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Seznam vedoucích zaměstnanců k 31. 12. 2019 

Management: 
RNDr. Dan Štěpánský Jednatel 

MUDr. Vladimír Zemánek Náměstek pro léčebně preventivní péči 

Mgr. Lenka Strnadová Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 

Ing. Lubomír Moráň Náměstek provozně technický 

 

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. Jitka Hausnerová  Vedoucí patologicko-anatomického oddělení 

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

 

Vedoucí zdravotničtí pracovníci 
MUDr. Aleš Opletal Vedoucí lékař multioborové intenzivní a resuscitační péče A 

MUDr. Josef Snášel  Vedoucí lékař multioborové intenzivní a resuscitační péče B 

MUDr. Jaroslav Laštůvka Vedoucí lékař centrálních operačních sálů 

MUDr. Nina Pluháčková Vedoucí lékařka ambulantního traktu 

Ing. Anna Páchová Vedoucí oddělení klinických laboratoří 

Mgr. Marie Žídková Vedoucí lékárny 

MUDr. Aleš Chromý Ordinář urologické ambulance 

 

Vrchní sestry 
Bc. Martina Zemánková Vrchní sestra anestezie a multioborové intenzivní a resuscitační péče                    

Helena Masaříková Vrchní sestra chirurgických oborů  

Ondřej Otáhal Vrchní sestra interních oborů 

Mgr. Věra Fellnerová Vrchní sestra oddělení následné lůžkové péče 

Jana Havránková Vrchní sestra gynekologicko-porodního oddělení 

Naděžda Zemánková  Vrchní sestra dětského oddělení 

Mgr. Monika Dobešová, MBA Vrchní sestra centrálních operačních sálů a centrální sterilizace 

Lenka Šmídová 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 

Mgr. Eva Škrabalová Vedoucí právního oddělení 

Markéta Zábranská Vedoucí provozně obchodního oddělení 

Bc. Milan Lepš Vedoucí oddělení servisu zdravotnické techniky a metrologie 

Dušan Sekanina Vedoucí oddělení informačních technologií 

František Pavlů Vedoucí údržby 

Hana Parolková Vedoucí úklidu 

Šárka Budišová Vedoucí stravovacího provozu 
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Staniční sestry a vedoucí nelékařští pracovníci: 
Monika Špačková, Dis. Staniční sestra multioborové intenzivní a resuscitační péče A                                                                    
Bc. Martina Zemánková Staniční sestra multioborové intenzivní a resuscitační péče B                                                                 

Ondřej Otáhal Staniční sestra interního oddělení B 

Magda Malachová Staniční sestra interního oddělení A 

Iveta Bílková Staniční sestra chirurgického oddělení A 

Drahomíra Šmerdová Staniční sestra chirurgického oddělení B 

Helena Masaříková Staniční sestra ortopedického oddělení 

Jana Havránková Staniční sestra gynekologického oddělení 

Pavla Živná, DiS.  Staniční sestra porodního sálu 

Bc. Marcela Řehořová Staniční sestra porodního oddělení 

Naděžda Zemánková                    Staniční sestra dětského oddělení a dětské JIP 

Hana Dražilová Staniční sestra novorozeneckého oddělení 

Martina Grenarová Staniční sestra transfuzního oddělení 

Eva Doleželová Staniční sestra centrální sterilizace 

Mgr. Monika Dobešová, MBA Staniční sestra centrálních operačních sálů 

Miroslava Hošková, DiS. Vedoucí laborantka mikrobiologie 

Jaroslav Srba Vedoucí radiologický asistent 

Miloslava Humplíková Vedoucí fyzioterapeutka 

Alena Konečná                              Vedoucí laborantka patologicko-anatomického oddělení 
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Slovo jednatele 
Vážení přátelé, 

rok 2019 patřil mezi ty lepší v historii boskovické nemocnice, jednak díky 

přetrvávajícímu hospodářskému optimismu v České republice, který umožňuje 

pravidelně navyšovat platby do systému veřejného zdravotnictví, jednak díky postupné 

stabilizaci personální situace v nemocnici. V průběhu roku se do našich lékařských 

týmů zařadilo 12 absolventů lékařských fakult, kteří si vybrali naši nemocnici jako 

akreditované pracoviště, jež jim umožní kvalitně absolvovat povinný vzdělávací cyklus. 

V oblasti nelékařského personálu jsme posílili sesterský kolektiv na lůžkových 

odděleních, aby se náročná práce u lůžka rozdělila mezi větší počet pracovníků. Na 

konci roku jsme tak v nemocnici evidovali 523 pracovních úvazků. 

Pacienti zachovali naší instituci v loňském roce přízeň. Evidujeme více než 10 000 

hospitalizovaných pacientů a více než 300 000 ambulantních návštěv. Mimořádného 

výsledku dosáhlo gynekologicko-porodnické oddělení s historicky nejvyšším počtem 

924 narozených dětí. Tato čísla dokumentují velikost naší spádové oblasti jako klíčového faktoru pro další rozvoj 

nemocnice. Z hlediska odborného se podařilo zabezpečit kontinuitu poskytované zdravotní péče ve všech 

segmentech. Pro pozitivní výsledek hospodaření v objemu cca 3 mil. Kč bylo rozhodujícím krokem vykazování 

zdravotní péče minimálně na úrovni záloh zdravotních pojišťoven, což zajistilo nemocnici komfortní provoz a 

splnění všech závazků jak vůči zaměstnancům, tak i směrem k obchodním partnerům.  

V oblasti investiční je pro nás klíčová spolupráce s městem Boskovice, které ze svého rozpočtu v maximální 

možné míře dotuje nákupy přístrojové zdravotnické techniky a vkládá významné prostředky do obnovy 

infrastruktury areálu nemocnice. V uplynulém roce se tyto investice týkaly zejména do zdrojů a rozvodů tepla  

a přestavby zázemí pro personál. Z projektů ve zdravotnické oblasti bych vyzdvihnul investici do rekonstrukce 

oddělení centrální sterilizace dokončené v prosinci, která byla umožněná právě díky účasti městského rozpočtu. 

Do roku 2020 vstupujeme s plány dokončit obnovu vybavení lůžkových oddělení cestou nákupů moderních lůžek 

a pořízením nových diagnostických a operačních technologií pro operační obory, ambulance i komplement. 

Prostředky nemocnice získala z evropských dotací programu IROP, a to díky dlouholetému úsilí odpovědných 

pracovníků, včetně předchozího jednatele. Tato investice do zařízení v celkové výši cca 50 mil Kč je v historii 

organizace bezprecedentní.  

Zůstáváme tedy optimisty ohledně dalšího rozvoje nemocnice, spoléháme na mnohokrát prokázanou odbornost 

a loajalitu zaměstnanců a slibujeme zachování moderní a kvalitní zdravotní péče pro spádový region. 

 

V dokonalé úctě, 

 

RNDr. Dan Štěpánský 

jednatel 

RNDr. Dan Štěpánský

Jednatel
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Kvalita a bezpečí zdravotních služeb 
Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je stanoveno v zákoně  

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném 

znění. Probíhá ve dvou úrovních:  

1. Interní hodnocení  

Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., je poskytovatel 

zdravotních služeb povinen zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí. Pro 

zavedení tohoto systému vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví „minimální 

požadavky“, které musí zdravotnické zařízení poskytující lůžkovou péči splňovat. 

2.    Externí hodnocení   

Proces externího hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je stanoven v § 98 

zákona č. 372/2011Sb., a v jeho prováděcí vyhlášce č. 102/2012 Sb., o hodnocení 

kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.  

Externí hodnocení kvality a bezpečí není povinné, jedná se o proces dobrovolný. 

Všechna hodnocení, která v Nemocnici Boskovice s.r.o. probíhala, byla provedena na žádost managementu.  

Minimální hodnotící standardy a ukazatele, včetně požadavků na personální zabezpečení, způsob  

a postup hodnocení, jsou určeny jak pro hodnotitele, tak i pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří je musí 

splnit, pokud chtějí získat certifikát kvality a bezpečí. Pokud úroveň zdravotních služeb poskytovaných  

v lůžkovém zdravotnickém zařízení vyhovuje požadavkům podle zákona č. 372/2 011Sb. a vyhlášky 

č. 102/2012 Sb. oprávněná osoba vydá tento certifikát s platností 3 roky.  

Získání certifikátu je završením komplexního hodnocení úrovně poskytovaných zdravotních služeb a 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, 

kteří prošli řadou školení a 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. 

Certifikát naše nemocnice poprvé získala 30. června 2016. V květnu 2019 jej úspěšně obhájila, a co víc, 

Nemocnice Boskovice s. r. o. byla vyhodnocena jako absolutní vítěz projektu „Kvalitní a bezpečná nemocnice 

2019“ ve své kategorii. Celý projekt je veden Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví  

a rozšířen v nemocnicích, které tato společnost externě hodnotí.  

Mgr. Lenka Strnadová, MBA

náměstkyně pro 
ošetřovatelskou péči
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Chirurgické oddělení  
Chirurgické oddělení zabezpečuje a poskytuje komplexní chirurgickou péči v oborech 

všeobecné chirurgie, gastrointestinální a hrudní chirurgie, traumatologie, urologie  

a základní cévní chirurgie, a to jak péči elektivní, tak i péči akutní.  

V oboru všeobecné chirurgie jde především o problematiku chronických i akutních 

onemocnění zažívacího a biliárního traktu, akutních a chronických onemocnění 

měkkých tkání a dále širokou problematiku břišních kýl. Péči zajišťujeme v ambulantní 

i hospitalizační složce. 

Operativa chirurgického oddělení zahrnuje výkony terapeutické i diagnostické  

v plánovaném i urgentním režimu.  Jedná se především o výkony v oblasti dutiny břišní 

a retroperitonea, hrudníku, orgánů uropoetického systému a kompletní traumatologie.  

Operace provádíme klasickou, laparoskopickou a endoskopickou, tedy miniinvazivní 

technikou. Snahou je dále zdokonalovat především tyto výkony miniinvazivní. Důsledně 

sledujeme a zavádíme nové trendy v klasické operativě.  

Oblast onkologických onemocnění zahrnuje diagnostiku a terapii maligních onemocnění zažívacího a biliárního 

traktu, plic, uropoetického systému a měkkých tkání. V této oblasti došlo k další zkvalitnění spolupráce s MOÚ 

Brno a Chirurgickou klinikou FN Bohunice a I.chirurgickou klinikou FNuSA Brno. Odrazilo se to na navýšení 

onkologických operací na našem oddělení, a především se výrazně zlepšilo zajištění následné onkologické péče 

pro diagnostikované nebo odoperované pacienty v hospitalizační i ambulantní sféře. Pacienti z našeho regionu 

jsou směřování taktéž do onkologické ambulance v Nemocnici Blansko, kde je detašované pracoviště MOÚ Brno. 

Významnou součástí práce chirurgického pracoviště je i nadále obor traumatologie. Provádíme konzervativní  

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

laparoskopických a miniinvazivních, s využitím nejnovějších speciálních implantátů. Na operačním sále máme 

k dispozici nový moderní traumatologický operační stůl a dva pojízdné rtg přístroje. Neustále se obnovuje  

a zdokonaluje portfolio traumatologických implantátů a instrumentarií. V oblasti traumatologie hlavy, mozku, 

páteře a polytraumat, která se obecně centralizuje do traumacenter, úzce a dlouhodobě spolupracujeme 

s pracovišti FN Brno Bohunice (neurochirurgická klinika, traumacentrum) a s ÚN Brno. S těmito pracovišti výborně 

spolupracujeme i v oblasti postgraduálního vzdělávání našich lékařů. Poranění a obecně problematika hrudní 

chirurgie je navázána na spolupráci s I. chirurgickou klinikou FNuSA. Zde velmi úzce spolupracujeme také 

s Endoskopickým centrem, především při zajištění ERCP výkonů. 

Nelze opomenout velmi úzkou a dobrou spolupráci s Dětskou FN Brno, a to v oblasti traumatologie, břišní chirurgie 

a onkologie u dětských pacientů. 

Další rozvoj pokračoval v oblasti léčby urologických onemocnění. Především se rozvíjela oblast miniinvazivních 

endoskopických a laparoskopických operačních postupů. Byly zavedeny nové laparoskopické operační postupy 

s využitím nejnovější techniky (L-nefrektomie, PEK). Došlo k dalšímu zlepšení péče o urologické pacienty v celém 

spádovém regionu jak ve složce hospitalizační, tak i ambulantní.  

V ambulantním sektoru zabezpečujeme chod všeobecné chirurgické ambulance po 24 hodin denně. 

V exponované době je služba posilována druhou ambulancí. Zabezpečujeme činnost specializovaných 

ambulancí, kterými jsou ambulance urologická, traumatologická, herniologická a podologická a indikační poradna 

pro gastrointestinální onemocnění.  

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Radek Bousek

primář
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Personální situace na chirurgickém oddělení 

Na chirurgickém oddělení pracovalo v roce 2019 celkem 14 lékařů. 8 lékařů je atestovaných, z toho dva mají 

specializaci v oboru traumatologie, jeden v oboru intenzivní péče a dva v oboru urologie. 1 lékař je v předatestační 

přípravě s termínem jejího absolvování v roce 2021. Dva se připravují k absolvování chirurgického kmene, z toho 

jeden se bude dále specializovat v oboru urologie. Do pracovního poměru byli přijati tři lékaři absolventi. Během 

roku 2019 nikdo z lékařského týmu neodešel.  

Náš lékařský tým zajišťuje denně 62 lůžek standardního chirurgického oddělení a 9 lůžek intenzivní péče, dvě 

všeobecných a jedné specializované ambulanci, operativu na třech operačních sálech, kompletní konsiliární 

činnost v nemocnici a chirurgickou pohotovostní péči. 

V pregraduální výchově se podílíme na praktické přípravě mediků lékařských fakult a žákyň SZŠ Blansko a VOŠ 

Boskovice, kde zajišťujeme i přednáškovou výuku oboru chirurgie. Od podzimu roku 2019 jsme navázali další 

úzkou a smluvní oficiální spolupráci s LF MU Brno s rozšířením podílu na výuce mediků z této univerzity. 

V roce 2019 jsme úspěšně prošli novými akreditačními procesy a stali se akreditovaným pracovištěm v oboru 

všeobecné chirurgie a traumatologie, čímž můžeme v oblasti postgraduálního vzdělávání i nadále zajišťovat 

činnost lékařů-stážistů naší nemocnice i jiných zdravotnických zařízení. 

Lékaři chirurgického oddělení se v roce 2019 pasivně zúčastnili 35 chirurgických kongresů v ČR a dvou v zahraničí 

a aktivně na nich vystoupili se 4 přednáškami. Zúčastnili jsme se dále pěti workshopů v oblasti klasických 

operačních výkonů, laparoskopií, traumatologie a herniologie. Významná byla účast jednoho lékaře na 

mezinárodním vícedenním workshopu pro laparoskopické resekce GIT v Turecku, který zakončil úspěšně 

složenou zkouškou. 

Novinky na oddělení v roce 2019 

• další revitalizace prostorů standardních chirurgických oddělení, převazoven a vyšetřoven a zlepšení 

výbavení pokojů televizory, lůžky a skříněmi Podobně i vybavení převazoven a vyšetřoven. 

• zakoupení dalšího již čtvrtého moderního systému pro podtlakovou léčbu chronických defektů 

• kompletní dovybavení endoskopickou technikou pro urologický ordinariát 

• zakoupení nového instrumentaria pro osteosyntezu – nové titanové LCP implantáty pro dlahovou 

osteosyntezu 

• nová laparoskopická instrumentaria a pomůcky (porty, nástroje, optika) 

• zavedení dalších nových operačních klasických, laparoskopických a endoskopických postupů pro břišní 

chirurgii a urologii 

• zavedení nových typů stapplerů pro resekční výkony v oblasti břišní chirurgie 

• nová operační metoda v urologii – RIRS (retrograde intrarenal surgery) pro řešení lithiasy ledvin 

• v břišní a urologické operativě využití přístroje pro pokročilou koagulaci 

• nové vybavení ambulancí a revitalizace ambulantních prostor (nábytek, osvětlení) 

Základní statistické údaje:  
Standard CHIP 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Počet lůžek 62 62 62 12 9 9 

Počet hospitalizovaných pacientů 2 471 2680 2749  
(z toho 521 urologie) 

746 657 586 

Počet ošetřovacích dnů 14 506 13945 14003 2 887 2859 2889 

Obložnost v % 63,9 61,3 61,7 65,9 65,3 65,9 

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

  
 

Počet ošetření Počet pacientů 

Název ambulance 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Chirurgická ambulance 2 – všeobecná 14 080 13942 14693 6 403 6388 6667 

Chirurgická ambulance 1 – ÚPS 6 221 6534 6555  5 334 5589 5549 

Traumatologická ambulance 861 775 691 345 336 333 

Urologická ambulance 3 790 4142 4442 1 689 1837 2039 



 

11 

Podologická ambulance 655 
 

225 80 
 

135 

Herniologická ambulance 450 562 525 276 245 234 

Poradna pro onemocnění GIT   105   85 

Celkem 25057 25955 27237 13 866 14395 15042 

 

Operativa 

Celkově bylo v roce 2019 provedeno na operačních sálech 1720 operačních výkonů, z toho bylo 203 operací 

laparoskopických (žlučníků v počtu 101, břišních kýl 57 a laparo appendektomií 11). Diagnostických laparoskopií 

bylo provedeno 51, vesměs v akutních případech s nutnou konverzí do operace klasické s laparotomií.  

V traumatologii bylo provedeno 247 operačních výkonů, z toho bylo 143 osteosyntez. Větší část operací 

představovaly osteosyntezy zlomenin horního konce stehenní kosti v počtu 54 a zlomenin v oblasti hlezenního 

kloubu v počtu 27. V osmi případech jsme revidovali dutinu břišní pro viscerální poranění (krvácení, perforace 

GIT). 

Z dalšího spektra operací byly nejčastěji provedeny klasické operace břišních kýl v počtu 113, v chirurgii 

zažívacího traktu jsme provedli 196 klasických operačních výkonů. Klasických operací žlučníku jsme provedli 25, 

z toho 3x komplikované výkony na žlučových cestách. Klasických apendektomií bylo provedeno 50. 

V onkochirurgii jsme provedli 44 operačních výkonů, z toho 33 resekčních výkonů na GIT (žaludek, tenké a tlusté 

střevo). 

V urologii bylo provedeno 124 otevřených operačních výkonů (17 neferektomií, event. resekcí ledvin, 17 

prostatektomií) a 9 laparoskopických operací (4 x laparoskopická nefrektomie). Endoskopických výkonů bylo 

provedeno 896 (především ureterocystoskopie, flexibilní cystoskopie, ureterorenoskopie, transuretrální resekce 

prostaty apod.). 

 

Mezi nejčastější diagnózy patří: 
Název Počet za rok 2019 

Onemocnění zažívacího traktu (žaludek, 
duodenum, střevo, rektum)             

1146 

Poranění hlavy a mozku                                                                                                          810 

Poranění pohybového aparátu (dlouhé kosti, loket, 
rameno, zápěstí, hlezno) 

705 

Onemocnění žlučníku a žlučových cest                                                                                519 

Renální koliky                                                                                                                            423 

Chronické končetinové defekty                                                                                             299 

Onemocnění slinivky břišní                                                                                                     244 

Kýly stěny břišní                                                                                                                        230 

Onkologické onemocnění (GIT + 
urologickýsystém)                                                                                                                             

192 

Poranění hrudníku                                                                                                                     149 
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Gynekologicko - porodnické oddělení 
Gynekologicko – porodnické oddělení poskytovalo v roce 2019 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 a 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 2019 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 664 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 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 mimookresních rodiček. Bylo odvedeno celkem 921 porodů, 5 porodů dvojčat, 

192 porodů bylo ukončeno císařským řezem. Na porodním sále je hojně využíván nadstandard. Je potěšitelné, že 

se zvyšuje počet otců nebo jiných průvodců u porodu, což bylo využito celkem u 853 porodů. Pacientky mohou 

využívat i epidurální anestezie a 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 
 

 2017 2018 2019 

Počet lůžek 37 37 37 

Počet hospitalizovaných pacientů 1986 1891 1884 

Počet ošetřovacích dnů 7195 7021 6864 

Obložnost v % 53,3 52 50,8 

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

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jan Machač

primář
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 Počet ošetření Počet pacientů 

Název ambulance 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Gynekologická ambulance 7337 7 358 7475 2915 2872 2734 

 2017 2018 2019 

Počet porodů celkem 897 886 921 

Počet císařských řezů (Sectio Caesarea) 194 177 192 

Průvodce u porodu 802 806 853 

Počet živě narozených děti 899 885 924 

Počet mrtvě narozených děti 1 5 2 

Počet dvojčat 3 5 5 

Počet klešťových porodů 5 6 7 

Počet porodů pomocí VEX 19 31 36 

Počet porodů na stoličce 5 0 3 

Počet porodů v kleku 11 14 18 

Počet porodů na boku 32 46 45 

Počet porodů na vaku 0 1 0 

Počet porodů do vody 1 0 0 

Počet porodů s využitím vany 142 139 127 

Epidurální analgezie poskytnuta 33 50 147 

 

Procento císařských řezů z celkového počtu porodů v roce 2019 bylo 20,85 %. Procento císařských řezů je u nás 
stále pod celostátním průměrem. V roce 2019 tvořila perinatální úmrtnost 0,21 % z celkového počtu porodů. 
Celostátní perinatální úmrtnost je cca 0,3 %.  

Mezi nejčastější diagnózy na oddělení patří: 
Název Počet za rok 2019 

Spontánní porod jediného dítěte – spontánní porod záhlavím 921 

Polyp těla děložního 254 

Leiomyom dělohy 248 

Jiné anomálie plodového vejce 212 

Porod jediného plodu císařským řezem 192 

Interrupce  184 

Cystokéla (výhřez ženských pohlavních orgánů) 183 

Nepravidelná menstruace 183 

Nezhoubné nádory vaječníku 147 

Péče o matku pro jiné stavy s vlivem na těhotenství 108 

Postmenopauzální krvácení 71 
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Anestezie a multioborová intenzivní a resuscitační péče 
Oddělení Anestezie a MIRP je součástí uceleného komplexu intenzivní medicíny 

v nemocnici. Nemocnice Boskovice s.r.o. v roce 2019 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 u Sv. Anny Brno, Svitavskou nemocnicí a dalšími, 

odkud také přebírala řadu pacientů. Anesteziologie a intenzivní medicína je lékařským 

oborem, který úzce spolupracuje s dalšími operačními i neoperačními obory.  

Anestezie – poskytuje anesteziologické služby pro operační a diagnostické výkony a 

některé výkony léčebné. Nabízí také pooperační léčbu bolesti nebo rodičkám na 

porodním oddělení tzv. bezbolestný porod v epidurální analgezii. Veškerá 

anesteziologická péče je v nemocnici zajištěna nepřetržitě po celých 24 hodin denně.  

PACU (Post Anesthetic Care Unit) - pacienti po operačním výkonu jsou v bezprostředním období dle klinického 

stavu sledováni na 2 lůžkách dospávacího pokoje. Je zde poskytována pooperační péče v plném rozsahu, 

zaměřená zejména na monitoraci životních funkcí, tlumení pooperačních bolestí a řešení případných 

pooperačních komplikací. 

 

MIRP A (ARO) – hospitalizuje pacienty, kteří vyžadují třetí, nejvyšší stupeň intenzivní péče (resuscitační), jsou  

v kritickém stavu a selhávají jim základní životní funkce. Jsou to například pacienti s dechovou nedostatečností 

vyžadující umělou plicní ventilaci, se srdečním selháním, cévní (krvácivé či nekrvácivé) mozkové příhody  

s bezvědomím, stavy po kardiopulmonální resuscitaci (KPR), těžké úrazy, stavy po náročných 

a komplikovaných operačních výkonech, těžké infekce, otravy a další. Vedoucím lékařem je MUDr. Aleš Opletal.  

 

MIRP B (Multioborová JIP) – hospitalizuje pacienty, kteří vyžadují I. a II. stupeň intenzivní péče. U těchto pacientů 

existuje vyšší riziko selhání základních životních funkcí, proto je důležité pacienta monitorovat a včasně léčit tak, 

aby k tomuto selhání nedošlo, případně bylo včas podchyceno. Indikací pro přijetí chirurgických pacientů jsou 

šokové stavy, traumata, krvácení, náhlé příhody břišní, pooperační stavy a jiné. Z urologie přijímáme pacienty po 

operaci ledvin, prostaty či močového měchýře. Z gynekologicko – porodnického oddělení jsou to pacientky po 

gynekologických operacích, císařském řezu či komplikovaném porodu. Z ortopedického oddělení přijímáme 

pacienty po operaci totální endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu nebo po zlomeninách dlouhých kostí. 

MIRP B je určena ale i neoperovaným pacientům v těžkém stavu, vyvolaném například těžkým akutním zánětem 

slinivky břišní, infekčními komplikacemi postihující celý organismus nebo pacientům se selhávajícími orgány. 

Z interních oborů jsou nejčastěji přijímáni pacienti se srdečním, plicním či ledvinovým selháváním. Vedoucím 

lékařem je MUDr. Josef Snášel.  

 

Ostatní činnost oddělení:  

• konziliární činnost - stálá pro všechny obory zdravotnického zařízení  

• zajištění rozšířené KPR pro všechna oddělení nemocnice  

• zajištění péče o dárce orgánů  

• pravidelné školení zdravotníků nemocnice v problematice KPR  

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Vladimír Zemánek

primář
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Novinky na oddělení v roce 2019 

Pokračující celorepublikový problém nedostatku sesterského personálu se dotýká i našeho oddělení, a proto jsme 

během roku mohli využívat pouze 5 lůžek místo 9 na MIRP A a 9 lůžek místo 12 na MIRP B. 

01.04.2019 došlo ke změně na postu vrchní sestry MIRP a staniční sestry na MIRP A z důvodu rodičovské 

dovolené Mgr. Petry Faltýnkové. Na MIRP A se stala staniční sestrou paní Monika Špačková,DiS., vrchní sestrou 

MIRP je nově Bc. Martina Zemánková, která je zároveň staniční sestrou na MIRP B. Na sklonku roku ukončila 

MUDr. Katarína Kačmárová svou postgraduální přípravu a úspěšně složila atestaci z oboru Anesteziologie a 

intenzivní medicína. Tím získala specializovanou způsobilost v oboru a stala se lékařkou s kvalifikací L3. 

MIRP A i B patří mezi špičkově vybavená oddělení. Hlavní investice směřovaly k údržbě přístrojů a k nákupu 

spotřebního materiálu k zajištění jejich chodu: 

• injekční dávkovače 

Bylo zakoupeno 30 kusů nových injekčních dávkovačů na MIRP B 

• dokovací stanice 

Jsou jakousi „garáží“ pro injekční dávkovače a infúzní pumpy. Tím velmi urychlují práci nelékařskému 

zdravotnickému personálu a zvyšují manipulační prostor u pacienta. Šest nových dokovacích stanic přibylo 

do výbavy MIRP B. 

• chodítko 

Nákupem chodítka pro pacienty získalo naše oddělení velmi užitečnou moderní pomůcku pro rehabilitaci 

pacientů, k nácviku vstávání z lůžka a postupný návrat od jednotlivých krůčků k chůzi. Chodítko bylo 

zakoupeno pro MIRP A. 

• germicidní lampa 

Germicidní lampa patří k nezbytné moderní výbavě pro dekontaminaci prostor po propuštění pacienta. 

Zakoupena byla pro MIRP A. 

• ohřev krve a infúzních roztoků 

Byly zakoupeny 3 přístroje pro ohřev krve a infúzních roztoků pro pacienty, kteří jsou podchlazeni, případně 

traumatizováni probíhajícím šokovým stavem. Přístroje byly rozmístěny na MIRP A, MIRP B a operační sály. 

• Warming center 

Dva přístroje byly pořízeny pro komfortní poskytování infúzní terapie při zajišťování anestezie.  

• mobilní moduly relaxometrie 

Zásadní podmínkou bezpečného podávání svalových relaxancií v anestezii je přístrojová monitorace hloubky 

nervosvalové blokády. Tyto moduly nám spolehlivě posoudí aktuální míru zotavení z NSB. 

• masky k neinvazivní ventilaci 

Tyto masky společně s dalšími pomůckami k dechové rehabilitaci nám umožní u pacientů s těžkým plicním 

onemocněním lépe zvládnout jejich akutní stav. 

• nástrojové stolky 

Devět stolků bylo pořízeno na anesteziologická pracoviště a MIRP B. 

• vozíky pro infekční odpad  

Bylo zakoupeno 5 kusů vozíků s nášlapným systémem pro sběr infekčního odpadu na MIRP B. 
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• vlhké hojení 

Velký rozvoj prodělala oblast hojení ran a defektů u pacientů hospitalizovaných na intenzivní péči. Nelékařský 

zdravotnický personál se začal v téhle oblasti více vzdělávat, bylo absolvováno několik specializačních kurzů 

a seminářů s daným tématem. Na MIRP bylo zakoupeno větší množství jednotlivých pomůcek pro kvalitnější 

hojení ran. 

 

Základní statistické údaje 

 2017 2018 2019 

Anestezie celkem 2949 2803 3022 

Regionální anestezie 370 455 541 

Porodní analgezie 39 58 74 

PACU 122 238 297 

 

 

 MIRP A MIRP B 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Počet lůžek 5 5 5 9 9 9 

Počet hospitalizovaných pacientů 197 257 295 746 660 584 

Počet ošetřovacích dnů 1638 1568 1450 2887 2859 2889 

Obložnost v % 89,8 85,9 79,5 87,9 87,0 87,9 

Průměrná doba hospitalizace 8,3 6,1 4,9 3,9 4,3 4,9 

Průměrný TISS 26,7 25,3 24,8 14,9 15,4 16,1 

Mortalita pacientů 44 44 64 61 40 40 

Mortalita v % 22 17 22 8 6 7 

 

 

V polovině roku 2019 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávání 

v základním anesteziologickém kmeni. Tímto rozhodnutím tak může oddělení odborně i metodicky doškolovat 

lékaře i sestry nejenom z naší nemocnice, ale i z jiných zdravotnických zařízení. 

 
V dnešní době se žádná nemocnice s operačními obory neobejde bez pracovníků anestezie a MIRP. Jestliže 

člověk v nemocnici bojuje o život, vždy je u toho anesteziolog nebo intenzivista, 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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Ortopedické oddělení 
Ortopedie v průběhu roku 2019 plnila své úkoly vyplývající z náplně oboru.  

Oddělení je potvrzením Ministerstva zdravotnictví akreditováno pro vzdělávání v oboru 

ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. V druhém pololetí 2019 byla zahájena 

reakreditace pro další smluvní období. 

V roce 2019 bylo provedeno celkem 790 operací pro onemocnění, vady a úrazy 

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

operací. Čekací doba na implantaci velkého kloubu zůstává asi 1 rok dle charakteru 

nálezu.  

Dále bylo provedeno 160 artroskopických operací, 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 3 měsíce. 

Koncem roku 2019 odešel 1 lékař kategorie L3 do zahraničí.  

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 v Brně, v Úrazové nemocnici Brno 

a s ortopedickým oddělením KDCHOT Brno. 

 

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

Jevíčko. 

 

Novinky na oddělení v roce 2019 

Jeden lékař úspěšně absolvoval přezkoušení v rámci postgraduálního vzdělávání a posunul se do kategorie L2. 

Byla zavedena nová metoda stabilizace ramenního kloubu a dále operativa hemiartroplastik kolene. 

Ve spolupráci s vedením nemocnice se daří zlepšovat prostředí ortopedického oddělení jak směrem k pacientům, 

tak zaměstnancům. 

V závěru roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele implantátů velkých kloubů. 

 

 

Základní statistické údaje 
 

 2017 2018 2019 

Počet lůžek 20 20 20 

Počet hospitalizovaných pacientů 840 835 830 

Počet ošetřovacích dnů 4 900 4850 4738 

Obložnost v % 67 66 63,5 

Průměrná doba hospitalizace 5 5 5 

 

Mírnější pokles hospitalizovaných pacientů je dán pokračující tendencí řešit některé diagnózy ambulantní formou, 

přičemž dříve byly spojeny s hospitalizací (přínos nové techniky). 

U náročných operací je využívána pooperační hospitalizace na společné JIP. 

 

 

 

 

 

MUDr. Bedřich Kala ml.

primář
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 Počet vyšetření Počet pacientů 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Všechna vyšetření 16 363 15570 16560 8 200 7900 8300 

z toho vyšetřených dětských kyčlí 2 997 2665 2772 1030     950 970 

 

Mezi deset nejčastěji se objevujících diagnóz patří: 
 

Název Počet za rok 
2019 

Bolest dolních zad 800 

Poranění měkkého kolene 750 

Artróza kyčelního kloubu 650 

Artróza kolenního kloubu                      750 

Bolestivá onemocnění ramene 300 

Deformity prstů a přednoží  200 

Syndrom karpálního tunelu 130 

Fraktura horního konce stehenní kosti  80 

Zlomenina v oblasti hlezna 25 

Zlomeniny předloktí  20 
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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 rámci ošetřovatelství pokračujeme v trendu zkvalitňování znalostí a postupů v rámci 

pravidelných seminářů a školení.   

V roce 2019 došlo k částečné výměně kancelářského vybavení obou oddělení, 

uskutečnilo se malování stanic s výměnou podélných krytin zdí na chodbách a nově se 

aplikovaly popisy pokojů pro lepší orientaci pacientů. Stávající osvětlení bylo vyměněno 

za provozně ekonomičtější a výkonnější zdroje světla. Jídelny pacientů se taktéž 

dočkaly kompletní výměny.  Byla zrealizována rekonstrukce dvou inspekčních pokojů 

lékařů a na interní příjmovou ambulanci byla pořízena klimatizační jednotka, do čekárny 

pak TV pro zvýšení komfortu pacientů.  

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. 

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 u Sv. Anny v Brně, které provádí vyšetření ERCP.   

 

Základní statistické údaje 

 

 Počet vyšetření Počet pacientů 

Název ambulance 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Endokrinologická ambulance 3876 3814 3911 2433 2397 2448 

Interní ambulance JIP 2716 3109 3237 1942 2099 2191 

Interní ambulance 3284 3069 3183 1014 901 845 

Kardiologická ambulance 6917 7234 6820 2930 3117 2806 

Gastroenterologická ambulance 3397 3678 4214 1704 1856 2040 

Interní ambulance Letovice  2537 2005 1678 585 489 418 

Celkem 22727 22 909 23043 10608 10 859 10748 

 

Celkový počet hospitalizovaných pacientů má v průměru srovnatelné hodnoty s předchozími roky, průměrná 

ošetřovací doba je 5,8 dne. Obsazenost interních oddělení je v průměru 79,6 %. 

  

  2017 2018 2019 

Počet lůžek 52 52 52 

Počet hospitalizovaných pacientů 2 570 2 691 2 599 

Počet ošetřovacích dnů 15 315 15 299 15 105 

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

MUDr. Luděk Pluháček

primář
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Deset nejčastějších diagnóz 
 

Název diagnózy 
Počet ošetřených 
pacientů za rok 
2018 

Název diagnózy 
Počet ošetřených 
pacientů za rok 
2019 

    

Selhání srdce 466 Selhání srdce 453 

Pneumonie 376 Fibrilace a flutter síní 348 

Fibrilace a flutter síní 337 Pneumonie 336 

Dyspepsie 313 Infekce močových cest 336 

Esenciální hypertenze 309 Dušnost 331 

Mdloba 309 Esenciální hypertenze 314 

Dušnost 300 Mdloba 266 

Bolest na hrudi 279 Bolest na hrudi 253 

Horečka 187 Dyspepsie 219 

 

Nejčastější diagnózy odpovídají převažující kardiovaskulární morbiditě pacientů ošetřených na interním 

oddělení. 
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Oddělení následné lůžkové péče  
Charakteristika lůžek je dána potřebou zajistit dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou 

péči zaměřenou především na péči o dýchací cesty a následnou rehabilitační péči 

pacientům hlavně z lůžkových oddělení naší nemocnice podle poznatků současné 

medicíny. Hospitalizováni jsou zejména geriatričtí pacienti s ohroženou nebo ztracenou 

soběstačností. 

Cílem našeho oddělení je zlepšení jejich zdravotního stavu a dosažení částečné nebo 

úplné soběstačnosti tak, aby se mohli vrátit do domácího prostředí. Máme 5 lůžek 

intenzivní ošetřovatelské péče a 12 lůžek následné ošetřovatelské péče. 

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. Odpovědná práce na těchto 

odděleních vyžaduje pro lékařský i nelékařský zdravotnický personál velkou trpělivost a 

empatii k chronicky nemocnému člověku upoutanému na lůžko. Těmto křehkým a často 

závislým geriatrickým pacientům je poskytována komplexní týmová péče s dobrou koordinací a aktivním přístupem 

každého člena týmu.  

Kvalitu naší poskytované péče zajišťujeme průběžným vzděláváním a doškolováním zdravotnického personálu. 

Naším cílem je snaha o udržení kvality života našich pacientů, jejich spokojenost a psychická pohoda. V tomto 

roce byly vymalovány všechny pokoje pro pacienty, obnovilo se signalizační dorozumívací zařízení (signalizace 

pro pacienty, videotelefon), byla zakoupena 1 myčka podložních mís, 5 infuzních pump, 5 nočních stolků pro 

pacienty na DIOP, 1 pultové chodítko a 1opěrný sedák do lůžka.   

 

Zdravotnický tým tvoří primář oddělení MUDr. Blanka Vepřeková, Ph.D., vrchní sestra Mgr. Věra Fellnerová, 

nelékařský zdravotnický personál, 1 fyzioterapeut a 1 ergoterapeut. 

 

Základní statické údaje 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

  ONLP DIOP ONLP DIOP ONLP DIOP ONLP DIOP 

Celkem přijato pacientů 112 80 20 51 10 77 14 104 16 

Propuštěno 100 84 15 49 5 70 7 103 9 

z toho úmrtí 4 7 3 8 4 6 8 7 7 

Ošetřovací dny 3 694 4 216 1 713 3871 1589 3970 1617 3971 1476 

Obložnost % 92,64 96,3 93,7 88,4 87,1 90,5 88,6 93,3 81 

Průměrná ošetřovací doba 34,3 51,2 97,9 77,4 158,9 51,9 111,5 38,4 92,3 

 

MUDr. Blanka Vepřeková, 
PhD.

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, 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 nebo multidisciplinární péči, 

jsme v roce 2019 spolupracovali především s FN Brno a FN Olomouc. 

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

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

Byl realizován nákup nových oxymetrů k zajištění monitorace těsně po porodu na porodním sále. 

MUDr. Dítětová a MUDr. Klimovič úspěšně odatestovali v oboru Praktický lékař pro děti a dorost. Nemocnice 

úspěšně absolvovala výběrové řízení na dětský obvod v rámci dětského oddělení. 

 

Základní statistické údaje 
 

 Standard JIP Novorozenci 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Počet lůžek 23 23 23 4 4 4 14 14 14 

Počet hospitalizovaných 
pacientů 

1325 1390 1522 14 44 54 849 899 924 

Počet ošetřovacích dnů 3918 4412 6121 25 73 95 3302 3394 3507 

Obložnost v % 53,6 60,4 65,2 2,3 6,6 9,5 64,5 66,4 68,7 

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

 

 

V roce 2019 přibyl statisticky významný počet narozených novorozenců a došlo k nárůstu v počtu 

hospitalizovaných dětí.  

 

  
Počet vyšetření Počet pacientů 

Název ambulance 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Dětská ambulance 711 772 511 415 490 495 

Endokrinologická ambulance 120 349 315 101 114 144 

Gastroenterologická ambulance 510 539 602 204 196 220 

Nefrologická ambulance 462 463 475 415 240 252 

Amb. pro rizikové novorozence 250 240 239 105 114 97 

Kardiologická ambulance - 152 192 - 65 135 

 

 

 

 

 

MUDr. Michael Klimovič, 
Ph. D.

primář
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Spektrum léčených pacientů a nejčastějších diagnóz se proti minulým rokům mírně změnilo. K úmrtí ani 

mimořádné události na dětském oddělení v roce 2019 nedošlo. 

 

Mezi nejčastějších deset diagnóz patří: 
Název Počet za rok 2019 

Kontuze hlavy 314 

Dehydratace 344 

Funkční dyspepsie 492 

Bolesti břicha 153 

Infekční gastroenteritis 145 

Bronchitis acuta 145 

Akutní zánět hrtanu 149 

Bronchopneumonie 74 

Lyphadenitis mesenterialis 72 

Akutní appendicitis 59 
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Centrální operační sály  
Prostory centrálních operačních sálů (COS) tvoří 4 plně klimatizované sály 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. Vstupy a společné chodby byly v průběhu roku 2016 

modernizovány a architektonicky sladěny.  

V roce 2019 bylo na operačních sálech nemocnice Boskovice provedeno 3.434 

operací. 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 

plastické a cévní chirurgie či neurochirurgických výkonů.  

Organizace na operačních sálech v pracovní době umožňuje plánování obsazenosti 3-

4 operačních sálů současně. Pružnost úpravy operačního plánu je vždy v kooperaci 

dispečerkou COS. Řešení plynulého provozu sálů zabezpečuje vedoucí lékař, případně 

jeho zástupce. V době pracovní pohotovosti je zajištěn provoz jedním operačním týmem určeným k řešení 

akutních a neodkladných operačních výkonů. Na správném chodu operačních sálů má zásadní podíl vrchní sestra 

Mgr. Monika Dobešová, MBA a 10 erudovaných instrumentářek. Další personál nutný pro provoz je zabezpečen 

sanitáři, sanitárkami a pracovnicemi úklidu.  

Rok 2019 byl na operačních sálech spojen s další expanzí technického přístrojového zabezpečení. Pravidelnou 

údržbou, servisními prohlídkami, BTK certifikáty a zajišťováním výpůjček přístrojů je pověřený technik COS. 

V průběhu roku se rovněž podařilo realizovat plánované investiční akce: 

• pořízení nového operačního stolu na gynekologický sál 

• pořízení artroskopické optiky pro řešení malých kloubů 

• zakoupení nového artroskopického držáku na rameno 

• modernizace nábytkového vybavení sálů s výmalbou 

MUDr. Jaroslav Laštůvka

vedoucí lékař
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Radiologické oddělení 
 RDG oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o. poskytuje služby pro pacienty nemocnice  

a spádovou oblast a spolupracuje s ostatními zdravotnickými zařízeními. 

Radiologie jako základní paraklinický lékařský obor zabezpečovala v roce 2019 

následující činnosti: 

• vyšetření skiagrafické – klasické RTG snímkování 

• vyšetření CT – vyšetřování pomocí celotělového výpočetního tomografu RTG   

    zářením 

• ultrazvukové vyšetření  

• denzitometrické vyšetření 

• intervenční výkony 

 

 

RDG oddělení je vybaveno moderními přístroji, které odpovídají současným diagnostickým trendům. 

 

Počty vyšetření 
  2017 2018 2019 

 RTG vyšetření 48 467 47495 44454 

 CT vyšetření 4 493 4524 4849 

 UZ vyšetření  14 025 13502 13205 

 Denzitometrie 1 313 1368 1520 

 Vyšetření z lůžkových oddělení 9 730 8133 9005 

 

Nejčastějších druhy vyšetření 
Název Počet za rok 2019 

UZ břicha 9456 

Rtg plic 8915 

Rtg páteře 4105 

Rtg kyčle 3846 

Rtg lebky 1136 

CT mozku 2021 

UZ cév 1469 

Rtg břicha 2019 

CT břicha 2872 

Rtg zubů /pano/ 799 

MUDr. Liběna Čapková

primář
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Oddělení klinických laboratoří 
Oddělení klinických laboratoří je víceoborovou laboratoří, která má dvě pracoviště: 

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) a Mikrobiologické oddělení (MIK). 

Laboratorní služby OKL mají společných základ, kterými jsou vyšetřování biologických 

materiálů (krev, moč, punktát, stolice apod.) a interpretace laboratorních výsledků. Tato 

nezbytná činnost přispívá ke zkvalitnění diagnosticko-léčebného procesu a zdravotní 

péče o pacienta. 

Rozsah klinických odborností OKL umožňuje zajistit širokou nabídku laboratorních 

vyšetření a služeb pro všechny žadatele nemocnice. 

Zároveň je zajišťován sběr vzorků s požadavky na specifická vyšetření, která jsou 

odesílána do jiných externích laboratoří. 

OKL rovněž organizuje svoz biologického materiálu od externích lékařů spádové oblasti nemocnice. Tato 

spolupráce zahrnuje provádění všech požadovaných vyšetření, expedici výsledků i doručování potřebného 

odběrového materiálu. 

Každé pracoviště OKL má zavedenu nejen interní kontrolu kvality, ale je zapojeno do systému externího 

hodnocení kvality. Pravidelná účast v programech EHK a výsledky zkoušek potvrzují vysokou úroveň správné 

diagnostiky a spolehlivosti analýz.  

OKL je držitelem Osvědčení o akreditaci pro zdravotnickou laboratoř č.8216; platnost Osvědčení je do 23.11.2020. 

Je plánován následný proces reakreditace.  

 

Pracoviště OKBH 

Biochemie pokrývá vyšetřování základních biochemických parametrů, soubory pro sledování klinických stavů 

poruch jater, ledvin, zažívacího traktu, pohybového aparátu, odezvu obranné reakce na záněty a jiné noxy, aktivity 

srdečních enzymů; vyšetření související s diabetes, imunologií; vyšetření endokrinologická a reprodukční; soubor 

tumorových markerů, hladin léků; dále vyšetření vnitřního prostředí a toxikologické vyšetření moče.  

Hematologie provádí vyšetření hematologická, koagulační (základní a speciální); vyšetření imunohematologická 

včetně identifikace nepravidelných protilátek a stanovení jejich titru a  dále vyšetření odběrů krve pro transfuzní 

oddělení. 

Krevní banka jako součást úseku hematologie provádí předtransfuzní vyšetření nejen pro naši nemocnici, ale také 

pro ostatní zdravotnická zařízení v regionu.  

 

Pracoviště MIK 

Mikrobiologie provádí vyšetření humánního klinického materiálu v oblasti lékařské mikrobiologie. Hlavní činností 

je klasický kultivační průkaz původců infekčních onemocnění a stanovení citlivosti k antimikrobním preparátům  

a dále infekční sérologie. 

Oddělení poskytuje konzultační služby týkající se laboratorní diagnostiky infekcí a antibiotické terapie, čímž 

přispívá k racionalizaci a efektivitě léčby infekcí. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Páchová

vedoucí oddělení
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Změny a novinky na oddělení OKL v roce 2019 

Rok 2019 probíhal v rovině všech výše uvedených standardních služeb laboratorních pracovišť OKL a zároveň 

přinesl také změny a novinky. 

Ve spolupráci s vedením NB byla smluvně obnovena spolupráce s Nemocnicí Milosrdných bratří Letovice, kterou 

laboratoře OKL řadí mezi důležité žadatele.   

 

Oddělení klinické biochemie a hematologie 

Přestože na oddělení OKBH došlo k větším změnám v nelékařském zdravotním personálu, byl zajištěn potřebný 

stav pracovníků pro optimální chod denního i pohotovostního provozu. 

Proběhly plánované veřejné zakázky na určené biochemické i hematologické analyzátory.  

Instalovány byly nové analyzátory na krevní obraz; instalace biochemických analyzátorů byla odložena na dobu 

určenou ve smlouvě.  

Byly zrealizovány dílčí inovace, jako např. propojení analyzátorů do močové linky, výměna analyzátoru pro 

virologii; pořízena technická vybavení typu chlazená centrifuga, velká lednice pro zásoby erytrocytárních 

koncentrátů, mraznička pro skladování koagulačních kontrol a speciální skříň na chemikálie.  

Byly provedeny změny v nabídce vyšetření: zrušena obsolentní nebo velmi málo indikovaná vyšetření a nově byly 

zavedeny metody žádané, např. parathormon, testosteron. 

Byly nastaveny účinné změny v imunohematologii, zaveden nový algoritmus vyšetřování dárců. 

Na úseku biochemie a dílčím úseku virologie (autotransfuze) proběhl plánovaný externí audit ČIA. Zdárný průběh 

auditu potvrdil pokračování platnosti vydaného Osvědčení o akreditaci OKL do listopadu 2020. Laboratoř se bude 

připravovat na reakreditaci tak, aby status akreditované laboratoře obhájila.  

Laboratoř aktivovala a napomohla zrealizovat celoústavní seminář o odběrech biologického materiálu. 

     

Mikrobiologické oddělení 

Laboratoř mikrobiologie má v oblasti přístrojového a prostorového vybavení rozpracované prvky, které nebylo 

možné zrealizovat. Dokončení je očekáváno v roce 2020. 

Podařilo se však zavést nová vyšetření:  

• průkaz protilátek proti spalničkám v rámci reakce na epidemiologickou situaci 

• stanovení kalprotektinu ve stolici kvantitativně, na základě požadavků a spolupráce s gastroenterologickou 

ambulancí 

 

Základní statistické údaje 
  2017 2018 2019 

OKBH Počet vyšetření  696 329 723 471 714 082 

Počet vyšetření pro dárce 36 077 32 473 33 252 

Počet bodů 41 844 103 42 547 596 43 412 159 

MIK Počet vyšetření  18 475 18 230 19 189 

Počet bodů 14 927 271 15 381 851 16 841 042 
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Transfuzní oddělení  
Transfuzní oddělení provádělo v roce 2019 v rámci regionů Blansko a Boskovice odběry 

krve a plazmy od dárců krve, zpracování odebrané krve, expedici transfuzních 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.  

Naše transfuzní oddělení je odběrovým místem pro zaregistrování do Českého národního 

registru dárců kostní dřeně.  

V roce 2019 zde pracovaly 3 lékařky, 1 vysokoškolák nelékař a 4 zdravotní sestry. 

Novinky na oddělení v roce 2019 

• V červenci 2019 jsme úspěšně prošli auditem Státního ústavu pro kontrolu léčiv.  

• Byla pořízena nová křesla do čekárny, dále nová svářečka na odběrové vaky. 

• V provozu je nový monitorovací systém na teploty ve skladovacích zařízeních instalovaný na konci roku 

2018. 

• Na konci roku 2019 byla provedena výstavba nového komorového mrazícího boxu pro uchovávání čerstvě 

mražené plazmy. 

 

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). Vzhledem ke 

snížení úvazku jedné lékařky jsme museli částečně omezit provoz hematologické ambulance. 

Transfuzní oddělení  
2017 2018 2019 

Počet odběrů plné krve    3 600 3468 3567 

Počet odběrů plazmaferéza   1 469 1599 1614 

Počet vyrobených erytrocytárních koncentrátů  3 422 3223 3476 

Počet vyrobených plazem ke klinickému použití 397 388 216 

Plazma k dalšímu zpracování (litry)   1 811 2042 2086 

Autotransfuze     45 16 1 

 
Hematologická ambulance  

2017 2018 2019 

Počet ošetření     5 527 5133 4770 

Z toho počet vyšetření (kompletní, cílené a kontrolní)  3 234 3085 2913 

Počet pacientů     1 566 1460 1392 

Počet podaných transfuzí na hematologické ambulanci 283 307 331 

 

Ekonomické ukazatele  
2017 2018 2019 

Celkový obrat z prodeje krve 7 336 212 7 020 179 7 339 668 

 

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 lékaři využívá specializované fyzioterapeutické  

a ergoterapeutické metody a techniky. 

Tým jedenácti fyzioterapeutek, jedné ergoterapeutky, masérky a čtyř zdravotních sester 

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

spektrum procedur a služeb regeneračních a rekondičních. 

 

V ambulanci lékaře poskytujeme dospělým i dětským pacientům podiatrické vyšetření, včetně plantoskopie  

a vyšetření na tenzometrické desce. 

Na podzim byla zahájena rekonstrukce oddělení vodoléčby. 

Pracovníci rehabilitačního oddělení se v průběhu roku zúčastnili řady certifikovaných kurzů zaměřených na 

současné trendy rehabilitace. 

 

 

Základní statistické údaje: 
  Počet vyšetření Počet pacientů 

Název ambulance 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Ambulance rehabilitace 5780 5 362 5920 4038 4 069 4 384 

 

Nejčastějších druhy vyšetření: 
Název Počet za rok 2019 

Nemoci svalové a kosterní soustavy 2 362 

Poranění, otravy 1 123 

Nemoci oběhové soustavy 108 

Nemoci dýchací soustavy 51 

Nemoci nervové soustavy 227 

Nemoci trávicí soustavy 77 

Nemoci močové soustavy 22 

Nemoci infekční 14 

Nemoci endokrinní 27 

Novotvary 28 

 

 

MUDr. Monika 
Dvořáčková

primář
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 Patologicko-anatomické oddělení  
Základní informace o 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. Pro oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o. zajišťuje 

dále peroperační vyšetření.  

Spektrum vyšetřovaných vzorků se nemění, základem histopatologické diagnostiky na 

oddělení jsou vyšetření bioptických odběrů z gastroenterologie odebrané při 

endoskopiích, operační i ambulantně odebraný materiál z gynekologického a 

chirurgického oddělení a drobné excize z externích chirurgických ambulancí. 

V cytologických vyšetřeních dominují močové cytologie a punkce tělních dutin. Peroperační vyšetření se orientují 

převážně na diagnostiku gynekologických malignit. 

 

Novinky na oddělení v roce 2019 

V roce 2019 došlo k personálním změnám na pozici primáře. Diagnostika je zajištěna lékaři FN Brno, provoz 

oddělení zůstává. Zaznamenali jsme mírný nárůst výkonů bioptického vyšetření. 

Pracovníci patologicko-anatomického oddělení se v roce 2019 zúčastnili několika konferencí a seminářů. 

Metoda imunohistochemie se dále rozvíjí, spektrum používaných protilátek je flexibilní. Opakovaně jsme úspěšně 

absolvovali národní program externí kontroly kvality pro tuto metodu organizovaný společností SEKK. Dále jsme 

úspěšně absolvovali i národní program Histologické a cytologické barvené HCB také organizovaný společností 

SEKK. 

Na patologicko-anatomickém oddělení nadále pracují pouze lékaři a laborantky s dokončeným specializačním 

vzděláváním (atestací).  

 

Základní statistické údaje: 
  2017 2018 2019 

Počet bioptických vyšetření 3 283 3001 3199 

Počet cytologických vyšetření 226 228 223 

Patologicko-anatomická pitva 4 24 16 

Alena Konečná

vedoucí laborantka
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Samostatné ambulance  

Neurologická ambulance 

V roce 2019 nedošlo v neurologické péči ke změnám. V rozsahu klinického 

neurologického vyšetření byla poskytována péče ve dvou ambulancích a v 

elektrofyziologické laboratoři v rozsahu EMG a EEG vyšetření.  

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 pacientů vyšetřených v EEG laboratoři v roce 2019: 302                                                              

                                                       

Počet pacientů vyšetřených v EMG laboratoři v roce 2018: 1604  

Nedílnou součástí práce neurologické ambulance jsou konziliární vyšetření pro všechna lůžková oddělení 

nemocnice, kterých bylo 921.    

Nadále v ambulanci pokračuje trend navýšení elektrofyziologických vyšetření EEG, EMG, který kopíruje poptávku 

praktických lékařů i ambulantních specialistů našeho regionu i části Pardubického kraje. Jistý nárůst byl 

zaznamenán i ve vyšetřeních konziliárních v rámci oddělení nemocnice. 

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

oddělení nemocnice. 

Ambulance sledovala pacienty s různými druhy 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 

• poruchy přizpůsobení  

Ambulance spolupracuje s psychologickou ambulancí nemocnice v rámci kontinuity péče o psychicky nemocné 

pacienty, v rámci konziliární činnosti jsou pacienti dále po propuštění odesílání k další dlouhodobé 

psychoterapeutické péči na psychologii. 

 

MUDr. Nina Pluháčková

vedoucí lékař 
ambulancí
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Psychologická ambulance 

Ambulance pracovala v režimu jednoho pracovního úvazku a poskytovala odbornou psychologickou péči 

především docházejícím klientům, konziliárně též na interním, dětském a chirurgickém oddělení. V oblasti 

diagnostické ambulance se vyskytují nejčastěji vyšetření dětí a adolescentů při anxiózních stavech, poruchách 

nálady či různých bolestivých stavech s pravděpodobným podílem psychické složky. U dospělých pak jde 

nejčastěji o vyšetření intelektu, paměti, výkonnosti a časnou detekci demencí, dále psychologická vyšetření pro 

potřeby OSSZ a zdravotních pojišťoven.  

Spektrum obtíží zahrnuje širokou škálu, zejména úzkostné a depresivní symptomy, poruchy příjmu potravy, 

sebepoškozování, fobie – především sociální a psychosomatické stavy. Ambulance též zajišťovala pomoc  

v náročných životních situacích po těžkých životních ztrátách včetně následné dlouhodobé péče (orientace  

v životní situaci, zvládání stresu, edukace relaxačních technik atd.). Ve spolupráci s neziskovými organizacemi se 

ambulance podílela i v tomto roce na komplexní péči o pacienty s duševním onemocněním  

a zprostředkovávala potřebné poradenství a terénní podporu. 

 

Logopedická ambulance 

Ordinace klinické logopedie poskytuje kvalifikovanou péči dětem, mladistvým i dospělým v oblasti poruch 

komunikace ve všech rovinách. 

Ambulance provádí diagnostiku, poradenství a následnou terapii. Je kladen důraz na osobní přístup ke každému 

pacientovi. 

Dále provádím vyšetření u zájemců o studium na střední či vysoké škole. Ambulance poskytuje také stáže  

a praxe pro studenty SŠ i VŠ. 

Klinický logoped zajišťuje i péči u hospitalizovaných pacientů v nemocnici, kdy dochází v rámci logopedických 

konzilií na jednotlivá oddělení, kde je poskytována terapie (např. terapie polykání aj.) 

Každé úterý je poskytována i logopedická péče na detašovaném pracovišti v Nemocnici v Letovicích. 

V rámci reedukace používáme specializované přístrojové vybavení (např. rotavibrátory, bzučák, logopedické 

sondy, počítačové programy pro výuku na PC, pomůcky na nácvik správné orální pozice, pomůcky pro myofunkční 

terapii atd.). 

Spolupracujeme v rámci komplexní péče s dalšími odborníky. 

Provádíme besedy pro mateřská centra a jinou přednáškovou činnost (Letovice Care 2019). 

  

  Počet vyšetření Počet pacientů 

Název ambulance 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Neurologická ambulance 7 984 7568 7325 3 411 3260 3102 

Psychiatrická ambulance 343 300 231 89 80 67 

Psychologická ambulance 822 586 839 139 109 114 

Logopedická ambulance 1 730 1745 1874 352 348 414 
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Centrální sterilizace 

Oddělení Centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje 

komplexní službu  

v přípravě sterilních zdravotnických prostředků primárně pro Centrální operační sály a 

zdravotnická pracoviště nemocnice, ale také pro řadu 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, a to 

mechanická očista, dezinfekce, vyšší stupeň dezinfekce, označení a balení 

zdravotnických prostředků, předsterilizační příprava, sterilizace, skladování a transport 

zdravotnických prostředků.  

Nejdůležitějším bodem je také kontrola účinnosti sterilizačních, mycích přístrojů a dokumentace jednotlivých 

procesů.   

Na oddělení se provádí sterilizace fyzikálními a chemickými metodami, jejímž výsledkem je   sterilní zdravotnický 

prostředek. Toto oddělení velmi úzce spolupracuje s Centrálními operačními sály a je propojeno s lůžkovými  

a ambulantními složkami v rámci zajištění plynulého zásobování sterilními zdravotnickými prostředky. Pro 

zjednodušení komunikace a dokumentování procesů mezi jednotlivými stanicemi je využíván operační program 

MEDIX.  

Cílem oddělení Centrální sterilizace je zajištění vysoké úrovně kvality sterilizace zdravotnických prostředků.            

V roce 2019 bylo jen pro potřebu operačních sálů připraveno 6 926 souprav s operačními nástroji, další byly 

připraveny pro další oddělení nemocnice. Rovněž provádíme sterilizaci zdravotnických prostředků i pro externí 

zákazníky z oblasti zdravotnických, sociálních a kosmetických služeb.  

V srpnu 2019 jsme úspěšně obhájili certifikát kvality ISO 9001: 2015 v oboru poskytování služeb centrální 

sterilizace, čímž jsme se zavázali i nadále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb pro naše interní i externí 

zákazníky.  

V průběhu roku se podařilo zrealizovat plánovaný projekt výměny zdravotnické techniky na oddělení CS.  Přístroje 

byly pořízeny díky investiční dotaci od města Boskovice. Jedná se o parní sterilizátor Sterivap 669-2ED– 2ks, 

mycí automat Miele G7826 2 ks a na oddělení COS parní sterilizátor UNISTERI. S laskavou pomocí managementu 

nemocnice byla našemu oddělení zakoupena svářečka folií a vodní pistole Stockert. Slavnostní zahájení provozu 

CS a představení nové zdravotnické techniky proběhlo v prosinci 2019 k plné spokojenosti všech 

zainteresovaných. 

Došlo k personální stabilizaci oddělení Centrální sterilizace.  V oblasti vzdělávání vrchní a staniční sestra dokončily 

certifikovaný kurs - Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, metody dezinfekce, způsoby a postupy kontroly těchto 

procesů a získané poznatky přenesly úspěšně do praxe. Provoz oddělení je dále zabezpečen všeobecnými 

sestrami, sanitáři, sanitárkami a pracovnicemi úklidu. Všichni pracovníci se nadále vzdělávají  

a zúčastňují se pravidelně celostátních konferencí zabývající se novými poznatky v oboru sterilizace  

a dezinfekce. 

 

 

Mgr. Monika 
Dobešová, MBA

vrchní sestra
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Nemocniční lékárna 
Lékárna Nemocnice Boskovice je důležitým uzlem v poskytování lékárenské péče v rámci celého okresu. 

Našim pacientům poskytujeme kvalitní servis, ať už jde o zásobování léčivy, odborné poradenství nebo přípravu 

podle individuálního předpisu lékaře. 

V našich poradnách umíme pomoci se správným užíváním léčiv, s jejich nežádoucími účinky, s hubnutím, hojením 

ran nebo s odvykáním kouření.  Máme zřízenou konzultační místnost pro co největší diskrétnost při pohovorech 

s pacienty. 

V široké míře zajišťujeme přípravu léčiv podle individuálního předpisu lékaře. Vyrábíme nejrůznější galenické 

formy – od čípků, globulí, tobolek až po masti, gely, roztoky. Mnohdy nám tato výroba pomůže nahradit výpadky 

v distribuci.  

Sortiment volného prodeje aktualizujeme podle nejnovějších poznatků a výzkumů. Personál je odborně proškolen 

a splňuje podmínky kontinuálního vzdělávání. 

Lékárna slouží také jako školicí středisko pro studenty farmacie. 

Velkou službou je zajištění pohotovostních služeb ve všedních dnech od 17 do 22 hodin a o víkendech  

a svátcích od 8 do 20 hodin.  

Kromě veřejnosti zásobuje lékárna oddělení naší nemocnice, Nemocnici Letovice a Jihomoravské dětské léčebny. 

Lékárna na Masarykově náměstí pomalu získává své pacienty. Snažíme se, aby poskytované služby byly na 

stejně kvalitní úrovni jako v nemocnici. 

 

   Nemocniční lékárna Lékárna Masarykovo náměstí 

Výdeje – recepty  77 098 10 446 

Poukazy 5 496 153 

Volný prodej 51 567 30 180 

Celkem zákazníků 109 153 37 376 

Celková tržba 88 495 650,59 Kč 9 758 424,35 Kč 

 
 

 Distribuce léčiv Celková tržba Celkový hospodářský výsledek 

 30 937 615,11 Kč 4 858 772 Kč 
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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 intenzivní a resuscitační péče 

• Centrální operační sály 

 

AMBULANTNÍ A KOMPLEMENTÁRNÍ SLUŽBY 

o Ambulance, které jsou součástí jednotlivých primariátů 

• Interní 

• Kardiologická – pro děti i dospělé 

• Gastroen0terologická – pro děti i dospělé 

• Chirurgická 

• Urologická 

• Dětská a dětské odborné  

• Gynekologická 

• Ortopedická 

• Hematologická 

• Ambulance pro pacienty s poruchou metabolismu 

o Samostatné ambulance 

• Neurologická 

• Psychiatrická a psychosomatická 

• Psychologická 

• Logopedická 

o 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: 

ONLP - oddělení následné péče (LDN) 

DIOP - dlouhodobá intenzívní ošetřovatelská péče 

 

 
 

 

 

 

Marie Tichá

vedoucí oddělení
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Lůžkový fond 
 

Akutní péče (AP) 2017 2018 2019 

standard JIP celkem standard JIP celkem standard JIP celkem 
interna A 25 

0 52 
25 

0 52 
25 

0 52 
interna B 27 27 27 

chirurgie A 31 
0 62 

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 21 21 0 21 21 0 21 21 
celkem akutní péče 205 24 229 205 24 229 205 24 229  

         

Následná péče (ONLP) 2017 2018 2019 

ONP     12     12     12 

DIOP     5     5     5 

celkem ONLP     17     17     17 

  
         

CELKEM NEMOCNICE     246     246     246 

 

V roce 2019 zůstal lůžkový fond nemocnice nezměněný, nedošlo k žádné restrukturalizaci lůžkového fondu ani 
jiné události, která by měla zásadní vliv na další vývoj činnosti nemocnice.  

Nemocnice zajišťuje také lékařskou pohotovostní službu (LPS) pro děti a dospělé. Na zajištění ústavních 
pohotovostních služeb se podílejí lékaři z řad zaměstnanců a externistů.  
 
 

V akutní péči byly se zdravotními pojišťovnami v roce 2019 sjednány dvě formy úhrady: 

 

I. Dodatek ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče pro rok 2019 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 a 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. Úhrada lůžkové 

části se u většiny ZP skládala ze dvou hlavních složek úhrady: 

- úhrada formou případového paušálu 
- úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu (porody, novorozenci) a 
- ambulantní složka úhrady   

 
II. Úhrada podle seznamu výkonů byla sjednána se zdravotními pojišťovnami 

Výkonovým způsobem byla hrazena péče pojišťovnou 209 Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna Škoda  

a pojišťovnou 213 Revírní Bratrská pokladna, které patří v naší nemocnici k minoritním. Úhrada u těchto 

pojišťoven byla prováděna ze skutečně vykázané a uznané zdravotní péče dle pravidel daných úhradovou 

vyhláškou, eventuálně jednotlivými Dodatky. 

 

III. Úhrada následné péče 
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Následná péče (LDN) byla hrazena dle platné vyhlášky, tzn., že byla stanovena paušální sazba za jeden den 
hospitalizace s hodnotou příslušného ošetřovacího dne a pro každou kategorii pacienta. Referenčním rokem 
pro výpočet výše paušální sazby u jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče byl stanoven rok 2018.  
U dlouhodobé intenzívní ošetřovatelské péče (DIOP) byla stanovena úhrada výkonovým způsobem, 
s hodnotou bodu ve výši 1,11 Kč. 

U všech sjednaných druhů úhrady v roce 2019 v hospitalizační složce se k ošetřovacímu dni připočítávala 

navýšení podle typu ošetřovacího dne dané úhradovou vyhláškou. 

Využití kapacity a obložnost nemocnice 
 

Akutní péče 2017 2018 2019 

Průměrná obložnost v %  65,7 64,3 63,7 

Průměrná ošetřovací doba (ve dnech)  5,5 5,3 5,2 

Počet lůžkodnů  54 475 53 752 53 276 

Počet hospitalizovaných pacientů  9 989 10 044 10 189 

Počet operací  3 474 3 372 3 434 

 

Následná péče 2017 2018 2019 

Průměrná obložnost v %  88 89,9 89,6 

Průměrná ošetřovací doba (ve dnech)  92,5 61,4 45,6 

Počet lůžkodnů  5 460 5 587 5 447 

Počet hospitalizovaných pacientů  59 91 120 

 

 

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

  2017 2018 2019 

Počet lůžko dnů  59 935 59 339 58 723 

Počet hospitalizovaných pacientů  10 048 10 146 10 309 

 

Přehled objemu poskytnuté zdravotní péče od jednotlivých zdravotních pojišťoven 

Zdravotní 
pojišťovna 

2017 2018 2019 

počet hosp. počet amb. 
návštěv 

počet hosp. počet amb. 
návštěv 

počet hosp. počet amb. 
návštěv 

111 VZP 8 065 215 185 7 772 215 351 7 706 209 316 

201 VOZP 431 10 624 404 9 798 415 10 104 

205 ČPZP 219 5 081 271 5 344 240 5 311 

207 OZP 260 6 782 278 7 203 229 6 665 

209 ZPŠ 0 3 0 0 0 7 

211 ZPMV 2 184 67 148 2 266 66 855 2 377 69 208 

213 RBP 12 194 20 244 23 430 

Celkem 11 171 305 017 11 011 304 795 10 990 301 041 

LSPP dospělí    6 621   6 795  6 779 

LSPP děti    4 528   4 637  4 801 

Celkem LSPP    11 149   11 432  11 580 
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Personální oblast 
Základní změny v pracovních pozicích managementu 

V managementu společnosti došlo v roce 2019 ke změně jednatele, kterým se stal od 
01.04.2019 RNDr. Dan Štěpánský. 
 

Další významné personální změny: 

• Na nově zřízenou pracovní pozici náměstka provozně technického nastoupil Ing. 

Lubomír Moráň. 

• Vedoucím lékařem na patologicko-anatomickém oddělení se stala MUDr. Jitka 

Hausnerová. 

• Na pracovní místo staniční sestry multioborové intenzivní a resuscitační péče 

byla zařazena Monika Špačková, DiS. 

• V průběhu roku 2019 Nemocnice Boskovice s.r.o. přijala do pracovního poměru 

12 lékařů, absolventů lékařských fakult. 
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Rozdělení zaměstnanců dle profesí 
k 31.12.2019

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

Nelékařští zdravotničtí  pracovníci Ošetřovatelé Sanitáři

THP Dělníci

Ing. Jana Hauková

vedoucí PaM
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Porovnání počtu zaměstnanců jednotlivých profesí 
 

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

Kategorie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

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

Lékaři + farmaceuti 74,1 15,1 76,5 74,1 15,1 76,5 

Jiní odborní pracovníci - VŠ 5,6 1,2 5,6 5,6 1,2 5,6 

Nelékařští zdravotničtí pracovníci 238,1 48,5 241,1 238,1 48,5 241,1 

Ošetřovatelé 11,4 2,3 11,9 11,4 2,3 11,9 

Sanitáři 58,7 12,0 62,9 58,7 12,0 62,9 

THP 38,9 7,9 40,0 38,9 7,9 40,0 

Dělníci 63,4 13,0 65,2 63,4 13,0 65,2 

Celkem 490,2 100 503,2 490,2 100 503,2 

 

 

Fluktuace  
Míra fluktuace v roce 2019 dosáhla výše 15,2%, což je ve srovnání s rokem 2018 zvýšení o 2,8%. 
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Rok 2017 2018 2019 

Počet nástupů 81 79 110 

Počet výstupů 97 67 84 

 

Nejčastějším způsobem ukončení pracovního poměru byla výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodů 

(23 případů).  

Přehled důvodů  ukončení pracovního poměru ve srovnání s předcházejícími roky je uveden v následující tabulce. 

Důvody ukončení pracovního poměru 2017 2018 2019 

Odchod do starobního nebo invalidního důchodu 5 4 11 

Skončení PP uplynutím sjednané doby 15 5 12 

Zrušení PP ve zkušební době 9 15 16 

Dohoda bez udání důvodů 37 18 23 

Výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodů 29 23 22 

Výpověď ze strany zaměstnavatele 1 0 0 

Úmrtí 1 2 0 

Dohoda - organizační důvody 0 0 0 

 

Vzdělávání  
Na školicí akce bylo v roce 2019 vynaloženo celkem 740 tis. Kč.  

V systému specializačního vzdělávání bylo v roce 2019 zařazeno celkem 38 lékařů, 3 farmaceuti a 8 nelékařských 

pracovníků. 

Specializační vzdělávání lékařů a jiných odborných pracovníků 
Obor specializace  Počet studujících  

v roce 2019 
Počet ukončených studií  

v roce 2019 

Anesteziologie a intenzivní medicína 7 1 

Gynekologie a porodnictví 5 0 

Dětské lékařství 6 0 

Ortopedie 3 0 

Chirurgie 6 0 

Vnitřní lékařství 9 1 

Endokrinologie a diabetologie 1 0 

Radiologie a zobrazovací metody 1 0 

Klinická farmacie, Lékárenství 3 0 

 

Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků 
Obor specializace  Počet studujících  

v roce 2019 
Počet ukončených studií  

v roce 2019 

Intenzivní péče 3 0 

Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 0 

Klinická biochemie 2 0 

Klinická hematologie a transfuzní služba 1 0 
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Ekonomická oblast 
Nemocnice Boskovice s.r.o. dosáhla v roce 2019 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 zisk 3.039 tis. Kč.   

 

Vývoj hospodářského výsledku po zdanění od roku 2017 (v tis. Kč) 

 

 

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

NÁKLADY v tis. Kč 2018 2019 

Spotřeba materiálu 78 541 90 056 

Spotřeba energie 8 775 7 010 

Prodané zboží 67 017 84 474 

Služby 36 627 37 809 

Osobní náklady 285 187 325 275 

Prodaný majetek a materiál 21 533 6 493 

Aktivace -15 082 -12 028 

Ostatní náklady 11 439 11 011 

Náklady celkem 494 037 550 100 

 

VÝNOSY v tis. Kč 2018 2019 

Tržby za vlastní výrobky 1 389 1 318 

Tržby z prodeje služeb 387 148 438 764 

Tržby za zboží 79 953 98 661 

Tržby z prodeje majetku a materiálu 21 983 8 066 

Ostatní výnosy 6 147 6 330 

Výnosy celkem 496 620 553 139 

 
 

Podrobnější informace o hospodaření jsou uvedeny v příloze výroční zprávy. 
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vedoucí oddělení
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Právní oddělení a veřejné zakázky 
Právní oddělení nemocnice zabezpečuje kompletní právní problematiku chodu 

nemocnice.  

Významnou část právní agendy tvoří smluvní vztahy. Jedná se prvotně o klasické 

obchodní smlouvy, které zastřešují nemocniční nákupy zdravotnické techniky, 

spotřebního materiálu, poskytování služeb, zhotovování díla, poskytování servisních 

činností a jiné druhy dodavatelsko-odběratelských vztahů. Velkou skupinou jsou dále 

smlouvy, které se týkají praxí a stáží studentů a lékařů v naší nemocnici i studijního 

působení našich lékařů v jiných specializovaných zdravotnických zařízeních.  

 

Specifickými druhy smluv jsou smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které jsou 

zpracovávány v úzké kooperaci s Oddělením styku se zdravotními pojišťovnami, a které jsou základem našeho 

právního postavení v systému financování zdravotní péče. V neposlední řadě pak zpracováváme a evidujeme 

smlouvy, které upravují spolupráci s Městem Boskovice, Jihomoravským krajem, řídícími orgány v dotačních 

titulech apod. Samostatnou kapitolou jsou darovací smlouvy, kterými evidujeme finanční i věcné dary, putující do 

nemocnice od individuálních dárců, firem i obcí či z kraje. Velmi nás těší vysoká míra solidarity, kterou nám dárci 

svým přispěním projevují, neboť spoustu drobných i větších projektů bychom bez přispění našich dárců 

uskutečňovali jen obtížně. Připojujeme tedy v přílohách seznam těch, kteří nám v roce 2019 poskytli finanční či 

věcný dar.  

Činnost našeho oddělení zahrnuje dále zastřešení problematiky zadávání veřejných zakázek. Nemocnice jako 

veřejnoprávní subjekt hospodařící s veřejnými penězi podléhá striktnímu režimu zákona o zadávání veřejných 

zakázek. Jako městská nemocnice jsme dále regulovaní vztahem k zakladateli, Městu Boskovice, a proto 

realizujeme zadávání veřejných zakázek podle pravidel valné hromady, kterou tvoří Rada města. Zadávání 

veřejných zakázek probíhá v úzké spolupráci zejména s provozně obchodním oddělením, oddělením zdravotnické 

techniky a v součinnosti se zdravotnickým segmentem, pro který jsou zakázky realizovány. Veřejné zakázky jsou 

zadávány prostřednictvím profilu zadavatele na www.tendearena.cz. 

Právní oddělení řeší rovněž problematiku každodenního chodu nemocnice v kontextu stanovených právních 

povinností a ve vztahu k pacientům, jejich rodinným příslušníkům, našim obchodním partnerům, pojišťovnám či 

zaměstnancům. Vede a zpracovává stížnosti, zabezpečuje ochranu zpracovávaných osobních údajů, 

vypracovává informované souhlasy pacientů, zajišťuje vymáhání pohledávek, odpovídá za realizaci a plnění 

pojistných smluv nemocnice, realizuje přípravu podkladů pro valnou hromadu společnosti a jiné činnosti právního 

charakteru. Při vedení soudních sporů spolupracujeme s externí advokátní kanceláří.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Škrabalová

právník
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Provozně obchodní oddělení  
Provozně obchodní oddělení tvoří dva samostatné úseky, a to obchodní oddělení s 

centrálním skladem  

a stravovací provoz 

Obchodní oddělení zajišťuje zásobování nemocnice spotřebním zdravotnickým a 

všeobecným materiálem a realizuje nákupy drobného hmotného majetku, některých 

služeb a investic. Za rok 2019 bylo realizováno 1 860 žádanek na spotřební 

zdravotnický a všeobecný materiál v hodnotě 51.319.652,- Kč s DPH a 447 žádanek na 

pořízení drobného hmotného majetku nebo služeb. Došlo k obnově značné části 

vybavení jednotlivých ambulancí a lůžkových oddělení. Byly pořízeny nové kartotéky, 

transportní lehátka a sedačky, převazové, instrumentační, asistenční a vizitové vozíky, 

nástrojové stolky, laboratorní stoly a židle nebo jídelní stoly a židle pro pacienty na 

lůžkových odděleních. Neopomnělo se ani na zázemí zdravotnických pracovníků, kdy 

došlo  

k výměně nábytku na některých inspekčních pokojích, denních místnostech sester a na pokojích mediků na 

ubytovně. Provoz obchodní oddělení zajišťuje vedoucí provozně obchodního oddělení, referent obchodního 

oddělení a dva pracovníci centrálního skladu. 

 

Stravovací provoz je nezbytnou součástí naší nemocnice. Zajišťuje celodenní stravování hospitalizovaných 

pacientů a obědy pro zaměstnance a cizí strávníky. Denně se připravuje až 25 druhů diet. V roce 2019 bylo vydáno 

55 281 porcí pro hospitalizované pacienty a 53 935 obědů pro zaměstnance a cizí strávníky. Ve stravovacím 

provozu pracuje v nepřetržitém režimu 12 kuchařů, 7 pracovníků rozvozu stravy, 3 nutriční terapeutky, 1 stravovací 

referentka, 1 skladnice a vedoucí stravovacího provozu. Spotřeba potravin v roce 2019 byla 5.197.406,- Kč bez 

DPH. 

Ve spolupráci s ostatními úseky nemocnice byly realizovány níže uvedené veřejné zakázky. 

• Zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky 

• Dodávka a instalace dávkovačů pro Nemocnici Boskovice s.r.o. 

• Dodávka a instalace parního sterilizátoru pro centrální operační sály Nemocnice Boskovice s.r.o. 

• Revize elektrických rozvodů v objektech a revize hromosvodů pro Nemocnici Boskovice s.r.o. 

• Dodávka a instalace parního sterilizátoru pro centrální sterilizaci Nemocnice Boskovice s.r.o. 

• Dodávka a instalace gynekologického operačního stolu pro Nemocnici Boskovice s.r.o. 

• Dodávka a instalace záložního serveru pro virtualizaci pro Nemocnici Boskovice s.r.o. 

• Dodávka a instalace masážních van pro oddělení rehabilitace Nemocnice Boskovice s.r.o. 

• Dodávka a instalace dávkovačů a pump pro Nemocnici Boskovice s.r.o. 

• Dodávka a montáž šatních skříněk pro Nemocnici Boskovice s.r.o. 

• Dodávka a instalace mrazicího boxu pro transfuzní oddělení Nemocnici Boskovice s.r.o. 

• Stavební úpravy prostoru šaten pro zdravotnický personál v suterénu Nemocnice Boskovice s.r.o. 

• Dodávka jednorázových nástrojů pro urologické operace pro Nemocnici Boskovice s.r.o. 

• Dodávka IT vybavení pro Nemocnici Boskovice s.r.o. 

• Dodávka a instalace dokovacích stanic pro Nemocnici Boskovice s.r.o. 

• Malířské a natěračské práce pro Nemocnici Boskovice s.r.o. 

• Dodávka a instalace mycích a dezinfekčních automatů pro centrální sterilizaci Nemocnice Boskovice 

s.r.o. 

• Dodávka a instalace parního sterilizátoru II pro oddělení centrální sterilizace Nemocnice Boskovice s.r.o. 

• Kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho 

plně automatického hematologického analyzátoru a jednoho záložního hematologického analyzátoru 

• Kompletní dodávka materiálu pro biochemická vyšetření a nájem analyzátorů 

• Dodávka a instalace gynekologického operačního stolu pro Nemocnici Boskovice s.r.o. 

Markéta Zábranská

vedoucí oddělení
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Segment provozně technický 
V souvislosti s personálními změnami došlo k vytvoření nové funkce provozně-

technického náměstka na úkor zrušení pozice vedoucího technického oddělení.  

Segment provozně – technický tak v současnosti přímo spravuje, nebo smluvně zajišťuje, 

funkčnost všech technických a energetických zařízení, která umožňují vykonávat nejen 

běžný denní provoz nemocnice, ale i nepřetržitý provoz některých zdravotnických služeb 

pro občany z Boskovic a jeho okolí. Bližší popis kompetencí  

a vyhodnocení pracovního výkonu jednotlivých oddělení tohoto segmentu za uplynulý rok 

2019 představí dále jejich vedoucí pracovníci. 

V roce 2019 byla realizována či rozpracována celá řada investičních akcí, které se 

společně s kolegy jak z nemocnice, tak i z města Boskovice, podařilo zrealizovat, ať už 

v podobě projektů nebo i díla samotného. Finanční prostředky na tyto projekty jsou 

průběžně každý rok zařazovány do rozpočtu města Boskovice na základě požadavků 

provozovatele, a po společném projednání pak odsouhlaseny v radě města, případně v zastupitelstvu města.  

Vycházíme z projektů „Plán investic pro rok 2018 a dále“ a „Generel z roku 2016“, které jsou výchozím materiálem 

pro postupné naplňování vytýčených cílů v oblasti investic do nemocnice Boskovice. Mimo to jsou každý rok 

diskutovány a schvalovány nové požadavky provozu nemocnice na investice vyvolané poruchovými  

a havarijními stavy na budovách nebo zařízeních ve vlastnictví města Boskovice.  

1. Projektové dokumentace (dále PD) a jiné dokumenty vypracované v roce 2019 

- Zadávací dokumentace pro VŘ na zhotovitele akce „Obnova KGJ 180 kW“ 

- PD ve stupni DSP a DPS akce „Rekonstrukce tepelného zdroje 2. etapa“ 

- PD ve stupni DPS vč. AD akce „Rekonstrukce vodoléčby v oddělení rehabilitace“ 

- PD ve stupni DPS vč. AD akce „Stavební úpravy šaten pro zdravotnický personál“ 

- PD ve stupni studie akce „Komplexní řešení dopravy, parkování a odpadového hospodářství 

v areálu“ 

 Celkové výdaje za vypracování dokumentů, PD a autorské dozory (AD) činily 1 320 tis. Kč. 

2. Stavební akce zrealizované v roce 2019 

V rámci akce „NB – Rekonstrukce infrastruktury a zdrojů energií“ byla zhotovena tato díla: 

- Dodávka a montáž rozvaděče v zahradní trafostanici 

- Vystrojení rozvaděče v zahradní trafostanici 

- Obnova kogenerační jednotky KGJ 180 KW (1. etapa rekonstrukce tepelného zdroje) 

- Neutrální předčištění topných okruhů a úprava topné vody pro nové plynové kotle 

Celkové výdaje za stavební díla zhotovená v rámci reko infrastruktury a zdrojů činily: 9 383 tis. Kč. 

             Ostatní stavební akce: 

- Výměna oken a dveří na telefonní ústředně 

- Výměna oken na patologii 

- Stavební úpravy šaten pro zdravotnický personál v suterénu nemocnice Boskovice 

- Rekonstrukce vodoléčby v oddělení rehabilitace 

Celkové výdaje za ostatní stavební díla činily 3 456 tis. Kč. 

Náklady na revitalizaci ubytovny činily celkem 3 100 tis. Kč. 

Celkem bylo v roce 2019 investováno 14 159 tis. Kč. 

Ing. Lubomír Moráň

náměstek
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Oddělení zdravotnické techniky a metrologie  
Oddělení zdravotnické techniky a metrologie má na starosti veškerou zdravotnickou 

techniku v nemocnici. Zajišťuje pravidelné bezpečnostně-technické kontroly, revize, 

validace, servis a opravy zdravotnických prostředků. Podílí se na nákupu nové zdravotnické 

techniky, a to přípravou technické specifikace a spoluprací při výběrových řízeních. 

Oddělení spadá do segmentu náměstka provozně technického. 

Vedoucí OZT zajišťuje BOZP a PO ve spolupráci s externím bezpečnostním technikem 

(školení, směrnice, revize, atd.). Dále má na starosti vozový park nemocnice. Do 

kompetence oddělení patří také veškerá měřidla používaná v nemocničním provozu, včetně 

jejich údržby a kalibrací (váhy, teploměry apod.). 

 

V rámci dotací z Města Boskovice, darů a vlastních finančních prostředků bylo během roku pořízeno více než 20 

investic zdravotnické techniky. Největší investice byla v rámci projektu rekonstrukce Centrální sterilizace. Jedná 

se o 2 ks myček a 2 kusy parních sterilizátorů, a to v celkové hodnotě více než 5 milionů Kč. 

Došlo k obměně velké části zastaralé infuzní techniky za novou (injekční dávkovače, infuzní pumpy, dokovací 

stanice). Zbývající obměna bude dokončena v roce 2020. 

Začala se realizovat výběrová řízení a nákupy zdravotnické techniky v rámci dotací IROP, které budou dokončeny 

v roce 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Název zařízení Umístění Celková cena 

Centrifuga OKH 157 624,28 Kč 

Dokovací stanice – 5 ks MIRPB 329 725,00 Kč 

Injekční dávkovače – 30 ks MIRPB 780 450,00 Kč 

Infuzní pumpy – 9 ks Gynekologické oddělení, DIOP 344 124,00 Kč 

Flexibilní cystoskop Operační sál 3. patro - chirurgie 164 491,00 Kč 

Lednice transfuzní OKH 169 387,90 Kč 

Myčka Centrální sterilizace 1 088 395,00 Kč 

Myčka Centrální sterilizace 1 088 395,00 Kč 

Odsávačka Operační sál 3. patro - chirurgie 44 404,50 Kč 

Odsávačka Operační sál 3. patro - chirurgie 44 404,50 Kč 

Ohřev krve a infuzí MIRPA 57 959,00 Kč 

Ohřev krve a infuzí MIRPB 57 959,00 Kč 

Ohřev krve a infuzí MIRPA 57 959,00 Kč 

Operační stůl Operační gynekolog. sál - 4. patro 1 326 160,00 Kč 

Osobní automobil Citroën Správa nemocnice 362 879,00 Kč 

Parní sterilizátor Operační sál 3. patro - chirurgie 694 385,12 Kč 

Parní sterilizátor Centrální sterilizace 1 500 400,00 Kč 

Parní sterilizátor Centrální sterilizace 1 500 400,00 Kč 

Stolní ohřívací box MIRPA 60 379,00 Kč 

Stolní ohřívací box MIRPA 60 379,00 Kč 

Svářečka krevních vaků TO 94 999,52 Kč 

Svítidlo vyšetřovací Gynekologické oddělení 61 700,00 Kč 

Vířivá vana pro dolní končetiny Rehabilitace 178 838,00 Kč 

Vířivá vana pro horní končetiny Rehabilitace 183 920,00 Kč 

Bc. Milan Lepš

vedoucí oddělení
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Oddělení informačních technologií  
Oddělení informačních technologií zajišťovalo komplexní správu nemocniční počítačové 

a datové sítě, správu serverů a uživatelských stanic, kancelářské a komunikační techniky. 

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 uvedených činností poskytují zaměstnanci tohoto oddělení i komplexní 

uživatelskou podporu včetně zaškolování uživatelů. 

V tomto roce bylo pracoviště telefonní ústředny přesunuto pod IT oddělení a oddělení IT 

bylo zařazeno pod náměstka provozně technického.  

Celkem oddělení má 7 pracovníků. 

V roce 2019 proběhly následující akce: 

• Nemocnice obdržela dotaci z evropského fondu IROP v částce 2 070 860,10 Kč za II. část 

projektu „Rozšíření a modernizace HW a SW Nemocnice Boskovice“ a dotaci v částce 3 691 697,90 Kč v 

projektu „eHealth – modernizace stávajících systémů pro zobrazení a sdílení obrazové zdravotnické 

dokumentace“.  

• Implementace modulu eNeschopenka do NIS dle standardu ČSSZ. 

• Zprovozněny eNeschopenky v modulu personalistiky SW VEMA. 

• V nemocnici je zprovozněn komunikační uzel pro eHealth Jihomoravského kraje. 

• Rozšíření strukturované kabeláže včetně doplnění nových aktivních prvků na chirurgických sálech  

a oddělení centrální sterilizace v návaznosti na instalaci nových myček a sterilizátorů. 

• Dodávka a instalace záložního serveru pro virtualizaci nemocnice v lokalitě záložní serverovny. 

• Byla doplněna police diskového pole s HDD, pro stále rozrůstající se SW a datovou kapacitu v nemocnici. 

• NAS pro uchování záloh. 

• Nákup 28 ks počítačů a 11ks 27“ monitorů. 

• Telefonní ústředna doplněna o dvě GSM brány, zároveň byla ústředna nastavena pro záložní volání přes 

sít GSM při výpadku hlavního poskytovatele telefonního spojení. 

• Pro telefonní ústřednu jsme zakoupili záložní analogové a digitální karty a náhradní napájecí zdroje. 

• V průběhu roku byl aktualizován portál Marie a xViewer, nová verze výrazně zvýšila komfort při práci 

s obrazovou dokumentací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dušan Sekanina

vedoucí oddělení
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Úsek energetika  
Hlavním úkolem energetického úseku nemocnice je zajistit spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz 

energetických zařízení nemocnice v souladu s platnou legislativou. Úsek energetika zajišťuje veškeré legislativní 

procesy energetických zařízení nemocnice včetně provozní údržby a provádění servisu energetických zařízení, 

jak vlastními pracovníky energetiky a údržby, tak smluvními externími firmami. Dále zajišťuje nákupy energií na 

energetické burze, provoz vodního hospodářství a odpadové hospodářství nemocnice. Úsek energetika spadá do 

působnosti náměstka provozně technického. 

V nemocnici provozujeme vlastní VN transformátorovou stanici, vlastní plynovou regulační stanici a tři kotelny 

s celkem sedmi zdroji tepla. Na střeše kotelny K1 je instalováno 10 plynových tepelných čerpadel. Dále 

provozujeme čtyři hlavní a mnoho malých zdrojů chladu.  

Nemocnice Boskovice s.r.o. vlastní licenci na výrobu tepla, na rozvod tepla a na výrobu elektrické energie.  V rámci 

těchto licencí je provozována licencovaná výroba tepla v kotlích a licencovaná vysokoúčinná výroba elektřiny a 

tepla ve dvou kogeneračních jednotkách. Jsou to jednotky s pístovými spalovacími motory na zemní plyn, od 

výrobce TEDOM a.s. Za rok 2019 jsme v těchto jednotkách vyrobili 1 235 MWh elektrické energie v hodnotě 5,3 

mil. Kč. Toto množství představuje 74% celkové spotřeby elektrické energie v nemocnici. Tyto jednotky vyrobily 

6 421 GJ tepelné energie, což představuje 63% celkové spotřeby tepla v hodnotě 3,7 mil. Kč. Na podporu provozu 

těchto jednotek byl čerpán zelený bonus v celkové hodnotě 1,08 mil. Kč. 

Dále vyrábíme elektřinu ve stávající fotovoltaické elektrárně o výkonu 30 kWp. Tato elektrárna byla instalovaná 

na střechu lůžkové části nemocnice v roce 2012. Fotovoltaická elektrárna v roce 2019 vyrobila 40 MWh elektrické 

energie v hodnotě 160 tis. Kč. Obdržený zelený bonus za tuto vyrobenou elektřinu činil 199,9 tis. Kč. Fotovoltaická 

elektrárna navíc v létě pomáhá snižovat poplatky za rezervovanou kapacitu distribuční sítě, kdy je vysoká spotřeba 

elektřiny ve zdrojích chladu pro vzduchotechnická zařízení centrálních operačních sálů, jednotky intenzivní péče 

a anesteziologicko resuscitační jednotky.  

Celkem jsme v energetických zdrojích vyrobili 1 269 123 kWh elektřiny v hodnotě 5.076.492 Kč a 10 179 GJ tepla 

v hodnotě 5.883.000 Kč.  

Provozováním vlastních zdrojů výroby tepla a elektřiny nemocnice ušetřila 49 % nákladů na energie spotřebované 

pro provozování nemocnice. 
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Údržba  
Pracovníci údržby a kotelny zajišťují provoz a údržbu technologických zařízení důležitých 

pro chod nemocnice. Jedná se o profese elektrikář, vodař, topenář, zámečník, zahradník, 

zedník a topič. Tito pracovníci mají dle kvalifikace svoje funkce různě kombinované.  

Vykonávají práce dozorčích výtahů, řidičů svozu biologického materiálu (svoz krví pro 

laboratoře), obsluhy kyslíkové stanice a rozvodů medicinálních plynů, obsluhu 

kompresorové stanice pro výrobu medicinálního stlačeného vzduchu podléhajícího 

nařízení SÚKL, vakuové stanice, starají se o provoz záložních zdrojů elektrické energie, 

provoz vozového parku nemocnice atd. 

Ve venkovním areálu se provádí úklid komunikací, chodníků, parku, sečení zeleně, 

odhrnování sněhu, posyp kluzkých úseků a dle potřeby shoz sněhu ze střech.  

Všichni pracovníci elektroúdržby jsou navíc zapojeni do nepřetržité havarijní služby, kde 

v případě poruchy vykonávají jakoukoli činnost vedoucí k odstranění závady a k zamezení vzniku dalších škod na 

zdraví a majetku. 

Operativně zajišťujeme opravy v oboru vodoinstalačním, elektrikářském, zámečnickém, zednickém, topenářském  

a malířském podle požadavků, vzešlých z jednotlivých oddělení a jiných pracovišť nemocnice. 

Průběžně provádíme obvyklé údržby nemovitostí a technologických zařízení, umístěných v objektu nemocnice, 

podle k tomuto účelu vydaných interních směrnic nemocnice.  

Spolupracujeme s revizními techniky a kontrolními orgány PO a BOZP a aktivně se podílíme na odstraňování 

zjištěných závad. 

Dle potřeby spolupracujeme s dodavatelskými a servisními organizacemi při rekonstrukcích oddělení i budov. 

V těchto záležitostech jsou naši pracovníci nenahraditelnými členy z pohledu znalosti infrastruktury  

a inženýrských sítí vně i uvnitř objektu, který je navíc specifický několika druhy elektrického napájení a také 

specifickými rozvody vody a topení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

František Pavlů

vedoucí oddělení
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Poděkování dárcům a sponzorům  
 

Děkujeme touto cestou našim sponzorům, kteří svými příspěvky pomohli uskutečňovat naše plány a záměry, 

vedoucí k rozvoji nemocnice nad rámec vlastních disponibilních prostředků. 

 

BAXTER CZECH spol. s.r.o. - Finanční dar na podporu účasti zdravotnických odborníků na kongresu v Ostravě 

Ing. Ilona Marková, Brno – Věcný dar přísad do koupele pro novorozenecké oddělení 

B. Braun Medical s.r.o. – Finanční dar na podporu vzdělávání zdravotnických pracovníků oddělení ARO a MJIP 

Jana Tomášová, Boskovice – Finanční dar pro ortopedické oddělení 

Jihomoravský kraj – Finanční dar na podporu provozu nemocnice 

Nadační fond Kapka naděje – Nadační příspěvek pro dětské oddělení 

Tyco Fire and Security Czech Republic s.r.o. – Věcný dar oblečení a ložního prádlo pro dětské oddělení 

B. Braun Medical s.r.o. – Finanční dar na podporu vzdělávání zdravotnických pracovníků na kongresu ČSARIM 

2019 

DEAS, spol. s.r.o. – Finanční dar k podpoře financování akce Slavnosti zdraví a radosti 

SaZ s.r.o. – Finanční dar pro oddělení ARO 

VAS, a.s. – Sponzoring akce Slavnosti zdraví a radosti 

Georen Europe s.r.o. – Věcný dar – vzorky pro maminky na novorozenecké oddělení 

Město Boskovice – Finanční dar na úhradu nákladů akce Slavnosti a zdraví 

Motoklub Drnovice, z.s. – Věcný dar – pračka, sušička, 43 ks pelíšků a dek pro novorozenecké a dětské oddělení 

REMET, spol. s.r.o. – Finanční dar na zkvalitnění poskytovaných zdravotnických služeb (interní oddělení) 

VAS, a.s., Brno – Finanční dar na nákup masážní vany pro rehabilitační oddělení 

Kooplast, s.r.o. – Finanční dar na nákup 2 ks pulsních oxymetrů pro dětské oddělení 

Fresenius Kabi, s.r.o. – Finanční dar na podporu zpříjemnění prostředí pro pacienty (MIRP B) 
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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 

 


