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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY NEMOCNICE

OBSAH

Vážení spoluobčané, kolegové, přátelé,
stejně jako v minulých letech Fakultní nemocnice Na Bulovce
vydává svoji výroční zprávu o hospodaření, lékařských výkonech,
ošetřovatelské péči, školské činnosti, investiční výstavbě, personálním stavu, tedy o celkovém stavu a vývoji. Tato zpráva by měla
být ujištěním, že FN Na Bulovce neustále zlepšuje péči o pacienty a zajišťuje profesionálně odvedené výkony napříč obory.
Důkazů neustálého zvyšování kvality je hned několik. Patří
mezi ně nově zrekonstruovaný příjem ARO nebo dokončená rekonstrukce Kliniky infekčních, parazitárních a tropických
nemocí ve FNB. Od začátku roku 2010 se také můžeme pyšnit prvním oddělením klinické farmacie v ČR. Lékařská služba
první pomoci se ke konci roku přesunula do jiné budovy, kde
nově upravené prostory pro tento účel mnohem více vyhovují
kýženým standardům, a zároveň se tím podařilo umístit pod
jednu střechu pohotovost pro dospělé i pro děti.
Ovšem nejde jen o zrenovované nebo nově otevřené prostory
v našem areálu – již zaběhlá pracoviště byla oceněna prestižními certifikáty. Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK
ve FNB byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena nejvyšší
možná akreditace II. stupně pro obor Urogynekologie, a tím se
zařadila mezi špičku v oboru. Lékaři Ortopedické kliniky FNB
získali jako první ze zemí bývalého východního bloku certifikát nejvyššího stupně kvality péče o fotbalisty od mezinárodní
fotbalové federace FIFA. Díky tomu ve FN Na Bulovce vzniklo
specializované centrum FIFA Medical Centre of Excellence.
Kromě zlepšování lékařské péče jsme se snažili myslet i na praktické záležitosti, které by našim pacientům zpříjemnily pobyt ve
FNB. Přímo do areálu začala jezdit nová bezbariérová midibusová linka. Na jednotlivých odděleních je možno narazit na Magazín FN Na Bulovce, který jsme začali minulý rok vydávat. V něm
se čtenáři mohou dozvědět o novinkách ve FNB, ale také se informovat o příznacích, průběhu a léčbě rozličných onemocněních.
Informovat o aktualitách ve FNB v pohodlí domova mají nové,
přehlednější internetové stránky. O spokojenosti pacientů se pak
ujišťujeme pomocí dotazníků spokojenosti, se kterými chodí naši
pracovníci na jednotlivá oddělení každý měsíc od června 2010.
Věřím, že se ve FN Na Bulovce podařilo v uplynulém roce řídit
rozpočtovou ekonomiku efektivně a udržet stávající kvalitu
péče, ba ji dokonce v některých oborech ještě zvýšit.
Ráda bych touto cestou poděkovala bez rozdílu všem spolupracovníkům za práci vykonanou v roce 2010. Právě díky Vašemu
každodennímu pracovnímu nasazení je, a věřím, že i nadále
bude, naše fakultní nemocnice vnímána jako zdravotnické zařízení s nezpochybnitelnou slavnou minulostí a světlou budoucností.

MUDr. Kateřina Toběrná

MANAGEMENT
NEMOCNICE
Ředitelka nemocnice:
MUDr. Kateřina Toběrná

Náměstek ředitelky pro léčebně
preventivní péči:
MUDr. Tomáš Podlešák

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči:
Mgr. Petra Pipková

Ekonomický náměstek:
Ing. et Bc. Zdeněk Petříček

Náměstkyně pro kvalitu, akreditaci
a infekční problematiku:
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D

Zástupce náměstka LPP pro
onkologickou problematiku a vedoucí
Komplexního onkologického centra:
prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Provozně technický náměstek:
Ing. Milan Dvořák
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VEDENÍ ZDRAVOTNICKÝCH
PRACOVIŠŤ:
Ortopedická klinika
Přednosta: prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
Primář: MUDr. Ivo Kofránek
Vrchní sestra: Eva Fořtová
Chirurgická klinika
Přednosta: prof. MUDr. František Antoš, CSc.
Primář: MUDr. Karel Jaroš
Vrchní sestra: Bc. Anna Froňková
Gynekologicko - porodncká klinika
Přednosta: prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.
Primář: MUDr. Borek Sehnal.
Vrchní sestra: Hana Jandovská
Dermatovenerologická klinika
Přednosta: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Primář: MUDr. Naděžda Vojáčková
Vrchní sestra: Kateřina Křemenová

Radiodiagnostická klinika
Primář: MUDr. Miroslav Kašpar, CSc.
Vrchní laborant: Jan Kohout
Anesteziologicko - resuscitační oddělení
Primář: MUDr. Tomáš Beran
Vrchní sestra: Hana Kožmínová
Oddělení klinické biochemie a imunologie
Primář: MUDr. Eugen Liška
Vedoucí laborant: Marie Vémolová
Oddělení klinické hematologie a transfuze
Primář: MUDr. Alena Trpáková
Vedoucí laborant: Miloslava Fibrová
Oddělení klinické mikrobiologie
Primář: MUDr. Blanka Horová
Vedoucí laborant: Hana Šenoltová

Klinika infekčních, tropických a parazitárních nemocí
Přednosta: prof.. MUDr. Michal Holub, Ph.D
Přednosta: doc. MUDr. Vilma Marešová
Přednosta: doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Primář: MUDr. Hana Roháčová, Ph.D
Vrchní sestra: Květuše Novotná

Stomatologické oddělení
MUDr. Valentyna Kryzhanivska
MUDr. Semen Guba

Ústav radiační onkologie
Přednosta: prof. MUDr. Luboš Petruželka
Primář: MUDr. Vladimíra Stáhalová
Vrchní sestra: Jarmila Košťálová

I. Interní oddělení
primář: MUDr. František Paďour
vrchní sestra: Bc. Emilie Štirandová

Klinika plastické chirurgie
Přednosta: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
Primář: MUDr. Karel Urban
Vrchní sestra: Bc. Ivana Bališová
Oddělení léčby bolesti
Vedoucí lékař: MUDr. Dana Vondráčková

Patologicko - anatomické oddělení
Primář: MUDr. Kamila Benková
Vedoucí laborantka: Eva Benoniová

II. Interní oddělení
Primář: MUDr. Jiří Koskuba
Vrchní sestra: Jiřina Hrubá
Oddělení fyzioterapie a léčebné rehabilitace
Primář: MUDr. Karel Fojtík
Vedoucí fyzioterapeut: Jitka Máchová

Národní jednotka dohledu nad tuberkulozou
Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Wallenfels

Neurologické oddělení
Primář: MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA
Vrchní sestra: Marie Dvořáková

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
Přednosta: prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.
Primář: MUDr. Norbert Pauk, Ph.D
Vrchní sestra: Bc. Alice Školníková

Oddělení funkční diagnostiky
a Centrum preventivní péče
Primář: MUDr. Jan Zeman
Vrchní sestra: Bc. Irena Parezová

Oddělení soudního lékařství, Protialkoholní záchytná stanice
Primář: MUDr. Michal Beran, Ph.D
Vrchní sestra: Bc. Jana Matušinská

Oddělení dětské chirurgie a traumatologie
Primář: MUDr. Karel Harvánek
Vrchní sestra: Jana Výborná

Oddělení následné péče
Vedoucí lékař: MUDr. Lenka Chomiaková
Oční oddělení
Primář: MUDr. Břetislav Brožek
Vrchní sestra: Marcela Růžičková
Otorinolaryngologické oddělení
Primář: MUDr. Tomáš Podlešák
Vrchní sestra: Anna Ehlenová
Neonatologické oddělení
Primář: MUDr. Martin Čihař
Vrchní sestra: Mgr. Jaroslava Saxlová
Pediatrické oddělení
Primář: MUDr. Ivan Peychl
Vrchní sestra: Bc. Andrea Fajtová
Urologické oddělení
Primář: doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc.
Vrchní sestra: Eva Hrudková
Slatinné lázně Toušeň
Primář: MUDr. Bohumil Svášek
Vrchní sestra: Radomíra Rottová
Lékárna
Vedoucí lékárny: PharmDr. Ilona Kosařová
Vedoucí laborant: Eva Lungová

HOSPODAŘENÍ A EKONOMICKÉ UKAZATALE
V roce 2010 tak jako v předchozím roce, hospodařila nemocnice na základě stanoveného vyrovnaného rozpočtu při zajištění komplexní zdravotní péče
pro pacienty. Rok 2010 se nesl ve znamení restriktivních opatření v oblasti nákladů v podobě nastavení limitů spotřeby dle jednotlivých nákladových
skupin, což mělo pozitivní dopad na hospodářský
výsledek nemocnice dosažený ke konci roku.
NÁKLADY
Celkové náklady za období 1-12/2010 oproti stejnému období předchozího roku vzrostly
o 57.843 tis. Kč, tj. o 2,6 %. Tento nárůst byl ovlivněn zejména meziročním nárůstem spotřeby materiálu o 11.324 tis. Kč (+2,1%), nárůstem osobních
nákladů o 64.211 tis. Kč (+7,0%) a odpisů dlouhodobého majetku o 57.439 tis. Kč (+74,2%).
K nárůstu osobních nákladů došlo v souvislosti se
zákonným nárůstem tarifů zdravotnického personálu. U položky odpisů je nutno doplnit, že část
odpisů byla v roce 2009 použita k proúčtování
nepokrytého fondu reprodukce majetku podle par.
34 odst. 9 vyhlášky 505/2002 Sb., ČÚS č. 521, a že
výrazný nárůst této položky v roce 2010 byl způsoben zařazením dlouhodobého majetku pořízeného
z dotací poskytnutých nemocnici v prosinci 2009.
K zařazení tohoto majetku do majetkové evidence
nemocnice došlo v lednu 2010.
Naproti tomu pozitivní dopad na celkovou výši
nákladů mělo meziroční snížení nákladů zejména
v oblasti opravy a údržby (zejména stavební údržba) a to o 36.649 tis. Kč (-41,5%) a rovněž také
pokles v kategorii prodané zboží o 28.899 tis. Kč
(- 9,3%) Kč, který byl ovšem vyvážen poklesem výnosů z prodaného zboží o 34.715 tis. Kč (-9,83%).
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STAV MAJETKU:

VÝNOSY
Celkové výnosy za období 1-12/2010 oproti stejnému období předchozího roku vzrostly o 58.455 tis.
Kč, tj. o 2,6%. Zásadní vliv na tuto skutečnost měl
meziroční nárůst výnosů z prodeje služeb o 47.173
tis. Kč (+2,6%), přičemž tržby od zdravotních
pojišťoven vzrostly o 65 485 tis. Kč (+3,9 %). Pozitivní dopad ve třídě 6 v roce 2010 mělo také proúčtování finančně nepokrytého fondu reprodukce
majetku podle § 66 odst. 8 vyhl. Č. 410/2009 Sb.
a § 58 odst. 2b) zákona č. 218/2000 Sb. ve výši
23.395 tis. Kč. Opačný vliv na celkovou výši výnosů měl pokles výnosů z prodaného zboží vyvážený
nákladově poklesem v kategorii prodaného zboží.
Příspěvek na činnost v roce 2010 činil 26.417 tis.
Kč a provozní dotace na vědu a výzkum obdržela
nemocnice v roce 2010 ve výši 17.830 tis. Kč.
Výnosy ze zdravotního pojištění v tis. Kč
ZP

název

tis. Kč

111
201
205
207
209
211
213
217
228

Všeobecná ZP
Vojenská ZP
Česká průmyslová ZP
Oborová ZP
ZP Škoda
ZP Ministerstva vnitra
Revírná bratrská pokladna
ZP Metal - Aliance
ZP Média
CELKEM

1 184 504
76 206
14 604
287 210
16 334
138 686
2 224
29 955
9 179
1 758 902

Díky cílené snaze managamentu o udržení vyrovnaného hospodaření nemocnice ve vazbě na dodržování nastavených nákladových limitů ukončila
nemocnice své hospodaření v roce 2010 s kladným
hospodářským výsledkem ve výši +5.736 tis. Kč.

Náklady celkem v tis.Kč

2 273 147

z toho: Léky
Krev, krevní výrobky
SZM ( speciální zdravotnický materiál)
Osobní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Ostatní
Výnosy celkem v tis.Kč

282 919
15 876
173 074
977 717
134 807
688 753
2 278 883

z toho: Tržby za zdravotní péči od VZP
Tržby ostatní zdravotní pojišťovny
Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (dotace)

1 184 504
574 398
44 544

NÁKLADY

Stav majetku, s nímž organizace hospodařila k 31.12.2010
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
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

5 083 210,99
40 240 362,92
17 746 350,75
29 571 412,92
59 212 313,19
11 919 567,50
8 502 076,40
8 618 378,40
180 893 673,07

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

24 661 213,04
987 445 736,94
128 644 308,96
23 729 116,15
12 696 947,24
18 365 387,35
11 656 991,93
1 207 199 701,61
365 702 586,16

Kč
Kč

1 235 595 374,09
815 346 401,08

Kč
Kč
Kč
Kč

42 978 580,00
53 805 043,52
647 687,20
97 431 310,72

Kč

2 721 120 059,49

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
NEMOVITÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK:
Budovy:
Pořizovací cena budov
Zůstatková cena
DLOUHODOBÝ MAJETEK, KTERÝ SE NEODEPISUJE:
Z9 Pozemky Pořizovací cena
P5-výpůjčky Pořizovací cena
P4-obrazy Pořizovací cena
Pořizovací cena celkem
Majetek se neodepisuje
Pořizovací cena dlouhodobého majetku celkem
Průměrné stáří DHM je 15 let. Majetek je plně využit.
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
Kč
Kč
Kč

127 469 590,00
104 967 731,00
94 871 941,00
327 309 262,00

NÁKLADY CELKEM

2 273 147

Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daně z nemovitostí
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Prodaný materiál
Manka a škody
Odpisy dlouhodobého majetku
Tvorba a zúčtování opravných položek
Ostatní náklady z činnosti
Finanční náklady
Úroky
Kurzové ztráty

2 262 612
548 358
74 622
281 957
51 665
595
122
166 968
718 544
241 047
2 946
14 455
725
39
28
73
3 559
2
383
6 735
134 807
1 096
13 887
10 535
10 455
81

VÝNOSY CELKEM

2 278 884

Výnosy z činnosti
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy a prodaného zboží
Aktivace materiálu a zboží
Jiné pokuty a penále
Výnosy z prodeje materiálu
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR,
rozpočtů ÚSC a SF
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR

2 233 788
1 842 802
14 641
318 332
763
13
604
24 888
31 744
551
468
83

Výsledek hospodaření po zdanění
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STRUKTURA NÁKLADŮ V %

SZM
(speciální
zdravotnický
materiál)
8%

Krev,
krevní výrobky
1%
Léky
12 %

Osobní
náklady
43 %

Ostatní
30%

Odpisy
dloudobého
nehmotného
a hmotného
majetku
6%
STRUKTURA VÝNOSŮ V %

Výnosy z nároků
na prostředky
státního rozpočtu
(dotace)
2%
Tržby za
zdravotní péči od VZP
52 %
Ostatní
21%

44 544
44 544
5 736

Tržby ostatní
zdravotní
pojišťovny
25 %

R OZ VA H A

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2010

Rozvaha v tis. Kč

Stav k 1.1.2010

Stav k 31.12.2010

1 747 986

1 813 434

1 325 967
26 669
179
22 243
0
0
4 041
0
206
-20 923
1 320 221
42 979
637
1 220 768
1 196 330
148 281
37 493
-1 326 267
422 020
27 398
281 256
258 935
0
7 790
4 765
920
3 106
21
5 546
164
9
113 366
8 706
50 728
53 383
38
314
197

1 330 012
34 354
179
24 482
0
0
5 083
0
4 610
-25 100
1 320 758
42 979
648
1 235 595
1 182 538
158 690
100 727
-1 400 419
483 422
30 343
296 039
279 477
-2 653
7 306
5 110
2 618
0
2
142
206
1 179
159 693
91 669
14 220
53 123
13
281
387

PASIVA

1 747 986

1 813 434

VLASTNÍ KAPITÁL
Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku
Oceňovací rozdíly při změně metody
Fondy účetní jednotky
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze zlepšného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku, investiční fond
Ostatní fondy
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
CIZÍ ZDROJE
Dlouhodobé závazky
Dlouhiodobé úvěry
Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s institucemi SZ a ZP
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Závazky ke státnímu rozupočtu
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátokodobé závazky

926 668
1 295 760
1 295 760
0
0
73 491
0
54 138
0
5 915
12 378
1 060
-442 583
0
5 125
-447 708
821 318
204 134
154 798
49 336
617 184
426 603
17 438
45 931
581
26 624
7 505
128
555
65 574
500
23 061
2 684

989 401
1 268 404
1 199 809
70 152
-1 556
157 844
0
54 208
0
5 403
97 582
651
-436 847
5 736
0
-442 583
824 033
130 684
99 035
31 649
693 349
527 731
13 465
50 172
955
27 653
7 922
244
780
14 153
0
42 985
7 289

AKTIVA
STÁLÁ AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkomné a obd. činnosti
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenční limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokočený dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
OBĚŽNÁ AKTIVA
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé
Opravné položky k pohledávkám
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Pohledávky za zaměstnanci
Daň z příjmů
Jiné daně a poplatky
Náklady příštích odbobí
Příjmy příštích období
Ostatní krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiné běžné účty
Běžný účet
Běžný účet FKSP
Ceniny
Peníze na cestě
Pokladna

LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE

ZPRÁVA AUDITORA

FN na Bulovce patří mezi zdravotnická zařízení,
která svým rozsahem a zaměřením patří k nejvýznamnějším v České republice. Léčebně preventivní péče je poskytována nejen občanům hlavního
města Prahy a blízkého okolí, ale ve většině oborů
je poskytovaná péče vysoce specializovaná s celostátní působností.

Celkově je ve FN na Bulovce 10 klinik, 11 oddělení, komplement.

Mezi taková zařízení patří Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Ústav radiační
onkologie, Ortopedická a Chirurgická klinika, Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Dermatovenerologická klinika, ale i celá řada dalších pracovišť.

Statistický přehled rok 2010

V nemocnici oddělení vnitřního auditu a kontroly (OVAK) vykonává činnost na základě zákona
320/2001 Sb. Útvar má významnou úlohu v systému
finančního řízení, kde zejména napomáhá zabezpečovat hospodaření s veřejnými prostředky. V rámci své
činnosti se především zabývá auditorskou činností,
ve specifických případech šetřením stížností a projevy korupce, pokud se objeví a dalšími šetřeními dle
potřeby.

Jsou zde prováděna vyšetření a léčba akutně
nemocných pacientů přijímaných k hospitalizaci,
stejně jako vyšetřování a dispenzarizace v ambulantní části. V roce 2010 bylo ve FNB ambulantně
ošetřeno 556 342 pacientů – klientů, hospitalizovaných bylo 44 337 pacientů a v uvedeném časovém období bylo provedeno 22 016 operačních
výkonů.
Na řadě pracovišť jsou prováděny unikátní výkony, jejichž zárukou jsou přední specialisté v různých oborech. V roce 2010 byly výrazně rozšířeny
služby poskytované zájemcům v oblasti preventivní medicíny a v oblasti manažerských programů. Stejně tak, jako v roce 2009, i v roce 2010
nemocnice pokračovala ve své modernizaci jak
nákupem nových lékařských přístrojů (nákup digitálního mamografu, angiolinky, endoskopických
věží, pojízdných skiagrafických přístrojů a všeobecnou modernizací RTG diagnostické techniky),
tak i rekonstrukce stávajících prostor či vytváření
nových lékařských zařízení. Za účasti paní ministryně Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA., byla dne
29.4.2010 otevřena nově zrekonstuovaná přijímací část ARO v pavilonu č. 13, od 1.12.2010 je
otevřena nově zrekonstruovaná budova v areálu
FNB pro potřeby dětské i dospělé LSPP. Po celý
rok 2010 s předpokladem ukončení I.Q 2011 probíhá rekonstrukce středové části Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí spojená
s modernizací operačních sálů zde umístěných
s finanční spoluúčastí Norských fondů pod označením “Rebuilding of Sugery” v celkových nákladech 62 947 936.-Kč
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V působnosti FNB je Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou. V nemocnici je umístěna
Protialkoholní záchytná stanice. FNB provozuje
Slatinné lázně Toušeň.

Počet lůžek
Počet lůžek JIP
Počet hospitalizovaných pacientů
Počet ambulantně ošetřených pacientů
Počet operací

1115
101
44 337
556 342
22 016

Ve FNB probíhá rozsáhlá výuka studentů zdravotních škol a lékařských fakult stejně jako postgraduální výuka lékařů.
Oddělení komplementu - laboratorní medicíny
V oblasti oddělení komplementu - laboratorní
medicíny zajišťuje nemocnice transfusní služby
a poskytuje specializovanou hematologickou
pomoc. Laboratoře zpracovávají biologické
materiály s výsledky, které slouží klinické diagnóze, dávají podklady pro existenci antibiotického
střediska v nemocnici a v oblasti preventivní
a kontrolní činnosti je propojují s ústavním epidemiologem. Práce laboratoří je zaměřena na
infektologii, alergologii a imunopatologii, dále
na diagnostiku chorobných procesů v orgánech
a tkáních a nabízí velkou škálu biochemických
vyšetření.

V roce 2010 provedl OVAK šetření dle plánu a operativních potřeb. Všechny tyto audity byly uzavřeny
zprávou, projednány s vedoucími zaměstnanci FNB
a na základě zjištěných skutečností a doporučení byla
přijata opatření k nápravě nedostatků.
Šetření probíhala především v jednotlivých částech
hospodaření, například prověření vybraných poskytovaných služeb, grantů a dotací a vybrané technickohospodářské agendy. Výsledky šetření byly předloženy
vedení nemocnice a konkrétnímu pracovišti. Projevy
korupce nebyly v uplynulém období zaznamenány.
V předchozím období se opět v nemocnici zlepšila řada parametrů včetně některých kvalitativních
prvků. Již po delší dobu si vedení nemocnice uvědomuje důležitosti kvality poskytované péče. Proto
také v nemocnici začalo intenzivněji pracovat oddělení kvality a nemocnice se začala připravovat na
akreditaci dle Národních Akreditačních Standardů
pro Nemocnice. Umořování závazků po lhůtě splatnosti se v průběhu roku již nedařilo snižovat tak,
jako v předchozím období, avšak předpokládáme,
že situace se zlepší s příchodem oživení ekonomiky.
Problematika podfinancování nemocnice má dlouholeté kořeny, což se nadále projevuje a její postupné
dofinancování je dlouhodobým úkolem. Nedostatek
financí byl převážně zapřičiněný nižším příjmem z titu-

lu globálního paušálu od zdravotních pojišťoven, kdy
historicky byl tento příjem naší nemocnici vypočítáván z nižšího základu a lze jej vysledovat z porovnání
s jinými srovnatelnými nemocnicemi. Tato nerovnost
je postupně eliminována. Historicky nakumulovaná
absence financí se tak odráží v zastarání provozního
majetku – budov, přístrojů a zařízení. Současné vedení
nemocnice vynakládá velké úsilí, aby zajistilo potřebné
financování a příjem nemocnici. Další dlouhodobou
finanční zátěží nemocnice je léčba cizinců, ambulantních i hospitalizovaných, kteří nejsou řádně zdravotně
pojištěni a jejich léčba je pak hrazena nemocnicí. Dluh
za ošetřenými nepojištěnci - zejména cizinci se pohybuje v milionových částkách. I zde vedení nemocnice
vyvíjí úsilí o nápravu s odpovědnými stranami, tento
problém je však i legislativní. V závěru roku 2010 se
objevilo významné riziko plynoucí z hromadné výpovědi lékařů. Řešení rizika spočívá však více na vládní
úrovni.
Závěrem lze zjištění shrnout v konstatování, že nalezené interní nedostatky významně neohrožovali hospodaření nemocnice a je třeba poznamenat, že hospodaření je ovlivněno stále probíhající finanční krizí,
která zasáhla celou ekonomiku. K závěru roku 2010
je nemocnice organizací stále stabilní s potenciálem
k dalšímu růstu a zlepšování svých parametrů.

Ing. František Vejvoda
vedoucí OVAK

Objekt č.: 2
charakter: oprava

název akce: pořízení HW (PC, LCD, TSK, NTB a jiné technologie do 40 tis. Kč)
oddělení: všechna oddělení
zdroj fin.: FNB
náklady: 8 000 000

Objekt č.: areál FNB
charakter: servis

název akce: odstranění starých nefunkčních nádrží na mazut
oddělení: energetiky a údržby
zdroj fin.: MHMP
náklady:

Objekt č.: areál FNB
charakter: likvidace

název akce: pořízení SW (MS licence - OS, Office, CAD, Adobe grafika, SW)
oddělení: všechna oddělení
zdroj fin.: FNB
náklady: 1 300 000

Objekt č.: areál FNB
charakter: servis

název akce: zavedení minibusové dopravy
oddělení:
zdroj fin.: MHMP

Objekt č.: areál FNB
charakter: zřízení

název akce: servisní smlouvy, udržovací poplatky SW+HW a služby
oddělení: všechna oddělení
zdroj fin.: FNB
náklady: 5 000 000

Objekt č.: areál FNB
charakter: servis

název akce: opravy klimatizačních zařízení a výměníkových stanic, úpr. vody
oddělení:
zdroj fin.: FNB
náklady: 951 000

Objekt č.: areál FNB
charakter: oprava

název akce: pořízení HW - investice (Servery, zálohovací knihovna)
oddělení: všechna oddělení
zdroj fin.: FNB
náklady: 2 000 000

Objekt č.: areál FNB
charakter: investice

název akce: opravy a údržba telefonních sítí a nákup nových tel. aparátů
oddělení:
zdroj fin.: FNB
náklady: 594 000

Objekt č.: areál FNB
charakter: oprava

název akce: pořízení SW - investice (Alvao, DoctIS, NOD32, LIS, VMware,...)
oddělení: všechna oddělení
zdroj fin.: FNB
náklady: 3 000 000

Objekt č.: areál FNB
charakter: investice

název akce: opravy a výměna podlah. krytin (PVC a koberců) + opravy podklad. ploch Objekt č.: areál FNB
oddělení:
zdroj fin.: FNB
náklady: 360 000
charakter: oprava

název akce: sonografické a kardiologické pracoviště
oddělení: I. Interna
zdroj fin.: FNB

Objekt č.: 4
charakter: investice

název akce: servis zařízení měření a regulace
oddělení:
zdroj fin.: FNB

náklady: 640 000

Objekt č.: areál FNB
charakter: oprava

název akce: příjmová část, rekonstrukce VZT, výměna oken a zdr. vybavení
oddělení: ARO
zdroj fin.: SR/FNB
náklady: 10 500 000

Objekt č.: 13
charakter: investice

název akce: malířské a lakýrnické práce
oddělení:
zdroj fin.: FNB

náklady: 4 100 000

Objekt č.: areál FNB
charakter: oprava

název akce: rekonstrukce oper. sálů, VZT, sterilizace
oddělení: Infekční klinika
zdroj fin.: SR/FNB

náklady: 19 500 000

Objekt č.: 7
charakter: investice

název akce: drobné stavební činnosti
oddělení:
zdroj fin.: FNB

Objekt č.: areál FNB
náklady: 478 000

charakter: oprava

název akce: vestavba oper. sálu, zdrav. vybavení
oddělení: Infekční klinika
zdroj fin.: NF

náklady: 13 465 000

Objekt č.: 7
charakter: investice

název akce: opravy a servis mediciálních rozvodů a zařízení
oddělení:
zdroj fin.: FNB
náklady: 897 000

Objekt č.: areál FNB
charakter: oprava

název akce: lékárna - výdejna cytostatik
oddělení: Ústav radiační onkologie zdroj fin.: SR/FNB

náklady: 12 930 000

Objekt č.: 6
charakter: investice

název akce: provedení výměny podlahové krytiny
oddělení: Gynekologie - 3. n. p.
zdroj fin.: FNB

Objekt č.: 15
charakter: oprava

název akce: angiolinka, mammograf
oddělení: Radiodiagnostická klinika zdroj fin.: SR/FNB

náklady: 19 600 000

Objekt č.: areál FNB
charakter: investice

název akce: nákup filtrů pro vzduchotechniku jednotek operačních sálů
oddělení:
zdroj fin.: FNB
náklady: 242 500

Objekt č.: areál FNB
charakter: oprava

název akce: přístrojové vybavení (RTG, c-ramena, monitory,...)
oddělení: Radiodiagnostická klinika zdroj fin.: SR/FNB
náklady: 20 000 000

Objekt č.: areál FNB
charakter: investice

název akce: oprava elektroinstalace a rozvodů v laboratořích AIDS

Objekt č.: 7

oddělení: Infekční klinika - AIDS

náklady: 130 209

charakter: oprava

název akce: rekonstrukce sept. oper. sálu vč. zdr. vybavení
oddělení: Ortopedická klinika
zdroj fin.: SR/FNB
náklady: 4 500 000

Objekt č.: 13
charakter: investice

náklady: 9275 329

Objekt č.: areál FNB
charakter: oprava

název akce: stolní průtokový cytometr
oddělení: Infekční klinika
zdroj fin.: MHMP

náklady: 12 980 000

Objekt č.: 7
charakter: investice

náklady: 41 600

Objekt č.: ČOV
charakter: investice

název akce: přístroje pro artroskopické operace
oddělení: Ortopedická klinika
zdroj fin.: dary

náklady: 3 000 000

Objekt č.: 13
charakter: investice

název akce: oprava elektroinstalace v objektu zahradnictví
oddělení: provozních činností
zdroj fin.: FNB
náklady: 53 498

Objekt č.: zahradnictví
charakter: oprava

název akce: 2 ks EEG systém
oddělení: Neurologie

náklady: 770 000

Objekt č.: 3
charakter: investice

název akce: výměna 12 ks 2-dílných oken
oddělení: ubytovna sester
zdroj fin.: FNB

Objekt č.: 14
charakter: oprava

název akce: optický koherentní tomograf
zdroj fin.: FNB

náklady: 1 800 000

charakter: investice

název akce: servisní zásahy pro opravy zdravotní techniky - 1050 krát
oddělení: všechna oddělení
zdroj fin.: FNB
náklady: 21 500 000

Objekt č.: areál FNB
charakter: servis

název akce: Hemokultivační přístroj
oddělení: Laboratoře
zdroj fin.: FNB

náklady: 1 200 000

Objekt č.: 7
charakter: investice

název akce: bezpečnostně - technické prohlídky přístrojů, metrologie
oddělení: všechna oddělení
zdroj fin.: FNB
náklady: 2 150 000

Objekt č.: areál FNB
charakter: servis

název akce: ostatní zdravotnická vybavení
oddělení: různá oddělení
zdroj fin.: FNB

náklady: 3 000 000

Objekt č.: areál FNB
charakter: investice

název akce: kompletní rekonstrukce prostor LSPP
oddělení: LSPP pro děti i dospělé
zdroj fin.: MHMP

zdroj fin.: FNB

název akce: opravy a servis klimatizačních jednotek
oddělení:
zdroj fin.: FNB
název akce: dodání a montáž elektrického kotle
oddělení: ekologie a vodní hosp.
zdroj fin.: FNB
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náklady:

náklady:

náklady: 422 463

náklady: 226 750

oddělení: Ústav radiační onkologie

zdroj fin.: FNB

náklady: 1 900 000

Objekt č.: 16

CELKEM: 177 507 349 Kč

ZPRÁVA PROVOZNĚ TECHNICKÉHO NÁMĚSTKA

ÚSEK OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
Vysoká kvalita ošetřovatelské péče, bezpečí a spokojenost pacientů je cílem úseku ošetřovatelské péče
ve FNB.

Ošetřovatelská péče ve FNB je zaměřena na:
Na uspokojování psychických, duševních, sociálních
a spirituálních potřeb pacientů
Efektivní a dostatečnou komunikaci s pacienty
Respekt k intimitě a individualitě pacientů
Pravidelné sledování a vyhodnocování indikátorů kvality ošetřovatelské péče
Pravidelné provádění auditů zaměřených na kvalitu
ošetřovatelské péče

V roce 2010 se podařilo:
Kompletně přepracovat a připravit k realizaci novou
ošetřovatelskou dokumentaci pro standardní oddělení a operační sály
Nově vytvořit a připravit k realizaci ošetřovatelskou
dokumentaci pro ARO a pracoviště intenzivní péče
Přepracovat dle nových poznatků vědy 30 standardních postupů ošetřovatelské péče
Nově vytvořit interní směrnici „Nutriční péče o dětské,
dospělé a geriatrické pacienty“ a standardní postupy
ošetřovatelské péče na operačních sálech FNB
Vytvořit auditorský tým a zrealizovat celkem 188 auditů zaměřených na kvalitu ošetřovatelské péče v těchto oblastech:
• Periferní žilní kanylace
• Katetrizace močového měchýře

• Podávání léků
• Péče o rány

Audity sledovaly i oblasti dodržování hygieny rukou,
používání ochranných pracovních pomůcek, zajištění
intimity pacientů, vystupování a znalosti sester.
Na zjištěné chyby byly upozorněny vrchní a staniční
sestry, které se vyjadřovaly k nápravným opatřením
a jejich následné realizaci.
Vzdělávání personálu je nedílnou součástí při zvyšování kvality péče.
V rámci nemocnice se v roce 2010 uskutečnilo 23 celoústavních konferencí a seminářů zaměřených na ošetřovatelskou problematiku jednotlivých odborností.
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Pro zkvalitnění komunikačních dovedností bylo proškoleno 85 zaměstnanců z ambulantních provozů
v kurzech komunikace „Další prosím“ společností
Optima Health a.s.
Pro zvýšení bezpečí pacientů při podávání léků
byl uskutečněn seminář zaměřený na „Bezpečnost
pacientů při farmakoterapii“, proškoleno bylo celkem 56 nelékařských zdravotnických pracovníků.
FNB byla MZ ČR v roce 2010 udělena akreditace
k uskutečňování Certifikovaného kurzu v elektrodiagnostice nervového systému – elektroencefalografie (EEG), evokované potenciály (EP).
Aktivně byla zahájena spolupráce s časopisem
Diagnóza v ošetřovatelství a společností Promediamotion. Sestry publikovaly své příspěvky na různá
aktuální odborná témata.
Duševní podporu a spirituální potřeby nejen pro
pacienty, ale i pro jejich blízké zajišťují dva nemocniční kaplani a jeden duchovní kněz.
V roce 2010 se podařilo pro pravidelné konání
bohoslužeb zajistit nový, důstojnější prostor na
zámečku, v budově č. 20.

Sociálně zdravotní oddělení
Pracovnice sociálně zdravotního oddělení řešily
v roce 2010 celkem 3 341 pacientů
Žádostí do léčeben dlouhodobě nemocných 1037
Umístění pacientů do léčeben
dlouhodobě nemocných
736
Zajištění domácí ošetřovatelské péče
769
Zajištění pečovatelské služby
145
Žádostí do ošetřovatelských center
(gerontocentra a rehabilitačních ústavů)
353
Umístění do ošetřovatelských center
294
Žádostí do hospicové péče
178
Umístění do hospicové péče
53
Vyřizování adopcí
17
Umístění dětí do kojeneckých ústavů
a jiných dětských zařízení
40
Zajištění azylových domů (lidem bez přístřeší) 78
Žádostí do Domovů pro seniory
50
Překlady do Domovů pro seniory
78
Zajištění jiných služeb pro pacienty
984
sociální poradenství, vyřizování občanských průkazů, sociálních pohřbů, sociální šetření, spolupráce
s policií, úřady, soudy, obvodními lékaři, Domovy

Sociálně zdravotní oddělení se v roce 2010 potýkalo
s nedostatkem lůžek následné péče v Praze s kvalitní
rehabilitací a problematikou bezdomovectví.
V roce 2010 se opět zvýšil počet drogově závislých matek
a s nimi navazující problém péče o narozené děti. Též
byl zaznamenán velký nárůst pacientů, kteří mají kromě
svých zdravotních problémů i více problémů sociálních.

Oddělení centrální sterilizace
V roce 2010 se podařilo rozšířit službu kompletace operačního instrumentária a sterilizace pro operační sály Kliniky
plastické chirurgie a zvýšit výnosy za službu sterilizace pro
mimo nemocniční zdravotnická zařízení o 100% oproti
roku 2009. Koncem roku 2010 byl na Oddělení centrální sterilizace instalován plazmový sterilizátor STERRAD
100 NX, který zvýší kvalitu nízkoteplotní sterilizace ve FNB.
V roce 2010 byla zahájena výměna dezinfektoru
a obnova pracoviště Centrální úpravny lůžek.

V rámci Oddělení vzdělávání jsou organizovány vzdělávací akce, které probíhají ve spolupráci s firmou
B-Braun Medical s.r.o.:
• Péče o rány I
• Péče o stomie I

• Péče o rány II
• Péče o stomie II

Další vzdělávací semináře:
• Hygiena rukou

• Transfuzní školení

Certifikovaný kurz pro přípravu mentorské praxe a školitelů specializačního vzdělávání ve spolupráci s FNM
absolvovalo 10 účastníků.
Kurz Manažerské minimum ve spolupráci s FTN absolvovalo 9 staničních sester.
Kurzu celoživotního vzdělávání v oboru všeobecná
sestra ve spolupráci s FNM a Opavskou Slezskou univerzitou se zúčastnilo 5 zdravotnických asistentů.

Oddělení nutričních terapeutů

Oddělení centrální sterilizace rozšířilo spektrum odborných standardních operačních postupů, které napomohou ke zkvalitnění služeb.

Tým nutričních terapeutů FNB tvoří 7 plně kvalifikovaných zaměstnanců.

Ve spolupráci s oddělením ústavního hygienika vytváří
systematické hygienické postupy, které vedou k prevenci nozokomiálních nákaz ve FNB.

U hospitalizovaných pacientů zajišťují edukaci v nutriční výživě a též nutriční péči o pacienty, kteří se nachází v riziku malnutrice. Provádí také pravidelné kontroly
teplotních a obsahových kvalit stravy pro pacienty.

Oddělení vzdělávání

V roce 2010 byl ve FNB vytvořen nutriční tým, který je
tvořen lékaři s nutriční licencí, nutričními terapeuty, klinickou farmaceutkou a zástupcem z nemocniční lékárny. Úkolem nutričního týmu je zvyšovat kvalitu nutriční
péče o hospitalizované a ambulantní pacienty ve FNB.
Usiluje také o brzké otevření nutriční ambulance.

V roce 2010 realizovalo Oddělení vzdělávání ve spolupráci se školiteli FNB a externími spolupracovníky následující akce:
AKK Všeobecný sanitář (5x)
- vyškoleno celkem 106 zdravotnických pracovníků
B-Braun Medical s.r.o. - Správné postupy při zavádění
a ošetřování periferních žilních kanyl (4x),
- vyškoleno celkem 92 zaměstnanců FNB.
HARTMANN RICO, a.s. - Péče o rány (3x),
- vyškoleno celkem 69 zaměstnanců FNB
Nozokomiální nákazy a hygiena rukou (3x)
- vyškoleno celkem 56 zaměstnanců
KPCR – vyškoleno celkem 2163 pracovníků z toho:
Lékaři FNB ............................................................ 472
Lékaři Kardiologie s.r.o. ...................................... 12
Nelékařští zdravotničtí pracovníci
bez odborného dohledu .................................... 1090
Nelékařští zdravotničtí pracovníci
pod odborným dohledem ................................. 286
Ostatní nezdravotničtí pracovníci (THP) ........ 303

Pro kvalitu a přesnost procesů byl ve druhé polovině
roku 2010 zahájen elektronický objednávkový systém
na stravu. Přenos dat z pracovišť přímo do kuchyně
gastrocentra je tak přehledný a průkazný.
V roce 2010 se podařilo zvýšit úroveň maximální spokojenosti hospitalizovaných pacientů s kvalitou stravy o 5 %.
Výstupy jsou získány z kontinuálního hodnocení spokojenosti pacientů pomocí dotazníkového šetření ve FNB.

ZPRÁVA NÁMĚSTKYNĚ PRO KOMPLEXNÍ
ONKOLOGICKOU PÉČI
1.

Byl dán do provozu a celý rok byl plně využíván
software verifikačního a portálního zobrazování.
Zmíněný software byl pořízen z financí Integrovaného operačního programu EU.

2.

Byla navázána spolupráce s Institutem biostatistiky a analýz (IBA) Masarykovy univerzity v Brně.
FN Na Bulovce spolu s IBA byla příjemcem grantu vyhlášeného Nadačním fondem onkologie pro
21. století. Grant má název „Zhodnocení klinických
a populačních dat pro analýzu výsledků a kvality
onkologické péče“. Na podkladě dat Národního
onkologického registru a dat FNB vykazovaných
plátcům, zilustroval pohyb onkologických nemocných, kteří jsou v některé fázi své choroby pacienty naší nemocnice.
Grant bude nadále pokračovat. Umožní účelné
plánování prostorových, personálních i finančních zdrojů pro onkologickou péči ve svěřeném
regionu. Odhalí skryté nedostatky i možné skryté
rezervy.

3.

Byla úspěšně rozvinuta brachyradioterapie karcinomu prostaty v kombinaci s teleterapií.

4.

Z prostředků FN Na Bulovce spolu s prostředky
Nadačního fondu ONKOS byla zakoupena hypertermická souprava na léčbu povrchových i podpovrchových nádorů.

5.

V pavilonu 6 Ústavu radiační onkologie byla
zahájena rekonstrukce prostor pro nově zřízenou
kapacitu centrálního ředění cytostatik. Tato přispěje k racionálnějšímu časovému rozvržení chemoterapie na ÚRO, ale i na Klinice plicní a hrudní
chirurgie. Současně bude zřízena v ÚRO i výdejna
léků, která umožní nemocným pohodlnější získání
léčebných prostředků.
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6.

Byla realizována a soustavně prohlubována spolupráce s nově zřízeným Oddělením klinické farmacie, které sídlí na ÚRO a jehož úsilí bylo mimo jiné
korunováno založením a prvním vydáním časopisu Onkologická farmacie.

7.

Během roku 2010 bylo na ÚRO nově přijato ke
komplexní onkologické léčbě 2156 nemocných,
z toho k radioterapii 1600.

8.

Výkonnost ÚRO byla oproti r. 2009 zvýšena o 18%
a hospodářský výsledek Ústavu za rok 2010 činí
cca + 80 mil. Kč.

ZPRÁVA NÁMĚSTKYNĚ PRO AKREDITACI,
KVALITU A INFEKČNÍ PROBLEMATIKU
1/ oddělení kvality

V průběhu roku bylo dokončeno personální vybavení
oddělení, tak aby mohlo fungovat v plném rozsahu
a zajišťovat požadované úkoly

Směrnice ukládá i průkaznou ordinaci pooperačního sledování fyziologických funkcí a stanovení, kdy je
nezbytné přivolat lékaře.

Byla doplněna Rada kvality FN Na Bulovce, která průběžně plnila řadu úkolů, nutných pro vytvoření podmínek
pro akreditační řízení, resp. zlepšování na všech úsecích
ve FNB, které s tímto nedílně souvisejí. V rámci vyhotovení standardů zdravotní péče byly jednotlivé kompletně (22) či částečně (36) zpracovány, tak aby podle nich
mohly být vydávány jednotlivé směrnice resp. další řízená dokumentace. Proběhly semináře pro zaměstnance
FNB s cílem seznámit je s tím, co očekáváme od akreditačního procesu a získat jejich spolupráci.

Kromě této směrnice vyšla v platnost i nová směrnice
zaměřená na označení místa invazivního výkonu před
operaci a provádění předoperační bezpečnostní procedury na operačním sále. Dodržováním tohoto opatření je
možné předejit poškozeni pacienta provedením výkonu
na nesprávné straně či organu a zmenšit riziko výkonu.

V období říjen – prosinec 2010 byla vyškolena skupina
interních auditorů (80 osob), kteří získali certifikát interního auditora. V prosinci 2010 vytvořili auditoři plán auditů
pro svoje pracoviště s tím, že od ledna 2011 budou prováděny audity na jejich pracovištích samostatně.
Byly splněny všechny bezpečnostní cíle MZČR pro rok
2010 - 2012
Bezpečná identifikace pacientů
Bezpečnost při používání rizikových léčiv
Prevence záměny pacienta, výkonu a strany
při chirurgických výkonech
Prevence pádů pacientů
Zavedení optimálních postupů hygieny rukou
při poskytování zdravotní péče
V roce 2010 byla aktualizována směrnice o hlášení mimořádných událostí. Hlášení a evidence mimořádných událostí přispěla k větší transparentnosti jednotlivých procesů
a byla učiněna příslušná preventivní a nápravná opatření.
Jedním z indikátorů kvality je i kontrola otevřené a uzavřené zdravotnické dokumentace pacientů. Z každé
kliniky a oddělení zaslali ke kontrole 2 uzavřené chorobopisy. Výsledky přispěly k nastavení procesů v rámci
zdravotnické dokumentace, které mají chránit jak pacienta, tak zdravotnický personál a celou nemocnici.
Zásadní význam pro pacienty má z hlediska zvýšení
bezpečnosti a redukce rizika nová směrnice Perioperační peče ve FNB, která je nyní ve stádiu připomínkového řízení. Upravuje zásady bezpečné péče před, při
a bezprostředně po operaci.

Proběhly kursy školení v KPR pro všechny skupiny
zaměstnanců.
Byla započata pasportizace jednotlivých budov s cílem
zmapovat technický stav, požární bezpečnost, značení
apod. Zprávy jsou vydávány po zpracování jednotlivých
budov a předávány i technickému úseku, který provádí
nutné úpravy či zpracovává plán na další řešení.

2/ oddělení krizového řízení:

Díky účelovému příspěvku MZ ČR byl v součinnosti s oborem informatiky zřízen a vybaven stálý dispečink FNB jako
kontaktní místo s nepřetržitým provozem v budově č. 13.
Zabezpečuje operativní styk se ZZS hl. města Prahy nebo
ostatních krajů při mimořádných událostech. Byla naimplementována aplikace, která slouží pro přehled aktuálního
stavu lůžek a ventilátorů zdravotnických pracovišť ve FNB.
Průběžně probíhaly kontroly v zařízení KO 18 s vybavováním resp. obnovou OOP.

3/ infekční problematika:

probíhaly semináře s praktickým nácvikem pro případ
zavlečení vysoce nebezpečné nákazy ve spolupráci
s pracovníky krizového řízení a týmem pro vysoce nebezpečné nákazy z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí. V předsezónním období proběhlo na dobrovolné bázi očkování personálu FNB proti chřipce.

PERSONÁLNÍ UKAZATELE
Zaměstnanci k 31.12.2010 - trvání pracovního poměru ve FNB

Přepočítaný stav zaměstnanců k 31.12.
Lékaři
Farmaceuté
Sestry a porodní asistentky
ZP s odbornou způsobilostí
ZP se specializovanou způsobilostí
ZP pod odborným dohledem
Jiní odborní pracovníci
THP
Dělníci
Celkem

Celkem

%

do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let

1 058
476
263
160
291

47,06%
21,17%
11,70%
7,12%
12,94%

CELKEM

2 248

100,00%

2010
355,38
13,50
801,58
162,90
60,88
316,89
16,05
216,29
85,97

nárůst
-6,49
2,00
14,77
1,51
0,42
39,72
3,63
-1,02
-12,46

nárůst v %
98,21%
117,39%
101,88%
100,94%
100,69%
114,33%
129,23%
99,53%
87,34%

1987,36

1987,36

42,08

102,12%

2009

2010

nárůst

nárůst v %

357,62
10,75
782,61
162,82
59,30
269,47
12,94
215,57
98,77

355,96
13,92
793,72
160,43
61,32
305,17
13,00
219,42
92,81

-1,66
3,17
11,11
-2,39
2,02
35,70
0,06
3,85
-5,96

99,54%
129,49%
101,42%
98,53%
103,41%
113,25%
100,46%
101,79%
93,97%

2030

1969,85

2015,75

45,90

102,33%

1930

Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců za rok
Lékaři
Farmaceuté
Sestry a porodní asistentky
ZP s odbornou způsobilostí
ZP se specializovanou způsobilostí
ZP pod odborným dohledem
Jiní odborní pracovníci
THP
Dělníci

počet

2009
361,87
11,50
786,81
161,39
60,46
277,17
12,42
217,31
98,43

Vývoj stavu zaměstnanců FNB
po měsících za období 2008 - 2009
2050
2040

2020
2010
2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940

2008

1920

Průměrná mzda

1

Lékaři
Farmaceuté
Sestry a porodní asistentky
ZP s odbornou způsobilostí
ZP se specializovanou způsobilostí
ZP pod odborným dohledem
Jiní odborní pracovníci
THP
Dělníci
Celkem

2009

2010

nárůst v kč

nárůst v %

46 556
45 656
26 915
26 986
24 366
17 084
28 003
24 548
18 222

48 087
44 796
28 251
28 140
28 850
17 472
25 501
26 094
19 047

1 531
-863
1 336
1 154
1 484
388
-2 502
1 546
825

103,29%
98,11%
104,96%
104,28%
106,09%
102,27%
91,07%
106,30%
104,53%

28 332

29 536

1 204

104,25%

2

3

4

5

6

7

2009
8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

2010
8

9 10 11 12 1

2

3

4
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2010

nárůst v kč

nárůst v %

Mzdy
OON

615 554 726
58 254 446

652 794 978
65 754 420

37 240 252
7 499 974

106,05%
112,87%

Celkem

673 809 172

718 549 398

44 740 226

106,64%

6

7

8

9 10 11 12

Struktura zaměstnanců FNB podle:
věku

vzdělání
Bakalářské
4%

do 20 let
nad 60 let

Vyšší odborné
4%

Základní
6%
Vysokoškolské
24%

21 - 30 let

Mzdové prostředky a OON
2009

5

31 - 40 let

51 - 60 let
41 - 50 let

Úplné střední
odborné
52%

Střední odborné
10%

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA
1) Zaměření činnosti
Nemocniční lékárna FN Na Bulovce je lékárenské
zařízení, které je schopno poskytovat komplexní
farmaceutické služby pro vlastní nemocnici, pro
ambulantní pacienty nemocnice, v případě potřeby pro jiná zdravotnická zařízení a jejich pacienty.
Nemocniční lékárna patří mezi lékárny vyššího
typu s odbornými pracovišti.
Stav zaměstnanců k 1.1.2011:
Počet farmaceutů
Počet farmaceutů s atestací I. stupně
Počet farmaceutů s atestací II.stupně
Počet SZP
Počet sanitářek
Počet PZP
Počet prodavačů zdravotnických potřeb
Počet administrativních pracovnic

12,5
5
1
19,5
7
2
1
4

3) Ekonomické hodnocení
ROČNÍ OBRAT LÉKÁRNY

kontrolní činnost na odděleních (způsob uskladnění léků, podávání léků, příprava léků, kontrola
exspirace)
práce s Pozitivním listem – aktualizace Pozitivního listu, doplňování nových léků, vyřazování
léků nevyhovujících, dohled na preskripci léků dle
Pozitivního listu
poradenská činnost v oblasti farmakoeonomiky,
lékárník se podílí na správné a úsporné léčbě,
řešení nestandardních situací

Farmaceuti i farmaceutičtí asistenti se pravidelně
zúčastňují odborných seminářů a přednášek. Po
zařazení na přípravu k atestaci se účastní předatestačních přednášek, stáží a odborných praxí.

vedení a ukládání dokumentace; evidence veškeré legislativy (vyhlášky, cenové věstníky, číselníky
VZP, příkazy ředitele nemocnice, směrnice, zprávy o kontrole léčiv)

2) Provozně organizační činnost

předepsaná kontrolní činnost; při vykonávání
všech činností se zaměstnanci se řídí platnými
předpisy zejména platným ČL, zásadami Správné
výrobní praxe a bezpečnosti práce

nákup léků, prostředků zdravotnické techniky,
obvazového materiálu, šicího chirurgického materiálu, obalového materiálu
nákup infúzních roztoků a přípravků pro pareneterální výživu, zásobování nemocnice infúzními
roztoky a přípravky pro enterální výživu
výdej léků a spotřebního zdravotnického materiálu na recepty nebo poukazy
prodej volně prodejných léků a parafarmak
zajišťování lékárenské pohotovostní služby
zásobování základním a specializovaným sortimentem magistraliter přípravků
konzultační a informační servis
příprava zkoumadel a objednávání labochemikálií

požadovat od zástupců všech organizačních celků
dodržení postupů písemně nařízených ředitelem či
náměstky, jejichž výstupy mají směřovat do tohoto
oddělení

pravidelné kontroly evidence a ukládání omamných látek na odděleních

lékárníci jsou členy Lékové komise

Náplň práce lékárny tvoří zejména tyto činnosti:

provádět kontroly, a to i neohlášené, z oblasti uložení
a exspirace léčiv na všech zdravotnických pracovištích
ve FNB

příprava cytotoxických roztoků

Vzdělávání pracovníků:

Nemocniční lékárna patří mezi lékárny vyššího
typu s odbornými pracovišti.
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příprava sterilních léčivých přípravků (očních
kapek, inhalačních roztoků, parenterálních směsí - all in one), popř. příprava sterilních roztoků,
které nejsou hromadně vyráběné a v omezeném
množství je nemocnice potřebuje

Lékárna je oprávněna:

zajišťování kontaktu se Státním ústavem pro kontrolu léčiv
zajišťování dalších činností dle pokynů ředitele
Lékárna odpovídá za:
provádění výše uvedených činností
důsledné dodržování legislativně stanovených podmínek provozu lékárny (zejména zásad správné
výrobní praxe)
aktuálnost informací týkajících se svého pracoviště, zveřejněných na intra- a internetových stránkách FNB
bezodkladné upozornění ředitele na vyskytnuvší
se rizika, související s provozem pracoviště či celé
nemocnice

výdejna na recepty:
- tržby za hotové :
- fakturace pojišťovnám Rp.
- fakturace pojišťovnám ZP:
- doplatky za Rp.,poplatky

(PC) 328 720 818 Kč
14 135 737 Kč
292 542 000 Kč
293 932 Kč
24 316 000 Kč

počet receptů za rok 2010:

178 611 Ks

ZISK VÝDEJNY:

34 061 809 Kč

Roční obrat lékárny nemocnice:
(NC s DPH) (výdej na oddělení)
- obrat v PZT :
(NC s DPH) (výdej na oddělení)

330 273 847 Kč
120 527 229 Kč

Fakturace pojišťovnám
za ředění cytostatik:
Roční obrat zdrav. prodejny:
- fakturace pojišťovnám:
- počet poukazů:
- tržba za hotové:
- zisk z prodejny:

3 376 695 Kč
(PC) 18 312 254 Kč
14 964 848 Kč
9 993 Kč
3 347 405 Kč
2 358 161 Kč

ZISK LÉKÁRNY CELKEM za rok 2010: 39 796 665 Kč
4) Plán rozvoje nemocniční lékárny
1. rozšíření výdejní části lékárny (nutnost zvětšit počet
expedičních míst, stávající počet nevyhovuje tak velkému provozu)
- toto opatření přinese zvýšení obratu lékárny a tím
větší zisk
- vytvoření hygienického zázemí ve výdejní části
lékárny dle platných norem (možnost rozšíření
pohotovostní služby na 24 hodin)
- při přestavbě lékárny možnost vytvoření konzultační
místnosti, což umožní:
• odborné poradenství (správné užívání léků,
redukce nadváhy, odvykání kouření atd..)
• stanovení glykémie
• poradenství pro maminky
(správný výběr výživy)
• měření krevního tlaku
• poskytnutí odborné literatury

2. oblast farmakoekonomiky
- zavedení elektronické aukce při nákupu léků
a zdravotnických prostředků
- pravidelná aktualizace Pozitivních listů pro nemocnici, Ambulantních pozitivních listů a vytvoření
Pozitivních listů pro spotřební zdrav. Materiál
3. začlenění nově budované výdejny na recepty a přípravny cytotoxických roztoků v Radioterapeutickém
ústavu ve FNB Na Bulovce
4. rozvoj nutričního týmu
- účast vedoucího oddělení HVLP v nutričním týmu
FNB (během roku 2010 byla pod lékárnu začleněno
objednávání nutričních přípravků, což přineslo
nemocnici finanční úsporu)
5. možnost komunikace s pacientem pomocí internetového vstupu

ODDĚLENÍ KLINICKÉ
FARMACIE FN NA BULOVCE
V průběhu minulého roku vzniklo na půdě Fakultní nemocnice Na Bulovce oddělení klinické farmacie. Oddělení
vzniklo v lednu 2010, jako první svého druhu v České
republice a od srpna pracuje v počtu 4 zaměstnanců.
V prvním roce našeho působení se nám podařilo v rámci pilotního projektu implementovat pravidelná farmakoterapeutická konzilia na 4 klinikách FNB ( Ústav radiační onkologie, Klinika pneumologie a plicní chirurgie,
Chirurgická klinika a Klinika infekčních chorob).
Cílem oddělení je kontrola správnosti farmakoterapie
všech pacientů přijímaných do FNB a poskytování konzultací u pacientů hospitalizovaných. Dále se podílíme
na vypracovávání standardů správného podávání léčiv.
Všechny tyto činnosti vedou k zvýšení úrovně a jištění
bezpečnosti farmakoterapie ve FNB.
Naše oddělení bylo vybráno Státním ústavem pro kontrolu léčiv jako regionální farmakovigilační centrum pro
Prahu a střední Čechy. Jedná se o hlášení nežádoucích
účinků léčiv, které se projevily při léčbě pacientů FNB.
V minulém roce bylo vyhodnoceno celkem 2023
záznamů o medikaci pacientů a oddělení poskytlo asi
550 telefonických farmakoterapeutických konzultací.
Telefonní linka 266 084 104 je hot-line, sloužící nejen
lékařům a ošetřovatelskému personálu, ale i pacientům.

ETICKÁ KOMISE FNB
Aktualizovaný seznam členů EK FNB

Etická komise FNB v nové podobě funguje od 1. 8.1998. Členy EK jmenuje
a odvolává ředitel nemocnice. EK má v současnosti 16 členů, z toho jsou
4 laici, 2 laici nepracují ve FNB, 6 členů je bez právního vztahu k FNB.

prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. – předseda EK FNB
prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc. – místopředseda EK FNB
PharmDr. MUDr. Jan Dvořák
MUDr. Alexandra Fajtová
MUDr. Eva Fridrichovská
MUDr. Zdeněk Gilbert
MUDr. Radovan Kubeš
MUDr. Anna Nováková
MUDr. František Paďour
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Josef Štolfa
MUDr. Ferdinand Třebický
Mgr. Silvie Kunertová
ThMgr. Eva Cudlínová
Julie Městková
PhDr. Božena Zachovalová

EK zasedá pravidelně jednou měsíčně, podle potřeby i v jiných termínech
(grantové projekty a projekty IGA MZ ČR). Na zasedání se projednávají
nové lékové studie. Garanti vypracují posudek na klinická hodnocení lékových studií. Hlasováním vyjadřují svá stanoviska ke grantovým projektům,
dodatkům ke studiím již řešeným, jsou oznamovány závažné nežádoucí
účinky, hlavně ty, které byly zjištěny ve FNB.
Dokumentace k žádosti o zahájení lékové studie ve FNB je doručena
sekretářce EK, PhDr. Boženě Zachovalové, která ji zaeviduje v knize
došlé pošty. Máme jednoho nového externího člena EK, a to p. Vladimíra Ondruse, který posuzuje informovaný souhlas ke studiím týkajícím se
AIDS/HIV pozitivních pacientů. Souhlasné stanovisko je přijímáno hlasováním nadpoloviční většiny přítomných.
EK FNB je registrována v USA (U.S. Department of Health and Human
Services – DHHS) Federalwide Assurance (FWA) for the Protection of
Human Subjects for International (Non-U.S.) Institutions) od 4.8.2005.
V srpnu 2009 byla naše registrace aktualizovaná a prodloužená až do srpna 2011. Průběžně připravujeme i aktualizaci údajů naší registrace.

Sekretářka EK: PhDr. Božena Zachovalová

Seznam členů EK FNB podle jejich vztahu k FNB

EK FNB pracuje v souladu se zásadami ICH GCP (International Conference for Harmonization of Good Clinical Practice – E6) – správná klinická
praxe.

Statistický přehled o zpracované dokumentaci doručené na Etickou komisi FNB v roce 2010
Počet projednávaných a schválených klinických studií
Neschválené studie

1

Neschválené výzkumné projekty

2

Počet přijatých dokumentů ke KH

660

Počet přijatých grantových a výzkumných projektů (GP – 20; VP – 16)

36

Počet odeslaných dopisů ke studiím

50

Počet odeslaných dopisů o schválených dokumentech

22

31
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