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Organizační struktura

Zdravotnická oddělení
název primář/ka vedoucí
  nelékařský pracovník

ARO – anesteziologicko-resuscitační oddělení MUDr. Martin Bartoň Bc. Irena Matýsková
Centrální operační sály a centrální sterilizace MUDr. František Zasche Jana Feixová
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. Pavel Lang Bc. Jaroslava Benešová
Onkologie MUDr. Libor Hanuš/ Věra Tymichová
 MUDr. Marta Kučerová
OKBH – laboratoř Ing. Eva Podzimková Eva Hořejší
Ortopedie MUDr. Petr Žák Jana Hujerová
ORL – ušní, nosní, krční MUDr. Zdeněk Kučera Bc. Jaroslava Novotná
Pediatrie MUDr. Petr Rota Jana Jírů
Patologie MUDr. Pavel Srna Monika Neumannová/
  Mgr. Šárka Fenclová
Radiodiagnostika MUDr. Jaromír Frydrych Bc. Filip Rasocha, DiS.
Rehabilitace a fyzikální medicína MUDr. Alena Svárovská Bc. Věra Seibothová;
  Štěpánka Hrušková/
  Jiřina Honzigová
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;
veřejné zakázky a dotace;
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, kolegyně a kolegové,
rok �017 byl pro naši nemocnici rokem úspěšným:
• nemocnice je personálně stabilizovaná ve všech skupinách zaměstnanců,
• průměrné mzdy stouply o 8 %,
• dosáhli jsme provozního zisku (před odpisy) ve výši 30 700 tis. Kč,
•  nemocnice je finančně zdravá, všechny závazky platí ve splatnosti a nečerpala 

žádné cizí finanční zdroje,
•  realizovali jsme investice v objemu 97 000 tis. Kč, částečně z vlastních zdrojů, 

částečně z dotace našeho zřizovatele, částečně v rámci „Evropských projektů“ 
i z darů našich sponzorů,

•  pokračujeme v postupné revitalizaci jednotlivých pracovišť pro naše pacienty 
i zaměstnance, v loňském roce byla největší akcí rekonstrukce ortopedického 
oddělení včetně operačního sálu,

• kvalita a spektrum poskytované péče se nezměnily a jsou na dobré úrovni,
• nemocnice průběžně plní podmínky Spojené akreditační komise a dalších certifikačních autorit působících v rámci ČR.

Samozřejmě nemocnice řeší řadu problémů. Mezi nejzávažnější patří pokračující neřízené změny v síti akutních lůžkových zařízení, což je spojeno 
s přesunem pacientů, vzestupem nákladů a nevyjasněnými úhradami této péče.

Důležitým projektem, který posune kvalitu péče a zvýší naši kapacitu, je Pavilon intenzivní medicíny. Jeho příprava byla komplikovaná, nicméně 
v současné době je vše připraveno k jeho zahájení.

Chtěl bych poděkovat za odvedenou práci všem našim zaměstnancům, na kterých stojí fungování celé nemocnice. Vážíme si všech, kteří se podílejí 
na péči o naše pacienty, ale i těch, kteří zdravotníkům vytvářejí nezbytné zázemí a servis.

Dále bych chtěl poděkovat za velmi dobrou spolupráci našemu zřizovateli, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, které nám mimo jiné poskytlo 
dotaci 10 000 tis. Kč na investice.

Poděkování patří i všem našim sponzorům, podporovatelům a v neposlední řadě našim pacientům za důvěru, se kterou k nám přicházejí.

   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 2011 – 2017
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

akutní lůžka
průměrná obložnost v % 75,5 79,3 76,9 76,5 75,9 77,� 75,5

průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 5,3 5,� 5,1 5,1 5,0 4,8 4,8

počet lůžkodnů 8� 699 86 300 83 876 83 791 8� 0�5 85 ��8 81 063

nemocnice včetně následné péče
průměrná obložnost v % 79,5 81,9 80,7 80,3 79,6 79,0 77,0

průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 6,7 6,4 6,3 6,4 6,� 6,1 6,0

počet lůžkodnů 106 544 108 655 107 645 107 583 105 454 108 103 104 579

počet hospitalizovaných pacientů 14 9�0 15 764 15 738 15 503 15 719 17 6�3 17 3��

počet operací 6 60� 6 663 6 467 6 777 6 671 6 685 6 304

počet porodů 1 3�� 1 443 1 417 1 3�6 1 357 1 570 1 457

počet vykázaných bodů (v tis.) 488 514 503 594 510 530 506 809 531 60� 550 951 543 69�

ambulantní péče
počet ambulantních vyšetření 178 489 185 417 19� 096 195 484 196 616 ��5 643 ��� 109
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Zdravotnická oddělení

Počty vybraných výkonů
 2015 2016 2017

 
 2015 2016 2017

ARO
počet celkových anestezií 6 455 6 396 6 45�
počet regionálních anestezií 1 138 1 305 1 156
počet porodních analgezií 301 341 376

Gastroenterologie
gastroskopie � 16� � 391 1 998
kolonoskopie � 416 � 604 � 338
ERCP 576 605 544
EUS (endosonografie) 659 696 607

Gynekologicko-porodnické oddělení
počet operací celkem 417 456 504
počet výkonů 1 117 1 086 1 010

Chirurgické oddělení
počet operací celkem � 517 � 465 � 615
traumatologické operace 706 744 764
cévní operace �01 189 �17
bariatrické operace 95 91 105

Interní oddělení
počet ambulantních vyšetření 9 400 9 435 9 097
UZ štítné žlázy � 794 3 �99 3 468
UZ karotid a žil �68 �17 143
ECHO kardio 1 61� 1 686 1 645

Oddělení klinické biochemie a hematologie
počet vyšetření celkem � 976 408 3 075 467 3 095 40�
pro lůžková oddělení nemocnice 1 �01 60� 1 118 5�9 1 195 043

Onkologie
počet vyšetření 9 988 13 003 14 097
počet podaných chemoterapií 1 667 1 8�1 1 716
počet lymfodrenáží 5 016 4 571 4 459

ORL
počet operací celkem 611 7�9 535
adenotomie 16� 189 1�3
endoskopické operace v nosní dutině �17 �50 199
screeningové vyšetření sluchu u novorozenců 1 406 1 560 1 618

Ortopedické oddělení
počet operací celkem 86� 877 785
TEP kyčelních kloubů 118 171 145
TEP kolenních kloubů 139 1�4 144

Patologie
počet pitev 101 51 47
počet biopsií 9 760 9 4�9 8 914

Pediatrické oddělení
počet ambulantních vyšetření 7 �46 8 �49 10 191
počet narozených dětí 1 363 1 580 1 464
počet dvojčat 8 1� 8

Radiodiagnostické oddělení – počet pacientů
magnetická rezonance 5 74� 6 0�7 6 178
CT 7 776 8 4�5 8 601
skiagrafie 31 618 31 877 3� �85
skiaskopie 1 �7� 1 �00 1 �15
UZ vyšetření 9 598 9 801 10 556

Rehabilitace a fyzikální medicína
počet lékařských vyšetření 4 448 4 189 4 79�
počet výkonů fyzioterapeutů 16� 486 159 415 146 954

Urologické oddělení
počet operací celkem 959 978 9�8
operace pro inkontinenci 94 7� 68
onkologické výkony 668 49� 306

Centrální sterilizace
cykly v parním sterilizátoru 4 0�1 4 168 3 855
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Ošetřovatelská péče

Nezastupitelnou roli v kvalitě poskytované ošetřovatelské péče v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. mají všichni nelékařští zdravotničtí pracovníci.

Ošetřovatelská péče je poskytována v souladu s koncepcemi ošetřovatelství MZ ČR a koncepcí rozvoje ošetřovatelské péče o pacienty a jejich blízké. 
Nelékařští zdravotničtí pracovníci se podílejí na preventivní, ošetřovatelské a léčebné péči o pacienty. Princip holismu je obsažen v ošetřovatelském 
procesu, který zohledňuje fyzické, duchovní, emocionální, kognitivní a sociální potřeby zdravých a nemocných lidí. Zaměřuje se tak na člověka jako 
celek a ne na nemoc, nebo nemocnou část těla. 

Mezi základní strategické cíle naší nemocnice patří spokojenost pacientů, proto klademe stálý důraz nejen na respektování lidské důstojnosti, zajištění 
intimity a soukromí, ale současně na jejich aktivní zapojení do ošetřovatelského procesu. Pro zvýšení komfortu a bezpečnosti pacientů jsme v roce �017 
nakoupili elektrická polohovací lůžka; nové antidekubitní matrace a pomůcky pro snížení výskytu dekubitů. Reagujeme na individuální dietní požadavky 
našich pacientů pro zajištění jejich adekvátní nutriční podpory, která je alfou a omegou hojení ran a celkového uzdravování nemocných.

Pacientům na všech odděleních zpříjemňují pobyt a vyplňují čas mimoléčebné aktivity, jako jsou Zdravotní klauni na pediatrii, ergoterapie, 
canisterapie a muzikoterapie na CEDRu. O duchovní péči na CEDRu se stará nemocniční kaplanka, na oddělení interny dochází dobrovolníci.

Důležitá je také návaznost poskytovaných služeb a mezioborová spolupráce jednotlivých útvarů. Ve svých aktivitách navazujeme na předchozí roky, 
kdy prioritou bylo zajištění kvalitní a bezpečné ošetřovatelské péče. 

Velkou pozornost věnujeme edukaci pacientů a jejich rodinných příslušníků. Již v průběhu hospitalizace jsou pacienti edukováni o možnostech a péči 
po propuštění z nemocnice. Spolupracujeme s rodinnými příslušníky a nabízíme jim radu a pomoc. Jednotliví specialisté organizují kurzy a přednášky 
pro laickou veřejnost, jako jsou předporodní přípravy, laktační poradna, rehabilitační aktivity, problémy s demencí, ošetřování ran a stomií a další.

Vzhledem ke vzrůstajícím požadavkům na kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků je celoživotní vzdělávání nezbytnou součástí jejich 
profesního života. Podporujeme odborný růst a aktivně se podílíme na jejich pregraduální i postgraduální přípravě. V roce �017 jsme organizovali 
řadu školení zaměřených na umění komunikace mezi zdravotnickým personálem a pacientem a na duševní hygienu samotných zdravotnických 
pracovníků. Podporujeme teambuildingové aktivity na všech pracovištích nemocnice napříč všemi profesemi. V jablonecké nemocnice probíhá 
praktická výuka studentů středních, vyšších i vysokých zdravotnických škol.

V roce �018 se mimo jiné zaměříme na nutriční péči v perioperačním období 
pacienta a dále chceme vytvořit tým odborníků v paliativní péči na všech lůžkových 
odděleních jablonecké nemocnice. Nadále budeme podporovat vzdělávání na 
všech úrovních a budeme organizovat řadu kurzů a seminářů jak v odborných 
tématech, tak v měkkých dovednostech.

  Mgr. Jitka Řehořová, MBA
  náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
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Dotace z Evropské unie

Návazná péče – pořízení a modernizace přístrojového vybavení
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. získala v roce �016 dotaci na dva projekty v rámci 
operačního programu: Integrovaný regionální operační program (IROP), prioritní 
osa 06.0� Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatelstvo regionů, 
31. výzvy – Zvýšení kvality návazné péče – SC. Dotaci můžeme čerpat až do výše 
finančního objemu 151 mil. Kč.

Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče I.
Registrační číslo projektu: CZ.06.�.56/0.0/0.0/16_043/0001��3

Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče II.
Registrační číslo projektu: CZ.06.�.56/0.0/0.0/16_043/0001�07

Prostředky v rámci projektu EU Návazná péče I. byly v roce �017 využity na 
modernizaci přístrojů pro diagnostické a zobrazovací metody (magnetická rezonance, 
skiaskopický přístroj s C ramenem, skiaskopicko-skiagrafický přístroj), na pořízení 
moderní zdravotnické přístrojové techniky především pro oddělení JIP a ARO (plicní 
ventilátory, lůžkové monitory a telemetrie pro měření vitálních funkcí, polohovatelná 
lůžka pro intenzivní péči) a také pro operační sály a centrální sterilizaci (operační 
stoly, anesteziologické přístroje). Začátkem následujícího roku byla dodávkou tří 
sterilizátorů na centrální sterilizaci ukončena první část projektu.

V rámci Návazné péče II. budou finanční prostředky využity na pořízení devíti moderních 
ultrazvukových přístrojů pro rychlou neinvazivní diagnostiku, k obnově flexibilních 
endoskopů vč. ultrazvukových flexibilních endoskopů pro gastroenterologické 
oddělení, nových laparoskopických věží pro operační sály a další zdravotnická 
přístrojová technika pro JIP a ARO (např. transportní plicní ventilátory, dialyzační 
přístroj, EKG, defibrilátory, infuzní technika). Oba projekty budou ukončeny do konce 
roku �018.

Projekty „Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče I.“ a „Nemocnice Jablonec 
nad Nisou – návazná péče II.“ jsou spolufinancované Evropskou unií.

Instalace skiaskopické stěny

Instalace magnetické rezonance
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Stavební a investiční akce 2017

humanizace ortopedického lůžkového oddělení a JIP
humanizace ortopedického operačního sálu
humanizace sesterny a zázemí na chirurgii B�
humanizace jednoho pokoje na lůžkové rehabilitaci
pokračování humanizace CEDR Tanvald
stavební práce na RTG oddělení (instalace nových skiaskopických přístrojů)
humanizace technického oddělení Velín
instalace závorového systému v areálu nemocnice

JIP ortopedického oddělení před otevřením Nová sesterna na ortopedii

Závorový systém do areálu nemocnice je v provozu od září 2017

Stavební úpravy na RDG oddělení

Sesterna na chirurgii B2 po rekonstrukci
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Ekonomická a hospodářsko-technická část nemocnice

Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva 
Nemocnice Jablonec nad Nisou p. o. výroční 
zpráva za rok �017. Jako každý rok, i letos 
najdete v této výroční zprávě základní infor-
mace o ekonomické, provozní a technické 
činnosti naší nemocnice s konstatováním, že 
i na  těchto úsecích se nám dařilo plnit pře-
dem stanovené cíle. Často na tomto místě 
připomínám smysl naší organizace – porozu-
mění a neustálé zvyšování kvality poskytová-
ní zdravotní péče je naším hlavním smyslem 
a cílem naší organizace. Řídí se aktualizovanou 
zřizovací listinou účinnou od 1. 10. �014, kte-
rou zmiňuji hlavně z důvodu, že v současné 
době je zdravotnictví pod velkým tlakem na 
obrovské množství vypisovaných výběrových 
řízení a jednání s dodavateli o co nejlepší pod-
mínky pro naši nemocnici. Jsem hrdý na to, 
že to odpovědní zaměstnanci zvládají a daří 

se jim zajistit kvalitní materiály, léky, špičkové 
přístroje a komfortní prostředí pro práci naších 
zdravotníků i nezdravotnických profesí. 

Vykázaný účetní hospodářský výsledek:
Celkem ztráta -16 015 194,35 Kč
z toho
ztráta z hlavní činnosti -16 334 495,19 Kč
zisk z hospodářské činnosti 319 300,84 Kč

Naše organizace dosáhla ve srovnání s před-
cházejícím rokem o 1 ��1 tis. Kč horší účetní 
výsledek hospodaření. Při hodnocení tohoto 
vývoje je třeba přihlédnout k těmto význam-
ným skutečnostem:
•  v roce �017 organizace obdržela 

o � 730 tis. Kč více provozních dotací 
než v minulém roce, rovněž rozpuštění 
investičních dotací bylo zúčtováno částce 
o 6� tis. Kč vyšší,

•  odpisy jsou v roce �017 zúčtovány 
o 77� tis. Kč vyšší než v roce �016,

•  výsledek roku �016 byl zatížen dani z pří-
jmů v částce 648 tis. Kč,

• v roce �017 daňová povinnost nevznikla.

Pokud vyloučíme tyto vlivy, výsledek hospo-
daření roku �017 je oproti předcházejícímu 
roku horší o 3 8�7 tis. Kč, a to i přesto, že 
organizace dosáhla meziroční nárůst výnosů 
z prodeje služeb a zboží ve výši 48 8�0 tis. Kč. 
Hlavním faktorem, který výsledek hospoda-
ření za rok �017 ovlivnil, byl nárůst osobních 
nákladů o 53 908 tis. Kč.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem 
našim zaměstnancům nemocnice, kteří se 
na výše uvedených výsledcích podíleli, jak 
zdravotnickým, tak nezdravotnickým, za 
jejich pracovní výkony, nelehkou a obětavou 
práci. Dále děkuji zaměstnancům, kteří jsou 
ztotožněni s naší nemocnicí za jejich úsilí, 
odpovědnou a svědomitou odvedenou práci, 
našemu zřizovateli, zastupitelům za spolu-
práci i našim sponzorům za dlouhodobou 
spolupráci. Věřím, že i nadále budeme naše 
služby poskytovat kvalitně a dosahovat co 
nejlepších výsledků.

 Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA, LL. M.
  náměstek pro hospodářsko-technickou  
 správu
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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 
Jablonec nad Nisou, p.  o. Nadace rovněž poskytuje 
finanční prostředky zařízením a organizacím 
zajišťující péči o nemocné a postižené se sídlem 
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
�016 příspěvek na generátor pro operace varixů
 a příslušenství 300 000 Kč
�017 příspěvek na motorové dlahy pro CEDR a RHB 3�8 515 Kč

Informace o nadaci jsou zveřejněny na www.nemjbc.cz

Finanční příspěvky a dotace na provoz (v tis. Kč)
 2016 2017

statutární město Jablonec nad Nisou 500 500
Liberecký kraj � 306 5 119
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 537 483
Ministerstvo zdravotnictví ČR 1�0 90
celkem 3 463 6 192

Zdroje na investice (v tis. Kč)
 2016 2017

vlastní zdroje 18 099 31 3�3
Liberecký kraj 5 000 0
statutární město Jablonec nad Nisou 10 000 10 000
EU fondy – Ministerstvo pro místní rozvoj (IROP) 0 54 640
finanční dary 941 1 164
celkem 34 040 97 127

Sponzoři nemocnice 2017 (finanční a věcné dary od 50 000 Kč)
• Nadace Jablotron, Jablonec nad Nisou
• Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou
• International Metal Plast spol. s r.o., Jablonec nad Nisou
• Medtronic Czechia s.r.o., Praha
• TERMIL a.s., Jablonec nad Nisou
• TRW Automotive Czech, s.r.o., Jablonec nad Nisou
• BAYER s.r.o., Praha
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Rozvaha
 k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017
 tis. Kč tis. Kč

 AKTIVA CELKEM 904 491 1 022 144

Stálá aktiva celkem 717 851 762 192

dlouhodobý nehmotný majetek 15 9�1 19 481

oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -10 146 -11 334

dlouhodobý hmotný majetek 1 388 953 1 469 �10

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -677 790 -715 959

finanční investice, dlouhodobé pohledávky 913 794

Oběžná aktiva celkem 186 640 259 952

zásoby 13 434 16 043

pohledávky, přechodné účty aktivní 83 8�6 134 119

finanční majetek 89 380 109 790

 PASIVA CELKEM 904 491 1 022 144

Vlastní zdroje krytí 811 465 856 285

jmění a upravující položky 70� 617 796 519

fondy �04 0�� 170 955

výsledek hospodaření (celkem) -95 174 -111 189

Cizí zdroje 93 026 165 859

dlouhodobé závazky 11 617 9 705

krátkodobé závazky, přechodné účty pasívní 81 409 156 154

Výkaz zisku a ztrát
 k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017
 tis. Kč tis. Kč

spotřeba materiálu 175 169 181 315

spotřeba energie �1 55� 19 751

služby 93 130 86 889

osobní náklady 380 615 434 5��

ostatní náklady 8 �89 9 8�0

daně a poplatky 1 1�9 407

odpisy dlouhodobého majetku 51 888 5� 660

 NÁKLADY CELKEM 731 772 785 364

tržby zdravotních pojišťoven 640 904 684 863

tržby ostatní 63 961 68 713

provozní dotace 9 3�6 1� 118

ostatní výnosy � 786 3 655

 VÝNOSY CELKEM 716 977 769 349

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -14 795 -16 015
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Struktura nákladů a jejich poměr k celkovým nákladům
 rok 2016  rok 2017
 tis. Kč % tis. Kč %

ZUM 33 0�8 4,51 35 805 4,56

SZM �1 754 �,97 �0 077 �,56

léky, prodej léků 61 678 8,43 64 950 8,�7

laboratorní a diagnostický materiál 18 754 �,56 19 069 �,43

všeobecný materiál a náhradní díly 8 505 1,16 9 634 1,�3

drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 943 0,54 5 445 0,69

potraviny – stravování, prodej zboží 11 �40 1,54 11 39� 1,45

PHM 1 751 0,�4 1 835 0,�3

ostatní materiál a zboží 14 516 1,98 13 101 1,67

energie, plyn, voda �1 55� �,95 19 75� �,5�

služby lékařů 40 303 5,51 39 96� 5,09

ostatní služby 17 617 �,41 16 67� �,1�

úklidové služby 8 0�3 1,10 8 6�3 1,10

telefonní poplatky 639 0,09 630 0,08

opravy �6 548 3,63 �1 00� �,67

mzdy �81 571 38,48 3�0 186 40,77

sociální a zdravotní pojištění 93 650 1�,80 106 651 13,58

příděl do FKSP 4 03� 0,55 6 141 0,78

pojištění, ostatní finanční náklady 8 378 1,14 10 55� 1,34

daně, poplatky, úroky, ostatní náklady � 316 0,3� 1 �18 0,16

odpisy, zůstatková cena vyřazeného majetku 51 974 7,10 5� 667 6,71

celkem 731 772 100 785 364 100
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Aktuality

Stručně z dění 2017
•  Gastroenterologické oddělení uspořádalo tři ERCP a EUS workshopy s meziná-

rodní účastí.

•  Na oddělení klinické biochemie a hematologie byl nahrazen novým přístrojem 
Alinity imunochemický analyzátor Architekt z roku �005.

•  Oddělení onkologie zavedlo u některých diagnóz nové léčebné postupy (např. 
neoadjuvantní chemoterapie u karcinomu prsu, schema BEP u Ca varlat, zave-
dení nových antiemetik před chemoterapií).

•  Na oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny nastoupily dvě nové ergotera-
peutky, které zajišťují ergoterapii i pro ostatní oddělení nemocnice.

•  Kontinuálně fungoval systém řízení a kvality, který je implementován do všech 
oddělení nemocnice. Na oddělení klinické biochemie a hematologie úspěšně 
proběhly reakreditace ČIA.

•  Na magnetické rezonanci se za spolupráce s Hasičským záchranným sborem 
konal cvičný požární poplach.

•  Nemocnice uspořádala na 
Eurocentru odborný seminář pro 
lékaře z terénu.

•  Také v roce �017 se konal v Měst-
ském divadle Den jabloneckých 
zdravotníků.

•  Nemocnice se zúčastnila Dne 
Integrovaného záchranného systé-
mu a Živé knihovny povolání.

•  Aukce výtvarných prací, pořádaná 
statutárním městem Jablonec nad 
Nisou, a výtěžek z Nadace Kapka 
naděje pomohly pořízení přístrojů 
na dětské oddělení.

•  Nemocnice se zapojila do Evrop-
ského testovacího týdne HIV.

Akreditované obory v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o.
dle zákona č. 95/2004 Sb.
Obor specializačního Typ Platnost Pracoviště
vzdělávání  akreditace

Endokrinologie I. �9. �. �0�0 interna
a diabetologie
(na část vzdělávací
programu Endokrinologie)

Vnitřní lékařství II. 14. �. �0�3 interna

Dětské lékařství II. 11. 1�. �0�1 pediatrie

Rehabilitační I. 19. 5. �0�� rehabilitace
a fyzikální medicína

Chirurgie II. �9. 3. �0�3 chirurgie – operační sály

Anesteziologie I. 6. 11. �0�3 ARO
a intenzivní medicína

Otorinolaryngologie I. �. 3. �0�3 ORL

Radiologie a zobrazovací v plném 11. 6. �0�4 RDG/magnetická rezonance
metody rozsahu

Gynekologie a porodnictví I. 10. 7. �0�� gynekologie-porodnictví

Urologie II. 18. 3. �0�5 urologie

Patologie I. 7. 5. �018 patologie 

Gastroenterologie I. �4. 5. �019 gastroenterologie

Ortopedie I. 30. 1�. �0�0 ortopedie

Traumatologie I. 14. 9. �0�6 chirurgie – operační sály

Onkochirurgie  7. 4. �0�1 chirurgie – operační sály

Postgraduální vzdělávání
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Personální údaje

Kategorie a evidenční počty zaměstnanců celkem 815

Specializace ošetřovatelského personálu celkem 516

Specializace lékařského personálu celkem 139

Všeobecné sestry, porodní asistenky, dětské sestry
a praktické sestry (335)

Sanitáři, ošetřovatelky
a řidiči (142)

Fyzioterapeuti (22)

Dělníci (69)

THP (53)

Zdravotní laboranti (18)

Lékaři,
farmaceuti (143)

Ostatní odborní pracovníci (19)RDG asistenti (14) Zařazeni do oboru (23)

Se specializovanou způsobilostí (96)

Absolvován
povinný základ (23)

Bez odborného dohledu
se specializovanou způsobilostí (148)

S odborným
dohledem (142)

Bez odborného dohledu (246)

Věková struktura zaměstnanců
věk muži ženy celkem

15–�5 7 39 46
�6–35 51 99 150
36–45 54 19� �46
46–55 38 180 �18
56–65 39 93 13�
66 a více 9 14 �3
celkem 198 617 815

(grafy vyjadřují fyzické počty zaměstnanců)

 
�014 30 150
�015 31 660
�016 34 �70
�017 37 080

 
�009 �6 500
�010 �7 700
�011 �8 �00
�01� �8 950
�013 �8 8�0

Průměrný měsíční plat – všechny kategorie
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