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Úvodní slovo jednatele 
Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi, abych se s Vámi podělil o výsledky naší nemocnice v roce 2017, a to jak 

v oblasti poskytování péče, tak i v ekonomické sféře, a to prostřednictvím několik 

namátkově vybraných faktů, jež z hlediska vnímání činnosti i pověsti nemocnice 

považuji za podstatné. 

 

V medicínské oblasti byl rok charakterizován uskutečněním celkem 3 513 operací, 

přičemž výrazně stouplo procento technicky a časově náročnějších zákroků. Na svět 

jsme pomohli přesně 900 dětem, z toho třem dvojčátkům. 

 

Hospitalizováno bylo 10 056 pacientů, což je počet odpovídající předešlým rokům, 

ambulantní ošetření vyhledalo 316 838 pacientů, což potvrzuje stabilní trend 

poskytované péče v jednotlivých segmentech. 

 

 V ekonomické oblasti dosáhla Nemocnice Boskovice s.r.o. stanoveného cíle a vykázala pozitivní hospodářský 

výsledek ve výši 3 827 tis. Kč.  

 

Tato hodnota je sice nižší, než v minulém roce, v kontextu plošného navyšování osobních nákladů, které v našem 

případě nebylo plně kompenzováno navýšením úhrad, však představuje mimořádný úspěch. Pozitivního výsledku 

bylo dosaženo především důslednou kontrolou výdajů spolu s pečlivým výběrem dodavatelů pro nákup 

spotřebního materiálu. 

 

Vynikajícího výsledku dosáhlo oddělení pro styk se zdravotními pojišťovnami, kdy objem vykázané péče překročil 

objem stanovených záloh a takto přispělo k pozitivnímu výsledku hospodaření. 

 

Investiční činnost směrem k rekonstrukci areálu nemocnice a obnově přístrojového vybavení byla pro nás neméně 

důležitá. V březnu jsme dokončili druhou etapu stavební rekonstrukce Dětského oddělení, které již kompletně 

slouží rodičům s dětmi. 

 

Nákupy zdravotnické techniky jsme realizovali prostřednictvím laskavých dotací z města Boskovice, v objemu cca 

9,5 mil Kč, ale také z vlastních zdrojů v objemu asi 3,5 mil Kč. Mezi nejvýznamnější položky patřily anesteziologické 

přístroje, operační stůl, moderní endoskopy, nebo obnova technického vybavení oddělení patologie. V nákupech 

budeme pokračovat podle ambiciózního investičního plánu i v roce 2018. 

 

Oblast IT byla podpořena úspěšnou účastí nemocnice v dotačních řízeních, kdy v rámci dvou integrovaných výzev 

naše instituce získala dotace v celkové výši cca 10 mil Kč, částečně k refinancování předchozích investic, částečné 

k nákupu nových IT systémů. 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

 

rok 2018 bude pro Nemocnici Boskovice s.r.o. další výzvou, zejména v oblasti hospodářské, ale také personální, 

kde se vedení organizace bude soustředit zejména na udržení loajality personálu, jak lékařského,  

tak i nelékařského a technického.  

 

Přeji si, a udělám vše pro to, aby Nemocnice Boskovice s.r.o. i nadále pokračovala ve zvyšování kvality 

poskytované péče a pro náš region zůstala významným a kredibilním zaměstnavatelem.  

 

prof. MUDr. Miloš 
Janeček, CSc.



 

2 

A v neposlední řadě si přeji také, aby do areálu naší nemocnice nikdo nevstupoval se strachem či obavami,  

ale s nadějí a oprávněnou důvěrou. 

 

prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. 

jednatel 
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Organizační schéma platné k 31. 12. 2017 
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Seznam vedoucích zaměstnanců k 31. 12. 2017 

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

RNDr. Dan Štěpánský Statutární zástupce jednatele, analytik 

MUDr. Vladimír Zemánek Náměstek pro léčebně preventivní péči 

Mgr. Lenka Strnadová Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 

 

Primáři 
MUDr. Vladimír Zemánek Primář anestezie a multioborové intenzivní a resuscitační péče 

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. Blanka Vepřeková, Ph.D Primářka oddělení následné lůžkové péče  

 

Vedoucí zdravotničtí pracovníci 
MUDr. Josef Snášel  Vedoucí lékař multioborové jednotky intenzivní péče 

MUDr. Jaroslav Laštůvka Vedoucí lékař centrálních operačních sálů 

MUDr. Nina Pluháčková Vedoucí lékařka ambulantního traktu 

Ing. Anna Páchová Vedoucí oddělení klinických laboratoří a mikrobiologie 

Mgr. Marie Žídková Vedoucí farmaceutka 

 

Vrchní sestry 
Mgr. Petra Faltýnková Vrchní sestra anestezie a multioborové intenzivní a resuscitační 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 

Jarmila Cápalová Vrchní laborantka oddělení klinických laboratoří 

 

Ostatní vedoucí pracovníci 
Marie Tichá Vedoucí oddělení styku se zdravotními pojišťovnami 

Ing. Štěpánka Hemzáčková, LL.M. Vedoucí ekonomického oddělení 

Ing. Jana Hauková Vedoucí personálního a mzdového oddělení 

Markéta Zábranská Vedoucí provozně obchodního oddělení 

Ing. Josef Holub Vedoucí oddělení informačních technologií 

Ing. Karel Horák Vedoucí technického oddělení 
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Personální oblast 

Základní změny v pracovních pozicích managemetu  
 

V managementu společnosti došlo v roce 2017 ke změně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. V listopadu 2017 

nastoupila na tuto funkci Mgr. Lenka Strnadová. 

V listopadu 2017 nastoupila na pozici primářky oddělení následné lůžkové péče MUDr. Blanka Vepřeková, Ph.D. 

Počty zaměstnanců k 31.12.2017 a jejich srovnání s roky 2015 a 2016 

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

jednotlivých kategorií. 

 

Porovnání počtu zaměstnanců jednotlivých profesí 
Kategorie Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

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

Lékaři + farmaceuti 70,5 14,5 71,5 14,6 74,1 15,1 

Jiní odborní pracovníci - VŠ 4,5 0,9 4,4 0,9 5,6 1,2 

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

Nelékařští zdravotničtí pracovníci 245 50,6 243,8 49,7 236,9 48,3 

Ošetřovatelé 8,3 1,7 9,3 1,9 11,4 2,3 

Sanitáři 52,3 10,8 57,1 11,6 58,7 12,0 

THP 39,3 8,1 39,0 7,9 38,9 7,9 

Dělníci 63,9 13,2 64,8 13,2 63,4 13,0 

Celkem 484,8 100,0 490,9 100,0 490,2 100 

  

15,1

1,2

0,2

48,3

2,3

12

7,9

13

Rozdělení zaměstnanců dle profesí 
k 31. 12. 2017

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

Nelékařští zdravotničtí  pracovníci Ošetřovatelé Sanitáři

THP Dělníci
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Fluktuace  
Míra fluktuace v roce 2017 dosáhla výše 18,6%, což je ve srovnání s rokem 2016 zvýšení o 6,3%.  

 

Rok 2015 2016 2017 

Počet nástupů 70 78 81 

Počet výstupů 54 64 97 

 

Nejčastějším způsobem ukončení pracovního poměru byla dohoda bez udání důvodů (37 případů).  

Přehled důvodů ukončení pracovních poměrů ve srovnání s předcházejícími roky je uveden v následující tabulce. 

Důvody ukončení pracovního poměru: 2015 2016 2017 

Odchod do starobního nebo invalidního důchodu 5 4 5 

Skončení PP uplynutím sjednané doby 8 6 15 

Zrušení PP ve zkušební době 5 8 9 

Dohoda bez udání důvodů 18 19 37 

Výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodů 16 25 29 

Výpověď ze strany zaměstnavatele 2 1 1 

Úmrtí 0 1 1 

Dohoda - organizační důvody 0 0 0 
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Vzdělávání  
Na školicí akce bylo v roce 2017 vynaloženo celkem 491 tis. Kč.  

V systému specializačního vzdělávání bylo v roce 2017 zařazeno celkem 34 lékařských a jiných odborných 

pracovníků a 7 nelékařských pracovníků. 

Specializační vzdělávání lékařů a jiných odborných pracovníků 
Obor specializace  Počet studujících  

v roce 2017 
Počet ukončených studií  

v roce 2017 

Anesteziologie a intenzivní medicína 5  

Gynekologie a porodnictví 4  

Dětské lékařství 6  

Ortopedie 2  

Chirurgie 5 1 

Vnitřní lékařství 6  

Endokrinologie a diabetologie 2  

Hematologie a transfúzní lékařství 1  

Radiologie a zobrazovací metody 0  

Klinická farmacie, Lékárenství 3  

 

Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků 
Obor specializace  Počet studujících  

v roce 2017 
Počet ukončených studií  

v roce 2017 

Klinická biochemie 1 1 

Perioperační péče 2  

Intenzivní péče 3 1 

Mikrobiologie 1  
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Řízení kvality zdravotní péče 
Problematikou kvality zdravotní péče se zabýváme stejně intenzivně jako většina zdravotnických zařízení, a to 

nejen z důvodů vyplývajících ze zákona, ale i ve snaze obstát v konkurenci poskytovatelů zdravotních služeb. 

Řízením kvality zdravotní péče můžeme zvyšovat prestiž naší nemocnice a dosáhnout vyššího ekonomického 

růstu. Naším cílem v této oblasti je zlepšování zdravotního stavu, zlepšování kvality života a spokojenosti obyvatel 

o něž pečujeme a získání pozitivních hodnocení z jejich strany. 

Důležitou a klíčovou součástí kvalitní zdravotní péče je péče ošetřovatelská. Nelékařští zdravotničtí pracovníci jsou 

nejpočetnější skupinou zdravotnického týmu, a proto také velmi výrazně ovlivňují celkovou kvalitu poskytované 

péče, a to ať už pozitivně, či negativně. Proto je řízení kvality ošetřovatelské péče stěžejní pro řízení kvality v celé 

nemocnici. 

Kvalita poskytované péče je neustále sledována, hodnocena, měřena a porovnávána. K tomuto účelu byly  

v Nemocnici Boskovice s.r.o. pro léta 2016 a 2017 definovány níže uvedené indikátory: 

 sledování nežádoucích událostí 

 sledování výskytu nozokomiálních nákaz 

 sledování pádů – zde klademe důraz především na prevenci 

 sledování spokojenosti pacientů hospitalizovaných i ambulantních 

 sledování spokojenosti zaměstnanců 

Jádrem systému hodnocení kvality na jednotlivých pracovištích je odborný interní audit (vnitřní kontrola), který  

je prováděn týmem vedoucích pracovníků a vyškolených odborníků (tým schválených interních auditorů).  

Na hodnocení péče se adekvátně podílí všichni účastníci procesu poskytování péče – tzn. lékaři, sestry, pacienti. 

Audity jsou zaměřeny především na kontrolu plnění vnitronemocničních norem. 

V systému řízení kvality na jednotlivých pracovištích mají rozhodující úlohu všichni pracovníci, kteří přicházejí  

do styku s pacienty a řeší jejich konkrétní zdravotní problémy. 

Spokojenost našich pacientů s poskytovanými zdravotními službami se odráží také v počtu stížností. Stížnosti 

pečlivě evidujeme a vyhodnocujeme. 

Postup při vyřizování stížností je k dispozici na webu Nemocnice Boskovice s.r.o. https://www.nembce.cz/postup-

pri-vyrizovani-stiznosti.html. Každá stížnost je pro nás impulsem k zamyšlení a zlepšení kvality služeb. 

Při poskytování zdravotní péče dbáme na náležitou odbornou úroveň s respektováním pravidel vědy a uznávaných 

medicínských postupů, ctíme individualitu pacienta. Odborná úroveň je úzce spjata s kontinuálním vzděláváním 

zdravotnických pracovníků. K profesnímu rozvoji našich zaměstnanců dochází, mimo jiné, také prostřednictvím 

interních vzdělávacích programů. Investice vynakládané do vzdělávacích procesů mají vysokou návratnost a jsou 

zcela nezbytné k dosažení konkurenceschopnosti organizace. 

Aby naše nemocnice byla bezpečnou pro pacienty i zaměstnance neustále vyhledáváme a eliminujeme rizika  

v následujících oblastech: 

• pády a poranění 

• vznik dekubitů 

• nežádoucí události 

• hodnocení stavu výživy pacientů a prevence malnutrice 

• správná identifikace pacientů 

• bezpečné podávání léčiv 

• prevence záměny strany a výkonu 

• Co se týče bezpečného prostředí, máme na zřeteli především: 

• dodržování hygienických předpisů 

• požární ochranu 

• školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti při práci 

• bezpečné budovy a provozy 

• bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami 

• odpadové hospodářství 

• bezpečné zacházení se zdravotnickou technikou 
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29. 6. 2016 získala Nemocnice Boskovice s.r.o. certifikát kvality a bezpečí, vydaný Českou společností  

pro akreditaci ve zdravotnictví. Platnost certifikátu je do 29. 6. 2019. 

 

Získání certifikátu je výrazem kvality zdravotnického zařízení. Znamená to, že nemocnice je po všech stránkách 

schopna postarat se o své pacienty na odpovídající úrovni. Prvotní je samozřejmě hledisko odborné péče,  

ale posuzováno je také technické zabezpečení, služby a zázemí celé nemocnice. Na získání certifikátu se podíleli 

všichni zaměstnanci nemocnice, prošli řadou školení, byli nuceni prokazovat své vědomosti a schopnosti. Získání 

samotné akreditace není samoúčelné. Odráží kvalitu zdravotní péče, je zárukou bezpečí pacientů naší nemocnice 

a zaručuje, že pracujeme v souladu s pravidly správné léčebné praxe tedy takzvaným lege artis způsobem. 

Získání akreditace je cílem, o který usiluje řada zdravotnických zařízení. Tento proces však nekončí získáním 

osvědčení, musí být trvale rozvíjen a zdokonalován tak, aby nemocnice každé 3 roky obhájila, že kvalitu péče 

nejen udržuje, ale dále zvyšuje. Všichni se budeme snažit, aby Nemocnici Boskovice s.r.o. vyhledávalo stále více 

pacientů, kteří budou odcházet spokojeni. 
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Chirurgické oddělení 
Chirurgické oddělení poskytuje ve své spádové oblasti komplexní péči v oborech 

všeobecné chirurgie, gastrointestinální a hrudní chirurgie, traumatologie, urologie  

a základní cévní chirurgie. V oboru všeobecné chirurgie jde především o problematiku 

chronických i akutních onemocnění zažívacího a biliárního traktu, onemocnění břišní  

a hrudní dutiny, akutních a chronických onemocnění měkkých tkání a dále širokou 

problematiku břišních kýl. 

Operativa chirurgického oddělení je tvořena především výkony v oblasti dutiny břišní  

a retroperitonea, malé pánve, hrudníku, orgánů uropoetického systému, končetinové  

a dutinové traumatologie. Cévní operace provádíme v současnosti jen na žilním 

systému končetin a akutní desobliterující výkony tepen. Snahou je dále zdokonalovat 

především výkony mini invazivní, tedy laparoskopické a endoskopické. Operativa 

chirurgického oddělení tedy zahrnuje klasické i laparoskopická operační výkony. Jde  

o výkony terapeutické a diagnostické v indikacích elektivních i urgentních.  

Oblast onkologie zahrnuje diagnostiku a terapii maligních onemocnění zažívacího a biliárního traktu, 

retroperitonea, dutiny břišní, měkkých tkání a orgánů uropoetického systému. Sestává z diagnostiky, léčby  

a dispenzarizace těchto onemocnění. V této oblasti se podařilo navázat a dále rozvíjet spolupráci s MOÚ Brno  

a FN Bohunice (především chirurgickou i urologickou klinikou, ale i dalšími pracovišti zabývajícími se onkologickou 

problematikou). 

Nedílnou a významnou součástí činnosti chirurgického pracoviště je nadále i obor traumatologie. Provádíme 

konzervativní i operační léčbu končetinových a dutinových poranění za využití moderních operačních technik  

(i laparoskopických a mini invazivních) a nových implantátů a stabilizačních systémů. Výjimku tvoří poranění 

páteře, mozku a pánve, která vyžadují operační řešení. V této oblasti a u polytraumat pak úzce a dlouhodobě 

spolupracujeme s pracovišti FN Brno Bohunice (neurochirurgická klinika, traumacentrum) a s ÚN Brno. 

Velký rozvoj nadále pokračoval v oblasti léčby urologických onemocnění. I zde dochází k dalšímu rozvoji 

především miniinvazivních endoskopických a laparoskopických operačních postupů. Zahájila se výstavba 

endoskopického urologického centra v rámci COS, která je v současnosti před dokončením. V jednání  

s pojišťovnami se podařilo schválení některých nových výkonů v tomto oboru, což povede k rozšíření spektra  

i kvantity výkonů a zlepšení péče o urologické pacienty. 

I v roce 2017 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. 

V průběhu roku 2017 došlo k další personální stabilizaci celého chirurgického oddělení. Byli přijati dva lékaři 

absolventi a došlo k odchodu jednoho lékaře L1. Podařilo se tak rozšířit chirurgický tým.  

Lékaři chirurgického oddělení se pasivně zúčastnili 23 chirurgických kongresů v ČR a tří v zahraničí. Aktivně  

na nich vystoupili se 3mi přednáškami. Zúčastnili se 5 workshopů v oblasti klasických oper. výkonů, laparoskopií, 

traumatologie, herniologie a urologie. 

Dále se naši lékaři aktivně podíleli na organizování pravidelných měsíčních odborných seminářů v rámci 

chirurgického oddělení i celé nemocnice.  

V oblasti pre- i postgraduálního vzdělávání jsme jako akreditované pracoviště v chirurgii a traumatologii umožňovali 

a zajišťovali činnost lékařů - stážistů z naší a okolních nemocnic a dále také mediků z LF celé ČR. 

V postgraduálním studiu jeden lékař úspěšně složil atestační zkoušku z chirurgie a dvě lékařky taktéž úspěšně 

absolvovaly tzv. chirurgický kmen a v dalším období se věnovaly přípravě k atestaci z chirurgie s perspektivou 

absolvování atestace v roce 2020. Další dva lékaři se připravovali k absolvování základního chirurgického kmene. 

• nový traumatologický operační stůl a nové RTG mobilní C rameno  

• nové součásti k laparoskopickým výkonům – optiky, nástroje, porty, klipovače 

• nová endoskop. urologická instrumentaria - dokončování výstavby endoskop. oper. urolog.  centra –  

v rámci COS 

• zakoupení nového instrumentaria pro osteosyntézu – nové moderní titanové LCP implantáty a úhlově 

stabilní nitrodřeňové hřeby 

MUDr. Radek Bousek

Primář
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• obnova vybavení oddělení intenzivní péče – monitory, infusní pumpy a dávkovače, lůžka, antidekubitní 

matrace 

• další pokračování revitalizace prostorů chirurgick0ho oddělení - dokončení rekonstrukce vestibulu 

chirurgické oddělení, úpravy chodeb, pokojů, malování oddělení a CHIP  

• další dovybavení 3 nadstandardních pokojů, dokončování obměny nových lůžek, normálních  

i antidekubitálních matrací, osvětlení, TV apod. na standard. pokojích obou oddělení  

• dokončení vybavení na pracovnách sester a převazovnách   

Základní statistické údaje:  
Standard MJIP 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Počet lůžek 62 62 62 12 12 12 

Počet hospitalizovaných pacientů 2 994 2 384 2 471 755 874 746 

Počet ošetřovacích dnů 16 985 14 220 14 506 3 146 3 506 2 887 

Obložnost v % 63,6 63,6 63,9 72,3 79,8 65,9 

Průměrná doba hospitalizace 5,7 5,1 5,3 4,2 4,0 3,9 

 

 
 

Počet ošetření Počet pacientů 

Název ambulance 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Chirurgická ambulance 2 – všeobecná 14 448 14 247 14 080 6 560 6 525 6 403 

Chirurgická ambulance 1 – ÚPS 5 899 6 009 6 221  5 085  5 184  5 334 

Traumatologická ambulance 703 765 861 310 320 345 

Urologická ambulance 3 503 3 461 3 790 1 389 1 562 1 689 

Podologická ambulance 600 
 

655 220 
 

80 

Herniologická ambulance 580 575 450 495 275 276 

Celkem 27 748 25 057 25 057 16 074 13 866 13 866 

 

 

Mezi nejčastější diagnózy patří: 
Název Počet za rok 2017 

Zlomeniny v oblasti končetin 930 

Poranění hlavy a mozku 790 

Onemocnění zažívacího trakt 755 

Onemocnění žlučníku a žlučových cest 620 

Renální koliky 480 

Kýly stěny břišní 285 

Chronické končetinové defekty 236 

Tříselné kýly 155 

Poranění hrudním a bederní páteře 144 

Poranění hrudníku  120 

Appendicitida 95 
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Centrální operační sály (COS) 
Centrální operační sály (COS) zaujímají celkem 4 plně klimatizované oddělené prostory 

a 1 zákrokový sálek využívaný na krátké gynekologické výkony. COS se rozkládají  

na 2 podlažích společně s operačními obory a intenzívní péčí, a tak společně vytváří 

operační trakt nemocnice.   

Za rok 2017 bylo na operačních sálech nemocnice Boskovice provedeno 3513 operací. 

Počet má mírně klesající trend, ale evidentně souvisí s tím, že narůstají počty technicky 

složitějších operací, které se prováděly otevřeně z větších řezů a nyní je evidentní trend 

k miniinvazívním, laparoskopickým operacím, a proto jsou časově náročnější. Spektrum 

operací je prováděno v oborech spadajících do chirurgie, urologie, ortopedie, 

traumatologie končetinových poranění a gynekologie.  

Erudice řady lékařů jednotlivých oddělení je důvodem provádění výkonů i ze spektra 

jinak specializovaných klinických center, plastické chirurgie či neurochirurgie (úžinové 

syndromy – karpální tunel, kubitální tunel). Struktura organizace na operačních sálech 

v pracovní době umožnuje plánování obsazenosti 3 operačních sálů současně. V době pracovní pohotovosti  

je zajištěn provoz na 1 operační tým určený k řešení akutních a neodkladných operačních výkonů.  Na chodu 

operačních sálů se podílí vedoucí lékař, vrchní sestra a 10 erudovaných instrumentářek. Další personál nutný pro 

provoz je zabezpečen sanitáři, sanitárkami a pracovnicemi úklidu. V průběhu roku jako největší investice COS byl 

pořízen nový ortopedicko-traumatologický stůl, který svou variabilitou nastavení umožňuje realizovat i řadu 

specializovaných operací, které dříve nešly technicky provést. Dále jako zásadní pomoc bylo zakoupeno na sál 

nové rentgenové C rameno s laserovým zaměřovačem, které nám usnadňuje provádět rentgenové vyšetření 

během operace s menším ozářením pacienta a personálu.  Bylo pořízeno nové instrumentarium na urologické 

operace. V průběhu roku dokončila vzdělávání 1 sestra specialistka.  

Základní statistické údaje: 

Operační sál Počet operací Celkový čas v hodinách Průměrný čas operace  
v hodinách  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Sál 1 750 751 768 893 893 949 1,20 1,18 1,27 

Sál 2 934 896 849 1 310 1 310 1 332 1,40 1,37 1,57 

Sál 3 797 839 840 740 580 657 0,90 0,66 0,78 

Sál gynekologie 1 700 673 664 704 704 758 1,00 1,01 1,14 

Sál gynekologie 2 433 420 392 161 161 157 0,40 0,35 0,40 

Celkem 3 614 3 569 3 513 3 657 3 657 3 853 
 

průměr 
0,98 

průměr 
0,89 

průměr 
0,96 

 

MUDr. Jaroslav Laštůvka

vedoucí lékař
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Gynekologicko - porodnické oddělení 
Gynekologicko – porodnické oddělení poskytovalo i v roce 2017 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.   

I v roce 2017 si uchovává oddělení vysoký standard v oblasti léčebně preventivní péče. Poskytuje komplexní služby 

v oblasti celé gynekologické operativy včetně onkologické a urogynekologické. V minulém roce bylo provedeno 

celkem 658 velkých operací. Onkologická péče je poté komplexně zajišťována v úzké spolupráci s Masarykovým 

onkologickým ústavem v Brně. Tato spolupráce je na velmi vysoké úrovni ku prospěchu našich pacientek. V oblasti 

urogynekologické operativy se velmi rozvinula operativa ženské inkontinence (neudržení moči) s použitím 

podpůrných pásek (TOT).  V oblasti porodnictví se podařilo udržet stabilní trend v počtu porodů a vysoké úrovně 

porodní péče. Naše porodnice je vyhledávána i řadou mimo okresních rodiček. Bylo odvedeno celkem 897 porodů, 

3 porody dvojčat, 194 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 802 porodů. Pacientky mohou využívat  

i epidurální anestezie a používat u porodu analgezii pomocí entonoxu – zmírňování porodních bolestí vdechováním 

analgetické směsi.   

Na oddělení je stabilní personální situace. Lékaři i sestry se pravidelně zúčastňují celostátních doškolovacích akcí. 

Primář MUDr. Machač je stálým členem atestační komise. Na oddělení pravidelně praktikují i medici z celé 

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

Základní statistické údaje: 
 2015 2016 2017 

Počet lůžek 37 37 37 

Počet hospitalizovaných 
pacientů 

2 046 2 024 1 986 

Počet ošetřovacích dnů 7 410 7 242 7 195 

Obložnost v % 56,3 54,3 53,3 

Průměrná doba hospitalizace 3,6 3,6 3,6 

 

 Počet ošetření Počet pacientů 

Název ambulance 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Gynekologická ambulance 7 404 7 424 7 337 3 040 3 066 2 915 

 

  

MUDr. Jan Machač

primář
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 2015 2016 2017 

Počet porodů celkem 833 847 897 

Počet císařských řezů (Sectio Caesarea) 191 191 194 

Průvodce u porodu 718 751 802 

Počet živě narozených děti 837 849 899 

Počet mrtvě narozených děti 1 0 1 

Počet dvojčat 5 2 3 

Počet klešťových porodů 11 5 5 

Počet porodů pomocí VEX 25 30 19 

Počet porodů na stoličce 2 4 5 

Počet porodů v kleku 10 4 11 

Počet porodů na boku 26 24 32 

Počet porodů na vaku 1 3 0 

Počet porodů do vody 1 0 1 

Počet porodů s využitím vany 134 136 142 

Epidurální analgezie poskytnuta 20 34 33 

 

Procento císařských řezů z celkového počtu porodů bylo v roce 2017 21,63 %. Procento císařských řezů je u nás 
stále pod celostátním průměrem. V roce 2017 tvořila perinatální úmrtnost 0,12 % z celkového počtu porodů. 
Celostátní perinatální úmrtnost je cca 0,3 % 

Mezi nejčastější diagnózy na oddělení patří: 
Název Počet za rok 2017 

Spontánní porod jediného dítěte – spontánní porod záhlavím 704 

Leiomyom dělohy 281 

Jiné anomálie plodového vejce  267 

Nepravidelná menstruace 227 

Interrupce  203 

Porod jediného plodu císařským řezem 201 

Cystokéla (výhřez ženských pohlavních orgánů) 198 

Postmenopauzální krvácení 188 

Polyp těla děložního 183 

Nezhoubné nádory vaječníku 177 

Péče o matku pro jiné stavy s vlivem na těhotenství 133 
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Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
Anesteziologie a intenzivní medicína je lékařským oborem, která poskytuje 

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

spolupracuje s dalšími operačními i neoperačními obory.  

Nemocnice Boskovice s.r.o. v roce 2017 zajišťovala nepřetržité poskytování 

anesteziologické, 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.  

Oddělení zajišťovalo anestezie pro operace, diagnostické výkony a některé výkony 

léčebné, pooperační léčbu bolesti, po 24 hodin denně nabízelo rodičkám na porodním 

oddělení "bezbolestný porod" v tzv. epidurální analgezii. Veškerá anesteziologická 

péče byla v nemocnici zajištěna nepřetržitě po celých 24 hodin denně 

 

Ukazatele kvality zdravotní péče na oddělení vykazovaly následující parametry: 

Obecná charakteristika činnosti ARO v roce 2017 na lůžkové části bylo v průběhu roku hospitalizováno 197 

pacientů na 5 lůžkách III. stupně intenzivní péče (obložnost 87,5%), průměrná ošetřovací doba na resuscitačním 

oddělení byla 9,3 dne, průměrná hodnota TISS bodu byla 26,70. 

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 i pro práci na Multioborové JIP  

v naší nemocnici.  

Vyhodnocení ukazatelů kvality pro ARO: 

• mortalita pacientů 

• úsek resuscitace - počet zemřelých pacientů 43, tj. 22% z ukončených hospitalizací 

• úsek anestezie z 2 949 anestezií nedošlo ani v jednom případě k mors in tabula (úmrtí v průběhu 

operačního výkonu), 463 anestezií bylo provedeno v době ústavní pohotovostní služby 

• k zajištění rychlého obratu pacientů a ekonomického využití operačních sálů byla u 122 pacientů 

bezprostřední pooperační péče řešena na  lůžkách PACU (Postanesthetic care Unit) pod dohledem 

kvalifikovaného personálu ARO a za monitorace základních životních funkcí (tzv. probouzení z celkové 

anestezie na dospávacím pokoji) 

• výskyt nozokomiálních nákaz (úsek resuscitace) 

• z celkového počtu 197 pacientů jich bylo sledováno s NN 68 (35%), což byl mírný nárůst oproti roku 2016  

• nejčastější lokalizací byly infekty respiračního traktu na rozdíl od roku 2016, kde byly v popředí infekce 

močových cest, v původcích dominovala Pseudomonas aeruginosa a Candida albicans, výskyt dekubitů 

(úsek resuscitace) 

• v roce 2017 se na oddělení ARO vyskytly dekubity u 53 pacientů (26,9%) 

• z celkového počtu dekubitů (135 zaznamenaných případů) jich na oddělení ARO v roce 2017 vzniklo 93 

(69%), 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. 

  

MUDr. Vladimír Zemánek

primář
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• dne 10.1. byl zahájen „ostrý“ provoz Anesteziologicko-resuscitačního oddělení v nově vybudovaných 

prostorách, čímž se boskovická nemocnice vrátila tam, kam patřila v 90. letech 20. století, a to  

na celorepublikovou špičku akutní resuscitační péče. ARO bylo staré více než dvacet let, především 

stavebně zastaralé. Vybudováním ARO v nových prostorách vznikl v nemocnici komplex akutní medicíny, 

kde se v jednom prostoru nachází oddělení ARO, pod ním Multioborová jednotka intenzivní péče (MJIP)  

a k těmto stanicím přiléhá komplex centrálních operačních sálů. Nové oddělení ARO má pět lůžek pro třetí 

– nejvyšší stupeň intenzivní péče, 3 lůžka pro druhý – vyšší stupeň intenzivní péče a 1 lůžko pro první – 

nižší stupeň intenzivní péče. Vybudováním nového ARO je zachován celkový počet intenzivních lůžek  

v boskovické nemocnici. Celkem máme jednadvacet lůžek, devět na ARO a dvanáct na MJIP. Vznikly  

tak dvě vysoce moderní stanice intenzivní péče. 

• celorepublikový problém nedostatku sesterského personálu se dotknul i našeho oddělení, a proto jsme 

během roku mohli využívat pouze 5 lůžek místo 9 lůžek 

• na novém oddělení jsme využívali zakoupené další technické vybavení, a to dva pacientské monitory 

s transportním modulem, 4 resuscitační lůžka Multicare s integrovanou matrací, 2 lůžka Multicare LE  

s antidekubitální matrací Precioso, 1 lůžko Proma-Reha, závěsný systém pro nadměrné pacienty k lůžku 

Linet, transportní lehátko pro pacienty, sprchovací lůžko pro pacienty, 4 dokovací stanice, 8 enterálních 

pump, lednici na léčiva s termostatem, automatickou myčku podložních mís, ze sponzorského daru 

videolaryngoskop a další drobnější zdravotnické prostředky 

• velká většina přístrojové techniky byla využita z původního oddělení, během celého roku oddělení nadále 

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 

• používání přístroje „Vigileo“, který slouží 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 

• velkým přínosem pro oddělení se stalo rutinní používání UZ přístroje Logiq P6, což umožňovalo základní 

diagnostiku u pacientů bez přítomnosti radiologa 

• na úsek anestezie byly zakoupeny 2 ks nových anesteziologických přístrojů Carestation CS 650, což nám 

umožňovalo zajišťovat během operačních výkonů maximální bezpečnost pacientů 

• výborně se osvědčil i záchranářský batoh s novým moderním vybavením, který umožňoval provádět 

kardiopulmonální resuscitace po celé nemocnici s větším komfortem 

• oddělení vzhledem k udělené akreditaci pro obor specializačního vzdělávání „Anesteziologie a intenzivní 

medicína“ mohlo odborně i metodicky doškolovat lékaře i sestry nejenom z naší nemocnice, ale i z jiných 

zdravotnických zařízení. 

Základní statistické údaje: 
 2015 2016 2017 

Počet lůžek 5 5+2 5 

Počet hospitalizovaných pacientů 144 191 197 

Počet ošetřovacích dnů 1 349 1 728 1 838 

Obložnost v % 74,8 70,4 87,5 

Průměrná doba hospitalizace 9,6 9,0 9,3 

 

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. 

V dnešní době se žádná nemocnice s operačními obory neobejde bez pracovníků anesteziologicko-resuscitačního 

oddělení. Jestliže člověk v nemocnici bojuje o život, vždy je u toho anesteziolog, který se snaží o to, aby i ten 

nejkritičtější stav pacienta byl úspěšně zvládnut, a aby těch "smutných" konců bylo co nejméně. 
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Mezi nejčastější diagnózy na oddělení patří: 
Název Počet za rok 2017 

Akutní respirační insuficience 53 

Srdeční zástava s úspěšnou KPR  23 

Komplikace operačních výkonů (selhání, arytmie …)  15 

Šok hypovolemický, hemorhagický 9 

Akutní intoxikace 8 

Sepse a MOSF 7 

Srdeční selhání, sick sinus syndrom 4 

Koma nejasné etiologie 4 

CHOPN decomp. 3 

Kraniotrauma 1 
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Ortopedické oddělení 
Ortopedické oddělení patří mezi chirurgické obory a v průběhu roku 2017 plnila své úkoly 

vyplývající z náplně oboru.  

Oddělení je potvrzením Ministerstva zdravotnictví akreditováno pro vzdělávání v oboru 

-   ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. 

V roce 2017 bylo provedeno celkem 800 operací pro onemocnění, vady a úrazy 

pohybového aparátu, z toho více jak 200 náhrad velkých kloubů (kyčle, kolena) včetně 

revizních operací. 

Hranice 200 implantací byla překročena poprvé v historii oddělení. Čekací doba  

na implantaci velkého kloubu se pohybuje kolem 1 roku dle charakteru nálezu. Dále bylo 

provedeno 200 artroskopických operací, z toho třetina byly rozsáhlejší rekonstrukční 

výkony provedené miniinvazivní technikou. Průběžně jsou zaváděny nové operační 

postupy, které korespondují s rychlým rozvojem poznatků a medicínské techniky. 

Čekací doba na běžnou elektivní operaci je asi 2 měsíce. 

V průběhu roku byl přijat 1 lékař absolvent. Postupně se daří kompenzovat odchod dvou již vyškolených lékařů  

v roce 2016. 

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 Sv.Anna Brno, Úrazové nemocnici Brno  

a ortopedickým oddělením KDCHOT Brno. 

Následná rehabilitační péče pokračovala především na Rehabilitačním oddělení Nemocnice Blansko a v OLÚ 

Jevíčko.  

V roce 2017 byly hlášeny 2 nozokomiální nákazy. 

Pro naši další práci bylo zásadní pořízení nového operačního stolu a vrtacího systému. Dále považuji za velmi 
přínosné ve spolupráci s oddělením anesteziologie zřízení 2 dospávacích lůžek,(PACU). 

Základní statistické údaje: 
 2015 2016 2017 

Počet lůžek 20 20 20 

Počet hospitalizovaných pacientů 842 868 840 

Počet ošetřovacích dnů 4 943 4 940 4 900 

Obložnost v % 67,7 67,5 67 

Průměrná doba hospitalizace 4,6 4,5 5 

 

 Počet vyšetření Počet pacientů 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Všechna vyšetření 15 600 16 539 16 363 8 340 8 320 8 200 

z toho vyšetřených dětských kyčlí 2 730 2 842 2 997 1 010 970 1030 

 

Mezi deset nejčastěji se objevujících diagnóz patří: 
Název Počet za rok 2017 

Bolest dolních zad 800 

Poranění měkkého kolene 650 

Artróza kolenního kloubu 550 

Artróza kyčelního kloubu 700 

Bolestivá onemocnění ramene 350 

Deformity prstů a přednoží  200 

Syndrom karpálního tunelu 150 

Fraktura horního konce stehenní kosti  70 

Zlomeniny předloktí 20 

Zlomenina v oblasti hlezna 30 

MUDr. Bedřich Kala ml.

primář
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Interní oddělení 
Interní oddělení disponuje 2 stanicemi standardních lůžkových jednotek.  Lůžkový fond 

je stacionárně zachován v počtu 52 lůžek, z toho 8 lůžek je vybaveno telemetrií.  

Kapacity pokojů jsou operativně přizpůsobovány skladbě pacientů a na každé jednotce 

jsou dva nadstandardní pokoje.  

V roce 2017 byl posílen lékařský tým o dva atestované lékaře. 

V rámci ošetřovatelství pokračujeme v trendu zkvalitňování znalostí a postupů v rámci 

pravidelných seminářů a školení.  Aktuálně máme zařazeno několik sester  

do specializačního studia, zvyšujeme kvalitu a možnosti ošetřování venózních portů  

a nadále velmi intenzivně školíme a podporujeme naše specialistky na hojení 

chronických ran. 

 

Na stanice pořizujeme i aktivní antidekubitní systémy, dovybavujeme a obměňujeme 

výbavu pokojů pro pacienty, ale i například vybavení interní příjmové ambulance.  

Nadále poskytujeme 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. 

Vybavení gastroenterologické ambulance prošlo modernizací přístrojového vybavení a jeden z lékařů získal 

nutriční licenci. V oblasti invazivních vyšetřovacích metod, zejména koronarografie, tradičně interní oddělení 

spolupracovalo s FN Brno a FN u sv. Anny v Brně. V rámci komplexní péče o pacienty s chorobami trávicího traktu 

naše oddělení velmi dobře spolupracuje s gastroenterologickým oddělením FN USA, které provádí vyšetření 

ERCP. 

Základní statistické údaje: 

 

 Počet vyšetření Počet pacientů 

Název ambulance 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Endokrinologická ambulance 3 743 3 936 3 876 2 312 2 345 2 433 

Interní ambulance příjmová 2 391 2 456 2 716 1 722 1 817 1 942 

Interní ambulance 3 286 3 574 3 284 1 062 1 053 1 017 

Kardiologická ambulance 6 499 6 384 6 917 2 969 2 763 2 930 

Gastroenterologická ambulance 3 027 3 266 3 397 1 354 1 620 1 704 

Interní ambulance Letovice – úvazek 0,2 2 327 2 471 2 537 505 558 585 

Celkem 21 273 22 087 22 727 9 924 10 156 10 608 

 

Celkový počet hospitalizovaných pacientů má tendenci k mírnému poklesu, průměrná ošetřovací doba  

je zkracována navzdory zvyšujícímu se poměru skladby komplikovaných a závažných diagnóz, samostatnou 

kapitolou pak je zvyšující se počet pacientů s malignitami a péče o pacienty v terminálním stavu. 

  

  2015 2016 2017 

Počet lůžek 52 52 52 

Počet hospitalizovaných pacientů 2 725 2 658 2 570 

Počet ošetřovacích dnů 15 816 16 257 15 315 

Průměrná doba hospitalizace 5,8 6,2 6,0 

MUDr. Luděk Pluháček

primář
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Nejčastější diagnózy odpovídají převažující kardiovaskulární morbiditě pacientů ošetřených 
na interním oddělení. 
Název Počet za rok 2017 

Selhání srdce 874 

Fibrilace a flutter síní 680 

Dušnost 662 

Bronchopneumonie 530 

Bolest v hrdle a na hrudi 502 

Mdloba 373 

Akutní infarkt myokardu 362 

Embolie plicní 360 

Esenciální hypertenze 326 

Funkční dyspepsie 297 
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Oddělení následné lůžkové péče (ONLP a DIOP) 
Charakteristika lůžek je dána potřebou zajistit dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou 
péči a následnou rehabilitační péči pacientům hlavně z lůžkových oddělení Nemocnice 
Boskovice podle poznatků současné mediciny. Cílem je zlepšení jejich zdravotního 
stavu a dosažení částečné nebo úplné soběstačnosti tak, aby se mohli vrátit  
do domácího prostředí. Odpovídají tomu dobré léčebné výsledky a spokojenost našich 
nemocných. 

 V péči o nemocné věnujeme velkou pozornost vybavenosti pracoviště dle současných 
možností nabídky přístrojové techniky a zdravotnických pomůcek. Disponujeme také 
dostatkem rehabilitačních pomůcek pro nemocné. Práce na těchto odděleních je  
pro lékařský i nelékařský zdravotnický personál velmi namáhavá fyzicky i psychicky. 
Vyžaduje velkou trpělivost a empatii k chronicky nemocnému člověku upoutanému  
na lůžko. Křehkým a často závislým geriatrickým pacientům s ohroženou či ztracenou 
soběstačností v základních všedních činnostech je poskytována komplexní týmová 
péče. Vyžaduje kontinuitu, dobrou koordinaci a aktivní přístup každého člena týmu.  

Na spokojenosti pacientů má podíl vrchní sestra, která dohlíží na kvalitu práce  
a na stabilizaci ošetřovatelského kolektivu (v současné nepříznivé personální situaci ve zdravotnictví obecně). 
Vrchní sestrou je kladen velký důraz na průběžné vzdělávání a doškolování zdravotnického personálu. Cílem této 
týmové péče je snaha o udržení kvality života pacientů. Osobním přístupem k nemocnému a jeho rodině  
se chceme podílet na jeho psychické pohodě. 

Zdravotnický tým tvoří primář oddělení: od 1.11.2016 do 1.11.2017 prim. MUDr. Petr Svačina, od 1.11.2017 prim. 
MUDr. Blanka Vepřeková, PhD., vrchní sestra Mgr. Věra Fellnerová, ošetřovatelský tým zdravotnických pracovníků 
se specializací, 1 fyzioterapeut, 1ergoterapeut. 

Základní statické údaje:  
ONLP DIOP 

Oddělení 2015 2016 2017 2016 2017 

Počet lůžek 12 12 12 5 5 

Celkem přijato pacientů 112 80 51 20 10 

z toho z nemocnice Boskovice 108 78 1 13 1 

Propuštěno 100 84 49 15 5 

z toho úmrtí 4 7 8 3 4 

Ošetřovací dny 3 694 4 216 3 871 1 713 1 589 

Obložnost v % 92,6 96,3 88,4 93,7 87,1 

Průměrná ošetřovací doba 34,3 51,2 77,4 97,9 158,9 

 

MUDr. Blanka Vepřeková, 
PhD.
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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, a s poruchami žláz s vnitřní sekrecí. 

Na dětském oddělení byly rovněž hospitalizovány děti po úrazech a chirurgických 

výkonech. 

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 a nebo multidisciplinární péči, 

jsme v roce2017 spolupracovali především s FN v Brně. 

Při dětském oddělení fungovala i dětská LSPP, ve všední dny provoz zajišťovali 

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

Hospitalizované děti měly možnost pobytu v nemocnici s rodiči v nadstandardních pokojích, byl dosmlouván kód 

pro spoluhospitalizaci rodičů dětí do 6 let a tito nemusí platit nadstandardní péči. 

Byla dokončena rekonstrukce dětského oddělení a normalizoval se provoz na DO A, DO B,  DJIP.  

Získán k trvalému a neomezenému používání sonografický přístroj.  

Základní statistické údaje: 
 Standard JIP Novorozenci 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Počet lůžek 23 23 23 4 4 4 14 14 14 

Počet hospitalizovaných 
pacientů 

1 603 1 325 1 390 74 14 44 837 849 899 

Počet ošetřovacích dnů 4 497 3 918 4 412 115 25 73 3 261 3 302 3 394 

Obložnost v % 61,6 53,6 60,4 10,5 2,3 6,6 6,8 64,5 66,4 

Průměrná doba hospitalizace 2,8 3 3,2 1,6 2,3 1,6 3,9 3,9 3,8 

 
 

Počet vyšetření Počet pacientů 

Název ambulance 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Dětská ambulance 635 604 711 383 396 415 

Endokrinologická ambulance 121 502 120 119 195 101 

Gastroenterologická ambulance 503 437 510 203 162 204 

Nefrologická ambulance 463 439 462 227 218 415 

Ambulance pro rizikové 
novorozence 

277 110 250 94 104 105 

K úmrtí ani mimořádné události na oddělení v roce 2017 nedošlo,  

Mezi nejčastějších deset diagnóz patří tyto:  
Název Počet za rok 2017 

Kontuze hlavy 364 

Dehydratace 305 

Funkční dyspepsie 201 

Bolesti břicha 156 

Infekční gastroenteritis 96 

Bronchitis acuta 152 

Akutní zánět hrtanu 95 

Bronchopneumonie 52 

Lyphadenitis mesenterialis 56 

Akutní appendicitis 54 

MUDr. Michael Klimovič, 
Ph. D.

primář
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Radiologické oddělení 
Radiologie, jako základní paraklinický lékařský obor, zabezpečovala v roce 2017 

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, které odpovídají současným 

diagnostickým trendům. 

Koncem roku 2016 byl zakoupen denzitometrický přístroj GE Lunar Prodigy Advance a od ledna 2017 začala  

být prováděna denzitometrická vyšetření. Jedná se o metodu využívající slabé RTG záření k měření hustoty kostní 

tkáně a tím sledování osteoporosy. V roce 2017 byl pořízen v rámci obnovy přístrojů nový ultrazvukový přístroj GE 

Loqic 7, splňující požadavky moderní diagnostiky. Taktéž byl zakoupen nový mobilní skiaskopický přístroj – C 

rameno Siemens Cios Select pro práci na operačních sálech. 

RDG oddělení disponuje úložištěm dat PACS umožňující prohlížení obrazové dokumentace lékaři dalších oddělení 

naší nemocnici a zároveň je zapojeno do sítě ReDiMed s možností poskytování obrazové dokumentace jiným 

pracovištím. 

Počty vyšetření: 
  2015 2016 2017 

 RTG vyšetření 47 792 49 162 48 467 

 CT vyšetření 5 241 4 914 4 493 

 UZ vyšetření  15 171 17 073 14 025 

 Denzitromietrie   1 313 

 Vyšetření z lůžkových odd. 12 311 12 501 9 730 

 

Nejčastějších druhy vyšetření: 
Název Počet za rok 2017 

UZ břicha 9 798 

Rtg plic 9 082 

Rtg páteře 5 270 

Rtg kyčle 4 537 

Rtg lebky 1 245 

CT mozku 1 850 

UZ cév 1 638 

Rtg břicha 1 816 

CT břicha 1 208 

Rtg zubů /pano/ 1 058 

MUDr. Liběna Čapková

primář
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Oddělení klinických laboratoří 
Oddělení klinických laboratoří je víceoborovou laboratoří rozdělenou na dvě pracoviště: 
Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) a Mikrobiologické oddělení (MIK). 

OKBH nabízela a poskytovala vyšetření, jejichž převážná část spadá pod hlavní 
odbornosti - klinická biochemie, hematologie a transfuzní lékařství. Lékařům je dostupná 
široká škála vhodných vyšetření, které pomáhají v diagnosticko-léčebném procesu. 
Tradiční zůstává úzká spolupráce s Transfuzním oddělením naší nemocnice v oblasti 
vyšetřování dárců. 

Na úseku klinické biochemie byly analyzovány běžné biologické materiály -  krev, moč, 
stolice, punktát, mozkomíšní mok. Aby byly lépe pokryty požadavky na důležitá a žádaná 
vyšetření, klinická biochemie využívá možnosti sdílených kódů vyšetření dalších 
odborností jako např. imunologie, nukleární medicína či toxikologie.  

Na úseku klinické hematologie byla prováděna vyšetření krevního obrazu a vyšetření 
koagulační. 

Úsek transfuzního lékařství provádějící imunohematologická vyšetření nadále sloužil jako krevní banka pro naši 
nemocnici i pro nemocnici Blansko.  

Úsek sérologických/virologických vyšetření pokračoval ve vyšetřování dárců krve, kteří jsou klienty Transfuzního 
oddělení NB. 

Požadavky na specifické analýzy, které u nás nelze realizovat, byly odesílány do externích laboratoří, a to v rámci 
smluvní spolupráce.   

MIK zabezpečovalo vyšetření, která odpovídají odbornosti lékařské mikrobiologie, lékařské parazitologie 
a mykologie a také imunologie. 

Hlavní činností byl klasický kultivační průkaz původců infekčních onemocnění a stanovení citlivosti k antimikrobním 
preparátům. 

Oddělení poskytovalo konzultační služby týkající se laboratorní diagnostiky infekcí a antibiotické terapie, čímž 
přispívalo k racionalizaci a efektivitě léčby infekcí. 

Oddělení nadále zabezpečovalo průkaz protilátek proti původcům infekčních onemocnění (bakteriální a virová) – 
infekční sérologii. 

Oddělení klinické biochemie a hematologie 

Velkým a nezbytným úkolem laboratoře v roce 2017 bylo zajistit dublování velmi důležitých analyzátorů obou 
odborností, aby byl zabezpečen plynulý provoz vyšetřování i v případech závady nebo plánované odstávky. Tento 
cíl se podařilo za podpory vedení zrealizovat. 

• Na úseku hematologie byly instalovány dva nové koagulometry (hlavní a záložní). 

• Na úseku biochemie přibyl repasovaný integrovaný analyzátor, který umožnil vytvoření nové sestavy dvou 

přístrojů (hlavního a záložního). 

• Instalacím stěžejních analyzátorů předcházelo dokončení dílčích prostorových úprav laboratoře.  

A následné dovybavení vhodným nábytkem výrazně napomohlo ke zlepšení pracovního prostředí celého 

oddělení. 

• Laboratoř má vyhovující personální obsazení a proto byla schopna bezproblémově zajišťovat služby mimo 

standardní pracovní dobu. 

• Další zdravotní laborantka našeho kolektivu dosáhla atestace v odbornosti klinické biochemie. 

• V oblasti vyšetřovacích metod došlo k drobným změnám: v odbornosti hematologie rozšířena nabídka o dvě 

vyšetření, v odbornosti biochemie zrušeny čtyři metody z důvodu velmi nízké indikace. 

• Na základě průzkumu v řadách žadatelů/lékařů byly připraveny podklady pro nasmlouvání kódů se zdravotní 

pojišťovnou pro nová vyšetření. 

• OKBH se každoročně zúčastňuje Externího hodnocení kvality. Rovněž v roce 2017 byla prokázána velmi 

dobrá úroveň spolehlivosti výsledků všech prováděných vyšetření. 

 

Ing. Anna Páchová

vedoucí oddělení
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Mikrobiologické oddělení 

Bylo zrušeno málo indikované vyšetření protilátek proti Yersinia sp. a dále konfirmační westernbloty Chlamydia 
trachomatis a Helicobacter pylori ze stejného důvodu. Nově bylo ve spolupráci s gastroenterologickou ambulancí 
a dětskou gastroenterologickou ambulancí zavedeno vyšetření „Průkaz Kalprotektinu“ ze stolice. 

Laboratoř vyvíjela také úsilí o zavedení přístrojové identifikace bakterií a vyšetřování citlivostí metodou MIC, což 
by výrazně zkrátilo dobu vyšetření a zpřesnilo identifikaci některých náročnějších mikroorganismů. Nákup tohoto 
zařízení je prozatím odložen především z důvodu vyšších nákladů s tím spojených. 

Pokračovala pravidelná každoroční účast v cyklech Externí kontroly kvality. Výsledky opět prokázaly požadovanou 
vysokou úroveň ve všech oblastech vyšetřování. Mikrobiologie nadále plní podmínky správné diagnostiky. 

To, co negativně ovlivnilo ekonomickou bilanci mikrobiologického oddělení, je dopad změn nově vydaného 
sazebníku zdravotních výkonů. Proto i při zachování objemu práce došlo k poklesu roční produkce bodů.   
 

Základní statistické údaje: 
  2015 2016 2017 

OKBH Počet vyšetření  684 340 710 843 696 329 

Počet vyšetření pro dárce 36 374 37 121 36 077 

Počet bodů 41 404 029 43 134 122 41 844 103 

MIK Počet vyšetření  17 726 17 918 18 475 

Počet bodů 13 570 479 15 026 181 14 927 271 
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Transfuzní oddělení (TO) 
Transfuzní oddělení provádělo v roce 2017 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). 

 

 

Hematologická ambulance 
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 červenci 2017 jsme úspěšně prošli auditem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 

• Na oddělení byla zakoupena nová svářecí pistole pro výrobu transfuzních přípravků, byl pořízen nový 
šokový zmrazovač na plazmu, byly instalovány sítě do oken. 

Transfuzní oddělení  
2015 2016 2017 

Počet odběrů plné krve    3 664 3 396 3 600 

Počet odběrů plazmaferéza   1 582 1 539 1 469 

Počet vyrobených erytrocytárních koncentrátů  3 525 3 450 3 422 

Počet vyrobených plazem ke klinickému použití 325 427 397 

Plazma k dalšímu zpracování (litry)   2 069 1 990 1 811 

Autotransfuze     77 137 45 

 
Hematologická ambulance  

2015 2016 2017 

Počet ošetření     5 272 5 528 5 527 

Z toho počet vyšetření (kompletní, cílené a kontrolní)  3 752 3 463 3 234 

Počet pacientů     1 527 1 616 1 566 

Počet podaných transfuzí na hematologické ambulanci 219 221 283 

  

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.   

 

Rehabilitační léčba ordinovaná odbornými lékaři využívá specializované fyzioterapeutické 

a ergoterapeutické metody a techniky. 

Tým jedenácti fyzioterapeutek, jedné ergoterapeutky, dvou masérů a tří 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 2017 zúčastnili četných certifikovaných kurzů a seminářů 

zaměřených na současné trendy rehabilitace. 

Díky nově získaným zkušenostem jsme mohli rozšířit spektrum ucelených kurzů pro děti i dospělé  

s vertebrogenními potížemi. 

Vytvořili jsme vlastní DVD nahrávku cvičení krční a bederní páteře. CD slouží jako edukační pomůcka pro domácí 

terapii. 

V rámci zkvalitnění vyšetření pacientů byla do ambulance lékaře zakoupena tenzometrická deska, která doplňuje 

spektrum poskytovaných vyšetřovacích podiatrických metod.   

Na oddělení elektroterapie byl pořízen nový elektroléčebný přístroj s vakuovou jednotkou. 

Byla zakoupena nová motorová kolenní dlaha sloužící k mechanoterapii pacientů po úrazech a operacích 

kolenního kloubu. 

Základní statistické údaje: 
  Počet vyšetření Počet pacientů 

Název ambulance 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Ambulance rehabilitace 5 332 4 446 5 780 4 061 3 914 4 038 

 

Nejčastějších druhy vyšetření: 
Název Počet za rok 2017 

Nemoci svalové a kosterní soustavy 2 312 

Poranění, otravy 1 072 

Nemoci oběhové soustavy 98 

Nemoci dýchací soustavy 48 

Nemoci nervové soustavy 168 

Nemoci trávicí soustavy 33 

Nemoci močové soustavy 18 

Nemoci infekční 3 

Nemoci endokrinní 19 

Novotvary 16 

 

 

MUDr. Monika 
Dvořáčková

primář
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Patologicko-anatomické oddělení 
Patologicko-anatomické oddělení provádí histopatologická vyšetření bioptických vzorků 

odebraných v průběhu operací nebo ambulantně a negynekologická cytologická vyšetření 

stěrů, buněk tělních tekutin, punkcí patologických dutin a aspiračních cytologií. Tato 

vyšetření poskytujeme pro všechna oddělení i ambulance Nemocnice Boskovice s.r.o.  

a pro externí zdravotnická zařízení.  

Základem histopatologické diagnostiky na oddělení je především vyšetření 

endoskopických vzorků z gastrointestinálního traktu, diagnostika gynekologických 

neoplasií i non-neoplastických lézí a vyšetření kožních excizí pro diagnostiku 

melanocytárních proliferací i dermatóz. Součástí histopatologických vyšetření je rovněž 

zpracování a staging kolorektálního karcinomu z operačního materiálu a diagnostika  

v oblasti uropatologie. 

Pro oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o. zajišťuje dále peroperační vyšetření.  

V autoptickém provozu pak provádí patologicko-anatomické pitvy zemřelých pro Nemocnici Boskovice s.r.o.  

a Nemocnici Milosrdných bratří Letovice, p. o 

Mezi nejdůležitější změny v uplynulém roce patří: 

• V únoru roku 2017 jsme v rámci pravidelného dozorového auditu ČIA úspěšně akreditovali 
imunohistochemická vyšetření podle normy ISO 15189:2013. Metoda imunohistochemie umožňuje 
rozpoznání specifických antigenních vlastností tkání a buněk. Využití je především v diferenciální 
diagnostice neoplasií, pro typizaci nádorů a určení jejich rozsahu. Zavedení imunohistochemie přispělo  
k rozšíření a zrychlení diagnostiky a tím ke zkvalitnění péče o pacienty.  

• Významným způsobem bylo rozšířeno přístrojové vybavení laboratoře, na oddělení byl zakoupen vakuový 
tkáňový procesor RVG1, který nahradil starší typ přístroje s odlišnou konstrukcí. Tkáňové procesory jsou 
základní přístroje pro zpracování bioptických vzorků fixovaných ve formaldehydu, které zajišťují odvodnění 
vzorků a jejich prosycení parafinem nutné pro zhotovení tkáňových řezů. Vakuový tkáňový procesor  
je moderní přístroj používaný ve většině histopatologických laboratoří a umožňuje s použitím vakua  
v procesorové komoře kvalitnější zpracování tkání a tím lepší podmínky pro histopatologickou diagnostiku. 

Na Patologicko-anatomickém oddělení nadále pracují pouze lékaři a laborantky s dokončeným specializačním 
vzděláváním (atestací).  

Základní statistické údaje: 
  2015 2016 2017 

Počet bioptických vyšetření 3 594 3 645 3 283 

Počet cytologických vyšetření 266 241 226 

Patologicko-anatomická pitva 3 3 4 

MUDr. Iva Horáková

primář
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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 všech odděleních nemocnice. 

Personální obsazení neurologických ambulanci bylo v r. 2017 bez změny. Lékařské úvazky jsou v rozsahu 2,0  

a v rozsahu úvazku 0,15 se realizují popisy EEG. 

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

systému. 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 periferního nervového systému        

• vyšetření zaměstnanců pro pracoviště s definovanými riziky možného neurogenního či myogenního 

postižení, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami, ale zaměstnavatelem.   

Počet EEG vyšetření v roce 2017: 

• pacientů    243  

Počet EMG vyšetření v roce 2017 celkem: 

• pacientů    1 330 

Celkově bylo v ambulanci realizováno nepatrně méně vyšetření, ale vyšetřeno bylo více pacientů než v roce 2016, 

což je dáno snahou ambulance vyšetřovat především nové pacienty dle požadavku praktických lékařů a jiných 

pecializovaných ambulanci.  

Nedílnou součástí práce neurologické ambulance jsou konziliární vyšetření pro lůžková oddělení nemocnice, 

kterých bylo 892. 

 

Psychiatrická a psychosomatická ambulance 
Psychiatrická ambulance pracovala v rozsahu ambulantní péče a zejména konziliární činnosti pro všechna lůžková 

oddělení nemocnice. 

Sledovala pacienty s typy onemocnění a poruch: 

• 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  
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Psychologická ambulance 
Ambulance poskytovala odbornou psychologickou péči v plném rozsahu - v diagnostice i následné péči, 

ambulantním klientům i v rámci odborných konzilií. Nabízíme psychologickou pomoc v náročných životních 

situacích, pomáháme zvládat stres, edukujeme relaxační techniky. V oblasti diagnostické se zaměřujeme  

na vyšetření intelektu, paměti, výkonnosti, provádíme též vyšetření pro potřeby OSSZ  a zdravotních pojišťoven. 

Věnujeme se dospělým, seniorům a v narůstající míře též dětem a dospívajícím. Navázali jsme spolupráci  

s neziskovým sektorem v rámci zajištění komplexní péče o pacienty s duševním onemocněním, 

zprostředkováváme tak i poradenství, terénní podporu, pomoc při jednání s úřady a v obtížně řešitelných životních 

situacích. 

Logopedická ambulance 
Logopedická ambulance se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí v oblasti komunikačních obtíží u dětí, 

dospělých a seniorů v celé šíři /dyslalie, vývojová dysfázie, afázie, balbuties, dysartrie, dysfagie, poruchy hlasu, 

palatolalie aj./ 

Klinický logoped využívá všech dostupných forem logopedické terapie. V terapii i diagnostice využívám přístrojové 

vybavení a moderní pomůcky. 

Klinický logoped dochází v rámci logopedických konzilií i na jednotlivá oddělení viz. oddělení následné péče, 

oddělení interny A, B, či na dětské oddělení, kde pracuji s hospitalizovanými klienty a kde probíhá léčba poruch 

řeči po mozkových příhodách a dalších nemocech. 

Každé úterý je poskytována logopedická péče na detašovaném pracovišti v Nemocnici Milosrdných bratří  

v Letovicích. 

Ambulance spolupracuje a je v kontaktu s dalšími odbornostmi ve zdravotnictví (foniatrie, ORL, fyzioterapie, 

psychologie, neurologie.), školství (pedagogicko-psychologické poradny, přednášky pro dětská centra atd.). 

Poskytuje stáže a praxe pro studenty středních či vysokých škol aj. 

  Počet vyšetření Počet pacientů 

Název ambulance 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Neurologická ambulance 8 634 8 091 7 984 3 768 3 195 3 411 

Psychiatrická ambulance 604 448 343 118 102 89 

Psychologická ambulance 385 648 822 100 120 139 

Logopedická ambulance 1 820 1 830 1 730 356 361 352 
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Centrální sterilizace 

Oddělení centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní službu  
v přípravě sterilních zdravotnických prostředků v nemocnici Boskovice. Zejména pro Centrální operační sály  
a téměř všechna zdravotnická pracoviště nemocnice, včetně externích zákazníků. Svými úkoly a zaměřením  
se řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje jeden ze základních aspektů komplexní zdravotní 
péče. 

Předmětem činnosti oddělení Centrální sterilizace jsou odborné hygienické výkony: Mechanická očista, 
dezinfekce, vyšší stupeň dezinfekce, označení a balení materiálu, předsterilizační příprava, sterilizace, kontrola 
expirací, skladování a transport vysterilizovaného materiálu, kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů  
a dokumentace jednotlivých procesů.  Na oddělení se provádí sterilizace fyzikálními a chemickými metodami, jejíž  
výsledkem je  sterilní zdravotnický prostředek. 

Oddělení CS velmi úzce spolupracuje s Centrálními operačními sály a je propojeno s lůžkovými a ambulantními 
složkami, v rámci plynulého zásobování sterilními zdravotnickými prostředky, na tato oddělení. Pro zjednodušení 
komunikace a dokumentování procesů mezi jednotlivými odděleními, je využíván operační program MEDIX. Cílem 
oddělení Centrální sterilizace je zajištění vysoké úrovně a kvality sterilizace zdravotnických prostředků. V roce 
2017 bylo jen pro potřebu operačních sálů připraveno 5 783 souprav s operačními nástroji. Oddělení Centrální 
sterilizace, jako specializované pracoviště, provádí sterilizaci zdravotnických prostředků i pro externí zákazníky, 
z oblasti zdravotnických, sociálních a kosmetických služeb.   

V průběhu roku se podařilo obnovit a zapůjčit nová instrumentária pro oblast traumatologie, totálních endoprotéz 
či artroskopických operací. K ošetření akutních otevřených či komplikovaných zlomenin končetin přibyla speciální 
instrumentaria pro hřebování kostí, které odpovídají úrovni špičkových traumatologických center. Dále bylo 
zakoupeno nové urologické instrumentarium a proběhla obměna laparoskopických nástrojů a optik.  

Došlo k personální stabilizaci oddělení Centrální sterilizace, na němž se podílí staniční sestra Svatava Staňková 
a 4 všeobecné sestry. Další personál nutný pro provoz tohoto oddělení, je zabezpečen sanitáři, sanitárkami  
a pracovnicemi úklidu. V oblasti vzdělávání jsme se jako akreditované pracoviště zúčastnili kongresů Centrální 
sterilizace a předsterilizační přípravy na mezinárodní úrovni. Získané poznatky jsme využili v  praxi.  
Ve specializačním vzdělávání je jedna sestra zařazena do certifikovaného kursu - Sterilizace, vyšší stupeň 
dezinfekce, metody dezinfekce, způsoby a postupy kontroly těchto procesů. 

.  
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Nemocniční lékárna 
V tomto roce naše lékárna svým výsledkem výrazně podpořila hospodaření nemocnice jako celku, jehož  
je nedílnou součástí.  Ve velmi silném konkurenčním prostředí jsme zlepšením proklientského přístupu  
a navýšením odborných služeb zabojovali o trh ve městě.  Našim klientům poskytujeme kvalitní servis s výkladem 
správného užívání léčiv a možných nežádoucích účinků. Okamžitou konzultací s lékaři řešíme případné 
nedostatky. Samozřejmostí je výdej elektronického receptu. 

Připravujeme široké spektrum individuálních léčivých přípravků - recepty se k nám schází z širokého okolí. 

Nabídka doplňkového sortimentu je bohatá a zahrnuje značkovou kosmetiku, speciální zdravotní obuv, 
inkontinentní pomůcky, vysokoenergetickou nutriční výživu atd. 

Jsme odborně proškolení na poskytování poradenství při hubnutí, odvykání kouření, hojení ran, lékových interakcí. 
Letos jsme pro tyto účely zbudovali konzultační místnost, ve které můžeme problémy našich pacientů řešit  
v soukromí. 

Z důvodu zařazení naší nemocnice do sítě služeb LSPP, slouží lékárna pohotovostní služby v rozsahu 60 hodin 
týdně, což činí za rok téměř 1mil Kč osobních nákladů, které jsou výrazným finančním zatížením lékárny, hrazeným 
pouze z vlastních zdrojů. Tato činnost je ale výrazně prodělečná a navíc velmi náročná pro sloužící magistry. 

Spoluprací s odděleními nemocnice byl aktualizován pozitivní list, což se promítne do úspor za léčiva.  
Na lůžkových oddělení dochází pravidelně k intervencím klinického farmaceuta, čímž se zkvalitňuje  
jak poskytovaná péče, tak farmakoekonomika nemocnice. 

Statistické rozložení počtu receptů resp. počtu prodejů doplňkového sortimentu:  
Počet receptů (ks) Počet volných prodejů (ks) 

 2016 2017 2016 2017 

Lékárna nemocnice 73 816 74 985 48 669 48 501 

Lékárna náměstí 8 735 8 520 31 111 28 858 
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Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami 

Nemocnice Boskovice s.r.o. poskytuje zdravotní služby v akutní a následné péči.  

V oblasti akutní péče poskytuje nemocnice zdravotní služby: 

LŮŽKOVÁ PÉČE AKUTNÍ: 

• Interní oddělení 

• Chirurgické oddělení 

• Gynekologicko-porodnické oddělení 

• Ortopedické oddělení 

• Dětské oddělení 

• Novorozenecké oddělení 

• Oddělení multioborové intenzívní a resuscitační péče 

• Centrální operační sály 

AMBULANTNÍ A KOMPLEMENTÁRNÍ SLUŽBY 

Ambulance, které jsou součástí jednotlivých primariátů 

• Interní 

• Kardiologická 

• Gastroenterologická 

• Chirurgická 

• Urologická 

• Dětská a dětské odborné  

• Dětská gastroenterologická 

• Gynekologická 

• Ortopedická 

• Hematologická 

• Ambulance pro pacienty s poruchou metabolismu 

Samostatné ambulance 

• Neurologická 

• Psychiatrická a psychosomatická 

• Psychologická 

• Logopedická 

Komplementární služby 

• Radiologické oddělení 

• Oddělení klinických laboratoří (klinická biochemie, hematologie a transfúzní lékařství, mikrobiologie) 

• Patologicko-anatomické oddělení 

• Rehabilitační oddělení 

• Centrální sterilizace 

V oblasti následné lůžkové péče poskytuje nemocnice zdravotní služby na oddělení následné lůžkové péče 

na 2 stanicích: 

• ONP -  oddělení následné péče (LDN) 

• DIOP - dlouhodobá intenzívní ošetřovatelská péče 

V akutní péči byly se zdravotními pojišťovnami v roce 2017 v akutní péči 

sjednány dvě formy úhrady 

1. Dodatek ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče pro rok 2017 formou individuální paušální 

úhrady (zálohy) byl uzavřen se zdravotními pojišťovnami: 

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

Úhrada lůžkové části se u většiny ZP skládala ze 2 hlavních složek úhrady: 
• úhrada formou případového paušálu 
• úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu (porody, novorozenci). 

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

zdravotní péče. Pro rok 2017 byl stanoven tzv. horní risk koridor, který určoval maximální možnou úhradu  

v ambulantní péči.  Navýšení úhrady bylo možné v případě, že výpočet úhrady probíhal odděleně za komplement 

a ambulance. V tom případě mohlo dojít k navýšení úhrady o hodnotu nedosažené produkce do výše celkové 

paušální úhrady 2017. 

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. 

3. Následná péče 

Následná péče (LDN) byla hrazena dle platné vyhlášky, tzn. byla stanovena paušální sazba za jeden den 

hospitalizace s hodnotou příslušného ošetřovacího dne a pro každou kategorii pacienta. 

U dlouhodobé intenzívní ošetřovatelské péče (DIOP) byla stanovena úhrada za jeden den hospitalizace ve výši, 

která byla sjednána na rok 2016. 

Lůžkový fond 
 

Akutní péče (AP) 2015 2016 2017 

standard JIP celkem standard JIP celkem standard JIP celkem 

interna A 25 
4 56 

25 
0 52 

25 
0 52 

interna B 27 27 27 

chirurgie A 31 
12 74 

31 
0 62 

31 
0 62 

chirurgie B 31 31 31 

gynekologie 22 
0 37 

22 
0 37 

22 
0 37 

porodní 15 15 15 

ortopedie 20 0 20 20 0 20 20 0 20 

dětské 20 3 
37 

20 3 
37 

20 3 
37 

NOVO 14 0 14 0 14 0 

ARO/MIRP 0 5 5 0 21 21 0 21 21 

celkem akutní péče 205 24 229 205 24 229 205 24 229  
         

Následná péče (ONLP) 2015 2016 2017 

ONP     12     12     12 

DIOP     0     5     5 

celkem ONLP     12     17     17 

           

CELKEM NEMOCNICE     241     246     246 
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Využití kapacity a obložnost nemocnice 
Akutní péče 2015 2016 2017 

Průměrná obložnost v %  69,2 70,9 65,7 

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

Počet lůžko dnů  56 290 55 137 54 475 

Počet hospitalizovaných pacientů  10 567 10 102 9 989 

Počet operací  3 596 3 539 3 474 

 

 

Následná péče 2015 2016 2017 

Průměrná obložnost v %  83,1 95,4 88 

Průměrná ošetřovací doba (ve dnech)  34,3 59,4 92,5 

Počet lůžko dnů  3 641 5 940 5 460 

Počet hospitalizovaných pacientů  106 100 59 

 

 

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

  2015 2016 2017 

Počet lůžko dnů  59 931 61 077 59 935 

Počet hospitalizovaných pacientů  10 673 10 202 10 048 

 

 

Přehled objemu poskytnuté zdravotní péče od jednotlivých zdravotních pojišťoven 

Zdravotní 
pojišťovna 

2015 2016 2017 

počet hosp. počet amb. 
návštěv 

počet hosp. počet amb. 
návštěv 

počet hosp. počet amb. 
návštěv 

111 VZP 8 663 224 684 8 216 223 337 8 065 215 185 

201 VOZP 391 10 463 447 10 212 431 10 624 

205 ČPZP 253 5 515 282 5 288 219 5 081 

207 OZP 247 7 104 273 7 521 260 6 782 

209 ZPŠ 1 17 1 14 0 3 

211 ZPMV 2 407 67 610 2 195 69 409 2 184 67 148 

213 RBP 10 173 20 344 12 194 

Celkem 11 972 315 566 11 434 316 125 11 171 305 017 

LSPP dospělí   6 387   6 417   6 621 

LSPP děti   4 127   4 161   4 528 

Celkem LSPP   10 514   10 578   11 149 
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Ekonomická oblast 
Nemocnice Boskovice s.r.o. dosáhla v roce 2017 stanoveného cíle v oblasti hospodaření a v návaznosti  
na avizované úhrady od zdravotních pojišťoven efektivně vynaložila náklady na udržení a rozvoj poskytované 
zdravotní péče a vykázala tak zisk 3.827 tis. Kč.   

 

Vývoj hospodářského výsledku po zdanění od roku 2015 (v tis. Kč) 

 

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

NÁKLADY v tis. Kč 2016 2017 

Spotřeba materiálu vč. aktivace 83 110 80 546 

Prodané zboží 72 228 73 852 

Energie 9 007 8 508 

Služby 39 675 37 804 

Osobní náklady 226 090 254 773 

Aktivace -14 924 -15 025 

Prodaný majetek a materiál 5 868 5 726 

Ostatní náklady 12 115 14 790 

Celkové náklady 433 169 460 974 

 

VÝNOSY v tis. Kč 2016 2017 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 347 900 366 166 

Tržby z prodeje zboží 85 311 86 757 

Tržby za vlastní výrobky 1 437 1 534 

Tržby z prodeje majetku a materiálu 7 665 7 304 

Ostatní výnosy 223 3 040 

Celkové výnosy 442 536 464 801 

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

důvěryhodnou společností, která plní své závazky. 

Podrobnější informace o hospodaření jsou uvedeny v příloze výroční zprávy.  
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Hospodářsko-technická oblast 
Na začátku roku byla dokončená rekonstrukce Dětského oddělení v 2. patře, které má nově opravené sociálního 
zařízení, proběhla výměna zastaralé elektroinstalace a dispoziční úpravě nevyhovující JIP. Byly kompletně 
vyměněny podlahové krytiny, opraveny 3 stoupačky kanalizace a zvětšena jejich dimenze, aby bylo možné zřídit 
sociální zařízení i v patrech nad dětským oddělením, na chirurgickém a na porodním oddělení. Na chodbě  
a v prostoru denního pobytu byl proveden sádrokartonový podhled s dekorací a nepřímým LED osvětlením. Byly 
vyměněny vstupní a únikové dveře za dveře protipožární a také všechna dveřní křídla včetně zárubní do všech 
místností a lůžkových pokojů. Celé oddělení bylo kompletně vymalováno a malba byla doplněna o efektní grafiky 
tak, aby čas trávený malými pacienty byl co nejsnesitelnější a aby se malým pacientům na oddělení líbilo.  

V rámci rekonstrukce byla provedena oprava rozvodů medicinálního kyslíku a repase lůžkových ramp na Dětské 

JIP. V návaznosti na pokračující práce při výměnách stoupaček, které byly vyměněny až k Porodnímu oddělení, 

byly také vymalovány prostory Porodního a Novorozeneckého oddělení a také oddělení Chirurgie A.  

Ve spolupráci s Městem Boskovice byla z dotace z Ministerstva zdravotnictví a Města Boskovic dokončena 

rekonstrukce oddělení ARO, jehož provoz byl přestěhován ze suterénu do 4. patra do nově zrekonstruovaných, 

klimatizovaných, moderně a špičkově vybavených prostor.  

Byla vypracována studie a projektová dokumentace na rekonstrukci vodoléčby na rehabilitačním oddělení. 

Byla provedena oprava kompresorové stanice, která je zdrojem pro výrobu medicinálního vzduchu pro dýchání  

a pro pohony medicinální techniky. 

Byla vytvořena zadávací dokumentace včetně kompletní specifikace, tak aby bylo možné provést veřejnou 

zakázku na úklidové práce prováděné v nemocnici. 

Byla řešena náhrada nevyhovujícího tahače Finesa skříní na stravu pro pacienty. 

Za účasti Města Boskovice byla vybudována nová střecha na budově trafostanice. 

Dále byl vypracován projekt na kompletní revitalizaci budovy svobodárny s možností vestavby dvou bytů. 

Ve spolupráci s Městem Boskovice byla zadán úkol na systematické řešení a obnovu energetiky nemocnice včetně 

rozvodů TZB. V rámci tohoto úkolu byl vyhotoven projekt na opravu ležaté kanalizace pod budovami nemocnice  

a tato kanalizace byla vyměněna. Byla rozpracována dokumentace na rozšíření fotovoltaické elektrárny. Dalším 

z úkolů byla celková oprava zdroje TUV, který byl již v havarijním stavu. Nový zdroj byl uveden do provozu ještě 

před koncem roku. Byl dokončen projekt na kompletní výměnu ležatých rozvodů v energokanálu. Výměna těchto 

rozvodů je plánována na rok 2018. Na projektu revitalizace infrastruktury se bude dále pracovat, tak aby bylo 

možné nahradit dosluhující kogenerační jednotku, na kterou nejsou náhradní díly. Je v plánu zpracování projektu 

a realizace fotovoltaické elektrárny, rekonstrukce technologie, vnitřních prostor včetně obálky budovy kotelny. 

 

 

Zdravotnické prostředky a investice pořízené v průběhu roku 2017 z vlastních prostředků: 
Název zařízení Umístění Částka v Kč 

Anesteziologický přístroj Anesteziologie 1 140 607 

Anesteziologický přístroj Anesteziologie 1 140 607 

Defibrilátor Anesteziologie 44 649 

Kompresorová stanice Budova přístavby 361 820 

Kompresorová stanice Budova přístavby 361 820 

Lůžko el. polohovací Dětské II. patro 22 279 

Lůžko el. polohovací Dětské II. patro 22 279 

Lůžko el. polohovací Dětské II. patro 37 222 

Lůžko el. polohovací Dětské II. patro 37 222 

Lůžko el. polohovací Dětské II. patro 22 279 

Lůžko el. polohovací Dětské II. patro 22 279 

Lůžko el. polohovací Dětské II. patro 22 279 

Lůžko el. polohovací Dětské II. patro 22 279 

Defibrilátor DIOP 44 649 
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Monitor pacientský DIOP 96 679 

Monitor pacientský DIOP 96 679 

Monitor pacientský DIOP 96 679 

Monitor pacientský DIOP 96 679 

Monitor pacientský DIOP 96 679 

Endoskopická věž Interní ambulance-gastro 794 970 

Manuální desinfektor Interní ambulance-gastro 84 700 

Pálící jednotka Interní ambulance-gastro 238 370 

Ruční desinfektor Interní ambulance-gastro 84 700 

Videokolonoskop Interní ambulance-gastro 508 200 

Holter EKG Interní ambulance-kardio 325 127 

Přístroj ultrazvukový Interní ambulance-kardio 598 950 

Pumpa infuzní MIRPA 24 890 

Pumpa infuzní MIRPA 24 890 

Pumpa infuzní MIRPA 24 890 

Pumpa infuzní MIRPA 24 890 

Videolaryngoskop MIRPA 48 400 

Pumpa infuzní MIRPB 24 890 

Pumpa infuzní MIRPB 24 890 

Pumpa infuzní MIRPB 24 890 

Pumpa infuzní MIRPB 24 890 

Pumpa infuzní MIRPB 24 890 

Pumpa infuzní MIRPB 24 890 

Pumpa infuzní MIRPB 24 890 

Lůžko el. polohovací Následná péče 36 352 

Lůžko el. polohovací Následná péče 36 352 

Lůžko el. polohovací Následná péče 36 352 

Lůžko el. polohovací Následná péče 36 352 

Lůžko el. polohovací Následná péče 36 352 

Lůžko el. polohovací Následná péče 36 352 

Lůžko el. polohovací Následná péče 36 352 

Lůžko el. polohovací Následná péče 36 352 

Artroskopická optika Operační sál 3. patro - chirurgie 36 094 

Elektrický ortoped. systém pro malé a velké 
kosti Operační sál 3. patro - chirurgie 603 633 

Elektrokoagulátor Operační sál 3. patro - chirurgie 113 286 

Stůl operační MEDIFA Operační sál 3. patro - chirurgie 1 196 136 

Transportní lehátko Operační sál 3. patro - chirurgie 46 293 

Zdravotnické lehátko na elektropohon Ortopedická ambulance 39 954 

Myčka podložních mís Ortopedické oddělení 11 790 

Tkáňový procesor Patologie 707 950 

Svítidlo vyšetřovací Porodní sál 59 650 

Svítidlo vyšetřovací Porodní sál 57 450 

Svítidlo vyšetřovací Porodní sál 57 450 

Svítidlo vyšetřovací Porodní sál 57 450 

C rameno RDG 1 560 900 

Přístroj ultrazvukový RDG 1 523 390 

Motodlaha Rehabilitace 122 210 

Přístroj elektroléčebný Rehabilitace 53 027 

Tenzometrická deska Rehabilitace 118 430 

Vakuová jednotka Rehabilitace 56 426 

Kopírka Správa nemocnice 58 080 
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Svářečka krevních vaků TO 71 656 

Zmrazovač krevní plasmy TO 309 058 

Program BYZNYS Útvar informatiky 663 806 

Celkem   14 557 807 
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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. 

Kromě uvedeného poskytují zaměstnanci tohoto oddělení i komplexní uživatelskou podporu včetně zaškolování 

uživatelů. 

 

V roce 2017 proběhly následující akce: 

• Probíhalo zpracování žádosti o dotaci z fondů EU na projekt Rozšíření a modernizace HW a SW Nemocnice 

Boskovice. 

• Probíhalo zpracování žádosti o dotaci z fondů EU na projekt Modernizace stávajících systémů pro zobrazení 

a sdílení obrazové dokumentace Nemocnice Boskovice. 

• Pro zajištění vystavování elektronických receptů lékaři v nemocnici byly nakoupeny tokeny a lékařům byly 

vystaveny osobní certifikáty. 

• Na oddělení mikrobiologie byl pro vyhodnocení biochemických testů nainstalován nový program ERBA 

EXPERT. 
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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. 

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o., Křižíkova 68, 612 00 Brno, IČ 47913240 – věcný dar 6 ks monitorů  
v celkové hodnotě 23 534,53 bez DPH, smlouva uzavřena dne 25.01.2017 
 
Pohřební ústav Holub s.r.o., Pod Kostelem 72/5, 679 61 Letovice, IČ 26914565 – finanční dar ve výši 7.500,- 
pro potřeby patologicko-anatomického oddělení, smlouva uzavřena dne 27.02.2017 
 
ORTEX, spol. s r. o., L. Váchy 173, 760 01 Zlín, IČ 155 28 294 – finanční dar ve výši 6.000,- na vybavení 
denní místnosti sester ortopedického oddělení, smlouva uzavřena dne 19.04.2017 
 
HIPP Czech, s.r.o., Pekařská 628/14, Praha 5, IČ 25780239 – věcný dar Mixer Smoothie pro novorozenecké 
oddělení, smlouva uzavřena dne 27.09.2017 
 
HIPP Czech, s.r.o., Pekařská 628/14, Praha 5, IČ 25780239 – věcný dar pronájem školících prostor  
na lékařském semináři v hodnotě 5.000,-, smlouva uzavřena dne 05.12.2017 
 
STAVKOM, spol. s r.o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice – finanční dar ve výši 20.000,- na pořízení 
Babyboxu, smlouva uzavřena dne 07.11.2017 
 
ITAB Shop Concept CZ, a.s., Chrudichromská 2364/19, 680 01 Boskovice, finanční dar ve výši 10.000,-  
na zřízení babyboxu, smlouva uzavřena dne 09.11.2017 
 
DEAS, spol. s r.o., Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice, finanční dar ve výši 5.000,- na zřízení babyboxu, 
smlouva uzavřena den 07.11.2017 
 
ZES Brno, a.s., Sladovnická 518/4, 620 00 Brno, IČ 49969510, věcný dar magnetoterapeutický přístroj  
pro dětské oddělení , smlouva uzavřena dne 30.11.2017 
 
MS ortoprotetika s.r.o., Kamenná 178/7, 639 00 Brno, IČ 27667065, finanční dar ve výši 20.000,-  
pro ortopedické a rehabilitační oddělení, smlouva uzavřena dne 18.12.2017 
 
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 01 Boskovice 

Telefon 516 491 111 

Fax 516 491 606 

www.nembce.cz 

 


