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1. Úvod výroční zprávy 
1.1 Kontaktní údaje 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Vedení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
 
Ředitel:  MUDr.Vít Němeček    nemecek@nemjbc.cz 
Náměstek HTS: Ing. Milan Trpišovský, MBA   trpisovsky@nemjbc.cz 
Hlavní sestra: Bc. Jitka Řehořová    rehorova@nemjbc.cz 
 

1.3 Rada Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
Dle usnesení č. 191/2006 ze schůze Rady města Jablonec nad Nisou bylo od 30.11. 2006 aktualizováno 
jmenování členů Rady Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. v následujícím složení. 
Předseda: Petr Vobořil 
Členové: Eva Aichlerová 
  MUDr. Ivo Jörg 
  Eva Gregová 
  Ing. Miroslava Zajdová 
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1.4 Poradní orgány 
 
Etická komise pro vnitřní záležitosti nemocnice 
MUDr. Ota Feldman  předseda 
MUDr. Robert Toscani místopředseda 
MUDr. Ivo Jörg  člen, primář interny 
MUDr. Jaroslav Všetička  člen, primář urologie 
JUDr. Fedor Chomča  člen, právní zástupce nemocnice 
Bc. Jitka Řehořová  člen, náměstek pro ošetřovatelskou péči nemocnice 
Ilona Stehnová  tajemník 
 
Etická komise pro klinické hodnocení léčiv 
MUDr. Ota Feldman  předseda 
MUDr. Robert Toscani místopředseda 
MUDr. Ivo Jörg  člen, primář interny 
MUDr. Jaroslav Všetička  člen, primář urologie 
RNDr. Irena Grohová  člen, město Jablonec nad Nisou  
Bc. Jitka Řehořová   člen, právní zástupce nemocnice 
Ilona Stehnová  tajemník 
 
Komise účelné farmakoterapie 
MUDr. Lubomír Mourek předseda, zástupce primáře interny 
MUDr. Marek Dudek  člen, lékař chirurgie 
MUDr. Jitka Čulíková  člen, lékař chirurgie 
 
Škodní komise 
Ing. Milan Trpišovský, MBA předseda, náměstek HTS 
Bc. Jitka Řehořová  členka, náměstek pro ošetřovatelskou péči nemocnice 
JUDr. Fedor Chomča  člen, právní zástupce nemocnice 
Petr Liška   člen, vedoucí provozního odboru 
Jana Lejsková    členka, HTS 
Dana Fejfarová   členka, vedoucí finanční účtárny 
 
Stravovací komise 
Miroslava Reczaiová  předsedkyně, dietní sestra 
Bc. Jitka Řehořová   členka, hlavní sestra 
Jaroslava Benešová  členka, vrchní sestra interny 
Dana Ježková   členka, vrchní sestra chirurgie 
Scarlett  Kneiflová  členka, vrchní sestra urologie 
Renata Sýkorová  členka, vrchní sestra gynekologicko porodnického oddělení 
Vladimíra Hanáková  členka, pediatrie 
Věra Seibothová  členka, ZV OSZ 
Eva Gregová   členka, operační sály 
Zdeňka Turková   člen, dietní sestra 
Václav Šalda   člen, vedoucí stravovacího provozu 
 
Investiční komise 
Ing. Milan Trpišovský, MBA  předseda, náměstek HTS 
MUDr. Michael Vraný  člen, primář chirurgie 
MUDr. Petr Žák  člen, primář ortopedie 
MUDr. Martin Bartoň  člen, primář ARO 
MUDr. Ivo Jörg  člen, primář interny 
Ing. Jaroslav Pivrnec  člen, vedoucí OTZ 
Ing. Eva Podzimková  člen, vedoucí OKBH 
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Inventarizační komise 
Ing. Milan Trpišovský, MBA předseda, náměstek HTS 
Ing. Jaroslav Pivrnec  člen, vedoucí OTZ 
Ing. Jan Sláma  člen, město Jablonec nad Nisou 
Petr Liška   člen, vedoucí odboru provozu a správy majetku 
Blanka Špidlenová  člen, inventarizační oddělení 
 

1.5 Plánek nemocnice 
 
 
 

 
 
A – ortopedie, ORL, plastická chirurgie 
B – chirurgie, ARO, pohotovost pro dospělé, operační sály, gynekologie a porodnice, urologie, CEDR, 
vedení nemocnice, centrální sterilizace, velín 
C1 – rentgen, laboratoř, rehabilitace lůžková 
C2 – rehabilitace ambulantní, patologie, pediatrie, pohotovost pro děti 
D – interna, ekonomický odbor 
E – stravovací provoz, prádelna 
F1 – geriatrická ambulance 
F2 – odbory HTS 
F3 – odbor dopravy, knihovna a archiv 
F4 – údržba 

www.nemjbc.cz 
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2. Úvodní slovo ředitele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Vít Němeček 
ředitel nemocnice 
 
Vážení spolupracovníci, pacienti, spoluobčané, 
 
rok 2006 vnímám v životě naší nemocnice jako úspěšný, dovolte mi jeho stručné zhodnocení. 
 
V ekonomické oblasti jsme splnili rozpočet a dosáhli zisku před odpisy ve výši 18 000 tis. Kč. Tím jsme 
dokončili důležitý střednědobý záměr – vyrovnali jsme bilanci závazků a pohledávek (zbavili jsme se 
dluhů vůči našim dodavatelům). V dalším období tento zisk použijeme na obnovu našeho přístrojového a 
stavebně –technického vybavení. 
 
V roce 2006 došlo k významnému oživení investiční aktivity, objem přesáhl 30.000 tis. Kč. 
Nejvýznamnější akcí byla výměna počítačového tomografu, který přinesl našim lékařům i pacientům 
novou, vyšší úroveň diagnostických možností. Menšími, ale neméně důležitými akcemi byly nákupy 
nového kostního denzitometru, sanity, vybavení pro gastroenterologii, centrální sterilizaci a další. 
Finanční zdroje jsme získali vlastní činností pouze částečně, za jejich větší část chci upřímně poděkovat 
městu Jablonci nad Nisou – našemu zřizovateli i našim sponzorům. Významnou částku jsme získali  
i formou státní dotace. 
 
V oblasti personalistiky musím znovu zdůraznit, že činnost naší nemocnice stojí na kvalitní práci všech 
našich zaměstnanců a na jejich aktivním přístupu k řešení pracovních problémů. Za to nabízíme i nadále 
nadprůměrné mzdy v rámci Libereckého kraje pro lékaře i střední zdravotní personál, možnost 
seberealizace, odborného růstu a jistotu pracovního místa. 
 
Smyslem naší existence je poskytování optimálního objemu a spektra zdravotní péče pro naše 
spoluobčany v návaznosti na dosažitelné finanční prostředky. Pacient je středobodem našeho zájmu 
nejen po stránce odborné, tedy medicínské a ošetřovatelské. Jsme si dobře vědomi, že pacienti 
oprávněně očekávají vstřícné chování zdravotníků, vysokou úroveň komunikace, dostatek informací  
i příjemné prostředí. Tato marketingová oblast se stala plnohodnotnou součástí naší práce. Pokračovali 
jsme v tréninkovém programu pro naše střední zdravotní pracovníky a zahájili jsme obdobný projekt i pro 
naše lékaře. 
 
Odbornou úroveň naší práce hodnotím rovněž velmi pozitivně. Její měření je obtížené, ale odbornou  
i laickou veřejností jsme oprávněně vnímán jako velmi kvalitní zdravotnické zařízení. Máme týmy 
erudovaných pracovníků, dobré přístrojové vybavení a dostatečně vysoké počty výkonů v jednotlivých 
odbornostech. Výsledky naší nemocnice ve sledovaných statistických parametrech jsou dobré. 
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Výše uvedené lze stručně shrnout asi takto:  
 

• naše nemocnice je ekonomicky stabilizovaná, nemá dluhy a vydělá si na svůj provoz 
• jediným závažnějším problémem je nedostatečná investiční aktivita, vlastní zdroje, příspěvek 

zřizovatele a sponzorů pokryjí pouze část nezbytných nákladů na základní reprodukci 
• naše nemocnice poskytuje kvalitní služby pro naše pacienty 
• naše nemocnice je dobrým zaměstnavatelem 
• naše nemocnice se pro své pacienty učí být „uživatelsky přívětivým“ zdravotnickým zařízením. 

 
To vše je dobrým východiskem pro rok 2007. Máme náročné cíle ve všech základních oblastech. Mimo 
jiné nás čeká výběrové řízení na lůžkovou péči v Libereckém kraji. Chceme zprovoznit vlastní 
neurologickou ambulanci i vlastní lékárnu, dokončit zavádění systému kontroly a řízení jakosti, vybudovat 
bufet. 
 
Na závěr dovolte, abych při této příležitosti poděkoval všem našim zaměstnancům za jejich obětavou 
práci. Rovněž děkuji všem našim pacientům i spoluobčanům, že k nám v případě zdravotních obtíží 
přicházejí s důvěrou. Děkuji našemu zřizovateli, městu Jablonec nad Nisou, za spolupráci i příspěvek na 
investice. Děkuji našim sponzorům za velkorysé dary. 
 
Přeji naší nemocnici i nám všem další úspěšný rok, rok 2007. 
 

MUDr. Vít Němeček 
ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
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3. Přehled oddělení a odborů nemocnice 
3.1 Odborná oddělení  
 
Lékařská oddělení v roce 2006
Název Primář (vedoucí) Vrchní sestra/fyzioterapeut 
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. Alena Drašnarová Ivana Krtičková 
Gastroenterologie MUDr. Vladimír Nosek Pavla Bašová 
Gynekologie a porodnice  MUDr. Bohumil Svoboda Renata Sýkorová 
Chirurgie MUDr. Michael Vraný Dana Ježková 
Interna MUDr. Ivo Jörg Jaroslava Benešová 
Onkologie  MUDr. Libor Hanuš Věra Tymichová 
OKBH – laboratoř Ing. Eva Podzimková Eva Hořejší 
Ortopedie MUDr. Petr Žák Jana Hujerová 
ORL – ušní, nosní, krční MUDr. Robert Toscani Jaroslava Novotná 
Pediatrie MUDr. Pavel Šochman Jana Jírů 
Patologie a ordinariát soudního lékařství MUDr. Pavel Srna Monika Neumannová 
Radiodiagnostika MUDr. Petr Tuček Magda Hrabovská 
Rehabilitace a fyzikální medicína MUDr. Alena Svárovská Věra Seibothová / 

Petr Šifta, PhDr., PhD. 
Urologie MUDr. Jaroslav Všetička Scarlett Kneiflová 

3.2 Hospodářsko technická správa 
 
Hospodářsko technické odbory v roce 2006
Název Vedoucí Oddělení odboru 
Ekonomický odbor Ing. Luisa Kremerová – Finanční účtárna 

– Mzdová účtárna 
– Zdravotní pojišťovny 
– Pokladna 

Odbor technického zabezpečení Ing. Jaroslav Pivrnec – Oddělení zdravotnické techniky 
– Oddělení telekomunikačního provozu 
– Investiční oddělení a inventarizace majetku 
– Informační systémy a informační technologie 

Odbor provozu a správy majetku Petr Liška – Provozní oddělení 
– Velín 
– Prádelna 
– Stravovací provoz 
– Zásobovací oddělení 

Odbor dopravy Hana Šimková  
Personální oddělení Marie Ptáčková  
Knihovna a archiv   
 
 

 
 
 
 
 

8 



Výroční zpráva 2006 

4. Informace z roku 2006 
4.1 Shrnutí za rok 2006 
Nemocnice v Jablonci nad Nisou je kvalitním zdravotnickým zařízením, které poskytuje široké spektrum 
zdravotnických služeb v 16 oborech. V roce 2006 je zde 310 akutních lůžek a 67 lůžek následné péče.  
O pacienty se stará 94 lékařů, 345 sester a dalších středních zdravotních pracovníků. Celkem má 
jablonecká nemocnice 675 zaměstnanců. V roce 2006 zde bylo hospitalizováno 16.300 pacientů  
s průměrnou ošetřovací dobou 7,3 dne. Dále bylo provedeno přes 6 000 operačních výkonů a vedeno 
952 porodů. Vedle 16 lékařských oddělení má nemocnice 5 odborů Hospodářsko technické správy, 
jejichž oddělení se starají o chod nemocnice.  
 

 
 
V oblasti laparoskopických operací působí chirurgické oddělení jako školící pracoviště, statut školícího 
pracoviště v této oblasti má také urologické oddělení. Školícím pracovištěm pro bezcementové náhrady 
kyčelního a kolenního kloubu je oddělení ortopedie. Akreditaci pro školení a odbornou výchovu 
mladých lékařů získalo v roce 2006 oddělení interny, pediatrie, chirurgie i oddělení rehabilitace a 
fyzikální medicíny (toto oddělení je také školícím pracovištěm pro praktickou výuku studentů 
fyzioterapie). 

4.2 Paliativní péče 
Ambulance paliativní péče funguje při nemocnici od konce roku 2004. Její těžiště je v domácí návštěvní 
péči o nevyléčitelně nemocné  v konečné fázi onemocnění. Jde o pomoc jak pacientům, tak zejména 
jejich rodinám. V roce 2006 byla ambulance posílena dvěma  sestrami, které zajišťují především 
návštěvy u pacienta doma. Rodiny mají nově možnost zapůjčit si technické pomůcky potřebné k péči  
o nemocného v domácím prostředí. Těžiště medikamentózní pomoci je zejména léčba bolestí a 
doprovodných potíží spojených s konečnou fází života. V roce 2006 pečovala ambulance o 26 
nemocných, z nich bylo 21 v domácí péči do konce života. O pacienta se tímto způsobem pečuje 
průměrně 6 – 8 týdnů. Během tohoto období mají rodiny možnost telefonické konzultace 24 hodin denně. 
Personál ambulance udržuje kontakt s rodinnými příslušníky i v období po odchodu jejich nemocného. 

4.3 Sociální pracovník 
V případě potřeby se pacienti, jejich příbuzní či zdravotní personál mohou obrátit na sociální pracovnici, 
která pracuje v nemocnici od července 2006. Pomoc v této oblasti je potřeba především u starších lidí, 
ale spolupráce se sociální pracovnicí zasahuje někdy i k mladším pacientům. Sociální pracovnice úzce 
spolupracuje s odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v Jablonci nad Nisou. 

4.4 Základní a mateřská škola při nemocnici 
Součástí pediatrického oddělení je také ZŠ a MŠ. Pracují zde dvě učitelky pro předškolní věk a jedna 
učitelka pro děti základní školy. Pedagogický personál se věnuje dětem ve všední dny od 7:30 do 18:00 
hodin. Bližší informace o škole jsou zveřejněny na webových stránkách nemocnice pod pediatrickým 
oddělením. Výrobky dětí z MŠ a ZŠ pomáhají při výzdobě chodeb nemocnice. 

5. Zprávy z odborných oddělení 
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5.1 Centrální operační sály a sterilizace 
 
Vedoucí lékař: MUDr. František Zasche 
Vrchní sestra: Eva Gregová 
 
Personální obsazení 
23 sester, 8 sanitářů, 8 sanitářek  
a lékaři z jednotlivých operačních oborů  
 
Za rok 2006 bylo provedeno na sálech 5.009 operací a 938 
výkonů. Na centrální sterilizaci byla dokončena modernizace 
nových parních sterilizátorů.  
 
Počet sterilizačních cyklů na centrální sterilizaci                   Jeden z šesti centrálních operačních sálů
2005 2 827 (průměrně 11 cyklů denně) 
2006 3 341 (průměrně 13 cyklů denně) 
 
Statistika činnosti 
Počty operací za rok 2006: 5.009 operací a 878 výkonů 
 
Obor Operace celkem
Chirurgie 2.240

Z toho: laparoskopicky 636
artroskopie 162

Urologie 849
Z toho: laparoskopicky 69

Ortopedie 814
Z toho: kolena 76

kyčle 131
Uni corpart.cement 8
reimplantace kyčle 23

ORL 679
Gynekologie na Centrálních operačních sálech 324

Z toho: laparoskopicky 218
Gynekologie – výkony 952

Z toho: CP 107
HSK 166

UPT (umělé přerušení těhotenství) 284
Konizace 85

HSG (rentgen vejcovodů) 18
Ostatní 97

Revize po AB (po samovolném potratu) 201
Gynekologie – sekce 154

 
 
 
 
 
 
 
Zaměstnanci centrální sterilizace u jednoho  
ze dvou nových parních sterilizátorů 
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5.2 Anesteziologicko – resuscitační oddělení 
 
Primář: MUDr. Martin Bartoň 
Zástupce primáře: MUDr. Jiří Mareček 
Vrchní sestra: Irena Petráková 
 
Personální obsazení 
10 lékařů, 26 sester na lůžkové stanici,  
8 sester na anesteziologickém úseku, 4 sanitářky 
 
II. anesteziologický úsek zajišťuje mimo jiné: 
 

• 5 operačních sálů a 1 porodní operační sál 
• ambulanci bolesti 
• anesteziologickou ambulanci                                                            Nový monitor životních funkcí 
• ambulantní anestézie pro endoskopické výkony 
• porodní analgezie standardně (24 hodinový servis) 

 
Statistika výkonů 
 
Anestezie Počet Vyjádření v procentech
Počet anestézií celkem 6.669  
Z toho: 
v regionální anestézii 1.959 29 % 
ambulantně 618 9 % 
v průběhu ÚPS 1.024 15 % 
počet porodních analgezií 97  

 
Lůžková část Počet Vyjádření v procentech
hospitalizováno 228 pacientů 101 % proti roku 2005 
Z toho: 
nad 65 let 104 pacientů 45 % 
0 –19 let 4 pacienti 2 % 
celkem zemřelí 41 pacientů 18 % 
průměrná obložnost 76,1 %  
průměrná ošetřovací doba 6,8 dní  

 
Rok 2006 
Na oddělení byla zahájena obnova monitorovacího systému – zakoupeny byly dva monitory životních 
funkcí vyšší třídy Philips s možností sledování vlastností krevního oběhu různými způsoby. Byl zakoupen 
neurostimulátor, určený k vyhledání nervů při znecitlivění končetin. Zkvalitní a rozšíří možnosti 
znecitlivění. Na oddělení byli přijati 2 lékaři - absolventi, 3 lékaři odešli na jiná pracoviště. 
 
Ambulance bolesti 
V rámci oddělení funguje ambulance bolesti. Zabývá se léčbou chronické bolesti. Šíře záběru sahá od 
léčby bolestí končetin nebo páteře při degenerativních změnách, přes neuralgie a poúrazovou bolest, po 
léčbu bolesti při nádorových onemocněních. Ročně ošetří několik desítek nemocných, kteří opakovaně 
dochází na konzultace, medikamentózní nebo jiné intervence. Ambulance úzce spolupracuje 
s rehabilitačním oddělením, kde je pacient v případě potřeby hospitalizován. 
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5.3 Centrum doléčování a rehabilitace – LDN 
 
Primář: MUDr. Alena Drašnarová 
Zástupce primáře: MUDr. Miroslav Fráňa 
Vrchní sestra: Iva Krtičková 
 
Personální obsazení 
6 lékařů, 14 sester, 2 rehabilitační pracovníci, 19 pomocných zdravotnických pracovníků 
 
Statistika činnosti 
 
Oddělení v Jablonci n. N. a Tanvaldu Počet
počet lůžek 67
počet hospitalizovaných pacientů 588
počet lůžkodnů 24.178
průměrná ošetřovací doba 41,4 dne
obložnost 98,9 %

 
Rok 2006 
Na CEDR1 Jablonec n. N. došlo v rámci spolupráce s rehabilitačním oddělením k navýšení počtu 
fyzioterapeutů na tři, čímž se zvýšila efektivita a intenzita rehabilitace.  
Na detašovaném pracovišti CEDR2 Tanvald se podařilo zrealizovat specializované geriatrické oddělení. 
Na podzim zde dále proběhla rozsáhlá rekonstrukce – výměna všech oken budovy. 
 
Oddělení se zaměřilo na léčbu a prevenci dekubitů a chronických ran. Za pomoci sponzorů byly na obě 
pracoviště zakoupeny celkem 4 aktivní antidekubitní matrace. 
 
Na CEDR1 se podařilo úspěšně odstartovat dobrovolnický program, na CEDR2 dochází kadeřnice, 
poskytující zdarma své služby. Na obou odděleních je zajištěna činnost pedikérky. 
 
Geriatrická ambulance 
Geriatrická ambulance nadále provádí interní a předoperační vyšetření, diagnostiku a léčbu demencí, 
aplikaci infuzí a poradenskou činnost ve sféře sociálně-zdravotní, společně se sociální pracovnicí 
nemocnice. Velmi vyhledávanou se stala ambulance hojení ran. 
 

CEDR 1 = oddělení v Jablonci nad Nisou 
CEDR 2 = oddělení v Tanvaldu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V roce 2006 uspořádalo oddělení 
pro pacienty několik kulturních vystoupení 
        

Rehabilitační cvičení na oddělení v Tanvaldu 
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5.4 Gastroenterologické oddělení 
 
Primář: MUDr. Vladimír Nosek 

Oddělení uspořádalo v roce 2006 dva 
endoskopické workshopy pro vybrané české 
gastroenterology.  

Zástupce primáře: MUDr. Marek Řehoř 
Vrchní sestra: Pavla Bašová 
 
Personální obsazení 
 
6 lékařů, 8 sester, 1 nižší zdravotnický pracovník  
 
Statistika výkonů 
 
Gastroenterologická vyšetření  
počet ošetření – vyšetření 14.580
počet léčených pacientů 6.104
Počet endoskopických vyšetření
flexibilních 4.381
rigidních 683
Počet ultrazvukových vyšetření 3.991

 
Rok 2006 
Hepatologie 
Léčíme chronické hepatitidy, je úzká spolupráce s hepatologicky zaměřenými klinikami, kvalitě 
napomohlo další rozšíření vyšetřovacích metod naší laboratoře. 
 

Nespecifické střevní záněty 
Moderní biologické léčba má pevné místo v léčebném algorytmu. Podílíme se na klinickém výzkumu 
uvedeného onemocnění.   
 

Endosonografie 
V této metodě patříme k české špičce, jako první v České republice jsme provedli endosonograficky 
navigovanou drenáž vývodu slinivky břišní. Rutinně provádíme extenzivní drenáže hnisavých zánětů 
slinivky břišní.  
 

ERCP 
Provádíme terapeutické výkony nejvyšší obtížnosti mezi které lze zařadit komplikované drenáže 
žlučových cest a vývodů slinivky břišní za pomoci endosonografie, RTG skiaskopu, endoskopie a 
perkutánního přístupu.  
 

Gastroskopie a koloskopie 
Metoda endoskopické mukosektomie je na našem pracovišti rutinní, jako jedno z mála českých pracovišť 
provádíme endoskopickou submukózní dissekci plošných slizničních lézí.  Nově jsme provedli jako první 
v České republice endoskopickou excisi objemného intramurálního benigního nádoru žaludku. Zaměřili 
jsme se na nové metody přesné diagnostiky intramurálních nádorů zažívacího traktu. Rozvinuli jsme 
metody endoskopické chromodiagnostiky.  S endoskopy nové generace se zvýšil záchyt časných stádií 
rakoviny zažívacího traktu. Do zažívacího traktu zavádíme nejen kovové ale i plastikové, vyjímatelné 
stenty.  
 

Enteroskopie 
Do rutinní praxe jsme zavedli metodu kapslové enteroskopie. 
 

Proktologie 
Pokračoval rozvoj vyšetřovacích metod anorektálních dysfunkcí s návazností na následné operační 
řešení.  
 

Dětská endoskopie 
Nadregionální působnost pracoviště v diagnostických i terapeutických metodách. 
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5.5 Gynekologicko porodnické oddělení 
 
Primář: MUDr. Bohumil Svoboda 
Zástupce primáře: MUDr.Jiří Karásek 
Vrchní sestra: Renata Sýkorová 
 
Personální obsazení 
6 lékařů, 23 sester, 1 ošetřovatelka, 4 sanitáři 
 
Statistika výkonů 
 
Lůžková část  
počet přijatých pacientů  
(nárůst meziročně o 296) 

2.621

počet operací 1.282
Z toho: 
výkony 958
operace velké 324
ostatní hospitalizace 387

 
Porody  
počet porodů (nárůst meziročně o 155 porodů ) 952
Z toho porodů císařským řezem (tj.16,2 %) 154
počet narozených dětí 963

 
Převozy in utero 11
Liberec 5x 
Ústí nad Labem 1x
Praha ÚPMD 4x
Praha Motol 1x
Celkem 11x

 
Rok 2006 
 
Ambulance asistované reprodukce zdárně rozvíjí svou činnost. Deset léčených pacientek otěhotnělo, 
z toho 6 již porodilo, 2 pacientky porodily dvojčata. V léčbě dále pokračuje 27 pacientek. 
 
Provedené výkony za rok 2006  
 IUI  18 
 IVF  10 
 KET    4 
 (Kryo – Embryo – Transfer; z rozmražených embryí) 
 Přerušené stimulace    4 
 
Gynekologicko porodnická ambulance Železný Brod. 
V roce 2006 pokračovalo zajišťování gynekologické ambulance v Železném Brodě 3x týdně a celkem 
bylo v průběhu roku ošetřeno 3 688 pacientek. 
 
Ambulantní péče na gynekologicko porodnické ambulanci v nemocnici Jablonec n. N. 
Za rok 2006 bylo celkem ošetřeno 9 293 pacientek. 
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5.6 Chirurgické oddělení 
 
Primář: MUDr. Michael Vraný 
Zástupce primáře: MUDr. František Zasche 
Vrchní sestra: Dana Ježková  
 
Personální obsazení 
12 lékařů, 50 sester, 17 pomocný zdravotnický personál 
 
Statistika činnosti 
 
Lůžková část  
počet hospitalizovaných pacientů 3.159
počet operovaných pacientů na centrálních sálech 2.240
Z toho:  
Traumatologie + artroskopie 693 + 162
břišní chirurgie 
(z toho laparoskopicky 636, kolorektální chirurgie 197) 

1.004

operace prsu 114
cévní operace 196
ostatní (výkony na štítné žláze, plastické operace, 
exstirpace….) 

227

 
Ambulantní část  
chirurgická ambulance 26.080
Z toho: 
ambulance plastické chirurgie 1.652
ambulantní výkony 7.022
ambulantní operační výkony 1.611 
Z toho: 
plastická chirurgie (excise kožních tu, operace ruky, 
úprava boltců, víček, korekce jizev…) 

393

 
Rok 2006 
V tomto roce se oddělení stalo akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví pro postgraduální 
výuku v plném rozsahu. Dopracována byla technika laparoskopické ultranízké resekce konečníku pro 
karcinom se zachováním konečníku. Tento výkon je v republice prováděn ojediněle. Byla zavedena nová 
laparoskopická technika při operaci morbidní obezity tzv. „rukávcová resekce žaludku“. Při zlomeninách 
zápěstí se plně osvědčil přechod od zevních fixací k úhlově stabilním implantátům – LCP dlahám, kterých 
oddělení za rok 2006 provedlo 67. Zevní fixace zápěstí byla provedena pouze 3x. Velmi dobře se rozvíjí 
činnost ambulancí bariatrické (léčba obezity ), onkochirurgické, plastické, traumatologické a cévní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Sesterna JIP                          Bandáž žaludku                         Pokoj na oddělení B1 
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5.7 Interní oddělení 
 
Primář: MUDr. Ivo Jörg 
Zástupce primáře: MUDr. Lubomír Mourek  
Vrchní sestra: Jaroslava Benešová  
 
Personální obsazení 
15 lékařů, 46 sester, 13 pomocných zdravotnických pracovníků,  
2 nižší zdravotničtí pracovníci, 1 dokumentační sestra 
 
 
                                                                                   Nový denzitometr pro vyšetření hustoty kostní hmoty 
Statistika činnosti 
 
Lůžková část  
počet hospitalizovaných pacientů 3.034
počet ošetřovatelských dnů 23.741
průměrná ošetřovací doba 7,8
využití v % 82

 
Ambulantní část – počet vyšetřených pacientů
interní ambulance 9.889 
obezitologie 291 
nefrologie 657 
kardiologie 2.929 
osteologie 1.727 
hematologie 2.175 
hepatologie + infekční 1.330 
endokrinologie 3.884 
neurologie 1.192 

 
Počet výkonů u ambulantních a hospitalizovaných pacientů
sono štítné žlázy 848 
sono karotid + žil 1.586 
spirometrie 233 
ergometrie 334 
HUT 26 
sono epigastria 785 
ECHO kardio+ jícen 1.618 
denzitometrie 6.953 
EKG Hotler 439 
TK Hotler 152 

 
Rok 2006 
V tomto roce nastal další rozvoj Krajského osteocentra. Byl zakoupen nový DEXA kostní denzitometr 
Hologic Discovery W umožňující lokální i celotělovou diagnostiku denzity kostí s rozsáhlým programovým 
vybavením. 

• Ve spolupráci s rehabilitačním a chirurgickým oddělením se rozšiřuje činnost obezitologické 
ambulance. Ve spolupráci s ORL byla zahájena činnost spánkové laboratoře – monitoring poruch 
spánku. 

• Zkvalitnění péče o pacienty s ICHS ve spolupráci s RTG pracovištěm – neinvazivní vyšetření 
koronárního řečiště – CT koronografe (u indikovaných pacientů). 

• Oddělení získalo na konci roku 2006 akreditaci pro školení a odbornou výchovu mladých lékařů.  
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5.8 Laboratoř – Oddělení klinické  
biochemie a hematologie  
 
Vedoucí oddělení: Ing. Eva Podzimková 
Vedoucí laborantka: Eva Hořejší 
 
Personální obsazení 
1 lékař, 3 nelékaři analytici (z toho 1 na MD), 14 laborantek (z toho  
8 pro biochemii a 6 pro hematologii a krevní sklad), 1 pomocnice 
 
                                                                                                              Váha používaná při autotransfúzích 
 
Statistika vyšetření 
 
 Počty
lůžková oddělení nemocnice Jablonec 956.510
ambulantní oddělení 1.093.459
Celkem 2.049.969 

 
Rok 2006 
V dubnu minulého roku byl změněn systém příjmu materiálu na tzv. centrální příjem. Tím se změnil 
systém práce na celém oddělení a  minimalizuje se tak  možnost záměny vzorku.  
V souvislosti s tím byla vytvořena nová žádanka, pomocí níž lékaři požadují veškerá vyšetření v naší 
laboratoři. Na podzim byl díky sponzorování fy Roche zakoupen scanner a fy Stapro u nás jako v první 
laboratoři realizovala skenování žádanek – v současné době se skenují požadovaná vyšetření, postupně 
se začnou skenovat i identifikace pacientů. Zároveň se vytváří elektronický archiv žádanek. 
 
Na jaře byla rozšířena paleta vyšetření o parathormon a virologické markery – HIV, RRR a protilátky proti 
Treponema Pallidum. 
 
V červnu byl nahrazen analyzátor na vyšetřování krevních obrazů Cell Dyn 3200 od fy Abbott (pořízen 
v r. 1999) novým analyzátorem od téže firmy - Cell Dyn Ruby. Tento analyzátor byl jako první v ČR 
umístěn v naší laboratoři. 
 
Zkvalitnilo se vyšetření glykovaných hemoglobinů (dle doporučení ČSKB) pořízením analyzátoru D-10 od 
fy Bio- Rad, který je založen na principu vysokoúčinné kapalinové chromatografie (standardizovaná 
metoda). 
 
Byl zakoupen analyzátor na vyšetřování elektroforéz, k jejichž nárůstu došlo zřízením osteocentra v naší 
nemocnici – tak se zrychlilo a zkvalitnilo toto vyšetření. 
 
Součástí oddělení je lipidová poradna a odběr autotransfuzí.  
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5.9. Oddělení klinické onkologie 
 
Primář oddělení: MUDr. Libor Hanuš 
Vrchní sestra: Věra Tymichová 
 
Personální obsazení 
2 lékaři, 3 zdravotní sestry 
 
Statistika činnosti 
 
Činnost Rok 2006
Počet ošetřených pacientů 1.074 
chemoterapie 119 
Jiný důvod 975 
Počet ošetření – návštěv 7.990 
Počet dispensárních vyšetření 1.255 
Počet aplikovaných cyklů chemoterapie 542 
Lymfodrenáže (manuální, komorová, kompresivní) 8.053 

Z toho: manuálních lymfodrenáží 2.847 
 
Rok 2006 
Oddělení se součástí nemocnice stalo na začátku roku 2006. Oddělení sídlí v budově v Liberecké ulici. 
V budoucnu je plánováno přesunutí tohoto oddělení do areálu nemocnice do nově postavených prostor. 
V roce 2006 také probíhala příprava plánů a získávání prostředků na vybudování onkologické ambulance 
v areálu nemocnice. 
 
Přestože se jedná o dočasné prostory, proběhla zde před 1.1.06 rozsáhlá rekonstrukce. Došlo k rozšíření 
onkologického oddělení prostorově a stavebně (navíc 4 místnosti). Oddělení bylo vybaveno počítačovou 
technikou a napojeno na NIS nemocnice. Oddělení bylo po rekonstrukci vybaveno mimo jiné novým 
nábytkem, televizorem, chladícím boxem na léky, faxem a kopírkou. Přes provizornost prostor bylo těmito 
akcemi docíleno toho, že onkologičtí pacienti mohou být vyšetřováni a léčeni v příjemném prostředí. 
 
Činnost onkologického oddělení v roce 2006 finančně navazovala (ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám) 
na činnost MUDr. Hacklové. Proto v tomto roce probíhala snaha o navýšení plateb od ZP (hlavně se to 
týká VZP) za vykázanou činnost, ve které došlo k vzestupu. To se částečně podařilo. Oddělení klinické 
onkologie se stalo součástí KOC/KOS (komplexní onkologické centrum/komplexní onkologická skupina) 
Libereckého kraje. S libereckým KOC úzce oddělení spolupracuje.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Místnost aplikací chemoterapie                                                                   Přístrojem na lymfodrenáže se léčí 
poskytuje pacientům léčených                                                                 nejenom onkologičtí pacienti, ale  
cytostatiky dostatečný komfort.                                               i pacienti s otoky pro nenádorovou diagnosu. 
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5.10 Ortopedické oddělení 
 
Primář: MUDr. Petr Žák 
Zástupce primáře: MUDr. Tomášek (do 09/2006), MUDr. Radek Fejgl 
Vrchní sestra: Jana Hujerová 
 
Personální obsazení 
5,5 lékařů, 14 sester, 3 ošetřovatelé 
 
Statistika výkonů 
  
Operace  
operační výkony 814
Z toho: 
TEP kyčle primoimplantace 131
TEP kolenního kloubu primo 74
hemiarthroplast. koleno 8
endoprotéza ramenního kloubu 3
revizní operace endoprotéz včetně servisu (výměna PE) 23

  
Rok 2006 
Na konci roku 2005 oslavilo oddělení 10. výročí od svého otevření. K tomuto výročí se konalo v lednu 
2006 „Ortopedické sympozium“, na kterém se sešla odborná veřejnost z celé republiky i Slovenska. 
 
V  roce 2006 byly na JIP ortopedie pořízeny nové kardiomonitory. Díky sponzorskému daru byl na konci 
roku pro ortopedickou ambulanci zakoupen podometr (přístroj k zjišťování rozsahu plochosti nohou) a 
další nová elektrická polohovací postel.  
 
Jako příprava k rozšíření spektra operačních výkonů se dva lékaři seznámili s metodou implantace totální 
náhrady hlezenného kloubu firmy Biomet – první dvě implantace byly provedeny s úspěchem v lednu 
roku 2007. 
 
Vydán byl průvodce pro klienty oddělení s názvem „Endoprotéza kyčelního kloubu“. V něm se pacienti 
podrobně seznámí s předoperační a pooperační přípravou.  
 
Rozšířeno bylo spektrum operací o totální endoprotézu kotníku a o operaci poloviční náhrady kolenního 
kloubu (unikompartmentální náhrada kolenního kloubu). 
 
Velmi vzácnou operací, která se na oddělení provádí 2 – 3 x do roka, je operace náhrady  ramenního 
kloubu. V roce 2006 byly provedeny dvě tyto operace. 
 
V červenci 2006 byla zahájena veřejná sbírka na zakoupení EKG přístroje. Na oddělení je kasička, do 
které mohou klienti vhazovat dobrovolné finanční příspěvky.  
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5.11 ORL oddělení – ušní, nosní, krční 
 
Primář: MUDr. Robert Toscani 
Zástupce primáře: MUDr. Jan Šťastný 
Vrchní sestra: Jaroslava Novotná 
 
Personální obsazení 
4 lékaři, 10 sester, 2 sanitářky  
 
Statistika činnosti  
 
Lůžková část
počet hospitalizovaných pacientů 617
průměrná ošetřovací doba 6,1 dne
průměrná obložnost 81%
operační výkony 2.910
Z toho: 
laryngectomie 2
operace ucha 20
operace uzliny 22
parotidectomie 8
tracheotomie 21
funkční endonasální výkon 31
septoplastika 113
adenotomie 315
tonsilectomie 103

 
Na dětském oddělení nemocnice Jablonec n. N. bylo v roce 2006 hospitalizováno pro ORL operační 
výkony 356 pacientů. 
 
Ambulantní část
počet ošetřených pacientů 12.782
konsiliární vyšetření pro potřeby nemocnice Jbc 1.486

 
Rok 2006 
Od ledna 2006 zajišťuje ordinaci v Železném brodě MUDr. Veronika Šerclová a sestra Dominika 
Medková. Společně s interním oddělením se začali vyšetřovat pacienti se spánkovou apnoí.  
 

 
             Ambulance ORL                      Chodba lůžkové části ORL                              Sálek ORL  
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5.12 Patologie  
a ordinariát soudního lékařství 
 
Primář oddělení: MUDr. Pavel Srna 
Vedoucí lékař ordinariátu: MUDr. Radovan Havel 
Vedoucí laborantka: Monika Neumannová 
 
Personální obsazení 
3 lékaři, 4 laborantky, 2 sanitáři a 1 administrativní pracovnice 
 
Statistika činnosti 
 
Činnost Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004
Pitvy 476 508 315
Z toho: 
Soudní pitvy 156 174 52
Zdravotní pitvy (z terénu) 73 176 64
Zdravotní pitvy (z nemocnice) 247 158 199
Z odebraných tkání při pitvě  
zhotoveno parafinových bločků 

4.526 3.328 3.301

Počet zemřelých v nemocnici 469 330 408
Celkový počet biopsií 8.556 8.286 8.249
Z nich zpracováno parafinových bločků 22.510 20.687 22.171
Z toho zhotoveno histologických preparátů 32.544 29.223 32.947
Peroperační (zmrazené řezy) 21 75 80
Celkový počet klinických cytologií 296 191 117
Z nich bylo zhotoveno preparátů 2.846 1.715 973

 
Rok 2006 
Přístrojové vybavení oddělení je moderní. Na oddělení se v roce 2006 
nakoupilo přístrojové vybavení pro imunohistochemické vyšetřování 
nádorových struktur. Jedná se o progresivní a moderní metodu, která umožní 
přesné zařazení nádoru s odkrytím jeho agresivního chování vůči pacientovi či 
zjištění přítomnosti hormonálních receptorů v nádoru. Dále došlo k 
jednoznačnému nárůstu počtu cytologických vyšetření, a to zejména v 
souvislosti se zavedením EUS na oddělení gastroenterologie. Tímto 
vyšetřením je totiž možné diagnostikovat i nádory pouze z buněčného 
materiálu, který je odebrán v rámci endoskopického vyšetření a pacient tak 
není zatížen klasickým operačním postupem při odběru tkáně k 
mikroskopickému vyšetření.                                                                                      Nezhoubný nádor prsu 
 
Na oddělení byla provedena řada zdravotních pitev, při kterých oddělení jablonecké nemocnice 
spolupracuje se zdravotnickými zařízeními také ze Semil, Liberce a RZP Jablonec nad Nisou.Zdravotní 
pitvy z České Lípy se u nás přestaly provádět, neboť v tomto regionu začal působit lékař s atestací ze 
soudního lékařství. Pro Policii ČR libereckého regionu provádí oddělení soudní pitvy k plné spokojenosti 
všech zúčastněných subjektů. 
 
V roce 2006 byla na oddělení realizována také řada exkursí žáku ze středních škol Jablonecka a  
o spokojenosti svědčí jejich ohlasy na jejich webových stránkách (www.sportgym.cz). 
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5.13 Pediatrické oddělení 
 
Primář: MUDr. Pavel Šochman 
Zástupce primáře: MUDr. Petr Rota 
Vrchní sestra: Jana Jírů 
 
Personální obsazení  
7 lékařů, 25 sester, 1 pomocný zdravotnický pracovník,  
2 nižší zdravotničtí pracovníci 
 
Statistika činnosti 
 
Ambulantní část 
počet vyšetřených pacientů  6 512 
Z toho vyšetření: 
břišní ultrasonografie 2 032 
echokardiografie 937 
+ultrasonografie CNS 48 
esophagogastroduodenoskopie (enterobiopsie) 111 
(včetně enterobiopsií a extrakcí cizích těles z GIT) 
rektoskopie 24 
TK Holter 52 
spirometrie 79 
urodynamická vyšetření 151 

 
 
Lůžková část 
počet hospitalizovaných pacientů 3 565 
Z toho: 
počet narozených 963 
Z celkového počtu dětí bylo přijato s doprovodem  
(v roce 2001 15 %) 

46 % 

počet lůžkodnů 10.432 
průměrná ošetřovací doba 3,8 
využití lůžek v % 79,2 

 
Rok 2006 
Oddělení byla udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR Akreditace specializačního vzdělávání v oboru 
dětského lékařství v plném rozsahu. Pokračuje spolupráce s gastroenterologickým oddělením a dále se 
rozvíjí nadregionální působnost (kompletní endoskopická vyšetření, extrakce cizích těles z GIT, 24 
hodinová jícnová pHmetrie, rectální manometrie) v rámci dětské gastroenterologie. 
 
Občanské sdružení Život dětem darovalo v květnu 2006 oddělení EKG Holter (zakoupen z výtěžku sbírky 
Srdíčkový den). Přístroj je umístěn v dětské kardiologické poradně a měřit 
se s ním mohou děti i doma. 
 
V rámci programu „Nemocnice přátelská dětem“ se zvyšují počty dětí 
hospitalizovaných v doprovodu rodičů.  
 
Počet dětí hospitalizovaných v doprovodu rodičů 
rok 2001  15% rok 2004  38% 
rok 2002  26%  rok 2005  43% 
rok 2003  32%  rok 2006  46% 
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5.14 Radiodiagnostické oddělení 
  
Primář oddělení: MUDr. Petr Tuček 
Zástupce primáře: MUDr. Jaromír Frydrych 
Vedoucí radiologická asistentka: Magda Hrabovská 
  
Personální obsazení 
5 lékařů, 10 radiologických asistentů, 2 administrativní pracovnice 
  
Statistika činnosti 
  
Celkový počet vyšetření 57.409
Z toho: 
mamografická vyšetření 5.105
CT  vyšetření 7.000

 
Rok 2006 
V roce 2006 se podařilo za významné pomoci města, sponzorů a 
příspěvku státu uskutečnit nákup nového počítačového tomografu 
(CT). Naše nemocnice získala špičkový 40 ti řadý přístroj, jeden 
z nejvýkonnějších a nejlépe vybavených u nás. Umožňuje provádět 
například angiografická ( cévní) vyšetření mozku, krku, těla i celých 
končetin, dokonce i cévního zásobení srdce. Dále vyšetření vnitřního 
povrchu tlustého střeva a průdušnice. Je možné při jednom vyšetření 
zobrazit tělo pacienta od hlavy až po dolní končetiny, lze zobrazovat 
orgány a struktury v různých rovinách, včetně trojrozměrných modelů. 
Provedená vyšetření jsou digitálně zpracovávána a ukládána. Je 
možné je ihned po provedení předávat pomocí nemocniční 
počítačové sítě lékařům na příslušná oddělení a odborná pracoviště. 
 
Radiodiagnostické oddělení získalo prodloužení akreditace  
k  provádění mamo screeningu. Daří se diagnostikovat nádorová 
onemocnění v počátečních stadiích, malých rozměrů s možností 
úspěšné léčby a dobrými vyhlídkami na úplné vyléčení. Počty 
vyšetřených pacientek mírně vzrůstají, přesto je však účast ve 
screeningovém  programu stále malá. Bylo by třeba větší 
zodpovědnosti žen k vlastnímu zdraví a aktivnější přístup ke 
screeningovému programu.                                                                                 Starší a nové CT 
 
 
V roce 2006 bylo provedeno 3 736 screeningových vyšetření, z toho bylo 6 nálezů pozitivních. 
 
Počet screeningových vyšetření v jablonecké nemocnici: 
 
Období Počet screeningových 

vyšetření
Počet pozitivních 
nálezů

duben 2003 – březen 2004 4.189 17 
duben 2004 – březen 2005 2.719 14 
duben 2005 – březen 2006 4.311 8 
duben 2006 – březen 2007 3.483 10 
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5.15 Rehabilitace a fyzikální medicína 
 
Primář: MUDr. Alena Svárovská 
Zástupce primáře: MUDr. Jana Havelková 
Vedoucí fyzioterapeut: PhDr. Petr Šifta, Ph.D.  
Vrchní sestra: Věra Seibothová 
 
Personální obsazení 
7 lékařů, 20 fyzioterapeutů, 12 sester 
 
 
                                                                                                    Fyzioterapeutka při cvičení s pacientem  
Statistika výkonů 
 
Lůžková část
počet přijatých pacientů 534
počet ošetřovacích dnů 6.696
průměrná ošetřovací doba 13,0
využití lůžek v % 99,9
počet lékařských vyšetření a výkonů 1.540
počet výkonů fyzioterapeutů 60.271

 
Ambulantní část
počet lékařských vyšetření a výkonů 9.419
počet výkonů fyzioterapeutů 82.808

 
Nadále je provoz v ambulantní části do večerních hodin (včetně ordinací lékařů).  
 
Ostatní lůžková oddělení nemocnice
počet lékařských vyšetření 596
počet výkonů fyzioterapeutů 88.940

 
Oddělení zajišťuje péči na všech odděleních nemocnice a to i o víkendech. V roce 2006 došlo k navýšení 
úvazku na oddělení CEDR 1 z 1,5 na 2,5 úvazku a tím zlepšení rehabilitační péče na tomto oddělení, je 
zajišťována konsiliární lékařská péče na odd.CEDR 2 (bývalá LDN v Tanvaldě).  
 
Rok 2006 
Na oddělení byla úpravou stávajících prostor vybudována tělocvična s koutkem pro odpočinek. Místnost 
slouží pacientům lůžkové části rehabilitace. 
 
Oddělení zažádalo o akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR.  
Nově získané atestace: MUDr. Mottlová – specializační atestace 
v oboru „Rehabilitace a fyzikální lékařství“. 
 
Fyzioterapeuti zažádali a vzápětí obdrželi souhlasné stanovisko  
o odborné způsobilosti práce bez odborného dohledu, s výjimkou těch, 
kteří nastoupili po 1.4.2006.  
 
 
                                                                                                                 Nová tělocvična pro lůžkovou část 
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5.16 Urologické oddělení 
 
Primář: MUDr. Jaroslav Všetička 
Zástupce primáře: MUDr. Filip Rapp 
Vrchní sestra: Scarlett Kneiflová 
 
Personální obsazení 
 
7 lékařů, 13 sester, 2 pomocní zdravotničtí pracovníci a 2 nižší zdravotničtí pracovníci 
 
Statistika činnosti 
 
Využití lůžkového fondu
průměr za celé oddělení 76 %
průměrná doba pobytu  5,9 dne
Operace
počet odoperovaných pacientů 935

 
Rok 2006 

• rozvoj laparoskopické chirurgie v urologii o ručně asistované operace ledvin, 

• zdokonalení flexibilních ureteronefroskopií, 

• komplexní léčba inkontinence, 

• radikální uroonkologické výkony (zhoubný nádor prostaty, močový měchýř), 

• pokračování mezioborové spolupráce s onkologickým pracovištěm v Liberci. 

• absolvování kurzu na prolaps pánevního dna (MUDr. Ján Farkas, MUDr. Jaroslav Všetička) 

• zavedení do praxe TVTS 
 
Na základě statistických výkazů za rok 2006 nedošlo k poklesu ambulantně ošetřených pacientů tak  
i provedených výkonů na operačním sále a došlo k udržení stávající průměrné hospitalizace. Byl ale 
zaznamenán nárůst počtu pacientů s mimoregionální oblasti. Stejně došlo k významnému nárůstu vlastní 
přednáškové činnosti a tím tak i k propagaci urologického oddělení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Urologická ambulance            Přístroj k urologickému vyšetření                  Tým urologů  
                                                                                                                  při laparoskopické operaci 
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6. Ošetřovatelský úsek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Jitka Řehořová 
hlavní sestra nemocnice 
 
Ošetřovatelská péče a její kvalita 
 
Počet přepočtených úvazků zdravotnických pracovníků nelékařských profesí 

 
Všeobecná sestra 238,25 
Porodní asistentka 19,25 
Zdravotnický laborant 18,00 
Fyzioterapeut 18,75 
Radiologický asistent 11,00 
Nutriční terapeut 3,00 
Ošetřovatelka + sanitář 93,85 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zastoupení dle stupně dosaženého vzdělání 
 
PhDr.  1  fyzioterapeut 
Mgr.  4 fyzioterapeut 
Bc. 8 ošetřovatelství, porodní asistentka, fyziotrapeut 
DiS  33  absolventi vyšších zdravotnických škol v oborech diplomovaná  
  všeobecná sestra, diplomovaná sestra pro intenzivní péči, 
  diplomovaná porodní asistentka, diplomovaný fyzioterapeut, 
  radiologický asistent a zdravotní laborant 
SZP  98  pracuje po absolvování PSS v úsecích práce, pro které získalo 
  studiem specializaci 
 
Pedagogická činnost 
Na většině lůžkových i ambulantních pracovištích proběhla praktická výuka studentů SZŠ, VZŠ a 
vysokých škol v oborech všeobecná sestra, porodní asistentka, radiologický  asistent, fyzioterapeut a 
zdravotní laborant. 
 
Dokumentace a zvyšování kvality poskytované péče 
V rámci ošetřovatelské péče byly vytvořeny další ošetřovatelské standardy, které sjednocují 
ošetřovatelskou péči na všech pracovištích naší nemocnice a jsou zpracovávány na podkladě zákonů, 
vyhlášek a metodických pokynů a jsou připomínkovány všemi zainteresovanými osobami. 
 
Byla vytvořena směrnice „Vedení zdravotnické dokumentace“, která sjednotila a upřesnila 
zaznamenávání lékařské a ošetřovatelské péče na všech odděleních nemocnice. 
Rada pro kvalitu kontroluje dodržování všech standardů a kvalitu poskytované ošetřovatelské péče. 
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Průzkum kvality poskytovaných služeb 
Dvakrát ročně byly vyhodnoceny dotazníky pro hospitalizované pacienty, ve kterých se vyjadřují ke 
spokojenosti s kvalitou poskytované ošetřovatelské a lékařské péče. Hodnocení průběžně vychází pro 
celé zařízení velice pozitivně. Jsme přátelská nemocnice se stálým tlakem formou kurzů komunikace na 
to, aby o pacienta pečovali profesionální pracovníci, kteří dokáží vyhledávat problémy všech 
zúčastněných a profesionálně reagovat na každou situaci. Zdravotnický pracovník musí být pro pacienta 
partnerem, podat mu jasné informace, aby se mohl orientovat ve své nemoci a v jejím léčení. 
Rada pro kvalitu v pravidelných intervalech kontrolovala ošetřovatelskou péči na všech pracovištích 
nemocnice v Jablonci nad Nisou. 
 
Vyhodnoceno bylo 13 nejlepších zdravotnických pracovníků nelékařských profesí v rámci celkového 
hodnocení pracovníků. 
 
Projekt „Dobrovolníci v nemocnici“ 
Již tři roky působí v jablonecké nemocnici dobrovolníci. Na podzim 
roku 2006 proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na fungování 
dobrovolníků na jednotlivých odděleních nemocnice, kam 
dobrovolníci dochází: CEDR, interna, ortopedie, pediatrie, 
rehabilitace a gastroenterologie. Výstup z tohoto šetření budeme 
mít v příštím roce. Dobrovolníci dochází za pacienty jednotlivě nebo 
do skupinek a vyplňují jim volný čas strávený na lůžku, pomáhají při 
jednoduché rehabilitaci a resocializaci dlouhodobě 
hospitalizovaných pacientů.  
 
Perspektivy 
Nadále klást důraz na poskytování aktivní a individualizované péče našim pacientům. Od 
ošetřovatelského personálu se předpokládá komplexní příst k biopsychosociálním potřebám nemocného 
včetně provádění činností zaměřených na prevenci nemocí a komplikací i edukaci klienta se zaměřením 
na vztah sestra – pacient. 
 
Perspektivy oboru mohou realizovat vzdělaní odborníci, a proto bude kladen důraz na kontinuální 
vzdělávání i zvyšování kvalifikace ošetřovatelského personálu formou seminářů, kurzů, stáží a 
vysokoškolského studia. 
 
Průběžně budou probíhat kurzy profesionality jednání a komunikace všech zdravotnických pracovníků. 
Budou se organizovat kurzy managementu pro vedoucí pracovníky úseku ošetřovatelské péče. 
 
Formy dotazníků pro pacienty budou výhradně směřovány na otázky spokojenosti s personálem, který se 
o pacienta stará. Dvakrát ročně budeme prezentovat výsledky vyplývající z odevzdaných pacientských 
dotazníků. 
 
Proběhne první ročník celkového hodnocení všech pracovníků Nemocnice Jablonec nad Nisou, ve 
kterém budeme čerpat zkušenosti z již proběhlého nultého ročníku. 
 
Nutnou podmínkou zvyšování kvality lékařské a ošetřovatelské péče je také systematické  
shromažďování informací o nemocném a jejich dokumentování. Klade se důraz na vedení zdravotnické 
dokumentace jako součást zvyšování kvality péče a zlepšení výměny informací mezi zdravotnickými 
pracovníky různých odborností.  
 
Rada pro kvalitu se vedle již kontrolovaných činností zaměří na dodržování standardů ošetřovatelské 
péče a vedení zdravotnické dokumentace. 
 
V rámci zvyšování služeb pro naše pacienty budeme i nadále podporovat projekt „Dobrovolníci 
v nemocnici“ a čerpat ze zkušeností uplynulých tří let. 
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Vzdělávání 
• Ve spolupráci s Českou asociací sester pravidelně každý měsíc v roce 2006 byly pořádány 

semináře s odbornou tématikou, tzv. „Purkyňky“, pro zdravotnický personál naší nemocnice. 
• Na podzim roku 2006 se v nemocnici Jablonec n. N. konal 

celostátní seminář České asociace sester sekce centrální 
sterilizace v průběhu celého roku probíhaly kurzy komunikace a 
profesionality v jednání zdravotnických pracovníků. Nově někteří 
vedoucí pracovníci úseku ošetřovatelské péče absolvovali kurz 
managementu. 

• Lékařský i další zdravotnický personál všech oddělení se 
v průběhu roku zúčastnil řady seminářů a sympozií v České 
republice i v zahraničí, důležité závěry z těchto odborných akcí 
byly prezentovány v rámci jednotlivých oddělení. 

 
Bc. Jitka Řehořová 

hlavní sestra Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Těšíme se na miminko – akce pro veřejnost 
 
                                                                                   V roce 2006 pomáhala nemocnice a především její 
                                                                  ošetřovatelský personál zajišťovat dvakrát zdárný průběh voleb. 
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7. Hospodářsko technická správa 
7.1 Úvodní slovo náměstka nemocnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Milan Trpišovský, MBA 
náměstek HTS 
 
Vážení přátelé, 
jako každý rok se Vám dostává do rukou výroční zpráva, která shrnuje všechny důležité skutečnosti naší 
nemocnice za rok 2006.  
 
Celkově lze minulý rok hodnotit ve zdravotnictví jako jeden z dalších, kdy v otázkách řízení tohoto resortu 
v ČR zvláště pak v problematice jeho financování nenastal tolik potřebný obrat k lepšímu, tak aby nastal 
pořádek a klid. Naštěstí velkou oporou při řešení každodenních problémů v chodu naší nemocnice, jsou 
její zaměstnanci a díky jim se nám podařilo po celý rok poskytovat kvalitní lékařskou a ošetřovatelskou 
péči našim pacientům. Na provoz a rozvoj nemocnice je potřeba stále více finančních zdrojů. Finanční 
prostředky ze zdravotních pojišťoven nestačí a dotace (státní, regionální či jiné) jsou velmi omezeny. 
Investiční příspěvek Města Jablonec nad Nisou v celkové výši 16 mil byl ojedinělý, zpravidla se pohybuje 
na poloviční výši, tak nám nezbývá, než financovat některé důležité investice z vlastních zdrojů. Ostatní 
zdroje jsou velmi malé.  
 
Naše nemocnice dosáhla v roce 2006 pozitivního hospodářského výsledku v celkové výši cca 9,5 mil Kč. 
Tento hospodářský výsledek je zkreslen o veškeré účetní operace např. vliv vyhlášky 505/2002 sb. 
Hospodářský výsledek zahrnuje dvě účetně samostatně sledované činnosti – hlavní a vedlejší. Hlavní 
činnost zahrnuje léčebnou péči, činnosti nehrazené zdravotními pojišťovnami, pořádání zdravotnických 
kongresů a seminářů. Za tyto činnosti je vykázán zisk ve výši cca 9,2 mil Kč. Zisk z vedlejší hospodářské 
činnosti cca 300 tis je dosažen z reklamní činnosti, prodeje služeb (např. sterilní materiál), z pronájmů 
nevyužitých prostor, dopravy a opravárenství, prádelenské činnost, stravovací služby, atd.. Na základě 
těchto skutečností, lze hodnotit hospodaření nemocnice jako celku pozitivně, i když se dostavila 
v průběhu roku určitá stagnace v porovnání s předcházejícími třemi roky. 
 
Z pohledu vedení nemocnice nejlépe vypovídá tzv. reálný hospodářský výsledek EBITDA před započetím 
odpisů, očištěný o vliv vyhlášky 505/2002 Sb., oddlužení, odpisy a převody majetku. Zde jsme vykázali 
zisk ve výši 18 mil Kč, což je o 1 mil horší než v předcházejícím roce. Finanční prostředky z pozitivního 
hospodaření nemocnice používá nejen na zvýšení ohodnocení svých zaměstnanců, ale také k uhrazení 
závazků z předcházejících období a na financování rozvoje nemocnice, bohužel stále objem těchto 
prostředků nestačí.  
 
Z tohoto důvodu je třeba provést důkladné vstupní analýzy jednotlivých procesů, které v nemocnicí 
probíhají a prioritou pro rok 2007 bude nacházet další vnitřní rezervy s cílem zajistit finanční konsolidaci. 
Stanovení strategických cílů jednotlivých medicínských oborů a zajištění jejich uskutečnitelnosti. Zvýšení 
efektivity a produktivity ve zdravotnické a technicko – hospodářské oblasti, správné řízení změn v naší 
činnosti a posílení role primářů a vrchních sester v oblasti pravomocí, ale i odpovědnosti jsou hlavními cíli 
pro rok nadcházející.  
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Orientovat se ve financování v poskytování akutní zdravotní péči se zdá v současné chvíli skoro 
nemožným úkolem. Navíc pro dosažení našich společných cílů je stále obtížnější najít shodu všech 
zainteresovaných osob, ve volbě správné cesty, která by měla být pro co možná nejširší vrstvy tou 
nejvýhodnější. Věřím, že se budeme snažit projít následujícím procesem, jak nejlépe budeme umět, tak 
abychom obstáli a stále se zlepšovali. 
 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří velmi dobře a s velkým nasazením 
pracovali a zvláště jejich zásluhou jsme dosáhli současných výsledků. 
 

Ing. Milan Trpišovský, MBA 
náměstek HTS 

7.2 Výběr z činnosti jednotlivých úseků HTS 
 
Doprava 
Oddělení dopravy nabízí od roku 2006 novou službu. Pacienti si mohou sami objednat sanitní vůz 
k převozu do zdravotního zařízení a zpět. Jedná se o placenou nadstandardní službu. Tato služba 
v žádném případě nenahrazuje situaci, kdy má pacient možnost plně hrazené dopravy pojišťovnou, ale je 
pouze službou doplňkovou. 
 
Stravování 
Ve stravovacím provozu pracuje 25 zaměstnanců. Již druhým rokem byl tento provoz v režii nemocnice 
(před tím zajišťovaly stravování v nemocnici firmy Sodexho a Eurest). Tato změna se příznivě projevila 
v nižších nákladech na stravování. Jsou využíváni i učni v oboru kuchař. Denně se v roce 2006 
připravovalo průměrně 250 porcí celodenní stravy a 80 speciálních diet pro pacienty. Pro zaměstnance 
se uvařilo průměrně 468 obědů denně, včetně cizích strávníků a rozvozů.  
 
Prádelna 
V nemocniční prádelně pracuje 21 zaměstnanců. Dle potřeby i ve vícesměnném provozu se zde pralo, 
žehlilo a opravovalo prádlo pro celou nemocnici. Volná kapacita byla využívána pro poskytování 
uvedených služeb jiným subjektům – privátním lékařům, penzionům, atd. Součástí prádelny je sklad 
nového prádla, pracovních oděvů a obuvi a vydávání pracovního oblečení pracovníkům nemocnice. 
Nová prádelna je již v provozu jedenáct let. Za rok 2006 bylo vypráno celkem 263.368 kg prádla pro 
nemocnici a 150.236 kg prádla pro cizí subjekty. Celkem o cca 30 tis. kg více než v roce 2005.  
 
Velín 
Na oddělení Velín pracuje 13 zaměstnanců. Oddělení zajišťuje veškerou obsluhu, údržbu a opravy 
technických souborů nemocnice, rovněž tak řemeslné opravy na všech odděleních. Prioritou 
zaměstnanců velínu je provést opravy vlastními silami, minimalizovat cizí, tedy dražší servis. Pracovníci 
velínu průběžně hledají rezervy v režimu vytápění, vzduchotechniky, elektroinstalace i vodoinstalace.  
 
Materiálně technické zabezpečení a sklad zdravotnického materiálu 
Jedním z oddělení je tzv. MTZ (materiálně technické zabezpečení), jehož zaměstnanci zajišťují nákup a 
zásobování všech oddělení drogistickým zbožím, kancelářskými potřebami a dalšími komponenty pro 
běžný provoz. Nemocnice má také SZM (sklad zdravotnického materiálu), který se v roce 2006 podílel na 
nákupu léčiv a distribuci uvnitř nemocnice. 
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Údržba areálu 
Ve všech ročních obdobích je prováděn úklid venkovních ploch a komunikací, sekání trávníků, úklid 
sněhu atd. Kromě vlastních zaměstnanců vykonávají tyto práce také osoby, odsouzené k veřejně 
prospěšným pracím. Tato aktivita se děje za spolupráce s Mediační a probační službou. Pracovníci této 
části nemocnice pomáhají mimo jiné zajistit obsluhu výměníků pro vytápění, zajišťují stěhování nábytku 
v rámci nemocnice, starají se o odpad. Tito zaměstnanci provádějí také zásobování oddělení 
medicinálními plyny, rozvážejí stravu, léčiva, zdravotnický materiál a prádlo. 
 
Informace  
Informační služba v nemocnici v prostoru hlavního vstupu funguje nepřetržitě 24 hodin denně.  
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8. Ekonomika nemocnice  
8.1 Hospodářské výsledky Nemocnice Jablonec nad Nisou , p.o. za rok 2006 s komentářem 
 
V roce 2006 dosáhla Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. účetního zisku ve výši 9.466 tis. Kč, což je 
oproti roku 2005 zlepšení o 3.413 tis. Kč. Tento účetní výsledek je bohužel podstatně ovlivněn 
ustanovením Vyhlášky 505/2002, na základě které je příspěvková organizace povinna rozpustit tu část 
fondu reprodukce majetku, která je nekryta finančními prostředky. Nemocnice toto učinila formou snížení 
odpisů majetku ve výši 39.637 tis. Kč. Tím došlo ke zkreslení jak hospodářského výsledku, tak  
i skutečných nákladů. Pokud bychom od tohoto vlivu abstrahovali, dosáhla jablonecká nemocnice ztráty 
ve výši 30.172 tis. Kč, to je mírně lepší reálný výsledek oproti roku 2005. Tuto skutečnost zmínil i auditor 
Ing. Šubert ve své auditorské zprávě. 
 
V oblasti nákladů došlo k udržení stavu roku 2005 v celkové spotřebě materiálu a k úspoře ve službách. 
Naproti tomu vlivem zdražení jednotkové ceny oproti roku 2005 stouply náklady na energie. Nařízením 
vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných  službách a správě došlo navíc k významnému 
nárůstu mzdových prostředků nemocnice.  
 
Zvýšení nákladů kompenzovalo na druhé straně zvýšení úhrad zdravotními pojišťovnami. Kromě toho 
nemocnice zvýšila svoje vlastní tržby zavedením systému úhrad zdravotní péče od samoplátců. V oblasti 
provozních dotací lze hovořit o dlouhodobém poklesu, který se opět v roce 2006 výrazně projevil. 
 
Podrobně lze jednotlivá data porovnat z následujících tabulek. 
 
Děkuji kolegyním a kolegovi z ekonomickému odboru za jejich kvalitní práci, prověřenou v roce 2006 
četnými kontrolami. 
 

Ing. Luisa Kremerová 
vedoucí ekonomického odboru 
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8.2 Zpráva auditora o závěrce účetnictví nemocnice za rok 2006 
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8.3 Rozvaha – porovnání k 31.12.2005 a k 31.12.2006 
 

ROZVAHA 

    
 k 31.12.2005 k 31.12.2006 
 v tis. Kč v tis. Kč 
AKTIVA CELKEM 839 867 814 531 
     
Stálá aktiva celkem 771 754 756 239 
dlouhodobý nehmotný majetek 1 367 2 946 
oprávky k dlouhodobému.nehmotnému majetku -919 -1 218 
dlouhodobý hmotný majetek 988 975 1 010 991 
oprávky k dlouhodobému.hmot.majetku -217 669 -256 480 
     
Oběžná aktiva  celkem 68 113 58 292 
zásoby 1 603 4 283 
pohledávky z obchodního styku 59 578 48 431 
jiné pohledávky 92 46 
finanční majetek 4 589 2 755 
přechodné účty aktivní 2 251 2 777 
   
PASIVA CELKEM 839 867 814 531 
       
Vlastní zdroje krytí 764 975 762 069 
majetkové fondy 771 754 756 239 
finanční fondy 36 252 39 395 
hospodářský.výsledek včetně ztrát z minulých let -43 031 -33 565 
     
Cizí zdroje 74 892 52 462 
dlouhodobé závazky 59 93 
krátkodobé závazky 73 891 51 341 
přechodné účty pasivní 942 1 028 
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8.4 Výkaz zisku a ztráty – porovnání 2005 a 2006 s odkazy na podrobné údaje 
 

VÝKAZ  ZISKU  A  ZTRÁT

rok 2005 rok 2006
tis. Kč tis. Kč

HOSPOD

Spotřeba materiálu 108 532 107 472
Spotřeba energie 15 960 19 036
Služby 59 913 57 283
Osobní náklady 187 729 208 271
Ostatní náklady 3 669 2 490
Odpisy dlouhodobého majetku 4 464 9 446

1 NÁKLADY  CELKEM 380 267 403 998

2 Tržby zdravotních pojiš´toven 356 385 386 870
Tržby ostatní 19 818 24 480

3 Provozní dotace 7 931 811
Ostatní výnosy 2 186 1 303
VÝNOSY  CELKEM 386 320 413 464

4 ÁŘSKÝ  VÝSLEDEK 6 053 9 466
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8.4.1 Podrobné členění nákladů v časové řadě a v poměru k celkovým nákladům  
 
 

SKLADBA   NÁKLADŮ

 
ZUM
SZM
Léky
Laboratorní a diagnostický.materiál
Všeobecný materiál a náhradní díly
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Zdravotnický drobný DHIM
Spotřeba potravin,prodej zboží
PHM
Ostatní materiál
Energie, plyn,voda
Služby soukromých lékařů
Ostatní služby
Úklidové služby
Stravování pacientů
Telefonní poplatky
Opravy
Mzdy
Sociální a zdravotní pojištění
Příděl do FKSP
Příspěvek na obědy
Pojištění
Daně,poplatky,úroky,ost.náklady
Odpisy
CELKEM 

2 363 0,62 2 316 0,57

0,74

2 453

2 691 0,71 3 007

0,65

228 0,06
1 216 0,59

1 646 0,43

380 267 100,00

0,03114

403 998 100,00
2,344 464

0,32

1,17

2 376

9 446

151 976 37,62
53 060 13,13

11 234
136 120

2,95
35,80

8 310 2,06
1 580 0,39

7 713
5 907

2,03
1,55

24 308 6,02
11 949 2,96

22 109
11 304

5,81
2,97

762 0,19

19 036 4,71

9 031 2,24

5 498 1,36

1 864 0,46
571

15 960

0,15

4,20

4 944 1,30

508 0,13

12 993 3,22
11 127 2,75

15 910
13 362

4,18
3,51

14 700 14 474 3,58
8,22
3,87

28 784 7,1231 255

1 687 0,42
9 449 2,34

20 623 5,10

0,371 410

12,4947 508

2,589 792
3,9815 127

tis. Kč %
rok 2005 rok 2006

tis. Kč%
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Struktura nákladů v roce 2006
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8.4.2 Tržby od zdravotních pojišťoven – podrobně v časové řadě 
 

Název zdravotní 
pojišťovny Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 
    tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Všeobecná ZP 266 539 83,77 296 042 83,07 320 350 82,81% 
Ostatní   51 605 16,23 60 343 16,93 66 520 17,19% 

Vojenská 21 248 6,67 25 265 7,09 27 479 7,10% 
Hutnická 179 0,05 414 0,12 30 0,01% 
Oborová 6 781 2,13 5 522 1,55 6 787 1,75% 
Škoda 1 629 0,51 2 234 0,63 2 982 0,77% 
MV ČR 19 667 6,18 24 895 6,99 26 568 6,87% 
Revírní b. p.  7 0 5 0 37 0,01% 
Metal-Aliance 114 0,03 401 0,11 448 0,12% 

Z toho Česká národní 1 981 0,62 1 607 0,45 2 189 0,57% 
Celkem   318 144 100 356 385 100 386 870 100 
 
 
 

37 



Výroční zpráva 2006 

8.4.3 Investiční a provozní dotace v roce 2006 
 

PŘEHLED  DOTACÍ

Investiční v tis.Kč

Provozn

Město Jablonec nad Nisou 16 000
Liberecký kraj 940
Ministerstvo zdravotnictví 5 400

í v tis.Kč
Liberecký kraj 620
Ministerstvo zdravotnictví 60
Národní zdravotnický informační systém 101
Úřad práce 30  
 
 

 

8.5 Měsíční přehled pohybu pacientů, lůžkodnů a obložnosti v roce 2006 
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Využití lůžkového fondu v roce 2006

0

50

100

Obložnost ve dnech 26,172 25,7312 27,9677 25,8145 26,7527 26,0726 23,8602 24,2124 24,2312 26,1935 26,4839 22,7903

Obložnost v % 84,7788 92,1625 90,4381 86,2958 86,6295 87,3154 78,4237 80,162 80,8721 84,6715 88,5971 74,8609

leden únor březen duben květen červen červene
c srpen září říjen listopad prosine

c

 
 

8.6 Investice nemocnice v roce 2006 
• Roční náklady na provoz nemocnice byly rozpočtovány na rok 2006 ve výši cca 440 mil. Kč. 
• Investiční náklady činily cca 33 mil. Kč, z toho z vlastních zdrojů nemocnice investovala 

10.800.000,- Kč. 
• Příspěvek na investice na rok 2006 ze strany zřizovatele činil 16 mil. Kč. 

 
Přístroj Umístění 
Laparoskopická věž s příslušenstvím gastroenterologie 
Videogastroskop gastroenterologie 
Vyvolávací automat Fomei 2000 radiodiagnostika 
Gastroskop gastroenterologie 
Elektroforetický procesor Hydrasys 1211 laboratoř 
Parní sterilizátor – Sterivap 6612-2 ED centrální sterilizace 
Kardiomonitory ortopedie a ARO 
Hospodářské vozidlo VW Caddy 1,4 doprava 
Sanita WW transportér doprava 
PACS – program digitalizace CT radiodiagnostika 
CT PHILIPS Briliance 40 radiodiagnostika 
Centrifuga Rotina laboratoř 
Vrtačka Compact Air Drive  operační sály – chirurgie 
Odsávačka Medela  CEDR 
Infuzní pumpa  onkologie 
Kardiotokograf  gynekologie 
Sáňkový mikrotom  patologie 
Univerzální kuchyňský robot stravování 
Klimatizační jednotka  laboratoř 
EKG Holter pediatrie – ambulance 
Datový projektor zasedací místnost 
Výtah budova 

 
Příspěvek města Jablonec nad Nisou na nákup nových zařízení (v tis. Kč): 
 
 2002 2003 2004 2005 2006
příspěvek 8.000  8.000 8.000 8.000 16.000 
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9. Akce pro veřejnost a medializace nemocnice 

Sympozium osteoporózy 
V listopadu 2006 se na Eurocentrum do Jablonce sjelo na 250 lékařů a zdravotních sester z celého 
Libereckého kraje a okolí, aby získali informace týkající se problematiky osteoporózy (úbytek kostní 
hmoty). Odbornou konferenci pořádalo interní oddělení nemocnice za 
spoluúčasti dalších partnerů.  
 
Těšíme se na miminko – akce pro veřejnost 
Dvakrát se v loňském roce uskutečnila akce pro veřejnost Těšíme se 
na miminko. Školení pro budoucí maminky a další zájemce připravuje 
oddělení pediatrie ve spolupráci s rehabilitačním oddělením a Českou 
asociací sester. 
 
Webové stránky nemocnice a intranet 
Za rok 2006 se významně navýšila návštěvnost webových stránek 
nemocnice. Průměrně je denně využívá 700 návštěvníků. Na konci roku 2006 byla na webu zveřejněna 
diskuse k jednotlivým tématům (www.nemjbc.cz). V roce 2006 byl vybudován nový intranetový portál 
nemocnice. 
 
Nemocnice převzala lékárnu 
Ke konci roku 2006 převzala Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. a zahájila přebudování pro účely 
provozu přímo nemocnicí. Provoz nemocniční lékárny mohl být zahájen v březnu 2007.  
 
Implementace ISO 
V listopadu 2006 začala nemocnice vytvářet systém kontroly a řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 
9001. V první etapě budou certifikovaná některá oddělení hospodářsko technické správy, 
radiodiagnostické oddělení, centrální operační sály a centrální sterilizace.  
 
Medializace nemocnice 
Nemocnice je pravidelně prezentována v médiích nejen s regionální působností a v Jabloneckém 
měsíčníku. Pravidelně natáčí nemocnice pořad „Klepejte, prosím“, ve kterém informuje diváky a pacienty 
o dění v nemocnici či o léčbě jednotlivých onemocnění. 
 

 
Návštěva hejtmana                           Vánoce na oddělení chirurgie              Sympozium osteoporózy  
Libereckého kraje Petra Skokana                                                                  v jabloneckém Eurocentu 
 
 
Vedení nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
oceňuje spolupráci sponzorů v roce 2006 a Města Jablonec nad Nisou, jejichž příspěvky pomohly 
zakoupit zdravotnickou techniku a pomůcky pro nemocné. Za to jim patří veliké poděkování. Za náročnou 
práci náleží poděkování také primářům, vrchním sestrám a všem zaměstnancům nemocnice. 
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10. Přehled sponzorů za rok 2006 
 
 
ABB s.r.o.  JABLONEX GROUP a.s.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
JABLOTRON s.r.o.  LUCAS VARITY s.r.o.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PRECIOSA, a.s.  Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou 
 
Nadace PRECIOSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TI AUTOMOTIVE SYSTEMS, s.r.o.  TITAN MULTIPLAST s.r.o. 
 TITAN PLASTIMEX s.r.o. 
 TITAN METALPLAST s.r.o. 
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Astellas Pharma s.r.o. 
Atotech - M.A.G., Jablonec n/N. 
BMT a.s.,Brno 
Cegedin - MUDr. Němeček 
Černý Josef MVDr. 
Delikomat s.r.o., Modřice 
Eli Lilly ČR, s.r.o., Praha 
Elitronic, s.r.o. 
Indráková Alena 
Ježková Marie 
Jostav s.r.o., Stráž n/N. 
Kučerová JUDr. 
Machačný Ladislav, Jablonec nad Nisou 
Mašek Václav 
Mediform, spol s r.o., Brno 
Medistyl - Pharma, spol s r.o., Praha 
Merck Sharp&Dohme IDEA, Inc., Praha 
Nešněra Radek 
Novartis s.r.o., Praha 
Nutricia a.s., Praha 
Obec Kořenov 
Palátová Hana PhDr. 
Prominecon - Kirschner, Espáňa 
Romančík, Liberec 
Sanofi Aventis, s.r.o., Praha 
Schering s.r.o., Praha 
Šorm Daniel a.s., Praha 
Štěrbová Jiřina 
Švarc Zdeněk JUDr.,Rádlo 
Tichá Jana, Jablonec nad Nisou 
Vondrák Zdeněk, Jablonec nad Nisou 
Zelenková Hana, Zlatá Olešnice 
Zentiva a.s., Praha 
 
 
Všem sponzorům za jejich finanční příspěvky a dary děkujeme. 
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