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Vedení nemocnice 
Ředitel
MUDr. Vít Němeček, MBA
Náměstek pro hospodářsko-technickou správu
Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA, LL. M.
Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Mgr. Jitka Řehořová, MBA

Údaje o nemocnici

Kontrolní a poradní orgány nemocnice
Etická komise pro klinické hodnocení léčiv  (předseda – MUDr. Martin Bartoň)
Komise účelné farmakoterapie  (předseda – MUDr. Lubomír Mourek)
Tým pro prevenci a kontrolu infekcí  (předseda – MUDr. David Semerák)
Stravovací komise  (předsedkyně – Miroslava Reczaiová)
Inventarizační komise  (předseda – Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA, LL. M.))
Škodní komise  (předseda – Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA, LL. M.)
Investiční komise  (předseda – Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA, LL. M.)
Skartační komise  (předseda – MUDr. Vít Mairich)

Informace o nemocnici
Název  Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
Právní forma  příspěvková organizace
Zřizovatel  statutární město Jablonec nad Nisou
Adresa  Nemocniční 4446/15
  466 01 Jablonec nad Nisou
Telefon  +4�0 483 345 111
E-mail  nemjbc@nemjbc.cz
Web  www.nemjbc.cz

IČ, DIČ  008�9838, CZ008�9838
ID datové schránky tzgk6j�

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. je zapsána v Obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou Pr107.

Rada nemocnice
Předseda
Ing. Petr Beitl  (primátor statutárního města Jablonec nad Nisou)
Členové
MUDr. Ivo Jörg  (emeritní primář interního oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.)
MUDr. Marek Řehoř  (lékař gastroenterologie Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.)
Ing. Miroslava Zajdová  (Preciosa, a. s.)
Ing. Miloš Zahradník  (náměstek primátora pro oblast humanitní)
Rada nemocnice ve výše uvedeném složení pracovala do 9. 1�. �018.

Složení Rady od 10. 12. 2018
Předseda
Mgr. David Mánek  (náměstek primátora pro oblast humanitní)
Členové
MUDr. Miroslav Adam  (lékař pediatrického oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.)
MgA. Jakub Chuchlík  (náměstek primátora pro rozvoj města)
Ing. Štěpán Matek  (náměstek primátora pro ekonomiku a majetek)
MUDr. Michael Vraný  (primář chirurgického oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.)
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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. Marta Kučerová Věra Tymichová
OKBH – laboratoř Ing. Eva Podzimková Eva Hořejší
Ortopedie MUDr. Petr Žák/ Jana Hujerová
 MUDr. Filip Fridrich
ORL – ušní, nosní, krční MUDr. Zdeněk Kučera Bc. Jaroslava Novotná
Pediatrie MUDr. Petr Rota Jana Jírů
Patologie MUDr. Pavel Srna Mgr. Šárka Fenclová/
  Bc. Jana Jahodová
Radiodiagnostika MUDr. Jaromír Frydrych Bc. Filip Rasocha, DiS.
Rehabilitace a fyzikální medicína MUDr. Alena Svárovská Bc. Věra Seibothová;
  Jiřina Honzigová
Urologie MUDr. Jaroslav Všetička, Ph.D. Bc. 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,
v roce �018 splnila naše nemocnice většinu svých hlavních cílů. Je stabilní v oblasti 
personální, ekonomické, výkonnostní i v oblasti kvality poskytované péče. 

Naší dlouhodobou prioritou je zajištění dostatku personálu. Abychom ji podpořili, 
dáváme každoročně do nárůstu platů vyšší částky, než o kterou rostou finanční 
příjmy od zdravotních pojišťoven. To vedlo v posledních čtyřech letech k poklesu 
našeho provozního zisku, v roce �018 na 14 600 tis. Kč. Tato situace nemocnici 
neohrožuje, zužuje se však prostor pro investice.

V loňském roce nemocnice investovala především do přístrojů, ale i do budov 
a nemedicínských technologií částku 103 900 tis. Kč. Většinu jsme financovali 
z Evropských strukturálních fondů.

Po mnoha letech příprav začala výstavba nového Pavilonu intenzivní medicíny. Po 
jeho zprovoznění se navýší kapacity intenzivní péče pro operační obory, zvýší se 
personální a přístrojová zastupitelnost a otevře se možnost pro rozšíření některých 
stávajících pracovišť. 

Pro zvýšení spokojenosti našich pacientů i zaměstnanců jsme pokračovali v postupné revitalizaci pracovišť, byť nižším tempem, než v letech 
předcházejících. 

Kvalita a spektrum poskytované péče se nezměnily. V roce �019 nás čeká další, již čtvrté šetření Spojené akreditační komise. Jsem přesvědčen, že při 
něm bez obtíží uspějeme.

Za práci odvedenou v roce �018 děkuji touto cestou všem zaměstnancům.

Poděkovat za spolupráci chci také našemu zřizovateli, konkrétně vedení statutárního města Jablonec nad Nisou, našim sponzorům 
a podporovatelům. 

Za důvěru děkuji i našim pacientům a jejich rodinným příslušníkům.

Věřím, že i rok �019 bude pro naši nemocnici rokem úspěšným. Že se vyrovnáme se všemi problémy, které přicházejí především z vnějšího prostředí 
a že nadále budeme dobře fungujícím zdravotnickým zařízením pro širokou veřejnost.

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

Úvodní slovo ředitele

Hosté na ortodpedickém sále při 5. ročníku Dne otevřených dveří, září 2018
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Léčebná a preventivní péče

Statistika výkonnosti v letech 2011 – 2018
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

akutní lůžka
průměrná obložnost v % 75,5 79,3 76,9 76,5 75,9 77,� 75,5 71,79

průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 5,3 5,� 5,1 5,1 5,0 4,8 4,8 4,6

počet lůžkodnů 8� 699 86 300 83 876 83 791 8� 0�5 85 ��8 81 063 79 917

nemocnice včetně následné péče
průměrná obložnost v % 79,5 81,9 80,7 80,3 79,6 79,0 77,0 76,0

průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 6,7 6,4 6,3 6,4 6,� 6,1 6,0 5,99

počet lůžkodnů 106 544 108 655 107 645 107 583 105 454 108 103 104 579 103 159

počet hospitalizovaných pacientů 14 9�0 15 764 15 738 15 503 15 719 17 6�3 17 3�� 17 199

počet operací 6 60� 6 663 6 467 6 777 6 671 6 685 6 304 6 65�

počet porodů 1 3�� 1 443 1 417 1 3�6 1 357 1 570 1 457 1 481

počet vykázaných bodů (v tis.) 488 514 503 594 510 530 506 809 531 60� 550 951 543 69� 550 840

ambulantní péče
počet ambulantních vyšetření 178 489 185 417 19� 096 195 484 196 616 ��5 643 ��� 109 ��4 968
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Zdravotnická oddělení

Počty vybraných výkonů
 2016 2017 2018

 
 2016 2017 2018

ARO
počet celkových anestezií 6 396 6 45� 6 �74
počet regionálních anestezií 1 305 1 156 1 �13
počet porodních analgezií 341 376 �88

Gastroenterologie
gastroskopie � 391 1 998 � 059
kolonoskopie � 604 � 338 � 100
ERCP 605 544 597
EUS (endosonografie) 696 607 711

Gynekologicko-porodnické oddělení
počet operací celkem 456 504 418
počet výkonů 1 086 1 010 1 013

Chirurgické oddělení
počet operací celkem � 465 � 615 � 658
traumatologické operace 744 764 675
cévní operace 189 �17 133
bariatrické operace 91 105 175

Interní oddělení
počet ambulantních vyšetření 9 435 9 097 10 �94
UZ štítné žlázy 3 �99 3 468 3 119
UZ karotid a žil �17 143 166
ECHO kardio + jícen 1 686 1 645 1 570

Oddělení klinické biochemie a hematologie
počet vyšetření celkem 3 075 467 3 095 40� 3 091 917
pro lůžková oddělení nemocnice 1 118 5�9 1 195 043 1 19� 3��

Onkologie
počet vyšetření 13 003 14 097 14 503
počet podaných chemoterapií 1 8�1 1 716 � �91
počet lymfodrenáží 4 571 4 459 4 531

ORL
počet operací celkem 7�9 535 5�5
adenotomie 189 1�3 1�9
endoskopické operace v nosní dutině �50 199 186
screeningové vyšetření sluchu u novorozenců 1 560 1 618 1 478

Ortopedické oddělení
počet operací celkem 877 785 953
TEP kyčelních kloubů 171 145 134
TEP kolenních kloubů 1�4 144 145

Patologie
počet pitev 51 47 3�
počet biopsií 9 4�9 8 914 9 001

Pediatrické oddělení
počet ambulantních vyšetření 8 �49 10 191 13 014
počet narozených dětí 1 580 1 464 1 493
počet dvojčat 1� 8 8

Radiodiagnostické oddělení – počet pacientů
magnetická rezonance 6 0�7 6 178 6 �97
CT 8 4�5 8 601 8 450
skiagrafie 31 877 3� �85 33 715
skiaskopie 1 �00 1 �15 1 �7�
UZ vyšetření 9 801 10 556 10 �99

Rehabilitace a fyzikální medicína
počet ambulantních lékařských vyšetření 4 189 4 79� 5 100
počet výkonů fyzioterapeutů 159 415 146 954 15� 363

Urologické oddělení
počet operací celkem 978 9�8 9�5
operace pro inkontinenci 7� 68 5�
onkologické výkony 49� 306 �87

Centrální sterilizace
cykly v parním sterilizátoru 4 168 3 855 3 519



7

Ošetřovatelská péče

Zdravotničtí pracovníci v úseku ošetřovatelské péče odvádějí kvalitní práci 
ve všech oblastech péče o pacienta.
V roce �018 jsme se mimo jiné zaměřili na edukaci pacientů a jejich rodinných 
příslušníků před plánovanými výkony. Chceme, aby pacient přišel do naší 
nemocnice vybaven dostatečnými informacemi o přípravě před operací, 
o samotném zákroku a hlavně o pooperační péči a o rekonvalescenci. Na 
jednotlivých odděleních vznikají edukační materiály jako průvodce pro pacienta 
celým zákrokem a hospitalizací. Vrchní sestry připravují pro pacienty školení 
v předoperační přípravě. Na porodnickém oddělení rozšiřujeme předporodní 
přípravy včetně materiálů na webových stránkách nemocnice. Ideální je, abychom 
již předem sladili očekávání pacientů a jejich rodinných příslušníků s našimi 
možnostmi.

Na všech odděleních máme dostatečný počet nelékařských zdravotnických 
pracovníků. Péči o naše zaměstnance bereme jako prioritní, reagujeme na jejich 
potřeby a podporujeme udržování dobrých interpersonálních vztahů. V tom vidím 
hlavní pozitiva naší nemocnice. 
V roce �018:
•  se v naší nemocnici rozběhl Seriál oddílenských seminářů, který si připravili 

pracovníci oddělení interny, ARO, ORL, rehabilitace a ortopedie. V příštím roce 
budeme pokračovat na dalších odděleních. Od těchto setkání si slibujeme 
udržet dobrou spolupráci v rámci celé nemocnice a dobré mezioborové vztahy.

•  se zdravotničtí pracovníci začali školit v prevenci násilí a sebeobrany. Chceme 
tím podpořit profesionální chování našich zaměstnanců i v nestandardních 
situacích v jednání s pacientem a jeho rodinnými příslušníky. Školením prošli 
zdravotníci na akutních odděleních a pro příští rok plánujeme rozšíření tohoto 
školení i na oddělení dlouhodobé péče.

•  kontinuálně probíhala školení v komunikaci a duševní hygieně pro lékařské 
i nelékařské zdravotnické pracovníky naší nemocnice. Podpora vzdělávání 
na všech úrovních bude pokračovat i v roce �019.

  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 čerpala ve výši 1�0 mil. Kč. První 
projekt byl realizován v roce �017, druhý v roce následujícím.

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

Hlavní aktivitou předložených projektů bylo pořízení a modernizace přístrojového 
vybavení a technologií, které slouží pro poskytování zdravotních služeb 
v podporovaných oborech a metodách dle „Koncepce Návazné péče Ministerstva 
zdravotnictví ČR“. Díky projektům byly v nemocnici obnoveny přístroje sloužící 
pro diagnostické a zobrazovací metody i pro podporu intenzivní, anesteziologicko-
resuscitační a operační péče.

V rámci projektu EU Návazná péče II. pořídila nemocnice v roce �018 flexibilní 
endoskopy a endosonografické přístroje pro gastroenterologické oddělení, dialyzační 
přístroj, EKG, defibrilátory, elektrická lůžka, nové laparoskopické věže na operační sály 
či devět moderních ultrazvukových přístrojů pro rychlou neinvazivní diagnostiku. 
Jeden z nich je používán na oddělení urologie. Jedná se o přístroj s fúzní navigační 
biopsií prostaty, který slouží k odhalení přítomnosti rakoviny prostaty.

Infuzní pumpy a lineární dávkovače nahradily stávající techniku na oddělení ARO, 
chirurgii i interně. Na patologii byl za nový nahrazen přístroj kryostat, který slouží 
k rychlému zhotovení preparátu k mikroskopickému vyšetření pomocí rychlého 
zmrazení tkáně, tzv. zmrazené řezy a používá se pro účely rychlé diagnostiky.

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

Nemocniční kuchyň po rekonstrukci

Nová celotělová vířivá vana na oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny

Stavební a investiční akce 2018

modernizace prostor vodoléčby na rehabilitaci a vybudováni prostor pro ergoterapii
revitalizace sesterny a zázemí na chirurgii B1
stavební práce na centrální sterilizaci v souvislosti s instalací nových sterilizátorů
revitalizace stravovacího provozu
modernizace kanceláře oddělení zdravotních pojišťoven

Instalace parních sterilizátorů po rekonstrukci prostor
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Pavilon intenzivní medicíny

V areálu nemocnice byla 16. května �018 slavnostně zahá-
jena stavba Pavilonu intenzivní medicíny. Výběrové řízení 
na dodavatele stavby vyhrála firma Metrostav a.s. Po dvou 
letech příprav a čekání na dotační peníze zastupitelé rozhod-
li, že nemocniční pavilon město vybuduje i bez dotace ze 
státního rozpočtu. Stavba za 150,5 milionu korun je největší 
investiční akcí města v roce �019.

Pavilon intenzivní medicíny je pro jabloneckou nemocnici 
přínosný v několika směrech. Jednak se zvýší kapacita jednotky 
intenzivní péče operačních oborů z osmi na dvanáct. Druhá 
věc, přiblíží se k sobě pracoviště intenzivní péče a ARO, které 
zde bude mít kompletní zázemí včetně šesti lůžek v moderním 
„boxovém“ systému. Do pětipodlažní budovy s propojovacími 
chodbami do chirurgického pavilonu B budou umístěna 
také pracoviště vedení nemocnice a některých oddělení. 
V neposlední řadě vznikne po přestěhování do nového 
objektu místo pro rozšíření stávajících pracovišť.

Nový pavilon umožní zkvalitnění poskytované péče v nemocnici 
pacientům i personálu. Zajištěn bude lepší komfort a soukromí 
pacientů i jejich příbuzných, posílena bude personální 
a technická zastupitelnost. Otevření pavilonu je naplánováno 
na přelom roku �019/�0�0.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Hlavním investorem je zřizovatel nemocnice, 
statutární město Jablonec nad Nisou
Celkové stavební náklady: 150,5 mil. Kč
Dotace Libereckého kraje: 7,6 mil. Kč (využito k realizaci 
projektů navazujících na stavbu PIM)
Stavbu provádí: Metrostav a.s.
Architekt: Atelier H1 & Atelier Hájek s.r.o. Hradec Králové, 
Ing. arch. Tereza Jirásková
Realizace stavby: �018–�019
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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. za rok �018, 
tedy zhodnocení naší roční práce. Naleznete 
zde základní informace o ekonomické, provozní 
a technické činnosti naší nemocnice s konstato-
váním, že i na těchto úsecích se nám dařilo plnit 
předem stanovené cíle. Naše nemocnice poskytu-
je léčebně diagnostickou péči v sedmnácti zdra-
votnických odděleních. Pacientům je k dispozici 
deset lůžkových oddělení a všeobecné i speciali-
zované ambulance. Věříme, že v  naší nemocnici 
pacienti najdou přívětivou atmosféru, individuální 
přístup i jedinečnou integritu psychosomatické 
péče pro pacienty a jejich blízké.

Rok �018 byl ve znamení pokračujících nebo 
avizovaných změn ve financování zdravotní péče, 
týkající se převážně bonusové politiky. Na všechny 
tyto skutečnosti musí naše nemocnice bezpro-
středně reagovat. Z tohoto důvodu provádíme 

důkladné analytické zkoumání všech našich čin-
ností, abychom se přesvědčili, že naše předchozí 
rozhodnutí a postoje jsou správné. 

Vykázaný účetní hospodářský výsledek:
Celkem ztráta -32 921 674,95 Kč
z toho
ztráta z hlavní činnosti -33 451 4�9,37 Kč
zisk z hospodářské činnosti 5�9 754,4� Kč

Naše organizace dosáhla ve srovnání s předcháze-
jícím rokem o 16 906 tis. Kč horší účetní výsledek 
hospodaření. Při hodnocení tohoto vývoje je třeba 
přihlédnout k těmto významným skutečnostem:
•  v roce �018 organizace obdržela o 14 900 tis. Kč 

více provozních dotací než v minulém roce 
(z toho částka 4 765 tis. Kč kryje nákup drobného 
majetku), rovněž rozpuštění investičních dotací 
bylo zúčtováno částce o 8 197 tis. Kč vyšší,

•  odpisy jsou v roce �018 zúčtovány o 8 954 tis. Kč 
vyšší než v roce �017.

Pokud vyloučíme tyto vlivy, výsledek hospodaření 
roku �018 je oproti předcházejícímu roku horší 
o �6 �84 tis. Kč, a to i přesto, že organizace dosáhla 
meziroční nárůst výnosů z prodeje služeb a zboží 
ve výši 53 603 tis. Kč. Hlavním faktorem, který 
výsledek hospodaření v tomto roce ovlivnil, byl 
nárůst osobních nákladů o 54 380 tis. Kč..

Podíváme-li se do krátké minulosti naší nemocni-
ce, zjistíme, že celé naše snažení není ničím jiným, 
než nepřetržitým úsilím o vyvažování zájmů paci-
entů, zaměstnanců a organizace jako takové. Je to 
dlouhá předlouhá cesta, na které nás čeká mnoho 
zklamaných nadějí, ale věříme, že přijímáme tu 
správnou ideu o správném cíli. Přál bych si, aby 
naši pacienti byli co nejvíce s našimi službami 
spokojeni, abychom si získali důvěru při řešení 
jejich problémů. Usilujeme o to, aby i nadále byla 
naše nemocnice vyhledávaným zdravotnickým 
zařízením. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim 
zaměstnancům – zdravotnickým i nezdravotnic-
kým pracovníkům za jejich nelehkou a obětavou 
práci, kteří dobře a s velkým nasazením pracovali 
a zvláště jejich zásluhou jsme dosáhli současných 
dobrých výsledků, také našemu zřizovateli statu-
tárnímu městu Jablonec nad Nisou, všem našim 
sponzorům a partnerům.

 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
�018 příspěvek na pořízení dvou kardiotokografů
 s příslušenstvím pro GYP 361 044 Kč

Informace o nadaci jsou zveřejněny na www.nemjbc.cz

Finanční příspěvky a dotace na provoz (v tis. Kč)
 2017 2018

statutární město Jablonec nad Nisou 500 500
Liberecký kraj 5 119 � 305
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 483 763
Ministerstvo zdravotnictví ČR 90 315
celkem 6 192 3 883

Zdroje na pořízení investic (v tis. Kč)

Sponzoři nemocnice 2018 (finanční a věcné dary od 50 000 Kč)
• Nadace JABLOTRON, Jablonec nad Nisou
• Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou
• Medtronic Czechia s.r.o., Praha
• Šrytr Pavel, Železný Brod
• International Metal Plast spol. s r.o., Jablonec nad Nisou
• ROCHE s.r.o., Praha
• Philips Česká republika s.r.o., Praha
• Olympus Czech Group, s.r.o., Praha
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Rozvaha
 k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2018
 tis. Kč tis. Kč

 AKTIVA CELKEM 1 022 144 1 034 301

Stálá aktiva celkem 762 192 800 820

dlouhodobý nehmotný majetek 19 481 �1 758

oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -11 334 -13 105

dlouhodobý hmotný majetek 1 469 �10 1 561 378

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -715 959 -769 885

finanční investice, dlouhodobé pohledávky 794 674

Oběžná aktiva celkem 259 952 233 481

zásoby 16 043 18 379

pohledávky, přechodné účty aktivní 134 119 1�� 973

finanční majetek 109 790 9� 1�9

 PASIVA CELKEM 1 022 144 1 034 301

Vlastní zdroje krytí 856 285 871 873

jmění a upravující položky 796 519 88� 751

fondy 170 955 133 �33

výsledek hospodaření (celkem) -111 189 -144 111

Cizí zdroje 165 859 162 428

dlouhodobé závazky 9 705 65 569

krátkodobé závazky, přechodné účty pasívní 156 154 96 859

Výkaz zisku a ztrát
 k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2018
 tis. Kč tis. Kč

spotřeba materiálu 181 315 194 8�5

spotřeba energie 19 751 �0 189

služby 86 889 88 710

osobní náklady 434 5�� 488 903

ostatní náklady 9 8�0 13 488

daně a poplatky 407 409

odpisy dlouhodobého majetku 5� 660 61 614

 NÁKLADY CELKEM 785 364 868 138

tržby zdravotních pojišťoven 684 863 735 571

tržby ostatní 68 713 73 981

provozní dotace 1� 118 �� 771

ostatní výnosy 3 655 � 893

 VÝNOSY CELKEM 769 349 835 216

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -16 015 -32 922
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Struktura nákladů a jejich poměr k celkovým nákladům
 rok 2017  rok 2018
 tis. Kč % tis. Kč %

ZUM 35 805 4,56 40 364 4,65

SZM �0 077 �,56 �0 888 �,41

léky, prodej léků 64 950 8,�7 67 7�7 7,80

laboratorní a diagnostický materiál 19 069 �,43 19 071 �,�0

všeobecný materiál a náhradní díly 9 634 1,�3 8 495 0,98

drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 445 0,69 9 319 1,07

potraviny – stravování, prodej zboží 11 39� 1,45 11 639 1,34

PHM 1 835 0,�3 1 95� 0,��

ostatní materiál a zboží 13 101 1,67 15 371 1,77

energie, plyn, voda 19 75� �,5� �0 189 �,33

služby lékařů 39 96� 5,09 40 8�4 4,70

ostatní služby 16 67� �,1� 17 356 �,00

úklidové služby 8 6�3 1,10 9 165 1,06

telefonní poplatky 630 0,08 743 0,09

opravy �1 00� �,67 �0 6�1 �,38

mzdy 3�0 186 40,77 360 18� 41,49

sociální a zdravotní pojištění 106 651 13,58 1�0 086 13,83

příděl do FKSP 6 141 0,78 8,635 0,99

pojištění, ostatní finanční náklady 10 55� 1,34 11 135 1,�8

daně, poplatky, úroky, ostatní náklady 1 �18 0,16 409 0,05

odpisy, zůstatková cena vyřazeného majetku 5� 667 6,71 63 967 7,37

celkem 785 364 100 868 138 100
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Aktuality

Stručně z dění 2018
•  Gastroenterologické oddělení uspořádalo pět endoskopických workshopů 

pro odborníky z celé republiky, konaly se také workshopy ERCP a EUS s meziná-
rodní účastí.

•  Na oddělení urologie začali lékaři používat ultrazvuk s fúzní navigační biopsií 
prostaty. Přístroj slouží k odhalení přítomnosti rakoviny prostaty a je šetrnější 
k pacientům.

•  Na radiodiagnostickém oddělení provedli jako první v republice vyšetření pro-
staty magnetickou rezonancí, při kterém použili endorektální cívku. Dosaženo 
je vysoké kvality zobrazení.

•  V rámci spolupráce s Komplexním onkologickým centrem vznikly onkologické 
pracovní skupiny.

•  V rámci mamografického screeningu přišlo na vyšetření 6 170 žen. Zachyceno 
bylo 3� zhoubných nádorů, z toho 18 v časné fázi onemocnění.

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

•  Nemocnice se zapojila do Evropského 
testovacího týdne HIV.

•  Na oddělení CEDR Tanvald se za spo-
lupráce s Hasičským záchranným sbo-
rem konal cvičný požární poplach.

•  V Městském divadle se konal Den 
jabloneckých zdravotníků, nemocni-
ce se zúčastnila Dne Integrovaného 
záchranného systému.

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

•  V září se uskutečnil 6. ročník Dne 
otevřených dveří. Součástí akce byl 
doprovodný program s výstavou 
„Hobby našich zaměstnanců“.

Řízení kvality a bezpečí

Řízení kvality v jablonecké nemocnici
Jablonecká nemocnice řadu let pracuje s vlast-
ní strategií kontroly a řízení kvality, která zvyšu-
je bezpečnost pacientů i zaměstnanců. Plníme 
standardy kvality a bezpečí stanovené zákonem, 
ministerstvem zdravotnictví i akreditačními stan-
dardy. Do interních postupů jsou implementovány 
Resortní bezpečnostní cíle MZ ČR. 
Management kvality je v naší nemocnici zaveden 
od roku �007. Funkčnost a dodržování celého sys-
tému je ověřováno při interních auditech a exter-
ních hodnocení kvality. V roce �018 obhájilo oddě-
lení patologie po dvou letech dozorový Audit II od 
NASKL. Na oddělení klinické biochemie a hemato-
logie úspěšně proběhl pravidelný dozorový audit 
ČIA podle normy ČSN EN ISO 15189:�013.
V roce �018 jsme se v řízení kvality prioritně zaměřili na problematiku infekcí spoje-
ných se zdravotní péčí, postupy při převazech a péči o rány, ověřili jsme dodržování 
pravidel při identifikaci pacientů a prevenci stranové záměny či podávání transfuzních 
přípravků. Při kontrole uzavřené zdravotnické dokumentace klademe důraz na ověření 
kontinuity péče o pacienta. V technické části jsme realizovali interní audity v oblastech 
manipulace s prádlem, odpadů a zdravotnickou technikou. Hloubkovým auditem byly 
ověřeny postupy u externí firmy, jež v naší nemocnici zajišťuje úklidové služby. V roce 
�019 čeká nemocnici již třetí reakreditace dle standardů Spojené akreditační komise.
Nedílnou součástí řízení kvality ve zdravotnickém zařízení je sledování tzv. nežádoucích 
událostí dle klasifikace WHO. Nahlášenou nežádoucí událost považujeme za význam-
ný zdroj informací. Využíváme je k nastavení preventivních opatření, abychom mohli 
snižovat riziko jejich opakování. Systém hlášení těchto událostí je v naší nemocnici 
na dobré úrovni, což se projevuje také při porovnání statistických dat s ostatními zdra-
votnickými zařízeními.
Průběžně se zabýváme podněty pacientů a návštěvníků, které vyplynou ze šetření 
spokojenosti nebo jsou sděleny jiným způsobem a reagujeme na ně konkrétními opat-
řeními, pokud jsou adekvátní. V roce �018 jsme vydali aktualizovanou sedmou verzi 
tištěné brožury Průvodce pacienta. 
Kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a předcházení možným rizikům 
je jedním za základních pilířů stability nemocnice.

 Mgr. Petra Hybnerová, MBA
 manažerka kvality
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Personální údaje

Vývoj počtu personálu po kategoriích

Specializační struktura – lékaři

(grafy vyjadřují fyzické počty zaměstnanců)

 
�014 30 150
�015 31 660
�016 34 �70
�017 37 080
�018 41 000

 
�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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