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Motto:
„Díky nemoci známe hodnotu zdraví,
díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost,
díky únavě odpočinek.“
— Hérakleitos
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE:
Nemocnici jsem převzal v září 2018 v neutěšené ekonomické situaci a za probíhajícího
trestního řízení s předchozím vedením. Minulým vedením byl řadu let nesprávně fiktivně
optimalizován hospodářský výsledek, a proto bylo nutné vše přehodnotit a ukázat
reálný stav hospodaření nemocnice. Rok 2018 byl ukončen se ztrátou téměř 260 mil. Kč,
s objemem závazků po lhůtě splatnosti ve výši 750 mil. Kč a s nevysoutěženými nákupy
v objemu 800 mil. Kč. Řada rozhodnutí minulého vedení nemocnice na konci roku 2017
vedla k přečerpání fondu reprodukce investičního majetku v následujícím období.
Cílem těchto kroků bylo nesprávné vylepšování výnosů a hospodářského výsledku
nemocnice, které v konečném důsledku zpomalilo proces využívání fondu k jeho pravému
účelu, nákupu investičního majetku k zajištění provozu a rozvoje nemocnice.
Klíčovým tématem prolínajícím se všemi ostatními byla tedy pro rok 2018 ekonomika
a minimálně další dva roky jím jistě zůstane.
V návaznosti na finanční audit Ministerstva zdravotnictví jsme zahájili kroky ke
stabilizaci nemocnice a k detailnímu zmapování příčin špatného ekonomického stavu.
Na straně nákupů byl zaveden dynamický nákupní systém a do konce roku 2018
byly přesoutěženy zboží a služby v hodnotě přesahující 500 mil. Kč. Nemocnice začala
intenzivně komunikovat se svými věřiteli o řešení nastalé a neudržitelné situace. Tato
jednání stabilizovala schopnost nemocnice nakupovat vše potřebné pro svůj provoz
a zahájila postupnou restrukturalizaci závazků po splatnosti ve spolupráci se zavedenými
bankovními ústavy.
Zároveň jsme začali hloubkovou analýzou produkce a nákladů nemocnice hledat
příčinu dlouhodobých ekonomických problémů. Nejen za tímto účelem v nemocnici
vznikl robustní odbor kontrolingu a analytiky. Nemocnice dnes zná své náklady ve velmi
detailní struktuře díky probíhajícímu projektu DRG Restart a z benchmarkingu, který z něj
vychází, vidí, že patří mezi nákladově nejefektivnější nemocnice ve své kategorii. Na
základě těchto poznatků nové vedení jedná se zřizovatelem a zdravotními pojišťovnami
o narovnání úhradových vztahů tak, aby pokrývaly účelně vynaložené náklady na
poskytování zdravotních služeb.
Vedle řešení ekonomické situace nemocnice intenzivně řeší i situaci personální. Stejně
jako ostatní nemocnice se i na Bulovce potýkáme s nedostatkem zdravotních sester,
přestože ve výši jejich platů se nemocnice drží na předních celorepublikových příčkách.
Zahájili jsme proto spolupráci na vzdělávání sester s 3. LF UK a vstoupili do vládního
projektu na akvizici kvalifikovaných pracovních sil z Ukrajiny. Intenzivně také pracujeme
na zlepšení interní komunikace a na kultivaci pracovního prostředí.
V neposlední řadě došlo v roce 2018 s příchodem nového vedení k radikálním
změnám na straně technických, hospodářských a ekonomických zaměstnanců nemocnice.
Nemocnice se v minulých letech bezhlavým škrtáním nákladů bez hledání příčin
neutěšené ekonomické situace dostala do stavu, kdy pozbyla některé kompetence, které
jsou k řízení nemocnice této velikosti a k nalezení řešení stávající situace nepostradatelné.
V nemocnici tak byl vytvořen špičkový odbor kontrolingu a projektová kancelář.
Radikální proměnou prošel právní odbor a byl vytvořen samostatný Obchodní úsek
se zodpovědností za veřejné zakázky a obchodní politiku nemocnice. V neposlední

řadě vzniklo silné kodérské centrum. Ekonomický přínos těchto změn dalece přesahuje
náklady na ně. Jako příklad lze uvést úspěchy projektové kanceláře, která zajistila
vyřešení krizové situace s nefunkčními lineárními urychlovači a spolu s právním odborem
zabezpečila desítky milionů korun na odškodnění nemocnice. V případě kodérského
centra došlo k narovnání vykazování s přínosem pro nemocnici ve výši přibližně
10 mil. Kč. Nový obchodní úsek nejenže dosáhl velmi rychlého přesoutěžení komodit
v hodnotě stovek milionů korun, ale zároveň byl klíčovým zprostředkovatelem jednání
o restrukturalizaci dluhů nemocnice, která jediná ji může vyvést z dluhové pasti. Díky
odboru kontrolingu a analytiky nemocnice poprvé ve své historii dokáže do nejmenšího
detailu popsat příčiny svých problémů a věcně otevřít tolik potřebná jednání o jejich
řešení.
Management nemocnice v roce 2018 fungoval jako krizový a minimálně pro rok
2019, možná i 2020, stále krizovým managementem bude. Stabilizace nemocnice
v takto neutěšeném stavu je prací velmi složitou vyžadující enormní nasazení velkého týmu
odborníků. Všem svým kolegům, kteří byli ochotni se se mnou tohoto úkolu zhostit, bych
na tomto místě proto rád poděkoval za jejich vynikající práci a odhodlání. Pevně věřím,
že se nám podaří nemocnici plně stabilizovat a nadále zajišťovat špičkové zdravotní
služby pro pacienty ze všech koutů České republiky.
— Mgr. Jan Kvaček, ředitel NNB
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ÚVODNÍ SLOVO NÁMĚSTKYNĚ ŘEDITELE:
Nemocnice Na Bulovce patří svou kapacitou mezi největší zdravotnická zařízení
svého druhu na území České republiky. Poskytuje diagnostickou a léčebnou péči
především pacientům hlavního města Prahy, ale vzhledem k existenci několika vysoce
specializovaných pracovišť je péče poskytována občanům z celé České republiky.
Nemocnice disponuje 16 odděleními, 7 klinikami s výukou studentů 1., 2. a 3. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy, dále dvěma ústavy. Nedílnou součástí je laboratorní komplex
s mikrobiologickým, virologickým i parazitologickým oddělením. Poslední jmenované
je od 1. 6. 2018 Národní referenční laboratoří. V laboratorním komplexu je dále
provozována rutinní laboratoř pro biochemii a hematologii. Onkologicky nemocným
pacientům poskytuje v rámci nemocnice péči Komplexní onkologické centrum. Kromě
oddělení a klinik zajišťujících klasickou léčebnou péči jsou v nemocnici poskytovány
i sociální služby a psychologická péče. Součástí nemocnice jsou dva lázeňské komplexy,
a sice Lázně Toušeň ve Středočeském kraji a Lázně Mánes v kraji Karlovarském.
V roce 2018 bylo v nemocnici hospitalizováno 37 341 pacientů a ambulantně ošetřeno
683 824 pacientů. Proběhlo zde 14 485 operací a 1 863 porodů.

Mezi vysoce specializovaná pracoviště patří především Klinika infekčních,
parazitárních a tropických nemocí, která disponuje jediným centrem v civilním sektoru
České republiky pro vysoce nebezpečné nákazy, dále centrem pro HIV pozitivní pacienty,
jimž je poskytována komplexní péče včetně operačních zákroků a porodů pro HIV
pozitivní ženy. Na klinice je i garantované centrum infekčních žloutenek, kde probíhá
léčba nejmodernějšími léky, která v roce 2018 doznala modernizace a naše pracoviště
na ni ihned zareagovalo. Zavedli jsme nový medicínský postup, a to fekotransplantaci
pro nemocné klostridiovým zánětem střev.
Dalším nezastupitelným pracovištěm je Ortopedická klinika, kde jsou prováděny
nejsložitější operace ortopedického typu. Unikátním výkonem v roce 2018 byla
aplikace rostoucí endoprotézy u dítěte. V nemocnici dále funguje na výborné úrovni
Gynekologicko-porodnická klinika, kde byl ve spolupráci s Neonatologickým oddělením
zaveden koncept minimální separace u spontánního i operačního porodu. Byly
realizovány kroky vedoucí k zahájení pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR,
spočívajícího v ustanovení Centra porodní asistence. Tento projekt je unikátní ve způsobu
péče o matku a dítě v období okolo porodu. Vysoce specializovaným pracovištěm je
i Ústav radiační onkologie, který poskytuje péči onkologicky nemocným v širokém spektru
diagnóz. V roce 2018 bylo před dokončením spuštění dvou dalších ozařovacích jednotek.
V tomto roce také došlo k finalizaci přípravy na otevření Oddělení urgentního příjmu
pro chirurgické pacienty, jehož uvedení do provozu bylo naplánováno na leden 2019.
Součástí nemocnice je i lékárna s nepřetržitým provozem. Kromě výše jmenovaných
oddělení a klinik v nemocnici fungují další důležitá oddělení, bez kterých by nemocnice
nemohla plně fungovat. Jedná se například o interní oddělení s velkým množstvím
ošetřených pacientů, o chirurgickou kliniku a celou řadu dalších. Nemocnice funguje jako
jeden celek, a byť jsou některá oddělení vysoce specializovaná, bez spolupráce s dalšími
odděleními by byla jejich činnost značně ztížená, ne-li dokonce nemožná.
— MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., náměstkyně pro léčebně-preventivní péči
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
ÚSEKU ŘEDITLE
Kliniky / ústavy / samostatná oddělení, Centrální laboratoře

ŘEDITEL NNB

Odbor sekretariátu ředitele

Odbor bezpečnosti a ochrany osob
Referát ostrahy
Referát dohledového centra
Náměstek ředitele

Referát technického zabezpečení

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Manažer krizové připravenosti
Oddělení projektového řízení
Oddělení controllingu a analytiky
Odbor lázeňské péče
Oddělení PR a komunikace
Zaměstnanecké oddělení
Právní oddělení
Oddělení interního auditu
Komplexní onkologické centrum
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OBCHODNÍ ÚSEK

LÉKÁRNA, ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍHO NÁKUPU
obchodní náměstkyně:

PhDr. Martina Rybová

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Obchodní úsek byl v Nemocnici Na Bulovce nově zřízen v září 2018
za účelem sjednocení obchodních procesů. Pod vedením obchodní
náměstkyně se zabývá nastavováním pravidel výkonu činností souvisejících
s obchodem a nákupem, konkrétně tedy stanovováním cenové politiky
v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Zároveň je autorem a garantem
obchodní (nákupní) politiky Nemocnice Na Bulovce, dohlíží na ostatní
organizační útvary při jejím naplňování a úzce s nimi spolupracuje.
OBCHODNÍ ÚSEK TVOŘÍ TYTO ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY:
- Sekretariát obchodního náměstka
- Oddělení centrálního nákupu – veřejné zakázky, strategický a operativní nákup,
metodicko-právní podpora
- Lékárna a sklad zdravotního materiálu
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A ZMĚNY
V ROCE 2018:
-P
 ersonální restrukturalizace
a stabilizace Oddělení centrálního
nákupu.
-N
 ávrh příkazu k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu (vydání
2019).
-A
 nalýza nákupu v Nemocnici Na
Bulovce.
-P
 říprava nových směrnic k nákupu,
objednávání a zadávání veřejných
zakázek.
-N
 astavování nových pravidel jednání
s dodavateli.
-P
 articipace na sdružených zakázkách.
-N
 árůst počtu veřejných zakázek.

Cílem pro rok 2019 je přesoutěžit
problematické smlouvy a vysoutěžit co
nejvíce dodávaných komodit. ×
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ÚSEK PRO
OŠETŘOVATELSKOU PÉČI
náměstkyně:

Mgr. Soňa Mendlová

Úsek pro ošetřovatelskou péči se soustředí na koncepční řízení, metodické
a odborné vedení ošetřovatelské péče v NNB a na zajištění vzdělávání zaměstnanců.
Součástí úseku je oddělení nutričních terapeutů, sociální oddělení, radiofyzikální
oddělení, nemocniční kaplani, oddělení psychologů a oddělení vzdělávání.

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
ÚSEK PRO OŠETŘOVATELSKOU PÉČI
Oddělení nutričních terapeutů
Sociální oddělení
Radiofyzikální oddělení
Nemocniční kaplani
Oddělení klinických psychologů
Oddělení vzdělávání
Zdravotní dispečink

Základní prioritou úseku je poskytování kvalitní
ošetřovatelské péče. K tomuto cílí je nezbytné zajištění
dostatečného počtu kvalifikovaného personálu,
o což se aktivně snažíme:
- ve spolupráci s 3. LF UK byla v září otevřena
v pavilonu č. 10 Interního oddělení nová odborná
učebna pro vzdělávání všeobecných sester
- naši nemocnici navštívilo v rámci exkurzí
22 zdravotnických škol z ČR a jedna ze SR
- za účelem získání nových absolventů NLZP bylo
navštíveno 14 škol v ČR a 2 školy v SR ×
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ÚSEK PROVOZNĚ-TECHNICKÝ /
PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA
provozně-technický náměstek:

Ing. Libor Tejnil

V roce 2018 byla obnovena nebo nově nakoupena přístrojová technika za
stovky milionů korun.
V lednu 2018 proběhla výměna dvou lineárních urychlovačů – ozařovačů
za nejmodernější zařízení, které umožňuje cílenější a účinnější radioterapii
nádorových onemocnění. Do konce roku došlo i ke spuštění těchto přístrojů pro
pacienty nemocnice. Dále proběhla výměna plánovacího, verifikačního systému,
CT simulátoru a brachyterapie. Celkový náklad na tyto přístroje byl 160 milionů
korun a na přístroje byla dotace z MZ ČR ve výši 70 milionů korun.
Stavba urgentního příjmu byla dokončena již v roce 2017, ale dále v roce
2018 probíhalo dovybavování přístrojovou technikou (monitory životních funkcí,
pojízdné RTG, C-rameno, přístroje pro umělou plicní ventilaci, ultrazvuk apod.)
a následné zprovoznění urgentního příjmu. Přístrojová technika stála zhruba
24 milionů korun a dotace z MZČR pokryla 70 % nákladů. Urgentní příjem má
sedm monitorovaných lůžek pro akutní stavy.
V létě roku 2018 byla realizována celková obnova magnetické rezonance
(původní byla z roku 2006) za 17,5 milionu korun a tato akce byla také částečně
financována z dotace MZČR ve výši 70 % nákladů.
V roce 2018 se také nakupovaly další
nutné přístroje pro chod Nemocnice
Na Bulovce, a to zejména:
- přístroje pro umělou plicní ventilaci
- ultrazvukové přístroje
- myčky podložních místností
- cévní laser

V roce 2018 jsme nezaháleli ani
v otázce prostor nemocnice a probíhalo
mnoho akcí, například:
- výměna okenních a dveřních otvorů
v areálu, což vedlo ke zvýšení
komfortu pacientů a zaměstnanců
NNB
- provádění částečných oprav
komunikací v areálu
- rekonstruování místností pro lékaře
a sestry
- rekonstruování místností pro
vzdělávání sester budově č. 10
- vybavování prostor nemocnice
klimatizačními zařízeními
- rekonstrukce ambulancí
- zřízení čisticích místností na
odděleních dle požadavků hygieny

Cílem pro rok 2019 je nepolevit
a neustále obnovovat a vylepšovat
přístrojovou techniku nemocnice tak,
aby byla pacientům poskytována
nejlepší možná péče a Nemocnice
Na Bulovce se zařadila mezi přední
poskytovatele zdravotnických služeb. ×

Vzhledem k tomu, že Nemocnice Na
Bulovce je v areálu částečně v nájmu,
a to na základě smluvního vztahu
s Hlavním městem Praha, pokračovala
v tomto směru i čilá komunikace
a rozsáhlá projektová příprava akcí,
která se v nemocnici brzy projeví.
Jedná se o:
- rekonstrukci budovy č. 5 Chirurgie
(v současné chvíli je MHMP před
podáním žádosti o stavební povolení),
odhad nákladů na stavbu je nyní více
než 500 milionů korun
- rekonstrukci kanalizace v areálu
nemocnice (v současné chvíli je MHMP
před podáním žádosti o uzemní řízení)
- stavbu čistírny odpadních vod (stavba
dostala stavební povolení)
- rekonstrukci jednotek intenzivní péče,
ambulancí a dalších důležitých prostor
nemocnice
9
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ÚSEK INFORMAČNÍCH
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
náměstek ICT:

Martin Koníř

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

V roce 2018 byl proveden rozsáhlý audit provozu IT oddělení. Na základě
tohoto auditu došlo k restrukturalizaci oddělení a personálním změnám.
Dále byla vytvořena dosud chybějící strategie architektury a rozvoje IT
systémů NNB v následujících bodech:
REORGANIZACE ODDĚLENÍ
- z ploštění struktury oddělení
- v znik dedikovaného helpdesku
-p
 ersonální audit a následné změny
- z avádění procesů kontroly
- v yšší zastupitelnost
- v znik vývojového oddělení
- z avedení projektového řízení
VZNIK STRATEGIE ARCHITEKTURY V IT
- servisně

orientovaná architektura
a vznik servisní vrstvy
-d
 efinice primárních systémů
- vznik koncepce datového skladu
VZNIK STRATEGIE VÝVOJE SOFTWARU
- s tanovení technologií a principů
- z avedení podpůrných devops nástrojů a procesů

Celkový počet zaměstnanců OIVT byl v roce 2018 22 osob. ×
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KLINIKY A ODDĚLENÍ
NEMOCNICE NA BULOVCE
„Ukažte mi zdravého člověka, a já vám ho vyléčím.“
— Carl Gustav Jung
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ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ
ODDĚLENÍ
primářka: MUDr.

Zdeňka Krupková

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ:

ARO se zabývá poskytováním anesteziologicko-resuscitační péče.
Funguje v návaznosti na přednemocniční a nemocniční péči o kriticky
nemocné pacienty s ohrožením života nebo již se selháním základních
životních funkcí. Při poskytování anesteziologicko-resuscitační péče úzce
spolupracujeme s operačními a neoperačními obory.

ANESTEZIOLOGICKÉ
ODDĚLENÍ

má na starosti podávání celkové
a svodné anestezie pro operační
výkony, ale i z důvodů diagnostických
a léčebných. Dále oddělení řeší
problematiku pre-, peri- a pooperační
bolesti a léčbu akutních bolestivých
onemocnění.

RESUSCITAČNÍ
ODDĚLENÍ

zajišťuje příjem, diagnostiku a léčbu
život ohrožujících stavů, které
reprezentují všechna náhle vzniklá
onemocnění, ale i chronické případy
selhávání a selhání základních životních
funkcí, které vyžadují neodkladnou
nebo dlouhodobou resuscitační péči.

SPECIFICKÉ ČINNOSTI:
ARO Nemocnice Na Bulovce se jako
jedno z prvních začalo intenzivně
zabývat praktickou aplikací
regionálních anestezií všech druhů.
V současné době rutinně provádíme:
- centrální blokády, tedy epidurální
a subarachnoidální, včetně kontinuálních
- periferní blokády nervových
pletení i jednotlivých nervů, včetně
kontinuálních postupů pro pooperační
analgezii
- regionální anestezie u dětí
Poměr celkových a regionálních
anestezií odvedených ročně na našem
pracovišti se blíží standardům vyspělých
evropských států. ARO Nemocnice Na
Bulovce řadu let funguje jako školicí
středisko pro teoretickou i praktickou
výuku regionálních anesteziologických
postupů, včetně léčebných blokád
a porodnické analgezie. ARO
Nemocnice Na Bulovce zajišťuje
24hodinový „akutní pain-servis“. Jsme
jedni z prvních v republice, kteří tuto
službu zavedli. ×
12
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CENTRÁLNÍ LABORATOŘE
vedoucí: MUDr.

Blanka Horová

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Centrální laboratoře Nemocnice Na Bulovce jsou konsolidovaným
subjektem tří oddělení – Oddělení klinické biochemie a imunologie,
Oddělení klinické hematologie a transfuze, Oddělení klinické
mikrobiologie, která poskytují základní a specializovaná vyšetření
v odbornostech 801, 818 a 222, 802, 805, 813. Dále jsou zajišťovány
konzultační a konziliární služby v oboru klinické hematologie a transfuzní
služby, klinické mikrobiologie a virologie včetně konzultací a schvalování
antiinfekčních preparátů.
V rámci postgraduálního předatestačního vzdělávání jsou poskytovány
stáže lékařům v oboru klinické mikrobiologie, spolupracuje se při výuce
studentů biomedicinálního inženýrství VŠCHT Praha a při výuce odborné
praxe magisterských a bakalářských programů.
OKM je největším výrobcem autovakcín v Praze, autovakcíny jako
léčebné přípravky určené k léčbě chronických a recidivujících infekcí
v oblasti dýchacích cest a chronických urologických onemocnění jsou
vyráběny pro velký okruh ambulantních mimobuloveckých pacientů.

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
Hematologická ambulance poskytuje
péči pacientům s krevními chorobami
nejen pro pacienty NNB, ale
i ambulantní pacienty ze spádové
oblasti Prahy 8.

NOVÉ METODY
A POSTUPY V ROCE 2018:
UNIS
- od 22. 1. 2018 byla elektronická
žádanka rozšířena o požadavky na
vyšetření prováděná virologickou
laboratoří (infekční sérologie a PCR
vyšetření)
- od 1. 10. 2018 zavedena elektronická
žádanka „Odesílané vzorky“ pro
vzorky do smluvních laboratoří
OKBI nové metody
- od 29. 1. 2018 zavedeno vyšetření
neuronspecifické enolázy
- od 4. 9. 2018 zavedeno vyšetření
IGF-1 včetně výpočtu SD-skóre
- v prosinci 2018 zavedeno vyšetření
žlučových kyselin
- v rámci konsolidace CL bylo z OKM
převedeno na OKBI, úsek imunologie
vyšetření ASLO (Anti-streptolyzin)
- byly zrevidovány a upraveny dolní
meze pro vydávání výsledků tam, kde
nebylo dodrženo doporučení výrobce
diagnostik k mezi stanovitelnosti
daného analytu
OKHT nové metody
- od 26. 9. zavedení monitoringu
DOAC (xabany), stanovení hladiny
nových perorálních antikoagulancií
(rivaroxaban - Xarelto, apixaban –
Eliquis, edoxaban – Lixiana), ověření
jejich účinku může být žádoucí
v určitých situacích: renální selhání,
urgentní stavy – akutní operace,
krvácení, předávkování, iCMP
vyžadující trombolýzu, ověření
compliance pacienta
OKM nové metody
- parazitologie – vyšetření protilátek
Anti-Leishmania donovani nepřímou
aglutinací

- v irologie – vyšetření protilátek
západonilské horečky (West Nile
fever), zpřesnění serologické
diagnostiky chlamydií imunoblottovou
technologií (detekce specifických
antigenů pro jednotlivé druhy
chlamydií)
-b
 akteriologická sérologie - testování
přítomnosti cytokinu CXCL 13
v krvi pro diferenciální diagnostiku
u neuroboreliózy
-b
 akteriologie – zavedení
screeningového vyšetření na
přítomnost širokospektrých
beralaktamáz (ESBL, AmpC) ve stolici
UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
V ROCE 2018:
-O
 KBI – byl pořízen automatický
osmometr připojený k LIS, čímž se
výrazně zmenšilo riziko chyby při
přepisu výsledků
-O
 KM virologie – imunoanalytický
analyzátor VirClia pro automatizaci
sérologické diagnostiky virových
a bakteriálních agens na principu
chemiluminiscence
-O
 KM PCR laboratoř – přístroj
COBAS 4800 určený na automatizace
v izolaci nukleových kyselin včetně
detekce bakteriálních a virových
agens metodou PCR
-O
 KM parazitologie – přístroj
MIC–Rela time PCR cycler – nejnovější
generace PCR, umožňuje zkrácení
doby vyšetření + zachování vysoké
citlivosti a přesnosti
>
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>
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY
V ROCE 2018:
-O
 d 1. 6. 2018 byla MZ ČR zřízena
Národní referenční laboratoř pro
diagnostiku tropických parazitárních
infekcí (NRL) se sídlem v Nemocnici
Na Bulovce, věstník MZ ČR 6/2018
zveřejnil funkci vedoucí NRL
v Nemocnici Na Bulovce RNDr. et
M.Res. Lenku Richterovou, Ph.D.
-O
 patřením ke dni 1. 8. 2018 byla
zřízena diagnostická pohotovost NRL
o víkendech a svátcích pro vybrané
akutní stavy: malárie, viscerální
leishmanióza, nákazy způsobené volně
žijícími amébami (PAME, GAE)
- T ransport vzorků do smluvních
laboratoří od 1. 10. 2018 zajišťuje
Oddělení dopravy Nemocnice Na
Bulovce. Po vypovězení smlouvy
Českou laboratorní s. r. o. připraveno
pracovníky CL
-P
 růběžné aktualizace Vyhledavače
laboratorních vyšetření a společné
Laboratorní příručky CL
-M
 imořádný Audit B NASKL ČLS JEP –
zapracování dokumentace virologie ×

CENTRÁLNÍ LABORATOŘE NNB –
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
VEDOUCÍ CENTRÁLNÍCH LABORATOŘÍ NEMOCNICE NA BULOVCE
Zástupce vedoucího CL

Vrchní laborantka CL

Sekretariát

Primář OKHT

Primář OKM

Primář OKBI
Vedoucí laborantka
Oddělení
klinické biochemie
a imunologie

Vedoucí laborantka

Oddělení
klinické mikrobiologie

Vedoucí laborantka
Oddělení
klinické hematologie
a transfúze

Úsekový laborant
Společné
provozy

Laboratoř biochemie

Úsek bakteriologie

Laboratoř hematologická

Odběrová pracoviště

Laboratoř imunologie

Úsek sérologie – virologie

Laboratoř transfuzní

Centrální příjem materiálu

ATB středisko

Ambulance

Dekontaminace infekčního materiálu

Úsek parazitologie

Umývárna a přípravna skla

Úsek mykobakteriologie

Přípravna půd a roztoků

Úsek mykologie
 sek molekulárně
Ú
genetických metod
Úsek autovakcín
Úsek sterilit

Metodické vedení
Přímé vedení

×
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CENTRÁLNÍ STERILIZACE
vrchní sestra: Mgr.

Irena Chládková

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Oddělení Centrální sterilizace NNB je specializované pracoviště,
které povahou svých činností zastává nezastupitelnou úlohu v prevenci
nozokomiálních nákaz, a tím se významně podílí na bezpečné komplexní
zdravotní péči o pacienta. Zajišťuje předsterilizační přípravu a sterilizaci
zdravotnických prostředků pro operační sály a ostatní oddělení
Nemocnice Na Bulovce, celkem zhruba 70 zdravotnických pracovišť.
Výhodou centralizace je zajištění vysoké kvality předsterilizačních
a sterilizačních procesů, školený personál, úspora času ošetřovatelského
personálu a v neposlední řadě nižší ekonomické náklady. Organizačně
je zařazeno do Oddělení hygieny a epidemiologie.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
Součástí oddělení Centrální sterilizace
je také Centrální úpravna nemocničních
lůžek, která zajišťuje dezinfekční servis
matrací, lůžkovin, rehabilitačních
a polohovacích pomůcek apod.
Centrální sterilizace NNB poskytuje
kvalitní služby také externím klientům
na základě smlouvy o dílo. Našimi
spokojenými klienty je řada privátních
praktických i odborných lékařů,
hemodialyzační pracoviště a další.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY
V ROCE 2018:
V roce 2018 získalo pracoviště
Centrální sterilizace NNB certifikát
potvrzující zavedení a shodu
managementu kvality pro zdravotnické
prostředky dle ČSN EN ISO 13485 ed.
2:2016. Certifikát, vydaný nezávislým
akreditovaným certifikačním orgánem,
zaručuje, že systém řízení kvality
u dodavatele a výrobce zdravotnických
prostředků je zaveden, dokumentován
a používán v souladu s požadavky
normy ISO 13485.

Přínosy certifikace:
- garance stálosti výrobního procesu
a tím i stabilní a vysoká kvalita
poskytovaných služeb a produktů
zákazníkům
- zkvalitnění systému managementu
a zvýšení efektivnosti v celé organizaci
- usnadnění procesu prokázání
shody s požadavky směrnic EU
a odpovídajících zákonných
požadavků
- prokázání účinnosti a efektivnosti
vybudovaného systému managementu
kvality třetí nezávislou stranou
- optimalizace nákladů – redukce
provozních nákladů, snížení nákladů
na neshodné výrobky, úspory surovin,
energie a dalších zdrojů
- zvýšení důvěry veřejnosti a státních
kontrolních orgánů k výrobci
zdravotnických prostředků ×
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DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA
přednostka:

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA

primářka a zástupkyně pro pedagogiku a vědu:

MUDr. Veronika Křížková, MBA
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Dermatovenerologická klinika Nemocnice Na Bulovce poskytuje léčebněpreventivní péči v celém spektru kožních a pohlavních nemocí pacientům
spádové oblasti, zároveň je superkonziliárním pracovištěm pro pacienty
z celé ČR. Je regionálním centrem pro venerologii pro Prahu 8 a největším
lymfologickým centrem v Praze. Klinika je výukovou základnou 2. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je akreditována Ministerstvem
zdravotnictví pro postgraduální studium v oborech dermatovenerologie,
dětské dermatovenerologie a korektivní dermatologie. Klinika
spolupracuje v rámci nemocnice v různých mezioborových týmech
(Poradna pro vrozené vady kůže, Poradna pro HIV, Melanomový tým,
Poradna pro hemangiomy). Mezi další spolupracující zdravotnická
zařízení kliniky patří Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM),
ISCARE, Národní referenční centrum pro syfilis, Ústav lékařské genetiky
2. LF UK a FN Motol, Bioptická laboratoř v Plzni.

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
- Ambulance alergologická
a pro profesionální dermatózy
- Ambulance celkové terapie
- Ambulance pro pacienty
s kožními projevy IBD
- Ambulance flebologická
- Ambulance pro lupénku
- Ambulance pro pacienty
s kožními projevy lymeské boreliózy
- Ambulance venerologická
- Škola atopie
- Ambulance dětské
dermatovenerologie
- Ambulance korektivní dermatologie
- Lymfologické centrum
- Ambulance pro léčbu melanomu
- Poradna pro nemelanomové nádory
- Ambulance pro pigmentové útvary
- Ambulance pro kožní vyšetření
po transplantaci
- Ambulance pro vitiligo
- Ambulance pro nemoci vlasů a nehtů
- Světloléčba
- Terapeutická ambulance
- Operační sál
NOVÉ METODY A POSTUPY
V ROCE 2018:
Ošetření cévních malformací a poruch
kůže s účastí cév pomocí cévního
laseru VBeam Perfecta, a dále ve
spolupráci s oddělením pediatrie řešení
problematiky dětských hemangiomů.

UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
V ROCE 2018:
- Cévní laser VBeam Perfecta
- Excimerové světlo Exciplex (2017)
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY
V ROCE 2018:
- J arní škola dermatohistopatologie
Plzeň
- Evropský den melanomu
-2
 4. národní dermatologický kongres,
Praha
-3
 . národní venerologický kongres,
Hradec Králové
-P
 odzimní škola
dermatohistopatologie, Plzeň
- Trýbův den, Brno
- 44. pražský kazuistický seminář, Praha
-p
 rvní pozorování onemocnění
ulcus molle v ČR a případu
lymhpgranuloma venereum u ženy
v regionu východní Evropy ×

16

2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 Nemocnice Na Bulovce_KLINIKY A ODDĚLENÍ_DLOUHODOBÁ INTENZIVNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE (DIOP)

DLOUHODOBÁ INTENZIVNÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE (DIOP)
primářka:

MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

DIOP poskytuje pacientům v rekonvalescenci péči léčebnou
a ošetřovatelskou, nezbytnou fyzioterapii a nutriční podporu s použitím
moderních metod ošetřovatelské péče a bazální stimulace. Lůžka jsou
určena zejména pro pacienty, kteří prošli závažnou poruchou zdravotního
stavu, byli intenzivně léčeni a nyní potřebují dlouhodobě zvýšenou
ošetřovatelskou péči, jejímž cílem je stabilizace stavu pacienta, podpora
rozvoje bazální soběstačnosti a minimalizace farmakologické léčby.
NOVÉ METODY A POSTUPY
V ROCE 2018:
Oddělení DIOP se specializuje na hojení
chronických ran a dekubitů, kdy se
nám daří vyhojit i léze úrovně dekubitu
IV. stupně. Rovněž jsme vypracovali
ošetřovatelsko-rehabilitační metodu
k úspěšné dekanylaci pacientů, kterým
se dlouhodobě nedařilo odstranit
tracheostomickou kanylu, včetně
pacientů po kraniotraumatech.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY
V ROCE 2018:
Z léčebných úspěchů bychom se rádi
pochlubili tím, že z 20 hospitalizovaných
pacientů zemřelo pouze šest a ostatní
odešli do domácí péče, rehabilitačních
zařízení nebo na lůžka dlouhodobé
péče. V roce 2018 dokončila jedna
zdravotní sestra bakalářské studium
a pokračuje v nástavbovém studiu.
Rovněž byla dokončena úprava
prostor oddělení, a to výměna oken
a hygienické zázemí pro zaměstnance.
Ošetřovatelský tým na našem oddělení
je dlouhodobě stabilní. ×
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GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ
KLINIKA
Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
primář: MUDr. Peter Koliba
přednosta:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Gynekologicko-porodnická
klinika
je
společným
pracovištěm
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce. Zajišťuje
celé spektrum péče v oboru a je intermediárním perinatologickým
centrem. Dále je výukovým akreditovaným centrem pro předatestační
přípravu v oborech gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie
a urogynekologie. Realizuje výuku studentů 5. ročníku oboru všeobecné
lékařství.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
-A
 mbulance dětské gynekologie (naše
klinika je sídlem evropské organizace
dětské gynekologie EURAPAG)
-C
 entrum onkologické prevence
-C
 entrum pro jedince s dědičnou
dispozicí ke vzniku zhoubných nádorů
(BRCA centrum)
-A
 mbulance pro rizikové a patologické
těhotenství
-U
 rogynekologická ambulance
- Onkogynekologické centrum
- Ambulance pro léčbu endometriózy
- Mammologická ambulance
NOVÉ METODY A POSTUPY
V ROCE 2018:
Ve spolupráci s Neonatologickým
oddělením zaveden koncept minimální
separace u spontánního i operačního
porodu.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY
V ROCE 2018:
- Kromě nového přednosty má klinika
od listopadu 2018 i nového primáře
se zaměřením na laparoskopickou
operativu a léčbu endometriózy
- Proběhla reakreditace
Onkogynekologického centra –
získání statusu centra na dalších
pět let
- Proběhla reakreditace
předatestačního vzdělávání EBCOG
(European Board and College of
Obstetricians and Gynecologists),
klinika si zachovává nejvyšší
akreditace pro vzdělávání k atestaci
(zkoušce specializační způsobilosti)
z gynekologie a porodnictví ×
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CHIRURGICKÁ KLINIKA
přednosta: Doc.

MUDr. Jan Fanta, DrSc.
primář: MUDr. Pavel Horák
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Chirurgická klinika 1. LF UK, IPVZ a Nemocnice Na Bulovce zajišťuje
ambulantní a nemocniční péči pro pacienty s chirurgickými chorobami.
Klinika disponuje celkem 83 lůžky, z toho je 14 lůžek intenzivní péče
a 3 lůžka v režimu jednolůžkového nadstandardně vybaveného pokoje.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
-H
 rudní chirurgie v celém rozsahu
-B
 řišní chirurgie v celém rozsahu
-C
 hirurgie mléčné žlázy
-C
 évní chirurgie
-C
 hirurgie štítné žlázy
-O
 nkochirurgie
-P
 oranění hlavy, hrudníku a břicha
- E ndoskopická vyšetření GIT
-C
 hirurgická intenzivní péče ×

INTERNÍ ODDĚLENÍ
primář: MUDr.

Jiří Koskuba

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Interní oddělení Nemocnice Na Bulovce je jedno z posledních
standardních interních pracovišť s obrovským přirozeným spádovým
územím. Poskytuje akutní i intenzivní péči v širokém spektru diagnóz,
a to i pro řadu jiných medicínských oborů. Jistou výhodou je to pro
postgraduální vzdělávání personálu a naši akreditaci II. stupně.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
- Gastro-enterologická
- Kardiologická
- Angiologická
- Diabetologická
- Endokrinologická
- Pro výživu a metabolismus ×
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KLINIKA INFEKČNÍCH,
PARAZITÁRNÍCH A TROPICKÝCH
NEMOCÍ

Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
přednosta 2. LF UK: Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
přednosta 3. LF UK: Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
primářka: MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
přednosta 1. LF UK:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí je největším
pracovištěm svého druhu na území České republiky. Aktuálně má
kapacitu 138 lůžek. Poskytuje péči především obyvatelům Prahy,
Středočeského kraje, ale ve speciálních případech jsou zde vyšetřováni
a léčeni pacienti z celé České republiky. Spektrum nemocných obsahuje
veškeré infekce vyskytující se na území ČR včetně importovaných nákaz.
Klinika disponuje centrem pro vysoce nebezpečné nákazy, které je
jediným centrem tohoto typu v civilním sektoru ČR, dále centrem pro
HIV pozitivní pacienty, kdy poskytuje péči 2/3 HIV pozitivních osob na
území ČR, a dále garantovaným centrem pro léčbu virových hepatitid.
Ošetřovaní pacienti zahrnují dětský věk včetně novorozenců (porody
HIV pozitivních žen) až po vysoké sénium. Péče je poskytována na šesti
standardních odděleních a dvou jednotkách intenzivní péče.
V roce 2018 bylo hospitalizováno 3 526 nemocných a ambulantně ošetřeno 46 751 nemocných. Klinika je výukovým pracovištěm 1.,2.,3. Lékařské fakulty a jsou zde školeni i lékaři v rámci postgraduálního vzdělávání.

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
- ambulance pro virové žloutenky
- ambulance pro lymeskou borreliózu
- ambulance pro průjmová onemocnění
- ambulance pro importované nákazy
- ambulance pro parazitární
onemocnění
- ambulance pro neuroinfekce
- ambulance pro HIV pozitivní osoby
Součástí kliniky je i očkovací centrum,
kde je poskytováno očkování proti
onemocněním vyskytujícím se na území
ČR i zájemcům při cestě do ciziny, které
je spojeno i s poučením pro cestu ,
v odůvodněných případech zajištěním
antimalarické profylaxe apod.
NOVÉ METODY A POSTUPY
V ROCE 2018:
- fekotransplantace pro nemocné
klostridiovým zánětem střev
STRUKTURA KLINIKY:
Klinika infekčních nemocí je tvořena
třemi výukovými pracovišti, tedy
klinikami se školskými přednosty,
jedním zdravotnickým pracovištěm
a ambulancí. Celý provoz je však
provázaný a je těžké jednotlivá
pracoviště funkční oddělit. Zpráva se
tedy týká nejvíce pracoviště Infekční
kliniky 2. LF UK, kam spadají následující
jednotky:

INFEKČNÍ KLINIKA
ODDĚLENÍ I. ZÁPAD
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Na oddělení I. západ Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK jsou hospitalizovány děti a mladiství ve věku 6 týdnů
až 18 let s průjmovými onemocněními,
příležitostně (v případě naplnění kapacity druhého dětského oddělení infekční kliniky) i děti s jinými infekčními
diagnózami. Na oddělení je prováděna
diagnostika průjmových onemocnění
(virové, bakteriální, případně parazitární etiologie) a léčba spočívající
především v parenterální rehydrataci
a podávání symptomatické, méně často pak i antibiotické terapie. Nejčastějšími diagnostikovanými etiologickými
agens jsou rotaviry, noroviry, salmonely
a kampylobaktery.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
Ambulance pro střevní onemocnění
(dr. Ambrožová).
 OVÉ METODY A POSTUPY
N
V ROCE 2018:
Screening yersinií (ke každému výtěru
ze stolice přidávána na mikrobiologii
selektivní půda).
>
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>

INFEKČNÍ KLINIKA
ODDĚLENÍ I. STŘED

INFEKČNÍ KLINIKA
ODDĚLENÍ I. VÝCHOD

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Klinické zaměření oddělení na dětské
respirační a další infekce včetně neuroinfekcí.

Klinické zaměření na neuroinfekce
a další infekční nemoci dospělého věku.
Ambulance pro neuroinfekce a další
infekční nemoci (dr. Smíšková). Další
specializované ambulance a činnosti:
Poradna pro neuroinfekce a konziliární
neurologické činnosti pro celou kliniku
(doc. Pícha), Poradna pro infekční tropické nemoci (dr. Stejskal).

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
Ambulance pro dětská infekční
onemocnění (konzultace po předchozím
objednání, dr. Blechová).
 OVÉ METODY A POSTUPY
N
V ROCE 2018:
Využití PCR vyšetření v časné
diagnostice spalniček nebo u částečně
imunizovaných osob.
VÝZNAMNÉ ÚSPĚCHY
V ROCE 2018:
-K
 aždoroční účast lékařů z kliniky
v rámci dobrovolnických misí se
spoluúčastí studentů lékařských fakult
ve zdravotnickém projektu ADRA
zajišťujícím základní zdravotní péči
v západní Keni (Itibo)
-S
 poluúčast pracoviště v mezinárodní
studii ECDC se zaměřením na
surveillance pertuse u dětí do jednoho
roku věku

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
Při naší klinice působí nejkomplexnější
specializovaná ambulance pro
sledování pacientů s tropickými
a parazitárními infekcemi v ČR.
VÝZNAMNÉ ÚSPĚCHY
V ROCE 2018:
Popularizační kniha: O parazitech
a lidech. Eds: Jan Votýpka, Iva
Kolářová, Petr Horák, Triton, Praha/
Kroměříž, 348 stran, byla nominována
na cenu Magnesia Litera v kategorii
Litera za naučnou literaturu. ×
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KLINIKA PLASTICKÉ CHIRURGIE
MUDr. Martin Molitor, PhD
primář: MUDr. Lucie Kalinová, PhD.
přednostka:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce je klinickým
pracovištěm nabízejícím kompletní spektrum odborné péče v plastické
a estetické chirurgii s výjimkou řešení rozštěpových vad v obličeji. Podílí
se na výuce studentů lékařských fakult, zejména 1. LF UK, dále patří
mezi akreditovaná pracoviště pro postgraduální výuku lékařů v přípravě
k odborné a specializované způsobilosti. Klinika je také sídlem subkatedry
IPVZ.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
-A
 mbulance pro komplexní péči o ženy
s onemocněním prsu
-A
 mbulance pro velké névy a jiné
vrozené vývojové vady kůže
- Ambulance pro chirurgii ruky

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY
V ROCE 2018:
- Ukončení grantu zaměřeného
na výzkum kmenových buněk ve
spolupráci s Katedrou fyziologie
Akademie věd
- Vydání knihy „Transplantace
v rekonstrukční chirurgii“ autorů
Martin Molitor a kol.
- Organizace sympozia plastické
chirurgie 3. 12. 2018 v Praze ×
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KLINIKA PNEUMOLOGIE
přednosta: Doc.

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
primář: MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Klinika pneumologie poskytuje vysoce specializovanou péči nemocným
v celém spektru plicních nemocí. Mezi nosné programy patří péče
o nemocné s plicními nádory, nemocemi spojenými s obstrukcí dýchacích
cest (CHOPN, Asthma bronchiale), intersticiálními plicními procesy
a poruchami dýchání ve spánku a zabývá se indikacemi pro domácí
neinvazivní ventilaci. Většinu nemocných tvoří případy odesílané na
kliniku ke konziliárnímu vyšetření. Klinika je výukovou základnou pro
obor pneumologie 3. LF UK.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
Klinika disponuje všeobecnou
plicní ambulancí, specializovanými
ambulancemi pro plicní nádory,
obtížně léčitelné astma, CHOPN,
intersticiální plicní procesy, poruchy
dýchání ve spánku, ambulancí pro
závislé na tabáku, funkční laboratoří
pro vyšetření plicních funkcí a indikaci
neinvazivní plicní ventilace, součástí je
i bronchologické oddělení.

NOVÉ METODY A POSTUPY
V ROCE 2018:
- Klinika se stala centrem pro
diagnostiku a léčbu obtížně
léčitelného astmatu (OLA) s možností
podávat centrovou biologickou léčbu
- Nově byla zřízena ambulance
pro domácí neinvazivní ventilaci
u pacientů s chronickou respirační
nedostatečností včetně neinvazivní
ventilační podpory u nervosvalových
onemocnění a „High- intensity NIV“
u CHOPN. Pacienti jsou vyšetřováni
a zaváděni na léčbu buď ambulantně
nebo za hospitalizace
- Na základě řádně stanovené
histologické diagnózy s podporou
molekulárně-genetických vyšetření
karcinomu plic jsou pacienti
indikováni k nejmodernější biologické
léčbě imunoterapií a terčovou
léčbou dle aktuálních terapeutických
standardů
- Nemocní se syndromem spánkové
apnoe a hypopnoe jsou léčeni pomocí
podpůrné neinvazivní ventilace CPAP
a VPAP

UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
V ROCE 2018:
- Klinika nově disponuje přístrojem
Philips Respironics V60 pro neinvazivní
plicní ventilaci
- Laboratoř pro poruchy dýchání
ve spánku je nově vybavena přístroji
pro polysomnografické monitorování
Porty 8
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY
V ROCE 2018:
Změna názvu kliniky na Kliniku
pneumologie 3. LF UK a Nemocnice
Na Bulovce. ×
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LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Lékařská služba první pomoci (LSPP) pro děti i dospělé se nachází ve
zrekonstruovaných prostorech přízemí budovy č. 2. Jde o zařízení
Magistrátu hl. m. Prahy, kde služby ošetřujícího personálu zajišťuje
Nemocnice Na Bulovce. ×
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LÉKÁRNA

vedoucí: PharmDr.

Ilona Kosařová

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Nemocniční lékárna Nemocnice Na Bulovce je lékárenské zařízení, které
poskytuje komplexní farmaceutické služby pro vlastní nemocnici i širokou
veřejnost.
Provádí individuální přípravu sterilních a nesterilních léčivých přípravků,
přípravu cytostatik a monoklonálních protilátek. Zásobuje oddělení
nemocnice hromadně vyráběnými léčivými přípravky, parenterální
a enterální výživou, infůzními roztoky, centrovými a neregistrovanými
léčivými přípravky a zdravotnickým materiálem.
Pro ambulantní pacienty zajišťuje nepřetržitý výdej léčivých přípravků
a zdravotnických prostředků. Poskytuje poradenství v oblasti užívání
léků, zprostředkovává rozvoz nutriční výživy pro pacienty z Prahy
a Středočeského kraje. Zásobuje i externí zdravotnická zařízení.

Nemocniční lékárna patří mezi lékárny vyššího typu s odbornými pracovišti.
SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTĚ:
-O
 ddělení hromadně vyráběných
léčivých přípravků
-O
 ddělení individuálně připravovaných
léčivých přípravků a sterilních léčivých
přípravků
- Oddělení výdeje léčiv I. (u vrátnice)
-O
 ddělení výdeje léčiv II. (pavilon č. 6
Onkologie)
- Oddělení přípravy cytostatických léčiv
-O
 ddělení kontroly léčiv
a laboratorních chemikálií
- Oddělení zdravotnických prostředků
- Prodejna zdravotnických potřeb
- Oddělení administrativy ×
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NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
primář:

MUDr. Martin Čihař

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Neonatologické oddělení v Nemocnici Na Bulovce je Intermediárním
perinatologickým centrem. Více na www.novorozencibulovka.cz
STRUKTURA ODDĚLENÍ:
Neonatologické oddělení zahrnuje
Jednotku intenzivní péče (JIP), Oddělení
fyziologických novorozenců, Ambulanci.
JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE
má 16 lůžek a každoročně poskytne
péči přibližně o 250 nedonošených
či nemocných novorozenců.
JIP je plně vybavena moderní
technikou – inkubátory, přístroje
pro podporu dýchání, monitory,
bedside laboratoř, ultrazvukový
diagnostický přístroj. Provoz je zajištěn
erudovanými neonatology. Struktura
pacientů: nedonošené děti, infekční
problematika, běžná neonatologická
problematika, děti k doléčení
z perinatologických center.
ODDĚLENÍ FYZIOLOGICKÝCH
NOVOROZENCŮ
disponuje v současné době 24 lůžky,
což odpovídá kapacitě přes 2 000
porodů ročně.
AMBULANCE
slouží ke zvaným kontrolám pacientů
propuštěných z Neonatologického
oddělení. Dále jsou zde vyšetřovány
děti v rámci výzkumných projektů.

NOVÉ METODY A POSTUPY
V ROCE 2018:
Byly pořízeny přístroje nutné k realizaci
nového způsobu ošetřování dítěte
na porodním sále. Jedná se o dvě
speciální polohovatelná vyhřívaná
lůžka k zajištění tepelného komfortu
novorozence a o dva monitorovací
přístroje. Dále máme nový přístroj
na podporu dýchání novorozence.
Všechno toto vybavení bylo pořízeno ve
spolupráci s Nadačním fondem Lucie
Borhyové LuckyBe.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY
V ROCE 2018:
Spolu s Gynekologicko-porodnickou
klinikou jsou realizovány kroky
vedoucí k zahájení pilotního projektu
Ministerstva zdravotnictví ČR
spočívajícího v ustanovení Centra
porodní asistence. Tento projekt je
unikátní ve způsobu péče o matku
a dítě v období okolo porodu. ×
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NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

OČNÍ ODDĚLENÍ

primář:

primář:

MUDr. Juraj Modravý

MUDr. Břetislav Brožek, CSc.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Neurologické oddělení se zaměřuje na diagnostiku a nechirurgickou
léčbu onemocnění mozku, míchy, periferních nervů a svalového aparátu,
včetně některé speciální elektrofyziologické a ultrazvukové diagnostiky.
Pro dané spektrum onemocnění poskytujeme ambulantní a lůžkovou
péči.

Oční oddělení Nemocnice Na Bulovce poskytuje péči v celém rozsahu
moderní oftalmologie.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY
V ROCE 2018:
V roce 2018 proběhla změna ve vedení
neurologického oddělení, 1. 8. 2018
byl jmenován primářem neurologického
oddělení MUDr. Juraj Modravý. ×

SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI:
- Operace šedého zákalu jsou
zde prováděny nejmodernějším
způsobem bez doplatků, vše
je plně hrazeno zdravotními
pojišťovnami. Tyto operace
se provádějí ambulantním
způsobem, v nutných případech
na lůžku za hospitalizace
- Léčba zeleného zákalu
(glaukomu) zahrnuje na našem
pracovišti nejmodernější postupy
jak diagnostické (specializované
přístroje OCT, GDx, UZ UBM,
počítačové vyšetření zorného
pole), tak léčebné
- Onemocnění sítnice postihuje jak
nemocné s celkovými chorobami
(cukrovka, cévní choroby),
tak pacienty jinak zdravé. Pro
diagnostiku těchto chorob jsme
vybaveni nejmodernější technikou
(digitální fotografie sítnice včetně
angiografie, OCT vyšetření
počítačové zobrazení vrstev
sítnice a zrakového nervu) i velmi
zkušenými lékaři specialisty
- Léčba chorob slzných cest dětí
a dospělých

-O
 perujeme a léčíme veškeré úrazy
oka a jeho okolí
- Vedeme konzervativní a operační
léčbu šilhání dětí a dospělých.
- Operujeme pacienty s nádorovými
onemocněními oka a jeho okolí
pomocí nejšetrnějších operačních
metod
- Pacientům nabízíme kosmetické
operace víček a okolí oka ×
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ODDĚLENÍ DĚTSKÉ CHIRURGIE
A TRAUMATOLOGIE
primář:

MUDr. Karel Harvánek

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Oddělení dětské chirurgie a traumatologie pečuje o chirurgicky nemocné
děti ve věku 0–18 let. Léčí se zde problémy z oboru obecné chirurgie,
břišní chirurgie, onemocnění břišní stěny, vady chlapeckého genitálu.
Významnou část tvoří traumatologie, konkrétně poranění kostí, kloubů
a měkkých tkání.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
- Traumatologická
- Urologická
- Proktologická
-P
 oradna pro problematiku vrozených
névů (multidisciplinární spolu s Klinikou
plastické chirurgie a Dermatologickou
klinikou)

NOVÉ METODY A POSTUPY
V ROCE 2018:
- Metoda ESIN like pro poranění
dlouhých kostí
- Aplikace Entomoxu cystoskopicky
pro pro vesikoureterální reflex
- Využití podtlakové terapie v léčbě
sinus pilonidalis
UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
V ROCE 2018:
- Nová cystoskopická aparatura
(sponzorský dar) ×
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ODDĚLENÍ FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY
A CENTRUM PREVENTIVNÍ PÉČE
primář:

MUDr. Jan Zeman

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Oddělení funkční diagnostiky působí na Bulovce od 70. let minulého
století. Jeho hlavním zaměřením je neinvazivní diagnostika a léčba
onemocnění srdce a periferních cév. Dalším pilířem aktivit je provádění
preventivních prohlídek, a to v současnosti již pro 12 nasmlouvaných
podniků. V obou oblastech aktivit lze doložit stálý nárůst četnosti výkonů,
a to zejména těch nejsofistikovanějších.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
-K
 ardiologická (dva lékaři
s kardiologickou atestací)
-A
 ngiologická (dvě lékařky
s angiologickou atestací)
- Interní a preventivní medicíny
(dva lékaři s atestacemi z vnitřního
lékařství a jeden s atestací
všeobecného lékařství)
-U
 nikátní ambulance pro vyšetřování
mikrocirkulace, kde jsou vyšetřovány
komplikovanější případy onemocnění
periferních cév, odesílané k nám
i ze vzdálených regionů republiky.
Běžně v této ambulanci vyšetřujeme
preventivně, např. pro potřeby
pracovního lékařství, zaměstnance
ohrožené onemocněním z vibrací či
vystavovaných chladnému prostředí.

NOVÉ METODY A POSTUPY
V ROCE 2018:
Na novém desetikanálovém
pletysmografickém přístroji z roku
2017 jsme zavedli rutinní rychlý postup
měření průtoků všemi prsty na rukou
v klidu, po ochlazení a po ohřevu.
Porovnáváme výsledky s vyšetřením
laser-dopplerovskou průtokometrií,
abychom mohli posoudit a zlepšit
senzitivitu a specificitu vyšetřování
pacientů s Raynaudovým syndromem.
Na přání chirurgických oborů jsme
zahájili vyšetřování transkutánní
kyslíkové tenze, nejprve na
zapůjčeném přístroji, který jsme pak
jako sponzorský dar získali počátkem
roku 2019. Vyšetření se jeví jako
přínosné pro posouzení hojitelnosti
ran nejrůznějšího druhu, tedy
v traumatologii i dermatologii.

UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
V ROCE 2018:
Díky nákupu nových modulů jsme
dvojnásobně zvýšili kapacitu
monitorování EKG dle Holtera. Můžeme
tak dostát vzrůstajícím potřebám
monitoringu srdeční akce, a to jak
u většího počtu pacientů, tak co se
týče případných potřeb prodloužení či
opakování EKG monitoringu.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY
V ROCE 2018:
- Již tradičně se aktivně účastníme
Angiologických dnů konaných na jaře
v Praze, a to přednáškou na téma
vyšetřování mikrocirkulace. Tentokrát
jsme při této příležitosti měli ještě
příspěvek seznamující angiologickou
veřejnost s nově vypracovanými
evropskými „guidelines“ ohledně
Raynaudova syndromu
- Přispěli jsme článkem o vasodilatační
léčbě do časopisu Remedia
- Soustavná pozornost je věnována
vzdělávání našich lékařů i sesterského
personálu. Kromě bohaté účasti
na přednáškách v naší republice
pořádáme na našem oddělení
pravidelné semináře s tematikou
novinek v medicíně (diagnostika,
léčba)
- Jeden z našich lékařů se připravuje
na kardiologickou atestaci a jedna
z lékařek na složení nostrifikačních
zkoušek ×
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ODDĚLENÍ FYZIATRIE
A LÉČEBNÉ REHABILITACE
primářka:

MUDr. Hana Šťastná

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Oddělení léčebné rehabilitace poskytuje komplexní rehabilitační péči
ambulantním pacientům i pacientům hospitalizovaným na odděleních
a klinikách Nemocnice Na Bulovce.
Provádíme kontinuální rehabilitaci v interních i chirurgických oborech.
Zajišťujeme léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii, vodoléčebné
procedury, cvičení v bazénu, EMG vyšetření, selektivní stimulaci
u periferních paréz. Komerčně provádíme akupunkturu, kineziotaping,
masáže a saunu.
Na oddělení pracují lékaři s atestací v RFM, neurologii a ortopedii,
fyzioterapeuté, ergoterapeut, klinický logoped a masér. V rámci
vzdělávání provádíme doškolování praktických lékařů a souvislé praxe
studentů fyzioterapie a ergoterapie. ×
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ODDĚLENÍ HYGIENY
A EPIDEMIOLOGIE
vedoucí:

Mgr. Hana Bláhová, MBA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Hlavní náplní práce úseku oddělení hygieny a epidemiologie je uplatňování
hygienických a protiepidemických přístupů ve specifických podmínkách
Nemocnice Na Bulovce. Základ činností tvoří epidemiologické přístupy
s využitím metod deskriptivních, analytických a intervenčních. Komplexní
epidemiologickou metodou je epidemiologická surveillance (studium
nemoci a všech mechanismů procesu šíření nákazy) infekčních chorob
s cílem stanovit účinná opatření k omezení nebo alespoň potlačení
těchto nákaz. Činnost nemocniční hygieny zahrnuje i další obory – od
hygieny výživy přes hygienu komunální až po hygienu práce. Pracovní
aktivity oddělení navíc předpokládají znalost základních technických
norem a technologických postupů z řad dalších oborů.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
-p
 reventivní činnost: zhodnocení míry
rizika, kontrolní činnost dodržování
správných zásad a postupů oblasti
hygieny a epidemiologie v souladu
s platnou legislativou a nejnovějšími
poznatky vědy
-m
 onitorování epidemiologické
situace: sledování nemocničních
infekcí a výskytu rezistentních
mikroorganismů
-h
 odnocení investičních záměrů
týkající se výstavby a stavebních
úprav z pohledu oblasti hygienickoepidemiologických zásad a vybavení
zdravotnických pracovišť v souladu
s požadavky platné legislativy

AKTIVITY V ROCE 2018:
- motivační program pro žáky
2. stupně základních škol s cílem
podnítit studenty k výběru profese
ve zdravotnictví a seznámit je
s prostředím nemocnice
- zdravotně-preventivní program
„Bulováček“, který děti seznamuje
s pravidly hygieny, oborem
canisterapie a zábavnou formou jim
představuje nemocnici
- aktivní a pasivní účast na
přednáškové činnosti v oboru hygieny
a epidemiologie ×

-k
 ontrola pracovních podmínek
a prostředí s hodnocením míry rizika
jednotlivých faktorů a sestavení
návrhu kategorizace prací či řešení
vzniklého podezření na profesionální
choroby
- kontrolní činnost v oblasti manipulace
s odpady, prádlem, kvality úklidu,
kvality a manipulace se stravou
- spolupráce s orgánem ochrany
veřejného zdraví při šetření
nozokomiálních nákaz, při hlášení
komunitních infekcí a evidenci
profesionálních onemocnění
- kontrolní činnost zaměřená na
dodržování režimových opatření,
zásady provozních řádů oddělení
a pravidla interní dokumentace
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ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE
vedoucí klinická farmaceutka:

PharmDr. Jana Gregorová

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Systematickou klinickofarmaceutickou péči na tomto oddělení poskytuje
pět klinických farmaceutů. Začlenění této péče do poskytovaných
služeb pro pacienty znamená, že je v nemocnici věnována mimořádná
pozornost racionalitě a bezpečnosti podávané farmakoterapie.
Klinickofarmaceutická péče je poskytována v úzké spolupráci
s ošetřujícím lékařem. Na Oddělení klinické farmacie klademe důraz
na proaktivní přístup k hodnocení medikací přijímaných pacientů tak,
abychom předcházeli lékovým problémům. Zabýváme se dávkováním
léčiv u pacientů se změněnými funkcemi eliminačních orgánů, hodnotíme
kombinace léčiv, řešíme lékové interakce a duplicity, posuzujeme
vhodnost podávané nebo plánované medikace, diagnostikujeme a řešíme
nežádoucí účinky léčiv, interpretujeme plazmatické koncentrace léčiv.
Oddělení klinické farmacie v NNB patří mezi akreditovaná pracoviště
pro specializační přípravu dalších odborníků v oboru. ×

ODDĚLENÍ LÉČBY BOLESTI
vedoucí lékařka:

MUDr. Irena Pechanová

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Oddělení léčby bolesti poskytuje péči ambulantním pacientům, kteří
přicházejí na doporučení svých ošetřujících lékařů, a dále konziliární
služby hospitalizovaným pacientům v rámci nemocnice.
Na ambulanci v současné době pracují dvě lékařky na plný úvazek,
jedna neuroložka na částečný úvazek a tři sestry. Naše ambulance se
v současné době věnuje zejména onkologickým pacientům, kterým
ve spolupráci s hospicovými sdruženími jsme schopni zajistit kvalitní
zdravotní péči i v domácím prostředí v závěru jejich života.
V léčbě chronické bolesti využíváme zejména moderní
farmakologické postupy včetně podávání anodyn, v určitých
případech i invazivní analgetické metody.
Ambulance léčby bolesti v Nemocnici Na Bulovce vznikla v 70. letech
minulého století jako první v republice. Zakladatelem byl tehdejší
primář MUDr. Dmitrij Miloschewsky, propagátor svodné anestezie.
Cílem tohoto oddělení bylo postarat se o nemocné s dlouhodobými
bolestivými syndromy, které neodpovídaly na běžnou analgetickou
léčbu. ×
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ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE
primářka:

MUDr. Lenka Chomiaková

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Oddělení následné péče bylo vybudováno pro potřeby Nemocnice Na
Bulovce z podnětu a za finančního přispění Magistrátu hlavního města
Prahy, otevřené bylo v květnu 2006. Poskytuje zdravotní péči nemocným
se stanovenou diagnózou po odeznění akutní fáze onemocnění a ve
stabilizovaném stavu. Na lůžka jsou přijímáni dospělí pacienti a zvláště
senioři ze všech oddělení nemocnice, kteří po překonání akutní fáze
onemocnění již nepotřebují péči na akutním lůžku, ale jejich zdravotní
stav ještě neumožňuje samostatný pobyt v domácím prostředí. Cílem
zdravotní a komplexní ošetřovatelské péče je maximální zlepšení
celkového psychosomatického stavu pacienta.
Pacient přijímaný
na lůžko oddělení následné péče by měl být ve stabilizovaném stavu
s objasněnou diagnózou, když jeho zdravotní stav nevyžaduje trvalou
24hodinovou lékařskou péči.
Oddělení se nachází v přízemí pavilonu 9, pro pacienty má čtyři
dvoulůžkové pokoje, čtyři čtyřlůžkové pokoje a jeden třílůžkový pokoj. ×
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ODDĚLENÍ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ
vedoucí:

Michaela Maxová, DiS.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Nutriční terapeuti spolupracují s lékaři a sestrami všech lůžkových
oddělení, poskytují rady v nutričních poradnách a spolupracují s lékaři
v nutriční ambulanci. Zároveň se aktivně podílejí na přípravě odborných
seminářů v Nemocnici Na Bulovce.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
-N
 utriční ambulance
na interním oddělení
-N
 utriční poradna na pediatrickém
oddělení – poradna pro dětské
pacienty s obezitou, neprospíváním
nebo jinými potížemi s příjmem stravy
-N
 utriční poradna na chirurgické
klinice – poradna pro pacienty
před operací
(nutriční příprava před operací)
-N
 utriční poradna v ústavu radiační
onkologie – poradna pro onkologické
pacienty nebo jejich rodinné
příslušníky při potřebě pomoci
s nastavením správného stravování
při onkologickém onemocnění ×
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ODDĚLENÍ SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
MUDr. Petr Tomášek
primář: MUDr. Michal Beran, Ph.D.
přednosta:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Ústav, respektive oddělení soudního lékařství zajišťuje soudnělékařskou
službu, tj. především pitvy a toxikologická vyšetření zemřelých, a to
z Prahy 3, 5, 6, 7 a 9, dále z Nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice
v Motole a Nemocnice Na Homolce a ze středočeských okresů Praha- západ, Praha-východ, Mělník, Mladá Boleslav a Nymburk. Dále provádí
toxikologická vyšetření materiálu od živých pacientů z Nemocnice
Na Bulovce a zejména v rámci ambulance žurnálního lékaře pro Policii
ČR, kde se kromě odběrů materiálu provádějí i klinická vyšetření za
účelem stanovení schopnosti vyšetřovaných osob k policejním úkonům
a k pobytu v cele předběžného zadržení. Další činností je pregraduální
výuka předmětu soudní lékařství na 2. LF UK.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
Ambulance žurnálního lékaře
NOVÉ METODY A POSTUPY
V ROCE 2018:
-V
 ývoj a validace kvantitativních
metod pro stanovení omamných
a psychotropních látek v krvi/séru,
které jsou legislativně ošetřeny dle
Nařízení vlády č. 41/2014 Sb.
-V
 ývoj nových analytických metod
pro průkaz neznámých látek
v netradičních biologických matricích,
jako jsou například vlasy, smolka,
oční sklivec

- Při intoxikacích průkaz a jednoznačná
identifikace neznámých drog a léčiv
v biologických matricích pomocí
nového LC-MS/MS
- Průkaz přítomnosti nových syntetických
a dalších „netradičních“ zneužívaných
omamných a psychotropních látek

UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
V ROCE 2018:
Bylo rozšířeno spektrum vyšetření
na kapalinovém chromatografu
s hmotnostní detekcí LC-MS/MS,
pořízeném již v roce 2017.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY
V ROCE 2018:
Toxikologická laboratoř identifikovala
a potvrdila v biologických matricích
z těl zemřelých přítomnost vysoce
toxické a nebezpečné látky karfentanil.
Jednalo se o první hlášenou fatální
intoxikaci karfentanilem v ČR. ×
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ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
primář: MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.
přednosta:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

V současnosti klinika pokrývá prakticky celé spektrum ortopedické
operativy od vrozených vad po geriatrické úrazy, dále jsou zde
i specializované a personálně špičkově vybavené jednotky septické,
spondylo a onkologické ortopedie. Jako jedna z mála ortopedických
klinik provádí výkony u všech kategorií pacientů, tedy i u těch, kteří
jsou jakožto rizikoví či nákladní odmítnuti na jiných (zejména nestátních)
pracovištích.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
Ambulance náplní kopírují jednotlivá
oddělení: dětská (se speciálním
zaměřením na pes equinovarus,
kyčelní dysplasie, deformity a zkraty
končetin, neuromuskulární poruchy),
sono ambulace novorozeneckých
dětských kyčelních kloubů, septická,
spondylo, traumatologická, sportovní
traumatologie, alloplastická,
onkologická, která funguje i jako
konzultační prostřednictvím zaslání RTG
dokumentace ePACSem. Dále klinika
disponuje traumatologicko-kontrolní
ambulancí a traumatologicko- observační ambulancí.

NOVÉ METODY A POSTUPY
V ROCE 2018:
- Zavedení statického a dynamického
vyšetřování stoje a chůze na
pedobarografickém přístroji ve formě
digitálního záznamu
- Uni TEP kolenního kloubu od
dodavatele LIMA
- Rostoucí endoprotéza, reverzní
náhrada celé pažní kosti
s náhradou i loketního kloubu,
kombinované systémy osteosyntéz
s mikrochirurgickými technikami
přenosu vaskularizovaných kostních
štěpů
UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
V ROCE 2018:
- Ort. 1: z vlastních zdrojů zakoupení
pedobarografické plošiny EMED
- Ort. 6: čekání na specializované
vybavení, sponzorský dar klimatizace
na nadstandardní pokoj a polohovací
lůžko

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY
V ROCE 2018:
- MEDEVAC mise Jordánsko (2x)
- Sono kurz (2x)
- Implantace rostoucí endoprotézy,
náhrada pažní kosti endoprotézou
včetně ramene a lokte
- Zajištění prozatímního provozu
oddělení urgentního příjmu
(OUP) našimi lékaři do doby jeho
personálního obsazení kmenovými
lékaři

-S
 poluzajištění provozu OUP –
služby našich lékařů
- Udržení plného provozu bez
zavření kteréhokoli z oddělení
i přes nedostatek SZP a za cenu
maximálního nasazení zbývajícího
personálu ×
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OTORINOLARYNGOLOGICKÉ
ODDĚLENÍ
primář:

MUDr. Tomáš Podlešák

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Oddělení se specializuje na diagnózu a léčbu chorob ušních, nosních
a krčních. Lékaři se zabývají komplexní diagnostikou a léčbou nemocí
ORL oblasti, hlavy a krku včetně endoskopických vyšetření. Dále provádí
běžnou diagnostiku a operační výkony v ORL oblasti a také screeningová
vyšetření sluchu novorozenců a dětí ve věku do 5 let.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
- Audiologická
- Onkologická ORL
- Vestibulární
- Pro slinné žlázy
- Traumatologická
- ORL pro HIV infekce
- SAS Sleep apnoe syndrom
- Rhinologická
- Endoskopická – epipharyngoskopická
- Otologická
- Pro onemocnění štítné žlázy ×
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PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ
ODDĚLENÍ
primář:

MUDr. Zuzana Špůrková

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Laboratoř poskytuje bioptická a cytologická vyšetření pro NNB a pro
některé extramurální subjekty. Dále provádíme patologicko-anatomické
pitvy v indikovaných případech. Pro histologická vyšetření používáme
kromě standardních barvení i imunohistochemické metody, částečně
prováděné ručně a částečně pomocí imuhistochemického automatu
Ventana. Spektrum práce se odvíjí od požadavků klinických oddělení
a rozsahu operativy. Hlavní obory, pro které vyšetření provádíme, jsou
chirurgie, gynekologie, dermatologie, ortopedie, radiologie a onkologie.
Kromě klasických vyšetření fixovaných vzorků provádíme i peroperační
vyšetření, což je vyšetření hluboce zmražené tkáně pacienta přímo
v průběhu operačního výkonu.
VÝKONY ODDĚLENÍ:
V roce 2018 jsme na oddělení
patologie vyšetřili 11 609 bioptických
vzorků, z nichž bylo pro účely diagnózy
zhotoveno 71 258 tkáňových bločků
a nakrájeno 101 391 histologických
skel. Z tohoto počtu bylo 683 per
operačních vyšetření. Speciální
imunohistochemické metody jsme
použili ve 2 908 případech, speciální
barvení pak 2 277krát. Cytologických
vyšetření jsme provedli 1 156,
cytologických preparátů bylo celkem
7 473.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2018:
V listopadu 2018 jsme pořádali již
XX. sklíčkový seminář, na kterém
jsme prezentovali neobvyklé a raritní
případy vyšetřované na našem
oddělení. Spolupořadatelem akce
bylo Oddělení patologie Masarykovy
nemocnice v Ústí na Labem, zúčastnilo
se přibližně 70 patologů z celé ČR.
Tradice sklíčkových seminářů na Bulovce
trvá od roku 1995, první se konal
u příležitosti otevření nové budovy
patologie. ×
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PEDIATRICKÉ ODDĚLENÍ
primář:

MUDr. Ivan Peychl

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Dětské oddělení poskytuje kompletní péči v oblasti všeobecné ambulantní
a lůžkové pediatrie. V lůžkové části ročně hospitalizujeme 1 300 až
1 500 pacientů, v ambulancích ošetříme v průměru 20 až 25 tisíc dětí za
rok. Oddělení disponuje vyšší úrovní akreditace pro školení lékařů, které
na oddělení průběžně a intenzivně probíhá. Kontinuálně u nás probíhají
stáže studentů několika lékařských fakult.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
- Akutní pediatrie
-C
 hronická pediatrie (včetně
ultrazvukového vyšetření mozku přes
velkou fontanelu u kojenců)
- Dětská nefrologie
-D
 ětská endokrinologie (včetně
ultrazvukového vyšetření štítné žlázy)
-D
 ětská pneumologie (včetně
stanovení hladiny chloridů v potu
pro účely diagnózy cystické
fibrózy, tracheobronchoskopického
vyšetření u dětí s chronickými
respiračními problémy, vyšetření
gastroezofageálního refluxu metodou
pH-metrie s impedancí a impulzní
oscilometrie)
- Dětská gastroenterologie
- Dětská kardiologie, echokardiografie
- Alergologie a klinická imunologie
- Dětská neurologie
-A
 mbulance pro léčbu infantilních
hemangiomů

NOVÉ METODY A POSTUPY
V ROCE 2018:
- impulzní oscilometrie
- ambulantní monitorování krevního
tlaku u dětí a dospívajících
s podezřením na hypertenzi (ABPM)
- stanovení funkce dechových svalů
v pneumologické ambulanci
- plný rozvoj programu celkové
léčby infantilních hemangiomů
propranololem
UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
V ROCE 2018:
- impulzní oscilometr
- ambulantní monitorování krevního
tlaku
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY
V ROCE 2018:
Po 30 letech práce u nás odešla do
důchodu MUDr. Alexandra Lišková,
lékařka, která na našem oddělení
založila a rozvíjela obor dětské
gastroenterologie. ×
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RADIODIAGNOSTICKÁ KLINIKA
primář:

MUDr. Martin Mašek

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

RDG klinika zajišťuje spektrum vyšetření v celé šíři oboru.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
-P
 racoviště screeningové
mammografie
- Dvě CT pracoviště
- MRI pracoviště
- Tři ultrazvuková pracoviště
-R
 TG pracoviště jsou rozmístěna
prakticky ve všech klinických
pavilonech ×
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RADIOFYZIKÁLNÍ ODDĚLENÍ NNB
(RFO)
vedoucí:

Mgr. Pavla Nováková

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Oddělení poskytuje služby v oblasti radiologické fyziky a radiační ochrany
pro Ústav radiační onkologie NNB a 1. LF UK, pro Radiodiagnostickou
kliniku NNB a 1. LF UK a pro další pracoviště nemocnice, která využívají
při své činnosti zdroje ionizujícího záření. Pracují zde nelékařští
zdravotničtí pracovníci z oboru radiologická fyzika, radiologická
technika a biomedicínské inženýrství.
V radioterapii fyzikové navrhují ozařovací plány pacientů a následně
ověřují individuální rozložení dávek v těle pacienta, nepřetržitě testují
a nastavují parametry terapeutických svazků ozařovačů s cílem zajistit
kvalitní a bezpečné dávkování léčby zářením u onkologických pacientů.
V radiodiagnostice je základním úkolem RFO zajišťování kvality přístrojů
i vyšetřovacích a léčebných metod s cílem optimalizace radiační ochrany
pacientů a kvality získávaných obrazů. Dále zajišťujeme vzdělávání
dalších odborníků v oblasti radiologické fyziky a radiologické asistenty
v radioterapii s celorepublikovou působností.
NOVÉ METODY A POSTUPY
V ROCE 2018:
- Instalace a uvádění do provozu
lineárních urychlovačů firmy Elekta
-N
 ový plánovací systém pro výpočet
individuálních ozařovacích plánů
-Z
 avádění nové techniky ozařování na
pracovišti, tzv. volume modulated arc
therapy (VMAT)
-Z
 avádění nových dozimetrických
metod na pracoviště – 4D ověření
ozařovacího plánu souvisí s VMAT
technikou

UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
V ROCE 2018:
- Dva urychlovače Versa HD, Elekta
- Nový CT simulátor s nezávislými lasery
od firmy LAP
- 4D dozimetrický systém Octavius od
německé firmy PTW
- Nový velký vodní fantom od belgické
firmy IBA

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY
V ROCE 2018:
Kromě uvádění urychlovačů do provozu
a testování nového plánovacího
systému postupně zprovozňujeme
další softwarové příslušenství
lineárních urychlovačů a pokračujeme
s jejich testováním i v roce 2019.
Momentálně se zabýváme transmisní
in-vivo dozimetrií přímo při ozařování
pacienta pro další ověření správnosti
vypracovaného ozařovacího plánu.
Dále zprovozňováním systému AQUA,

který slouží k mapování a uchovávání
výstupů procesů kvality na našem
sdíleném pracovišti radioterapie,
které ve spojení s Ústavem radiační
onkologie společně provozujeme. ×
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SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ ODDĚLENÍ
vedoucí:

Vladimíra Kvapilová

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Posláním zdravotně sociálního pracovníka ve zdravotnictví je pomáhat
pacientům a jejich blízkým zvládnout negativní sociální důsledky nemoci.
Sociální práce je uskutečňována v úzké interdisciplinární spolupráci se
zdravotnickými pracovníky, s rodinou pacienta, ale také v součinnosti
s příslušnými úřady a zdravotnickými zařízeními. Je určena pacientům,
kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji
sami zvládnout, ať už z důvodu nemoci, věku, ztráty soběstačnosti,
osamělosti, závislosti nebo nedostatečného sociálního zázemí. Sociální
práci v nemocnici zajišťuje šest sociálních pracovnic, které docházejí na
přidělené kliniky. Cílem zdravotně sociálního týmu v nemocnici je zlepšit
kvalitu života pacienta, a to propuštěním do domácího prostředí, pokud
to dovoluje jeho zdravotní stav a zázemí, nebo umístěním do vhodného
sociálního či zdravotního zařízení.
HLAVNÍ ČINNOSTI:
-S
 lužby sociální péče, především
pečovatelské služby, centra denních
služeb, domovy seniorů
-S
 lužby sociální prevence, zejména
azylové domy, stacionáře, noclehárny,
kontaktní centra
-Z
 dravotní služby – takzvané „HomeCare“, hospice, LDN, gerontologická
a ošetřovatelská centra ×

UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
primář:

MUDr. Otakar Mareš

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Oddělení provádí celé spektrum urologické operativy. Je zde zajišťována
komplexní urologická péče pro pacienty širokého spádového
regionu i pro řadu pacientů z celé ČR. Jde o standardní urologické
lůžkové oddělení – primariát s kapacitou 24 lůžek, třílůžkový pooperační pokoj. Ambulantní část tvoří pět samostatných ambulancí,
recepce a čekárna pro pacienty. Operační trakt je tvořen
samostatnými sály pro endoskopickou operativu a sálem pro
otevřenou a laparoskopickou operativu se zázemím.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
Ambulantní péče je rozdělena na
ambulanci akutní a chronickou,
kde zejména chronická ambulance
zajišťuje specializovanou péči pro
naše pacienty s onkologickým
onemocněním. Dispenzarizujeme
pacienty s tumory penisu, prostaty,
močového měchýře a ledvin.
Specializovanou ambulantní
péči poskytujeme pacientům
s urolithiásou, a to včetně
diagnostiky, komplexní léčby
a metafylaxe.

NOVÉ METODY A POSTUPY
V ROCE 2018:
Novým operační postupem bylo
zavedení miniinvazivního přístupu
v léčbě stresové inkontinence moči.
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY
V ROCE 2018:
Stabilizace zdravotnického personálu.
Podařilo se téměř naplnit doporučený
počet lékařů a sester. ×
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ÚSTAV RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
primář: MUDr. Miloslav Pála Ph.D., MBA
přednosta:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Ústav radiační onkologie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce je největším
pracovištěm Komplexního onkologického centra Praha. Zabývá se
komplexní nechirurgickou léčbou solidních nádorů dospělých. Pracoviště
je vybaveno čtyřmi lineárními urychlovači, které umožňují provádění
vysoce konformních technik radioterapie, aplikaci celotělového ozáření
u pacientů s hematologickými malignitami, a dále přístroji k provádění
brachyradioterapie, mikrovlnné hypertermie a nenádorové radioterapie.
Systémová onkologická léčba je aplikována pacientům v moderně
vybaveném stacionáři, nemocniční oddělení disponuje 60 lůžky, na kterých
jsou hospitalizováni pacienti, jejichž celkový stav neumožňuje ambulantní
formu léčby. Pracoviště je akreditované pro výuku obou onkologických
odborností, participuje na řadě multicentrických klinických studií.
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
Lékaři pracují ve 13 ambulancích
včetně specializovaných ambulancí pro
léčbu pacientů s nádory prsu, nádory
hlavy a krku, gynekologické ambulance
a ambulance nutriční.
NOVÉ METODY A POSTUPY
V ROCE 2018:
Dignicup – uvedení do plného provozu.
Naše pracoviště je prvním státním
zařízením, kde jsou pacientkám
nabízeny „chladicí čepičky“
proti padání vlasů při aplikaci
chemoterapie.

UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
V ROCE 2018:
- Obměna dvou lineárních urychlovačů
za nejmodernější přístroje společnosti
Elekta
- Obměna ozařovače pro
brachyradioterapii
- Pořízeno nové plánovací CT zařízení
společnosti Siemens k účelům
plánování radioterapie
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY
V ROCE 2018:
- Obměna ozařovací techniky
- Návštěva kardinála Duky, návštěva
první dámy u příležitosti spuštění
provozu našich nových ozařovačů ×
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PERSONÁLNÍ UKAZATELE
NEMOCNICE NA BULOVCE
„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“
— Arthur Schopenhauer
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POČET PRACOVNÍKŮ NNB
VE FYZICKÝCH OSOBÁCH
A PŘEPOČTENÝCH
ÚVAZCÍCH

FYZICKÉ OSOBY

PŘEPOČTENÉ ÚVAZKY

2 327

2 112,015

CELKEM NNB
z toho muži

507

451,713

z toho ženy

1 820

1 660,302

K 31. 12. 2018

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ
VZDĚLÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ NNB
VE FYZICKÝCH OSOBÁCH
K 31. 12. 2018

Bez vzdělání
Základní vzdělání

CELKEM

Z TOHO MUŽI

Z TOHO ŽENY

1

1

0

94

26

68

Nižší střední vzdělání

7

1

6

Nižší střední odborné vzdělání

4

2

2

Střední odborné vzdělání s výučním listem

206

90

116

Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu

32

4

20

Úplné střední všeobecné vzdělání

67

11

56

Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou

14

6

8

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

954

87

867

Vyšší odborné vzdělání

87

13

74

Bakalářské vzdělání

183

20

163

Vysokoškolské vzdělání

657

231

426

Doktorské vzdělání

21

15

6

>
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ROZDĚLENÍ
PRACOVNÍKŮ NNB
DLE KATEGORIE
VE FYZICKÝCH OSOBÁCH
K 31. 12. 2018

CELKEM

Z TOHO MUŽI

Z TOHO ŽENY

Lékaři

492

208

284

Farmaceuti

24

3

21

Sestry

834

14

820

ZP (§7–§21)

222

30

192

ZP (§22–§28)

71

14

57

ZP (§29–§42)

293

104

189

JOP (§43)

11

4

7

THP

275

71

204

Dělníci
(bez vyučení)

105

59

46

CELKEM

Z TOHO MUŽI

Z TOHO ŽENY

10

2

8

20 let a méně

VĚKOVÁ STRUKTURA
PRACOVNÍKŮ NNB
VE FYZICKÝCH OSOBÁCH

21 až 25 let

117

29

88

26 až 30 let

244

53

191

31 až 35 let

230

75

155

K 31. 12. 2018

36 až 40 let

233

71

162

41 až 45 let

367

58

309

46 až 50 let

291

48

243

51 až 55 let

299

48

251

56 až 60 let

241

38

203

61 let a více

295

85

210
Martina Pěnkavová, 1. místo BATIST Nejsestřička roku 2017 a Michal Svoboda,
3. místo BATIST Nejsestřička roku 2018

>
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ZASTOUPENÍ CIZINCŮ
V CELKOVÉM POČTU
ZAMĚSTNANCŮ NNB
VE FYZICKÝCH OSOBÁCH
K 31. 12. 2018

CELKEM ZAMĚSTNANCI NNB
Česká republika
Cizinci

CELKEM

Z TOHO MUŽI

Z TOHO ŽENY

2 327

507

1 820

2 143

456

1 687

184

51

133

148

38

110

Bulharsko

1

0

1

Itálie

1

1

0

Německo

1

1

0

STÁTY EU + EHP

Polsko

2

0

2

Portugalsko

0

0

0

Rumunsko

1

0

1

Slovensko

141

35

106

Švédsko

STÁTY MIMO EU + EHP

1

1

0

36

13

23

Bělorusko

1

0

1

Botswanská republika

1

0

1

Guinejská republika

1

0

1

Izrael

2

2

0

Niger

1

1

0

6

2

4

Ukrajina

21

7

14

Uzbekistán

3

1

2

Rusko

×
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FINANČNÍ ČÁST
NEMOCNICE NA BULOVCE
„Pocit plného zdraví získáváme jen skrze nemoc.“
— Georg Christoph Lichtenberg
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BRUTTO 2018

KOREKCE 2018

NETTO 2018

NETTO 2017

AKTIVA CELKEM

3 832 309 616,24

1 911 139 156,21

1 921 170 460,03

1 663 782 369,22

STÁLÁ AKTIVA

3 160 437 831,84

1 897 098 016

1 263 339 815,61

1 047 114 252,62

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

ROZVAHA 2018

AKTIVA

40 440 696,11

37 635 190

2 805 505,87

4 540 364,39

Software

32 860 070,4

30 512 329,53

2 347 740,87

4 082 599,39

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

7 122 860,71

7 122 860,71

0

0

457 765

0

457 765

457 765

3 119 997 135,73

1 859 462 825,99

1 260 534 310

1 042 573 888,23

43 872 223,64

0

43 872 223,64

43 605 657

1 214 357,2

0

1 214 357,2

742 214,2

Stavby

1 555 073 173,68

709 554 860

845 518 313,86

757 787 385,15

Samost. hm. mov. věci a soubory hm. mov. věcí

1 293 139 034,64

929 304 858,67

363 834 175,97

193 412 014,75

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

220 603 107,5

220 603 107,5

0

0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

6 095 239,07

0

6 095 239,07

47 026 617,13

OBĚŽNÁ AKTIVA

671 871 784,4

14 041 139,98

657 830 644,42

616 668 116,6

ZÁSOBY

42 823 358,76

0

42 823 358,76

44 773 586,7

27 874 939,11

0

27 874 939,11

29 230 143,51

251 389,96

0

251 389,96

0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Pozemky
Kulturní předměty

Materiál na skladě
Materiál na cestě
Zboží na skladě

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
Odběratelé

14 697 029,69

0

14 697 029,69

15 543 443,19

335 338 300,91

14 041 139,98

321 297 160,93

211 771 833,4

296 224 726,11

13 729 283,8

282 495 442,31

150 742 404,19

Krátkodobé poskytnuté zálohy

5 903 342,18

0

5 903 342,18

3 740 715,88

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

1 631 558,47

311 856,18

1 319 702,29

1 029 664,68

793 754,6

0

793 754,6

630 803

Pohledávky za zaměstnanci
Daň z přidané hodnoty

5 792 376,47

0

5 792 376,47

0

Náklady příštích období

14 182 379,3

0

14 182 379,3

9 162 959,06

Příjmy příštích období

734 563,51

0

734 563,51

1 227 171,72

Dohadné účty aktivní

10 040 789,15

0

10 040 789,15

44 993 132,77

34 811,12

0

34 811,12

244 982,1

Ostatní krátkodobé pohledávky

293 710 125

0

293 710 127,73

360 122 696,5

Jiné běžné účty

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

168 750 246,5

0

168 750 246,5

306 480 201,1

Běžný účet

73 429 237,49

0

73 429 237,49

12 713 055,99

Běžný účet FKSP

50 430 188,42

0

50 430 188,42

40 232 087,41

64 959

0

64 959

43 696

1 035 493,32

0

1 035 493,32

653 656

Ceniny
Pokladna

>
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BĚŽNÉ

MINULÉ

PASIVA CELKEM

1 921 170 460,03

1 663 782 369,22

VLASTNÍ KAPITÁL

451 726 946,99

513 967 400,92

JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY A UPRAVUJÍCÍ POLOŽKY

ROZVAHA 2018

PASIVA

1 134 043 225,39

918 963 981,75

Jmění účetní jednotky

986 009 234,62

916 788 936,25

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

221 424 938,47

90 548 391,02

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Opravy minulých období

-679 172,25

-679 172,25

-72 711 775,45

-87 694 173,27

63 412 778,95

80 778 530,94

Fond kulturních a sociálních potřeb

49 645 606,96

39 481 595,39

Rezervní fond z ostatních titulů

7 580 190,27

6 659 086,56

FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY

Fond reprodukce majetku, investiční fond

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

6 186 981,72

34 637 848,99

-745 729 057,35

-485 775 111,77

Výsledek hospodaření běžného účetního období

-259 953 945,58

383 609,95

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

-485 775 111,77

-486 158 721,72

CIZÍ ZDROJE

1 469 443 513,04

1 149 814 968,3

REZERVY

6 000 000

0

6 000 000

0

233 213 926,29

114 095 657,69

233 213 926,29

114 095 657,69

1 230 229 586,75

1 035 719 311

961 240 417,29

797 314 306,11

210 916,36

305 413,13

79 003 613,18

70 086 089,37

Rezervy

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Ostatní dlouhodobé závazky

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům

675 938

212 177,6

Sociální zabezpečení

32 574 137

28 587 341

Zdravotní pojištění

14 394 543

12 734 528

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

16 076 521

13 673 740

0

5 202 515

5 880 199

15 715 501

Daň z přidané hodnoty
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

0

643 800,37

Výdaje příštích období

23 538 579,38

57 085 013,22

Dohadné účty pasivní

93 716 915,51

29 166 671,75

2 917 807,03

4 992 214,06

Ostatní krátkodobé závazky

×
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ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

VÝKAZ ZISKU
A ZTRÁTY

NÁKLADY

ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ

HLAVNÍ ČINNOST

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

HLAVNÍ ČINNOST

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

NÁKLADY CELKEM

3 316 906 038,73

19 550 471,34

3 065 093 806,4

26 823 743,31

NÁKLADY Z ČINNOSTI

3 312 379 065,31

19 550 471,34

3 062 399 679,26

26 823 743,31

1 093 923 920,69

0

1 059 434 699,55

0

Spotřeba materiálu

67 291 937,92

9 184 709,93

66 581 021,54

10 546 751,56

151 776 412,91

0

158 857 363,36

0

Aktivace oběžného majetku

-1 538 642,09

0

-1 764 926,54

0

Opravy a udržování

33 513 121,79

5 418 665,87

39 446 822,63

11 304 036,44

1 396 973,42

0

2 640 749,18

0

486 721,2

0

841 932,39

0

Ostatní služby

201 484 808,26

156 969,86

188 441 835,54

182 829,63

Mzdové náklady

1 204 676 561

0

1 055 031 937

0

405 541 776,08

0

354 943 675

0

Jiné sociální pojištění

4 913 447

0

4 335 037

0

Zákonné sociální náklady

23 320 910

0

20 354 553

0

0

0

0

0

Spotřeba energie
Prodané zboží

Cestovné
Náklady na reprezentaci

Zákonné sociální pojištění

Jiné sociální náklady
Daň silniční

66 727

0

51 298

0

Daň z nemovitých věcí

45 299

0

20 750

0

Jiné daně a poplatky

183 397,68

0

183 926,92

0

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

2 055 255,3

0

4 998,96

0

778

0

617 710

0

496 283,32

0

359 897,88

0

Jiné pokuty a penále
Prodaný materiál
Manka a škody
Odpisy dlouhodobého majetku
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti

FINANČNÍ NÁKLADY
Úroky

197 268,51

0

45 715,16

0

77 915 063,15

4 790 125,68

73 973 329,15

4 790 125,68

6 000 000

0

0

0

1 202 058,5

0

3 552 255,48

0

3 533

0

0

0

14 205 916,04

0

13 597 037,34

0

23 219 537,63

0

20 848 060,72

0

4 526 973,42

0

2 694 127,14

0

3 558 343,55

0

1 778 076,79

0

Kurzové ztráty

175 898,06

0

159 430,64

0

Ostatní finanční náklady

792 731,81

0

756 619,71

0

>
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ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

VÝKAZ ZISKU
A ZTRÁTY

VÝNOSY

ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ

HLAVNÍ ČINNOST

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

HLAVNÍ ČINNOST

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

VÝNOSY CELKEM

3 053 063 666,59

23 438 897,9

3 065 309 827,23

26 991 332,43

VÝNOSY Z ČINNOSTI

3 004 117 673,51

23 438 897,9

2 987 670 837,3

26 991 332,43

2 740 820 393,36

9 360 686,84

2 630 748 373,88

10 887 851,96

Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prod. dl. hm. majetku kromě pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti

FINANČNÍ VÝNOSY
Úroky
Kurzové zisky

0

14 078 211,06

0

16 103 480,47

187 897 439,26

0

196 903 261

0

2 613,85

0

0

0
0

152

0

282,76

1 200

0

0

0

1 180 645,37

0

1 152 090,76

0

0

0

10 000

0

1 505 606,61

0

69 308 716,85

0

72 709 623,06

0

89 548 112,13

0

142 311,11

0

43 669,41

0

58,1

0

2 795,19

0

142 253,01

0

40 874,22

0

48 803 681,97

0

77 595 320,52

0

48 803 681,97

0

77 595 320,52

0

Výsledek hospodaření před zdaněním

-263 842 372,14

3 888 426,56

216 020,83

167 589,12

Výsledek hospodař. běžného účetního období

-263 842 372,14

3 888 426,56

216 020,83

167 589,12

VÝNOSY Z TRANSFERŮ
Výnosy vybraných ústř. vládních inst. z transferů

×
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DALŠÍ PROVOZY
NEMOCNICE NA BULOVCE
„Hloupost je nejzvláštnější ze všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj.“
— Jacques Prevért
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LÁZEŇSKÁ LÉČEBNA
MÁNES
V KARLOVÝCH VARECH
vedoucí lékař:

MUDr. Jaroslav Vobořil

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Lázeňská léčebna Mánes se stala od 1. 1. 2018 součástí Nemocnice
Na Bulovce. Léčebna disponuje pěti lázeňskými domy o celkové kapacitě
110 pokojů s 226 lůžky. V těchto lázeňských domech je poskytována
lázeňská léčebně-rehabilitační péče pro děti, dorost a dospělé pacienty –
pojištěnce i samoplátce. Akreditované indikační zaměření zahrnuje tři
pro Karlovy Vary charakteristické skupiny onemocnění: nemoci trávicího
ústrojí, nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a nemoci
pohybového ústrojí. Kromě hrazené, tj. komplexní a příspěvkové lázeňské
péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven léčebna poskytuje
rekondiční a wellness pobyty pro tuzemské i zahraniční samoplátce.
V menší míře jsou též volné ubytovací kapacity využívány pro hotelové
služby.
V roce 2018 zde bylo léčeno celkem 3 093 pacientů. Z toho klientů
zdravotních pojišťoven bylo celkem 796 (579 dětí včetně doprovodu
a 217 dospělých). Celkem bylo podáno více než 51 000 léčebných
výkonů (procedur).
V posledních několika letech zaujímá Mánes významné místo v lázeňské
léčbě dětských pacientů s onemocněním trávicího ústrojí a diabetes
mellitus. Zatímco u nemocí trávicího ústrojí a obezit se v Mánesu léčí
pouze malý podíl z celkového počtu všech pediatrických pacientů
léčených v lázních České republiky, u dětských diabetiků – pojištěnců je
to téměř 100 %.

VÝZNAMNÉ ZMĚNY
V ROCE 2018:
- Převod léčebny Mánes z Nemocnice
Na Homolce pod Nemocnici
Na Bulovce (od 1. 1. 2018)
- Pořádání odborné konference
21. sesterské pracovní diabetologické
dny 23.–24. 11. 2018
- Nový reedukační program pro
opakovaně přijíždějící matky
diabetických dětí
- Modernizace edukační místnosti pro
diabetiky vybavením interaktivní
tabulí
- Zlepšení VIP programu pro klienty
s opakovanými pobyty
- Zlepšení hospodářského výsledku
o cca 4 mil. Kč (snížení nákladů
o 4,5 mil. Kč navzdory zvýšení
osobních nákladů; zvýšení výnosů od
klientů ZP o cca 1 mil. Kč)

CÍLE
PRO ROK 2019:
- Zavedení ambulantní péče
pro klienty z Karlových Varů a okolí
(od 1. 3. 2019)
- Zvýšení počtu KLP – především dětí
a dětí s doprovodem
- Rozšíření pracovišť fyzioterapie
a ergoterapie
- Větší propagace, zejména u lékařů
pediatrů
- Dosažení alespoň stejné výše
nákladů jako v roce 2018, navzdory
opětovnému zvýšení osobních nákladů
od 1. 1. 2019, a zvýšení výnosů
hlavně v oblasti klientů zdravotních
pojišťoven ×
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SLATINNÉ LÁZNĚ
TOUŠEŇ
primář:

MUDr. Bohumil Svášek

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Slatinné lázně Toušeň jsou detašovaným pracovištěm a nedílnou součástí
Nemocnice Na Bulovce od 1. 9. 2006. S kapacitou 79 lůžek ve 42 pokojích
v různých kategoriích hotelového typu s vlastním gastroprovozem
a logistickým zázemím patří mezi menší lázeňská zařízení v ČR. Mimo
ústavní péči pro pojištěnce jednotlivých zdravotních pojišťoven lázně
poskytují i ambulantní rehabilitační provoz, wellness a rekondiční
zdravotní pobyty pro tuzemskou i zahraniční klientelu. K našim lázním
patří rozlehlý lázeňský park, který poskytuje místo k odpočinku a v letních
měsících klientům příjemný stín.
Léčebný provoz lázní je zaměřen na léčbu a péči o pacienty
s poruchami pohybového aparátu. Specifickou léčebnou procedurou
jsou slatinné koupele z vlastního přírodního léčivého peloidu, který je
vzdálen necelé čtyři kilometry od slatinných lázní. Lázně dále poskytují
celou škálu léčebných procedur se zaměřením na pohybový aparát.
Naše lázně jsou vyhledávány pro svou vysokou odbornost, jsou velmi
přátelské, s rodinnou atmosférou a individuálním přístupem ke každému
klientovi.
Lázně v minulosti navštěvovala pravidelně řada vrcholových sportovců
a významných osobností, v roce 2018 zde byli opakovaně hosty například
operní pěvkyně Soňa Červená a tenista Radek Štěpánek.

TYP
LÁZEŇSKÉ
PÉČE

POČET
PACIENTŮ

POČET
OŠETŘOVATELSKÝCH
DNŮ

ÚSTAVNÍ PÉČE
294

7 401

Příspěvková

90

756

Samoplátci

418

2 112

ÚSTAVNÍ CELKEM

802

11 012

Samoplátci

945

2 839

AMBULANTNÍ CELKEM

945

2 839

1 747

13 851

Komplexní

AMBULANTNÍ PÉČE

Celkem ústavních
a ambulantních
za rok 2018

VÝZNAMNÉ ZMĚNY
V ROCE 2018:
- Zahájení lázeňské sezony s naším
patronem režisérem Zdeňkem Troškou
- Beseda s režisérem Troškou
s klienty lázní
- Besedy s operní pěvkyní Soňou
Červenou pro klienty lázní,
ale i pro širokou veřejnost
- Provozní porada vedení NNB
s primáři a vrchními sestrami
- Pravidelné akce pro děti a seniory ×
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STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ
NEMOCNICE NA BULOVCE:
vedoucí SVI:

Martin Flohr

Posláním Střediska vědeckých informací (SVI) je pokrytí informačních
potřeb personálu Nemocnice Na Bulovce. Zaměstnancům nemocnice
poskytujeme odborné informace potřebné pro klinickou praxi, jejich
profesní růst a studijní, publikační i výzkumné potřeby. Zejména
poskytujeme přístup k širokému portfoliu elektronických informačních
zdrojů, a to prostřednictvím licencovaných databází (Elsevier, Wiley,
Springer). V roce 2018 bylo elektronickou cestou poskytnuto 9 307
článků, dalších několik stovek materiálů bylo pro naše uživatele získáno
z jiných knihoven v ČR i ze zahraničí. Dále zajišťujeme výpůjčky z našeho
knihovního fondu (který průběžně aktualizujeme o novinky domácí
i zahraniční produkce) a výpůjčky z jiných knihoven prostřednictvím
meziknihovní služby. Poskytujeme také rešeršní služby, ať již pro potřeby
klinické medicíny, výzkumné činnosti nebo pro studijní účely. V neposlední
řadě poskytujeme našim autorům podporu při publikování jejich výsledků.
Usilujeme o to, aby poskytované odborné informace byly kvalitní,
dostupné okamžitě a aby přístup k nim byl co nejpohodlnější. Z tohoto
důvodu byl v roce 2018 zřízen Lokální oborový portál elektronických
zdrojů (LOPEZ), který poskytuje dostupné e-zdroje (časopisy a knihy)
roztříděné podle jednotlivých oborů/specializací. Díky tomu má každé
pracoviště Nemocnice Na Bulovce okamžitý přehled o dostupných zdrojích
v jeho oboru, a to včetně přístupu do plných textů, kdekoli v areálu NNB,
24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Portál vykazuje v prvním roce
existence vysoké využití, a má tedy pozitivní vliv na zhodnocení investic do
informačních zdrojů. V říjnu 2018 byla do databáze LOPEZ zahrnuta i nově
získaná kolekce e-knih, čítající 823 odborných medicínských monografií.
I tyto jsou po zatřídění dostupné v příslušné oborové sekci.

VÝZKUMNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V NEMOCNICI NA BULOVCE:
Za rok 2018 bylo publikováno celkem
37 významných vědeckých výsledků.
Celkem bylo pod afiliací Nemocnice
Na Bulovce v roce 2018 publikováno
128 domácích a 36 zahraničních
výsledků.
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VYBRANÉ VÝSLEDKY
V PRESTIŽNÍCH ZAHRANIČNÍCH ČASOPISECH.
Domácí autoři: Čepický Pavel
The effects of intrapartum synthetic oxytocin on maternal postpartum mood:
findings from a prospective observational study
Archives of women’s mental health (1434-1816=Q1). 2018, (2018 Oct 10)
Domácí autoři: Chomiak Jiří
Effects of the ‚11+ Kids‘ injury prevention programme on severe injuries in
children‘s football: a secondary analysis of data from a multicentre clusterrandomised controlled trial
British journal of sports medicine (0306-3674=Q1). 2018, (2018 Oct 02)
Domácí autoři: Krajcová Aneta
Epidemiology, etiology, and types of severe adult brachial plexus injuries requiring
surgical repair: systematic review and meta-analysis
Neurosurgical review (0344-5607=Q2). 2018, (2018 Jul 17)
Domácí autoři: Antoš František; Průchová Veronika
Risk factors for unfavourable postoperative outcome in patients with
Crohn‘s disease undergoing right hemicolectomy or ileocaecal resection.
An international audit by ESCP and S-ECCO
Colorectal Disease (1462-8910=Q1). 2018, 20(3), 219-227.
Domácí autoři: Pícha Dušan; Smíšková Dita; Moravcová Lenka
Serological Diagnostics of Lyme Borreliosis: Comparison of Universal and Borrelia
Species-Specific Tests Based on WholeCell and Recombinant Antigens
Journal Of Clinical Microbiology (0095-1137=Q1). 2018, 56(11)
Domácí autoři: Vaněk Daniel
Improved Y-STR typing for disaster victim identification, missing persons
investigations, and historical human skeletal remains
International Journal Of Legal Medicine (0937-9827=Q1). 2018, 132(6),
1545-1553.
Domácí autoři: Rob Filip; Jilich David; Lásiková Šárka; Křížková Veronika;
Hercogová Jana
First reported case of chancroid in the Czech Republic
International journal of STD & AIDS (0956-4624=Q1). 2018, 29(11), 1127-1129.
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Domácí autoři: Molitor Martin
Graft orientation influences meshing ratio
Burns (0305-4179=Q1). 2018, 44(6), 1439-1445.
Domácí autoři: Jilich David
HIV health care providers are ready to introduce pre-exposure prophylaxis
in Central and Eastern Europe and neighbouring countries: data from the
Euroguidelines in Central and Eastern Europe (ECEE) Network Group
HIV Medicine (1464-2662=Q1). 2018, 19(9), 629-633.
Domácí autoři: Motarjemi Hooman; Molitor Martin
Stem cells: their source, potency and use in regenerative therapies with focus on
adipose-derived stem cells – a review
Biotechnology Advances (0734-9750=Q1). 2018, 36(4), 1111-1126.
Domácí autoři: Chomiak Jiří
A Multinational Cluster Randomised Controlled Trial to Assess the Efficacy of ‚
11+ Kids‘: A Warm-Up Programme to Prevent Injuries in Children‘s Football
Sports Medicine (0112-1642=Q1). 2018, 48(6), 1493-1504.
Domácí autoři: Kubeš Radovan; Včelák Josef; Frydrychová Monika; Magersky
Štěpán; Burian Michal; Ošťádal Martin; Vaculík Jan
Range of motion after total knee arthroplasty in hemophilic arthropathy
BMC Musculoskeletal Disorders (1471-2474=Q2). 2018, 19(May 22)
Domácí autoři: Jilich David
HIV care in Central and Eastern Europe: How close are we to the target
International Journal Of Infectious Diseases (1201-9712=Q1). 2018, 70(May),
121-130.

Domácí autoři: Ošťádal Martin
Electrocardiogram-synchronized pulsatile extracorporeal life support preserves left
ventricular function and coronary flow in a porcine model of cardiogenic shock
Plos One (1932-6203=Q1). 2018, 13(4
>
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Domácí autoři: Machala Ladislav; Jilich David
Expression of TIM-3 on Plasmacytoid Dendritic Cells as a Predictive Biomarker of
Decline in HIV-1 RNA Level during ART
Viruses-Basel (1999-4915=Q1). 2018, 10(4)

Domácí autoři: Rob Filip; Hercogová Jana
Benzathine penicillin G once-every-3-week prophylaxis for recurrent erysipelas
a retrospective study of 132 patients
Journal Of Dermatological Treatment (0954-6634=Q1). 2018, 29(1), 39-43.

Domácí autoři: Novotná Barbora
A pilot data analysis of a metabolomic HPLC-MS/MS study of patients with COPD
Advances In Clinical And Experimental Medicine (1899-5276=Q2). 2018, 27(4),
531-539.

Domácí autoři: Magersky Štěpán; Král Adam; Kubeš Radovan
Femoro-acetabular impingement: anatomic study of reliability
and accuracy of alpha angle and offset ratio on fifty consecutive peri-operatively
resected femoral heads
International Orthopaedics (0341-2695=Q1). 2018, 42(1), 71-76.

Domácí autoři: Wallenfels Jiří
The incidence of subclinical forms of urogenital tuberculosis in patients with
pulmonary tuberculosis
Journal Of Infection And Public Health (1876-0341=Q1). 2018, 11(2), 243-245.
Domácí autoři: Chomiak Jiří; Němec Karel
Risk factors for football injuries in young players aged 7 to 12 years
Scandinavian journal of medicine & science in sports (0905-7188=Q1). 2018, 28(3),
1176-1182.
Domácí autoři: Machala Ladislav; Jilich David
Incidence of cancer and overall risk of mortality in individuals treated with
raltegravir-based and non-raltegravir-based combination antiretroviral therapy
regimens
HIV Medicine (1464-2662=Q1). 2018, 19(2), 102-117.
Domácí autoři: Zikán Michal
Struma ovarii – ultrasound features of a rare tumor mimicking ovarian cancer
Medical Ultrasonography (1844-4172=Q2). 2018, 20(3), 355-361.

Domácí autoři: Jůzlová Kateřina; Rob Filip; Kubátová Andrea; Sečníková Zuzana;
Krásová Martina; Boháč Petr; Hercogová Jana
The first case of lymphogranuloma venereum in a woman in East-Central Europe
and its multiple co-infections
Folia Microbiologica (0015-5632=Q2). 2018, 63(1), 93-95.
Domácí autoři: Beneš Jiří
Antibiotika: systematika, vlastnosti, použití
Praha: Grada, 2018
ISBN 978-80-271-0636-3
Domácí autoři: Petruželka Luboš
Kolorektální karcinom
Praha: Farmakon Press, 2018
ISBN 978-80-906589-7-4
>

Domácí autoři: Džupová Olga; Beneš Jiří
Selected Biomarkers Correlate with the Origin and Severity of Sepsis
Mediators Of Inflammation (0962-9351=Q2). 2018, (Mar 27)
Domácí autoři: Fečaninová Miroslava
Respiratory parameters predict poor outcome in COPD patients,
category GOLD 2017 B
International Journal Of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (1178-2005=Q1).
2018, 13(Mar 26), 1037-1052.
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PODZEMNÍ NEMOCNICE
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Součástí areálu Nemocnice Na Bulovce je třípatrový, stále tlakově
odolný podzemní úkryt s označením KO 17. Jeho výstavba byla zahájena
v roce 1952 jako reakce na studenou válku. Dostavěn byl v roce 1962
a jeho výstavba stála téměř 12 milionů korun. Do roku 1990 byl tento
úkryt v režimu přísného utajení a po roce 1990 byl odtajněn. Kryt je
postaven ze 75 cm širokého monolitického železobetonu. Nad stropem
objektu bychom nalezli ještě vrstvu písku, štěrku a zeminy. Nad tímto
zásypem se navíc nachází tzv. rozprasková deska, která je rovněž ze
železobetonu a sloužila by jako ochrana skeletu krytu proti otřesům při
útoku konvenčními zbraněmi (bombardování).
Technologické celky jsou zpravidla původní, ale snažíme se je udržovat
ve funkčním stavu. Probíhají zde pravidelné kontroly a údržba tak, aby
byl kryt připraven k okamžitému spuštění provozu. V současné době
je úkryt udržován jako chráněné zdravotnické pracoviště a sklad CO.
Provádí se zde exkurze s odborným výkladem, nejčastěji pro zdravotnické
a policejní školy.
Celková plocha krytu je 1 120 m2, přičemž zastavěná plocha je 500 m2
a plocha pro ukrývání činí 920 m2. Průměrná teplota je 20–25 °C
a průměrná vlhkost okolo 70 %. Maximum osob, které by se zde
mohly ukrývat, se odhaduje na 500, na lůžka jsme schopni položit až
60 pacientů.
Kryt má tři vstupy, dekontaminační jednotku, lůžkovou část ve dvou
patrech včetně JIP, operačního sálu, kuchyňky, vyšetřoven, sterilizace,
skladu na špinavé prádlo a márnici. Ve třetím patře je umístěno
technické zázemí. Je zde nádrž na vodu o objemu 45 m3, studna, velké
nádrže (boilery) na teplou vodu pro každé patro samostatně, strojovna
vzduchotechniky, energetické stanoviště s diesel agregátem, skladové
prostory, telefonní ústředna a sociální zázemí.

VÝZNAMNÉ ZMĚNY
V ROCE 2018:
- revitalizace elektrokotle,
pevného čerpadla
- oprava hepafiltrace
a prachových filtrů
- oprava vstupu do krytu
- částečná oprava výpustě z nádrže
na vodu
- revitalizace hlavního uzávěru na vodu
×
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INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA
ZA ROK 2018
FINANČNÍ PROSTŘEDKY POSKYTNUTÉ NA ROZVOJ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE
BYLY UDĚLENY ROZHODNUTÍ MZ Č.1 RVO-NNB/2018

Mgr. Jan Kvaček
ředitel

MUDr. Lívia Večeřová, MBA

náměstkyně pro vědu, výzkum, grantové činnosti a rozvoj
Věda a výzkum v NNB, 00064211, jsou součástí práce specializovaných
odborníků. O tom svědčí řešení projektů a publikační aktivita
zaměstnanců NNB. K dosažení dobrých výsledků napomáhají prostředky
získané z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční vývoj
výzkumné organizace. V roce 2018 se jednalo o částku 7 020 340 Kč,
která byla racionálně využita na investiční a neinvestiční záměry.
Prostředky Institucionální podpory pokrývají neinvestiční hmotné výdaje
a slouží k odměnám výzkumných pracovníků zapojených do řešení
projektů.
KONCEPČNÍ ČÁST
(ROK 2018, VÝHLEDY DO ROKU 2021)
Vědecká výzkumná práce je vedle léčebno-preventivní péče významnou součástí
práce NNB. Nemocnice je centrem pre- a postgraduální výuky, kterou provádí
ve spolupráci se třemi pražskými lékařskými fakultami. V roce 2018 v NNB
probíhalo 8 grantových projektů, 2 výzkumné projekty a 84 studií.
Dlouhodobým cílem jsou dílčí výzkumné cíle, které se vztahují na screening
a prevenci výskytu nádorů, identifikaci rizikových faktorů a jedinců v populaci
a jejich napojení na Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací. Dlouhodobým vědecko-výzkumným cílem budou plánované
a pokračující výzkumné projekty:

DERMATOVENEROLOGICKÁ
KLINIKA:
Probíhající projekt:
Mikrobiota jako nástroj pro predikci
nežádoucích kožních a slizničních účinků
biologické léčby idiopatických střevních
zánětů
Ukončený projekt v roce 2018:
Změny ve složení mikrobiomu jako
rizikový faktor v rozvoji psoriázy
Další dlouhodobé projekty v řešení:
- NNB je spoluřešitel projektu
Incidence kožních nádorů
u příjemců transplantátů ledvin
v Transplantačním centru Institutu
klinické a experimentální medicíny
(IKEM)
- Změny ve složení mikrobiomu jako
rizikový faktor v rozvoji psoriázy.
- Kožní nádory u pacientů po
transplantaci jater a slinivky
- Nežádoucí účinky biologické léčby
psoriázy
- Vaskulární malformace a poruchy
keratinizace – startupový program
- 4 studie zaměřené na psoriázu, z toho
jedna na děti s psoriázou
ORTOPEDICKÁ KLINIKA:
Název projektu:
Aplikace látek pro zefektivnění
neinvazivní léčby fibrózního stavu
u onemocnění pes Equinovarus

KLINIKA INFEKČNÍCH PARAZITÁRNÍCH
A TROPICKÝCH NEMOCÍ:
Probíhající projekt:
Viry v souvislosti s alimentárními
infekcemi – molekulární epidemiologie
a metody rychlé detekce
Další probíhající projekty:
- Experimentální podání Normosangu
osobám s HIV infekcí
- Role replikační zdatnosti HIV na
průběh nemoci u pacientů bez ARV
léčby
- Vliv interakce HIV-1 s imunoreceptory
plasmocytoidních dendritických buněk
na tvorbu interferonu typu 1
KLINIKA
PLASTICKÉ CHIRURGIE:
Probíhající projekt:
Terapie lymfedému kombinací
mikrochirurgie a tkáňového inženýrství
Ukončený projekt v roce 2018:
Využití kmenových buněk získaných
liposukcí v tkáňovém inženýrství
Další dlouhodobé projekty v řešení:
- projekt ve spolupráci s Technickou
univerzitou v Liberci – studium
biomechanických vlastností kůže
- Inovace postupů rekonstrukčních
operací po mastektomiích
>
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GYNEKOLOGICKO
PORODNICKÁ KLINIKA:
Plánované projekty:
-p
 rojekt se zaměřením na
farmakoterapii ektopické gravidity
-p
 rojekt se zaměřěním na ženy
s genetickou mutací BRCA1, BRCA 2
RADIODIAGNOSTICKÁ
KLINIKA:
Probíhající projekt:
Optimalizace věkové hranice žen pro mamografický screening
ÚSTAV RADIAČNÍ
ONKOLOGIE:
Probíhající projekt:
- lékové a observační studie
STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ ( SVI) NNB:
V první polovině roku 2018 byl SVI NNB uveden do praxe ji Program publikační
a technické podpory, který má stimulovat zaměstnance k zapojení se do vědecko
výzkumné činnosti.
V roce 2018 jsme realizovali v praxi Program náměstka pro vědu, výzkum
a grantovou činnost který směřuje k podpoře startupových výzkumných projektů
v NNB. Oba startupové programy začnou s realizací v roce 2019. Další podporu ve
zmiňovaném Programu budou mít výzkumné činnosti, u kterých lze předpokládat,
že dají vznik některému druhu výsledku registrovaného v databázi RIV nebo novému
grantovému projektu.

EKONOMICKÁ ČÁST
Celý proces přerozdělení prostředků
institucionální, podpory je v NNB
transparentní stanovený metodickými
pokyny, které jsou součástí řízené
dokumentace NNB. Navržený model
přerozdělení prostředků IP by měl
být stimulací pro vědecké pracovníky
k další vědecko-výzkumné činnosti,
k podpoře stávajících projektů
a k rozvoji dalších startupových
vědeckých projektů v rámci NNB.
Významná část prostředků bude
automaticky přiznána výzkumným
pracovníkům/týmům za jejich
výsledky v monitorovaném období (za
výsledky registrované v databázi RIV
za posledních 5 let, za uplatnitelné
výsledky a prezentaci průběžných
výsledků probíhajících vědeckých
projektů, za řešení grantových
výzkumných úkolů a řešení lékových
a observačních studií. Z prostředků
Institucionální podpory, které garant
týmu/týmy získají, si můžou sami určit,
jakou část chtějí použít na financování
nákupu materiálu či služeb (např.
jazykové korektury, poplatky za
publikace, zpracování dat).

ZÁVĚR
Předkládaná průběžná zpráva
a její povinné přílohy jsou důkazem
schopnosti NNB transparentně
účelově a efektivně využít přidělené
institucionální prostředky určené
na vědu a výzkum na investiční
a neinvestiční záměry. ×
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SPONZOŘI A DÁRCI
ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4
DECORITALIA s.r.o., Ve Žlíbku 2196, 193 00 Praha 9
Lazy Cats, s.r.o., Ševětín 80, 373 63 Ševětín
APTUM a.s., Cihlářská 643/19, 602 00 Brno
In Space s.r.o., Letňanská 11/68, 190 00 Praha 9
Liga proti rakovině Praha, Na Truhlářce 100/60, 180 81 Praha 8
STEM/MARK, a.s., Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8
Nestátní zdravotnické zařízení, Budínova 2, 180 00 Praha 8
PROSAM s.r.o., Na Klaudiánce 1121/6a, 140 00 Praha 4
DYNEX LABORATORIES, s.r.o., Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1
Globdata a.s., Na Příkopě 9–11, 110 00 Praha 1
Detektory Mlejnský s.r.o., K Pepři 607, 254 01 Jílové u Prahy
Nadace Křižovatka, Nové Sady 607/41, 602 00 Brno
Swiftcurrent s.r.o., 252 82 Kamenný přívoz 318
PROMEDICA PRAHA GROUP a.s., Juarezova 17, 160 00 Praha 6
CHRIŠTOF, spol. s r.o., Komárovské nábřeží 465/10, 617 00 Brno
Gennet s.r.o., Kostelní 292/9, 170 00 Praha 7
Fine Apple s.r.o., Šimáčkova 22, 170 00 Praha 7
MIKUTCH - PRAGUE s.r.o., Kodaňská 81/4, 110 00 Praha 10
NEXT REALITY GROUP a.s., Anglická 583/11, 120 00 Praha 2
Kleček Associates s.r.o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1
MAGIC FACTORY s.r.o., Bystřičná 1268/2d, 104 00 Praha 10
NONSTOPMEDIC s.r.o., B. Smetany 1184, 250 88 Čelákovice
SIGIFUN s.r.o., Osecká 809/4a, 184 00 Praha 8
YOURSPORT PLUS s.r.o., Voroněžská 174/28, 101 00 Praha 10
INPE TRADE s.r.o., Terezínská 701/4, 190 00 Praha 9
Štochl Bohumil, Ing., Pod Čimickým hájem 222/6, 181 00 Praha

BEZNOSKA s.r.o., Dělnická 2727, 272 01 Kladno-Kročehlavy
Medtronic Czechia s.r.o., Prosecká 852/66,190 00 Praha 9
B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
Baxter Czech s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5
BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5
JAHEKA s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
PROMEDICA PRAHA GROUP a.s., Juarezova 17, 160 00 Praha 6
TAU PRAHA s.r.o., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
Podrazký Petr, Lišická 743, 190 16 Újezd nad Lesy
Astellas Pharma s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
PROMOS spol. s r.o., Nová 177, 757 01 Valašské Meziříčí
MČ Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 – Letňany
J&T Banka, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8
Richards Group, s.r.o., Batličkova 254/3, 182 00 Praha 8
MAFRY STAV s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
ZAFAX MEDICAl s.r.o., U Kněžské louky 2025/51, 130 00 Praha 3
Gerstenberger Jan, Ing., Lomená 66, 250 70 Panenské Břežany
DOS MUNDOS s.r.o., Žerotínova 59, 130 00 Praha 3
METIS s.r.o., Bohušovická 541/8, 190 00 Praha 9
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a.s., Průmyslová 1472/11, 110 00 Praha 10
GENNET, s.r.o., Kostelní 9, 170 00 Praha 7
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Krejčík Roman,Čumpelíkova 11b, 182 00 Praha 8
Usnul Milan, JUDr., U Jeslí 2266, 193 00 Praha 9
Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
BATIST Medical a.s., Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec
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SPONZOŘI A DÁRCI
NEJVĚTŠÍ DÁRCI
NEMOCNICE NA BULOVCE 2018

Liga proti rakovině Praha, Na Truhlářce 100/60, 180 81 Praha 8
STEM/MARK, a.s.,Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8
Nestátní zdravotnické zařízení, Budínova 2, 180 00 Praha 8
Globdata a.s., Na Příkopě 9–11, 110 00 Praha 1
Detektory Mlejnský s.r.o., K Pepři 607, 254 01 Jílové u Prahy
CHRIŠTOF, spol. s r.o., Komárovské nábřeží 465/10, 617 00 Brno
NONSTOPMEDIC s.r.o., B. Smetany 1184, 250 88 Čelákovice
BEZNOSKA s.r.o., Dělnická 2727, 272 01 Kladno-Kročehlavy
BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5
PROMEDICA PRAHA GROUP a.s., Juarezova 17, 160 00 Praha 6
Astellas Pharma s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
MČ Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 – Letňany
J&T Banka, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8
Richards Group, s.r.o., Batličkova 254/3, 182 00 Praha 8
METIS s.r.o., Bohušovická 541/8, 190 00 Praha 9
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MEDEVAC
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Zdravotně humanitární program MEDEVAC, řízený Ministerstvem vnitra
ČR, je zaměřen na poskytování lékařské péče osobám v regionech
zasažených humanitární krizí či přírodními katastrofami. Léčba
a pomoc civilistům je poskytována zdarma přímo v místě pobytu nebo
v oblastech uprchlických táborů. Nemocnice Na Bulovce se do programu
MEDEVAC zapojila mezi prvními již v roce 2014 a do konce roku 2018
se zúčastnila 16 zahraničních misí do Jordánska a Senegalu, kde
působily týmy ortopedické, oftalmologické, gynekologické a plastické
chirurgie. Nemocnice Na Bulovce se také ve spolupráci s VFN podílí na
vzdělávacím programu rehabilitačních pracovníků Kyjevské oblastní
nemocnice na Ukrajině. Spolupráce na programu MEDEVAC je plánována
i v následujících letech a rozsah aktivit se neustále rozvíjí podle aktuálních
světových potřeb.
V roce 2018 se Nemocnice Na Bulovce
zúčastnila následujících akcí:
- S
 táž ukrajinských lékařů
a fyzioterapeutů v NNB a VFN
(1-2/2018)
- Lékařská mise v Jordánsku (3/2018)
- ortopedický tým:
operováno 20 pacientů
- oftalmologický tým:
operováno 62 pacientů
- Lékařská mise v Jordánsku (4/2018)
- tým plastické chirurgie:
operováno 21 pacientů
- Lékařská mise v Senegalu
(11–12/2018)
- gynekologický tým:
operováno 20 pacientek ×
Mise MEDEVAC Jordánsko

Mise MEDEVAC Senegal
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AKREDITACE NEMOCNICE NA BULOVCE
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Nemocnice Na Bulovce
Budínova 67/2
180 81 Praha 8 – Libeň
IČO: 00064211
DIČ: CZ00064211
Číslo účtu:
Česká národní banka
16231081 / 0710

