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Úvodní slovo jednatele 
Vážené dámy, vážení pánové, 

rok 2015 byl pro nemocnici poměrně úspěšný. Výsledky hospodaření byly uspokojivé, 

navázaly na určité zlepšení v roce předchozím a nemocnice tak může vykázat kladný 

hospodářský výsledek. 

Díky tomu bylo možné i pokračovat v opatrné investiční politice. Její zaměření 

sledovalo několik základních cílů, a to obnovu technického vybavení pracovišť, 

zlepšení technického stavu budov a zlepšení prostředí jak pro pacienty, tak pro 

personál nemocnice. V nastoupené cestě bedlivého sledování vlastních nákladů, které 

úspěšně zavedlo předchozí vedení nemocnice, i hledání každé příležitosti k nárůstu 

výnosů bude nemocnice pokračovat i v letech následujících. 

Z konkrétních investičních akcí bych rád zmínil kompletní rekonstrukci lékárny na 

náměstí, která zastaralou provozovnu změnila v moderní lékárnu, která snese 

nejpřísnější měřítka. Rekonstrukce navíc proběhla v rekordně krátkém čase a podařilo 

se tak minimalizovat výpadek tržeb. Další výraznou změnu, tentokrát v hlavním areálu nemocnice, lze zaznamenat 

na chirurgii a ortopedii, ať už se jedná o nové nadstandardní pokoje či celé sociální zázemí. Pacienty i pracovníky 

informací je vysoce oceňované i zcela nové klientské a informační centrum. Zde jsme nezapomněli ani na naše 

věřící klienty, kteří v nové nemocniční kapli najdou důstojné místo klidu a rozjímání. Ve spolupráci s městem 

Boskovice jsme také pokračovali v rekonstrukcích budov, tentokrát se jednalo o výměnu střechy a nahrazení 

starých oken moderními izolačními. K bezpečnosti našich pacientů rozhodně přispěje i nový záložní dieselagregát 

pro případ výpadku proudu. A tak by bylo možno pokračovat dále u menších, ale rovněž významných projektů. Ani 

v této oblasti nemocnice nepodlehla uspokojení, ale kromě postupného dokončování rozpracovaných připravuje i 

další projekty tak, aby bylo možno je neprodleně realizovat, kdykoliv budou k dispozici potřebné finanční 

prostředky. 

Stálé zlepšování kvality poskytované péče sleduje i zahájený proces akreditace nemocnice Spojenou akreditační 

komisí. Tento náročný administrativní proces není samoúčelný. Při jeho správném uchopení posune celý léčebný 

proces na vyšší kvalitativní úroveň a svou podstatou pomůže překonat i objektivní provozní slepotu na všech 

úrovních vedení. 

Komplikovanou situaci podzimu spojenou s odchodem jednatele i náměstka pro ekonomiku a správu se podařilo 

aktivním přístupem rady města Boskovice v čele se starostkou překlenout a v krátké době definitivně vyřešit 

úspěšným výběrovým řízením završeným jmenováním nového jednatele. Navenek ani uvnitř tak nakonec 

nemocnice nebyla vystavena negativním změnám v nastoupeném kurzu. 

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří naší nemocnici drží palce, a tím či oním způsobem ji podporují. Ať 

už se jedná o město Boskovice obecně, o pacienty, kteří nám projevují svoji důvěru, ale především o všechny 

zaměstnance nemocnice, kteří svoji dennodenní trpělivou a obětavou prací poskytují nejlepší služby našim 

pacientům a pomáhají tak zlepšovat obraz nemocnice na veřejnosti. 

prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. 

jednatel 

prof. MUDr. Miloš 
Janeček, CSc.
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Organizační schéma platné k 31. 12. 2015 
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Seznam vedoucích zaměstnanců k 31. 12. 2015 

Management: 
prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. Jednatel 

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 

MUDr. Milan Kala Primář oddělení následné lůžkové péče  

 

Vedoucí lékaři 
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  

Ondřej Otáhal Vrchní sestra interního oddělení  

Mgr. Věra Fellnerová Vrchní sestra oddělení následné lůžkové péče 

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  

 

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 

Bc. Karel Horák Vedoucí technického oddělení 
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Personální oblast 

Základní změny v pracovních pozicích managemetu  

V managementu společnosti došlo v roce 2015 ke dvojí změně jednatele. S účinností ke dni 27. 10. 2015 byl 

odvolán z funkce jednatele Dan Navrátil, MSc, MBA a s účinností ke dni 28. 10. 2015 byla do funkce jednatele 

Nemocnice Boskovice s.r.o. zvolena Bc. Hana Nedomová. Dne 16. 12. 2015 byl na základě výběrového řízení 

zvolen novým jednatelem prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. 

Dále s účinností od 01. 12. 2015 byla zrušena pracovní pozice náměstka pro ekonomiku a správu. Následně byl s  

MUDr. Tomášem Julínkem, MBA, který tuto funkci vykonával, rozvázán pracovní poměr. 

Ke dni vzniku nového oddělení následné lůžkové péče 01. 02. 2015 se stal primářem MUDr. Milan Kala a vrchní 

sestrou byla jmenována Mgr. Věra Fellnerová. 

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců (PPEPZ) dle 

jednotlivých kategorií. Stav ke konci roku ve srovnání s roky předešlými a rozdělení zaměstnanců ukazují 

následující graf a tabulka. 

 

Porovnání počtu zaměstnanců jednotlivých profesí 
Kategorie Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

PPEPZ Podíl (%) PPEPZ Podíl (%) PPEPZ Podíl (%) 

Lékaři + farmaceuti 74,1 14,4 71,1 14,6 70,5 14,5 

Jiní odborní pracovníci - VŠ 6,5 1,3 4,4 0,9 4,5 0,9 

Jiní odborní pracovníci -SŠ 1 0,2 1,1 0,2 1 0,2 

Nelékařští zdravotní pracovníci 241,9 47,1 246,9 50,6 245 50,6 

Ošetřovatelé 18,8 3,7 8,8 1,8 8,3 1,7 

Sanitáři 53,9 10,5 49,1 10,1 52,3 10,8 

THP 42,3 8,2 39,8 8,2 39,3 8,1 

Dělníci 74,8 14,6 66,3 13,6 63,9 13,2 

Celkem 513,3 100,0 487,5 100,0 484,8 100,0 

  

14,6

0,9

0,2

50,6

1,8

10,1

8,2

13,6

Rozdělení zaměstnanců dle profesí 
k 31. 12. 2015

Lékaři + farmaceuti Jiní odborní pracovníci - VŠ Jiní odborní pracovníci -SŠ

Nelékařští zdravotní pracovníci Ošetřovatelé Sanitáři

THP Dělníci
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Míra fluktuace zaměstnanců v roce 2015 dosáhla výše 10,5 %, což je ve srovnání s rokem 2014 snížení o 2,2%. 

Tento výsledek je nepochybně pozitivní, na druhé straně ale níže uvedené absolutní počty nastupujících a zejména 

odcházejících zaměstnanců jsou stále příliš vysoké ve své podstatě ukazují na jednu z velmi problematických 

oblastí řízení menších nemocnic. Valnou většinu odchodů totiž tvoří ukončení pracovního poměru iniciované 

zaměstnancem, jak je patrno z tabulky Důvod ukončení pracovního poměru níže. 

 

  Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

počet nástupů 34 49 70 

počet výstupů 76 65 54 

 

Důvody ukončení pracovního poměru: Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

odchod do starobního nebo invalidního důchodu 19 7 5 

skončení PP uplynutím sjednané doby 11 5 8 

zrušení PP ve zkušební době 1 4 5 

dohoda bez udání důvodů 34 18 18 

výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodů 9 20 16 

výpověď ze strany zaměstnavatele 1 9 2 

úmrtí 1 0 0 

dohoda - organizační důvody 0 2 0 

 

I v letošním roce nemocnice věnovala značnou pozornost a podporu dalšímu vzdělávání svých zaměstnanců. Na 

školicí akce bylo v roce 2015 vynaloženo celkem 449 tis. Kč z vlastních zdrojů. Obdrželi jsme rovněž dotaci ze 

státního rozpočtu na specializační vzdělávání lékařů v základním kmeni v oboru anesteziologie a intenzivní 

medicína V celém systému specializačního vzdělávání bylo v roce 2015 zařazeno celkem 26 lékařských a jiných 

odborných pracovníků a 14 nelékařských pracovníků, jejichž strukturu ukazují následující tabulky: 
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Specializační vzdělávání lékařů a jiných odborných pracovníků 
Obor specializace  Počet studujících  

v roce 2015 
Počet ukončených studií  

v roce 2015 

Anesteziologie a intenzivní medicína 5  

Gynekologie a porodnictví 2  

Dětské lékařství 4  

Ortopedie 1  

Chirurgie 2  

Vnitřní lékařství 6  

Endokrinologie a diabetologie 1  

Hematologie a transfúzní lékařství 1  

Radiologie a zobrazovací metody 1  

Klinická biochemie 1  

Odborné zdrav. laboratorní metody 1 1 

Klinická farmacie 1  

 

Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků 
Obor specializace  Počet studujících  

v roce 2015 
Počet ukončených studií  

v roce 2015 

Klinická hematologie a transfuzní služba 1  

Klinická biochemie 3  

Perioperační péče 3  

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 2 

Ošetřovatelská péče v chirurgických 
oborech 

1 1 

Zobrazovací technologie v 
radiodiagnostice 

2 1 

Histologie 1  

Mikrobiologie 1  
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Řízení kvality zdravotní péče 
Program zvyšování kvality a bezpečí definuje procesy kvality, určuje indikátory, či kritéria struktury, procesu a 

výsledku všech procesů, průběžně vyhledává rizika, hodnotí je a na základě hodnocení provádí nápravná a 

preventivní opatření, která vedou dále ke zlepšení daných procesů. Program stanovuje postupy kontinuálního 

zlepšování kvality zdravotní péče, jejich plánování a implementaci. 

Nejdůležitějším cílem nemocnice je poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních a ostatních služeb, čemuž 

napomáhá zejména kontinuální vzdělávání zaměstnanců a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty i 

zaměstnance.  

V nemocnici Boskovice s.r.o. je uplatňován systém managementu kvality ve smyslu normy ČSN EN ISO 9001, 

která zahrnuje celé zdravotnické zařízení a normy ČSN EN ISO 15189, která se vztahuje na oblast klinických 

laboratoří. 

V rámci dalšího rozvoje této oblasti plánuje nemocnice v roce 2016: 

• zavést program zvyšování kvality a bezpečí; 

• dokončit akreditaci Nemocnice Boskovice s. r. o. získáním Certifikátu kvality a bezpečí. 

V následujících letech se nemocnice bude soustřeďovat na: 

• sledování a zlepšování spokojenosti pacientů i zaměstnanců; 

• sledování indikátorů kvality a podle jejich výsledků provádění intervence ke zlepšování podmínek při 

poskytování zdravotní péče; 

• další zlepšení kvality zdravotnické dokumentace. 

Toto vše povede k dalšímu zlepšení pozitivního vnímání nemocnice na veřejnosti i mezi vlastními zaměstnanci. 
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Chirurgické oddělení 
Chirurgické oddělení poskytuje komplexní péči v oborech všeobecné chirurgie, 

traumatologie, urologie a cévní chirurgie. V oboru všeobecné chirurgie jde především o 

problematiku chronických i akutních onemocnění zažívacího a biliárního traktu a dále 

širokou problematiku břišních kýl. 

Prováděná operativa na chirurgickém oddělení je jak klasická, tak laparoskopická, a jde 

o výkony jak terapeutické, tak diagnostické, v elektivním i urgentním režimu. Snahou je 

dále zdokonalovat především výkony miniinvazivní.  

Nedílnou a významnou součástí činnosti chirurgického pracoviště je obor 

traumatologie. Provádíme konzervativní i operační léčbu končetinových a dutinových 

poranění za využití moderních operačních technik (i laparoskopických a 

miniinvazivních) a nových implantátů. V oblasti traumatologie hlavy, páteře a 

polytraumat úzce a dlouhodobě spolupracujeme s pracovišti FN Brno Bohunice 

(neurochirurgická klinika, traumacentrum) a s ÚN Brno. Velký rozvoj pokračoval v 

oblasti léčby urologických nemocí. I zde dochází k dalšímu rozvoji miniinvazivních endoskopických a 

laparoskopických operačních postupů. Došlo k výraznému zlepšení péče o urologické pacienty v celém spádovém 

regionu.  

Nadále i v roce 2015 pokračovala úzká spolupráce s vyššími klinickými pracovišti z Brna. Především s FN 

Bohunice, FN USA Brno, ÚN Brno a MOÚ Brno. Spolupráce se týkala problematiky prakticky celého medicínského 

spektra. 

Úspěšně proběhlo hodnocení žádosti o prodloužení akreditace. Chirurgickému oddělení byla MZ přidělena 

akreditace pro specializační vzdělávání v oboru chirurgie na dobu 9 let. 

Došlo k personální stabilizaci na všeobecné chirurgické ambulanci přijetím dalšího zaměstnance na místo 

ambulantního lékaře. Současně toto podpořilo možnost dalšího postgraduálního růstu lékařů pracujících na druhé 

chirurgické ambulanci. Zlepšila se tak i průchodnost všeobecné ambulance. V oblasti  pre i postgraduálního 

vzdělávání zajišťovalo oddělení činnost našich stážistů i z okolních nemocnicí a mediků z lékařských fakult celé 

ČR. 

Lékaři chirurgického oddělení se zúčastnili 20 chirurgických kongresů v ČR a dvou v zahraničí. Aktivně na nich 

vystoupili s 3 přednáškami. Zúčastnili se 5 workshopů v oblasti laparoskopií traumatologie a herniologie. 

V postgraduální přípravě k atestaci z chirurgie pokračoval jeden lékař, další tři lékaři se připravovali k absolvování 

základního chirurgického kmene. 

Dalšímu zlepšování péče o pacienty i zaměstnance na oddělení a jejich vnímání prostředí napomohly i nemalé 

investice a opravy, z nichž vybíráme: 

• dovybavení 3 nadstandardních pokojů  

• nová lůžka a matrace, noční stolky a osvětlení na pokojích  

• nové dlouhé vozíky a sedačky  

• nový nábytek a vybavení na pracovnách sester a převazovnách, nové vybavení kuchyněk na odděleních  

• nová endoskopická urologická instrumentaria a výstavba endoskopického operačního urologického centra 

– operačního sálu a nový operační urologický stůl 

• zakoupení nového instrumentaria pro osteosyntezu zlomenin proxim. femoru – PFN 

• zavedení Wi-Fi 

• dovybavení 3 nadstandardních pokojů  

 

Celkově bylo v roce 2015 provedeno na operačních sálech chirurgického oddělení 1650 operačních výkonů. Z 

toho bylo 259 operací laparoskopických (žlučník - 119, břišní kýla - 73 a laparoappendektomie - 44). V traumatologii 

bylo provedeno 284 operačních výkonů, z toho 136 osteosyntéz. Právě nově zaváděné laparoskopické postupy 

významně snižují negativní vnímání zákroků a následné rekonvalescence pacienty. 

Z dalšího spektra operací byly prováděny nejčastěji klasické operace břišních kýl v počtu 125, v chirurgii zažívacího 

traktu to bylo 195 klasických operačních výkonů. 

MUDr. Radek Bousek

Primář
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V urologii bylo provedeno 126 otevřených operačních výkonů, 22 laparoskopických operací a 714 endoskopických 

výkonů. 

Základní statistické údaje: 
 Standard JIP 

  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Počet lůžek 62 62 62 12 12 12 

Počet hospitalizovaných pacientů 3 343 3 038 2 994 851 782 755 

Počet ošetřovacích dnů 16 888 14 780 16 985 3 529 3 170 3 146 

Obložnost v % 74,3 66,3 63,6 80,5 72,4 72,3 

Průměrná doba hospitalizace 5,05 4,9 5,7 4,1 4,1 4,2 

 

 

 Počet ošetření Počet pacientů 

Název ambulance 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Chirurgická ambulance 2 – všeobecná 14 591 14 603 14 448 6 075 6 457 6 560 

Chirurgická ambulance 1 – ÚPS 5 170 5 467 5 899 4 577 4 814  5 085 

Traumatologická ambulance 802 761 703 359 355 310 

Urologická ambulance 2 437 3 047 3 503 940 1 160 1 389 

Podologická ambulance 505 520 600 205 210 220 

Herniologická ambulance   580   495 

Celkem 25 518 26 412 27 748 14 169 15 010 16 074 

 

 

Mezi nejčastější diagnózy patří: 
Zlomeniny v oblasti končetin 780 

Poranění hlavy a mozku 710 

Onemocnění žlučníku a žlučových cest 635 

Onemocnění zažívacího traktu 630 

Renální koliky 420 

Kýly stěny břišní 320 

Tříselné kýly 250 

Chronické končetinové defekty 235 

Appendicitida 110 

Poranění hrudníku 100 
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Centrální operační sály (COS) 
Centrální operační sály tvoří uzavřený samostatný organizační celek. Zajišťují operativu 

pro oddělení chirurgické, ortopedické a gynekologické. Operační sály na obou 

podlažích jsou plně klimatizovány a jsou na nich prováděny výkony jak standardními, 

tak miniinvazivními přístupy.  

V roce 2015 byl po stavebních úpravách otevřen gynekologický sál č. 2, který po 

dovybavení, bude kromě gynekologických operací sloužit také k endoskopickým 

urologickým výkonům. Současně byl zbudován také nový filtr k tomuto sálu. 

Co se novinek ve vlastní zdravotní péči týká, je možno zmínit: 

• další rozšíření spektra urologických výkonů za využití nových přístrojů 

(ureterotom, koagulační jednotka Olympus) 

• nové osteosynthetické postupy s instrumentárii PFN MEDIN, HOFER 

Počet pracovníků zůstal v nezměněném stavu – 10 perioperačních sester a 1 staniční 

sestra a 1 vedoucí lékař. Do PSS je zařazena 1 všeobecná sestra. 

Přehledně využití operačních sálů ukazuje následující tabulka: 
Operační sál Počet operací Celkový čas v hod. Průměrný čas operace 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

sál 1 878 816 750 1 025 976 893 1,17 1,20 1,20 

sál 2 939 949 934 1 343 1 268 1 310 1,43 1,34 1,40 

sál 3 752 845 797 576 647 740 0,77 0,77 0,90 

sál gynekologie 1 735 676 700 737 691 704 1,00 1,02 1,00 

sál gynekologie 2 400 476 433 128 140 161 0,32 0,33 0,40 

Celkem 3 750 3 762 3 614 3 837 3 722 3 657 0,98 1,00 0,98 

 

MUDr. Bedřich Kala

vedoucí lékař
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Gynekologicko - porodnické oddělení 
Gynekologicko – porodnické oddělení poskytovalo i v roce 2015 gynekologickou i 

porodnickou péči v plném rozsahu dle stávajících doporučení České gynekologicko-

porodnické společnosti pro spádovou oblast okresu Blansko a přilehlého okolí. 

Spolupráce s vyššími pracovišti v Brně probíhala pouze na úrovni předávání 

předčasných porodů a novorozenců. S Masarykovým onkologickým ústavem Brno jsme 

spolupracovali v oblasti doléčení pacientek po onkologických onemocněních. 

Spolupráce s MOÚ je úspěšná, na vysoké odborné úrovni. 

Poskytovali jsme 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 alternativními metodami, komplexní péči o rodičku a novorozence ve 

spolupráci s novorozeneckým oddělením. Pacientky využívaly i pěti nadstandardně 

vybavených pokojů (na porodním sále i na gynekologickém lůžkovém oddělení). 

V minulém roce bylo provedeno celkem 695 velkých operací. V oblasti urogynekologické operativy se velmi 

rozvinula operativa ženské inkontinence (neudržení moči) s použitím podpůrných pásek (TOT). Naše porodnice je 

vyhledávána i řadou mimookresních rodiček. Bylo odvedeno celkem 833 porodů, 5 porodů dvojčat, 191 porodů 

bylo ukončeno císařským řezem. Na porodním sále je hojně využíván nadstandard, je potěšitelné, že se zvyšuje 

počet otců a průvodce u porodu, celkem u 718 porodů. Pacientky mohou využívat i epidurální anestezie a používat 

u porodu analgezii pomocí entonoxu – zmírňování porodních bolestí vdechováním analgetické směsi.  

Lékaři i sestry se pravidelně zúčastňují celostátních doškolovacích akcí. Primář MUDr. Machač byl školitelem 

urogynekologické operativy na mezinárodním sjezdu ve Zlíně. Na oddělení pravidelně praktikují i medici z celé 

republiky. Oddělení si udrželo výbornou pověst a je vyhledávaným pracovištěm. 

Základní statistické údaje najdete v následujících tabulkách. 
 Standard 

2013 2014 2015 

Počet lůžek 41 41 37 

Počet hospitalizovaných 
pacientů 

2 044 2 026 2 046 

Počet ošetřovacích dnů 7 990 7 398 7 410 

Obložnost v % 59,2 54,8 56,3 

Průměrná doba hospitalizace 3,9 3,7 3,6 

 

 Počet ošetření Počet pacientů 

Název ambulance 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Gynekologická ambulance 7 899 7 353 7 404 3 009 3 071 3 040 

 

  

MUDr. Jan Machač

primář
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 2013 2014 2015 

Počet porodů celkem 835 815 833 

Počet císařských řezů (Sectio Caesarea) 194 162 191 

Průvodce u porodu 714 691 718 

Počet živě narozených děti 839 819 837 

Počet mrtvě narozených děti 2 1 1 

Počet dvojčat 6 5 5 

Počet klešťových porodů 12 8 11 

Počet porodů pomocí VEX 14 23 25 

Počet porodů na stoličce 18 5 2 

Počet porodů v kleku 1 4 10 

Počet porodů na boku 16 25 26 

Počet porodů na vaku 0 2 1 

Počet porodů do vody 0 3 1 

Počet porodů s využitím vany 145 111 134 

Epidurální analgezie poskytnuta 17 14 20 

 

Procento císařských řezů z celkového počtu porodů bylo v roce 2015 22,9 %. Procento císařských řezů je u nás 

stále pod celostátním průměrem. V roce 2015 tvořila perinatální úmrtnost 0,12% z celkového počtu porodů. I tato 

hodnota se pohybuje pod celostátním průměrem, který dosahuje hodnoty cca 0,3%. 

Mezi nejčastější diagnózy na oddělení patří: 
Spontánní porod jediného dítěte – spontánní porod záhlavím 1 982 

Porod jediného plodu císařským řezem 648 

Jiné anomálie plodového vejce  304 

Leiomyom dělohy 294 

Nezhoubné nádory vaječníku 294 

Nepravidelná menstruace 235 

Cystokéla (výhřez ženských pohlavních orgánů) 219 

Interrupce 205 

Polyp těla děložního  201 

Postmenopauzální krvácení 186 

Péče o matku pro jiné stavy s vlivem na těhotenství 184 
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Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
Anesteziologie a intenzivní medicína je lékařským oborem, který poskytuje 

anesteziologické služby a zajišťuje resuscitační a intenzivní péči. Při tom úzce 

spolupracuje s dalšími operačními i neoperačními obory. Na lůžkové části bylo v 

průběhu roku hospitalizováno 144 pacientů na 5 resuscitačních lůžkách, obložnost 

činila 75% a průměrná ošetřovací doba na resuscitačním oddělení byla 9,6 dne. 

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. 

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. 

Ukazatele kvality zdravotní péče na oddělení vykazovaly následující parametry: 

mortalita pacientů 

úsek resuscitace - počet zemřelých pacientů 43, tj. 30% z ukončených hospitalizací 

úsek anestezie - z 3 195 anestezií nedošlo ani v jednom případě k mors in tabula (úmrtí v průběhu operačního 

výkonu), do 24 hodin po operaci zemřeli 3 pacienti 

výskyt nozokomiálních nákaz (úsek resuscitace) 

z celkového počtu 144 pacientů jich bylo sledováno s NN 52 (36%)  

z celkového počtu nozokomiálních nákaz byl zaznamenán vznik přímo na oddělení u 27 pacientů (19 %), což je 

pouze velmi mírný nárůst vzhledem k roku 2014. Nejčastější lokalizací zůstává opět respirační trakt a následují 

močové cesty. 

 

výskyt dekubitů (úsek resuscitace) 

v roce 2015 se na oddělení ARO vyskytly dekubity u 48 pacientů (33,3%), 

z celkového počtu dekubitů (131 zaznamenaných případů) jich na oddělení ARO v roce 2015 vzniklo 69 (53%), 

ostatní vznikly na jiném oddělení naší nemocnice, v jiném nemocničním zařízení nebo v terénu, 

v oblasti prevence je i nadále vedena snaha o efektivní používání antidekubitálních matrací, pravidelné polohování 

(často obtížné u kriticky nemocných), zvyšování péče o predisponované lokalizace, o důkladnou rehabilitaci 

sestrou oddělení nebo rehabilitační pracovnicí a v neposlední řadě i o dostatečnou nutriční podporu u všech 

pacientů. 

 

Na oddělení jsme prohloubili využívání některých již užívaných přístrojů a vybavení a pořídili i některé nové: 

• během celého roku oddělení využívalo zapůjčený přístroj „Multifiltrate Ci-Ca“, se kterým bylo možné 

provádět různé typy metod pro kontinuální očišťování krve při citrátové antikoagulaci. Naše zkušenosti 

s tímto přístrojem byly jen ty nejlepší a pomohly nám rozšířit indikační kritéria u pacientů s multiorgánovým 

selháváním 

• u hyperobézních pacientů jsme využívali moderní lůžko pro intenzivní péči „Vision“, 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  

• používání přístroje „Vigileo“, sloužícího pro kontinuální monitoraci hemodynamiky našich šokových 

pacientů se stalo samozřejmostí. K monitoraci oběhově nestabilních pacientů při operačních výkonech 

jsme využívali software, který nám pomáhá při našich dalších terapeutických postupech 

• v druhé polovině roku byl zakoupen nový záchranářský batoh, který nám s novým moderním vybavením 

umožňuje provádět kardiopulmonální resuscitace po celé nemocnici s větším komfortem. 

MUDr. Vladimír Zemánek

primář
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Základní statistické údaje uvádějí následující tabulka: 
 2013 2014 2015 

Počet lůžek 5 5 5 

Počet hospitalizovaných pacientů 136 152 144 

Počet ošetřovacích dnů 1 472 1 292 1 349 

Obložnost v % 80,7 80,4 74,8 

Průměrná doba hospitalizace 12,2 8,5 9,6 

 

V příjmových diagnózách byla nejpočetnější skupina pacientů s dechovou nedostatečností 

s nutností umělé plicní ventilace a pacienti po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci. Spektrum ostatních diagnóz 

se nijak výrazně nelišilo od předchozích roků. 

Mezi nejčastější diagnózy na oddělení patří: 
Akutní respirační insuficience 36 

Srdeční zástava s úspěšnou KPR  23 

Komplikace operačních výkonů (selhání, arytmie …)  18 

Akutní intoxikace 13 

Sepse a MOSF 12 

Koma nejasné etiologie 7 

Srdeční selhání, sick sinus syndrom 6 

CHOPN dekomp. 4 

Akutní renální selhání 4 

Šok hypovolemický, hemorhagický 2 
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Ortopedické oddělení 
V roce 2015 bylo provedeno celkem 833 operací pro onemocnění, vady a úrazy 

pohybového aparátu, z toho 185 náhrad velkých kloubů (kyčle, kolena). Čekací doba na 

implantaci velkého kloubu se pohybuje mezi 9-12 měsíci dle charakteru nálezu. Dále 

bylo provedeno téměř 200 artroskopických operací, z toho třetina byly rozsáhlejší 

rekonstrukční výkony provedené miniinvazivní technikou. 

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 

U sv. Anny Brno, Úrazové nemocnici Brno a ortopedickým oddělením KDCHOT Brno. 

Následná rehabilitační péče pokračovala především na Rehabilitačním oddělení 

Nemocnice Blansko a v OLÚ Jevíčko. 

Oddělení je potvrzením Ministerstva zdravotnictví akreditováno pro vzdělávání v oboru 

ortopedie a traumatologie pohybového aparátu.  V úvodu roku 2015 proběhlo dokončení 

rekonstrukčních prací na ortopedickém oddělení. Modernější pracovní prostřední 

přispívá jak ke spokojenosti pacientů tak zaměstnanců. Plně jsou také využívány 2 nově zbudované nadstandardní 

pokoje. V práci na operačních sálech nám pomáhá od roku 2015 nově zakoupený vrtací systém. 

Základní statistické údaje: 
 2013 2014 2015 

Počet lůžek 26 20 20 

Počet hospitalizovaných pacientů 961 922 842 

Počet ošetřovacích dnů 5 893 5 294 4 943 

Obložnost v % 62,1 72,5 67,7 

Průměrná doba hospitalizace 5,0 4,7 4,6 

 

 Počet vyšetření Počet pacientů 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Všechna vyšetření 15 430 16 243 15 600 8 594 9 121 8 340 

z toho vyšetřených dětských kyčlí 2 877 2 692 2 730 1 050 980 1 010 

 

V roce 2015 dochází k dalšímu zkrácení průměrné doby hospitalizace. Stav lůžek se nemění. Dochází k mírnému 

poklesu hospitalizovaných pacientů. Projevuje se tím tendence řešení některých diagnóz ambulantní formou, které 

dříve byly spojeny s hospitalizací (přínos nové techniky). U náročných operací je využívána pooperační 

hospitalizace na společné JIP. 

Mezi deset nejčastěji se objevujících diagnóz patří: 
Bolest dolních zad 750 

Poranění měkkého kolene 550 

Artróza kolenního kloubu 550 

Artróza kyčelního kloubu 450 

Bolestivá onemocnění ramene 300 

Deformity prstů a přednoží  120 

Syndrom karpálního tunelu 110 

Fraktura horního konce stehenní kosti  50 

Zlomeniny předloktí 35 

Zlomenina v oblasti hlezna 15 

MUDr. Bedřich Kala ml.

primář
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Interní oddělení 
Interní oddělení poskytovalo komplexní péči hospitalizovaným pacientům v rozsahu 

celého vnitřního lékařství. Ambulantní péče probíhala v rámci jednotlivých ambulancí – 

interní ambulance, interní ambulance Letovice, příjmové, kardiologické, 

endokrinologické a gastroenterologické ambulance 

V oblasti invazivních vyšetřovacích metod, zejména koronarografie, tradičně oddělení 

spolupracovalo s FN Brno a FN u sv. Anny v Brně.  

Začátkem roku byla uvedena do provozu telemetrie na standardním oddělení A, 

současně byla snížena celková lůžková kapacita o 12 lůžek. Na obou stanicích byly 

provedeny stavební úpravy na pokojích zvýšené péče, výsledkem jsou spojovací dveře 

a prosklený průzor.  

 

Základní statistické údaje: 
 Počet vyšetření Počet pacientů 

Název ambulance 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Endokrinologická ambulance 3 536 3 609 3 743 2 196 2 245 2 312 

Interní ambulance JIP 2 329 2 293 2 391 1 584 1 546 1 722 

Interní ambulance 3 186 3 369 3 286  982 1 056 1 062 

Kardiologická ambulance 6 349 6 333 6 499 2 851 2 823 2 969 

Gastroenterologická ambulance 2 598 2 312 3 027 1 186 1 142 1 354 

Interní ambulance Letovice – úvazek 0,2 1 787 1 766 2 327 329 363 505 

Celkem 19 785 19 682 21 273 9 128 9 175 9 924 

 

 

Počet hospitalizovaných pacientů i přes změny v počtech lůžek je srovnatelný s rokem 2014, avšak průměrná doba 

hospitalizace se zkrátila o 0,8 dne. Počet pacientů ošetřených na odborných ambulancích v roce 2015 je oproti 

roku 2014 navýšen. 

Jedním ze zvláště sledovaných ukazatelů jsou dekubity. V roce 2015 počet pacientů v riziku vzniku dekubitů byl 

vyšší než v roce 2014. 

Počet zlepšených pacientů a pacientů se zcela zhojenými dekubity vzrostl, což svědčí o stále se zvyšující kvalitě 

prováděné péče a o efektivním vzdělávání personálu v oblasti prevence a samotné léčby chronických ran. 

 
  

  Standard JIP 

  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Počet lůžek 64 64 52 5 5 5 

Počet hospitalizovaných pacientů 2 740 2 760 2 725 238 221 221 

Počet ošetřovacích dnů 19 503 18 210 15 816 1 915 1 793 1 611 

Průměrná doba hospitalizace 7,1 6,6 5,8 8,0 8,1 7,3 

MUDr. Luděk Pluháček

primář
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Data v tabulce pro rok 2015 se týkají standardních oddělení. 
 2013 2014 2015  

Počet hospitalizovaných pacientů 2 978 2 981 2 725 

Počet pacientů v riziku vzniku dekubitů 349 380 312 

v % 11,7% 12,7% 11,4% 

Počet vzniklých dekubitů 75 79 107 

v % 2,51% 2,51% 3,92% 

Počet zlepšených pacientů 13 29 29 

v % 0,43% 0,97% 1,06% 

Počet zhojených pacientů 4 13 20 

v % 0,13% 0,43% 0,73% 

 

Nejčastější diagnózy odpovídají převažující kardiovaskulární morbiditě pacientů ošetřených 
na interním oddělení. 

Název diagnózy Počet ošetřených pacientů  

Selhání srdce 425 

Esenciální (primární) hypertenze 341 

Fibrilace a flutter síní 329 

Mdloba - synkopa a zhroucení - kolaps 315 

Dušnost - dyspnoe 298 

Bolest v hrdle a na hrudi 267 

Pneumonie 224 

Funkční dyspepsie 210 

Plicní embolie 207 

Zánět průdušek 193 
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Oddělení následné lůžkové péče (ONLP) 
Toto oddělení začalo fungovat v naší nemocnici od 9. 2. 2015. Vznik tohoto typu 

oddělení byl podmíněn úpravou počtu akutních lůžek na interním oddělení a kladným 

výsledkem výběrové řízení na lůžka ONLP v roce 2014. Oddělení bylo od počátku 

vybaveno moderním vybavením jak pro klienty, tak pro zdravotnický personál, včetně 

např. sprchovacího lůžka. Průběžně je doplňováno další vybavení zejména pro 

rehabilitaci již dle konkrétních požadavků rehabilitačních pracovníků. 

Práce na ONLP je pro lékařský i nelékařský zdravotnický personál velmi namáhavá 

fyzicky i psychicky, vyžaduje velkou trpělivost a empatii ke starému člověku. Kolem 

křehkých a závislých geriatrických pacientů s ohroženou či ztracenou soběstačností v 

základních všedních činnostech se rozvijí komplexní týmová práce, u které je nutná 

kontinuita, dobrá koordinace a aktivní přístup. 

Cílem této týmové péče je snaha o udržení kvality života pacientů. Je kladen průběžně 

velký důraz na průběžné vzdělávání a doškolování zdravotnického personálu, pro 

účinnou aktivizaci klientů je součásti personálního obsazení také kvalitní rehabilitační tým. 

Veškeré tyto podmínky a personální obsazení jsou zárukou poskytování služeb pro naše klienty v nadstandartní 

úrovni po dobu pobytu na lůžku ONLP, ve všech třech základních funkcí doléčovací, rehabilitační a sociální. 

První statické údaje jsou následující: 
 2015 

celkem přijato pacientů 112 

z toho z nemocnice Boskovice 108 

propuštěno 100 

z toho úmrtí 4 

ošetřovací dny 3 694 

obložnost v % 82,4% (přepočítaná od 9. 2. do 31. 12. 2015 92,64%) 

průměrná ošetřovací doba 34,3 ošetřovacího dne 

 

 

  

MUDr. Milan Kala

primář
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Dětské oddělení 
Lůžkové oddělení zabezpečovalo diagnostickou a léčebnou péči pro děti s 

onemocněními horních a dolních cest dýchacích, chorobami trávicího traktu, ledvin a 

močových cest, krve a lymfatického systému, s poruchami žláz s vnitřní sekrecí. 

Nezanedbatelnou skupinu tvoří rovněž děti po úrazech a chirurgických výkonech. 

Hospitalizované děti měly možnost pobytu v nemocnici s rodiči v nadstandardních 

pokojích a možnost využít herny pro děti.  

Novorozenecké pracoviště poskytovalo komplexní péči o zdravé, donošené děti tzv. 

systémem "rooming-in". 

V rámci zajištění péče o nezralé novorozence a novorozence se závažnými vrozenými 

vývojovými vadami, kteří vyžadovali náročnou intenzivní anebo multidisciplinární péči, 

jsme v roce 2015 spolupracovali především s FN v Brně. Na oddělení probíhá 

dlouhodobá studie perinatální patologie novorozenců.  

Při dětském oddělení fungovala i dětská Lékařská služba první pomoci, ve všední dny 

provoz zajišťovali pracovníci dětského oddělení, během víkendů a svátků praktičtí lékaři pro děti a dorost. 

Byla započata rozsáhlá rekonstrukce dětských oddělení lůžkovou stanicí A, která byla dokončena v únoru 2016. 

Základní statistické údaje uvádí následující dvě tabulky: 
 Standard JIP Novorozenci 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Počet lůžek 23 23 23 4 4 4 14 14 14 

Počet hospitalizovaných 
pacientů 

1 825 1 928 1 603* 395 236 74* 839 819 837 

Počet ošetřovacích dnů 5 275 5 737 5 580 679 424 115 3 654 3 304 3 261 

Obložnost v % 62,8 64,4 80,6* 62 38,7 10,5* 71,5 64,6 63,8 

Průměrná doba hospitalizace 2,9 3,0 3,0 1,7 1,8 1,6 4,4 4,0 3,9 

* tyto ukazatele byly ovlivněny uzavření. oddělení A  

 Počet vyšetření Počet pacientů 

Název ambulance 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Dětská ambulance 391 414 635 292 278 383 

Endokrinologická ambulance 475 378 121 115 153 119 

Gastroenterologická ambulance 564 480 503 222 205 203 

Nefrologická ambulance 398 441 463 191 217 227 

Ambulance pro rizikové 
novorozence 

230 196 277 82 66 94 

K úmrtí ani mimořádné události na oddělení v roce 2015 nedošlo,  

Mezi nejčastějších deset diagnóz patří tyto:  
Kontuze hlavy 495 

Dehydratace 342 

Funkční dyspepsie 227 

Bolesti břicha 142 

Infekční gastroenteritis 116 

Bronchitis acuta 113 

Akutní zánět hrtanu 110 

Bronchopneumonie 68 

Lyphadenitis mesenterialis 67 

Akutní appendicitis 66 

MUDr. Michael Klimovič, 
Ph. D.

primář
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Radiologické oddělení 
Radiologie, jako základní paraklinický lékařský obor zabezpečovala v roce 2015 

následující 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. Disponuje úložištěm dat PACS umožňující 

prohlížení obrazové dokumentace lékaři dalších oddělení naší nemocnice a zároveň je 

zapojeno do sítě ReDiMed s možností přeposílání obrazové dokumentace na pracoviště 

lékařů mimo nemocnici připojených k našemu systému a na pracovitě jiných nemocnic pro případ konzultace nebo 

při jejich vyžádání.  

 

 

 

Počty vyšetření a deset nejčastějších druhů najdete v následujících tabulkách: 
  2013 2014 2015 

 RTG vyšetření 48 139 46 365 47 792 

 CT vyšetření 5 089 4 844 5 241 

 UZ vyšetření  15 727 14 708 15 171 

 Vyšetření z lůžkových odd. 16 427 12 591 12 311 

 

UZ břicha 10 191 

RTG plic 9 328 

RTG páteře 5 470 

RTG kyčle 3 727 

RTG lebky 1 356 

CT mozku 1 628 

UZ cév 1 711 

RTG břicha 1 542 

CT břicha 1 619 

RTG zubů (PANO) 1 256 

MUDr. Liběna Čapková

primář



 

21 

Oddělení klinických laboratoří 
Laboratorní celek OKL tvoří dvě pracoviště: Oddělení klinické biochemie a hematologie 

(OKBH) a Mikrobiologické oddělení (MIK). 

OKBH zabezpečovalo vyšetření, která spadají pod odbornost klinické biochemie, 

hematologie a transfuzního lékařství. Zároveň byla v plné míře zachována spolupráce s 

Transfuzním oddělením v oblasti vyšetřování dárců a spolupráce s externími 

laboratořemi, kam byly expedovány vzorky s požadavky na specifická vyšetření. Úsek 

transfuzního lékařství, jehož základní činností jsou imunohematologická vyšetření, 

sloužil jako krevní banka pro naši nemocnici i pro nemocnici Blansko. 

Hlavní náplní činnosti mikrobiologického oddělení byl klasický kultivační průkaz původců 

infekčních onemocnění a stanovování citlivosti k antimikrobním preparátům a 

antibiotické poradenství. Oddělení nadále zabezpečovalo a rozvíjelo průkaz protilátek 

proti původcům infekčních onemocnění (bakteriální a virová) – infekční sérologii. 

 

Druhý rok organizačně spojeného provozu biochemie a hematologie byl rokem, kdy se vytříbily procesy společné 

a procesy odborně specifické. Byla prokázána vysoká efektivita společného provozu. Nejdůležitější informace 

z obou součástí OKL jsou tyto: 

Oddělení klinické biochemie a hematologie 

• V oblasti pracovního prostředí došlo k výraznému posunu zrealizováním výměny oken na celém oddělení.  

• Kontrolní návštěva z Krajské hygienické stanice JMK potvrdila vhodnost a dodržování provozního řádu. 

• Formou zápůjčky byl pořízen nový sofistikovanější analyzátor na vyšetřování krevního obrazu.  

• Pokračovala příprava pěti pracovníků zaměřená na zvyšování kvalifikace. 

 

Mikrobiologické oddělení 

• VŠ nelékařka získala atestaci v oboru mikrobiologie s označením specialisty bio analytik pro mikrobiologii.  

• Externí kontroly kvality prokázaly požadovanou úroveň oddělení, které i nadále plní podmínky správné 

diagnostiky. 

• Došlo k rozšíření vyšetření o atypické původce infekcí urogenitálního traktu. 

• Oddělení poskytovalo konzultační služby týkající se laboratorní diagnostiky infekcí a antibiotické terapie, 

čímž přispívalo k racionalizaci a efektivitě léčby infekcí. 

 

Základní statistika je následující: 
  2014 2015 

OKBH Počet vyšetření  650 979 684 340 

Počet vyšetření pro dárce 35 908 36 374 

Počet bodů 40 096 693 41 404 029 

MIK Počet vyšetření  148 03 17 726 

Počet bodů 9 224 840 13 570 479 

 

Ing. Anna Páchová

vedoucí oddělení
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Transfuzní oddělení (TO) 
Transfuzní oddělení provádělo v roce 2015 v rámci regionů Blansko a Boskovice odběry 

krve a plazmy od dárců krve, zpracování odebrané krve, expedici krevních přípravků 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. 

Hematologická ambulance vyšetřuje pacienty s onemocněním krve, kostní dřeně a 

lymfatického systému. Provádí terapii většiny obvyklých neonkologických onemocnění 

krve, zajišťuje diagnostiku a léčbu onkologických a vzácnějších neonkologických 

onemocnění krve na vyšších pracovištích ( FN Brno, FN Olomouc). 

V srpnu 2015 prošlo oddělení úspěšně auditem Státního úřadu pro kontrolu léčiv. 

V průběhu roku došlo i k řadě zlepšení, z nichž vybíráme následující: 

• čtyři nová odběrová lehátka pro dárce – byla dokončena obměna starých odběrových lehátek 

• připojení Wi-fi na internet pro dárce - v čekárně i v odběrovém sále 

• nový systém pro monitorování teploty při převozu transfuzních přípravků. 

 

Počet odebraných plných krví podle požadavků oddělení se v letošním roce zvýšil, stejně tak jako počet odběrů 

autotransfuzí hlavně před velkými ortopedickými zákroky a počet pacientů, jak je patrno z následujících tabulek. 

Transfuzní oddělení 
 2013 2014 2015 

Počet odběrů plné krve           3 109  3 216  3 664 

Počet odběrů plazmaferéza         1 421  1 611  1 582 

Počet vyrobených erytrocytárních koncentrátů   2 962  3 114  3 525 

Počet vyrobených plazem ke klinickému použití 372 289 325 

Plazma k dalšímu zpracování (litry)      1 876  1 971 2 069 

Autotransfuze               33 55 77 

 
 
Hematologická ambulance 
 2014 2015 

Počet ošetření                 5 165  5 272 

Z toho počet vyšetření (kompletní, cílené a kontrolní)   3 032  3 752 

Počet pacientů                 1 392  1 527 

Počet podaných transfuzí na hematologické ambulanci 190 219 

  

MUDr. Olga Klímová

primář
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Rehabilitační oddělení 
Rehabilitační oddělení zajišťuje péči pro ambulantní pacienty spádové oblasti, pro 

pacienty 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. 

Tým jedenácti fyzioterapeutek, jedné ergoterapeutky, dvou masérů a dvou zdravotních 

sester nabízí kromě lékařské péče hrazené pojišťovnami i péči za přímou úhradu, široké 

spektrum procedur a služeb regeneračních a rekondičních. 

Pracovníci rehabilitačního oddělení se v roce 2015 zúčastnili několika certifikovaných 

kurzů a seminářů zaměřených na současné trendy rehabilitace. 

Vyškolení pracovníka v manuálních lymfoterapiích rozšířilo spektrum nehrazených 

procedur pro naše klienty. 

 

Pro další zkvalitnění péče o naše klienty byly v roce 2015 pořízeny tyto nové přístroje: 

• pohyblivé rameno s více diodovým aplikátorem Charlie ke stávajícímu laserovému přístroji, s kterým 

ošetříme i velké části těla v kratším čase 

• nový elektroléčebný přístroj se širokým spektrem léčivých programů pro poruchy pohybového aparátu, 

neurologické a ortopedické pacienty 

• dvě nová polohovatelná lehátka pro individuální terapii 

• ambulance lékaře byla dovybavena rastrovací plochou za plantoskop a pelvimetrem 

 

Počet vyšetření a jejich nejčastější druhy uvádí následující tabulky: 
  Počet vyšetření Počet pacientů 

Název ambulance 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Ambulance rehabilitace 4 810 4 741 5 332  5 275 3 583 4 061 

 

Nemoci svalové a kosterní soustavy 2 414 

Poranění, otravy          1 035 

Nemoci oběhové soustavy      103 

Nemoci dýchací soustavy      28 

Nemoci nervové soustavy      207 

Nemoci trávicí soustavy       20 

Nemoci močové soustavy      9 

Nemoci infekční          2 

Nemoci endokrinní              17 

Novotvary             22 

 

 

MUDr. Monika 
Dvořáčková

primář
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Patologicko-anatomické oddělení 
Patologicko-anatomické oddělení nabízí jak pro všechna oddělení Nemocnice Boskovice 

s.r.o. tak pro externí zdravotnická zařízení histologická vyšetření bioptických vzorků a 

negynekologická cytologická vyšetření. Pro nemocniční oddělení zajišťuje dále 

peroperační vyšetření. V autoptickém provozu pak provádí patologicko-anatomické pitvy 

zemřelých pro nemocnici Boskovice a Nemocnici Milosrdných bratří Letovice. 

Základem histopatologické bioptické diagnostiky na oddělení nadále zůstává diagnostika 

melanocytárních lézí společně s vyšetřením endoskopických vzorků gastrointestinálního 

traktu (včetně vyšetření sliznice duodena pro diagnostiku celiakie) a histopatologickou 

diagnostikou gynekologických neoplasií i non-neoplastických lézí. Ve spolupráci s 

gynekologickým oddělením byly rozšířeny možnosti peroperačního vyšetření u 

karcinomu děložního těla. Významný nárůst počtu a výtěžnosti vyšetření byl také 

zaznamenán v histopatologické onkologické diagnostice punkčních biopsií prostaty. 

 

Všechny metodiky prováděné na oddělení jsou plně standardizovány, nadále jsou kladeny vysoké požadavky jak 

na kvalitu reagencií a materiálů, tak i na kvalitu zpracování a dodržování dokumentovaných postupů. Důkazem 

toho je úspěšná reakreditace Oddělení patologie společností ČIA podle normy ISO 15189:2013. Pro udržení kvality 

vyšetření se oddělení registrovalo do národní organizované EHK společnosti SEKK. 

 

Patologicko-anatomické oddělení opakovaně splnilo podmínky MZ pro udělení akreditace pro specializační 

vzdělávání lékařů v oboru patologie. 

 

Mezi nejdůležitější změny v uplynulém roce patří: 

 

• V oblasti ne gynekologických cytologických vyšetření změny v metodice vyšetření pomocí nově zakoupené 

cytocentrifugy, která umožňuje zhotovení tzv. cytospinových preparátů. Tato změny metodiky výrazně 

zvyšuje kvalitu cytologických preparátů a výtěžnost vyšetření. 

• Dokončení přípravy k zavedení metody imunohistochemie začátkem následujícího roku. V rámci přípravy 

bylo nutné pořídit nové přístrojové vybavení pro přípravu a zpracování imunohistochemických preparátů, 

celé spektrum specifických reagencií a materiálů a zajistit proškolení laborantek. Imunohistochemie je 

významnou pomocnou vyšetřovací metodou, nezbytnou pro diagnostiku např. nádorů prostaty z punkčních 

vzorků, gyneko-onkologickou diagnostiku, diagnostiku nádorových lézí neznámého origa atd. Zavedením 

této metody bude spektrum vyšetřovacích metod na našem typu pracoviště patologie kompletní. 

 

V uplynulém roce došlo k dalšímu rozšíření spolupráce s žadateli o vyšetření z řad klinických lékařů a k dalšímu 

meziročnímu nárůstu počtu bioptických vyšetření, jak vyplývá z tabulky: 

 

  2013 2014 2015 

Počet bioptických vyšetření 2 844 3 127 3 594 

Počet cytologických vyšetření 212 259 266 

Patologicko-anatomická pitva 55 8 3 

MUDr. Iva Horáková

primář



 

25 

Samostatné ambulance 

Neurologická ambulance 
Na dvou ambulantních pracovištích poskytovala klinické neurologické vyšetření a v elektrofyziologických 

laboratořích EEG a EMG vyšetření, a to ambulantním pacientům a konziliárně pacientům hospitalizovaným na 

odděleních nemocnice. 

Ambulance zajišťovala péči o dospělé pacienty s onemocněním periferního, centrálního a autonomního nervového 

systému. Kromě toho prováděla i vyšetření zaměstnanců pro pracoviště s definovanými riziky možného 

neurogenního či myogenního postižení. 

V roce 2015 jsme provedli: 

• 269 EEG vyšetření u 269 pacientů 

• 13 227 EMG vyšetření u 1 255 pacientů   

 

Psychologická ambulance 
Ambulance pracovala v rozsahu ambulantní péče a konziliární služby pro lůžková oddělení, 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 potřeby OSSZ a zdravotních pojišťoven 

 

Psychiatrická a psychosomatická ambulance 
Ambulantní péče a konziliární činnosti pro lůžková oddělení nemocnice řešily nejčastěji tato onemocnění: 

• depresivní stavy a jiné afektivní poruchy 

• organické a dušení poruchy, především demence různé etiologie 

• závislosti na alkoholu a dalších psychoaktivních látkách, odvykací stavy 

• psychózy 

• mentální retardace 

• úzkostné poruchy 

• poruchy osobnosti 

• krizová intervence 

• poruchy přizpůsobení  

 

Logopedická ambulance 
Logopedická ambulance poskytovala komplexní logopedickou péči pro všechny vady řeči, diagnostiku, 

poradenství a logopedickou intervenci, a to jak pro dětské tak i dospělé pacienty. Počty pacientů a vyšetření jsou 

uvedeny v závěru kapitoly. 

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, kde pracuje s hospitalizovanými klienty. 

Nadále je 1x týdně poskytována logopedická péče na detašovaném pracovišti v Nemocnici Milosrdných bratří 

Letovice. 
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  Počet vyšetření Počet pacientů 

Název ambulance 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Neurologická ambulance 9 096 8 216 8 634 4 295 3 759 3 768 

Psychiatrická ambulance 1 010 979 604 220 273 118 

Psychologická ambulance 363 291 385 95 95 100 

Logopedická ambulance 1 966 1 845 1 820 390 406 356 
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Centrální sterilizace 
Oddělení centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní službu v 

přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna zdravotnická pracoviště včetně 

externích zákazníků. Svými úkoly a zaměřením se řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje 

i jeden ze základních aspektů komplexní zdravotní péče. 

Předmětem činnosti Oddělení centrální sterilizace jsou odborné hygienické výkony, komplexní před sterilizační 

příprava, sterilizace parní a formaldehydová a výsledkem je pak sterilní zdravotnický prostředek. Vedení oddělení 

spolupracuje s vedoucími zaměstnanci 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 zdravotnických prostředků. 
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Nemocniční lékárna 
Od roku 2015 provozujeme kromě lékárny v areálu nemocnice i nově zrekonstruovanou lékárnu na boskovickém 

náměstí. Hned první rok ji navštívilo více než 37 tis. zákazníků. Kromě toho zásobujeme léky i Nemocnici 

Milosrdných bratří v Letovicích. Tyto změny vedly k nárůstu tržeb i přes neustálý tlak Státního ústavu pro kontrolu 

léčiv na snižování jejich ceny. Současně se zvýšil i počet zákazníků využívajících služeb našeho e-shopu. 

Úspěšně si vedeme i v oblasti záchytu receptů v nemocniční lékárně, podařilo se jej navýšit již na 70%.  Lékaři 

jsou navíc prostřednictvím našich webových stránek online informování o výpadcích léčiv a ostatních profesních 

novinkách. Pro jejich potřebu, resp. potřebu nemocnice, dodáváme léčiva za nákupní ceny bez jakékoliv přirážky. 

Dobré výsledky máme i v oblasti poradenské činnosti – získali jsme certifikát na poradenství při hubnutí a odvykání 

kouření.  

Nezanedbatelnou součástí prodeje jsou i doplňky stravy, kosmetické přípravky apod. Naše farmaceutické 

asistentky mají certifikáty na poskytování poradenství v oblasti kosmetických přípravků mnoha světových značek. 

Statistické rozložení počtu receptů resp. počtu prodejů doplňkového sortimentu ukazuje 
tabulka. 
 počet receptů volný prodej 

Lékárna nemocnice 71 258 47 821 

Lékárna náměstí 8 233 30 621 
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Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami 

Akutní péče 
Se zdravotními pojišťovnami byly v roce 2015 v akutní péči sjednány dvě formy úhrady v akutní péči. 

1. Dodatek ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče pro rok 2015 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 

U těchto pojišťoven se jedná o úhradu formou platné vyhlášky. Nemocnice Boskovice s.r.o. byla v hospitalizační 

části hrazena formou případového paušálu, tzv. DRG skupina ALFA. K tomuto způsobu vykazování byla 

provedena školení, zejména pro zástupce lékařů jednotlivých oddělení a pracovnice OSZP (oddělení styku se 

zdravotními pojišťovnami). Školení vedl metodik DRG, ve spolupráci s vedoucí OSZP. Úhrada hospitalizační 

složky se odvíjela od úhrady roku 2014 a výkonnostních parametrů roku 2013. 

V ambulantní složce byla stanovena výkonová úhrada s hodnotou bodu dle příslušného segmentu poskytované 

zdravotní péče. Pro rok 2015 byl stanoven tzv. horní risk koridor, který určoval maximální možnou úhradu 

v ambulantní péči. Ta se odvíjela od úhrady ambulantní péče roku 2014 a výkonnostních parametrů roku 2013 dle 

stanoveného vzorce.  

2. 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. 

V roce 2015 se nám podařilo nasmlouvat se zdravotními pojišťovnami několik nových výkonů v gynekologii, 

chirurgii, ortopedii, dále v gastroenterologické a kardiologické ambulanci, a také na oddělení patologicko-

anatomickém. 

Následná péče 
Nově v roce 2015 bylo sjednáno poskytování následné péče, která byla hrazena dle platné vyhlášky, tzn. byla 

stanovena paušální sazba za jeden den hospitalizace pro každou kategorii pacienta. 
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Události, které měly vliv na další vývoj činností v nemocnici 
V akutní péči se nám podařil realizovat záměr sjednocení vykazování laboratoří. S účinností od 1. 3. 2015 se 

vykazuje poskytnutá zdravotní péče z oddělení klinické hematologie, biochemie, mikrobiologie a transfúzní 

lékařství souhrnně, pod jedním IČP. Tímto krokem se zjednodušilo vykazování poskytované zdravotní péče a 

zároveň bylo zajištěno jednotné metodické vedení. Tímto opatřením zároveň došlo i ke zkvalitnění poskytovaných 

zdravotních služeb v této oblasti. 

V rámci reorganizace lůžkového fondu se nám podařilo realizovat záměr sjednocení intenzivní péče pro dospělé. 

Naší snahou bylo sjednotit vykazování poskytované péče na stávajících třech stanicích - ARO 5 lůžek, JIP interního 

oddělení 4 lůžka a JIP chirurgického oddělení 12 lůžek - pod jedním pracovištěm - MULTIOBOROVÁ INTENZIVNÍ 

A RESUSCITAĆNÍ PÉČE. Hlavním důvodem tohoto kroku byla snaha o co nejefektivnější využívání kapacity 

těchto lůžek. Soustředěním intenzívní péče na jedno pracoviště je krok, který podle našeho názoru k tomuto cíli 

povede a bude přínosem pro nemocnici. Účinnost této změny je k 1. 1. 2016. 

S účinností od 1. 1. 2015, formou restrukturalizace lůžkového fondu, se nám podařilo u zdravotních pojišťoven 

nasmlouvat oddělení následné péče s 12 lůžky. Tímto se otevírá nová kapitola v poskytování zdravotních služeb 

v naší nemocnici. Je to první krok k naplnění strategického cíle diverzifikovat strukturu služeb směrem k následné 

a dlouhodobé péči, krok k naplnění zvyšující se poptávky (stárnutí populace) po tomto druhu péče a také i k 

ekonomické prosperitě.  

V roce 2015 se nám podařilo nasmlouvat jako novou kapacitu další druh následné péče – DIOP (dlouhodobá 

intenzivní ošetřovatelská péče), s účinností od 1. 1. 2016. Je to další krok k naplnění našeho záměru rozšíření 

poskytovaných služeb v oblasti následné a dlouhodobé péče. 
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Využití kapacity a obložnost nemocnice 
Akutní péče 2013 2014 2015 

Průměrná obložnost v %  72,9 69,3 69,2 

Průměrná ošetřovací doba (ve dnech)  5,9 5,5 5,3 

Počet lůžko dnů  66 761 60 886 56 290 

Počet hospitalizovaných pacientů  11 331 11 032 10 567 

Počet operací  3 750 3 571 3 596 

 

Následná péče 2015 

Průměrná obložnost v %  83,1 

Průměrná ošetřovací doba (ve dnech)  34,3 

Počet lůžko dnů  3 641 

Počet hospitalizovaných pacientů  106 

 

Počet lůžko dnů a počet hospitalizovaných pacientů v akutní i následné péči celkem 

  2013 2014 2015 

Počet lůžko dnů  66 761 60 886 59 931 

Počet hospitalizovaných pacientů  11 331 11 032 10 673 

 

Přehled objemu poskytnuté zdravotní péče od jednotlivých zdravotních pojišťoven 

Zdravotní 
pojišťovna 

2013 2014 2015 

počet hosp. počet amb. 
návštěv 

počet hosp. počet amb. 
návštěv 

počet hosp. počet amb. 
návštěv 

111 VZP 9 727 239 047 8 907 219 706 8 663 224 684 

201 VOZP 332 8 483 455 10 402 391 10 463 

205 ČPZP 253 4 851 338 5 419 253 5 515 

207 OZP 311 7 779 259 6 969 247 7 104 

209 ZPŠ 5 20 4 97 1 17 

211 ZPMV 2 407 63 746 2 483 65 929 2 407 67 610 

213 RBP 19 224 10 161 10 173 

Celkem 13 054 324 150 12 456 308 683 11 972 315 566 

LSPP dospělí   5 582   5 623   6 387 

LSPP děti   3 828   4 073   4 127 

Celkem LSPP   9 410   9 696   10 514 

 



 

32 

Ekonomická oblast 
Nemocnice Boskovice s.r.o. v souladu se strategickým plánováním dosáhla v roce 2015 stanoveného cíle v oblasti 

hospodaření.   

Snahou managementu bylo koordinovat čerpání nákladů v návaznosti na avizované úhrady od zdravotních 

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 optimalizaci výkonů směřující k maximalizaci výnosů.  

Svůj podíl na růstu celkových výnosů má v neposlední řadě i prodej léků a ostatního zboží v lékárně. Tento nárůst 

byl pozitivně ovlivněn jak otevřením lékárny na náměstí, tak aktivní marketingovou politikou. Výsledkem byl nárůst 

počtu zákazníků tak i tržeb. 

Po realizaci všech uvedených opatření bylo dosaženo zisku 9.104 tis. Kč.  

Vývoj hospodářského výsledku od roku 2013 (v tis. Kč) 

 

Vývoj jednotlivých druhů nákladů a výnosů (v tis. Kč) 
 

NÁKLADY v tis. Kč 2013 2014 2015 

Spotřeba materiálu 72 690 68 487 81 212 

Prodané zboží 32 391 36 778 55 983 

Energie 14 266 11 520 10 181 

Služby 30 596 34 610 39 016 

Osobní náklady 211 640 211 396 219 332 

Odpisy majetku 2 975 2 991 3 469 

Prodaný majetek a materiál 5 532 6 060 6 559 

Ostatní náklady 9 277 13 162 6 282 

Celkové náklady 376 392 385 004 422 034 
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VÝNOSY v tis. Kč 2013 2014 2015 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 297 014 317 449 339 357 

Tržby z prodeje zboží 40 271 45 081 67 706 

Aktivace 16 183 15 492 15 405 

Tržby z prodeje majetku a materiálu 6 986 8 307 8 179 

Ostatní výnosy 257 1 232 491 

Celkové výnosy 360 711 387 561 431 138 

 

Podíl jednotlivých nákladů na celkových nákladech roku 2015 

 

Kladný hospodářský výsledek umožnil realizovat rozsáhlé stavební investice a investice do zdravotnického 

vybavení za účelem dalšího zkvalitnění péče o klienty i zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance.  

Z pohledu dlouhodobého vývoje můžeme tedy konstatovat, že organizace je finančně zdravou a pro partnery 

důvěryhodnou společností, která plní své závazky.  
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Hospodářsko-technická oblast 
Rok 2015 se v nemocnici Boskovice nesl ve znamení množství rekonstrukcí a dalších investic, a to jak do zařízení 

pro zdravotnické služby, tak obecně pro zlepšení kvality vnitřního prostředí. 

Hned začátkem roku byla provedena rekonstrukce lékárny na náměstí. Lékárna byla vybavena novým nábytkem, 

byla vyměněna výloha, vybudován bezbariérový vstup, zrekonstruovány podlahy a strop. V nemocnici samotné 

návštěvníci jistě ocení nové centrální informační centrum, kde byl nově zřízen příjem pacientů a přemístěna 

recepce a pokladna. Společně s touto akcí byl upraven vestibul a vstupní chodba v přízemí nemocnice. 

Následovala rekonstrukce rehabilitační ambulance – vznikla vstupní recepce vybavená novým nábytkem. Podobně 

proběhla i obnova čekárny a recepce ambulance chirurgické. Ve spolupráci s Městem Boskovice proběhla výměna 

střechy na patologickém a mikrobiologickém oddělení a byl pořízen nový dieselagregát – záložní zdroj pro 

nemocnici. 

Na ortopedickém oddělení a chirurgii mají klienti možnost nyní využívat nové nadstandardní pokoje. Jejich moderní 

vybavení uspokojí i nejnáročnější z nich. Na ortopedickém oddělení k tomu přispělo i významné zlepšení 

pracovních podmínek personálu v rekonstruované kuchyňce a instalací nové signalizace sestra-pacient. Pro 

zvýšení bezpečnosti byly instalovány protipožární dveře ve vstupu na oddělení. Na půdě pak proběhly potřebné 

práce pro kolaudaci prostorů pro potřeby archivu, který tak získává dostatečný prostor. A koncem roku pak 

započala první etapa přestavby dětského oddělení. V prvním patře tak vzniknou i zcela nové pokoje pro rodiče 

s dětskými pacienty, které budou vybaveny kromě jiného i vlastním sociálním zařízením. 

Nákladově významná oblast energetiky a vodohospodářství s sebou přinesla několik opatření ke zvýšení stále 

ještě vysokých nákladů. Z důvodu snížení nákladů na provoz rozvodů teplé užitkové vody v areálu nemocnice a 

pro zabezpečení kvality teplé užitkové vody v celém areálu nemocnice byla navázána spolupráce s odbornou 

firmou z Brna. Energeticky a pracovně náročná termická desinfekce okruhů TUV, ke které byl nutný starý parní 

zdroj, jsme nahradili šetrným dávkováním desinfekčního prostředku. Pro zajištění stále se zvyšujících legislativních 

požadavků na řízení a sledování provozu vytápění byl do kotelny instalován systém měření a regulace. V polovině 

letošní topné sezóny bylo zprovozněno centrální sledování a řízení z nového centrálního řídícího počítače měření 

a regulace což umožňuje lépe sledovat a řídit vytápění jednotlivých objektů nemocnice dle aktuálních potřeb. Dále 

byla provedena výměna starých nevyhovujících oken za okna izolační, zateplení objektu komplementu a celého 

pavilonu víceúčelového zdravotnického zařízení včetně izolace stropu nejvyššího podlaží. Současně s izolačními 

pracemi proběhla modernizace provozu v objektu kotelny. Jedná se o demontáž zastaralého parního hospodářství 

včetně nevyhovujícího rozdělovače radiátorových topných okruhů. Na místo starého nevyhovujícího byl osazen 

rozdělovač nový vybavený kvalitními oběhovými čerpadly, včetně měření a automatické regulace teplot 

jednotlivých topných větví. Na střechu kotelny byly osazeny dvě sestavy po pěti kusech plynových tepelných 

čerpadel značky ROBUR o celkovém tepelném výkonu 430kW. Tato plynová tepelná čerpadla jsou zdrojem tepla 

pro nízkoteplotní vytápění objektů nemocnice. V neposlední řadě proběhla generální oprava kogenerační jednotky 

MT 140, která nám dovolí prodloužit o několik let životnost kogenerační jednotky a zajistit energeticky výhodné 

zásobování nemocnice teplou užitkovou vodou a snížení nákladů na nákup elektrické energie. 

Současně probíhaly i nezbytné přípravné práce pro další z dlouhého seznamu připravovaných akcí, které jako 

v minulosti budou čekat na volné finanční prostředky. 
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Zdravotnické prostředky a investice pořízené v průběhu roku 2015 z vlastních prostředků: 
Název zařízení Umístění Celková cena 

Systém telemetrický pro 8 pacientů Interna B 866 360 

dávkovač injekční 29 ks ARO 666 710 

Elektrokoagulační jednotka pro dva resektoskopy Operační sál 4. patro - 
gynekologie 

556 207 

Cystoskop Operační sál 3. patro - chirurgie 442 729 

Ureteroskop Operační sál 3. patro - chirurgie 442 729 

Pumpa infuzní 15 ks ARO 435 600 

Videokolonoskop Interní ambulance-gastro 363 000 

Bateriová vrtačka Operační sál 3. patro - chirurgie 351 280 

Přístroj pro hemodynamickou monitoraci pacienta ARO 239 580 

Termostat Mikrobiologie 208 725 

Laser Mphi Rehabilitace 199 650 

Vaginální sonda k ultrazvukovému přístroji Acuson 
S1000 

Gynekologické oddělení 196 020 

Defibrilátor ARO 192 390 

Křeslo porodní Porodní sál 156 429 

Lůžko el. polohovací ARO 127 205 

Motorová jednotka k artroskopické sestavě Shaver Operační sál 3. patro - chirurgie 119 790 

Myčka podložních mís ARO 118 580 

Odstředivka Patologie 117 372 

Software k monitoru Nihon Kohden Anesteziologie 96 195 

Antidekubitární matrace ARO 78 188 

Kráječ chleba a knedlíků Stravovací provoz 69 624 

Fototerapeutická lampa LILLY Novorozenecké oddělení 68 365 

Přístroj elektroléčebný Rehabilitace 53 119 

Termostat Mikrobiologie 51 994 

Kopírka Informace 49 900 

Transportní lehátko Operační sál 3. patro - chirurgie 46 135 

Transportní lehátko Operační sál 3. patro - chirurgie 46 135 

Odsávačka Operační sál 4. patro - 
gynekologie 

43 792 

Lůžko el. polohovací Interna B 41 128 

Lůžko el. polohovací Interna B 41 128 

Lůžko el. polohovací Interna B 41 128 

Lůžko el. polohovací Interna B 41 128 

Lůžko el. polohovací Interna B 41 128 

Lůžko el. polohovací Interna B 41 128 

Lůžko el. polohovací Interna B 41 128 

Lůžko el. polohovací Interna B 41 128 
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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 průběžné modernizace 

všech prvků i zajišťování aktualizace veškerého používaného software, který je pro chod nemocnice naprosto 

nezbytný. Zaměstnanci tohoto oddělení poskytují i komplexní uživatelskou podporu včetně zaškolování uživatelů. 

Mezi nejvýznamnější akce zabezpečované v roce 2015 patří: 

• dodávka HW a SW pro virtualizaci serverů Nemocnice Boskovice s.r.o. Na dvou fyzických serverech na 

platformě VMware bylo instalováno 22 virtuálních serverů. 

• nákup a instalace100 nových počítačů s operačním systémem Windows10, které jsou postupně začleňovány 

do domény. Tyto nové počítače nahrazují starší počítače se systémem Windows XP. 

• pokrytí lůžkových a transfuzního oddělení nemocnice signálem Wi-Fi. Prostřednictvím tohoto Wi-Fi signálu 

se mohou pacienti připojovat k internetu zdarma. 

• instalace a zprovoznění systému ShiftMaster. Systém se v nemocnici používá pro plánování směn sester. 

• instalace a zprovoznění systému Medirex. Je používán pro svolávání lékařů ke konziliím. Tento systém je 

také možné použít pro krizové řízení.  

• rozšíření nemocničního informačního systému o modul MedicalNet, který zajišťuje elektronické předávání 

lékařských zpráv a laboratorních výsledků externím lékařů a dalším zdravotnickým zařízením.  
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Poděkování sponzorům a pacientům 
Děkujeme touto cestou našim sponzorům, kteří svými příspěvky pomohli uskutečňovat naše plány a záměry 

vedoucí k rozvoji nemocnice nad rámec vlastních disponibilních prostředků. 

UNIS COMPUTERS, a.s. 

ORTIKA a.s. 

BAYER s.r.o. 

Marek Fiala 

Agentura-D-PRODUCTION, s.r.o. 

Lubor Dobeš 

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. 

Poděkování patří i našim pacientům, kteří využívají služeb naší nemocnice a kteří svoji pochvalou odměňují snahu 

všech zaměstnanců o co nejlepší péči. Stejně tak děkujeme i těm, kteří nám svými podněty a připomínkami dávali 

po celý rok nezbytnou zpětnou vazbu.  
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Přílohy k účetní závěrce 
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Informace o společnosti 
Nemocnice Boskovice s.r.o. 

Otakara Kubína 179  
680 21 Boskovice 

Telefon 516 491 111 

Fax 516 491 606 

www.nembce.cz 

 


