
Výroční zpráva
Nemocnice Boskovice s.r.o.

2014



2 Výroční zpráva 2014

Obsah



→	 1  Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.  4
→	 2  Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o.  6
→	 3  Seznam vedoucích zaměstnanců k  31. 12. 2014 8
→	 4  Personální oblast 10
→	 5  Řízení kvality zdravotní péče 14
→	 6  Jednotlivá oddělení nemocnice  16
 6.1   Chirurgické oddělení 16 
 6.2  Operační sály 20 
 6.3  Gynekologicko-porodnické oddělení 22
 6.4  Anesteziologicko-resuscitační oddělení 26
 6.5  Ortopedické oddělení 30
 6.6 Interní oddělení 34
 6.7  Dětské oddělení 38
 6.8  Radiologické oddělení 42
 6.9  Oddělení klinických laboratoří  44
 6.10  Rehabilitační oddělení 48
 6.11  Patologicko-anatomické oddělení 52
 6.12  Samostatné ambulance 54
 6.13  Transfuzní oddělení 56
 6.14  Oddělení centrální sterilizace 58
 6.15  Nemocniční lékárna 60
→	 7  Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami  62
→	 8  Ekonomická oblast  66
→	 9  Hospodářsko – technická oblast  69
→	 10  Oddělení informačních technologií 71
→	 11  Poděkování sponzorům   72
→	 12  Poděkování pacientům  72
→	 13  Seznam použitých zkratek  73
→	 14  Přílohy k účetní závěrce 74

Nemocnice Boskovice s.r.o. 3

Výroční zpráva
Nemocnice Boskovice s.r.o.
2014



1 Úvodní slovo 
jednatele

→	 Vážené dámy, vážení pánové,

 po kritickém roce 2013, který byl ve financování segmentu zdravotnictví jedním z nej-
horších v novodobé historii, přinesl rok 2014 určité zlepšení.

 Díky tomu, ale zejména pak díky nastaveným vnitřním ekonomickým opatřením, se nám 
podařilo Nemocnici Boskovice dostat do dobré ekonomické kondice a ukončit rok 2014 
s výrazným kladným hospodářským výsledkem. Abychom tento stav udrželi i do bu-
doucna, podnikáme i nadále v nemocnici kroky k dlouhodobé ekonomické stabilitě.

 Zlepšené hospodaření nám umožnilo zahájit opatrné investování do zlepšení komfor-
tu pro naše pacienty, zaměstnance, a do obnovy zdravotnického vybavení. Jako příklad 
uvádím rekonstrukci čtyř nadstandardních pokojů pro chirurgické obory, zlepšení ob-
služnosti pacientů na interně a chirurgii. Dále jsme sloučili příjem vzorků pro laboratoře 
OKH a OKB na jedno pracoviště a zrekonstruovali a zmodernizovali laboratorní provozy. 
Rekonstrukcí prošly i prostory na provozu mikrobiologie. V neposlední řadě jsme pro-
vedli přípravu na výměnu oken některých lůžkových oddělení a komplementu.

 Pro zlepšení pobytu pacientů jsme provedli částečnou obměnu lůžek, vybudovali novou 
recepci na rehabilitaci, nakoupili vybavení pro diagnostiku a také pro urologické operace. 
Ve společných prostorách lůžkové části jsme pořídili nový sedací nábytek pro pacienty 
a návštěvy. Mimo jiné i těmito kroky jsme odstartovali projekt nazvaný Přátelská ne-
mocnice,  který chceme i v dalších letech nadále realizovat.

 Dobré hospodaření nám také umožnilo zaměstnance odměnit  finančně a tím jim podě-
kovat za jejich práci v roce 2014.

 V oblasti kvality léčebné péče jsme neustoupili z vysokých nároků na poskytovanou péči, 
kterou budeme v budoucnu dále zlepšovat. Proto jsme se rozhodli, že v roce 2015 zahá-
jíme přípravu na akreditaci Spojenou akreditační komisí. 

Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o.
Dan Navrátil, MSc, MBA

„Zlepšené 
hospodaření 
nám umožnilo 
zahájit opatrné 
investování 
do zlepšení 
komfortu pro 
naše pacienty, 
zaměstnance, 
a do obnovy 
zdravotnického 
vybavení. ”
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 Personálně byla všechna oddělení zabezpečena, nově byl obsazen primariát dětského 
oddělení předními odborníky z oboru. Do funkce byla rovněž jmenována nová primářka 
rehabilitačního oddělení. Tyto změny vedly k výraznému zlepšení chodu daných oddělení.

 Další z proběhlých změn bylo uzavření provozu nemocniční prádelny, která byla nucena 
pracovat v naprosto nevyhovujících podmínkách, a jejíž rekonstrukce byla daleko nad 
našimi finančními možnostmi. Kompletní službu prádelny máme nyní pořízenu doda-
vatelským způsobem včetně pronájmu prádla, což nám zároveň umožnilo bez nutnosti 
investic postupně převléct personál nemocnice do nových uniforem. Ty zároveň svým 
barevným rozlišením jasně označují funkci každého zdravotnického pracovníka.

 V nemocnici byla také zahájena řada procesních změn, které směřují k lepší péči posky-
tované našim pacientům. Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat všem zaměstnan-
cům nemocnice, kteří dané změny podpořili.

 Závěrem dovolte, abych poděkoval všem našim zaměstnancům za profesionální prá-
ci a pracovní nasazení, dodavatelům a sponzorům za jejich přízeň, Městu Boskovice 
za podporu, a především pak našim pacientům a klientům za důvěru, kterou do naší 
nemocnice vkládají.

 Naším mottem i nadále zůstává - Důvěra, Péče, Bezpečí.
 Přeji všem pevné zdraví, úspěchy a štěstí v pracovním i osobním životě.

 

 Dan Navrátil, MSc, MBA
 Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o.
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3 Seznam 
vedoucích 
zaměstnanců
k  31. 12. 2014

8 Výroční zpráva 2014

Management:
→	 Dan Navrátil, MSc, MBA Jednatel
→	 MUDr. Tomáš Julínek, MBA Náměstek pro ekonomiku a správu
→	 MUDr. Vladimír Zemánek Náměstek pro léčebně preventivní péči
→	 Mgr. Olga Fialová                         Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Primáři:
→	 MUDr. Vladimír Zemánek Primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení
→	 MUDr. Jan Machač Primář gynekologicko-porodního oddělení
→	 MUDr. Radek Bousek Primář chirurgického oddělení
→	 MUDr. Luděk Pluháček, Ph.D. Primář interního oddělení
→	 MUDr. Bedřich Kala, ml. Primář ortopedického oddělení
→	 MUDr. Michal Klimovič, Ph.D. Primář dětského oddělení 
→	 MUDr. Liběna Čapková Primářka radiologického oddělení
→	 MUDr. Olga Klímová Primářka transfuzního oddělení
→	 MUDr. Monika Dvořáčková Primářka rehabilitačního oddělení
→	 MUDr. Iva Horáková Primářka patologicko-anatomického oddělení

Vedoucí zdravotničtí pracovníci:
→	 MUDr. Josef Snášel Vedoucí lékař chirurgické JIP
→	 MUDr. Milan Kala Vedoucí lékař interní JIP
→	 MUDr. Bedřich Kala, st Vedoucí lékař operačních sálů
→	 MUDr. Nina Pluháčková Vedoucí lékařka ambulantního traktu
→	 Ing. Anna Páchová Vedoucí oddělení  klinických laboratoří a mikrobiologie
→	 Mgr. Marie Žídková Vedoucí farmaceut

Vrchní sestry:
→	 Alena Vyskočilová Vrchní sestra ARO a intenzivní péče 
→	 Helena Masaříková Vrchní sestra chirurgických oborů 
→	 Zdenka Čížková Vrchní sestra interního oddělení 
→	 Jana Havránková Vrchní sestra gynekologicko-porodního oddělení
→	 Naděžda Zemánková Vrchní sestra dětského oddělení a dětské JIP
→	 Jarmila Cápalová Vrchní laborantka oddělení klinických laboratoří  

 a transfuzního oddělení 
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3.1. Seznam vedoucích zaměstnanců k  31. 12. 2014

Staniční sestry a vedoucí nelékařští pracovníci:
→	 Alena Vyskočilová Staniční sestra ARO 
→	 Ludmila Langerová Staniční sestra chirurgické JIP
→	 Mgr. Věra Fellnerová Staniční sestra interní JIP
→	 Ondřej Otáhal Staniční sestra interního oddělení A
→	 Iveta Sedláková Staniční sestra interního oddělení B
→	 Iveta Bílková Staniční sestra chirurgického oddělení A
→	 Drahomíra Šmerdová Staniční sestra chirurgického oddělení B
→	 Helena Masaříková Staniční sestra ortopedického oddělení

→	 Jana Havránková Staniční sestra gynekologického oddělení
→	 Ludmila Staňková Staniční sestra porodního sálu
→	 Marcela Řehořová Staniční sestra porodního oddělení 
→	 Naděžda Zemánková Staniční sestra dětského oddělení a dětské JIP
→	 Hana Dražilová Staniční sestra novorozeneckého oddělení

→	 Martina Grenarová Staniční sestra transfuzního oddělení
→	 Svatava Staňková Staniční sestra centrální sterilizace
→	 Monika Dobešová Staniční sestra centrálních operačních sálů
→	 Květuše Felklová Vedoucí laborantka mikrobiologie
→	 Jaroslav Srba  Vedoucí radiologický asistent
→	 Zdena Šmerdová Vedoucí fyzioterapeutka
→	 Alena Konečná Vedoucí laborantka  patologicko 

 -anatomického oddělení

Ostatní vedoucí pracovníci:
→	 Marie Tichá Vedoucí oddělení styku se zdravotními pojišťovnami
→	 Ing. Štěpánka Hemzáčková Vedoucí ekonomického oddělení
→	 Ing. Jana Hauková Vedoucí personálního a mzdového oddělení
→	 Markéta Zábranská Vedoucí provozně obchodního oddělení
→	 Ing. Josef Holub Vedoucí oddělení informačních technologií
→	 Karel Horák Vedoucí technického oddělení



4 Personální 
oblast

Základní změny v pracovních pozicích

→ Vrcholový management:

 → V managementu společnosti nedošlo v roce 2014 k žádným personálním změnám.

→ Změny na vedoucích  pozicích: 

 →  Leden 2014
  • MUDr. Alena Havličková -  primářka dětského oddělení ukončila pracovní poměr.
  • MUDr. Otto Vlach ukončil funkci primáře na rehabilitačním oddělení.
  •   MUDr. Nina Pluháčková zařazena  na pracovní místo  vedoucí lékařka ambulantního 

traktu.

 → Únor 2014
  •  MUDr. Michal Klimovič, Ph.D.- nastoupil do pracovního poměru na pozici primáře  

dětského oddělení.      
  •  doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc. - nastoupila do pracovního poměru jako lékařka na 

dětské oddělení - zástupce primáře.
  • MUDr. Monika Dvořáčková  nastoupila na pozici primářka rehabilitačního oddělení.

→ Další významné změny:

 →  Duben 2014
  •  Ukončení pracovních poměrů  se zaměstnanci v prádelně - zrušení provozu ústavní 

prádelna.
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4. Personální oblast

Počty zaměstnanců k 31.12.2014 a jejich srovnání s roky 2012 a 2013

→ Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců (PPEPZ) dle jednotlivých 
kategorií.

2012 2013 2014
Kategorie PPEPZ Podíl (%) PPEPZ Podíl (%) PPEPZ Podíl (%)
Lékaři + farmaceuti 68,6 13,1 74,1 14,4 71,1 14,6
Jiní odborní pracovníci - VŠ 6,4 1,2 6,5 1,3 4,4 0,9
Jiní odborní pracovníci -SŠ 1,2 0,2 1 0,2 1,1 0,2
Nelékařští zdravotní pracovníci 247,3 47,2 241,9 47,1 246,9 50,6
Ošetřovatelé 20,9 4 18,8 3,7 8,8 1,8
Sanitáři 52,2 10 53,9 10,5 49,1 10,1
THP 44,8 8,6 42,3 8,2 39,8 8,2
Dělníci 82,4 15,7 74,8 14,6 66,3 13,6
Celkem 523,8 100 513,3 100 487,5 100
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Fluktuace

→ Míra fluktuace v roce 2014 dosáhla výše 12,7 %, což je ve 
srovnání s rokem 2013 snížení o 1,3 %.

 Míra fluktuace v roce 2012:  6,50 %
 Míra fluktuace v roce 2013: 14,00 %
 Míra fluktuace v roce 2014: 12,70 % 

Míra fluktuace

Rok 2012
počet nástupů 51
počet výstupů 36

Rok 2013
počet nástupů 34
počet výstupů 76

Rok 2014
počet nástupů 49
počet výstupů 65
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Graf podílu jednotlivých kategorií zaměstnanců k 31. 12. 2014



4. Personální oblast
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Vzdělávání

→ V roce 2014 se naši zaměstnanci zúčastnili 128 různých seminářů a školení a na tyto akce bylo vynaloženo celkem 
 283 174 Kč.
→ Profesní rozvoj zaměstnanců byl rozvíjen prostřednictvím interních vzdělávacích programů. Kromě povinných ročních 

školení proběhly celkem 4 konference  zaměřené na odbornou stránku celoživotního vzdělávání našich zaměstnanců.
→ V roce 2014 jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání lékařů v základním kmeni a to v oboru 

anesteziologie a intenzivní medicína, vnitřní lékařství a ortopedie.
→ V systému specializačního vzdělávání bylo v roce 2014 zařazeno celkem 27 lékařských a jiných odborných pracovníků a  

13 nelékařských pracovníků.
→ Jednotlivé specializační obory a počet vzdělávaných pracovníků je uveden v následujícím přehledu:

→  Nejčastějším způsobem, jakým zaměstnanci ukončili pracovní poměr byla výpověď bez udání důvodů (20 případů). 
Přehled důvodů ukončení pracovních poměrů ve srovnání s předcházejícími roky je uveden v následující tabulce.

Specializační vzdělávání lékařů a jiných odborných pracovníků:

Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků:

Důvody ukončení pracovního poměru: 2012 2013 2014
 - odchod do starobního nebo invalidního důchodu 1 19 7
 - skončení PP uplynutím sjednané doby 6 11 5
 - zrušení PP ve zkušební době 5 1 4
 - dohoda bez udání důvodů 10 34 18
 - výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodů 14 9 20
 - výpověď ze strany zaměstnavatele 0 1 9
 - úmrtí 0 1 0
- dohoda - organizační důvody 0 0 2

Obor specializace Počet studujících v roce 2014 Počet ukončených studií v roce 2014
Anesteziologie a intenzivní medicína 5
Gynekologie a porodnictví 5 3
Dětské lékařství 4
Ortopedie 1
Chirurgie 2
Vnitřní lékařství 4
Endokrinologie a diabetologie 1
Hematologie a transfúzní lékařství 1
Radiologie a zobrazovací metody 1
Klinická biochemie 1
Odborné zdrav. laboratorní metody 1
Klinická farmacie 1

Obor specializace Počet studujících v roce 2014 Počet ukončených studií v roce 2014
Klinická hematologie a transfuzní služba 1
Klinická biochemie 3
Perioperační péče 2
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 1
Ošetřovatelská péče v  interních oborech 2
Ošetřovatelská péče v  chirurgických oborech 1
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 2
Histologie 1



5 Řízení kvality 
zdravotní péče
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5. Řízení kvality zdravotní péče

→  V běžné zdravotnické praxi se pojem kvalita dosud většinou vztahoval k medicínsko - technologické 
stránce procesu nebo léčebného zásahu.

→  Kvalitní zdravotní péče však vedle těchto hledisek musí zahrnout i aspekty psychologické a etické, hledis-
ka organizační a ekonomická. Pro zajišťování kvality péče je nutno integrovat pohledy lékařů a ostatních 
zdravotnických pracovníků, názory a požadavky pacientů, manažerů zdravotnických zařízení a v nepo-
slední řadě požadavky zdravotních pojišťoven.

→  Záměrem systému managementu kvality je vytvořit optimální návaznosti mezi diagnostickými, terapeu-
tickými a laboratorními postupy a řízení těchto postupů v souladu s vědecky podloženými fakty současné 
světové medicíny. Systémy kvality v Nemocnici Boskovice s.r.o., zavádíme v souladu se specifiky jednot-
livých oborů a se zaběhlou „vnitřní kulturou“.

→  Pojem „kvalitní zdravotní péče“ v sobě obsahuje především schopnost uspokojit potřeby pacientů, tedy 
přinášet jim očekávaný užitek. Tento užitek je vnímán subjektivně, ale je nutné, aby byl podložen i ob-
jektivně. Objektivní pohled na problematiku umožňuje procesní model s nastaveným monitorováním 
a měřením procesů. 

→  V Nemocnici Boskovice s.r.o., je tato objektivita zajišťována prostřednictvím systému managementu 
kvality ve smyslu normy ISO 9001: 2008, která je platná pro celé zdravotnické zařízení a normy ČSN EN 
ISO 15189:2007, vztahující se k procesům v oblasti klinických laboratoří. 

→  2. - 4. 7. 2014 proběhl v Nemocnici Boskovice plánovaný dozorový audit ISO 9001:2008, který neshledal 
žádné závady.

→  Koncem roku 2014 začala příprava k akreditaci Nemocnice Boskovice s.r.o. ve spolupráci se Spojenou 
akreditační komisí, o.p.s., která přinese prostřednictvím zavedení a dodržování standardů zvýšení kvality 
péče a bezpečí pro pacienty.



6.1 Chirurgické 
oddělení

Základní informace o primariátu

→ Chirurgické oddělení poskytuje komplexní péči v oboru všeobecné chirurgie, traumatolo-
gie, urologie a cévní chirurgie a zejména v oblasti chirurgie zažívacího a biliárního traktu. 
Dále se provádí laparoskopické výkony, a to jak terapeutické tak i diagnostické v urgent-
ním i elektivním režimu. 

→ Značnou část náplně činnosti pracoviště tvořila již tradičně traumatologie. V oblasti 
traumatologie hlavy úzce spolupracujeme s neurochirurgickou klinikou FN Brno - Bo-
hunice. Závažné úrazy páteře řešíme ve spolupráci se spinálními jednotkami ÚN Brno 
a TC FN Brno - Bohunice.

→ V roce 2014 nadále pokračovala úzká spolupráce s vyššími klinickými pracovišti z Brna, 
především FN Brno – Bohunice , FN USA Brno , ÚN Brno a s Masarykovým onkologickým 
ústavem.

Personální situace na oddělení  v roce 2014. 
→ V oblasti  vzdělávání – pre i postgraduálního – jsme v rámci  chirurgického oddělení za-

bezpečovali činnost stážistů a mediků. 

→ V postgraduální studiu 1 lékařka úspěšně absolvovala zkoušku základního chirurgické-
ho kmene. Naši lékaři aktivně vystoupili s přednáškami na 3 celostátních kongresech.

Primář
MUDr. Radek Bousek

Chirurgické oddělení nabízí komplexní 
péči v oboru všeobecné chirurgie, 
traumatologie a urologie.

Novinky na 
oddělení v roce 
2014:

Výstavba dvou 
nadstandardních 
pokojů na odděle-
ní chirurgie B.

Výstavba dvou 
pokojů se 
zvýšenou péčí 
na oddělení 
chirurgie A.
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Novinky na oddělení v roce 2014

→ Výstavba dvou nadstandardních pokojů na oddělení chirurgie B.

→ Výstavba dvou pokojů se zvýšenou péčí na oddělení chirurgie A.

→ Výměna části lůžek na standardním chirurgickém oddělení a dovybavení pokojů (náby-
tek, TV a další).

→ Zakoupení nového urologického miniinvazivního instrumentaria.

→ Obnova laparoskopické techniky (nástroje, optika, pomůcky).

→ Zakoupení dalšího přístroje k podtlakové terapii chronických ran.

→ Nové traumatologické instrumentarium k ošetřování zlomenin stehenní kosti a instru-
mentarium k ošetřování zlomenin předloktí.

→ Zavedení nové odborné ambulance – kylní poradny.

Nemocnice Boskovice s.r.o. 17
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→ Výše uvedené údaje poskytují výsledky podrobného roz-
boru chirurgické ambulantní péče včetně činnosti odbor-
ných poraden. V řádku chirurgická ambulance 1 jsou ob-
saženy počty pacientů ošetřených v ÚPS. Celkový počet 
ošetřených pacientů i provedených vyšetření měl celo-
ročně vzestupnou tendenci. 

Operativa

→ Celkově bylo v roce 2014 provedeno na chirurgickém od-
dělení Nemocnice Boskovice 1834 operačních výkonů. 
Z toho bylo 247 operací laparoskopických (nejčastější 
byla laparoskopická operace žlučníku v počtu 128, dále 
50 appendektomií, 58 operací tříselné kýly a 11 diagnos-
tických laparoskopiíí), dále bylo provedeno 310 operací 
traumatologických z toho 137 osteosyntez.

→ Z dalších nejčastějších tzv. klasických operací byla nej-
častější operace kýly stěny břišní v počtu 195, v chirurgii 
zažívacího traktu jsme provedli 212 výkonů.

→ V urologii bylo provedeno celkově 500 operačních výko-
nů, z toho endoskopických výkonů bylo 297, otevřených 
operací 187, laparoskopií 16.

Počet ošetření v jednotlivých ambulancích
Počet vyšetření Počet pacientů

Název ambulance 2 012 2 013 2 014 2 012 2 013 2 014
Chirurgická ambulance 2 – všeobecná 14 898 14 591 14 603 5 825 6 075 6 457
Chirurgická ambulance 1 – ÚPS 4 866 5 170 5 467 4 313 4 577 4 814
Chirurgická ambulance traumatologická 836 802 761 353 359 355
Chirurgická ambulance proktologická 489 438 414 206 198 174
Chirurgická ambulance urologická 1 398 2 437 3 047 576 940 1 160
Podologická ambulance 528 505 520 188 205 210
Kylní poradna • • 406 • • 374
Celkem 23 634 24 475 25 218 11 725 12 618 13 544

Celkový počet hospitalizovaných pacientů oddělení lze považovat za stabilizovaný.

Standard JIP
2012 2013 2014 2012 2013 2014

Počet lůžek 66 62 62 12 12 12
Počet hospitalizovaných pacientů 3 048 3 343 3 038 811 851 782
Počet ošetřovacích dnů 16 051 16 888 14 780 3 487 3 529 3 170
Obložnost v % 69 74,3 66,3 79,5 80,5 72,4
Průměrná doba hospitalizace 6,4 5,05 4,9 4,3 4,1 4,1

Lůžkový fond

„Celkově bylo v roce 2014 provedeno 
na chirurgickém oddělení Nemocnice 
Boskovice 1 834 operačních 
výkonů. Z toho bylo 247 operací 
laparoskopických.”

6.1. Chirurgické oddělení
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Název diagnózy Počet ošetřených 
pacientů za rok 2014

Zlomenina stehenní kosti, zápěstí a hlezna 761
Nemoci žlučníku a žlučových cest 658
Poranění hlavy a mozku 620
Břišní kýly celkově 430
Renální kolika 355
Tříselné kýly 280
Chronické končetinové defekty 204
Onemocnění střev 124
Apendicitida 121

Deset nejčastějších diagnóz

6.1. Chirurgické oddělení
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6.2 Centrální 
operační sály 
(COS)

Základní informace 

→ Dislokace operačních sálů zůstává v rámci COS v roce 2014 nezměněna. Sály jsou sta-
vebně odděleny od ostatního provozu. Organizačně tvoří jeden celek, který zajišťuje 
operativu pro oddělení chirurgické, ortopedické a gynekologicko-porodnické. Vstup na 
operační sály je v obou podlažích přes hygienický filtr.

→ Operační sály mají v obou podlažích klimatizaci a jsou na nich prováděny výkony jak 
standardními, tak miniinvazivními přístupy. 

→ Operační program je rozepisován dle požadavků operačních oborů, v pracovní době vět-
šinou na 3 operační sály. Data jsou zadávána do počítačového systému Medix (součást 
NIS). Akutní výkony jsou zařazovány dle samostatných požadavků, rovněž v systému 
MEDIX.

Novinky na oddělení v roce 2014

→ Další rozšíření spektra urologických výkonů za využití nových přístrojů (flexibilní cysto-
skop a uretroskop).

→ Zavedení hemostatických technik s použitím nového klipovacího systému při miniinva-
zivních výkonech.

→ Uvedení do použití nových optik při laparoskopických operací.

→ Doplnění výbavy operačních sálů o instrumentační stolek.

Vedoucí lékař
MUDr. Bedřich Kala

Oddělení operačních sálů 
tvoří chirurgický a gynekologický 
operační trakt.

Novinky na 
oddělení v roce 
2014: 

Další rozšíření 
spektra 
urologických 
výkonů za využití 
nových přístrojů.
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6.1. Chirurgické oddělení

Využití operačních sálů dle rozvrhu operativy 
Počet operací Celkový čas v  hod. Prům. čas operace

Operační sál 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
COS sál 1 836 878 816 992 1 025 976 1,19 1,17 1,2
COS sál 2 1 003 939 949 1 361 1 343 1 268 1,36 1,43 1,34
COS sál 3 489 752 845 363 576 647 0,74 0,77 0,77
COS sál gynekologický 775 735 676 760 737 691 0,98 1 1,02
COS sál zákrokový 468 400 476 155 128 140 0,7 0,32 0,33
Celkem 3 571 3 750 3 762 3 628 3 837 3 722 0,99 0,98 1

→ Z celkových čísel v tabulce je mírný vzestup počtu operací (cca o 12 operací). Výrazný zůstává 
nárůst urologických operací.

→ I přes navýšení operativy jsou všechny požadavky za strany COS včas plněny.

→ Práce na operačních sálech je pravidelně vyhodnocována a kontrolována indikátory kvality.
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6.3 Gynekologicko 
- porodnické 
oddělení

Základní informace o primariátu

→ Gynekologicko – porodnické oddělení poskytovalo gynekologickou i porodnickou péči 
v plném rozsahu dle stávajících doporučení České gynekologicko-porodnické společnos-
ti pro spádovou oblast okresu Blansko a přilehlého okolí. Spolupráce s vyššími pracovišti 
v Brně probíhala pouze na úrovni předávání předčasných porodů a novorozenců. S Ma-
sarykovým onkologickým ústavem Brno jsme spolupracovali v oblasti doléčení pacien-
tek po onkologických onemocněních.

→ Oddělení poskytovalo péči jak nastávajícím maminkám ve všech fázích těhotenství, tak 
gynekologickým pacientkám. Operativa probíhala v plném rozsahu včetně všech onko-
-gynekologických operací.

→ Porodnické oddělení zajišťovalo předporodní přípravu, vedení porodu a to i alternativními me-
todami, komplexní péči o rodičku a novorozence ve spolupráci s novorozeneckým oddělením.  

→ Pacientky využívaly pět nadstandardně vybavených pokojů.

Novinky na oddělení v roce 2014

→ Byl vybudován společný urogynekologický operační sál.

→ Oddělení získalo reakreditaci II. stupně, což je předpoklad pro přípravu lékařů ke speciál-
ním atestacím a školení mediků.

→ Z oddělení vzešly 2 publikace v celostátních odborných časopisech.

Primář
MUDr. Jan Machač 

Porodnické oddělení zajišťuje 
předporodní přípravu a komplexní péči 
o rodičku a novorozence ve spolupráci 
s novorozeneckým oddělením.

„Z oddělení 
vzešly 2 publikace 
v celostátních 
odborných 
časopisech”.
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6.3. Gynekologicko - porodnické oddělení
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Počet ošetření v jednotlivých ambulancích
Počet vyšetření Počet pacientů

Název ambulance 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Gynekologická ambulance 7 823 7 899 7 353 2 880 3 009 3 071

→ Pacientky, jejichž stav vyžadoval intenzivní péči, byly hospitalizovány na  CHJIP naší nemocnice. 

Standard
2012 2013 2014

Počet lůžek 41 41 41
Počet hospitalizovaných pacientů 2 183 2 044 2 026
Počet ošetřovacích dnů 8 600 7 990 7 398
Obložnost v % 59,7 59,2 54,8
Průměrná doba hospitalizace 3,9 3,9 3,7

Lůžkový fond



6.3. Gynekologicko - porodnické oddělení
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Porodní sál 2012 2013 2014
Počet porodů celkem 851 835 815
Počet císařských řezů (Sectio Caesarea) 179 194 162
Průvodce u porodu 711 714 691
Počet živě narozených děti 854 839 819
Počet mrtvě narozených děti 0 2 1
Počet dvojčat 3 6 5
Počet klešťových porodů 24 12 8
Počet porodů pomocí VEX 27 14 23
Počet porodů na stoličce 8 18 5
Počet porodů v kleku 2 1 4
Počet porodů na boku 4 16 25
Počet porodů na vaku 0 0 2
Počet porodů do vody 1 0 3
Počet porodů s  využitím vany 127 145 111
Epidurální analgezie poskytnuta 18 17 14

Počet ošetření na porodním sále

Název diagnózy Počet ošetřených 
pacientů za rok 2014

Spontánní porod jediného dítěte – spontánní porod záhlavím 1 986
Porod jediného plodu císařským řezem 524
Leiomyom dělohy 297
Nezhoubné nádory vaječníku 285
Nepravidelná menstruace 279
Péče o matku pro jiné stavy s vlivem na těhotenství 238
Jiné anomálie plodového vejce 231
Interupce 207
Cystokéla (výhřez ženských pohlavních orgánů) 197
Postmenopauzální krvácení 190
Polyp těla děložního 187

Deset nejčastějších diagnóz

→ Procento císařských řezů z celkového počtu porodů bylo 
v roce 2014 19,8 %. Procento císařských řezů je u nás stá-
le pod celostátním průměrem. Dále v roce 2014 tvořila 
perinatální úmrtnost 0,12 % z celkového počtu porodů. 
I tato hodnota se pohybuje pod celostátním průměrem, 
který dosahuje hodnoty cca 0, 3%.

„Procento císařských řezů z celkového 
počtu porodů bylo v roce 2014 19,8 %. 
Procento císařských řezů je u nás stále 
pod celostátním průměrem.”



6.3. Gynekologicko - porodnické oddělení
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„Oddělení získalo reakreditaci II. 
stupně, což je předpoklad pro přípravu 
lékařů ke speciálním atestacím 
a školení mediků.”



6.4 Anesteziologicko
-resuscitační 
oddělení

Základní informace o primariátu

→ Anesteziologie a intenzivní medicína je lékařským oborem, která poskytuje anesteziolo-
gické služby a zajišťuje resuscitační a intenzivní péči. Při tom úzce spolupracuje s další-
mi operačními i neoperačními obory. 

→ Nemocnice Boskovice s.r.o. v  roce 2014 zajišťovala nepřetržité poskytování anestezio-
logické, intenzivní a resuscitační péče pro oblast okresu Blansko a přilehlého okolí (cca 
110 000 obyvatel). Při své činnosti spolupracovala s okolními zdravotnickými zařízeními, 
zejména s Nemocnicí Blansko, FN Brno, FN USA Brno, Svitavskou nemocnicí a dalšími, 
odkud také přebírala řadu pacientů. 

Obecná charakteristika činnosti ARO v roce 2014
 →  na lůžkové části bylo v průběhu roku hospitalizováno 152 pacientů na 5 resuscitač-

ních lůžkách (obložnost 80,4%),
 →  průměrnou ošetřovací dobu na resuscitačním oddělení se podařilo zkrátit na           

8,5 dne.

Hodnocení kvalitativních ukazatelů

→ Pokračovala standardizace léčebných postupů, dokumentace statistických přehledů 
činnosti oddělení a používaného zdravotnického materiálu, sledování indikátorů kvality 
a jejich vyhodnocování. Řada postupů navržených a realizovaných na tomto oddělení se 
stala základním materiálem pro práci ostatních oddělení JIP v naší nemocnici. 

Primář
MUDr. Vladimír Zemánek

Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
poskytuje nepřetržitě anesteziologickou, 
intenzivní a resuscitační péči pro 
cca 110 000 obyvatel.

„Na lůžkové 
části bylo 
v průběhu roku 
hospitalizováno 
152 pacientů na 
5 resuscitačních 
lůžkách.”
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Vyhodnocení ukazatelů kvality pro ARO

1.  Mortalita pacientů
→ Úsek resuscitace 
 → Počet zemřelých pacientů 47, tj. 31% z ukončených hospitalizací.
→ Úsek anestezie 
 →  Z 3 118 anestezií nedošlo ani v jednom případě k mors in tabula (úmrtí v průběhu 

operačního výkonu).

2.  Výskyt nozokomiálních nákaz (úsek resuscitace)
→ Z celkového počtu 152 pacientů jich bylo sledováno s NN 46 (30%). 
→ Z celkového počtu nozokomiálních nákaz byl zaznamenán vznik přímo na oddělení u 25 

pacientů (16,5 %).

3.  Výskyt dekubitů (úsek resuscitace)
→ V roce 2014 se na oddělení ARO vyskytly dekubity u 34 pacientů (22,5%).
→ Z celkového počtu dekubitů (74 zaznamenaných případů) jich na oddělení ARO v roce 

2014 vzniklo 34 (46%), ostatní vznikly na jiném oddělení naší nemocnice, v jiném nemoc-
ničním zařízení nebo v terénu.

→ V oblasti prevence je i nadále vedena snaha o efektivní používání antidekubitálních ma-
trací, pravidelné polohování (často obtížné u kriticky nemocných), zvyšování péče o pre-
disponované lokalizace, o důkladnou rehabilitaci sestrou oddělení nebo rehabilitační 
pracovnicí a v neposlední řadě i o dostatečnou nutriční podporu u všech pacientů.

6.4. Anesteziologicko-resuscitační oddělení
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6.4. Anesteziologicko-resuscitační oddělení
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Novinky na oddělení v roce 2014

→ Od července začalo oddělení využívat zapůjčený přístroj „Multifiltrate Ci-Ca“, se kterým 
bylo možné provádět různé typy metod pro kontinuální očišťování krve. První naše zku-
šenosti s tímto přístrojem byly jen ty nejlepší a pomohly nám rozšířit indikační kritéria 
u pacientů s multiorgánovým selháváním.

→ V listopadu bylo zakoupeno moderní lůžko pro intenzivní péči, včetně hybridního antide-
kubitálního systému. Bezpečné provozní zatížení lůžka může být až do 300 kg a velkou 
výhodou je rovněž integrovaný vážící systém, kterým lze kontrolovat hmotnost hypero-
bézních pacientů.    

→ Na sklonku roku byl pořízen přístroj pro kontinuální monitoraci hemodynamiky našich 
šokových pacientů. K monitoraci oběhově nestabilních pacientů při operačních výkonech 
jsme začali využívat software, který nám pomáhá při našich dalších terapeutických po-
stupech.

 

→ V příjmových diagnózách byla nejpočetnější skupina pacientů s dechovou nedostateč-
ností s nutností umělé plicní ventilace a pacienti po úspěšné kardiopulmonální resusci-
taci. Spektrum ostatních diagnóz se nijak výrazně nelišilo od předchozích roků.

ARO
2012 2013 2014

Počet lůžek 5 5 5
Počet hospitalizovaných pacientů 123 136 152
Počet ošetřovacích dnů 1 502 1 472 1 292
Obložnost v % 83 80,7 80,4
Průměrná doba hospitalizace 12,2 12,2 8,5

Lůžkový fond

Název diagnózy Počet ošetřených 
pacientů za rok 2014

Akutní respirační insuficience 40
Komplikace operačních výkonů (selhání, arytmie …) 30
Srdeční zástava s  úspěšnou KPR 26
Akutní intoxikace 20
Koma nejasné etiologie 15
Sepse a MOSF 11
Srdeční selhání, sick sinus syndrom 4
Kraniotrauma, polytrauma 2
COM hemoragická + ischemická 2
Šok hypovolemický, hemorhagický 1

Deset nejčastějších diagnóz
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„Bylo zakoupeno moderní lůžko pro intenzivní péči, včetně 
hybridního antidekubitálního systému. Bezpečné provozní 
zatížení lůžka může být až do 300 kg a velkou výhodou je 
rovněž integrovaný vážící systém, kterým lze kontrolovat 
hmotnost hyperobézních pacientů”.



6.5 Ortopedické
oddělení

Základní informace o primariátu

→ Ortopedie patří mezi chirurgické obory a v průběhu roku 2014 plnila své úkoly vyplývající 
z její náplně. 

→ Oddělení je potvrzením Ministerstva zdravotnictví akreditováno pro vzdělávání v oboru 
s novým názvem- ortopedie a traumatologie pohybového aparátu.

→ V roce 2014 bylo provedeno celkem 877 operací pro onemocnění, vady a úrazy pohybo-
vého aparátu, z  toho 170 náhrad velkých kloubů (kyčle, kolena). Čekací doba na implan-
taci velkého kloubu se pohybuje mezi 6-9 měsíci dle charakteru nálezu.

→ Ortopedie se podílí spolu s chirurgií na neselektovaném úrazovém příjmu, kde navíc 
u úrazů páteře, pánve a obličeje spolupracuje s vyššími centry ve FN Brno-Bohunice, FN 
USA Brno, Úrazové nemocnici Brno a ortopedickým oddělením KDCHOT Brno.

→ Následná rehabilitační péče pokračovala především na Rehabilitačním oddělení Nemoc-
nice Blansko a v OLÚ Jevíčko.

→ V roce 2014 byly hlášeny 4 nozokomiální nákazy.

Primář
MUDr. Bedřich Kala ml.

V průběhu posledního roku byla u větších 
operací zavedena rekuperace krevních 
ztrát, což představuje převody filtrované 
vlastní krve z krevních ztrát do šesti hodin 
po operaci. 

„V druhé polovině 
roku proběhla 
dílčí rekonstrukce 
ortopedického 
oddělení, což 
výrazně přispělo 
k navýšení 
komfortu 
pacientů při jejich 
hospitalizaci.”
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Novinky na oddělení v roce 2014

→ V druhé polovině roku proběhla dílčí rekonstrukce ortopedického oddělení. Byly zříze-
ny a plně vybaveny 2 nadstandardní pokoje. Proběhla výměna provozního nábytku na 
pracovně sester, bylo zapojeno nové signalizační zařízení pro pacienty. Došlo k výměně 
vstupních dveří, obnoveny nátěry a výmalba. Vše provedené výrazně přispělo k navýšení 
komfortu pacientů při jejich hospitalizaci.

→ V léčebné péči byla pořízena nová artroskopická fréza, která umožňuje další rozvoj art-
roskopické operativy. V oblasti implantací velkých kloubů se dařily řešit i poměrně kom-
plikované stavy, které dříve byly vyhrazeny pracovištím vyššího stupně.

→ Byla zavedena terapie některých kloubních problémů lokální aplikací plazmy bohaté na 
krevní destičky (PRP metoda).

→ V ambulantním provozu narostl počet ošetřených pacientů. Projevuje se tím tendence 
řešení některých diagnóz ambulantní formou, které dříve byly spojeny s hospitalizací 
(přínos nové techniky).

6.5. Ortopedické oddělení
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→ V roce 2014 dochází k dalšímu zkrácení  průměrné doby 
hospitalizace. Stav lůžek byl optimalizován na 20. Pokles 
počtu ošetřovacích dnů je odrazem snížené průměrné 
doby hospitalizace. 

→ U náročných operací je dále využívána hospitalizace na 
chirurgické JIP.

Počet ošetření v jednotlivých ambulancích
Počet vyšetření Počet pacientů

Název ambulance 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Všechna vyšetření 15 850 15 430 16 243 8 394 8 594 9 121
- z toho vyšetřených dětských kyčlí 2 434 2 877 2 692 1 073 1 050 980

2012 2013 2014
Počet lůžek 27 26 20
Počet hospitalizovaných pacientů 954 961 922
Počet ošetřovacích dnů 6 806 5 893 5 294
Obložnost v % 68,6 62,1 72,5
Průměrná doba hospitalizace 5,9 5 4,7

Lůžkový fond

Název diagnózy Počet ošetřených 
pacientů za rok 2014

Bolest dolních zad 800
Poranění měkkého kolene 500
Artróza kyčelního kloubu 500
Artróza kolenního kloubu 500
Bolestivá onemocnění ramene 250
Deformity prstů a přednoží 130
Syndrom karpálního tunelu 100
Fraktura horního konce stehenní kosti 40
Zlomenina v  oblasti hlezna 20
Zlomeniny předloktí 30

Deset nejčastějších diagnóz
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„Byla zavedena terapie některých kloubních problémů 
lokální aplikací plazmy bohaté na krevní destičky (PRP 
metoda).”



6.6 Interní
oddělení

Základní informace o primariátu

→ Interní oddělení poskytovalo komplexní péči hospitalizovaným pacientům v rozsahu ce-
lého vnitřního lékařství. 

→ V oblasti invazivních vyšetřovacích metod, zejména koronarografie, tradičně oddělení 
spolupracovalo s FN Brno a FN  u sv. Anny v Brně. 

→ Ambulantní péče probíhala v rámci jednotlivých ambulancí – interní ambulance, inter-
ní ambulance Letovice, příjmové, kardiologické, endokrinologické a gastroenterologické 
ambulance. 

→ V roce 2014 byl vyšší počet pacientů v riziku vzniku dekubitů než v roce 2013, proto tedy 
i výskyt dekubitů v roce 2014 byl vyšší (viz tabulka). 

→ Počet zlepšených nebo zhojených dekubitů je vyšší než v roce 2013, což svědčí o výborné 
ošetřovatelské péči, viz tabulka.

Primář
MUDr. Luděk Pluháček, Ph.D.

Oddělení poskytuje mimo jiné hospitalizační 
péči dalším pacientům s hraničními stavy 
z příbuzných oborů (hematologie, onkologie, 
TRN, ORL, kožní, rehabilitace).

„Počet zlepšených 
nebo zhojených 
dekubitů je 
vyšší než v roce 
2013, což svědčí 
o výborné 
ošetřovatelské 
péči.”
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2012 2013 2014
Počet hospitalizovaných pacientů 2 826 2 978 2 981
Počet pacientů v riziku vzniku dekubitů 426 349 380
v % 15,00 % 11,70 % 12,70 %
Počet vzniklých dekubitů 123 75 79
v % 4,35 % 2,51 % 2,51 %
Počet zlepšených pacientů 17 13 29
v % 0,60 % 0,43 % 0,97 %
Počet zhojených pacientů 8 4 13
v % 0,28 % 0,13 % 0,43 %

Dekubity
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Standard JIP
2012 2013 2014 2012 2013 2014

Počet lůžek 66 64 64 6 5 5
Počet hospitalizovaných pacientů 2 826 2 740 2 760 269 238 221
Počet ošetřovacích dnů 22 351 19 503 18 210 1 929 1 915 1 793
Průměrná doba hospitalizace 8 7,1 6,6 7,2 8 8,1

Lůžkový fond

Počet ošetření v jednotlivých ambulancích
Počet vyšetření Počet pacientů

Název ambulance 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Endokrinologická ambulance 3 714 3 536 3 609 2 239 2 196 2 245
Interní ambulance JIP 2 325 2 329 2 293 1 516 1 584 1 546
Interní ambulance 3 459 3 186 3 369 1 022 982 1 056
Kardiologická ambulance 6 815 6 349 6 333 2 816 2 851 2 823
Gastroenterologická ambulance 3 376 2 598 2 312 1 460 1 186 1 142
Interní amb. Letovice – úv. 0,2 1 750 1 787 1 766 317 329 363
Celkem 21  439 19 785 19 682 9  370 9 128 9 175

→ Počty hospitalizovaných pacientů a pacientů ošetřených 
na odborných ambulancích v roce 2014 jsou srovnatelné 
s rokem 2013.  

Název diagnózy Počet ošetřených pacientů 
za rok 2014

Selhání srdce 606
Esenciální (primární) hypertenze 454
Fibrilace a flutter síní 373
Mdloba - synkopa a zhroucení - kolaps 323
Pneumonie 278
Nepravidelnosti dýchání - dušnost 259
Bolest v hrdle a na hrudi 212
Plicní embolie 198
Diabetes mellitus 2. typu 195
Funkční dyspepsie 192

Deset nejčastějších diagnóz

→ Nejčastější diagnózy odpovídají převažující kardiovas-
kulární morbiditě pacientů ošetřených na interním od-
dělení.
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„Počty hospitalizovaných pacientů a pacientů ošetřených 
na odborných ambulancích v roce 2014 jsou srovnatelné 
s rokem 2013.”



6.7 Dětské
oddělení

Základní informace o primariátu

→ Lůžkové oddělení zabezpečovalo diagnostickou a léčebnou péči pro děti s onemocnění-
mi horních a dolních cest dýchacích, chorobami trávicího traktu, ledvin a močových cest, 
krve a lymfatického systému, a s poruchami žláz s vnitřní sekrecí.

→ Na dětském oddělení byly rovněž hospitalizovány děti po úrazech a chirurgických výko-
nech.

→ Novorozenecké pracoviště poskytovalo komplexní péči o zdravé, donošené děti tzv. sys-
témem „rooming-in“.

→ V rámci zajištění péče o nezralé novorozence a novorozence se závažnými vrozenými 
vývojovými vadami, kteří vyžadovali náročnou intenzivní a nebo multidisciplinární péči, 
jsme v roce 2014 spolupracovali především s FN v Brně.

→ Při dětském oddělení fungovala i dětská LSPP, ve všední dny provoz zajišťovali pracov-
níci dětského oddělení, během víkendů a svátků praktičtí lékaři pro děti a dorost.

→ Hospitalizované děti měly možnost pobytu v nemocnici s rodiči v nadstandardních po-
kojích a možnost využít herny pro děti. 

Primář
MUDr. Michal Klimovič, Ph.D.  

Součástí lůžkového fondu dětského 
oddělení je i 10 lůžek vyčleněných pro 
doprovod hospitalizovaných dětí.

„Nově zahájila 
činnost 
kardiologická 
ambulance pro 
děti.”
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Novinky na oddělení v roce 2014

→ nákup nové lampy k fototerapii novorozenců,
→ zavedení CRP vyšetření na ambulanci LSPP, 
→ nově zahájila činnost kardiologická ambulance pro děti,
→ možnost celkové anestézie pro kojence a batolata.

6.7. Dětské oddělení
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Lůžkový fond
Standard JIP Novorozenci

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Počet lůžek 23 23 23 4 4 4 14 14 14
Počet 
hospitalizovaných 
pacientů

1 790 2 024 1 928 434 395 236 854 839 819

Počet ošetřovacích dnů 5 582 5 238 5 737 885 679 424 3 801 3 654 3 304
Obložnost v % 56 62,4 68,4 60 62 38,7 74 71,5 64,6
Průměrná doba 
hospitalizace 3,1 2,6 3 2 1,7 1,8 4,4 4,4 4
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Název diagnózy Počet ošetřených 
pacientů za rok 2014

Bolesti břicha 425
Kontuze hlavy 364
Dehydratace 223
Akutní bronchitis 183
Střevni virosa 177
Laryngitis acuta 160
Bronchopneumonie 126
Bolesti břicha 112
Pharingitis acuta 85
Zlomenina předloktí 47

Deset nejčastějších diagnóz

Počet ošetření v jednotlivých ambulancích
Počet vyšetření Počet pacientů

Název ambulance 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Dětská ambulance 452 391 414 327 292 278
Endokrinologická ambulance 516 475 378 166 115 153
Gastroenterologická ambulance 746 564 480 286 222 205
Nefrologická ambulance 325 398 441 172 191 217
Amb. pro rizikové novorozence 256 230 196 84 82 66
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„Hospitalizované děti měly možnost pobytu v nemocnici 
s rodiči v nadstandardních pokojích a možnost využít 
herny pro děti.”



6.8 Radiologické
oddělení

Základní informace o primariátu

→ RDG oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o. poskytuje služby pro pacienty nemocnice 
a spádovou oblast  a spolupracuje s ostatními zdravotnickými zařízeními.

→ Radiologie jako základní paraklinický lékařský obor zabezpečovala  v roce 2014 následu-
jící činnosti:

 → vyšetření skiagrafické –  klasické RTG snímkování,
 → vyšetření skiaskopické – dynamické  RTG vyšetření,
 →  vyšetření CT – vyšetřování pomocí celotělového výpočetního tomografu 
  RTG zářením,
 → ultrazvukové vyšetření,  
 → intervenční výkony.

→ RDG oddělení je vybaveno moderními přístroji, které odpovídají současným diagnostic-
kým trendům.

→ Disponuje úložištem dat PACS umožňující prohlížení obrazové dokumentace lékaři dal-
ších oddělení naší nemocnice a zároveň je zapojeno do sítě ReDiMed s možností přepo-
sílání obrazové dokumentace i na pracovitě jiných nemocnic pro případ konzultace nebo 
při jejich vyžádání.

Primář
MUDr. Liběna Čapková

Základním prvkem práce a zdrojem 
informací radiologického oddělení je 
zobrazovací činnost.

„Disponujeme 
úložištem dat 
PACS s možností 
přeposílání 
obrazové 
dokumentace i na 
pracovitě jiných 
nemocnic pro 
případ konzultace 
nebo při jejich 
vyžádání.”
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Název vyšetření Počet vyšetření za rok 2014
UZ břicha 9 793
Rtg plic 9 326
Rtg páteře 5 233
Rtg kyčle 3 433
Rtg lebky 1 706
UZ cév 1 671
Rtg  břicha 1 669
CT mozku 1 453
CT břicha 1 356
Rtg zubů /pano/ 1 315

Deset nejčastějších vyšetření

2012 2013 2014
 RTG vyšetření 46 380 48 139 46 365
 CT vyšetření 5 505 5 089 4 844
 UZ vyšetření 15 667 15 727 14 708

Počet vyšetření



6.9 Oddělení 
klinických 
laboratoří (OKL)

Základní informace o primariátu

→ Laboratorní celek OKL  tvoří dvě pracoviště:
 → Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH)
 → Mikrobiologické oddělení (MIK)
→ V prosinci 2013 bylo z původního primariátu OKL-TO vyčleněno samostatné Transfuzní 

oddělení (TO)

OKBH (organizačně nové laboratorní pracoviště) zabezpečuje vyšetření, která spadají pod 
odbornost klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství.

→ Na úseku klinické biochemie jsou prováděna standardní vyšetření z běžného biologic-
kého materiálu jako je krev, moč, stolice, punkát či mozkomíšní mok. Nově v roce 2014 
došlo k internímu přeskupení vyšetřovacích metod tak, aby se docílilo ucelenější nabíd-
ky z pohledu  různých diagnóz.

→ Na úseku klinické hematologie jsou prováděna hematologická a koagulační vyšetření.

Laboratorní celek OKL tvoří dvě pracoviště:
Oddělení klinické biochemie a hematologie 
(OKBH) a Mikrobiologické oddělení (MIK)

„Nově v roce 2014
došlo k internímu 
přeskupení 
vyšetřovacích 
metod tak, aby se 
docílilo ucelenější 
nabídky
z pohledu různých 
diagnóz.”
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Vedoucí oddělení  
Ing. Anna Páchová



→ Úsek transfuzního lékařství nadále slouží jako krevní banka, včetně imunohematolo-
gických vyšetřování a vyšetření před transfuzemi, nejen pro naši nemocnici, ale i pro 
Nemocnici Blansko.

→ Úzká spolupráce s transfuzním oddělením zůstala i v roce 2014 zachována v plné míře, 
včetně prováděných serologických/virologických vyšetření dárců.

MIK (mikrobiologické oddělení) zabezpečuje vyšetření, která odpovídají odbornosti lékařské 
mikrobiologie.

→ Hlavní činností je klasické určování původců infekčních onemocnění a stanovování citli-
vosti k antimikrobním preparátům.

→ V roce 2014 bylo pokračováno v činnosti antibiotického poradenství. 

→ Pod mikrobiologickou odbornost byla nově začleněna vyšetření serologická.

6.9. Oddělení klinických laboratoří (OKL)
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Novinky na oddělení  OKL v roce 2014

Oddělení klinické biochemie a hematologie:
→ Zcela zásadní událostí je samotný vznik nového oddělení OKBH, které bylo organizačně 

vytvořeno sloučením dvou doposud historicky samostatných oddělení OKB a OKH. Or-
ganizační sloučení bylo nastaveno již v prosinci 2013, ale fakticky zrealizováno v průbě-
hu první poloviny roku 2014. 

→ Zajištění společného laboratorního provozu si vyžádalo částečnou rekonstrukci prostor 
tak, aby se dosáhlo efektivnější komunikace se žadateli i klienty.

→ Na oddělení byly provedeny stavební, logistické i technické změny.

→ Vznikl společný příjem vzorků, tj. jedno příjmové okénko pro biochemii a hematologii.

→ Rekonstrukce vybraných laboratorních prostor zajistila společnou centrifugační míst-
nost, otevřela prostor pro přímější cestu vzorků od příjmu k místu analýz a přispěla 
k inovativnímu pojetí laboratoře.

→ Došlo ke sjednocení laboratorního informačního systému, sjednocení žádanky i sjedno-
cení výsledkového listu.

→ Pro externí žadatele nebo pacienty byla zřízena bezplatná telefonní linka.

→ Byla pořízena nová chlazená centrifuga pro zkvalitnění přípravy koagulačních vyšetření.  

→ Došlo k obměně dvou biochemických analyzátorů v rámci zápůjček. 

→ Nový hlavní analyzátor pro biochemii se stal významným přínosem pro vhodnější se-
skupení vyšetření a urychlení analýz. Analyzátor sdružuje různé měřící systémy včetně  
pokročilého softwaru, čímž bylo dosaženo vysoké úrovně kvality vyšetřování.

Mikrobiologické oddělení:
→ Na oddělení byly rovněž provedeny dílčí rekonstrukční úpravy, technické změny a rozší-

ření spektra vyšetřovacích metod.

→ Byla upravena místnost pro příjem vzorků.

→ Podařilo se rozšířit laboratorní prostor pro nové analyzátory. 

→ Byla vybudována komorová lednice pro diagnostika.

→ Pro pracovníky laboratoře bylo částečně upraveno zázemí. 

→ Na zápůjčku pořízené dva nové analyzátory umožnily rozšířit nabídku vyšetření v oblas-
ti serologie a virologie.

→ Oddělení MIK úspěšně prošlo plánovaným auditem ČIA, což potvrdilo platnost akredita-
ce OKL.
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Celek laboratoří OKL prezentoval novou verzi Laboratorní příručky, která je dostupná pro 
všechny žadatele a klienty. 
→ V rámci OKL došlo k mnohem výraznější spolupráci a koordinaci činností, které přispívají 

k péči o pacienta a zároveň zajišťují efektivitu laboratorních procesů.

MOTTO  pro OKL :
a) Laboratorní služby mají společných základ – vyšetřování různých biologických materiá-

lů, čímž přispívají ke zkvalitnění diagnosticko-léčebného procesu a zdravotní péče o pa-
cienta.

b)  Vytvořením společného příjmu OKBH se docílilo efektivnější komunikace se zdravotnic-
kým personálem i klienty.

2014

OKBH
Počet vyšetření 650 979
Počet vyšetření pro dárce 35 908
Počet bodů 40  096 693

MIK
Počet vyšetření 14 803
Počet bodů 9  224 840



6.10 Rehabilitační 
oddělení

Základní informace o primariátu

→ Rehabilitační oddělení zajišťuje péči pro ambulantní pacienty spádové oblasti, pro pa-
cienty všech lůžkových oddělení nemocnice a pro klienty, kteří tuto službu vyhledají. 
Poskytuje léčebnou a preventivní péči zaměřenou k obnovení poškozených funkcí 
a umožňuje nemocným návrat do soběstačného života a zařazení do společenského 
a pracovního procesu.

→ Rehabilitační léčba ordinována odborným lékařem využívá specializované fyzioterapeu-
tické a ergoterapeutické metody a techniky.

→ Rozsah péče se prohlubuje díky absolvování odborných kurzů a užití nových léčebných 
postupů.

→ Rehabilitační oddělení nabízí kromě lékařské péče hrazené pojišťovnami i péči za pří-
mou úhradu, široké spektrum procedur a služeb regeneračních a rekondičních.

Primář
MUDr. Monika Dvořáčková

Rehabilitační oddělení zajišťuje péči pro 
pacienty všech lůžkových oddělení 
nemocnice, pro ambulantní pacienty 
spádové oblasti a další klienty, kteří naše 
služby vyhledají.

„V roce 2014 
jsme zakoupili 
nové elektricky 
stavitelné lehátko, 
nový Vojtův stůl 
a tři spirometry 
k měření dechové 
kapacity.”
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Novinky ve vybavení a poskytované péči

→ V březnu 2014  jsme  zakoupili dva nové značkové ergometry s treninkovým počítačem. 
Oba stroje slouží denně  pacientům  při rekonvalescenci po traumatech, operacích klou-
bů dolních končetin, ale také pacientům v kardiovaskulárním rehabilitačním programu. 
Vybavení obou lékařských  ordinací jsme rozšířili o stadiometry k přesnému sledování 
antropometrických parametrů pacientů.  Dále jsme dovybavili dětskou tělocvičnu o drob-
nější cvičební pomůcky a rozšířili jsme nabídku pomůcek  pro senzomotorická cvičení no-
hou dětských i dospělých klientů. Od 1. dubna se podařilo rozšířít počet nasmlouvaných 
kódů hrazených zdravotními pojišťovnami.

→ V průběhu roku jsme také pořídili nový ultrazvukový modul, který využíváme v léčbě 
svalových bolestivých syndromů  v kombinovanou terapii elektroléčby a mechanického 
vlnění.

→ Dále jsme zakoupili nové elektricky stavitelné  lehátko, nový Vojtův stůl a tři spirometry 
k měření dechové kapacity.

→ Od prosince nabízíme pacientům LASER terapii.  Terapie není hrazena ZP, poskytujeme 
ji klientům za přímou úhradu dle ceníku nemocnice. 

6.10. Rehabilitační oddělení
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Stavební úpravy 

→ Koncem roku 2014 byly vybudovány pro ambulantní pacienty šatny pro muže a ženy 
s kompletním hygienickým zázemím. Byl instalován nový nábytek  do chodby rehabili-
ačního oddělení.

→ Stavební úpravou prošly i ambulantní prostory. V místnosti sestry byla vybudována re-
cepce s novým nábytkem.

→ Prostory čekárny v suterénu nemocnice byly vybaveny novými stolky a židlemi. Před 
rehabilitační oddělení byl  instalován televizor, který jsme získali jako sponzorský dar. 

→ Úpravou prošel také inspekční pokoj lékařek. 

Počet ošetření v jednotlivých ambulancích
Počet vyšetření Počet pacientů

Název ambulance 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Ambulance rehabilitace 4 830 4 810 4 597 5 404 5 275 5 021

Název diagnózy Počet ošetřených 
pacientů za rok 2014

Nemoci svalové a kosterní soustavy 2 348
Poranění, otravy                                  1 320
Nemoci oběhové soustavy                 288
Nemoci nervové soustavy                   213
Nemoci dýchací soustavy                   181
Nemoci trávicí soustavy                      123
Nemoci močové soustavy                   114
Nemoci endokrinní                                                   20
Novotvary                                              19
Nemoci infekční                                    16

Deset nejčastějších diagnóz
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„V březnu 2014  jsme  zakoupili dva nové značkové 
ergometry s treninkovým počítačem. Oba stroje slouží 
denně  pacientům  při rekonvalescenci po traumatech, 
operacích kloubů dolních končetin, ale také pacientům 
v kardiovaskulárním rehabilitačním programu. ”



6.11 Patologicko
-anatomické 
oddělení

Základní informace o primariátu

→ Patologicko-anatomické oddělení nabízí pro všechna oddělení Nemocnice Boskovice 
s.r.o. a externí zdravotnická zařízení histologická vyšetření bioptických vzorků a negy-
nekologická cytologická vyšetření. 

→ Pro nemocnici zajišťuje peroperační vyšetření. 

→ V autoptickém provozu pak provádí patologicko-anatomické pitvy zemřelých pro Ne-
mocnici Boskovice a Nemocnici Milosrdných bratří Letovice.

Novinky na oddělení v roce 2014

→ Nově byla navázána spolupráce a zpracování vzorků z ORL ambulance. Byla rozšířena 
bioptická diagnostika v oboru dermatopatologie, a to jak v problematice melanocytár-
ních lézí, tak i diagnostika nenádorových kožních chorob. Výrazně se zvýšil počet cytolo-
gických vyšetření, především aspiračních thyroidálních cytologií a močových cytologií.

→ V oblasti vyšetřovacích histopatologických metod bylo rozšířeno spektrum speciálních 
metodik o barvení orceinem (metoda pro zobrazení elastických vláken) a barvení dle 
Goldnera (metoda pro rozlišení svaloviny, kolagenních a elastických vláken).

→ V roce 2014 bylo rozšířeno vybavení histologické laboratoře o tyto přístroje:
 →  tkáňový automat STP120 pro zpracování fixovaných bioptických vzorků a pro jejich 

prosycení parafinem, 
	 →  parafinová zalévací linka pro poloautomatické zhotovení parafinových bloků,
	 →  pasivní chladicí deska pro rychlé zchlazení zhotovených parafinových bloků,
	 →  univerzální kazetová svěrka pro upínání parafinových bloků do mikrotomu,
	 →  vyhřívané vodní lázně pro napínání histologických řezů při zhotovení preparátů.

Primář
MUDr. Iva Horáková

Pracoviště zajišťuje služby v celém 
rozsahu oboru patologické anatomie jak 
pro nemocnici, tak i pro některá další 
zdravotnická zařízení.

„V roce 2014 bylo 
výrazně rozšířeno 
přístrojové 
vybavení 
histologické 
laboratoře. ”
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→  Dále byly provedeny i významné změny v používaných materiálech pro zpracování bioptických vzorků:
	 →  starší typ bloků pro zalévání tkání do parafínu byl nahrazen moderními plastovými kazetami s možností zpracová-

ní větších částí vyšetřované tkáně (pro posouzení topických vztahů v preparátu – např. určení rozsahu nádorového 
infiltrátu), současně tento typ kazet minimalizuje možnost záměny či ztráty materiálu během zpracování.

 →  pro zhotovení tkáňových bloků je používán vysoce kvalitní parafin.

→  Pro zvýšení odborné úrovně zaměstnanců oddělení zahájila nejmladší z laborantek specializační vzdělávání v oboru 
histologie, které bude ukončeno atestační zkouškou z tohoto oboru v roce 2016. Po úspěšném složení atestační zkouš-
ky budou všechny laborantky oddělení patologie s dokončeným specializačním vzděláváním, s možností samostatného 
provádění všech specializovaných postupů v laboratoři patologie.

→  Všechny technické změny vedou, společně s odbornou erudicí laborantek, ke zhotovení stabilních tkáňových vzorků 
a kvalitních histologických preparátů, které jsou nezbytné pro histopatologickou diagnostiku a splňují i požadavky 
na další zpracování tkání vysoce specializovanými metodami na pracovištích vyššího typu (např. izolace nukleových 
kyselin z nádorové tkáně).

6.11. Patologicko-anatomické oddělení
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2012 2013 2014
Počet bioptických vyšetření 3 532 2 844 3 127
Počet cytologických vyšetření 189 212 259
Patologicko-anatomická pitva 136 55 8

Počet vyšetření



6.12 Samostatné
ambulance

Neurologická  ambulance

→ Ambulance zajišťovala péči o dospělé pacienty s onemocněním periferního, centrálního a autonomní-
ho nervového systému. Na dvou ambulantních pracovištích poskytovala klinické neurologické vyšetření 
a v elektrofyziologických laboratořích EEG a EMG vyšetření.

→ Zaměřovala se zejména na:
 → cerebrovaskulární onemocnění,
 → degenerativní a záchvatová onemocnění mozku,
 → bolesti hlavy,
 → nervosvalová onemocnění,
 → onemocnění periferního nervového systému,
 → vertebrogenní onemocnění,
 → stavy po úrazech centrálního i periferníno nervového systému.              

→ Počet EEG vyšetřených pacientů v roce 2014:      219

→ Počet EMG vyšetřených pacientů v roce 2014:   1 054
 → z toho vyšetření:           
  -	rychlost vedení nervem   5 548 
  -	nervosvalový přenos, reflexy   2 227 
  -	vyšetření jehlovou elektrodou   3 421 

→ V neurologické ambulanci došlo v r. 2014 k personálním změnám. Po odchodu jednoho lékaře do starob-
ního důchodu pracují v ambulanci dva lékaři.

Psychiatrická  a  psychosomatická  ambulance

→ Činnost ambulance se kromě  běžných neurotických onemocnění zaměřovala hlavně na nemocné se 
závislostmi - především závislosti na alkoholu a léčení demencí.  

Neurologická ambulance
Psychiatrická a psychosomatická  ambulance
Psychologická ambulance
Logopedická ambulance
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Psychologická  ambulance

→ Ambulance pracovala v rozsahu ambulantní péče a konziliární služby pro lůžková oddě-
lení, přičemž se zaměřovala hlavně na následující oblasti:

 → psychologická pomoc v náročných životních situacích, zvládání stresu,
	 → vyšetření intelektu, paměti, výkonnosti,
 → psychodiagnostika dětí i dospělých,
 → vyšetření pro účely OSSZ a zdravotních pojišťoven,
 → vyšetření profesionálních řidičů.

Logopedická  ambulance

→ Logopedická ambulance poskytovala komplexní logopedickou péči pro všechny vady 
řeči, diagnostiku, poradenství a logopedickou intervenci. 

→ Pokračovalo se v logopedické péči, a to jak pro děti s poruchami řeči, hlasu, poruchami 
jazykového vyjadřování v psané, čtené i mluvené podobě, s kombinovaným postižením  
dětskou mozkovou obrnou, tak i pro dospělé klienty (klienti  po mozkových příhodách, při 
degenerativních onemocněních centrální nervové soustavy, apod.).

→ Klinický logoped dále dochází na jednotlivá oddělení Nemocnice Boskovice, kde pracuje 
s hospitalizovanými klienty. 

→ Nadále je 1x týdně poskytována logopedická péče na detašovaném pracovišti v Nemoc-
nici Milosrdných bratří Letovice.

6.12. Samostatné ambulance
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Počet ošetření v jednotlivých ambulancích
Počet vyšetření Počet pacientů

Název ambulance 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Neurologická ambulance 9 862 9 096 8 216 3 302 4 295 3 759
Psychiatrická a psychosomatická 943 1 010 979 212 220 273
Psychologická ambulance 557 363 291 129 95 95
Logopedická ambulance 2 025 1 966 1 845 359 390 406



6.13 Transfuzní 
oddělení (TO)  

Základní informace o primariátu

→ Transfuzní oddělení provádělo v roce 2014 v rámci regionů Blansko a Boskovice odbě-
ry krve a plazmy od dárců krve, zpracování odebrané krve, expedici krevních příprav-
ků a krevních derivátů vyrobených z plazmy. Dlouhodobě je oddělení zapojeno do sítě 
Národního registru vzácných a vyřazených dárců Transreg, který zjednodušuje přenos 
informací o dárcích a má významný podíl na zajištění vyšší bezpečnosti pro potenciální 
příjemce darované krve.

Novinky na oddělení v roce 2014

→ Dařilo se postupně zvyšovat odběr plazmy u dárců technikou plazmaferézy, v červenci 
byly vyměněny všechny čtyři plazmaferetické přístroje za nové typy s jednodušší obslu-
hou a zkrácením doby odběru. 

→ Na konci roku 2014 byly zakoupeny čtyři nová odběrová lehátka pro dárce.

→ Ze sponzorského daru byla pořízena pro dárce nová televize do odběrového sálu.

→ V dubnu 2014 jsme úspěšně prošli auditem firmy Baxter, které dodáváme plazmu k dal-
šímu zpracování.

→ Pracuje se na vylepšování objednávkového systému, který  nám zajistil optimalizaci po-
čtu dárců podle aktuální spotřeby krevních přípravků.

Primář
MUDr. Olga Klímová

Transfuzní oddělení provádí odběry 
krve a plazmy od dárců krve, zpracování 
odebrané krve, expedici krevních přípravků 
a krevních derivátů vyrobených z plazmy.

„Na konci roku 
2014 byly 
zakoupeny čtyři 
nová odběrová 
lehátka pro dárce.”
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Hematologická ambulance:

→ Hematologická ambulance vyšetřuje pacienty s onemocněním krve, kostní dřeně a lymfatického systému. Provádí te-
rapii většiny obvyklých neonkologických onemocnění krve, zajišťuje diagnostiku a léčbu onkologických a vzácnějších 
neonkologických onemocnění na vyšších pracovištích ( FN Brno, FN Olomouc).

6.13. Transfuzní oddělení (TO)  
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Počet vyšetření
2012 2013 2014

Počet odběrů plné krve 3 730 3 109 3 216
Počet odběrů plazmafereza 1 328 1 421 1 611
Počet vyrobených erytrocytárních koncentrátů 3 621 2 962 3 114
Počet vyrobených plazem ke klinickému použití 422 372 289
Plazma k dalšímu zpracování (litry) 1 857 1 876 1 971

Transfuzní oddělení

2014
Celkový obrat z prodeje krve 7 680 750

Ekonomické ukazatele 

2014
Počet ošetření 5 165
Z toho počet vyšetření (komletní, cílené a kontrolní) 3 032
Počet pacientů 1 392
Počet podaných transfuzí na hematologické ambulanci 190



Centrální 
sterilizace

Základní informace o oddělení

→ Oddělení centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťu-
je komplexní službu v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály 
a všechna zdravotnická pracoviště včetně externích zákazníků. Svými úkoly a zaměře-
ním se řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje i jeden ze základ-
ních aspektů komplexní zdravotní péče.

→ Předmětem činnosti oddělení centrální sterilizace jsou odborné hygienické výkony, 
(komplexní předsterilizační příprava, sterilizace parní a formaldehydová) a výsledkem 
je sterilní zdravotnický prostředek. Vedení oddělení spolupracuje s vedoucími zaměst-
nanci operačních sálů a lůžkových a ambulantních složek v rámci plynulého zásobování 
sterilními zdravotnickými pomůckami.

→ Cílem oddělení centrální sterilizace je zajištění vysoké úrovně a kvality sterilizace zdra-
votnických prostředků.

Vedoucí oddělení
Mgr. Olga Fialová

Svými úkoly a zaměřením se řadí mezi 
složky prevence nemocničních nákaz 
a představuje i jeden ze základních aspektů 
komplexní zdravotní péče.

„Zajišťuje 
komplexní službu 
v přípravě sterilních 
zdravotnických 
prostředků 
pro operační 
sály a všechna 
zdravotnická 
pracoviště 
včetně externích 
zákazníků.”
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6.14. Centrální sterilizace

Nemocnice Boskovice s.r.o. 59



6.15 Nemocniční
lékárna

Základní informace o lékárně

→ Lékárna, která je nedílnou součástí nemocničního komplexu, zajišťuje: 
 → výdej léčiv na recept,
 → přípravu individuálně vyráběných léčiv,
 → výdej a prodej zdravotnického materiálu,
 →  odborné poradenství ohledně nežádoucích účinků léčiv, správného užívání a dáv-

kování včetně vhodných doplňků léčby,
 → homeopatika a poradenství jejich použití,
	 → nabídka generických léčiv s nižšími doplatky pacienta.

→ Dále nabízí široký sortiment doplňkového prodeje:
 → léčivé čaje,
 → dětská kosmetika a výživa,
 → léčebná kosmetika,
 → zdravotnická obuv.

→ Samozřejmostí je informace o správném užívání, kontrola správného dávkování a kom-
binaci léků.

→ Lékárna pracuje s informačním systémem, který umožňuje odhalení lékových chyb a in-
terakcí zpětně v historii výdejů. To znamená, že pokud si člověk vyzvedává léky opako-
vaně v naší lékárně, lze pomocí této aplikace zachytit nevhodné kombinace léků pře-
depsaných jednotlivými lékaři v různém časovém období. Tím se velmi výrazně zvýší 
bezpečnost farmakoterapie.

Vedoucí farmaceut
Mgr. Marie Žídková

Individuálně připravovanými léčivy
jsme do určité míry schopni pokrýt 
i výpadky na trhu.

„Samozřejmostí 
je informace 
o správném 
užívání, kontrola 
správného 
dávkování 
a kombinaci léků.”
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Novinky v roce 2014

→ V sortimentu – prodej kosmetické řady značky Eucerin, výrobků pro děti značky   
Hipp - včetně odborného proškolení personálu, zdravotní obuv značky Medystyle včetně 
diagnostiky nohy a prodeje korekčních pomůcek do bot.    

→ Poradenství – získali jsme certifikát poradenství na hubnutí.  

6.15. Nemocniční lékárna

Nemocnice Boskovice s.r.o. 61

Lékárna
2012 2013 2014

Celkový obrat 46 801 626 40 981 760 45 081 000
Počet výdejů na recepty 70 714 66 348 67 153
Počet volných prodejů 50 239 48 296 47 905

Statistické ukazatele



7 Smluvní vztahy 
se zdravotními 
pojišťovnami

Základní údaje

→ Se zdravotními pojišťovnami byly v roce 2014 sjednány dvě formy úhrady:

→ I. Dodatek ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče pro rok 2014 formou individuální paušální 
úhrady (zálohy) byl uzavřen se zdravotními pojišťovnami:

 → 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
 → 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
 → 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 → 207 Oborová zdravotní pojišťovna
 → 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

→ Konečná úhrada v roce 2014 se skládala z úhrady lůžkové a ambulantní složky. V roce 2014 došlo k něko-
lika zásadním změnám v úhradě oproti roku 2013. V lůžkové části byly zrušeny skupiny Beta a  Gamma, 
ve vyjmenovaných skupinách ponechána pouze kardiologie. Dále byla sjednocena základní sazba (ZS) 
pro všechny nemocnice a zdravotní pojišťovny, z toho vyplývá snížení ZS u VZP ČR, zvýšení ZS u ostat-
ních pojišťoven, stanoveny koeficienty specializace.

→ V ambulantní složce došlo ke zrušení dolního risk koridoru, zachován horní risk koridor celkové úhrady. 
Ve srovnání s rokem 2013 došlo ke změně v oblasti regulací na ambulantní péči poskytovanou v nemoc-
nicích.

→ Referenčním rokem pro rok 2014 byl stanoven rok 2012. Výpočet úhrad se odvíjel od výpočtů pomocí 
složitých vzorců podle Úhradové vyhlášky. Konečná úhrada se odvíjela od splnění výkonnostních para-
metrů daného referenčního roku. 

 
→ II. Úhrada podle seznamu výkonů byla sjednána se zdravotními pojišťovnami:
 → 209 Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna Škoda
 → 213 Revírní Bratrská pokladna

→ Měsíční úhrada u těchto pojišťoven byla prováděna ze skutečných bodových hodnot vykázané zdravotní 
péče podle stanovené ceny bodu.
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Události v roce 2014, které měly vliv na další vývoj činností v nemocnici

→ V roce 2014 došlo k několika změnám:

 →  Změny v „Seznamu zdravotních výkonů“. Nově jsme nasmlouvali se zdravotními 
pojišťovnami výkony v odbornosti gynekologie a porodnictví (nově zařazeny výko-
ny porodních asistentek), interního lékařství a urologie.

 → Zrušeny regulační poplatky v hospitalizační péči.

→ Formou restrukturalizace lůžkového fondu se nám podařilo u zdravotních pojišťoven 
nasmlouvat oddělení následné péče s 12 lůžky (s účinností od 1.1.2015). Záměrem ne-
mocnice je efektivně využívat lůžka a zároveň zajistit zdravotní péči podle potřeb naše-
ho regionu. 

7. Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami

Nemocnice Boskovice s.r.o. 63

  2012 2013 2014
Průměrná obložnost v % 71,4 72,9 69,3
Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 6,1 5,9 5,5
Počet lůžkodnů 68 180 66 761 60 886
Počet hospitalizovaných pacientů 11 201 11 331 11 032
Počet operací 3 572 3 750 3 571

Využití kapacity a obložnost nemocnice
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2012 2013 2014

Zdravotní pojišťovna počet 
hospitalizací

počet 
ambulantních 

vyšetření
počet 

hospitalizací
počet 

ambulantních 
vyšetření

počet 
hospitalizací

počet 
ambulantních 

vyšetření

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 9 752 247 943 9 727 239 047 8 907 219 706
201 Vojenská zdravotní pojišťovna 322 6 868 332 8 483 455 10 402

205 Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna 264 4 522 253 4 851 338 5 419

207 Oborová zdravotní pojišťovna 338 8 172 311 7 779 259 6 969

209 Zaměstnanecká zdravotní 
pojišťovna Škoda 1 11 5 20 4 97

211 Zdravotní pojišťovna 
Ministerstva vnitra 2 379 63 954 2 407 63 746 2 483 65 929

213 Revírní bratrská pokladna 18 267 19 224 10 161
Celkem 13 074 331 737 13 054 324 150 12 456 308 683

LSPP dospělí 5 161  5 582  1 073
LSPP děti 3 789  3 828  5 623
Celkem LSPP 8 950  9 410  6 696

Přehled objemu poskytnuté zdravotní péče od jednotlivých zdravotních pojišťoven

Podíl zdravotních pojišťoven  
dle počtu hospitalizací v roce 2014

Podíl zdravotních pojišťoven  
dle počtu ambulantních vyšetření

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna

211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna

211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

111
201
205
207
211
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Obor 2012 2013 2014 poměr 
2014/2012

poměr 
2014/2013

Ambulantní péče 105 006 105 701 107 272 102,16 % 101,49 %
lékařská služba první pomoci 7 623 8 014 8 158 107,02 % 101,80 %
interní lékařství 4 716 4 634 4 744 100,59 % 102,37 %
gastroenterologie a hepatologie 1 725 1 390 1 335 77,39 % 96,04 %
kardiologie 2 794 2 835 2 804 100,36 % 98,91 %
fyziatrie a rehabilitační lékařství 1 842 1 824 1 934 104,99 % 106,03 %
klinická hematologie 1 373 1 437 1 366 99,49 % 95,06 %
neurologie 3 242 3 183 2 929 90,35 % 92,02 %
transfúzní služba 2 653 2 551 2 272 85,64 % 89,06 %
pediatrie 706 647 724 102,55 % 111,90 %
dětská kardiologie 3 0 0 0,00 % 0,00 %
psychiatrie 211 220 235 111,37 % 106,82 %
chirurgie 8 724 8 923 9 183 105,26 % 102,91 %
gynekologie a porodnictví 2 816 2 967 2 843 100,96 % 95,82 %
ortopedie 6 078 6 250 6 663 109,62 % 106,61 %
urologie 583 943 1 160 198,97 % 123,01 %
ARO a intenzivní péče 15 13 13 86,67 % 100,00 %
klinická biochemie 18 187 18 314 18 486 101,64 % 100,94 %
lékařská mikrobiologie 4 435 4 495 4 630 104,40 % 103,00 %
patologická anatomie 1 609 1 146 1 582 98,32 % 138,05 %
radiodiagnostika 18 295 18 374 19 260 105,27 % 104,82 %
laboratoř hematologická 14 600 14 720 14 076 96,41 % 95,63 %
ambulance pro pacienty 
s poruchou metabolismu 355 357 345 97,18 % 96,64 %

klinická psychologie 129 94 90 69,77 % 95,74 %
rehabilitace (vysokoškolák) 1 948 1 989 2 042 104,83 % 102,66 %
klinická logopedie 344 381 398 115,70 % 104,46 %

Počty unikátních rodných čísel ošetřených u ambulantních specialistů
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Základní ekonomické údaje o hospodaření nemocnice k 31. prosinci 2014

→ Nemocnice Boskovice s.r.o. v souladu se strategickým plánováním dosáhla v roce 2014 stanoveného 
cíle v oblasti hospodaření.  

→ Snahou managementu bylo koordinovat čerpání nákladů v návaznosti na avizované úhrady od zdravot-
ních pojišťoven tak, aby bylo dosaženo finanční stability v návaznosti na rostoucí kvalitu poskytované 
zdravotní péče.

→ Hospodaření bylo stabilizováno zejména cíleným řízením nákladů, a to obchodní politikou zaměřenou 
na snižování nákupních cen materiálu a zboží a vnitřními opatřeními, která směřovala k efektivnímu 
čerpání nákladů.

→ Oblast výnosů je vždy z největší části řízena aktuální úhradovou vyhláškou MZ ČR. Stejně jako v oblasti 
nákladů, byla nastavena vnitřní opatření, která do jisté míry přispěla k regulaci těchto výnosů. Po re-
striktivní úhradové vyhlášce, která předcházela roku 2014, byly v letošním roce výnosy od zdravotních 
pojišťoven vyšší o 20 mil. Kč. Tento růst je dán úhradami za zdravotní péči roku 2014 a vyúčtováními 
za rok 2013.

→ Podíl na růstu celkových výnosů má i prodej zboží v lékárně, který i přes cenové regulace vzrostl. V této 
oblasti byla realizována marketingová opatření ke zvýšení obratu i počtu zákazníků.

→ Po realizaci všech uvedených opatření bylo dosaženo zisku 5,5 mil. Kč. 

→ Kladný hospodářský výsledek umožnil realizovat investice do zdravotnického vybavení a také odměnit 
zaměstnance za jejich práci a zodpovědný přístup ke společnému cíli, a to je spokojenost klientů.



8. Ekonomická oblast
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Vývoj celkových výnosů a nákladů od roku 2013 (v tis. Kč)

2013 2014

Výnosy

Náklady

390 000

385 000

380 000

375 000

370 000

365 000

360 000

355 000

350 000

345 000
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Rok
2013 2014

Spotřeba materiálu 72 690 68 487
Prodané zboží 32 391 36 778
Energie 14 266 11 520
Služby 30 596 34 610
Osobní náklady 211 640 211 396
Odpisy majetku 2 975 2 991
Prodaný materiál 5 532 6 060
Ostatní náklady 6 302 10 171
Celkové náklady 376 392 382 013

Rok
2013 2014

Tržby z prodeje výrobků a služeb 297 014 317 449
Tržby z prodeje zboží 40 271 45 081
Aktivace 16 183 15 492
Tržby z prodeje materiálu 6 986 8 307
Ostatní výnosy 257 1 232
Celkové výnosy 360 711 387 561

Náklady v tis. Kč

Výnosy v tis. Kč

→ Pozitivní hospodaření umožnilo v průběhu roku snižovat splatné závazky z obchodních vztahů, 
meziročně o 15%, což napomohlo ke zlepšení obchodních vztahů s dodavateli.

→ Vývoj neuhrazených závazků a pohledávek z obchodního styku k 31. 12. (v tis. Kč brutto)

2013 2014

závazky

pohledávky

38 000

36 000

34 000

32 000

30 000

28 000

26 000

24 000

22 000

20 000
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9 Hospodářsko
- technická oblast

Technické oddělení

→ Zabezpečovalo provozuschopný stav budov, strojního zařízení, spolehlivý chod jednotlivých technologií, 
servis, doplňování a modernizaci zdravotnické techniky. Nemocnice Boskovice s.r.o. je držitelem licence 
na výrobu a prodej elektrické energie a zásobuje i ostatními energiemi externí odběratele. S tím souvi-
sející náročné úlohy rovněž patřily do sféry, zajišťované technickým oddělením, stejně jako provoz prá-
delny nemocnice, likvidace odpadů, zabezpečování provozu dopravní a speciální techniky, zajišťování 
školení zaměstnanců a realizace opatření v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, zabezpečování 
provozu ubytovny a telefonní ústředny nemocnice, provádění úklidu celého objektu nemocnice nebo 
zahradnická údržba venkovní části jejího areálu. 

→ V roce 2014 došlo k ukončení provozu vlastní prádelny a od dubna byly tyto služby řešeny dodavatel-
ským způsobem. Přechod k této službě nebyl jednoduchý, protože tato služba musela plynule navá-
zat, bylo nutné označit především osobní prádlo a zabezpečit kompletní logistiku celé služby. Ukončení 
provozu prádelny bylo spojené s ukončením pracovních poměrů, v tomto směru se nám podařilo třem 
zaměstnancům najít další uplatnění v našich provozech (2 pracovnice v úklidu a 1 ve stravovacím pro-
vozu).

V průběhu roku  proběhly tyto  stavební úpravy

→ Oddělení klinické biochemie a hematologie
 Tato úprava spočívala ve zvětšení místnosti pro příjem materiálu, protože začala sloužit centrálně  pro 

oddělení biochemie a hematologie. Dále byla zvětšena místnost pro odstředivky a vybourána příčka od-
dělující dvě laboratoře. Vznikla tak velká a přehledná místnost pro umístění nového analyzátoru a pro-
pojením s OKH  laboratoří ke zefektivnění  pracovního chodu celé laboratoře. 

→ Interna A a chirurgie A
 Stavební úprava spočívala ve vybourání průzorového otvoru a otvoru pro dveře mezi pokojem číslo 1 a 2 

na interním a chirurgickém oddělení. Byly upraveny elektrorozvody a rozvody medicinálního kyslíku. Tato 
úprava zlepšila obslužnost pacientů, kteří potřebují zvýšenou péči a pacientů po operačním zákroku.

→ Chirurgie a ortopedie
 Na oddělení chirurgie B a ortopedickém oddělení byly vyměněny stupačky kanalizace a vody. Současně 

byly připraveny odbočky kanalizace a vody a byla zrealizována vestavba sociálního zařízení pro nad-
standardní pokoje  pro pacienty.

→ Stavební úprava mikrobiologie
 Stavební  úprava spočívala ve vybourání  části stávající příčky mezi denní místností a bývalou vyšetřov-

nou psychiatrie a v instalaci klimatizace. Vznikla takto větší místnost pro umístění serologického ana-
lyzátoru, který byl následně přemístěn z OKH laboratoře. Byl demontován velký sterilizátor a do vznik-
lého prostoru byla nainstalována chladící komora, která slouží k uskladnění velkého množství látek pro 
laboratorní rozbory. Tyto látky byly původně uskladněny v několika malých chladničkách, proto bylo celé 
oddělení nepřehledné a přeplněné. Nakonec bylo do místnosti  pro příjem vzorků probouráno okénko 
pro příjem vzorků z původní předsíně, kde toto předávání probíhalo dříve. Těmito drobnými úpravami 
bylo dosaženo zefektivnění chodu spojených laboratoří a zlepšení kontaktu s pacientem. Úprava byla 
provedena za provozu a chod laboratoře nebyl omezen.
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9. Hospodářsko technická oblast

→ Recepce pro rehabilitační ambulance
 Byla vybourána sádrokartonová příčka, která oddělovala pracovnu rehabilitační sestry a zároveň zne-

snadňovala přístup pacientům do ambulancí.  Příčka byla nahrazena recepčním pultem, který je posu-
nutý hlouběji do místnosti a nepřekáží při vstupu.

→ Šatny se sociálním zařízením pro pacienty rehabilitace
 V suterénu polikliniky byly opraveny 2 šatny pro pacienty rehabilitace, byly nově obloženy, vybaveny 

novým klozetem, sprchovým koutem a novými uzamykatelnými skříňkami na mincovní systém. Vzniklo 
tak důstojné a funkční zázemí pro pacienty rehabilitace, kteří mají možnost převlečení a osprchování 
po cvičení.

→ Lékárna na náměstí
 Ke konci roku proběhly přípravné práce včetně veškerých vyjádření a souhlasů k povolení stavebních 

úprav (Město Boskovice, státní památková péče, SÚKL a NIPI) tak, aby ihned od nového roku mohlo být 
spuštěno vybudování bezbariérového vstupu, vybudování zádveří, výměna výlohy a rekonstrukce pro-
stor oficíny včetně vybavení novým nábytkem.

→ Dále byla ve spolupráci s technickým oddělením pořízena tato přístrojová technika:
 - Shawer pro operační sály za 120 tis. Kč
 - Cystoskop pro operační sály za 443 tis. Kč
 - Ureteroskop pro operační sály za 443 tis. Kč
 - 2 ks rotopedů pro rehabilitační oddělení za 258 tis. Kč
 - Laser pro rehabilitační odd. za 200 tis. Kč
 - Odvodňovací automat pro patologii za 150 tis. Kč
 - Parafinový termální a zalévací modul pro patologii v celkové hodnotě 157 tis. Kč
 - Chladící box pro mikrobiologii za 104 tis. Kč
 - Termostat pro mikrobiologii za 52 tis. Kč
 - Centrifuga chlazená pro OKBH laboratoře za 109 tis. Kč
 - Motodlaha kolenního kloubu pro ortopedii za 120 tis. Kč
 - Videokolonoskop pro gastroenterologickou ambulanci za 363 tis. Kč
 - Přístroj pro hemodynamickou monitoraci pro ARO za 240 tis. Kč
 - Myčka podložních mís pro ARO za 119 tis. Kč
 - Lůžko el. polohovací pro těžké pacienty pro ARO za 127 tis. Kč
 - Porodní křeslo pro porodní sál za 156 tis. Kč
 - Telemetrický systém pro interní oddělení za 866 tis. Kč

→ Úsek zdravotní techniky a metrologie zajišťoval opravy a servis zdravotnické techniky, a to včetně me-
trologie. Metrologie byla zajišťována ve smyslu metrologického řádu komplexně, což představovalo po-
skytování metrologické podpory jak zdravotnímu tak technickému úseku nemocnice. Podařilo se dodr-
žet všechny stanovené lhůty prováděných kontrol. 

→ Úsek energetiky, ekologie a vodního hospodářství zajišťoval hospodárný provoz energetických zařízení, 
řízení a vyhodnocování procesu výroby, nákupu a prodeje energií. 
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Oddělení
informačních technologií

Oddělení informačních technologií

→ Oddělení informačních technologií zajišťovalo komplexní správu nemocniční počítačové a datové sítě, 
správu serverů a uživatelských stanic. Nejaktuálnějším a současně nepřetržitým úkolem je vedle prů-
běžné modernizace všech prvků i zajišťování aktualizace veškerého používaného software, který je pro 
chod nemocnice naprosto nezbytný.

→ Kromě uvedeného poskytují zaměstnanci tohoto oddělení i komplexní uživatelskou podporu včetně za-
školování uživatelů.

V roce 2014 proběhly instalace těchto nových systémů:
→ Přechod ekonomického a HR systému (PAM) na verzi VEMA V4 Cloud.
→ V HR systému přechod od papírových na elektronické výplatní lístky.
→ V rámci sloučení laboratoří OKH a OKB zavedení grafické verze programu OKBH.
→ Zprovoznění objednávání dárců krve prostřednictvím internetu.
→ Umožnění přístupu externím lékařům do elektronických snímků oddělení RDG v systému PACS pro-

střednictvím internetu. 
→ Zavedení funkce interakce léků do NIS.
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Poděkování sponzorům

→ Během roku 2014 jsme obdrželi finanční a věcné dary od těchto sponzorů:

 → BAYER s.r.o.
 → BIOPHYS spol. s r.o.
 → Blanka Šenkýřová
 → Bohumír Hlaváč
 → Fresenius Kabi s.r.o.
 → Ing. Karel Tlamka
 → Královopolská RIA a.s.
 → MS ortoprotetika s.r.o.
 → MUDr. Lea Chroustová
 → MUDr. Lenka Dostálová Kopečná, Ph.D.
 → MUDr. Mirka Fialová
 → Nadace Křižovatka
 → Orion Pharma s.r.o.
 → ORTEX spol. s r.o.
 → Pohřební služba Zdeněk Slavíček

→ Upřímně děkujeme sponzorům za všechny příspěvky, které byly použity k nákupu moderního vybavení 
naší nemocnice, což přispělo k dalšímu zkvalitnění služeb a péče poskytované našim pacientům.

Poděkování pacientům

→ Odměnou za dobře odvedenou práci zdravotnických pracovníků jsou pochvaly od pacientů, kteří nám 
tímto způsobem poskytují zpětnou vazbu o tom, že svoji práci vykonáváme dobře. A to je pro nás velice 
důležité.

→ Těmto pacientům děkujeme za vyjádření jejich díků a za jejich čas, který těmto poděkováním věnují. 
Poděkování patří i těm pacientům a všem ostatním, kteří s naší nemocnicí sympatizují a svůj kladný 
postoj projevují třeba jen úsměvem.

→ V roce 2014 jsme obdrželi od spokojených pacientů a jejich rodinných příslušníků 40 písemných pochval.

11
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Seznam použitých 
zkratek
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AKK Akreditovaný kvalifikační kurz

Aplikace CO2 injekcí INDAP Podkožní aplikace oxidu uhličitého pomocí dávkovače

ARDS Syndrom dechové tísně dospělých

ARO Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

CO2 Oxid uhličitý

COM Cévní onemocnění mozku

COS Centrální operační sály

CT Computerová tomografie

DIP Dlouhodobá intenzivní péče

DRG Diagnosis Related Group =  skupiny vztažené k diagnóze (klasifikační systém)

EEG Elektroencefalograf (přístroj), elektroencefalografie (metoda)

EMG Elektromyograf (přístroj), elektromyografie (metoda)

ERCP Endoskopická retrográdní cholangio-pankreatografie (vyšetřovací a zároveň léčebná metoda 
u onemocnění žlučových cest a slinivky břišní)

FN  U sv.Anny v Brně Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně

FN Brno Fakultní nemocnice Brno

HTS Hospodářsko-technická správa

JIP Jednotka intenzivní péče

KDCHOT Brno Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

LEK-15 Medicinální vzduch pro použití s rozvody memdicinálních plynů

LSPP Lékařská služba první pomoci

MKN 10 Mezinárodní klasifikace nemocí 10. vydání

MOSF Multiorgánové selhání

MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky

NCO NZO   Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů  

NIS Nemocniční informační systém

NLZP Nelékařský zdravotnický personál

NMB Letovice Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o.

NN Nozokomiální nákaza

OLÚ Jevíčko Odborný léčebný ústav Jevíčko

OPG Ortopantomogram = rentgenový snímek k přesnému určení stavu pacientova chrupu

OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení

PP Pracovní poměr

PPEPZ Přepočtený evidenční stav zaměstnanců 

RDG oddělení Radiologické oddělení

Rtg Rentgen

SZM Spotřební zdravotnický materiál

SUKL Státní ústav pro kontrolu léčiv

TEP Totální endoprotéza

TISS bod Skórovací systém k určení závažnosti onemocnění

ÚN Brno Úrazová nemocnice Brno

ÚPS Ústavní pohotovostní služba

UZ Ultrazvuk

ZP Zdravotní pojišťovna

ZUM+ZULP Zvlášť zdravotními pojišťovnami účtovaný materiál, lék či zdravotní pomůcka

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
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14. Přílohy k účetní závěrce

Nemocnice Boskovice s.r.o. 83

Výkaz o peněžních tocích



14. Přílohy k účetní závěrce

84 Výroční zpráva 2014

Výkaz o peněžních tocích



Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

14. Přílohy k účetní závěrce

Nemocnice Boskovice s.r.o. 85



14. Přílohy k účetní závěrce

86 Výroční zpráva 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014



Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

14. Přílohy k účetní závěrce

Nemocnice Boskovice s.r.o. 87



14. Přílohy k účetní závěrce

88 Výroční zpráva 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014



Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

14. Přílohy k účetní závěrce

Nemocnice Boskovice s.r.o. 89



14. Přílohy k účetní závěrce

90 Výroční zpráva 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014



Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

14. Přílohy k účetní závěrce

Nemocnice Boskovice s.r.o. 91



14. Přílohy k účetní závěrce

92 Výroční zpráva 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014



Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

14. Přílohy k účetní závěrce

Nemocnice Boskovice s.r.o. 93



14. Přílohy k účetní závěrce

94 Výroční zpráva 2014

Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1.1. 2014 do 31.12.2014





Nemocnice Boskovice s.r.o
Otakara Kubína 179, 

680 21 Boskovice

IČ: 26925974
DIČ: CZ26925974


