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ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Úvodní slovo ředitele
Vážení spoluobčané, kolegové a přátelé !
si
se

Hned
červnu došlo
Všeobecné
nemocnice

v těchto dne připomínáme 75 let od vzniku naší nemocnice, dovolte mi,
alespoň v krátkosti poohlédl za rokem, který tomuto výročí předcházel.
v úvodu je třeba uvést, že rok 2005 byl ve znamení velkých změn. V měsíci
k ukončení bližší spolupráce tří velkých pražských nemocnic, tj.
fakultní nemocnice, Thomayerovy fakultní nemocnice a naší Fakultní
Na Bulovce. Průvodním jevem k tomuto kroku byly také změny v
obsazení některý managerských pozic, včetně postu ředitele. Po odchodu MUDr. Pavla Horáka byl
výkonem této funkce pověřen dosavadní primář Protialkoholní stanice MUDr. Jan Podlaha. Na jeho
práci jsem posléze navázal já, a to v měsíci prosinci.
Podobně jako mnohé další, i naše nemocnice se v roce 2005 potýkala s nedobrou finanční situací,
vyplývající v našem případě zejména z paušálního úhradového systému. Společným úkolem mým i
mých předchůdců proto byla stabilizace cash flow, optimalizace vybraných procesů a s ní
související důsledná kontrola nákladových položek. Při naplnění tohoto úkolu nebylo možno
opomenout ani oblast výkaznictví, která významným způsobem ovlivňuje příjmy nemocnice.
Je nutno konstatovat, že přes závažnost popsaných okolností nedošlo v žádném ohledu k ohrožení
rozsahu poskytované zdravotní péče. Právě naopak. V loňském roce prošlo branami naší nemocnice
více jak půl milionu pacientů, což je nejvíce za celou dobu existence Fakultní nemocnice Na
Bulovce. S ohledem na pokračující výstavbu Severního města a na pozvolné rozšiřování spádového
území lze očekávat, že tento počet bude i nadále narůstat.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že tato skutečnost způsobí zhoršení kvality poskytované zdravotní péče,
není tomu tak. Kvalita a zejména jeden z jejích indikátorů – spokojenost našich pacientů – se pro nás
stala jedním z hlavních cílů, k nimž směřujeme. V lednu 2006 byla založena Rada pro kvalitu, jejímž
úkolem je mj. monitorovat úroveň poskytované péče a aktivně vyhledávat možnosti zlepšení a
zefektivnění v této oblasti. Radu tvoří odborníci nejen z řad lékařů, což umožňuje komplexní
pohled na zkoumané oblasti. Očekáváme, že první výsledky její práce se výrazným způsobem projeví
již v tomto roce.
Jak je zřejmé, rok 2005 nebyl pro Fakultní nemocnici Na Bulovce jednoduchý. Chtěl bych tímto
poděkovat všem zaměstnancům za jejich profesionální přístup, s nímž se s popsanými změnami
vyrovnali a díky němuž si naše nemocnice i nadále zachovala pověst odborného a pro pacienty
důvěryhodného zdravotnického zařízení.

Ing. Petr Sláma – ředitel Fakultní nemocnice Na Bulovce
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Základní údaje:

název :
sídlo :
IČ :
poštovní adresa :
telefonní a faxové spojení:
adresa elektronické pošty:
internetové stránky:

způsob zřízení

název zřizovatele :

Fakultní nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8
00 06 42 11
Budínova 2, 180 81 Praha 8
266081111
info@fnb.cz
www.fnb.cz

Zřizovací listina ze dne 31.12.1999
pod čj. 48193/99
Ministerstvo zdravotnictví ČR
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Přehled zdravotnických pracovišť a jejich vedení:
Pracoviště

Jméno a příjmení

vedoucí funkce

Ortopedická klinika

Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
MUDr. Ivo Kofránek
Eva Fořtová

přednosta kliniky
primář
vrchní sestra

Chirurgická klinika

Prof. MUDr. František Antoš, CSc.
MUDr. Karel Jaroš
Jaroslava Bubeníčková

přednosta kliniky
primář
vrchní sestra

Gynekologicko-porodnická Prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.
klinika
MUDr. Jaroslav Blovský
Hana Jandovská

přednosta kliniky
primář
vrchní sestra

Urologické oddělení

MUDr. Zdeněk Gilbert
MUDr. Vlastimil Dubský
Eva Hrudková

primář

MUDr. Jaroslav Veselý
MUDr. Tomáš Podlešák
Eva Kalitová

primář

Oddělení dětské chirurgie
a traumatologie

MUDr. Karel Harvánek
Jana Výborná

primář
vrchní sestra

Oční oddělení

MUDr. Břetislav Brožek, CSc.
MUDr. Pavel Rezek, CSc.
Marcela Růžičková

primář

Klinika plastické
chirurgie

Doc. MUDr. Jan Měšťák
MUDr. Karel Urban
Jindra Siegertová

přednosta kliniky
primář
vrchní sestra

Radiodiagnostická
klinika

Prof. MUDr. Josefa Bohutová, DrSc.
MUDr. Miroslav Kašpar
Jan Kohout

přednostka kliniky
primář
vrchní laborant

ARO

MUDr. Tomáš Beran
MUDr. Pavel Vojtěchovský
Hana Dokoupilová

primář

Klinické centrum pro
léčbu bolesti

MUDr. Dana Vondráčková
MUDr. Irena Pechanová
Božena Chudobová

primářka
zástupce primářky
vrchní sestra

Stomatologické oddělení

MUDr. Ladislav Strnad
MUDr. Olga Niklová

primář

ORL
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zástupce primáře
vrchní sestra
zástupce primáře
vrchní sestra

zástupce primáře
vrchní sestra

zástupce primáře
vrchní sestra

zástupce primáře
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Pracoviště

Jméno a příjmení

vedoucí funkce

Oddělení fyziatrie,
balneologie a
léčebné rehabilitace

MUDr. Karel Fojtík
Jitka Máchová

primář
vedoucí
fyzioterapeutka

I. Interní oddělení

MUDr. František Paďour
MUDr. Martin Eliška
Bc. Emilie Štirandová

primář

MUDr. Jiří Koskuba
Jiřina Hrubá

primář

II. Interní oddělení

zástupce primáře
vrchní sestra
vrchní sestra

Infekční klinika

MUDr. Hana Roháčová, PhD.
MUDr. Marie Reisingerová
Květuše Novotná
Doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Pediatrické oddělení

MUDr. Martin Fuchs
MUDr. Milan Matulka
Miroslava Šikýřová

primář

MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc.,
MUDr. Ivan Ponča
Marie Dvořáková

primář

OKBI imunologický úsek

MUDr. Marta Poláčková, CSc.,
Dana Štrompfová

vedoucí lékař
úseková laborantka

Klinika pneumologie
a hrudní chirurgie

Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.,
MUDr. Norbert Pauk
Naděžda Janásová

přednosta kliniky
primář
vrchní sestra

Dermatovenerologická
klinika

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.,
MUDr. Hana Schmiedbergerová
Kateřina Křemenová

přednostka kliniky
primářka
vrchní sestra

Oddělení klinické
hematologie a krevní
transfůze

MUDr. Alena Trpáková
MUDr. Eva Králová
Miloslava Fíbrová

primářka
zástupce primáře
vedoucí laborantka

Oddělení klinické
mikrobiologie

MUDr. Blanka Horová
MUDr. Elka Nyčová
Václava Krutská

primářka
zástupce primáře
vrchní laborantka

Neurologické oddělení

primářka kliniky
zástupce primářky
vrchní sestra
přednosta inf. kl. 3.
LF UK
Doc. MUDr. Michal Holub, PhD.,
přednosta inf. kl. 1.
LF UK
Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.,
přednostka inf. kl. 2.
LK UK
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zástupce primáře
vrchní sestra
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Pracoviště

Jméno a příjmení

Vedoucí funkce

Oddělení klinické biochemie Ing. Renata Janotová
a imunologie – biochemická Marie Vémolová
laboratoř

primářka
vrchní laborantka

Oddělení protialkoholní
záchytné stanice

primář
vrchní sestra

MUDr. Jan Podlaha
Jitka Meklešová

Ústav soudního lékařství
prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc,
oddělení
MUDr. Michal Beran, PhD.,
a soudního lékařství ve FNB MUDr. Ivan Procházka

přednosta 2. LF UK
primář
zástupce primáře

Oddělení patologické
anatomie

primářka
zástupce primářky
vrchní laborantka

MUDr. Kamila Benková
MUDr. Zuzana Špůrková
Eva Benoniová
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Hospodaření a ekonomika

Komentář k hospodaření a ekonomickým ukazatelům:
Za nejdůležitější úkol roku 2005 bylo považováno dodržení standardů lékařské péče a udržení
vyrovnaného hospodaření nemocnice.
Vzhledem ke třem výměnám vrcholového managementu v průběhu jednoho roku bylo
významným úspěchem udržení bezproblémového chodu nemocnice a v závěru roku nastartování
řady opatření ke stabilizaci finanční a ekonomické situace nemocnice.

Náklady a výnosy rok 2005
Náklady celkem v tis. Kč
Z toho: léky
krev
zdravotnický materiál
osobní nálady
odpisy
ostatní
Výnosy celkem v tis. Kč
Z toho: zdravotní pojišťovny
dotace
ostatní
Hospodářský výsledek v tis. Kč
Z toho: hlavní činnost
hospodářská činnost

1.563 286
95 066
14 668
135 176
694 234
56 618
567 524
1.563 702
1.102 741
39 381
421 580
416
392
24

Neuhrazená ztráta minulých let v tis. Kč

503 851

Náklady
Nemocnice v průběhu roku hospodařila na základě plánovaného vyrovnaného rozpočtu.
Byla stanovena opatření k regulaci nákladů a výnosů a jejich postupnému naplňování a směřování
k vyrovnané bilanci.
Náklady za 1-12/2005 proti stejnému období 2004 vzrostly o 61,052 mil. Kč, a to zejména v
účtové skupině 50 (spotř. mat.) o 49 634 tis. Kč. Z toho náklady na léky stouply o 14 641 tis. Kč, a
náklady na SZM o 5 016 tis. Kč. Náklady na prodané zboží lékárnou stouply o 23 698 tis. Kč a byly
kompenzovány růstem výnosů z prodeje léků. Mírně narostly náklady na energie o 1 658 tis.Kč.
Hlavním důvodem nárůstu v oblasti spotřebovaných nákupů je nárůst nákladů na prodané
zboží v lékárně.
Za sledované období došlo ke snížení nákladů na služby o 7 884 tis. Kč, a to zejména v
položkách ostatní služby (náklady spojů, úklid a stravování) a dále na opravách zdrav. techniky a
stavební údržby.
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K nárůstu nákladů došlo na účtech skup. 52 - osobní náklady o 21 126 tis.Kč. K podstatnému
navýšení nákladů oproti roku 2004 došlo na účtech skup. 54 - ost. náklady (6 719 tis.Kč), které bylo
zapříčiněno zúčtováním neuznaných výkonů od zdravotních pojišťoven z roku 2004. K výraznému
poklesu došlo naopak u nákladů na odpisy DNM a DHM, a to o 16 242 tis.Kč.
Celkově náklady ve sledovaném období průměrně rostly, a to z důvodů zvyšování cen
vstupů, zvýšeným prodejem léků a zvyšováním mzdových a OON nákladů.

Výnosy
Výnosy za 1-12/2005 proti stejnému období 2004 vzrostly o 56 303 tis. Kč. Tržby ze
zdravotního pojištění byly však vyšší o 102 560 tis. Kč .
Růst výnosů z prodeje služeb byl vyšší zejména z důvodu růstu tržeb od ZP (zdravotních
pojišťoven), ale i nezdravotních služeb. Za sledované období tržby z prodeje služeb trvale rostly.
Provozní dotace od zřizovatele vzrostla o 5 190 tis.Kč, hlavně z důvodu nových grantů.
U ostatních výnosů podstatně rostly tržby za prodané zboží – lékárna o 50 828 tis.Kč.
V roce 2005 zde došlo k nárůstu objemu tržeb z prodeje, ale i mírnému poklesu marže. Hlavním
důvodem zvýšení výnosů za r. 2005 je zvýšení plateb ZP a doplatky ZP za rok 2004 ve výši 28 888
tis. Kč.
Z výše uvedených důvodů nemocnice ukončila hospodaření roku 2005 s kladným
hospodářským výsledkem 416 tis. Kč.
Podíl státního rozpočtu na financování FNB
Podíl státního rozpočtu na financování provozu nemocnice je pouze 2,5%.

Výnosy ze zdravotního pojištění (v tis. Kč):
Celkem v tis. Kč

1 102 741

Všeobecná ZP

739 936

Vojenská ZP

47 216

Hutnická ZP

274

Oborová ZP

163 220

ZP Škoda

6 060

ZP Ministerstva vnitra

65 471

Revírní bratrská pokladna ZP

1 278

ZP Metal-Aliance

11 573

Česká národní ZP

8 728

Z toho cizinci

1 070
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Stav majetku:
Stav majetku, s nímž organizace hospodařila k 31.12.2005
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek:
DDNM SW
DDHM zdravotnické přístroje a nástroje
DDHM stroje a přístroje provozní
DDHM výpočetní technika
DDHM nábytek
DDHM ostatní majetek
Neúčtovaný DDHM do1000 Kč
Zápůjčky od organizací DDHM
Pořizovací cena drobného majetku celkem

Kč
1 665 070,37
Kč 24 882 252,31
Kč 14 284 782,74
Kč 18 787 899,09
Kč 34 456 106,42
Kč
5 053 729,23
Kč
8 039 546,48
Kč
7 303 345,92
Kč 114 472 732,56

Dlouhodobý majetek:
Movitý dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek:
DNM -SW
DHM S3-zdrav. lab. technika
DHM S4-stroje, přístroje provozní
DHM S6-výpočetní technika
DHM S7-inventář
DHM S8-ostatní sam. a soubor mov. věcí
Dopravní prostředky
Poř. cena movitého dlouhodobého majetku celkem
Zůstatková cena movitého dlouhodobého majetku

Kč 12 412 688,20
Kč 710 230 855,83
Kč 133 650 928,24
Kč 41 358 001,85
Kč 11 613 579,96
Kč 19 205 930,80
Kč 13 278 161,00
Kč 929 337 457,68
Kč 235 305 672,12

Nemovitý dlouhodobý hmotný majetek:
Budovy:
Pořizovací cena budov
Zůstatková cena

Kč 1 014 568 513,40
Kč 737 749 436,00

Dlouhodobý majetek, který se neodepisuje
Z9 Pozemky Pořizovací cena
P5-výpůjčky Pořizovací cena
P4-obrazy
Pořizovací cena
Pořizovací cena celkem
Majetek se neodepisuje

Kč
Kč
Kč
Kč

Pořizovací cena dlouhodobého majetku celkem

Kč 2 127 065 707,84

Průměrné stáří DHM je 15 let. Majetek je plně využit.
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42 694 773,00
22 560 574,22
431 657,00
65 687 004,22
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Majetek, který má FNB pronajatý:
(Jedná se o budovy a pozemky Magistrátu hl. m. Prahy a Prahy 8)
P1 Pronájem budovy,stavby
P2 Pronájem budovy,stavby a ostatní
P3 Pronájem pozemky
Pořizovací cena pronajatého majetku
Majetek se neodepisuje

Kč 127 469 590,00
Kč 104 967 731,00
Kč 94 871 941,00
Kč 327 309 262,00
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Rozvaha v tis. Kč
k 1.1. 2005
AKTIVA
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
- Software
- Ocenitelná práva
- Drobný DNM
- Nedokončený DNM
- Oprávky k DNM
Dlouhodobý hmotný majetek
- Pozemky
- Stavby
- Samostatné movité věci
- Drobný DHM
- Nedokončený DHM
- Poskytnuté zálohy na DIM
Oprávky k DHM
Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky
- Odběratelé
- Poskytnuté provozní zálohy
- Ostatní pohledávky
- Pohledávky za zaměstnanci
- Jiné pohledávky
- Pohledávky z pevných termínových operací
Finanční majetek
- Peníze
- Běžný účet
- Běžný účet FKSP
- Ostatní běžné účty
Přechodné účty aktivní
PASÍVA
Vlastní zdroje krytí aktiv
Majetkové fondy
- Fond dlouhodobého majetku
- Fond oběžných aktiv
Finanční a peněžní fondy
- FKSP
- Fond rezervní
- Fond reprodukce majetku
Výsledek hospodaření
- Výsledek hospodaření za běžné účetní období
- Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
- Dodavatelé
- Přijaté zálohy
- Zaměstnanci
- Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění
Dlouhodobé závazky
- Ostatní přímé daně
- Vypořádání se státní rozpočtem
Dlouhodobé bankovní úvěry
Přechodné účty pasivní

1 398 458
1 053 736
17 069
15 226
179
1 664
-11 736
2 074 214
42 632
1 000 726
905 357
97 280
22 694
5 093
-1 025 812
344 722
16 848
224 246
216 887
92
5 476
366
1 306
119
103 498
264
53 976
32 080
17 178
130
1 398 458
749 942
1 056 322
1 048 700
7 622
197 471
31 883
3 195
162 351
-503 851
5 165
-509 016
648 516
523 055
502 096
20 959
31 120
18 027
63 444
5 286
190
0
900
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k 31.12. 2005
1 479 076
1 075 970
15 480
12 413
179
1 665
1 223
-12 464
2 144 270
42 695
1 014 569
929 337
100 465
56 279
494
-1 071 316
403 105
18 978
254 130
248 114
2 575
3 008
394
10
30
117 224
221
62781
37 694
16 548
12 753
1 479 076
736 272
1 023 525
1 015 903
7 622
216 182
38 479
4 224
173 437
-503 435
416
-503 851
742 804
667 549
666 764
785
33 903
19 833
0
6 263
441
0
14 065
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Výkaz zisku a ztráty 2005
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Kurzové ztráty
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Zůstatková cena prodaného DM
Prodaný materiál
Daň z příjmu
Náklady celkem

275 927
55 514
296 853
26 757
763
94
110 433
505 816
176 479
9 834
2 104
38
10
494
11 477
120
20
17
1 503
31 012
56 618
0
1 383
20
1 563 286

Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Aktivace materiálu a zboží
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Kursové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Provozní dotace
Výnosy celkem

1 102 741
361 521
755
5
164
330
0
18 905
38 524
0
1 374
39 381
1 563 702

Výsledek hospodaření v tis. Kč

416
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3)

Léčebná péče

Komentář k léčebné péči
Fakultní nemocnice Na Bulovce patřila a patří mezi významná zdravotnická zařízení na
území
České republiky. Poskytuje péči nejen v rámci svých spádových území, ale v mnoha oblastech
má i celonárodní význam a působnost. Mezi taková specializovaná pracoviště patří například
Infekční klinika, Ortopedická klinika, Ústav radiační onkologie, Klinika pneumologie a hrudní
chirurgie, Dermatovenerologická klinika, ale i mnohá další pracoviště.
Ve fakultní nemocnici Na Bulovce byly a jsou prováděny též unikátní lékařské výkony na
vysoce specializovaných pracovištích, které vyhledávají i zahraniční pacienti.
V roce 2005 bylo hospitalizováno 52 516 pacientů, což bylo o 10 622 více, než v
předchozím
roce a bylo provedeno celkem 545 276 ambulantních ošetření.
Ve Fakultní nemocnici je situováno 8 klinik, 17 oddělení a 2 ústavy a poskytuje se zde rovněž
zázemí pro rozsáhlou pregraduální i postgraduální výuku.
O léčebné péči vypovídají i následující základní kapacitní a výkonové ukazatele:
Lůžka celkem
Z toho JIP lůžka

1 124
75

Počet hospitalizací

52 516

Počet ambulantních ošetření

545 276

Průměrná ošetřovací doba
Využití lůžkové kapacity

7,52
%

82,9

Počet vykázaných bodů

1.056.497.000

Komentář k ošetřovatelské péči
V léčebně ošetřovatelské péči se naši pracovníci snažili o maximálně individuální přístup
k nemocnému. Zejména o zlepšení komunikace a informovanosti pacienta, ale i o zlepšení
komunikace ošetřujícího personálu navzájem, to vše při respektování práv a povinností pacientů
i zdravotníků. Bylo vypracováno několik průzkumů mezi pacienty, které ukázaly, co se podařilo a
kde jsou ještě rezervy.
Byli a jsme aktivně zapojení do projektů výzkumu ošetřovatelské péče v rámci Sdružení
fakultních nemocnic, dále byly uveřejňovány příspěvky našich sestřiček v odborných publikacích.
I nadále probíhaly a probíhají kvalifikační kursy pro pomocné zdravotnické profese – sanitáře.
Nedílnou součástí ošetřovatelské péče je samostatná odborná dietetická činnost, kterou pro
celou fakultní nemocnici zajišťuje 6 specializovaných dietních sester.
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V roce 2005 proběhla řada odborných seminářů a kvalifikačních kursů s cílem zvýšit
odbornost všech složek středního zdravotního personálu a tím zvýšit úroveň poskytované péče i
neustále zlepšovat vztah mezi pacientem a ošetřovatelským personálem.
V naší nemocnici proběhly i různé kreditované semináře, např. Úroveň hygieny rukou v
nemocnici a MRSA na centrální sterilizaci, Tumorózní onemocnění prsu – hojení ran na chirurgické
klinice, Mammologický program na ÚRO, Náročné techniky v onkoterapii na ÚRO, Jednorázové
rouškování (nejen) na operačních sálech na gynekologicko porodnické klinice a mnohá další.

LÉKÁRNA
K nemocnici neoddělitelně patří i vlastní lékárna. Oddělení individuální a aseptické přípravy
zajišťují přípravu všech magistraliter připravovaných léčivých přípravků. Nárůst byl zaznamenán v
oblasti aseptické přípravy (oční kapky, injekce all in one vaky) i pro jiné nemocnice (nemocnice
Na Homolce, nemocnice Plzeň atd.). V oblasti magistraliter léčivých přípravků se zde připravují
kromě běžných i velmi specifické léčivé přípravky, které se hromadně nevyrábí a jsou pro pacienta
nezbytné. Oddělení centralizované přípravy cytostatických roztoků zajišťuje odbornou přípravu
cytotoxických roztoků nejen pro Onkologický ústav, ale pro všechna pracoviště nemocnice, kde se
uplatňuje cytostatická léčba. Za rok 2005 byla připravena léčba pro cca 12 000 pacientů. Oddělení
zahájilo svou činnost v květnu 2000 jako první zařízení s přípravoucytotoxických léků na půdě
lékárny v České republice a splňuje veškeré legislativní podmínky.
Lékárna disponuje 3 650ti položkami základního sortimentu a poskytuje kvalifikovaný
informační servis nejen pro kliniky a oddělení nemocnice.
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4)

Personální ukazatele

Fakultní nemocnice Na Bulovce realizovala v loňském roce platovou úpravu dle nových
zákonných předpisů a zejména zdravotnickým pracovníkům ještě s účinností od 1.9.2005. Byla
důsledně dodržována systematizace počtu pracovních úvazků. Ke konci roku měla Fakultní
nemocnice Na Bulovce 1 908,5 pracovních úvazků.
Průměrné přepočtené počty zaměstnanců
podle kategorií

Kategorie

2005

Průměrný přepoč. počet

Průměrná mzda

314,35

37 628

18,84

36 892

Všeobecné sestry a porodní asistentky

797,30

19 559

Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři
s odbornou způsobilostí

149,00

21 465

47,77

20 626

231,08

13 468

22,26

20 164

Technicko-hospodářští pracovníci

205,76

17 707

Dělníci

128,06

13 148

1 908,42

21 467

Lékaři
Farmaceuti

Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou
a specializovanou způsobností
Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným
dohledem a přímým vedením
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou
způsobilostí a dentisté

Fakultní nemocnice Na Bulovce celkem
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5)

Provozní a investiční činnost
Přes veškeré finanční těžkosti, které celé zdravotnictví v roce 2005 provázely, se podařilo v
roce 2005 investovat do nemovitého i movitého majetku, a to jak z vlastních zdrojů, tak s účastí
státního rozpočtu i s účastí rozpočtu Magistrálu hlavního města Prahy. Jednalo se mezi jinými o
dále uvedené akce:
Investiční akce realizované s účastí státního rozpočtu
- přístrojové vybavení pro specializované chirurgické centrum – lavážní aparatura
- vybavení II. interního oddělení přístrojovou technikou – kardiovaskulární vyšetření
- technicko-léčebné pomůcky pro centrum léčebné rehabilitace
- dovybavení AIDS centra sterilizační technikou
- pořízení dopravních prostředků – 2 sanitní vozidla převozová verze a 1 dodávkové vozidlo
Investiční akce realizované z rozpočtu MHMP
- rekonstrukce části fasády na pavilonu I. Interny – západní průčelí
- oprava části fasády na pavilonu Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie
- oprava jižního pláště pavilonu č. 8
Investiční akce realizované z vlastních zdrojů
- dodávka technologie magnetické rezonance v objemu 55 mil. Kč
- výstavba pracoviště magnetické rezonance v objemu 5,7 milionu Kč
- stavební úpravy prostor v jednotlivých pavilonech v celkovém objemu 3,5 mil. Kč
- dovybavení přístrojovou technikou a zdravotnickými technologiemi v celkovém objemu 3,7
milionu Kč
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6) Grantová a vědeckovýzkumná činnost

Grantová činnost
Název a řešitel

Číslo

Prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.
NR7848-3/2004
Multifaktoriální analýza vlivu prenatální péče, průběhu porodu a puerperia na poruchy sexuálního
života a výskytu močové a anální inkontinence u primipar po porodu. Prospektivní,
nerandomizovaná, deskriptivní studie.
Doc. MUDr. Michal Holub PhD.
NR8014-3/2004
Role nadměrné zánětlivé odpovědi v poškození mozku při bakteriální meningitidě a možnosti její
modulace.
MUDr. Jiří Vachtenheim CSc.
NR8026-3/2004
Transkripční faktory MITF u maligního melanomu a HASHl u malobuněčného karcinomu plic:
Využití při diagnóze a prognóze a úloha v patogenezi.
RNDr. Eva Nohýnková, PhD.
NR8413-3/2005
Diferenciace patogenní Entamoeba Histolytica a nepatogenní Entamoeba dispar:možný dopad
na rozhodování lékaře.
Prof. MUDr. František Antoš, CSc.
NR8414-5/2005
Léčení diseminovaných nádorů dutiny břišní pomocí peritonektomie a peroperační hypertemické
chemoterapie s možností profylaktického užití u kolorektálních karcinomů.
MUDr. Zuzana Šerclová
NR8420-3/2005
Význam komplexního mezioborového přístupu (anestezie,analgesie,dietetologie,fyzioterapie,
chirurgie) pro akcelerovanou pooperační rehabilitaci (modofikace "fast track").
MUDr. Antonín Kubík, CSc.
NR8411-3/2005
Analýza interakcí enviromentálních a behaviorálních rizikových a protektivních faktorů plicní
rakoviny se zřetelem na preventivní přístupy ve zdravotnictví.
Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.
Toxoplasmóza u HIV pozitivních pacientů a rizika s ní spojená.

NR8283-3/2005

Doc. MUDr. Marie Staňková , CSc.
NR8571-3/2005
Molekulární charakterisace forem virové proteasy z HIV-pozitivních pacientů vzniklých pod
selekčním tlakem inhibitorů proteasy :návrh nových inhibitorů a diagnostických postupů pro
individualisovanou molekulární medicínu.
Doc. Ing.Vladimír Krajča CSc.
Inteligentní metody pro vyhodnocování dlouhodobých EEG záznamů.
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Název a řešitel

Číslo

Doc. Ing. Vladimír Krajča CSc.
1A8600-4/2005
Moderní neurofyziologické metody při racionální diagnostice a sledování léčby u demencí.
MUDr. Evžen Křepela, CSc.
NR7860-5/2004
Studium inhibitorů apoptosy jako diagnostických a prediktivních nádorových biomarkerů u
kracinomu plic.
MUDr. Hanuš Rozsypal
Dopad HAART na klinický a imunologický stav HIV+jedinců.

NI7513-3/2003

Doc. Ing. Vladimír Krajča CSc.
NF7511-3/2003
Automatická analýza EEG při dlouhodobém monitorování na neurologických jednotkách
intenzivní péče.
MUDr. Viktor Aster
Sledování vlivu koinfekce HGV na prognózu pacientů s infekcí HIV.

I7509-3/2003

MUDr. Kamila Benková
NF7576-3/2003
Testování laterylizace mediátorového systému oxidu dusnatého v hipokampu lidí se schizofrenií
a Alzheimerovou nemocí.
Doc. Ing. Vladimír Krajča CSc.
Metody pro počítačové zpracování spánkových záznamů v klinické praxi.

NF7586-3/2003

Výzkumné záměry
MUDr. Evžen Křepela, CSc.
Výzkumný záměr
Molekulární mechanismy progrese,nové diagnostické přístupy a význam interakcí mezi rizikovými
a protektivními faktory u karcinomu plic.
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Nedílnou součástí činnosti v rámci zdravotní péče poskytované FN Na Bulovce bylo a je
i zajišťování sociálních služeb. Na našem sociálním oddělení je na této činnosti podílí 5 sociálních
pracovnic pod vedením Kvapilové. Cílem této činnosti je postarat se o pacienty, kteří prošli v naší
nemocnici náročnou léčbou a následně je potřeba je umístit na lůžkách následné péče, do LDN apod.
Za rok bylo řešeno zhruba 1800 takových případů, kde se podařilo valnou většinu umístit do
LDN, zajistit službu Homecare, umístit žadatele od Gerontologického centra, do KÚ a v neposlední
řadě jsou našimi sociálními pracovnicemi vyřizovány i adopce. V posledních letech je zaznamenáván
také velký nárůst problémových pacientů-tj. drogově závislých a bezdomovců.
Přibývá také nemocných s problematikou HIV infekce včetně HIV pozitivních matek a jejich
dětí.
Za zmínku patří i propracovaná péče o dětské pacienty, pro které jsou vytvářeny i speciální
programy a v naší nemocnici také funguje základní škola i mateřská školka. Samozřejmostí je i
možná přítomnost rodičů u hospitalizovaných dětí.

V závěru bych chtěl poděkovat jménem Fakultní nemocnice Na Bulovce i jménem
všech našich pacientů mnoha dárcům a sponzorům, kteří si ve většině případů ani nepřejí
být zveřejňováni, za jejich finanční a věcnou podporu, kterou naší nemocnici věnovali.

Ing. Petr Sláma v.r.
ředitel Fakultní nemocnice Na Bulovce
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