovnováhy ABL520 (pořízen 
v roce 1999) byl nahrazen novým analyzátorem ABL 835 
(fy Radiometer), který navíc kromě základních parametrů 
vnitřního prostředí  je schopen proměřit  i minerály (natrium,
kalium, chloridy, ionizovaný vápník), glukózu, laktát a novoro-
zenecký bilirubin. Analyzátor je využíván především pro
pacienty z akutních lůžek.

Události 2009
Díky pořízení nového analyzátoru ABL835 byla zavedena nová 
metoda – ionizovaný vápník.

Nový analyzátor acidobazické rovnováhy ABL 835.
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 Zdravotnická oddělení

Onkologie

Statistika výkonů 2009
počet ošetřených pacientů 1 071
chemoterapie (počet pacientů) 133
jiný důvod 989
počet ošetření – návštěv 8 132
počet dispensárních vyšetření 1 306
počet aplikovaných cyklů chemoterapie 903
lymfodrenáže (manuální, komorová, kompresivní 8 203
z toho manuálních lymfodrenáží 3 356

Události 2009
I v roce 2009 se pracovalo na tom, aby mohly být prostory 
onkologie součástí areálu nemocnice. Jde zejména o získání 
dotačních fi nančních prostředků na stavbu a vybavení nových 
prostor.

Pacientka s lymfodrenáží, které se používají na nádorové a nenádo-
rové příčiny otoků končetin.

ORL – ušní, nosní, krční

Statistika výkonů 2009
lůžková část
počet hospitalizovaných pacientů 521
počet operovaných pacientů 590
z toho:
operace hrtanu 33
operace ucha 64
operace uzlin 22
parotidectomie 17
tracheotomie 12
FESS/funkční endonasální výkon/ 55
septoplastika (RESE) 67
adenotomie 199
tonsilektomie 142
ambulantní část
počet ošetřených pacientů 20 900
ambulantní operační výkony 426
počet screeningových vyšetření novorozenců 
OAE

1 450

Přístrojové vybavení 2009
V roce 2009 proběhla rekonstrukce ambulance a zřízeno bylo  
nové audiologické pracoviště. Po uzavření ORL oddělení
Nemocnice Semily jsme převzali péči o část pacientů z tohoto 
regionu. 

Ortopedie

Statistika výkonů 2009
počet hospitalizovaných 847
počet operačních výkonů celkem 821
z toho:
arthroskopie - diagnostická a jednoduchá oper.
- složitá operační
- složitá rekonstrukční

24
274

84
alloplastika kyčelního kloubu 136
alloplastika kolenního kloubu 96
alloplastika hlezenního kloubu 3
alloplastika ramenního kloubu 2
hemiarthroplastika kolenního kloubu 10
servis alloplastik kyčelního a kolenního kloubu 12
revizní operace alloplastik (kyčel + koleno) 7
rekonstrukční a korekční operace nohy 82
počet ambulantních pacientů 5 537
prvovyšetření 2 594
kontrolní vyšetření 2 587

Přístrojové vybavení 2009
Pro zlepšení komfortu pacientů byl nainstalován nový žaluziový 
systém na JIPu a ze sponzorského daru bylo zakoupeno 5 ks 
nových polohovacích lůžek. V operačním traktu byly nain-
stalovány nové automatické posuvné dveře. V průběhu roku 
proběhla i podstatná obnova a modernizace arthroskopického 
nástrojového i přístrojového vybavení.

Události roku 2009
V roce 2009 byly do praxe zavedeny nové typy kloubních 
implantátů fi rem BIOMET a LIMA. Byly provedeny první
implantace nových specielních reverzních alloplastických 
náhrad ramenního kloubu.

Oddělení patologické anatomie
a ordinariát soudního lékařství

Statistika výkonů 2009
pitvy celkem 445
z toho:
soudní 124
úmrtí mimo zdravotnická zařízení 209
úmrtí v nemocnici 112
nekropsie - bločky 946
biopsie celkem 9 307
celkem bločky 26 134
celkem preparáty 31 529
preparáty zhotovené metodou zmrazených řezů 14
cytologie celkem 215
z toho preparátů: 1 646
imunohostichemické preparáty 535

Přístrojové vybavení  2009
V tomto roce bylo investováno zejména do obnovy přístrojů 
a zařízení v havarijním stavu. Dále byla provedena příprava 
pro zcela novou vzduchotechniku na pitevně pro zlepšení 
prostřední našeho i okolních oddělení, jejíž realizace by měla 
být dokončena v roce 2010.

Události roku 2009
• Konzultační činnost některých složitých případů probíhá ve
 spolupráci zejména s s Fingerlandovým ústavem Fakultní 
 nemocnice v Hradci Králové. 
• Lékaři oddělení se pravidelně účastní mimo jiné 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.

Žlázky děložní sliznice – endometria.
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Zdravotnická oddělení  

Pediatrie

Statistika výkonů 2009
počet hospitalizovaných   3 236
z toho počet narozených dětí 1 335
využití lůžek v % 85,9% 
průměrná ošetřovací doba 3,5 dne
ambulantní část – počet ošetřených 4 061
z toho vyšetření:
břišní USG 2 016
esophagogastroduodenoskopie
(včetně biopsie a extrakce cizích těles 

138

echokardiografi e 885
TK a EKG Holter 58
urodynamická vyšetření 165

Přístrojové vybavení 2009
Bilirubinometr – neinvazivní metodou měří hladinu bilirubinu 
v krvi novorozenců
BiliBed 2 x – přístroj k léčbě novorozenecké žloutenky, 
umisťuje se do postýlky dítěte, není přerušen kontakt s matkou, 
dítě nemusí být umístěno v inkubátoru
Monitor životních funkcí – sledování činnosti srdce a plic
u život ohrožujících stavů
Pulsní oxymetr – sledování činnosti srdce a plic u život 
ohrožujících stavů
Inhalátory OMRON 2 x – léčba infekcí horních cest dýchacích
Kojenecké digitální váhy 3 x – vážení kojenců a batolat
Kompletní výměna nočních stolků a doplnění přebalovacích 
pultů v rámci humanizace oddělení.

Události roku 2009
• Ambulance dětské gastroenterologie a výživy zajišťuje ve
 spolupráci s gastroenterologickým oddělením specializo-
 vané výkony pro celý Liberecký kraj, a to kompletní
 endoskopická vyšetření, extrakce cizích těles z GIT, 24
 hodinové jícnové pHmetrie, rektální manometrie.
• Z důvodu uzavření pediatrického oddělení v nemocnici
 v Turnově vzrost počet hospitalizovaných dětí z oblasti 
 Turnova a Semil, včetně počtu dětí v odborných pediatric-
 kých ordinacích.
• V rámci specializované urologické ambulance s celo-
 krajskou působností pokračuje spolupráce s dětskou
 urologickou klinikou FN Ke Karlovu Praha.
• Dvakrát ročně se koná akce pro veřejnost „Těšíme se na 
 miminko“.
• V říjnu 2009 proběhla celostátní konference dětských sester
 na téma „ Žloutenky v dětském věku“.
• Oddělení pravidelně navštěvují „zdravotní klauni“

Radiodiagnostické oddělení

Statistika výkonů 2009
celkový počet vyšetření: 66 899
mammografi e 4 843
ultrazvuk 8 444
CT 11 095
magnetická rezonance        2 535
skiaskopie 1 100
skiagrafi e 39 671

Přístrojové vybavení 2009
V květnu 2009 bylo uvedeno do provozu pracoviště magnetické 
rezonance. Je vybaveno přístrojem značky Philips Achieva se 
silou pole 1,5 Tesla.

Události roku 2009
• Lékaři na magnetické rezonanci kromě základního vyšetření
 mozku, páteře a pohybového aparátu provádí také speciální 
 vyšetření jako např.:
 - mapování mozkových drah – tzv. traktografi e
 - stanovení funkčních mozkových center
 - vyšetření jater a ledvin
 - vyšetření v gynekologické oblasti, tumorů čípku a dělohy
 - vyšetření prostaty včetně spektroskopie
 - angiografi cká vyšetření karotíd, renálních tepen, dolních
  končetin
 - srdce
• Vyšetření poinfarktových stavů, zhodnocení stavu svaloviny  
 před bypassy nebo angioplastikami.
• Vyšetření zánětlivých onemocnění (myokarditidy), srdeční   
 dilatace (kardiomyopathie) a srdečních anomálií. 
• Metody zobrazující kinetiku srdce (morfologie, průtoky na
 chlopních), vyšetření viability myokardu (zjištění 
 přítomnosti jizvy po infarktu), zjištění pozánětlivých ložisek 
 v myokardu.
• Oddělení nadále pokračuje v úspěšném provozu CT 
 a mammografi ckého screeningu.

Oddělení rehabilitační 
a fyzikální medicíny

Statistika výkonů 2009
lůžková část
počet přijatých pacientů 463
počet ošetřovacích dnů 6 715
průměrná ošetřovací doba 13,7
využití lůžek v % 99,5
počet lékařských vyšetření a výkonů 1 424
počet výkonů fyzioterapeutů 37 887
ostatní lůžková oddělení nemocnice
počet lékařských vyšetření 961
počet výkonů fyzioterapeutů 74 086
Oddělení zajišťuje péči na všech odděleních nemocnice, 
a to i o víkendech.

ambulantní část
počet lékařských vyšetření a výkonů 9 860
počet výkonů fyzioterapeutů 76 564
Provoz v ambulantní části je do večerních hodin 
(včetně ordinací lékařů).

Přístrojové vybavení 2009
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny zakoupilo novou 
vířivou vanu na dolní končetiny a podařilo se rozšířit přístrojové 
vybavení o rázovou vlnu. Tento přístroj slouží k terapii boles-
tivých úponů svalů, patních ostruh, či jiných bolestivých stavů 
pohybové aparátu. 

Události roku 2009
Oddělení pořádalo jedno-
denní seminář na téma: 
Vliv dýchání na stoj člověka, 
který vedl doc. MUDr. 
František Véle, CSc. Tohoto 
semináře se zúčastnilo okolo 
40 odborníků z oboru z celého 
Libereckého kraje. Na podzim 
skončil kurz mobilizačních a 
měkkých technik ve spolupráci 
s as. MUDr. Vackem z Fakultní 
nemocnice Královské 
Vinohrady. V září 2009 
proběhla další akce na chatě 
Rozhled v Krkonoších na téma 
„Cesty ke zdraví“.

Urologie

Statistika výkonů 2009
počet hospitalizovaných pacientů  1 148

počet operovaných pacientů 902
počet ambulantních endoskopických výkonů 968
z toho vyšetření:
endoskopické výkony 428
laparoskopické operace 138
operace pro inkontinenci a prolaps pánev 128
operace dětí 84

Přístrojové vybavení 2009
-  Nová laparoskopická sestava –  umožňuje kvalitnější 
 provádění laparoskopických výkonů
-  Holmiový laser – pro endoskopické řešení urolitiázy
 (přístroj  pořízen z příspěvku města Jablonec nad Nisou
 za 1,5 mil. Kč). 
-  Vybavení dalších pokojů TV a sprchami.

Události roku 2009
Oddělení uspořádalo dva mezinárodní workshopy se 
zaměřením na laparoskopické záchovné výkony u nádoro-
vého postižení ledvin. Prohloubena byla spolupráce s krajskou 
onkologií v Liberci a dále navázána spolupráce s dětskými 
lékaři oblasti Semilska a rozšířena operativa dětské urologie.
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Ošetřovatelská péče

Úsek ošetřovatelské péče
v Nemocnici Jablonec nad Nisou, 
p.o. je veden týmem velice 
kvalitních vrchních sester, ve-
doucích laborantů a vedoucího 
fyzioterapeuta. Na tyto vedoucí
pracovníky jako článek středního 
managementu je delegována 
odpovědnost za poskytovanou 
kvalitní ošetřovatelskou péči, 
za spokojené pacienty, za péči
o přímo podřízené zaměstnance 
a za vyrovnané hospodaření 

   svěřeného pracoviště.

V rámci zvyšování kvality ošetřovatelské péče se snažíme 
zavádět nejnovější metody, poznatky a materiály. Nejsilnějším 
článkem v tomto směru je vzdělávání všech pracovníků úseku 
ošetřovatelské péče, na které vedení nemocnice vynaložilo
v průběhu roku 2009 nemalé fi nance. 

Střední management je podporován v péči o zaměstnance. Je 
potřeba každého pracovníka, který má alespoň trochu zájem, 
zapojit do plnění strategických cílů celé nemocnice i daného 
oddělení. Je důležité každému věnovat čas, aby se mohl
k daným záležitostem vyjádřit. V současné době přípravy 
nemocnice na akreditaci je ztotožnění pracovníků s vizemi
velice důležité pro jejich možné uskutečnění.

Na prvním místě v naší nemocnici je spokojený pacient
a všechny již zmíněné kroky jsou vedeny právě k tomuto cíli.

Udržet vyrovnané hospodaření oddělení není vždy pro ve-
doucí pracovníky středního  managementu jednoduché. 
Musí si uvědomit, že existence celé nemocnice je závislá 
na každém pracovišti, ze kterých se skládá a tím na každém 
zaměstnanci.

Touto cestou děkuji všem vedoucím pracovníkům úseku 
ošetřovatelské péče za jejich práci, ochotu a vstřícnost
k řešení problémů a děkuji všem zaměstnancům tohoto úseku 
za pracovní nasazení a za přístup k našim pacientům.

Mgr. Jitka Řehořová
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

p k našim pacientům.

Mgr. Jitka Řehořová
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Spokojenost pacientů 

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. je dlouhodobě hodnocena jako 
uživatelsky přívětivá ke svým pacientům a návštěvníkům. Toto kladné 
hodnocení vyplývá z kontinuálního sběru anketních lístků od pacientů na 
všech lůžkových odděleních a ambulancích. Předloni proběhl průzkum 
spokojenosti pacientů pod názvem „Kvalita očima pacientů“. 

Nejčastější kladná hodnocení Nejčastější záporná hodnocení
Ochota a profesionalita 
zdravotnického personálu

Milý a vstřícný přístup 
zdravotnického personálu

Klepání na dveře pokojů 
a pocit soukromí

Perfektní ošetření

Doprovod rodičů s dětmi na 
lůžkovém oddělení

Pěkné prostředí nemocnice 
a jednotlivých oddělení

Čistota

Zdravení a představování 
zdravotnického personálu

Málo informací o zdravotním 
stavu podávané ve spěchu

Dlouhá čekací doba na 
ambulancích

Časné ranní buzení na 
lůžkových odděleních

Strava

Vybavení oddělení - televize, 
internet

Parková úprava areálu 
nemocnice



Ekonomická a hospodářsko - technická část nemocnice

Vážení přátelé,

podíváme-li se do krátké minu-
losti, na období od počátku
tohoto nového století, shledáme, 
že naše úsilí není ničím jiným 
než nepřetržitým snažením
a pátráním po naplňování našich 
společných cílů. Počáteční neus-
pokojivá ekonomická situace, kdy 
nemocnice vykazovala značnou 
provozní ztrátu, byla způsobena 
hlavně dvěma faktory. Prvním

faktorem byla dokončená výstavba a postupné sestěhování
naší nemocnice pod „jednu střechu“ a zákonitě potřebovala 
čas na „rozjetí“ zdravotnických kapacit, na které byla
vyprojektována a postavena. Druhým faktorem byla
skutečnost, že nemocnice nebyla dostatečně řádně
programově a systematicky manažersky řízena.

Zvyšování dosažené úrovně zdravotní péče je naším hlavním 
cílem a smyslem naší práce. Tuto snahu do značné míry 
ovlivňuje nejen zdravotnická část nemocnice, ale i technická, 
provozní a ekonomická část nemocnice, která vytváří podporu 
hlavní činnosti. Zvláště pak v současném vnějším „krizovém“ 
ekonomickém prostředí a způsobu fi nancování zdravotní 
péče.

Naše nemocnice vykázala hospodářský výsledek – účetní 
ztrátu (včetně odpisů) 25 716 tis. Kč z toho z hlavní činnosti 
- ztrátu 27 310 tis. Kč a z hospodářské činnosti - zisk 1 593 
tis. Kč. Naše nemocnice vykázala hospodářský výsledek – 
ztrátu 25 716 tis. Kč z toho z hlavní činnosti - ztrátu 27 310 tis. 
Kč a z hospodářské činnosti - zisk 1 593 tis. Kč. Ve srovnání
s předchozím rokem 2008 nebyl do výsledku hospodaření 
rozpuštěn fond reprodukce (v roce 2008 -  43 093 tis. Kč). 
Dále jsme v  roce 2009  obdrželi o 187 tis. Kč provozních
dotací méně než roce 2008. Odpisy po vyloučení vlivu 
rozpuštění fondu reprodukce jsou v roce 2009 zúčtovány
v částce 47 061 tis. Kč, v roce 2008 byly zúčtovány v částce 
44 791 tis. Kč.

Pokud vyloučíme tyto vlivy, výsledek hospodaření roku 2009 
je o 4 573 tis Kč lepší než v předchozím roce 2008. Došlo 
k zvýšení objemu výnosů za zdravotnické služby, které 
meziročně činí 48 168 tis. Kč, pozitivně se projevilo zvýšení 
marže z prodaného zboží v hlavní činnosti meziročně o 2 358 

tis. Kč. Oproti tomu nárůst spotřeby materiálů, energií a služeb 
v hlavní činnosti činil 24 552 tis Kč a nárůst osobních nákladů 
činil 24 022 tis. Kč.

Za významnou skutečnost považujeme, že vykázaná
ztráta nepřevyšuje součet odpisů dlouhodobého majetku
a zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku,
tj. položek neovlivňujících cash fl ow (47 061 + 42= 47 103). 
Což přispívá ke stabilní fi nanční situaci nemocnice.

Rád bych touto cestou poděkoval všem našim zaměstnancům 
za jejich nelehkou a obětavou práci, zvláště pak těm, k jejichž 
přednostem patří odborná kvalifi kovanost, vstřícnost a lid-
skost. Věřím, že se budeme i nadále společně snažit na-
jít východiska z dané situace a naplňovat do budoucnosti 
společné cíle, které nás nemohou trvale uspokojovat. Je to 
dlouhý, předlouhý řetěz zklamání, nadějí a vítězství. Věřím, že 
společně najdeme správnou ideu o správných cílech, které se 
budou orientovat na občana, rodinu a místní komunitu.

Ing. Milan Trpišovský, MBA
náměstek hospodářsko - technické správy

 

Finanční zdroje na investice (v tis. Kč)

2007 2008 2009
vlastní zdroje 9 142 12 863 20 431
město Jablonec nad Nisou 13 400 12 500 10 000
Liberecký kraj 0 3 000 0
použité fi nanční dary 1 032 815 2 750
Ministerstvo zdravotníctví ČR 0 0 1 687
dotace EU 0 0 42 183
CELKEM 23 574 29 178 77 051

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

2008 2009
město Jablonec nad Nisou 500 500
Liberecký kraj 1 391 2 110
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 740 547
Ministerstvo zdravotnictví ČR 19 0
Ministerstvo kultury ČR 123 0
dotace - Regionální operační program NUTS II 0 870

.

12

trpisovsky@nemjbc.cz



Ekonomická a hospodářsko - technická část nemocnice
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Struktura nákladů a jejich poměr k celkovým nákladům vliv Vyhlášky 505/2002 Sb. do roku 2008

              rok 2008                        rok 2009

 tis. Kč % tis. Kč %

ZUM 28 991 6,00 34 477 5,95
SZM 15 003 3,10 16 800 2,90
léky, prodej léků 54 356 11,24 62 137 10,73
laboratorní a diagnostický materiál 14 128 2,92 16 621 2,87
všeobecný materiál a náhradní díly 6 026 1,25 7 089 1,22
drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 622 0,96 3 896 0,67
potraviny - stravování, prodej zboží 10 344 2,14 10 782 1,86
PHM 2 056 0,43 1 765 0,30
ostatní materiál 11 361 2,35 11 426 1,97
energie, plyn, voda 21 623 4,47 21 575 3,73
služby soukromých lékařů 31 560 6,53 34 263 5,92
ostatní služby 13 348 2,76 14 999 2,59
úklidové služby 9 979 2,06 10 834 1,87
stravování pacientů - jen externí areál 1 783 0,37 1 727 0,30
telefonní poplatky 1 120 0,23 1 479 0,26
opravy 11 717 2,42 14 000 2,42
mzdy 175 681 36,33 195 608 33,78
sociální a zdravotní pojištění 61 395 12,70 64 441 11,13
příděl do FKSP 3 403 0,70 3 792 0,65
příspěvek na obědy 191 0,04 476 0,08
pojištění, ostatní fi nanční náklady 2 560 0,53 3 472 0,60
daně, poplatky, úroky, ostatní náklady 583 0,12 292 0,05
odpisy, zůstatková cena vyřazeného majetku 44 791 9,26 47 061 8,13
Korekce odpisů - vyhláška 505/2002 do 2008 - 43 092 - 8,91 0 0,00

CELKEM 483 529 100,00 579 012 100,00
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Reálný hospodářský výsledek před odpisy v tis. Kč - EBITDA
bez vlivu Vyhlášky 505/2002 Sb., odpisů a oddlužení

Bilance závazků a pohledávek včetně fi nančních prostředků 
k 31.12. (v tis. Kč).



Ekonomická a hospodářsko - technická část nemocnice

Rozvaha  vliv Vyhlášky 505/2002 Sb. do roku 2008

k 31.12. 2008 k 31.12. 2009

tis. Kč tis. Kč

AKTIVA CELKEM 794 167 841 751

stálá aktiva celkem 717 254 756 888

dlouhodobý nehmotný majetek 4 803 6 190

oprávky k dlouhodobému.nehmotnému majetku -2 371 -3 163

dlouhodobý hmotný majetek 1 054 772 1 139 845

oprávky k dlouhodobému.hmot.majetku - 339 950 - 385 984

oběžná aktiva  celkem 76 913 84 863

zásoby 7 777 9 753

pohledávky z obchodního styku 45 845 49 518

jiné pohledávky 71 114

fi nanční majetek 22 604 20 340

přechodné účty aktivní 616 5 138

PASIVA CELKEM 794 167 841 751

vlastní zdroje krytí 733 574 775 451

majetkové fondy 717 255 756 889

fi nanční fondy 33 159 61 118

hospodářský.výsledek včetně ztrát z minulých let - 16 840 - 42 556

cizí zdroje 60 593 66 300

dlouhodobé závazky 103 108

krátkodobé závazky 50 385 61 864

přechodné účty pasivní 10 105 4 328

Výkaz zisku a ztrát vliv Vyhlášky 505/2002 Sb. do roku 2008

rok 2008 rok 2009

tis. Kč tis. Kč

spotřeba materiálu 146 887 164 993

spotřeba energie 21 623 21 575

služby 69 507 77 302

osobní náklady 240 670 264 317

ostatní náklady 3 144 3 764

odpisy dlouhodobého majetku (vliv vyhlášky do 2008) 1 699 47 061

NÁKLADY  CELKEM 483 530 579 012

tržby zdravotních pojiš´toven 462 284 514 275

tržby ostatní 32 221 33 203

provozní dotace 2 773 2 586

ostatní výnosy 1 802 3 232

VÝNOSY  CELKEM 499 080 553 296

HOSPODÁŘSKÝ  VÝSLEDEK 15 550 - 25 716
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Meziroční pokles hospodářského výsledku byl v roce 2009 způsoben neuplatněním vlivu vyhlášky
č. 505/2002 Sb. (jedná se pouze o účetní záležitost).



Personální údaje

Počet zaměstnanců

zařazení  fyzický stav přepočtený stav

lékaři 109 99,47
farmaceuti 3 3,00
VŠ OKBH 3 3,00
nelékaři 370 353,56
ošetřovatel/ka 13 13,00
sanitář/ka 104 103,00
THP 47 45,78
dělníci 77 74,80
celkem 726 695,61

Věková struktura zaměstnanců

věk celkem z toho ženy

do 30 let 102 67
31 – 50 415 335
51 a více 209 153
celkem 726 555

Průměrný měsíční plat (všichni zaměstnanci)

2008 2009 růst

24 200 26 500 9,5 %

Struktura vzdělání lékařů

Atestace II. stupeň + nástavbová - 65 lékařůZařazeni do oboru - 27 lékařů

Atestace I. stupeň - 17 lékařů

Struktura vzdělání nelékařů (ošetřovatelství)
Všeobecná sestra 247,70

Dětská sestra - 22,75

Ošetřovatelka + sanitář - 116,00

Porodní asistentka - 22,36

Zdravotnický laborant - 17,00

Fyzioterapeut - 19,75

Radiologický asistent - 12,00

Zdravotnický asistent - 5,00

Nutriční terapeut - 4,00

Sociální pracovník - 1,00

Sponzoři nemocnice 2009 (dar nad 50 tis. Kč)
pořadí dle abecedy

ABB s.r.o, Jablonec nad Nisou
DELIKOMAT s.r.o., Modřice
FK BAUMIT Jablonec, a.s.
GEREX Liberec, s.r.o.
Jablotron Alarms a.s., Jablonec nad Nisou
Ing.Vlastimil Ladýř - LADEO, Česká Lípa
Lucas Varity s.r.o., Jablonec nad Nisou
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou
Nadace PRECIOSA, Jablonec nad Nisou
Novartis s.r.o., Praha
PRECIOSA a.s., Jablonec nad Nisou
Roche s.r.o., Praha
Sanofi  - aventis s.r.o., Praha
TI AUTOMOTIVE AC s.r.o., Jablonec nad Nisou

Za fi nanční příspěvky děkujeme.

Vydala Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. v nákladu 
500 kusů dne 11.5.2010 (www.nemjbc.cz).
Zpracovala: Petra Krajinová – tisková mluvčí nemocnice
a kolektiv autorů / Grafi cká úprava a tisk: www.tisklosman.
cz, Fota: Leoš Chodura, Miroslav Gorčík, Ing. Jiří Koudelka, 
Petra Krajinová a archiv nemocnice
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