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Areál Nemocnice Na Bulovce
začal postupně vznikat
od roku 1925.
Rozkládá se na návrší
navazujícím na Bílou skálu
v Praze 8-Libni v okolí již zaniklé
usedlosti Bulovka.
Dnes je to výjimečné pracoviště,
kde pracují výjimeční lidé –
a díky nim patří ke špičce
zdravotnictví v České republice.
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ÚVODNÍ
SLOVO
ŘEDITELE
Rok 2019 proběhl v Nemocnici Na Bulovce
především ve znamení zásadních změn. V oblasti
léčebně-preventivní péče došlo k významnému
rozvoji Komplexního onkologického centra.
Nemocnici se po dlouhém boji s dodavatelem
podařilo zprovoznit dva nové lineární urychlovače
v Ústavu radiační onkologie a nemocnice
vybojovala rozsáhlé odškodné za dlouhé průtahy
celého projektu. Významné modernizace a rozvoje
po stránce přístrojového vybavení se dočkaly také
onko-gynekologie a onko-urologie. V neposlední
řadě nemocnice pro Ústav radiační onkologie
převzala tříteslovou magnetickou rezonanci
z IKEM, jejíž instalace proběhne v roce 2020.
Nemocnice Na Bulovce takovým přístrojem doposud
nedisponovala.
V rámci rozvoje porodnice bylo otevřeno první
Centrum porodní asistence v České republice a byly
zahájeny práce na rekonstrukci nových porodních
apartmánů, k jejichž otevření následně došlo
v roce 2020. O porod v Centru porodní asistence
je velký zájem a Bulovka je dnes nejrychleji rostoucí
porodnicí v Praze.
V roce 2019 Nemocnice Na Bulovce prošla
akreditací Spojené akreditační komise v oblasti
kvality a bezpečnosti a obhájila tak svůj
akreditovaný statut.
Významné změny se dočkala Klinika infekčních,
parazitárních a tropických nemocí. Se zřizovatelem
se podařil pro kliniku vyjednat formální statut
vysoce specializovaného centra, které je svého
druhu jediné v České republice. V návaznosti na
získání statutu byly pro kliniku schváleny další
investiční akce. Změny ve statutu kliniky byly zásadní
součástí pro postupné ekonomické ozdravení

14 247
operací provedla NNB za rok 2019

nemocnice, jelikož v úhradové vyhlášce pro rok
2020 byly v roce 2019 pro tento typ center
vyjednány nové finanční prostředky. Výrazně lepší
finanční podmínky nad tento rámec se pak podařilo
vyjednat se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
V oblasti ekonomiky bylo, vedle výše zmíněného
navýšení příjmů, největším úspěchem uzavření rok
trvajících jednání o restrukturalizaci dluhu, který
si nemocnice s sebou historicky nesla. Věřitelé
Nemocnice Na Bulovce postoupily ve dvou vlnách
pohledávky v celkové hodnotě blížící se jedné
miliardě korun bankám a splatnosti byly rozloženy
na dobu osmi let. Tento krok dal nemocnici
potřebný prostor, aby se nadechla a mohla řešit
další oblasti nutné ke zlepšení celkové kondice
nemocnice. V neposlední řadě proběhly personální
audity, které byly potřebné k získání jistoty, že
nemocnice nevynakládá prostředky neefektivně
v této oblasti, která tvoří více než polovinu všech
nákladů nemocnice.
V oblasti provozu učinila nemocnice dva
zásadní kroky a úspěšně uzavřela dva rozsáhlé
a komplikované projekty. První se týkal internalizace
úklidu nemocnice. Tato služba byla více než deset
let dodávána externími subjekty. Internalizací služeb
došlo k radikálnímu zvýšení kvality a spolehlivosti
těchto služeb a k dosažení nižší ceny, než jakou
požadoval dřívější dodavatel. Druhým rozsáhlým
projektem bylo převzetí stravovacího provozu.
Nemocnice Na Bulovce má povinnost zajišťovat
stravování i pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice
a v rámci horizontální spolupráce dnes nově obě
zařízení připravují stravu společně, což se významně
odrazilo na zvýšení kvality stravování.
Ačkoli byl rok 2019 pro nemocnici stále ztrátový,
lze ho jednoznačně hodnotit jako pozitivní, jelikož
zde došlo k nastartování mnoha pozitivních
změn a nastavení takových trendů vývoje, které
jednoznačně směřují k rozvoji, stabilitě a zlepšení
fungování celé nemocnice.

Mgr. Jan Kvaček, ředitel NNB
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ÚVO DNÍ
S LOVO
NÁMĚSTKYNĚ
ŘEDITELEE
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
celé České republiky. Nemocnice disponuje
16 odděleními, sedmi klinikami s výukou studentů
1., 2., 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, dále
dvěma ústavy. Nedílnou součástí je laboratorní
komplex s mikrobiologickým, virologickým
i parazitologickým pracovištěm. V laboratorním
komplexu je dále provozována rutinní laboratoř
pro biochemii a hematologii. Kromě oddělení
a klinik poskytujících 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 2019 bylo v nemocnici
hospitalizováno 38 890 pacientů a ambulantně
ošetřeno bylo 684 236 pacientů. Proběhlo
14 247 operací a 2 049 porodů.
V únoru 2019 zahájilo na Gynekologicko-porodnické klinice provoz Centrum porodní
asistence, které znamená výrazný příspěvek
ke kultivaci porodnictví v České republice.
Klinika také více než zdvojnásobila objem péče
o onkologické pacientky oproti roku 2017.

Onkologická péče je poskytována především
v Ústavu radiační onkologie, kde byl v roce 2019
zahájen provoz na plně obměněné ozařovací
technice.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických
nemocí se stala Centrem vysoce specializované
péče pro vysoce nakažlivé nemoci v rámci
České republiky. Na Urologickém oddělení
byla zahájena příprava k získání statutu
Onkourologického centra.
V roce 2019 se výrazně zvýšila preskripce
e-receptů, která činila 95 procent ze všech
předepsaných.
Nemocnice Na Bulovce je také vybraným
zdravotnickým, vzdělávacím a výzkumným
zařízením určeným MZ ČR. Zdravotnická
pracoviště nemocnice jsou výukovými základnami
lékařských či jiných fakult, IPVZ, případně
dalších institucí pro vzdělávání lékařů a dalších
odborných pracovníků ve zdravotnictví a provádí
základní a klinický výzkum. Prostředky ve výši
5 880 711 Kč, získané v roce 2019
z institucionální podpory, byly racionálně využity
na investiční a neinvestiční záměry podporující
vědecké projekty.
Provozně-technická oblast se soustředila
zejména na insourcing úklidových a stravovacích
služeb. Velká pozornost byla rovněž věnována
optimalizaci nákladů, a to především
přesoutěžením či vysoutěžením potřebných služeb
a komodit. V oblasti zdravotnické techniky byl
největší objem prostředků směřován do nákupu
přístrojů pro onkogynekologii a ortopedii.
V oblasti nemovité infrastruktury byla zahájena
výstavba porodnických apartmánů a bylo
vybudováno centrální parkoviště.

Významného úspěchu se podařilo dosáhnout
i v IT oblasti. Vlastní aplikace eNeschopenka
byla nejen implementována v moderních
technologiích a s moderními architektonickými
postupy, ale zároveň zajišťuje nemocnici v této
oblasti nezávislost na dodavateli, a dokonce byla
nabídnuta k volnému užívání dalším nemocnicím.
Nemocnice se nadále potýká s nedostatkem
personálu, a to především v oblasti NZLP. Tuto
problematiku se snaží trvale intenzivně řešit,
jedním z programů je i Projekt Ukrajina.
Na závěr bych ráda poděkovala všem
kolegům za jejich nasazení a spolupráci jak
v jednotlivých týmech, tak mezi odděleními.

pacientů bylo ambulantně ošetřeno v NNB za rok 2019

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., náměstkyně pro léčebně-preventivní péči
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CENTRÁLNÍ LABORATOŘE

ODBOR SEKRETARIÁTU ŘEDITELE

Náměstek ředitele
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
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12

FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA

ODBOR BEZPEČNOSTI
A OCHRANY OSOB

Referát ostrahy
Referát dohledového centra
Referát technického zabezpečení

2478
zaměstnanců bylo v NNB ke konci roku 2109
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Úsek
pro ošetřovatelskou péči
náměstkyně:

Odbor centrálního nákupu

Mgr. Soňa Mendlová

vedoucí odboru:

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY V ROCE 2019:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Úsek pro ošetřovatelskou péči se soustředí na koncepční řízení, metodické a odborné vedení ošetřovatelské péče v NNB a na zajištění vzdělávání zaměstnanců. Součástí úseku jsou Oddělení nutričních
terapeutů, Sociální oddělení, Radiofyzikální oddělení, Nemocniční kaplani, Oddělení klinických psychologů, Oddělení vzdělávání a Zdravotní dispečink.

Základní prioritou úseku je poskytování kvalitní ošetřovatelské
péče. K tomuto cíli je nezbytné zajištění dostatečného počtu
kvalifikovaného personálu, o což tým Úseku pro ošetřovatelskou
péči aktivně usiluje následujícími kroky:
• Ve spolupráci s 3. LF UK v pavilonu č. 10 Interního oddělení
v nové odborné učebně probíhá část teoretické výuky budoucích
všeobecných sester.
• Nemocnici Na Bulovce navštívilo v rámci exkurzí
22 zdravotnických škol z ČR a jedna ze Slovenska.
• Za účelem získání nových absolventů NLZP bylo navštíveno
14 škol v ČR.
• Probíhá aktivní spolupráce s VOŠ a VŠ na praktické výuce
budoucích NLZP.
• V rámci zvyšování kvality ošetřovatelské péče jsou pro nelékařské
zdravotnické pracovníky organizovány konference, semináře
a další vzdělávací akce tak, aby měl personál možnost načerpat
nové poznatky a trendy v oblasti ošetřovatelství.

Bc. Martin Vackář

SPECIALIZOVANÁ
PRACOVIŠTĚ:
•
•
•
•
•

 ddělení nutričních terapeutů
O
Sociální oddělení
Radiofyzikální oddělení
Nemocniční kaplani
Oddělení klinických
psychologů
• Oddělení vzdělávání
• Zdravotní dispečink • 

V roce 2019 došlo k personální stabilizaci Odboru centrálního
nákupu, především v oblasti veřejných zakázek, a k vytvoření
funkčního týmu odborníků na danou problematiku. Tento tým
zahájil více než 300 výběrových řízení v režimu podlimitním,
nadlimitním a v režimu veřejných zakázek malého rozsahu.
Z toho tvořily veřejné zakázky na dodávky přibližně 80
procent, dalších zhruba 15 procent z celku odpovídalo
veřejným zakázkám na služby a zbylých 5 procent tvořily
zakázky na stavební práce. V rámci několika veřejných zakázek
byl Odbor centrálního nákupu povinen řídit se pravidly
stanovenými v rámci jednotlivých národních a evropských
dotačních programů, přičemž nároky na administraci těchto
zakázek jsou přísnější a časově náročnější. Oproti roku 2018
Odbor centrálního nákupu administroval téměř dvojnásobek
podlimitních, nadlimitních a veřejných zakázek malého rozsahu.
Na administraci veřejných zakázek se v roce 2019 podílelo
celkem osm zaměstnanců. •

300
absolvovali jsme více jak 300 výběrových řízení
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Oddělení
projektového řízení
vedoucí projektů:

Mgr. Tomáš Bazala

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Pro úspěšné fungování organizace velikosti a významu Nemocnice Na Bulovce je zásadní, aby velké
(ale často i zdánlivě malé) projekty byly řízeny
strukturovaně a podle metodik určených k přípravě, kontrolovanému průběhu, úspěšnému zakončení
a evaluaci těchto zásadních akcí uskutečňovaných
za účelem zefektivnění fungování celé nemocnice.
Cílem Oddělení projektového řízení je právě zavedení takových metod do struktur nemocnice a vytvoření projektově řízených procesů při řešení
různých oblastí. Oddělení se tak zabývá například
investičními projekty, podílí se na řešení personálních výzev nemocnice, pomáhá zefektivňovat
procesy a ve spolupráci napříč nemocnicí pomáhá
zavádět inovace, které v budoucnu posunou a zlepší fungování celé instituce.
Rok 2019 byl prvním plnohodnotným rokem fungování
projektového oddělení v rámci NNB. Tým projektového oddělení vedl různorodé projekty. Zásadní se
ukázalo zejména dokončení již v roce 2018 úspěšně nastartovaného procesu zavedení lineárních
urychlovačů. V rámci tohoto projektu se jednalo
o řešení velkého množství dílčích úkolů spojených
s uvedením přístrojů do klinického provozu, ale
také navazující nutnost úspěšně zavést do fungování Komplexního onkologického centra řadu nových
softwarových nástrojů, které jsou v rámci ČR unikátní.
V průběhu roku se také podařilo připravit dva
velké stavební projekty. V rámci příprav Centra porodní asistence probíhaly přípravné práce
s ohledem na potřeby Gynekologicko-porodnické
kliniky a navazující neonatologické péče. Vznikla
komplexní dokumentace směřující k podstatnému
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zlepšení komfortu rodiček v naší porodnici
a ve druhé polovině roku se podařilo zahájit
stavební práce. V případě vzniku nového pracoviště magnetické rezonance bylo potřeba nejdříve
vyřešit řadu administrativních úkonů, které byly
pro tuto unikátní výměnu mezi NNB a IKEM zcela
zásadní. Pracoviště vznikne v budově radiační
onkologie a bude reagovat na zvyšující se potřeby
kvalitní radiodiagnostické péče u onkologických
pacientů. Na sklonku roku se podařilo vysoutěžit dodavatele stavby a dokončení se předpokládá
v první polovině roku 2020.
Dále se tým projektového oddělení zapojil do řešení projektu ministerstva zdravotnictví v NNB
zaměřeného na získávání vysoce kvalifikovaných
pracovníků ve zdravotnictví ze zahraničí. V rámci tohoto projektu NNB přijala pět zdravotních
sester. Cílem projektu je nejen získat potřebný
personál pro vysoce vytížená pracoviště v NNB,
ale také vytvořit metodiku pro přijetí těchto
pracovníků (zajištění potřebných administrativních úkonů, pracovních podmínek, bydlení apod.)
a zároveň možnost získat například kvalitní jazykovou průpravu.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/
ZMĚNY V ROCE 2019:

•D
 okončení procesu zavádění
lineárních urychlovačů.
• Příprava, vysoutěžení
a započetí stavebních úprav
Centra porodní asistence.
• Administrace a příprava
projektu vytvoření nového
pracoviště magnetické
rezonance v rámci
Komplexního onkologického
centra NNB.
• Řešení projektu vysoce
specializovaných pracovníků
ze zahraniční ve zdravotnictví.
• Řešení právních vztahů mezi
NNB a MHMP.
• Příprava menších projektů
v rámci toxikologie,
centrálních laboratoří
a radiační onkologie. •

Projektové oddělení v dalším roce chystá metodiku
pro vedení projektů v rámci nemocnice a další
rozvoj svých aktivit. Úsek pro ošetřovatelskou
péči se soustředí na koncepční řízení, metodické a odborné vedení ošetřovatelské péče v NNB
a na zajištění vzdělávání zaměstnanců. Součástí
úseku jsou Oddělení nutričních terapeutů, Sociální oddělení, Radiofyzikální oddělení, Nemocniční
kaplani, Oddělení klinických psychologů, Oddělení
vzdělávání a Zdravotní dispečink.
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Oddělení controllingu
a analytiky
vedoucí:

Provozně-technický úsek
Úsek pro personalistiku a lázeňskou péči

Mgr. Jan Kubů

náměstek:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Pro efektivní řízení tak velké organizace, jakou
je Nemocnice Na Bulovce, je bezpodmínečně nutné
mít v ruce aktuální, spolehlivé a nezkreslené informace. Jedná se nejen o finanční data z účetních
systémů, ale také o informace, které se týkají
produkce jednotlivých klinik a oddělení. Je potřeba sledovat též data ze skladových systémů, hlídat
lidské zdroje a srovnávat tyto údaje s daty podobných nemocnic v České republice. Aby se taková
data z původních počítačových systémů nemocnice
potkala na jednom místě a vytvořila ucelený obrázek, to bylo zadání, se kterým vzniklo Oddělení
controllingu a analytiky. Jedním z dlouhodobých
cílů tohoto oddělení je vytvořit centrální datový
sklad, který bude napojený na datové zdroje ze
všech koutů nemocnice. Nad tímto zdrojem informací
pak vzniká analytická platforma, která nabídne

údaje v uživatelsky přívětivé podobě. Informace
budou dostupné nejen vedoucím pracovníkům a managementu nemocnice, ale i zaměstnancům, kteří
plní svoje běžné úkoly a určitý informační přehled jim jejich práci zjednoduší.
Vznik datového skladu je běh na dlouhou trať.
Od první chvíle však byli pracovníci oddělení
plně zapojeni do všemožných krátkodobých úkolů
různých úseků nemocnice. Jednalo se o datové analýzy, modelace, controllingovou činnost a vizualizace informací. Snahou oddělení bylo podpořit
vyjednávání nemocnice se zdravotními pojišťovnami, hledání úsporných opatření, zavedení řídicích
mechanismů pro zvýšení produkce a mnoho dalších
činností. S postupující prací na datovém skladu
a navazující informační platformě se tento seznam
ještě rozšíří.

Václav Studený

PROVOZNĚ-TECHNICKÁ OBLAST:

V roce 2019 proběhlo zásadní rozhodnutí vedení NNB
o insourcingu úklidových a stravovacích služeb. Úklid vlastními
silami byl zahájen k datu 1. 10. 2019. Důvodem bylo zvýšení
kvality a eliminace tlaku dodavatele na výrazné navyšování ceny.
K 1. 11. 2019 bylo následně zahájeno stravování a rozvoz stravy
vlastní péčí, a to i pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice. Jedná se
celkem o přípravu zhruba osmi tisíc stravních dávek denně.
Významná pozornost byla rovněž věnována optimalizaci
nákladů, a to zejména přesoutěžením či vysoutěžením potřebných
služeb a komodit.
V oblasti zdravotnické techniky byl největší objem prostředků
směřován do nákupu přístrojů pro onkogynekologie ve výši
přibližně 50 mil. Kč (mamograf, ultrazvuk apod.) a rentgenu pro
ortopedii.
V oblasti nemovité infrastruktury byla zahájena výstavba
porodnických apartmánů, bylo vybudováno centrální parkoviště
a prováděna zejména drobná provozní údržba.

PERSONÁLNÍ OBLAST:

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/ZMĚNY V ROCE 2019:

•Z
 mapování primárních datových zdrojů účetnictví,
skladů, produkce, personalistiky a objednávek.
• Budování a plnění datového modelu nemocnice.
• Zapojení zobrazovacího nástroje Tableau.
• Podpora vedení nemocnice při komunikaci se
zdravotními pojišťovnami.
• Vyčíslení doplatků pro zdravotní pojišťovny.
• Tvorba modelů cashflow pro Ekonomický úsek.
• Analýza obchodní politiky a bonusových smluv.
• Analýza čerpání nákladů jednotlivých klinik a oddělení.
• Jednání s klinikami ohledně ekonomických výsledků.
• Analýza záchytu receptů v lékárně NNB. •
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA

V roce 2019 byla v součinnosti se třemi odborovými organizacemi
působícími u NNB uzavřena nová kolektivní smlouva s platností
na dva roky.
V personální oblasti byl položen důraz na stabilizaci současného
personálu, a to v oblasti platové, benefitní i ve zlepšování
pracovního prostředí.
Hlavní úkol v oblasti náboru v roce 2019 souvisel s insourcingem
úklidových služeb (zaměstnanců). Rovněž byly převzaty stravovací
služby a dopravy stravování nejen pro Nemocnici Na Bulovce, ale
i pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice.
V oblasti odměňování byly zavedeny principy finanční
zainteresovanosti zaměstnanců na splnění rozhodujících úkolů
pro provoz nemocnice formou předem definovaného příslibu
podmíněného splněním předem definovaných ukazatelů.

ZÁKLADNÍ
PERSONÁLNÍ ÚDAJE NNB
K 31. 12. 2019:

V nemocnici bylo ke konci
roku zaměstnáno celkem
2 478 zaměstnanců, z toho
547 mužů a 1 931 žen,
v přepočtených úvazcích
2 263,97 – z toho
491,62 úvazků mužů
a 1 772,36 úvazků žen.
V této souvislosti je nutné
uvést, že v uvedených počtech
jsou zahrnuti i zaměstnanci
Slatinných lázní Toušeň
(71 lůžek)
a Lázeňské léčebny Mánes
(226 lůžek).
Problémy s nedostatkem
zdravotnického personálu
jsou ve vazbě na další období
umocněny nevhodnou věkovou
strukturou, kdy u lékařů chybí
zejména střední věková
struktura a u zdravotních sester
zaměstnanci ve věku do 40 let.
Z celkového počtu zaměstnanců
tvoří cca 10 % cizinci.
I přes značná omezení
ve zdravotnických provozech
se NNB snaží zaměstnávat
zdravotně hendikepované
občany, a to v celkovém počtu
46 osob. •
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Úsek informačních
a komunikačních technologií
náměstek ICT:

Martin Koníř

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

2019

byl rok úspěšného spuštění projektu eNeschopenka
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA

V roce 2019 byla dokončena restrukturalizace IT
oddělení a zajištěna zastupitelnost klíčových
pracovníků pro provoz nemocnice a oddělení IT
helpdesku od ostatních IT provozů. Pilotně v týmu
podpory klíčového nemocničního informačního systému se podařilo plně přejít na zásady agilní práce.
Díky užší spolupráci se zdravotnickými odděleními
v nemocnici se daří lépe cílit na jejich potřeby.

nejen implementována v moderních technologiích
a s moderními architektonickými postupy, ale zároveň zajišťuje nemocnici v této oblasti nezávislost
na dodavateli. Tato aplikace byla nabídnuta k volnému užívání dalším nemocnicím.

I přes nepříznivou situaci v oblasti investic došlo k nasazení opensource portálové platformy pro
vývoj interních aplikací, která se stane základem
nového intranetového řešení, nasazení BPM systému, který umožní elektronizaci procesů nemocnice
a mitigaci některých významných rizik v oblasti
kybernetické bezpečnosti po provedení bezpečnostního auditu.

Neméně významné je, že IT NNB se při jakémkoliv rozvoji drží standardů servisně orientované
architektury, technologických standardů v integracích, zásad otevřeného softwaru a vyhýbá se
proprietárním dodavatelským řešením. Snižuje tak
míru dodavatelského uzamčení (vendor lock-in), což
z dlouhodobého hlediska umožní transparentní nákupy a snížení nákladů.

Zároveň se podařilo nastartovat interní vývoj
aplikací pro potřebu nemocnice, jehož výstupem je
například vlastní aplikace eNeschopenka, která je

SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI:

Tým Úseku informačních
a komunikačních technologií
tvoří celkem 25 odborníků,
vedle vedoucího a asistenta
oddělení zde pracují dva
PM/analytici, procesní analytik,
java vývojář, security architekt,
security manager,
12 administrátorů různých
systémů, dva lidé na helpdesku
a pět techniků.

V roce 2019 také došlo k v zásadě bezproblémovému
přebrání IT stravovacího provozu, a to v rekordně
krátkém čase, vzhledem k jeho komplexitě.

Průběžně samozřejmě dochází k obnově hardwaru
(koncového i infrastruktury), podpoře aplikací
a školení personálu.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2019:
• Personální a organizační změny:
• Dokončení restrukturalizace IT oddělení.
• Zajištění zastupitelnosti u klíčových systémů po personální obměně.
• Zavedení agilních postupů.
• Vytvoření kompetencí interní analýzy a vývoje.
• Rozvoj:
• Nasazení BPM platformy.
• Nasazení portálové platformy.
• Zvýšení kybernetické bezpečnosti.
• Vytvoření vlastní aplikace eNeschopenka.
• Přebrání IT stravovacího provozu a jeho integrace do IT provozu NNB.
• Aplikace a důsledné dodržování stávajících strategií:
• Servisně orientovaná architektura a oddělení servisní vrstvy.
• Definice primárních systémů.
• Oddělená prostředí a release management jako součást DevOps. •
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Oddělení PR a komunikace
Bc. Filip Řepa
tisková mluvčí: Mgr. Simona Krautová
vedoucí:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Oddělení PR a komunikace ve spolupráci s jednotlivými pracovišti zajišťuje kompletní prezentaci
NNB směrem k veřejnosti i zaměstnancům. Jedná se
především o následující činnosti:
vydávání tiskových zpráv
organizace tiskových konferencí a briefingů
komunikace se zástupci médií
vydávání interního newsletteru
vydávání výročních zpráv
aktualizace obsahu na webu NNB
správa sociálních sítí
jednání se státními institucemi
koordinace předávání darů nemocnici
výroba edukačních a prezentačních materiálů
tvorba nového orientačního systému
pořádání interních sesterských workshopů
tvorba korporátní identity
event management
podpora náborových aktivit
kultivace pracovního prostředí
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI/
ZMĚNY V ROCE 2019:

Uplynulý rok byl v oblasti
PR a komunikace s ohledem
na počet realizovaných
i rozpracovaných projektů
poměrně hektický, nicméně
je velmi potěšitelné, že
vynaložená energie se
vrací v pozitivní odezvě
od zaměstnanců i veřejnosti.
•N
 emocnice Na Bulovce je
v médiích mnohem častěji
skloňována v souvislosti
s pozitivními tématy,
událostmi, pacientskými
příběhy, unikátními léčebnými
postupy a operacemi, a to je
image, kterou si nemocnice
se svými zaměstnanci
a mnoha špičkovými
odborníky skutečně zaslouží.
• Ve spolupráci s technickým
úsekem se podařilo připravit
a realizovat první fázi
nového navigačního systému.
V areálu bylo nainstalováno
sedm orientačních map.
V dalších fázích budou
na křižovatky instalovány
směrové ukazatele
a v budovách se objeví nové
orientační tabule. Sestry
dostaly k dispozici mapy
ve formě trhacích bloků, díky
kterým mohou pacientům
snadno vyznačit, kudy a kam
se v areálu nemocnice
dostanou.

• Oddělení PR a komunikace
stále častěji spolupracuje
s jednotlivými pracovišti
na přípravě nejrůznějších
propagačních a informačních
materiálů pro pacienty,
a to v tištěné i elektronické
podobě. V loňském roce byly
pro kliniky a oddělení NNB
připraveny desítky plakátů
a informačních letáků.
• Na rozdíl od předchozích
let jsou výroční zprávy
zpracovávány obsahově
i graficky na vysoké úrovni,
a to v českém i anglickém
jazyce.
• Prostřednictvím interního
newsletteru jsou zaměstnanci
informováni o aktuálním dění
v naší nemocnici.
• Dalším velkým projektem
jsou nové internetové stránky
nemocnice, kde je připraven
moderní webový design
a probíhá programování.
Předpokládaný termín
spuštění nových internetových
stránek je léto 2020.
• Bylo nastartováno aktivnější
využívání sociálních sítí,
a to nejen pro prezentaci
nemocnice, ale také
jako osvědčená podpora
náborové činnosti
personálního oddělení.

•O
 ddělení PR a komunikace
vyjednalo několik
zaměstnaneckých
benefitů ve formě slev
u partnerů z nejrůznějších
oblastí, rozšiřování těchto
benefitů bude pokračovat
ve spolupráci s personálním
oddělením.
• Obrovský zájem vyvolalo
zpřístupnění podzemní
nemocnice pro zaměstnance
a následně i pro veřejnost.
Prohlídky budou pokračovat
i v dalším roce.
• V roce 2019 byly poprvé
zorganizovány „sesterské
workshopy“ s vedením
nemocnice na Infekční
a Chirurgické klinice, které se
ukázaly jako velmi potřebné –
a proto budou i nadále
pokračovat.
• Podařilo se dojednat a oživit
spolupráci s nejrůznějšími
subjekty od příspěvkových
a charitativních organizací
přes média až po velmi
speciální partnerství, jakým
je například spolupráce
Ortopedické kliniky a České
asociace skateboardingu.
U příležitosti tohoto
spojení vzniklo také video,
které je s téměř 60 tisíci
oslovenými uživateli historicky
nejúspěšnějším příspěvkem
na facebookovém profilu
Nemocnice Na Bulovce. •
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50 000 000
korun investovala NNB do nákupu přístrojů
pro onkogynekologii v roce 2019
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I. KLINIKY A ODDĚLENÍ

Anesteziologicko-resuscitační
oddělení
MUDr. Zdeňka Krupková
Mgr. Hana Kožmínová

primářka do 10/2019:
vrchní setra:

primář od 10/2019:

Centrální laboratoře
MUDr. Jakub Bala

vedoucí:

MUDr. Blanka Horová

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

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 spolupracuje s operačními
a neoperačními obory. Od listopadu 2019 je součástí ARO také Urgentní příjem.

Centrální laboratoře se nacházejí v pavilonu
č. 8 areálu Nemocnice Na Bulovce. Pracovní režim
je organizován na principu konsolidace laboratorních provozů podle odborností – klinické biochemie a imunologie, klinické hematologie a krevní
transfuze s hematologickou ambulancí a úsekem
přípravy autotransfuzí a klinické mikrobiologie
zahrnující úsek parazitologie, virologie, molekulárně biologických metod v laboratorní diagnostice a laboratoř vyšetřování s následnou přípravou
autovakcín. Součástí Centrálních laboratoří jsou
dvě samostatná Centrální odběrová místa s přímou
návazností na laboratoře a společný Centrální
příjem vzorků.

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. Součástí
oddělení je ambulance pro
léčbu bolesti zabývající se velmi
složitou problematikou tišení
bolesti u nemocných s chronickým algickým syndromem
nejrůznější příčiny (onkologická,
degenerativní či metabolická
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.

FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA

ARO Nemocnice Na Bulovce se
jako jedno z prvních pracovišť
začalo intenzivně zabývat praktickou aplikací regionálních
anestezií všech druhů. V současné době jsou zde rutinně
prováděny:
• 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 tomto 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 „acute
pain-servis“ a patří mezi první
v České republice, kde byla
tato služba zavedena. •

297

V NNB bylo v roce 2019 zaměstnáno 506 lékařů,
z toho 297 bylo žen
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SPECIFICKÉ
ČINNOSTI:

Centrální laboratoře (bakteriologie, virologie)
jsou vybaveny nepodkročitelným minimem zařízení –
BSL3 pro vyšetřování vysoce nebezpečných nákaz
a plně poskytují služby největšímu infekčnímu
oddělení v republice – Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí NNB.

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:

Hematologická ambulance NNB je v současné době jedinou
specializovanou hematologickou ambulancí pro téměř půl milionu
občanů spádové oblasti Nemocnice Na Bulovce (Praha 8 a 9,
Praha-Východ). Kolektiv pěti lékařů a tří sester poskytuje
hematologická vyšetření a dispenzarizace pacientů, konziliární
činnost pro ambulance a lůžková oddělení NNB, diagnostiku
poruch krvetvorby včetně vyšetření kostní dřeně – sternální punkce
s aspirací, trepanobiopsie ve spolupráci s anesteziologem, dále
terapeutické venepunkce, intravenózní aplikace preparátů železa,
hemosubstituce (transfuze).

Laboratoře sledují vývoj a nové moderní trendy
vyšetřování, v současné epidemické situaci od ledna 2020 čelí velké zkoušce při vyšetřování nákazy
koronavirem COVID-19 (SARS CoV-2). Oddělení klinické mikrobiologie je druhou laboratoří po SZÚ
Praha, která se aktivně zapojila do vyšetřování
a detekce onemocnění COVID-19 a snaží se úspěšně
zvládat nárůst poptávky o vyšetření COVID-19 úměrný aktuálnímu šíření infekce v populaci.
Velmi významná je celorepubliková činnost úseku
parazitologie s plně funkční Národní referenční
laboratoří pro diagnostiku tropických parazitárních infekcí zřízenou MZ ČR v roce 2018.
Nutno zdůraznit, že mikrobiologie je největším výrobcem autovakcín v Praze a naplňuje požadavky pro
nemocnici a velký okruh ambulantních pacientů.
V roce 2019 prošly Centrální laboratoře úspěšně
akreditačním řízením ISO 15189 spojeným se získáním certifikátu NASKL ČLS JEP pro odbornosti 801,
818, 222, 802 a 805.

NOVÉ METODY A POSTUPY:

OKBI
• Do zkušebního provozu byla
uvedena nová elektronická
žádanka pro extramurální
vyšetření, která přispěla
ke sjednocení a zjednodušení
systému odesílání vyšetření
do smluvních laboratoří.
• Nové metody AFP, vitamin
B12, Ferritin a Prolaktin v SI
jednotkách nahradily ty
stávající.

• Byla zavedena metoda
glukóza v plazmě s odběrem
do antiglykolytického činidla,
na elektronické žádance
zpřístupněna pro Pediatrické
oddělení.
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OKHT
• Nová metoda vyšetření
eozinofilů ve sputu.
• U vyšetření mozkomíšního
moku implementován postup
pro korekci v případě
kontaminace periferní krví.
• Zavedeno užití tablet DOAC
STOP pro vybraná koagulační
vyšetření u pacientů léčených
pomocí přímých orálních
antikoagulancií pro zrušení
interference.
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OKM
• Nastaven pravidelný
screening pro odhalování
fenotypových rezistencí
Gram negativních tyčinek
izolovaných od pacientů
nemocnice pro rychlý zásah
do léčby a šíření rezistence.
• Zavedení moderních
selektivních půd v diagnostice
Campylobacter jejuni.
• Multiplex PCR (detekce
bakteriálních, virových
a parazitárních původců)
jako podklad pro úspěšnou
transplantaci stolice při
klostridiové enterokolitidě.
• Zahájení jednání
o implementaci ATB projektu
Stewardshipu pro NNB
ve spolupráci s pracovníky
lékové komise NNB.
• Zahájení sérologické
diagnostiky Mycoplasma
pneumoniae, klíšťové
meningoencefalitidy
a enterovirů
na imunoanalyzátoru
VIDIMAT.
• Převedení vyšetřování
importovaných
antropozoonóz – viry Zika,
Dengue a Chikungunya –
na nový imunoanalyzátor
VIRCLIA, rozšíření o metodiku
rickettsióz (Bartonella).
• Automatizace sérologie virové
hepatitidy E.
• Zavedení imunoanalyzátoru
LIAISON XL pro sérologickou
diagnostiku virových hepatitid
a HIV, herpetických virů

FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA

a parvoviru B19.
•V
 yužití metody western
blott pro vyšetřování
důležitého markeru chronické
chlamydiové infekce – cHSP60
(chlamydiový heat-shock
protein).
• K serologické diagnostice
spalniček se doplnila přímá
molekulární diagnostika.
• Zaveden rozšířený respirační
panel v systému FilmArray.

UNIKÁTNÍ
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ:

OKBI přístroje
• Proběhlo výběrové řízení
na POCT analyzátory pro ARO
a NEO JIP, byly instalovány
přístroje Radiometer ABL
90 Flex včetně middleware
Aqure, který umožňuje
vzdálenou správu přístrojů
a zprostředkovává
připojení do laboratorního
informačního systému.
Další přístroj byl instalován
do statimové laboratoře
OKBI.
• Na základě výběrového řízení
byl inovován elektroforetický
analyzátor Interlab G26
v imunologické laboratoři.
• Na základě výběrového
řízení byl pořízen nový
imunochemický analyzátor
Phadia 250 sloužící
ke stanovování specifických
IgE (alergenů) v laboratoři
imunologie.
• V přípravě je výběrové řízení
na automatický analyzátor
pro zpracování moče
a tělních tekutin.

OKHT přístroje
• Byly instalovány dva
velkokapacitní plně
automatizované koagulační
analyzátory: STA-R Max a STA
Compact Max.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•C
 entrální laboratoře obhájily
v závěru roku 2019 certifikát
NASKL na další dva roky
v odbornostech 801, 818,
222, 802 a 805.
• NRL pro diagnostiku
tropických parazitárních
infekcí. Zřízením NRL
a zpřesněním nabídky
parazitologických vyšetření
enormně vzrostl počet
extramurálních vyšetření,
došlo k nárůstu počtu výkonů
a počtu vyšetřených pacientů.
Praktická realizace nabídky
vyšetření velkou měrou
přesahuje spádovou oblast
Prahy a uspokojuje zájmy
a potřeby lékařů z celé České
republiky.
• RNDr. Richterové spolu
s Mgr. Zicklerovou bylo
předáno pořádání konferencí
Klinické parazitologie
konaných ve dvouletých
cyklech (následující 2021).
• Autorsky se kolektiv
parazitologie podílel
na čtyřech publikacích
připravených k vydání.
• Proběhlo třetí kolo přípravy
EHK pro tropické tkáňové
parazitózy a konzultační
stáže zúčastněných
parazitologů. NRL zavedla

kurz Novinky v klinické
parazitologii pod patronátem
IPVZ s předpokládanou
periodicitou jednou ročně,
pro rok 2020 je v přípravě
morfologický kurz krevních
parazitů. V laboratoři
proběhly stáže českých
i zahraničních studentů
3. LF UK v rámci volitelného
předmětu. Výsledky
práce byly prezentovány
na několika zahraničních
a českých kongresech.
• Elektronická komunikace
s extramurálními žadateli.
Průběžně probíhají jednání
zaměřená na realizaci
elektronického zasílání
výsledků externím žadatelům.
• Publikační činnost v roce
2019: MUDr. Renata Barbara
Steinbauerová – Nedostatek
železa u pacientů v ordinaci
praktického lékaře – Acta
medicinae 13/2019,
str. 98–101. •

15189
V roce 2019 naše Centrální laboratoře úspěšně získaly certifikaci ISO
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Dermatovenerologická klinika
Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
MUDr. Veronika Křížková, MBA
vrchní sestra: Bc. Martina Šimková

Centrální sterilizace
vrchní sestra:

přednostka:

primářka a zástupkyně pro pedagogiku a vědu:

Mgr. Irena Chládková

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:
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
pro zhruba 70 zdravotnických pracovišť. Výhodou
centralizace je zajištění vysoké kvality předsterilizačních a sterilizačních procesů, školený

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•V
 roce 2019 byla Centrální
sterilizace vybavena dvěma
novými mycími automaty.
Instalována byla také nová
úpravna vody pro zvýšení
kvality a kapacity výroby
demineralizované vody.

personál, úspora času ošetřovatelského personálu
a v neposlední řadě nižší ekonomické náklady.
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, a to na základě
smlouvy o dílo. Spokojenými klienty je řada privátních praktických i odborných lékařů, hemodialyzační pracoviště a další.

•P
 racoviště Centrální sterilizace NNB je od roku 2018 držitelem
certifikátu potvrzujícího zavedení a shodu managementu
kvality pro zdravotnické prostředky dle ČSN EN ISO 13485
ed. 2:2016. Mezi hlavní přínosy certifikace patří 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. Dále 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. •

Dermatovenerologická klinika Nemocnice Na Bulovce
se nachází v pavilonu 9, v budově z roku 1937.
V minulosti prošla rozsáhlou rekonstrukcí a byla
vybavena špičkovými přístroji: jako jediná v republice disponuje šesti digitálními dermatoskopy
a konfokálním mikroskopem k neinvazivnímu vyšetření kožních nádorů, dále nabízí ošetření cévním
laserem, přístrojem pro fotodynamickou terapii
či excimerovým světlem (308 nm) pro fokusovanou
léčbu lupénky a vitiliga, lymfologické centrum
má deset lymfodrenážních přístrojů. Klinika 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

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:

• Lymfologické centrum
• Venerologické centrum
• Centrum biologické léčby
lupénky, ekzému, kopřivky
• Melanomový tým
(onkodermatologie)
• Dětská dermatologie
• Kožní projevy lymeské boreliózy
• Vitiligo
• Hojení ran

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

• Vydání učebnice Klinická
dermatovenerologie, autorka
Jana Hercogová a kolektiv.
Na učebnici se podílelo 76
spoluautorů ze všech českých
a dvou slovenských dermatovenerologických klinik, z toho
23 z Dermatovenerologické
kliniky a několik kolegů z dal-
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ších klinik NNB. Učebnice má
dva díly, 1 736 stran, 1 658
barevných fotografií, 256 histopatologických fotografií,
540 tabulek.
• Realizace dvou kurzů pro rezidenty v dermatohistopatologii
v Bioptické laboratoři v Plzni.
• Uspořádání 25. národního dermatologického kongresu v Brně.
• Vstup do evropské sítě vzácných nemocí ERN-SKIN, a to
ve dvou problematikách – nemoci s poruchou keratinizace
a malformace cévní.
• Impaktované publikace:
• Rob F., et al. Prevalence
of Chlamydia trachomatis
and Neisseria gonorrhoeae
co-infections among patients
with newly diagnosed syphilis:
a single-centre, cross-sectional
study. Cent Eur J Public Health.

pro venerologii pro Prahu 8 a největším lymfologickým centrem v Praze. Klinika je výukovou
základnou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Je akreditovaným pracovištěm Ministerstvem zdravotnictví ČR pro vzdělávání lékařů
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.

2019 Dec;27(4):285-291.
• Hercogová J., et al. AURIEL–PsO:
a randomized, double-blind
phase III equivalence trial to
demonstrate the clinical similarity of the proposed biosimilar
MSB11022 to reference adalimumab in patients with moderate-to-severe chronic plaque-type psoriasis. Br J Dermatol.
2020 Feb;182(2):316–326.
• Edwards CJ, Hercogová J.,
Albrand H., Amiot A. Switching to biosimilars: current
perspectives in immune-mediated inflammatory diseases.
Expert Opin Biol Ther. 2019
Oct;19(10):1001-1014.
• Stehlikova Z.,et al. Dysbiosis of
Skin Microbiota in Psoriatic Patients: Co-occurrence of Fungal
and Bacterial Communities.
Front Microbiol. 2019 Mar

21;10:438.
• Stehlikova Z.,et al. Crucial
Role of Microbiota in Experimental Psoriasis Revealed by
a Gnotobiotic Mouse Model.
Front Microbiol. 2019 Feb
21;10:236.
• Suppa M., et al. Prevalence
and determinants of sunbed
use in thirty European countries: data from the Euromelanoma skin cancer prevention
campaign. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Mar;33
Suppl 2:13–27.
• Suppa M, et al. Association of
sunbed use with skin cancer risk
factors in Europe: an investigation within the Euromelanoma
skin cancer prevention campaign. J Eur Acad Dermatol
Venereol. 2019 Mar;33 Suppl
2:76–88. •
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Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP)
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B.
vrchní sestra: Mgr. Hana Středová
primářka:

Gynekologicko-porodnická klinika
Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
MUDr. Peter Koliba
vrchní sestra: Alena Wernerová, MBA
přednosta:
primář:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

DIOP poskytuje pacientům v rekovalescenci 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.

Gynekologicko-porodnická klinika je společným pracovištěm 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Nemocnice Na Bulovce. Zajišťuje celé spektrum péče v oboru. Je intermediárním perinatologickým
centrem. Je akreditovaným centrem vysoce specializované péče v onkogynekologii (Onkogynekologické
centrum). Je výukovým akreditovaným centrem pro předatestační přípravu v oborech gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie a urogynekologie. Realizuje výuku studentů 5. ročníku oboru všeobecné
lékařství. V rámci kliniky funguje v ČR první modelové Centrum porodní asistence.

NOVÉ
METODY A POSTUPY:

Oddělení DIOP se specializuje
na hojení chronických ran
a dekubitů, kdy se daří
vyhojit i léze úrovně dekubitu
IV. stupně. Rovněž zde byla
vypracována ošetřovatelsko-rehabilitační metoda
k úspěšné dekanylaci pacientů,
kterým se dlouhodobě nedařilo
odstranit tracheostomickou
kanylu, včetně pacientů
po kraniotraumatech.

SPECIALIZOVANÉ
AMBULANCE:

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

• Získání

nové bio lampy, která
byla pořízena z finančních
darů.
• V roce 2019 dokončila
jedna zdravotní sestra
specializované studium –
ARIP, druhá pokračuje
v nástavbovém studiu.
Ošetřovatelský tým
na oddělení DIOP je
dlouhodobě stabilní.
• Za rok 2019 bylo na oddělení
DIOP hospitalizováno celkem
36 pacientů,
z toho 7 pacientů bylo
hospitalizováno již v letech
2017 až 2018, 21 jich bylo
propuštěno do domácí
péče, rehabilitačních center
a sociálních služeb,
zemřelo 8 pacientů. •

36

pacientů bylo za rok 2019
hospitalizováno na oddělení DIOP
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•A
 mbulance dětské
gynekologie – klinika je
sídlem evropské organizace
dětské gynekologie
(EURAPAG)
• Centrum onkologické
prevence
• Centrum pro jedince
s dědičnou dispozicí ke vzniku
zhoubných nádorů (BRCA
centrum)
• Ambulance pro rizikové
a patologické těhotenství
• Urogynekologická ambulance
• Onkogynekologické centrum
• Ambulance pro léčbu
endometriózy
• Mammologická ambulance
• Centrum porodní asistence

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•V
 únoru 2019 zahájilo
na klinice provoz Centrum
porodní asistence (CPA), které
znamená výrazný příspěvek
ke kultivaci porodnictví
v České republice.
• V závěru roku 2019 pořídila
klinika zcela nové vybavení
operačních sálů (operační
stoly, světla, laparoskopické
věže, techniku pro neradiační
detekci sentinelové uzliny),
jednotky intenzivní péče
i zákrokového sálku.
• Centrum porodní asistence
se stalo modelovým
centrem, které má ukázat
a ověřit možnosti kultivace
systému porodnické péče
o nízkorizikové rodičky.
• Klinika významně
zvýšila objem péče
o onkogynekologické
pacientky, a to na více než
dvojnásobek ve srovnání
s rokem 2017. •
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Chirurgická klinika

Interní oddělení

Doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.
MUDr. Pavel Horák
vrchní sestra: Mgr. Renata Grymová

primář:

přednosta:

MUDr. Jiří Koskuba
vrchní sestra: Mgr. Lucie Kramešová

primář:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Chirurgická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce zajišťuje ambulantní a nemocniční péči pro
pacien
ty s chirurgickými chorobami. Klinika disponuje celkem 83 lůžky, z toho je 14 lůžek intenzivní
péče a 3 lůžka v režimu jednolůžkového nadstandardně vybaveného pokoje. V celém rozsahu se zde provádí hrudní, břišní, cévní a mammární chirurgie, péče o pacienty s úrazy hlavy, hrudníku a břicha.
Klinika je součástí komplexního onkologického centra.

Interní oddělení Nemocnice Na Bulovce poskytuje plně akreditovanou diagnostickou i akutní standardní
až intenzivní nemocniční péči prakticky v celém rozsahu oboru vnitřního lékařství. Její součástí je
i možnost urgentních kardiologických invazivních výkonů na bezprostředně sousedící Kardiologii s.r.o.
Pracoviště disponuje stovkou akutních lůžek na čtyřlůžkových stanicích a 14 lůžky intenzivní péče ve
2 JIP.

Mezi priority pracoviště patří:
• NanoKnife. Tento přístroj se používá pro zničení neresekabilních
plicních nádorů. Jedná se o unikátní metodu, kterou využívá
Chirurgická klinika Nemocnice Na Bulovce pro plicní nádory jako
jediné pracoviště v ČR.
• Léčba vzácných nádorů pobřišnice. V této oblasti je klinika
největším centrem v ČR. Metodu HIPEC zde provádí již
21 let, v posledních třech letech byla metoda rozšířena na léčbu
mezoteliomu pohrudnice, tzv. HITHOC.
• Miniinvazivní chirurgie. V miniinvazivě se na klinice provádí celé
spektrum resekcí plic, resekce jícnu, žaludku, střeva i konečníku.
Samozřejmostí jsou menší operace – laparoskopicky téměř
100 % operací žlučníku a většina operací akutního zánětu
slepého střeva, dále laparoskopické plastiky kýl a operace
bráničního hiátu – fundoplikace, plastiky bráničních kýl atd.
• Řešení komplikovaných onemocnění konečníku, včetně funkčních
poruch, centrum pro implantace neurostimulátorů u pacientů
s anální inkontinencí. Koloproktologie má Na Bulovce dlouhou
tradici. Chirurgická klinika je školicím pracovištěm IPVZ, centrem
pro implantace neurostimulátorů a taktéž centrem pro léčbu
nespecifických střevních zánětů (IBD), podává se zde biologická
léčba. V proktologii klinika poskytuje konziliární činnost pro
pracoviště z celé ČR.
• Hemikorporektomie. Vzácný výkon pro septické komplikace
v oblasti pánve, kdy je amputována dolní polovina těla včetně
pánve.
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SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:
•
•
•
•
•
•
•

Cévní
Kýlní
Proktologická
Mammologická
Hrudní
Gastroenterochirurgická
Stomická

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2019:

• Ze vzácného spektra pacientů byli další pacienti ošetřeni
metodami IRE za použití přístroje NanoKnife a HITHOC
pro nádory pohrudnice.
• Omezení počtu standardních lůžek pro nedostatek
personálu.
• Publikační činnost:
• článek v časopisu Kazuistika: Absces sleziny jako vzácný
projev mimoplicní tuberkulózy – kazuistika. HORÁK,
Pavel Kor., HOROVÁ B., KOUTNÍKOVÁ H., MARVAN,
Jaroslav, FULÍK Jan, FANTA, Jan.
• přehledový článek v Rozhledech v chirurgii: Operační
řešení tříselné kýly z pohledu nejnovějších doporučení.
HORÁK Pavel, CHLUPÁČ J., FRONĚK Jiří.
• přehledový článek v Klinické onkologii: Maligní nádory
peritonea – úvod do problematiky. BARTOŠKA Petr,
ANTOŠ František, NĚMEC Libor, HOSKOVEC David,
DYTRYCH Petr, LEVÝ Miroslav, KLOS Dušan, TOMÁŠEK Jiří.
• přehledový článek v Klinické onkologii: Pseudomyxom
peritonea. BARTOŠKA Petr, ANTOŠ František, VÍTEK Pavel,
MARX Josef, KOPIC Jiří, HOLEČKOVÁ Petra. •

Tento základní klinický úsek se nachází v pavilonu č. 10, který je majetkem Hlavního města Prahy. Bohužel s ohledem na jeho stáří a zanedbanost nezbytné modernizace je ve špatném stavebním i technickém
stavu. V závěru roku alespoň započala rekonstrukce JIP-A v prvním podlaží budovy. Zásadní obnovu však
vyžaduje pavilon celý.
Naštěstí díky nasazení personálu a vedení nemocnice ve vnitřních prostorách klient tuto skutečnost
tolik nepocítí. Ostatně jedině tak je pracoviště vůbec schopné poskytovat nemocniční péči obrovskému přirozenému a přitom nezadržitelně stárnoucímu spádovému území v severovýchodním sektoru Prahy,
včetně přilehlých oblastí Středočeského kraje. Bohužel tím takřka trvale poptávka převyšuje nabídku.
Otevření 5. lůžkové stanice by proto bylo ideálním řešením. Prostory jsou. Problémem je však zvláště
nedostatek zdravotních sester na tomto nesporně fyzicky i psychicky velmi náročném klinickém úseku.
A to přesto, že zde probíhá jak výuka budoucích sester z 3. LFUK, tak díky plné akreditaci a dostatečnému počtu školitelů prochází řada lékařů-stážistů.

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE:

• E ndokrinologicko-diabetologická ambulance s bezprostřední
návazností na pracoviště hrudní chirurgie s možností erudovaných
operačních zákroků, například na štítné žláze.
• Kardiologická ambulance disponující novými přístroji pro
echokardiografie a holterovské monitorace i UZV vyšetření
žil a tepen DK s bezprostřední návazností na další potřebná
pracoviště jako Oddělení funkční diagnostiky NNB, Centrum
nukleární medicíny (sousedí s pavilonem) a, jak již výše uvedeno,
včetně invazivní kardiologie.
• Další specializovanou ambulancí je gastroenterologie, která
je zaměřena na celé spektrum chorob zažívacího traktu, jater,
žlučových cest a slinivky břišní. Zajišťuje spektrum vyšetření jako
jsou gastroskopie, koloskopie, ERCP či necílené jaterní biopsie.
Naštěstí již s ohledem na tradici, kdy díky panu profesoru
Mařatkovi právě zde česká gastroenterologie vznikala, je tato
ambulance po kompletní renovaci a vyšetření probíhají v

maximálně moderním a pro klienty vlídném prostředí. Tento úsek
a jeho personál zajišťuje pro celou NNB dostupnost nepřetržité
výjezdové urgentní gastroenterologické příslužby. Navýšení
počtu vyšetřených brání přes velký zájem již toliko personální
a přístrojové limity. V plánu je hlavně pro enormní nárůst počtu
nemocí pankreatu, včetně karcinomu, ještě zajištění tolik potřebné
a nemocnici chybějící jícnové endosonografie.
• Ambulance nutriční poskytuje péči při problémech s výživou
širokému spektru klientů napříč odbornostmi.
• Chronická interní ambulance se stará o dovyšetření a doléčení
klientů, u kterých je to potřebné a možné, převážně krátce po
jejich hospitalizaci nebo v rámci jejího přerušení. •
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Klinika infekčních, parazitárních
a tropických nemocí
přednosta 1. LF UK: Doc.

MUDr. Hanuš
přednosta 2. LF UK: Doc. MUDr. Dušan
přednosta 3. LF UK: Prof. MUDr. Jiří
primářka: MUDr. Hana Roháčová,
vrchní sestra: Květuše Novotná

Rozsypal, CSc.
Pícha, CSc.
Beneš, CSc.
Ph.D.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Klinika infekčních, parazitárních a tropických
nemocí je největším zařízením svého druhu na území
České republiky. Disponuje osmi standardními odděleními a dvěma jednotkami intenzivní péče.
Na klinice jsou umístěny i operační/porodní sály,
které jsou určeny pro pacienty s infekčními nemocemi, kteří vyžadují operační zákrok nebo jde
o porod infekčně nemocné ženy. V roce 2019 bylo
centrum pro vysoce nakažlivé nemoci zařazeno
do center vysoce specializované péče v rámci České
republiky. Klinika je dále centrem pro HIV pozi-

tivní pacienty, jimž je poskytována komplexní
péče včetně porodu HIV pozitivních žen a operačních zákroků. Na klinice je i garantované centrum
infekčních žloutenek, kde probíhá léčba nejmodernějšími léky. V letošním roce poskytovala klinika
péči ještě většímu počtu pacientů než v předchozích letech, protože centrum infekčních žloutenek
bylo významně podpořeno finančními prostředky ZP.
Na klinice zároveň probíhá výuka všech tří lékařských fakult, tj. 1., 2. a 3. LF UK a konají se
zde stáže lékařů v postgraduálním studiu. •

Klinika plastické chirurgie
MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
primář: MUDr. Petros Christodoulou
vrchní sestra: Bc. Katarína Veselá
přednosta:

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:

• Ambulance pro komplexní péči o ženy s onemocněním prsu
• Ambulance pro velké névy a jiné vrozené vývojové vady kůže
• Ambulance pro chirurgii ruky

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•Z
 avedení nových značek
prsních implantátů pro
rekonstrukční chirurgii –
Polytech, Motiva.
• Organizování kurzů IPVZ:
• Mezioborový pohled
na onkochirurgii
prsu a rekonstrukce
po mastektomii
• Estetická chirurgie obličeje
• Mezioborový kurz chirurgie
ruky
• Pokročilé výkony v chirurgii
obličeje

13

• Organizování
XXV. vzdělávacího symposia
plastické a estetické
chirurgie: BIA-ALCL – pohled
ze všech stran.
• Účast na humanitárních
misích Jordánsko (MEDEVAC)
a Indie (GICAM).
• Publikační činnost:
Hromádková V., Francová
P., Báječný M., Jonas
F., Molitor M., Šefc L.,
Měšťák O. The CD34+ Cell
Number Alone Predicts
Retention of the Human
Fat-Graft Volume in a Nude
Mouse Model. Folia Biol.
2019, 65(2)64–69. •

sanitářů bylo zaměstnáno v roce 2019 v NNB
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I. KLINIKY A ODDĚLENÍ

Klinika pneumologie
přednosta:

Lékařská služba první pomoci

primář:

primář LSPP pro dospělé:

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
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,
zabývá se také indikacemi pro domácí neinvazivní ventilaci. Většinu nemocných tvoří případy odesílané
na kliniku ke konsiliárnímu vyšetření. Klinika je výukovou základnou pro obor pneumologie 3. LF UK.
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:

• Klinika pokračovala v rozvoji centra pro diagnostiku a léčbu
obtížně léčitelného astmatu (OLA) s možností podávat centrovou
biologickou léčbu. Nově zařadila do portfolia léků využívaných
k biologické léčbě astmatu přípravky Nucala a Fasenra.
• Byla dovybavena ambulance pro domácí neinvazivní ventilaci
u pacientů s chronickou respirační nedostatečností včetně
neinvazivní ventilační podpory u nervosvalových onemocnění a tzv.
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 formou Next
Generation Sequencing byli pacienti indikováni k nejmodernější
biologické léčbě imunoterapií a terčovou léčbou dle aktuálních
terapeutických standardů.
• Nemocní se syndromem spánkové apnoe a hypopnoe byli léčeni
pomocí podpůrné neinvazivní ventilace CPAP a VPAP.

UNIKÁTNÍ
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ:

•K
 linika 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.

MUDr. Jan Zeman
vrchní sestra LSPP pro dospělé: Bc. Irena Parezová
primář LSSP pro děti: MUDr. Ivan Peychl
vrchní sestra LSPP pro děti: Bc. Andrea Fajtová
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. •

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

• Ministerstvo zdravotnictví
schválilo změnu názvu kliniky
na Kliniku pneumologie
3. LF UK a Nemocnice
na Bulovce.
• Klinika publikovala 13 článků
a tři příspěvky do monografií
a dále realizovala
25 přednášek v tuzemsku
a v zahraničí. •

289 61

sanitek přijala v roce 2019 NNB
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I. KLINIKY A ODDĚLENÍ

Lékárna
vedoucí:

Neonatologické oddělení

PharmDr. Ilona Kosařová
Eva Turjaková

primář:

vedoucí farm. asistentka:

MUDr. Martin Čihař
Mgr. Jaroslava Saxlová

vrchní sestra:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Nemocniční lékárna Nemocnice Na Bulovce je lékárenské zařízení, které poskytuje komplexní farmaceutické služby pro vlastní nemocnici, pro ambulantní pacienty nemocnice, v případě potřeby pro jiná
zdravotnická zařízení a jejich pacienty. Nemocniční lékárna patří mezi lékárny vyššího typu s odbornými pracovišti. Lékárna je zároveň pracoviště, které je zapojeno do vzdělávání studentů farmaceutických fakult a vyšších odborných škol.

Neonatologické oddělení v Nemocnici Na Bulovce je Intermediárním perinatologickým centrem. Více
na www.novorozencibulovka.cz

SPECIALIZOVANÁ
PRACOVIŠTĚ:

•O
 ddělení hromadně
vyráběných léčivých přípravků
(HVLP)
• Oddělení individuálně
připravovaných léčivých
přípravků (IPLP) a aseptické
přípravy
• Oddělení výdeje léků I.
(u vrátnice)
• Oddělení výdeje léků II.
(pavilon č. 6, Ústav radiační
onkologie)
• Oddělení přípravy
cytotoxických roztoků
• Kontrolní a analytické
oddělení, oddělení
laboratorních chemikálií
• Oddělení prostředků
zdravotnické techniky (PZT)
• Prodejna zdravotnických
potřeb (PZP)
• Umývárna a sklad obalového
a pomocného materiálu
• Oddělení administrativy

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•P
 oužívání e-receptů v plném
rozsahu (95 % preskribce).
• Od 9. 2. 2019 platí
Protipadělková směrnice
(FMD), a lékárna je tedy
povinna ověřit pravost
všech vydávaných balení
léků. Pro lékárníky toto
nařízení přineslo značný
nárůst práce při přebírání
a výdeji léků na recepty,
další náklady na technickou
vybavenost (úprava softwaru
a hardwaru) a s tím související
značné finanční náklady.
• Farmaceuti i farmaceutičtí
asistenti se pravidelně
účastnili odborných seminářů
a přednášek. Po zařazení
na přípravu k atestaci se
účastní předatestačních
přednášek, stáží a odborných
praxí. •

95

STRUKTURA ODDĚLENÍ:

Neonatologické oddělení zahrnuje Jednotku intenzivní péče (JIP),
Oddělení fyziologických novorozenců, Ambulanci.
• Jednotka intenzivní péče má 16 lůžek a každoročně poskytne
péči přibližně 250 nedonošeným či nemocným novorozencům.
JIP je plně vybavena moderní technikou – inkubátory, přístroji pro
podporu dýchání, monitory, bedside laboratoří či ultrazvukovým
diagnostickým přístrojem. 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.

UNIKÁTNÍ
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ:

Přístrojové vybavení je
na vysoké úrovni, průběžně
je obnovována zdravotnická
technika. Pořízena byla nová
bedside laboratoř, která
umožní okamžité vyšetření
základních biochemických
parametrů z nepatrného
množství krve (kapilára). Dále
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. Novinkou je také
přístroj na podporu dýchání
novorozence. Část tohoto
vybavení byla pořízena
ve spolupráci s Nadačním
fondem Lucie Borhyové

LuckyBe.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•S
 polečně s Gynekologicko-porodnickou klinikou byl
zahájen pilotní projekt
Ministerstva zdravotnictví
ČR, spočívající v ustanovení
Centra porodní asistence.
Tento projekt je unikátní
ve způsobu péče o matku
a dítě v období okolo
porodu. Především se jedná
o minimální separaci matky
a dítěte.
• Neonatologické oddělení je
nadále redakcí celostátního
časopisu Neonatologické
listy. •

95 % preskribce proběhlo přes e-recepty v NNB
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Neurologické oddělení

Oční oddělení

MUDr. Juraj Modravý
vrchní sestra: Marie Dvořáková

primář:

primář:

MUDr. Břetislav Brožek, CSc.
vrchní sestra: Bc. Zdeňka Formánková

Oddělení dětské chirurgie
a traumatologie
MUDr. Karel Harvánek
vrchní sestra: Jana Výborná
primář:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

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 je poskytována ambulantní a lůžková
péče. K dispozici je 24 akutních lůžek (z toho
4 lůžka JIP a 20 lůžek akutní péče), ambulance
a elektrofyziologické laboratoře. V rámci oddělení je také 5 neurologicko-onkologických ošetřovatelských lůžek oddělení následné péče.

Oční oddělení Nemocnice Na Bulovce poskytuje
péči v celém rozsahu moderní oftalmologie.
Mezi hlavní činnosti patří operace šedého zákalu, celková léčba zeleného zákalu, diagnostika a léčba onemocnění sítnice. Oční oddělení
má rovněž vynikající výsledky v léčbě chorob
slzných cest dětí i dospělých, léčí a operuje veškeré úrazy oka a jeho okolí. Na základě
mnohaletých zkušeností je zde také vedena konzervativní a operační léčba šilhání dětí i dospělých. Dále jsou zde operováni pacienti s nádorovými onemocněními oka a jeho okolí, a to
pomocí nejšetrnějších operačních metod. V neposlední řadě Oční oddělení NNB nabízí pacientů
kosmetické operace víček a okolí oka.

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 péče tvoří traumatologie, konkrétně poranění kostí, kloubů a měkkých tkání.

Neurologické oddělení Nemocnice Na Bulovce
zajišťuje neurologickou péči pro přibližně
300 tisíc obyvatel městských obvodů Praha 8
a Praha 9. •

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

• Intenzivně se dokončovaly
stavební úpravy prostoru
pro jednodenní chirurgii,
což výrazně zlepší přípravu
pacientů pro ambulantní
operativu. Ostrý provoz
bude zahájen po dokončení
instalace potřebného
vybavení.
• Vyšetřovací možnosti očního
oddělení byly velmi významně
posíleny pořízením přístroje
OCT-A. Tento vysoce
specializovaný vyšetřovací
přístroj (laicky řečeno
„optické CT“) umožňuje
nejmodernější vyšetření vrstev
sítnice.
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•O
 ddělení plánuje rozšíření
sortimentu nitroočních čoček
pro operace šedého zákalu.
• Posílení kolektivu nitroočních
mikrochirurgů umožnilo
rozšířit spektrum sítnicových
operací. •

SPECIALIZOVANÁ
AMBULANCE:
•
•
•
•

Traumatologická
Urologická
Proktologická
Poradna pro problematiku
vrozených névů
(multidisciplinární spolu
s Klinikou plastické chirurgie
a Dermatologickou klinikou)

NOVÉ
METODY A POSTUPY:

•R
 ozvíjení metody ESIN like pro
poranění dlouhých kostí.
• Modifikace této metody pro
ošetření zlomenin krátkých
kostí ruky a nohy.
• Rozšíření využití podtlakové
terapie v léčbě defektů
kožního krytu, včetně
komplikací některých
infekčních exantémových
chorob.

UNIKÁTNÍ
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ:

•B
 iostimulační laser Polaris
(sponzorský dar Kapky
naděje).
• Mobilní traumatologické
lůžko pro využití k repozicím
zlomenin.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•P
 ořadatelství 23. schůze
Traumatologické sekce
České pediatricko-chirurgické
společnosti
(Srbsko, 2.–4. října 2019).
• Účast na 65. kongresu
českých a slovenských
dětských chirurgů
v Kurdějově. Předneseny tři
přednášky:
• Meckelův divertikl
na našem pracovišti za 5
let „pokaždé trochu jinak“,
• Laparoskopická
appendektomie, která
málem skončila smrtí,
• Neočekávané komplikace
po běžné appendektomii.
• Spoluúčast na multicentrické
studii: Léčba apendicitidy
u dětských pacientů – Status
quo 2017. Předneseno
na kongresu a publikováno
v Rozhledech v chirurgii. •
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I. KLINIKY A ODDĚLENÍ

Oddělení funkční diagnostiky
a Centrum preventivní péče

Oddělení fyziatrie
a léčebné rehabilitace

MUDr. Jan Zeman
vrchní sestra: Bc. Irena Parezová

primářka:

MUDr. Hana Šťastná
vedoucí fyzioterapeutka: Jitka Máchová

primář:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Tradice Oddělení funkční diagnostiky Na Bulovce sahá do 70. let minulého století. Hlavní činností je
neinvazivní diagnostika a léčba kardiovaskulárních onemocnění. Dalším pilířem aktivit je provádění
preventivních prohlídek, a to v současnosti již pro 14 nasmlouvaných podniků. V obou uvedených oblastech aktivit lze doložit neustálé zvyšování počtu výkonů, zejména těch nejsofistikovanějších.

Oddělení léčebné rehabilitace poskytuje komplexní rehabilitační péči ambulantním pacientům i pacientům hospitalizovaným na odděleních a klinikách Nemocnice Na Bulovce.

SPECIALIZOVANÁ
AMBULANCE:

• Kardiologická

(dva
kardiologové a jeden mladý
lékař v přípravě na atestaci
z kardiologie)
• Angiologická (dva
angiologové a jedna
mladá lékařka v přípravě
na atestaci)
• Internistická a všeobecného
lékařství pro provozování
preventivních prohlídek (dva
lékaři s atestací vnitřního
lékařství a lékař s atestací
všeobecného lékařství)
• Unikátní laboratoř vyšetřování
mikrocirkulace (vyšetřování
nemocí kapilár a poruch
periferního prokrvení)
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ŠPIČKOVÉ
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ:

• E chokardiografická vyšetření jsou prováděna na nejmodernějším
přístroji Vivid E 95.
• K ultrazvukovému triplexnímu vyšetřování periferních cév jsou
používány certifikované přístroje osazené novými sondami.
K vyšetřování arytmií jsou k dispozici klasické moderní malé
moduly pro monitorování dle Holtera.
• Zátěžové testy jsou prováděny jak formou bicyklové ergometrie,
tak na běžeckém pásu.
• Žádanou vyšetřovací metodou jsou testy na nakloněné rovině.
• Unikátní přístrojové dovybavení mikrocirkulační ambulance.
Do ostrého provozu byl nasazen přístroj na měření tenze
kyslíku ve tkáni (TcPO2) posuzující hojitelnost ran a defektů,
resp. zásobení periferie těla krevním tokem. Tato technika se
vhodně doplňuje s dalšími nejmodernějšími přístroji na vyšetření
kapilár a mikrocirkulace. Jde především o kapilaroskopy
(kontaktní i bezkontaktní), pletysmografy (včetně nejnovějšího
desetikanálového přístroje), laser-dopplerovské přístroje
(na bodové kontaktní vyšetřování i k vyšetřování bezkontaktnímu
nad celou oblastí zájmu při použití kamer).

FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

• Aktivní přednáškovou účastí
na Angiologických dnech,
ostatně jako každý rok,
byly prezentovány novinky
ve vyšetřování nemocných
s poruchami periferní cirkulace.
• Sestřičky Oddělení funkční
diagnostiky samostatně
přednášely při nemocničním
semináři a pracovníky všech
oddělení NNB seznamovaly
s přínosem nových
vyšetřovacích metod.
• Oddělení funkční diagnostiky
uspělo jako pracoviště,
na kterém bude dále
pokračovat mezinárodní
multicentrická studie léčby
novými hypolipidemiky Orion 8.
• Jedna z perspektivních
lékařek oddělení úspěšně
složila nostrifikační zkoušku
a byla zařazena do přípravy
ke složení atestace
ve vnitřním lékařství.
• Podařilo se získat dva
nové podniky se zájmem
o provádění preventivních
prohlídek. •

Prováděna je zde kontinuální rehabilitace v interních i chirurgických oborech. Oddělení zajišťuje
léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii, vodoléčebné procedury, cvičení v bazénu, EMG vyšetření,
selektivní stimulaci u periferních paréz. Komerčně je na oddělení poskytována akupunktura a dále kineziotaping, masáže a sauna.
Na oddělení pracují lékaři s atestací v RFM, neurologii a ortopedii, fyzioterapeuté, ergoterapeut,
klinický logoped a masér. V rámci vzdělávání jsou zde realizována doškolování praktických lékařů
a také souvislé praxe studentů fyzioterapie a ergoterapie. •
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I. KLINIKY A ODDĚLENÍ

Oddělení hygieny
a epidemiologie
vedoucí:

Oddělení klinické farmacie

Mgr. Hana Bláhová, MBA

vedoucí klinická farmaceutka:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Hlavní náplní práce Oddělení hygieny a epidemiologie je uplatňování hygienických a protiepidemických přístupů ve specifických podmínkách Nemocnice Na Bulovce. Mezi základní činnosti tohoto
oboru patří ochrana a podpora zdraví a zdravých
životních podmínek, prevence výskytu a šíření infekčních a hromadně se vyskytujících nemocí, a to
formou specifické (ochrana zdraví) a nespecifické
(podpora zdraví) primární prevence.
V rámci epidemiologické surveillance oddělení
sleduje výskyt a povahu nákaz, příčiny a podmínky
jejich vzniku a šíření v lidské populaci (včetně
nákaz přenosných ze zvířat na člověka) a uplat-

SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI:

• Preventivní činnost, zejména zhodnocení míry rizika, kontrolní
činnost dodržování správných zásad a postupů v oblasti hygieny
a epidemiologie v souladu s platnou legislativou a nejnovějšími
poznatky vědy.
• Monitorování epidemiologické situace, tedy sledování
nemocničních infekcí a výskytu rezistentních mikroorganismů.
• Hodnocení investičních záměrů týkajících se výstavby a stavebních
úprav z pohledu oblasti hygienicko-epidemiologických zásad
a vybavení zdravotnických pracovišť v souladu s požadavky platné
legislativy.
• Kontrola 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, spolupráce s dalšími státními
organizacemi s působností v ochraně veřejného zdraví.
• Kontrolní činnost zaměřená na dodržování režimových opatření,
zásady provozních řádů oddělení a pravidla interní dokumentace.
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA

PharmDr. Jana Gregorová

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

ňuje metody jejich prevence, potlačování a eliminace, respektive eradikace. Na základě získaných
poznatků jsou v praxi prováděna epidemiologická
opatření, a to jak preventivního, tak represivního charakteru.
Činnost nemocniční hygieny také zahrnuje spolupráci s různými lékařskými obory zaměřenými
na prevenci, diagnostiku a terapii nemocí, a dále
na činnost v oblasti hygieny výživy, komunální
hygieny a hygieny práce. Pracovní aktivity oddělení navíc předpokládají znalost základních
technických norem a technologických postupů z řad
dalších oborů.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•M
 otivačně-preventivní
program s názvem „Den
mumií a čistých rukou“ pro
žáky 1. stupně základní školy.
Vzdělávací akce proběhla
ve spolupráci se studenty
3. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy, obor všeobecné
ošetřovatelství.

• Aktivní a pasivní účast
na přednáškové
činnosti v oboru hygieny
a epidemiologie. •

Systematickou klinickofarmaceutickou péči na tomto oddělení poskytuje pět klinických farmaceutů
a tři kolegové v rámci dlouhodobé stáže. 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 je kladen důraz
na proaktivní přístup k hodnocení medikací

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

O velmi dobré spolupráci
s lékaři klinik a oddělení nejen
Nemocnice Na Bulovce svědčí
zejména publikační aktivita
v oblasti farmakoterapie:

přijímaných pacientů s cílem předcházet lékovým
problémům. Mezi hlavní činnosti oddělení patří
dávkování léčiv u pacientů se změněnými funkcemi
eliminačních orgánů, hodnocení kombinací léčiv,
řešení lékových interakcí a duplicit, posuzování vhodnosti podávané nebo plánované medikace,
diagnostika a řešení nežádoucích účinků léčiv,
interpretace plazmatických koncentrací léčiv.
Oddělení klinické farmacie v NNB patří mezi akreditovaná pracoviště pro specializační přípravu
dalších odborníků v oboru.

• Gregorová J., Holečková P., Žáková K. Management
metabolických nežádoucích účinků everolimu u pacientů
s renálním karcinomem. Čas. lék. čes. 2019; 158: 300–305.
• Gregorová J., Holečková P. Hypertenze jako nežádoucí účinek
léčiv. Klin Farmakol Farm 2019; 33(3): 25–28.
• Staša J., Gregorová J., Pauk N. Altepláza v intrapleurální terapii:
Co víme a nevíme? Čas. lék. čes. 2019; 158: 295–299.
• Sláma O., Sochor M., Závadová I. Paliativní péče v onkologii.
První vydání. Praha: Mladá fronta. 2019, s. 363–381.
978-80-204-4223-9.
• Gregorová J., Sochor M. Klinická farmacie a praktická
farmakologie v paliativní péči. •
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I. KLINIKY A ODDĚLENÍ

Oddělení
klinické psychologie
vedoucí:

PhDr. Jiří Los

Oddělení
léčby bolesti
MUDr. Irena Pechanová
Jana Uhlířová

vedoucí lékařka:
vrchní sestra:

Oddělení
následné péče
MUDr. Lenka Chomiaková
vrchní sestra: Mgr. Emílie Štirandová
primářka:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Oddělení klinické psychologie má Na Bulovce
již mnohaletou tradici. Kliničtí psychologové a psychologové ve zdravotnictví jsou dobře
ukotveni ve struktuře nemocnice a fungují jak
pro dospělou, tak pro dětskou klientelu. Hlavní náplní práce je poskytování psychologické
péče hospitalizovaným pacientům a ambulantním
klientům. Psychologická podpora je nabízena
klientům individuálně, ale také formou skupinových setkání, například pro úzkostné klienty.
V lůžkové péči se podpora zaměřuje na zvládání
hospitalizace, sdělování a přijmutí těžkých
zpráv, doprovázení, zvládání projevů onemocnění
či například nácvik a testování kognitivních
schopností.

Oddělení 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.

Oddělení následné péče bylo vybudováno z podnětu a za finančního přispění Magistrátu hlavního
města Prahy v květnu 2006 a nyní je nedílnou
součástí Nemocnice Na Bulovce. Oddělení se nachází v přízemí pavilonu 9 a pro pacienty má
k dispozici 4 dvoulůžkové pokoje, 4 čtyřlůžkové
pokoje a jeden třílůžkový pokoj.

Ambulance se v současné době věnuje zejména
onkologickým pacientům, kterým jsme schopni
ve spolupráci s hospicovými sdruženími zajistit
kvalitní zdravotní péči i v domácím prostředí
v závěru jejich života. V léčbě chronické bolesti jsou využívány zejména moderní farmakologické postupy včetně podávání anodyn, v určitých případech i invazivní analgetické metody.

Poskytována je zde zdravotní péče nemocným se
stanovenou diagnózou ve stabilizovaném stavu
a bez potřeby trvalé 24hodinové lékařské péče.
Na lůžka jsou přijímáni dospělí pacienti,
zvláště senioři z ostatních oddělení nemocnice,
kteří po překonání akutní fáze onemocnění nepotřebují již péči na akutním lůžku, ale jejichž
zdravotní stav ještě neumožňuje samostatný pobyt v domácím prostředí. Cílem zdravotní, komplexně ošetřovatelské a rehabilitační péče je
maximální zlepšení celkového psychosomatického
stavu pacienta. Během pobytu je zároveň prováděn nácvik soběstačnosti v denních činnostech
tak, aby byl ulehčen návrat pacienta do domácího prostředí. Ve spolupráci se Sociálním
oddělením je zajišťována také péče o pacienty
po propuštění. V případě odchodu domů se jedná
například o péči Homecare a další pečovatelské
služby podle individuálních potřeb pacienta
a jeho rodiny. •

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•V
 roce 2019 byl zahájen
projekt psychologické
péče o zaměstnance, kdy
je nabízena bezplatná
psychoterapeutická podpora
v individuální i skupinové
formě všem zdravotnickým
pracovníkům. Zaměstnancům
jsou také vyhrazeny
pravidelné konzultační
časy. Psychologové nabízejí
zaměstnancům například
relaxační cvičení či práci
s duševní hygienou.
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•N
 a tuto psychologickou péči
v následujícím roce naváže
zahájení fungování systému
psychosociální intervenční
služby (SPIS) pro zdravotníky
v Nemocnici Na Bulovce.
Tým vyškolených profesních
kolegů – peerů – povede
nemocniční psycholožka.
• V roce 2019 došlo dočasně
k přerušení canisterapeutické
péče, a to z důvodu
stáří terapeutického psa
Fanynky. •

FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA

Ambulance bolesti v Nemocnici Na Bulovce vznikla v 70. letech minulého století jako první
v republice, jejím zakladatelem byl tehdejší
primář MUDr. Dmitrij Miloschewsky, propagátor
zejména svodné anestezie. Cílem bylo postarat
se o nemocné s dlouhodobými bolestivými syndromy, které neodpovídaly na běžnou analgetickou
léčbu. •

24
hodinnovou lékařskou péči poskytuje
Oddělení následné péče
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I. KLINIKY A ODDĚLENÍ

Oddělení nutričních terapeutů

Ortopedická klinika

Michaela Maxová, DiS.
od 1. 12. 2019: Ing. Bc. Diana Trapplová
vrchní sestra: Michaela Maxová, Dis.

přednosta:

vedoucí:

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
primář: As. MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.
vrchní sestra: Eva Fořtová

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

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.

Klinika v současnosti pokrývá prakticky celé
spekt
rum ortopedické operativy od vrozených vad
po geriatrické úrazy, dále jsou zde specializované
a personálně špičkově vybavené jednotky septické,
spondylo a onkologické ortopedie.

SPECIALIZOVANÁ
AMBULANCE:

•Nutriční ambulance
na interním oddělení
•Nutriční poradna
na pediatrickém oddělení
(poradna pro dětské pacienty
s obezitou, neprospíváním
nebo jinými potížemi
s příjmem stravy)
•Nutriční poradna
na chirurgické klinice
(poradna pro pacienty před
operací, zejména nutriční
příprava před operací)
•Nutriční 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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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•Ke konci roku došlo k rozšíření
Oddělení nutričních terapeutů
o nutriční terapeuty
a asistenty ve stravovacím
provozu. •

FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA

Oddělení spondylochirurgie se také zabývá problematikou léčby páteřních postižení v rámci metabolických onemocnění, např. osteoporózou, zejména
pak léčbou osteoporotických zlomenin. Dále je
poskytována komplexní operační a konzervativní
péče v celém spektru onemocnění páteře s výjimkou
intradurální patologie.
Všeobecně ovšem dochází k nárůstu počtu traumato-

SPECIALIZOVANÁ 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
(včetně specializace na pacienty s hemofilií), onkologická,
která funguje i jako konzultační prostřednictvím zaslání RTG
dokumentace e-pacsem. Dále klinika disponuje traumatologicko-kontrolní ambulancí a traumatologicko-observační ambulancí.
A v neposlední řadě se klinika v rámci tzv. Center of excellence
FIFA stará o mladé fotbalisty a v rámci obdobného centra také
o skateboardisty.

logických pacientů – zejména genorontologických,
na úkor naší elektivní operativy, což postihuje
zejména oddělení sportovní traumatologie.
V roce 2019 byl kladen maximální důraz na rozvoj
onkologické operativy v rámci multidisciplinární spolupráce, především s onkologií, chirurgií
a plastickou chirurgií. Stěžejním záměrem je vybudovat Centrum onkologické ortopedické operativy.
Jako jedna z mála ortopedických klinik jsou zde
prováděny výkony u všech kategorií pacientů, tedy
i u těch, kteří jsou jakožto rizikoví či nákladní
odmítnuti na jiných (zejména nestátních) pracovištích.

NOVÉ METODY A POSTUPY:

•P
 řední přístupy k implantaci
TEP kyčelního kloubu – Direct
Anterior nebo modifikovaný
O.C.M. přístup.
• Předoperační plánování
implantátů pomocí digitálního
softwaru MediCAD.
• Používání počítačem řízeného
prostorového zevního
fixátoru – Taylorův prostorový
rám, který umožňuje 3D
korekci deformit.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

• MEDEVAC mise Jordánsko.
• Realizace Sono kurzu.
• Rozdělení Oddělení
všeobecné ortopedie (ORT 6)
na dvě pododdělení:
• Oddělení onkologické
ortopedie (vedoucí As.
MUDr. Z. Matějovský, CSc.),
• Oddělení onkologické
operativy (vedoucí As.
MUDr. J. Lesenský, M.D.).
• Změna na pozici přednosty
kliniky, Prof. MUDr. Pavla
Dungla, DrSc., vystřídal
Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
• Udržení plného provozu
bez zavření kteréhokoli
z oddělení i přes nedostatek
SZP a za cenu maximálního
nasazení zbývajícího
personálu. •
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I. KLINIKY A ODDĚLENÍ

Otorinolaryngologické
oddělení
primář:

Patologicko-anatomické
oddělení

MUDr. Tomáš Podlešák
Anna Ehlenová

primářka:

vrchní sestra:

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 pěti let.

SPECIALIZOVANÉ
AMBULANCE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 udiologická
A
Onkologická ORL
Vestibulární
Pro slinné žlázy
Traumatologická
ORL pro HIV infekce
SAS Sleep apnoe syndrom
Rhinologická
Endoskopická –
epipharyngoskopická
• Otologická
• Pro onemocnění štítné žlázy •

5

smyslů nám pomáhá poznávat svět:
zrak, čich, chuť, hmat a sluch
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA

MUDr. Zuzana Špůrková
Pavlína Rollová

vrchní laborantka:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Hlavní část oddělení představuje histologická laboratoř, která zpracovává veškerý histologický a cytologický materiál odebraný na klinických odděleních NNB. Tyto služby jsou poskytovány i pro několik
extramurálních subjektů. Menší částí provozu tvoří pitevní trakt, kde jsou v indikovaných případech
prováděny patologicko-anatomické pitvy.

SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI:

•V
 uplynulém roce bylo
v laboratoři vyšetřeno
11 376 bioptických
vzorků, z nichž bylo pro
účely diagnózy zhotoveno
71 585 tkáňových
bločků a nakrájeno
102 504 histologických skel.
Cytologických vyšetření bylo
provedeno celkem 1 111.
• Patologicko-anatomických
pitev proběhlo 104, všechny
i s histologickým vyšetřením
tkání.
• Kromě standardních barvení
je na oddělení využíván široký
panel imunohistochemických
metod, k dispozici je zhruba
80 protilátek diagnostického
i prediktivního charakteru.
Spektrum práce se odvíjí
od požadavků klinických
oddělení a rozsahu operativy.
Kromě klasických vyšetření
fixovaných vzorků jsou zde
prováděna i peroperační
vyšetření, což je vyšetření
hluboce zmražené tkáně
pacienta přímo v průběhu
operačního výkonu.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2019:

•V
 září laboratoř úspěšně absolvovala „Dozorový audit B2“
NASKL.
• V listopadu 2019 Patologicko-anatomické oddělení pořádalo
již XXI. sklíčkový seminář, na kterém byly prezentovány
neobvyklé a raritní případy, vyšetřované na tomto oddělení.
Spolupořadatelem akce bylo Oddělení patologie Masarykovy
nemocnice v Ústí na Labem, zúčastnilo se přibližně 80 patologů
z celé ČR.
• Lékaři oddělení jsou spoluautory několika odborných prací:
• Konstantinova A. M., Kyrpychova L., Nemcova J., Sedivcova M.,
Bisceglia M., Kutzner H., Zamecnik M., Sehnalkova E.,
Pavlovsky M., Zateckova K., Shvernik S., Spurkova Z.,
Michal M., Kerl K., Kazakov D. V. Syringocystadenoma
Papilliferum of the Anogenital Area and Buttocks: A Report of
16 Cases, Including Human Papillomavirus Analysis and HRAS
and BRAF V600 Mutation Studies. Am J Dermatopathol. 2019
Apr;41(4):281–285.
• Kinkor Z., Grossmann P., Špůrková Z., Věcková Z., Matějovský Z.
Chondroblastoma-like primary malignant giant cell
tumor of the humerus – a case report. Cesk Patol. 2019
Winter;55(1):42–47.
• Horák P., Horová B., Koutníková H., Marvan J., Fulík J.,
Fanta J. Splenic abscessas a rare symptom of the
extrapulmonary tuberculosis – case report. Rozhl Chir.2019
Summer;98(7):297–300. •

V NNB bylo vyšetřeno
11 376 bioptických vzorků

11376
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I. KLINIKY A ODDĚLENÍ

Pediatrické oddělení
MUDr. Ivan Peychl
vrchní sestra: Bc. Andrea Fajtová
primář:

Radiodiagnostická
klinika
MUDr. Martin Mašek
vrchní sestra: Bc. Petra Kvěšková
primář:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Dětské oddělení poskytuje kompletní péči v oblasti všeobecné ambulantní a lůžkové pediatrie. V lůžkové
části je ročně hospitalizováno 1 300 až 1 500 pacientů, v ambulancích je ošetřeno v průměru 20 až 25
tisíc dětí za rok. Oddělení disponuje vyšší úrovní akreditace pro školení lékařů, které na oddělení
soustavně a intenzivně probíhá. Průběžně zde probíhají stáže studentů několika lékařských fakult.

Radiodiagnostická klinika zajišťuje spektrum
vyšetření v celé šíři oboru. Klinika zahrnuje
pracoviště screeningové mamografie, dvě CT pracoviště, jedno pracoviště magnetické rezonance,
tři ultrazvuková pracoviště. RTG pracoviště
jsou rozmístěna prakticky ve všech klinických
pavilonech.

SPECIALIZOVANÉ
AMBULANCE:

• Akutní pediatrie
• Chronická pediatrie (včetně
ultrazvukového vyšetření
mozku přes velkou fontanelu
u kojenců)
• Dětská nefrologie
• Dětská endokrinologie
(včetně ultrazvukového
vyšetření štítné žlázy)
• Dětská 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, ambulantní
monitorování krevního tlaku
• Alergologie a klinická
imunologie
• Dětská neurologie
• Ambulance pro léčbu
infantilních hemangiomů
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•M
 UDr. Alexandra
Lišková, lékařka, která
na Pediatrickém oddělení
založila a rozvíjela obor
dětská gastroenterologie,
byla oceněna diplomem
České pediatrické společnosti
za celoživotní přínos pediatrii.
• Publikační činnost: Peychl
I., Hajicek J., Chomiak J.,
Lami J. Significance of MRI
in the diagnosis of pelvic
osteomyelitis in children –
2 case reports.
9. Europaediatrics, poster. •

FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•D
 ošlo k obnově ultrazvukových
přístrojů novými přístroji
Cannon. •
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I. KLINIKY A ODDĚLENÍ

Radiofyzikální oddělení

Sociálně-zdravotní oddělení

Mgr. Pavla Nováková
vrchní sestra: Mgr. Pavla Nováková

vedoucí:

vedoucí:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

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 fyzici navrhují ozařovací
plány pacientů a následně ověřují individuální
rozložení dávek v těle pacienta, ověřují a nastavují parametry terapeutických svazků ozařovačů

NOVÉ
METODY A POSTUPY:

•R
 ozvíjení frekvence a metody
in-vivo dozimetrie (přímá
dozimetrie na pacientovi)
pro ozařovací techniky
s modulovanou intenzitou
svazku s využitím detektoru
zabudovaným přímo
na rameni lineárního
urychlovače.
• Oddělení se podílelo
na zavedení metody
ozařování s řízeným
dýcháním, tzv. respiratoty
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Vladimíra Kvapilová

gating.

UNIKÁTNÍ
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ:

• Instalace a zprovoznění
nového softwaru pro
in-vivo dozimetrii EpiGray
od francouzské společnosti
Dosisoft, využívající vestavěný
detektor urychlovače.
Radiofyzikální oddělení NNB
je jedním z několika málo
testovacích pracovišť pro
FFF svazky a tento software
v Evropě.
• Dále byl instalován a uveden
do provozu nový software
pro preklinickou dozimetrii
individuálních plánů pacientů
ThinkQA od francouzské

FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA

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. Radiofyzikální oddělení je akreditovaným pracovištěm pro
postgraduální vzdělávání radiologických fyziků
a radiologických asistentů s celorepublikovou
působností, probíhá zde i pregraduální teoretická
a praktická výuka těchto oborů.

společnosti Dosisoft.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•N
 ový verifikační systém
Mosaiq byl připojen
i ke starším lineárním
urychlovačům, což byl velmi
náročný proces nejen pro
pracovníky RFO, ale i pro
změnu práce radiologických
asistentů a radiačních
onkologů z Ústavu radiační
onkologie. •

Sociální práce ve zdravotnictví je oblastí, kde
se péče zdravotnická prolíná s péčí sociální a je
významnou složkou komplexní péče o pacienty. Je
nedílnou součástí léčebného a ošetřovatelského
procesu. Hlavním cílem Sociálně-zdravotního oddělení nemocnice je pomáhat pacientům a jejich
blízkým zvládnout negativní důsledky nemoci, a to
z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, osamělosti,
závislosti nebo nedostatečného sociálního zázemí.
Sociální práce je uskutečňována v úzké interdisciplinární spolupráci se zdravotnickými pracovníky, s rodinou pacienta, ale také v součinnosti
s příslušnými úřady a zdravotnickými zařízeními.

SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI:

•Z
 dravotní služby
(Home-Care, hospice,
LDN, gerontologická –
ošetřovatelská centra,
rehabilitační ústavy)
• Služby sociální péče
(pečovatelské služby, centra
denních služeb, domovy
seniorů, dětská centra)
• Služby sociální prevence
(azylové domy, stacionáře,
noclehárny, kontaktní centra)

Úkolem sociálně-zdravotního týmu je zlepšit kvalitu života pacienta, a to propuštěním do domácího prostředí, pokud to dovoluje jeho zdravotní
stav, nebo umístěním do vhodného sociálního nebo
zdravotnického zařízení s odpovídající rehabilitací.
Sociálně-zdravotní práci v nemocnici zajišťuje sedm sociálních pracovnic, které docházejí
na přidělené kliniky. Rozmístění pracovnic je řešeno co nejvhodněji z hlediska problematiky pacientů. Služby zajišťují na základě požadavku ošetřujícího lékaře, pacienta nebo jeho příbuzných.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•V
 elmi pozitivně lze hodnotit
spolupráci s agenturami
domácí péče, které
od Sociálně-zdravotního
oddělení NNB přebírají
pacienty téměř okamžitě.
• Aktivní účast na konferencích
pro NLLP. •

Sociálně zdravotní oddělení NNB v roce 2019
řešilo případy celkem 4 679 dětských
a dospělých pacientů

4 679
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I. KLINIKY A ODDĚLENÍ

Urgentní příjem
primář:

Urologické oddělení NNB

MUDr. Jakub Bala
Bc. Svatopluk Žáček

primář:

vrchní sestra:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Oddělení Urgentního příjmu poskytuje péči pro
akutně nemocné či zraněné pacienty, jejichž stav
vyžaduje provedení diagnostiky a zahájení léčby
v co nejkratším možném čase. Urgentní příjem NNB
patří k nejmodernějším pracovištím svého druhu
v České republice. Zřízení tohoto oddělení se
stalo důležitým krokem k obnovení traumatologického centra v Nemocnici Na Bulovce.

s možností provedení jakéhokoliv výkonu směřujícího k záchraně života pacienta.

Kapacita Urgentního příjmu je sedm plně monitorovaných lůžek pro intenzivní i resuscitační
péči, na třech lůžkách s možností umělé plicní
ventilace. K dispozici je také jedno lůžko, které
splňuje všechny požadavky na hygienicko-epidemiologický režim potenciálně infekčního pacienta.
Součástí prostor je plně vybavený operační sál

Urgentní příjem se podílí i na praktické výuce
studentů oboru zdravotnický záchranář. Ve spolupráci s lékařskými fakultami jsou do budoucna
v plánu také specializační vzdělávací programy
v oborech anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína pro zdravotní sestry.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•U
 rgentní příjem zahájil provoz
1. 1. 2019, do konce října
fungoval jako samostatné
oddělení a v listopadu
2019 došlo ke sloučení
s Anesteziologicko-resuscitačním oddělením.
• Za rok 2019 bylo ošetřeno
9 006 nemocných, denní
průměr je zhruba 25 pacientů
s výkyvem v listopadu, kdy
bylo ošetřeno v průmětu
35 pacientů denně. •
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA

MUDr. Otakar Mareš
Hana Trejbalová

vrchní sestra:

Provoz ve druhém podlaží budovy č. 13 zajišťují
kmenoví lékaři ARO a Urgentního příjmu, společně
s lékaři Chirurgické kliniky, Ortopedické kliniky
a s externisty. Nelékařský zdravotnický personál
sestává ze zdravotních sester, zdravotnických záchranářů a sanitářů.

Urologické oddělení Nemocnice Na Bulovce je samostatný primariát. Jedná se o první samostatné
urologické oddělení v českých zemích, otevřené
veřejnosti v roce 1931.
Urologické lůžkové oddělení má celkovou kapacitu
24 lůžek, tj. jedna akutní lůžková stanice s jedním třílůžkovým pooperačním pokojem, vybaveným
základními monitory a s jedno- a dvoulůžkovými
standardními pokoji pacientů.
Ambulantní část tvoří pět samostatných ambulancí,
recepce a čekárna pro pacienty. Ambulantní péče
je rozdělena na ambulanci akutní a chronickou,
kde chronická ambulance zajišťuje specializovanou
péči pro pacienty s onkologickou problematikou,
urolithiásou, obstrukčními chorobami močových

NOVÉ
METODY A POSTUPY:

•Z
 avedení miniinvazivního
přístupu v léčbě stresové
inkontinence moči, zavedení
biopsie prostaty metodou
MRI fúze a rozšíření
laparoskopické operativy
v řešení striktur močovodů.

cest, inkontinencí moči, infekčními chorobami
močových cest, andrologickou problematikou a vrozenými vadami uroaparátu. Dispenzarizují se zde
pacienti s tumory penisu, prostaty, močového měchýře, ledvin a nadledvin.
Operační trakt je tvořen samostatnými sály pro
endoskopickou operativu a sálem pro otevřenou
a laparoskopickou operativu se zázemím. Prováděno
je celé spektrum urologické operativy, otevřené
operační výkony, endoskopické, laparoskopické
a miniinvazivní.
Oddělení zajišťuje komplexní urologickou péči pro
pacienty širokého spádového regionu Prahy, Středočeského kraje a pro řadu pacientů z celé ČR.

UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ:

•V
 roce 2019 oddělení získalo novou laparoskopickou věž
s 3D zobrazením.
• Dále Ho:YAG laser pro řešení urolithiásy v močovodech
a ledvinách, tumorů v močových cestách, nebo benigní
hyperplasie prostaty.
• Mezi další novinky ve výbavě oddělení patří nová technologie
pro dezintegraci urolihiásy – ShockPulse, technologie pro
peroperační diagnostiku tumorů močového měchýře – NBI,
nová hemokoagulační jednotka pro harmonický skalpel, nové
ultrazvukové přístroje vyšší třídy pro provádění biopsie prostaty
metodou MRI fúze nebo cílenou punkci včetně laparoskopické
sondy.
• Oddělení dále získalo čtyři nové flexibilní cystoskopy
a ureterorenoskopy pro endoskopickou diagnostiku a léčbu
chorob močového měchýře, močovodů a dutých systémů ledvin.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•P
 říprava k získání statutu
„Onkourologického centra“,
tedy zařazení dvou lékařů
do přípravy k onkourologické
atestaci a doplnění
zdravotnickými technologiemi.
• Stabilizace středního
zdravotnického personálu
s cílem znovuotevření JIP.
Podařilo se téměř naplnit
doporučený počet lékařů
a sester. •
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I. KLINIKY A ODDĚLENÍ

Ústav radiační onkologie

Ústav soudního lékařství

přednosta:

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA
vrchní sestra: Mgr. Věra Čermáková

přednosta:

primář:

primářka:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce
a 1. LF UK je největším pracovištěm Komplexního
onkologického centra Praha. Pracoviště je vybaveno čtyřmi lineárními urychlovači, které umožňují
provádění vysoce konformních technik radioterapie
a rovněž celotělové ozáření u pacientů s hematologickými malignitami. Pracoviště dále disponuje
přístroji k provádění brachyradioterapie, mikrovlnné hypertermie a nenádorové radioterapie. Systémová onkologická léčba je aplikována pacientům

SPECIALIZOVANÉ
AMBULANCE:

Lékaři pracují v 10 ambulancích
včetně specializovaných
ambulancí pro léčbu pacientů
s nádory prsu, nádory hlavy
a krku, gynekologické
ambulance a ambulance
nutriční.

NOVÉ
METODY A POSTUPY:

• r adioterapie (technika
umožňující dodání vysokých
dávek záření v menším
počtu frakcí u lokalizovaných
nádorových ložisek)
• „Respiratory gating“
(technika umožňující
ozařování v určité části
dechového cyklu při větším
šetření zdravých tkání)

UNIKÁTNÍ
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ:

•V
 roce 2019 byl zahájen
plný klinický provoz
na dvou nových lineárních
urychlovačích Versa HD
společnosti Elekta, novém
brachyradioterapeutickém
ozařovači Flexitron
a na novém plánovacím CT
společnosti Siemens.
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MUDr. Petr Tomášek
MUDr. Jana Markvartová
vrchní sestra: Bc. Michaela Kalčíková Hisemová
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v moderně vybaveném stacionáři, včetně možností
„chladicích čepiček“ proti padání vlasů při aplikaci chemoterapie. Nemocniční oddělení disponuje
60 lůžky, na kterých jsou hospitalizováni pa
cienti, jejichž celkový stav neumožňuje ambulantní formu léčby. Pracoviště je akreditováno pro
výuku obou základních onkologických odborností,
participuje na řadě multicentrických klinických
studií.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2019:

•Z
 ahájení plného provozu
na nově obměněné ozařovací
technice.
• Zřízení místnosti pro
komunikaci s pacienty a jejich
příbuznými (prostřednictvím
Nadace Chantal Poullain).
• Účast lékařů na Dni
otevřených dveří MZ.
• Účast lékařů v pořadech
Sama doma, které se
věnovaly onkologické
problematice.
• Návštěva premiéra a ministra
zdravotnictví. •

Ústav soudního lékařství 2. LF UK a NNB zabezpečuje v jednosměnném provozu zdravotnickou soudně
lékařskou službu pro Prahu 3, 6, 7 a 9 a některé
okresy Středočeského kraje (Praha – východ, Praha – západ, Mělník, Mladá Boleslav a Nymburk),
dále pak pro Nemocnici Na Bulovce, Fakultní nemocnici v Motole, Nemocnici Na Homolce a ad hoc
i pro IKEM. Dále v nepřetržitém provozu zajišťuje
v rámci ambulance žurnálního lékaře pro Policii
ČR prohlídky osob poškozených násilnou trestnou
činností, lékařská vyšetření způsobilosti zadržených osob k výslechu a/nebo pobytu v cele předběžného zadržení, odběry biologického

SPECIALIZOVANÉ
AMBULANCE:

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2019:

•A
 mbulance žurnálního lékaře
pro Policii ČR

NOVÉ METODY A POSTUPY:

•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.
• Vývoj nových analytických
metod pro průkaz neznámých
látek v netradičních
biologických matricích, jako
jsou například vlasy, smolka,
oční sklivec či entomologický
materiál.

materiálu na průkaz alkoholu a jiných omamných
a psychotropních látek. Toxikologická laboratoř,
jakožto nedílná součást ÚSL 2. LF UK a NNB, provádí toxikologická vyšetření biologického materiálu odebraného nejen z těl zemřelých, ale také
od klientů ambulance žurnálního lékaře pro PČR
a od pacientů NNB. V rámci znaleckého ústavu NNB
ústav zaštiťuje znaleckou činnost. Další činností
je pregraduální výuka předmětů Soudní lékařství
a Dětský pacient v pojetí současného práva v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství
na 2. LF UK.

• Průkaz přítomnosti
nových syntetických drog
(„designer drugs“) a dalších
„netradičních“ zneužívaných
omamných a psychotropních
látek.
• Odebírání biologického
materiálu z těl zemřelých
na virologické vyšetření,
zejména se zaměřením
na přítomnost RNA virů
chřipky (a to i v případě
delšího postmortálního
intervalu) –
ve spolupráci s NRL SZÚ.

• Funkci primáře přestal zastávat, po 19 letech aktivní činnosti,
MUDr. Michal Beran, Ph.D., výběrové řízení na funkci primáře
vyhrála lékařka ÚSL 2. LF UK a NNB MUDr. Jana Markvartová.
• Tři lékařky z Ústavu soudního lékařství získaly specializovanou
způsobilost v oboru soudní lékařství, jedna toxikoložka získala
specializovanou způsobilost v oboru soudní toxikologie, čímž
dosáhly plné kvalifikace v oboru.
• Aktivní a pasivní účast na odborných vzdělávacích akcích,
pořádaných jak pod záštitou České společnosti soudního lékařství
a soudní toxikologie ČLS JEP, tak i IPVZ a ČLK.
• Publikační činnost:
• Jiřincová H., Dohnalová P., Krsek D., Nagy A., Nováková L.,
Tomášek P., Markvartová J., Večeřová J., Kyncl J., Havlíčková M.
Influenza as a Cause of Sudden Death – The experience from the
NRL for influenza, the Czech Republic, poster pro mezinárodní
konferenci v Singapuru (Options for the Control of Influenza),
a to ve spolupráci s NRL pro chřipku a nechřipková respirační
onemocnění SZÚ.
• Tomášek P., Tonar Z., Grajciarová M., Kural T., Turek D.,
Horáková J., Pálek R., Eberlová L., Králíčková M., Liška V.,
Histological mapping of porcine carotid arteries – An animal
model for the assessment of artiﬁcial conduits suitable for
coronary bypass grafting in humans, Annals of Anatomy (2019). •
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1931
žen bylo zaměstnáno v roce 2019 v NNB
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Provozně-technická oblast
• V roce 2019 proběhlo zásadní rozhodnutí vedení NNB o insourcingu úklidových a stravovacích
služeb.
• Úklid vlastními silami byl zahájen k datu 1. 10. 2019. Důvodem bylo zvýšení kvality a eliminace tlaku
dodavatele na výrazné navyšování ceny.
• K 1. 12. 2019 bylo následně zahájeno stravování a rozvoz stravy vlastní péčí, a to i pro
Psychiatrickou nemocnici Bohnice. Jedná se celkem o přípravu cca 8 tis. stravních dávek denně.
• Významná pozornost byla rovněž věnována optimalizaci nákladů, zejména přesoutěžením či
vysoutěžením potřebných služeb a komodit.
• V oblasti zdravotnické techniky byl největší objem prostředků směřován do nákupu přístrojů pro
onkogynekologii ve výši cca 50 mil. Kč (mamograf, ultrazvuk apod.) a rentgenu pro ortopedii.
• V oblasti nemovité infrastruktury byla zahájena výstavba porodnických apartmánů, bylo vybudováno
centrální parkoviště a prováděna zejména drobná provozní údržba.

Personální oblast
• V roce 2019 byla v součinnosti se třemi odborovými organizacemi působícími u NNB uzavřena nová
kolektivní smlouva s platností na dva roky.
• V personální oblasti byl položen důraz na stabilizaci současného personálu, a to v oblasti platové,
benefitní i zlepšování pracovního prostředí.
• Hlavní úkole v oblasti náboru v roce 2019 souvisel s insourcingem úklidových služeb (zaměstnanců).
Rovněž byly převzaty stravovacích služby a dopravy stravování nejen pro Nemocnici Na Bulovce, ale
i pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice.

Základní personální údaje
NNB k 31.12.2019:
•V
 nemocnici bylo ke konci roku zaměstnáno celkem 2 478 zaměstnanců,
z toho 547 mužů a 1 931 žen, v přepočtených úvazcích 2 263,97,
z toho 491,62 úvazků mužů a 1 772,36 úvazků žen.
•V
 této souvislosti je nutné uvést, že v uvedených počtech jsou zahrnuti
i zaměstnanci Slatinných lázní Toušeň (71 lůžek)
a Lázeňské léčebny Mánes (226 lůžek).

• V oblasti odměňování byly zavedeny principy finanční zainteresovanosti zaměstnanců na splnění
rozhodujících úkolů pro provoz nemocnice formou předem definovaného příslibu podmíněného
splněním předem definovaných ukazatelů.
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II. PERSONÁLNÍ UKAZATELE

ROZDĚLENÍ
PRACOVNÍKŮ NNB
DLE KATEGORIE
VE FYZICKÝCH OSOBÁCH

Problémy s nedostatkem zdravotnického personálu jsou ve vazbě na další období
umocněny nevhodnou věkovou strukturou. U lékařů chybí zejména střední věková struktura
a u zdravotních sester zaměstnanci ve věku do 40 let.
FYZICKÉ OSOBY

PŘEPOČTENÉ ÚVAZKY

CELKEM

Z TOHO
MUŽI

Z TOHO
ŽENY

CELKEM

Z TOHO
MUŽI

Z TOHO
ŽENY

FARMACEUTI

ZP
(§7–§21)

SESTRY

ZP
(§22–§28)

ZP
(§29–§42)

SANITÁŘ

THP

DĚLNÍCI

Lékaři

506

209

297

408,752

163,857

244,895

19 let a méně

0

0

0

1

0

3

0

0

2

Farmaceuti

25

3

22

24,563

3

21,563

20 až 30 let

119

12

62

62

10

31

4

38

23

Sestry

839

14

825

759,725

13

746,725

31 až 40 let

137

3

145

40

22

57

1

57

27

ZP (§7–§21)

220

29

191

207,15

27,587

179,563

41 až 50 let

89

4

319

44

13

95

2

82

52

ZP (§22–§28)

68

13

55

60,376

9,413

50,963

51 až 60 let

89

5

218

47

ZP (§29–§42)

298

104

194

290,113

102,662

187,451

61 let a více

93

1

95

26

Sanitář

13

4

9

10,5

1,8

8,7

THP

308

92

216

303,969

91,719

212,25

Dělníci

201

79

122

198,837

78,587

120,25

839
sester pracovalo v roce 2019 v NNB
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GENDEROVÉ
ČLENĚNÍ
PRACOVNÍKŮ NNB
19 let a méně

CELKEM

Z TOHO
MUŽI

Z TOHO
ŽENY

6

0

6

20 až 30 let

361

87

274

31 až 40 let

489

153

336

41 až 50 let

700

115

585

51 až 60 let

600

101

499

61 let a více

322

91

231

61
16

85

5

89

67

7

27

1

42

30

93 lékařů NNB je starších 61 let
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Z celkového počtu zaměstnanců tvoří cca 10 % cizinci.
Níže uvedená tabulka obsahuje údaje za jednotlivé země.
LÉKAŘI

FARMACEUTI

SESTRY

ZP
(§7–§21)

ZP
(§22–§28)

ZP
(§29–§42)

SANITÁŘ

THP

DĚLNÍCI

CELKEM

VZDĚLANOSTNÍ
STRUKTURA
ZAMĚSTNANCŮ NNB

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Z TOHO
MUŽI

Z TOHO
ŽENY

175

41

134

6

1

5

Základní vzdělání
Nižší střední vzdělání

CELKEM

506

25

839

220

68

298

13

308

201

2478

Nižší střední odborné vzdělání

5

3

2

Česká republika

419

23

786

203

66

274

13

299

144

2227

Střední odborné vzdělání s výučním listem

237

101

136

Cizinci

87

2

53

17

2

24

0

9

57

251

72

2

42

13

2

15

0

8

9

163

Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity
i výučního listu

37

3

34

1

2

Úplné střední všeobecné vzdělání

64

12

52

1

Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou

14

7

7

2

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

969

89

880

EU + EHP
Bulharsko

1
1

Itálie

2

Maďarsko
Německo
Polsko

Slovensko

MIMO EU + EHP

2

1
1

68

2

41

12

2

14

15

0

11

4

0

9

Bělorusko

1

Botswanská republika

1

12

81

1

4

24

161

1

2

Vysokoškolské vzdělání

671

237

423

Doktorské vzdělání

22

17

5

0

4

151

1

48

88

2

3
1
1

1

Rusko

2

2

7

8

1
4

8

1

OMEZENÍ

8

ČÁSTEČNÝ
INVALIDNÍ

PLNÝ
INVALIDNÍ

BEZ
DŮCHODU

Osoba s těžším zdravotním postižením

10

3

6

1

2

7

Osoba se zdravotním postižením

19

18

0

1

42

70

Osoba zdravotně znevýhodněná

2
CELKOVÝ SOUČET
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CELKEM

1

1

2

I přes značná omezení ve zdravotnických provozech se snaží NNB
zaměstnávat zdravotně hendikepované občany:

1
2

Ukrajina
Uzbekistán

93
185

8

Moldavsko
Niger

Vyšší odborné vzdělání
Bakalářské vzdělání

1

Guinejská republika
Izrael

1

1

Rumunsko

68

CELKEM

5

6

2

1

11

10

1

0

46

36

7

3

69

FI NA NČNÍ
Č ÁST III.

506
lékařů bylo v roce 2019 zaměstnáno v NNB

71

III. FINANČNÍ ČÁST

BRUTTO 2019

KOREKCE 2019

NETTO 2019

NETTO 2018

AKTIVA CELKEM

4 408 138 831

2 088 287 038

2 319 851 793

1 921 170 460

STÁLÁ AKTIVA

3 317 861 410

2 070 953 716

1 246 907 694

1 263 339 816

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

ROZVAHA 2019
AKTIVA

43 821 304

39 211 557

4 609 747

2 805 506

Software

34 032 113

32 026 061

2 006 052

2 347 741

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

7 185 496

7 185 496

0

0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Pozemky
Kulturní předměty

0

2 603 695

457 765

2 031 742 159

1 242 297 947

1 260 534 310

43 966 812

0

43 966 812

43 872 224

1 215 656

0

1 215 656

1 214 357

Stavby

1 558 495 788

750 580 736

807 915 057

845 518 314

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

1 410 561 041

1 051 317 281

359 243 760

363 834 176

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

229 844 142

229 844 142

0

0

29 956 667

0

29 956 667

6 095 239

OBĚŽNÁ AKTIVA

1 090 277 421

17 333 322

1 072 944 099

657 830 644

ZÁSOBY

48 997 616

0

48 997 616

42 823 359

34 899 019

0

34 899 019

27 874 939

23 810

0

23 8010

251 390

14 074 787

0

14 074 787

14 697 030

590 562 791

17 333 322

573 229 469

321 297 161

330 835 650

17 017 334

313 818 316

282 495 442

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Materiál na skladě
Materiál na cestě
Zboží na skladě
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy

7 621 037

0

7 621 037

5 903 342

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

1 492 213

315 988

1 176 225

1 319 702

Pohledávky za zaměstnanci

859 483

0

859 483

793 755

Daň z přidané hodnoty

5 602 211

0

5 602 211

5 792 376

Náklady příštích období

67 333 520

0

67 333 520

14 182 379

Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky

441 860

0

441 860

734 564

153 623 371

0

153 623 371

10 040 789

22 753 446

0

22 753 446

34 811

450 717 014

0

450 717 014

293 710 125

Jiné běžné účty

253 355 437

0

253 355 437

168 750 247

Běžný účet

130 083 605

0

130 083 605

73 429 237

Běžný účet FKSP

64 635 552

0

64 635 552

50 430 188

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Ceniny
Pokladna

72

2 603 695
3 274 040 106

FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA

714 637

0

714 637

64 959

1 927 783

0

1 927 783

1 035 493
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ROZVAHA 2019
PASIVA

PASIVA CELKEM

MINULÉ

2 319 851 793

1 921 170 460

VLASTNÍ KAPITÁL

239 554 613

451 726 947

JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY A UPRAVUJÍCÍ POLOŽKY

1 091 336 032

1 134 043 225

Jmění účetní jednotky

991 400 534

986 009 235

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

241 600 389

221 424 938

-679 172

-679 172

-140 985 718

-72 711 775

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Opravy minulých období
FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku, investiční fond
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

147 121 661

63 412 779

62 047 239

49 645 607

7 455 465

7 580 190

77 618 957

6 186 982

-998 903 080

-745 729 057

Výsledek hospodaření běžného účetního období

-253 174 023

-259 953 946

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

-745 729 057

-485 775 112

CIZÍ ZDROJE

2 080 297 179

1 469 443 513

REZERVY

10 000 000

6 000 000

10 000 000

6 000 000

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

680 364 050

233 213 926

680 364 050

233 213 926

1 389 933 130

1 230 229 587

1 041 067 913

961 240 417

Rezervy

Ostatní dlouhodobé závazky
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům

508 519

210 916

88 840 852

79 003 613

988 576

675 938

Sociální zabezpečení

36 642 154

32 574 137

Zdravotní pojištění

16 249 261

14 394 543

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

18 315 287

16 076 521

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

74

BĚŽNÉ

0

0

1 152 965

5 880 199

89 500

0

Výdaje příštích období

23 575 145

23 538 579

Dohadné účty pasivní

151 345 917

93 716 916

Ostatní krátkodobé závazky

11 157 040

2 917 807

FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA
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ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

VÝKAZ
ZISKU A ZTRÁTY
VÝNOSY

HLAVNÍ ČINNOST

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

HLAVNÍ ČINNOST

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

VÝNOSY CELKEM

3 494 925 741

29 891 090

3 053 063 667

23 438 898

VÝNOSY Z ČINNOSTI

3 418 798 381

29 891 090

3 004 117 674

23 438 898

3 145 130 735

16 731 131

2 740 820 393

9 360 687

9 346

13 159 959

0

14 078 211

184 193 506

0

0

0

2 614

0

11 646

0

152

0

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

187 897 439

0

0

0

1 200

0

1 150 268

0

1 180 645

0

0

0

0

0

Čerpání fondů

1 175 631

0

1 505 607

0

Ostatní výnosy z činnosti

87 127 249

0

72 709 623

0

135 934

0

142 311

0

0

0

58

0

Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prod. dl. hm. majetku kromě pozemků

FINANČNÍ VÝNOSY
Úroky
Kurzové zisky

135 934

0

142 253

0

75 991 426

0

48 803 682

0

75 991 426

0

48 803 682

0

Výsledek hospodaření před zdaněním

-259 598 808

6 424 785

-263 842 372

3 888 427

Výsledek hospodař. běžného účetního období

-259 598 808

6 424 785

-263 842 372

3 888 427

VÝNOSY Z TRANSFERŮ
Výnosy vybraných ústř. vládních inst. z transferů
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III. FINANČNÍ ČÁST

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

VÝKAZ
ZISKU A ZTRÁTY
NÁKLADY

HLAVNÍ ČINNOST

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

HLAVNÍ ČINNOST

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

NÁKLADY CELKEM

3 754 524 549

23 466 305

3 316 906 039

19 550 471

NÁKLADY Z ČINNOSTI

3 740 612 635

23 466 305

3 312 379 065

19 550 471

1 183 718 907

0

1 093 923 921

0
9 184 710

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie

77 727 938

9 978 092

67 291 938

Prodané zboží

144 540 562

0

151 776 413

0

Aktivace oběžného majetku

-2 271 031

0

-1 538 642

0

Opravy a udržování

37 090 295

8 939 947

33 513 122

5 418 666

Cestovné

1 831 135

0

1 396 973

0

Náklady na reprezentaci

574 179

0

486 721

0

Ostatní služby

188 003 501

157 318

201 484 808

156 970

Mzdové náklady

1 370 635 070

0

1 204 676 561

0

Zákonné sociální pojištění

459 920 833

0

405 541 776

0

Jiné sociální pojištění

5 595 114

0

4 913 447

0

Zákonné sociální náklady

26 908 152

0

23 320 910

0

0

0

0

0

69 399

0

66 727

0

Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitých věcí

45 299

0

45 299

0

Jiné daně a poplatky

1 969 354

0

183 398

0

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

3 807 950

0

2 055 255

0

Jiné pokuty a penále

3 616 159

0

778

0

516 208

0

496 283

0

Prodaný materiál
Manka a škody

291 995

0

197 269

0

100 511 458

4 390 949

77 915 063

4 790 126

Tvorba a zúčtování rezerv

4 000 000

0

6 000 000

0

Tvorba a zúčtování opravných položek

3 292 182

0

1 202 059

0

Náklady z vyřazených pohledávek

1 560 822

0

3 533

0

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

15 692 620

0

14 205 916

0

Ostatní náklady z činnosti

110 964 534

0

23 219 538

0

13 911 914

0

4 526 973

0

13 230 418

0

3 558 344

0

34 063

0

175 898

0

647 433

0

792 732

0

Odpisy dlouhodobého majetku

FINANČNÍ NÁKLADY
Úroky
Kurzové ztráty
Ostatní finanční náklady
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DAL ŠÍ
P ROVO ZY
I V.

36
V lázních Mánes v Karlových Varech
se navýšil počet pacientů v roce 2019
o 36 % oproti roku minulému

81

VI. DALŠÍ PROVOZY

Odbor lázeňské péče
Ing. Martina Šimůnková
MUDr. Bohumil Svášek

ředitelka:
primář:

Odbor lázeňské péče zahrnuje dvoje lázně:
Lázeňskou léčebnu Mánes Karlovy Vary a Slatinné lázně Toušeň.

Lázeňská léčebna Mánes Karlovy Vary
vrchní sestra:

Marcela Boučková

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Lázeňská léčebna Mánes je součástí Nemocnice
Na Bulovce od roku 2018. Léčba je založena na léčebných účincích zdejší jedinečné minerální vody
v kombinaci s dietní stravou, léčebnou rehabilitací a dalšími moderními léčebnými metodami.
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.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2019:

•V
 roce 2019 bylo v Lázeňské léčebně Mánes celkem
34 272 klientů, z toho 806 byli klienti ZP (203 dospělí, 603 děti
včetně doprovodu).
• Počet dětí se oproti roku 2018 navýšil o 23, naopak se snížil
počet dospělých o 13.
• Lázně se prioritně zaměřily na pobyty hrazené ZP a na pobyty
samoplátců s léčením, což se projevilo snížením počtu hotelových
hostů meziročně o 341.
• Dále došlo v průběhu roku 2019 k navýšení počtu ambulantů
a klientů s FT poukazy.
• Za rok 2019 bylo celkem podáno 53 347 procedur.
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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. Kromě hrazené, tj. komplexní a příspěvkové lázeňské péče pro
klienty všech zdravotních pojišťoven léčebna poskytuje rekondiční a wellness pobyty pro tuzemské
i zahraniční samoplátce.

•B
 yly přijaty dvě nové lékařky, především s ohledem
na skutečnost, že v roce 2020 chtějí lázně pokračovat ve snaze
o zvýšení počtu pacientů pojišťoven, hlavně dětí, a minimalizovat
počet hotelových hostů bez léčení. Důraz bude kladen zejména
na léčbu dětského diabetu, protože za posledních 20 let se
počet dětí s touto diagnózou ztrojnásobil. Stejně tak se neustále
navyšuje i počet dětí s obezitou, kdy zhruba pětina dětí ve věku
11–15 let má nadváhu.
• Nově byly pro Lázeňskou léčebnu Mánes schváleny indikace
I/1 Nemoci onkologické a VI/2 Polyneuropatie s paretickými
projevy. •
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Slatinné lázně Toušeň
vrchní sestra:

Mgr. Alice Školníková

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Slatinné lázně Toušeň jsou detašovaným pracovištěm
Nemocnice Na Bulovce od září 2006. Mimo ústavní
péči pro pojištěnce jednotlivých zdravotních pojišťoven lázně poskytují i ambulantní rehabilitační provoz, wellness a rekondiční zdravotní pobyty
pro tuzemskou i zahraniční klientelu.

NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2019:

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2019:

POČET
PACIENTŮ

POČET
OŠETŘOVATELSKÝCH
DNŮ

370

9 364

Příspěvková

28

540

Samoplátci

490

2 667

ÚSTAVNÍ CELKEM

888

12 571

Samoplátci

857

3 036

AMBULANTNÍ CELKEM

857

3 036

1 745

15 607

TYP LÁZEŇSKÉ PÉČE
Ústavní péče
Komplexní

Ambulantní péče

CELKEM ÚSTAVNÍCH
A AMBULANTNÍCH ZA ROK 2019

Léčebný provoz lázní je zaměřen na léčbu a péči
o pacienty s poruchami pohybového aparátu. Specifickou léčebnou procedurou jsou slatinné koupele
nebo zábaly z vlastního přírodního léčivého peloidu, který je vzdálen necelé čtyři kilometry
od slatinných lázní.

•Z
 akoupen nový přístroj pro dávkování podkožních plynových
injekcí CO2 INDAP INSUF.
• Mgr. Alice Školníková od 15. 7. 2019 nahradila Radomíru
Rottovou ve funkci vrchní sestry Slatinných lázní Toušeň.
• V říjnu vznikl nový úsek náměstka pro personalistiku a lázeňskou
péči, do funkce byl jmenován Ing. Václav Studený. •

134 7
pacientů – samoplátců navštívilo v roce 2019
lázně Toušeň
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Věda a výzkum,
institucionální podpora

Oddělení vzdělávání
vedoucí:

Bc. Dana Holadová

náměstkyně pro vědu, výzkum, grantové činnosti a rozvoj:

MUDr. Lívia Večeřová, MBA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Oddělení vzdělávání spolupracuje při organizaci a zajištění vzdělávání studentů, mediků, lékařů, NLZP
i pracovníků nezdravotnických oborů. Z tohoto důvodu je v kontaktu se všemi odděleními Nemocnice
Na Bulovce, školami, univerzitami, vzdělávacími institucemi i zdravotnickými zařízeními celé ČR.

Nemocnice Na Bulovce je vybraným zdravotnickým, vzdělávacím a výzkumným zařízením určeným MZ ČR.
Zdravotnická pracoviště nemocnice jsou výukovými základnami lékařských či jiných fakult, IPVZ, případně dalších institucí pro vzdělávání lékařů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví a provádí základní a klinický výzkum. V roce 2019 prostředky získané z institucionální podpory ve výši
5 880 711 Kč byly racionálně využity na investiční a neinvestiční záměry podporující vědecké projekty.
V roce 2019 byl počet dedikovaných publikací v zahraničních časopisech s impakt faktorem 20. Součet
impakt faktorů dedikovaných publikací v zahraničních časopisech byl 136 069.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2019:

•V
 roce 2019 byla realizována povinná školení zaměstnanců NNB
a vzdělávací akce podle potřeb jednotlivých oborů a pracovišť.
• Úspěšné rozšíření vzdělávání všeobecných sester 3. LF UK v Praze
o další ročníky.
• Proběhlo 636 odborných praxí v rámci povinné výuky studentů
a mediků a 552 stáží v rámci specializačního vzdělávání lékařů
a NLZP (zaměstnanců NNB i zdravotníků z jiných zdravotnických
zařízení).
• Realizovány certifikované kurzy pro NLZP „Komplexní péče
o vybrané invazivní vstupy v pediatrii a neonatologii“, „Péče
o pacienty s implantovaným podkožním portem“ a „Radiologická
fyzika v radioterapii“.
• Dva termíny „Akreditovaného kvalifikačního kurzu sanitář“.

•N
 NB získala akreditace pro 14 základních kmenů lékařských
oborů a byly podány žádosti o udělení akreditace pro vlastní
specializovaný výcvik lékařů.
•D
 ále nemocnice získala akreditaci na zajištění odborné praxe
v rámci praktické části aprobační zkoušky pro uchazeče o uznání
způsobilosti k výkonu povolání lékaře.
•D
 o projektu „Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“, který od
1. 9. 2019 nahradil původní projekt „Zvláštní postupy pro vysoce
kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“, byly začleněny tři
všeobecné sestry a jedna praktická sestra z Ukrajiny. •

636

odborných praxí proběhlo v rámci výuky
studentů a mediků v roce 2019 v NNB
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY – VÝZKUMNÁ ČÁST – V ROCE 2019:
Jednoleté projekty v rámci daného roku
• Porovnání vlivu eliminační metody kontinuální nebo inter
mitentní – u infekčních pacientů, zejména pacientů s renálním
selháním v rámci MODS.

Řešená témata víceletých nových a probíhajících projektů
v NNB nebo v rámci spolupráce s Karlovou Univerzitou 1.,
2., 3. LF UK, s Mikrobiologickým ústavem AV ČR, s Ústavem
hematologie a krevní transfuze, s Výzkumným ústavem
veterinárního lékařství a s Universitou of Basel:
• Potřeby seniorů, problematika jejich naplňování v nemocniční
péči.
• Genetické faktory podílející se na vzniku a progresi
metabolického syndromu.
• Nutriční screening, vyšetření a intervence prevence komplikací
léčby u pacientů s plicním karcinomem.
• Zdravotní obtíže u cestovatelů po návratu z epidemiologicky
rizikových oblastí a možnosti prevence.
• Význam longitudinální rotace při totální náhradě kolenního
kloubu. Terminální rotace po resekci předního zkříženého vazu
kolenního kloubu. Stanovení centra rotace v závislosti na designu
totální náhrady kolenního kloubu.
• Femoroacetabulární impingement syndrom – FAI.
• Biomarkery a jejich místo v diagnostice peripatetických infekcí.
• Biomechanické aspekty trojí dézy subtalárního kloubu.
• Modelování spinálních komponent.

• Hodnocení vitality vaskularizované fibuly v alloštěpu při
rekonstrukci interkalárního efektu s použitím metody
kombinovaného štěpu dle Capanny.
• Vliv trojí osteotomie pánve na tvrdé cesty porodní.
• Osteogeneze a kostní hojení u vrozeně krátkého femuru.
• Analýza rizikových faktorů prevalence orolaryngeální HPV infekce
u rizikových žen s patologií děložního hrdla.
• Možnosti lokální infiltrační anestezie v chirurgii pochvy.
• Rizikové faktory rozvoje inkontinence moči v souvislosti
s těhotenstvím a porodem a patologickou fyziologií změn
pánevního dna.
• Patofyziologie hypoxie plodu při porodu.
• Srovnání mechanických vlastností kůže prsů u pacientek
po rekonstrukci prsu různými metodami.
• Vliv různých metod liposukce na přežívání a diferenciaci
kmenových buněk získaných z lipoaspirátu.
• Prevalence CD34+ mezenchymálních kmenových buněk jako
prediktoru.
• Mikrochirurgická léčba lymfedému.
• Zhodnocení efektivity perkutánní aponeurotomie s lipograftingem
u Dupuytrenovy nemoci.
• Užití mikrochirurgie a tkáňového inženýrství v terapii lymfedému.
• Specifické markery pro časnou diagnostiku kolorektálního
karcinomu a idiopatických střevních zánětů a pro predikci vývoje
onemocnění.
• Farmakoterapie a chirurgické výkony u Crohnovy choroby.
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• F aktory ovlivňující dlouhodobou průchodnost periferních cévních
rekonstrukcí.
• Porovnání současných léčebných modelit v léčbě syndromu
diabetické nohy s uplatněním moderních trendů.
• Bedside imaging methods in monitoring organ function of
critically ill patients.
• Terapie lymfedému kombinací mikrochirurgie a tkáňového
inženýrství.
• Aplikace látek pro zefektivnění neinvazivní léčby fibrózního stavu
u onemocnění pes equinovarus.
• Validace analýzy metylace promotorů TSG spojených s HPV
indukovanou karcinogenezí jako screeningového vyšetření
análního karcinomu v rizikové populaci.
• Viry v souvislosti s alimentárními infekcemi – molekulární
epidemiologie a metody rychlé detekce.
• Mikrobiota jako nástroj pro predikci nežádoucích kožních
a slizničních účinků biologické léčby idiopatických střevních
zánětů.
• Genitální HPV infekce u pacientů s psoriázou.
• Vědecký projet „LGV genotyping European Project“ –
jako jediný projekt v roce 2019 nebyl aktivní.

Ukončený projekt v roce 2019
• Canisterapie ve zdravotnickém zařízení rezidenční formou,
z důvodu stáří canisterapeutické fenky. •

136 069
je sooučet impakt faktorů dedikovaných publikací v zahraničních časopisech
za rok 2019

Středisko vědeckých informací,
publikační činnost
vedoucí:

Martin Flohr

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Posláním Střediska vědeckých informací Nemocnice Na Bulovce (SVI NNB) je pokrytí informačních
potřeb personálu Nemocnice Na Bulovce, jako veřejná knihovna je však SVI otevřeno také odborné
veřejnosti, studentům i jiným knihovnám v rámci
meziknihovních služeb. Zaměstnancům nemocnice
středisko poskytuje odborné informace potřebné
pro klinickou praxi, jejich profesní růst a studijní, publikační i výzkumné potřeby, a to ze

VÝZNAMNÉ PUBLIKACE V ROCE 2019:

ODBORNÉ MONOGRAFIE:
HERCOGOVÁ Jana.
Klinická dermatovenerologie.
Praha: Mladá fronta, 2019. ISBN: 978-80-204-5321-1.
FAIT Tomáš, Michal ZIKÁN a Jaromír MAŠATA.
Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví.
3., aktualizované a přepracované vydání. Praha: Maxdorf, [2019].
Jessenius. ISBN: 978-80-7345-607-8.
LEBL Jan, FLÖGELOVÁ Hana, GREGORA Martin, et al.
Poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy u dětí:
50 let molekuly DDAVP.
První vydání. Praha: Galén, [2019]. 105 stran: ilustrace; 23 cm.
ISBN: 978-80-7492-405-7.
FÍNEK Jindřich, ZIKÁN Michal.
Karcinom ovaria.
První vydání. Praha: Farmakon Press, s.r.o., [2019]. 128 stran:
ilustrace (převážně barevné), tabulky; 24 cm.
ISBN: 978-80-906589-9-8.
HOCH Jiří a ANTOŠ František.
Koloproktologie: vybrané kapitoly III.
Praha: Mladá fronta, 2019. Edice postgraduální medicíny.
ISBN: 978-80-204-5276-4.
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jména přístup k širokému portfoliu elektronických
informačních zdrojů prostřednictvím licencovaných
databází (Elsevier, Wiley, Springer).
V roce 2019 bylo uživatelům Střediska vědeckých
informací NNB dodáno 7 331 článků a vypůjčeno
bylo téměř 700 knih, další více než tři stovky
dokumentů byly pro naše uživatele získány z jiných knihoven v ČR i ze zahraničí. Poskytnuto
bylo 155 odborných rešerší.

VYBRANÉ VÝSLEDKY
V PRESTIŽNÍCH ZAHRANIČNÍCH ČASOPISECH:
Beaudouin F, Rössler R, Aus der Fünten K, Bizzini M, Chomiak J,
Verhagen E, Junge A, Dvorak J, Lichtenstein E, Meyer T, Faude O.
Effects of the ‚11+ Kids‘ injury prevention programme on severe
injuries in children‘s football: a secondary analysis of data from
a multicentre cluster-randomised controlled trial.
Br J Sports Med. 2019 Nov;53(22):1418–1423.
Takács L, Seidlerová JM, Štěrbová Z, Čepický P, Havlíček J.
The effects of intrapartum synthetic oxytocin on maternal
postpartum mood: findings from a prospective observational
study.
Arch Womens Ment Health. 2019 Aug;22(4):485–491.
Konstantinova AM, Kyrpychova L, Nemcova J, Sedivcova M,
Bisceglia M, Kutzner H, Zamecnik M, Sehnalkova E, Pavlovsky M,
Zateckova K, Shvernik S, Spurkova Z, Michal M, Kerl K,
Kazakov DV.
Syringocystadenoma Papilliferum of the Anogenital Area and
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Nemocniční kaplani
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Duchovní péče v Nemocnici Na Bulovce je určena
pacientům, jejich rodinám a blízkým, ale také
lékařům a personálu nemocnice. Využít mohou
služeb týmu nemocničních kaplanů, kteří nabízejí rozhovor, naslouchání, laskavé setkání,
lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci.
Pomáhají snižovat stres, překonávat osamění
a hledat cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci. Nemocniční kaplani poskytují péči
v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru.
Zájemcům je zároveň k dispozici nemocniční
kaple. Kaple Božího Milosrdenství se nachází
v přízemí budovy č. 3. Toto místo je otevřeno
pro každého, kdo hledá klid k rozjímání o samotě, nebo zde po předchozí domluvě může proběhnout rozhovor s kaplanem. Kaple je otevřena
denně od šesté hodiny ranní do šesté hodiny
večerní, bohoslužby a pobožnosti se zde konají
třikrát týdně. •

Slavnostní požehnání a otevření nemocniční kaple v Nemocnici Na Bulovce.
Žehnání se ujal ThDr. P. Jan Balík, Ph.D., biskupský vikář pro diakonii,
za přítomnosti koordinátora nemocničních kaplanů Mgr. Jana Koloucha,
ředitele nemocnice Mgr. Jana Kvačka a místostarostky pro Prahu 8
Mgr. Vladimíry Ludkové.

92

FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA

93

VI. DALŠÍ PROVOZY

Podzemní nemocnice
Manažer krizové připravenosti Správce Podzemní nemocnice vedoucí:

Bc. Michaela Papežová, DiS.

OBLAST KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

PODZEMNÍ NEMOCNICE

Manažer krizové připravenosti odpovídá za přípravu, řešení a realizaci likvidace následků mimořádných
událostí jako je hromadný příjem zraněných pacientů, havárie vody, elektřiny, plynu, únik chemických
látek, epidemie, pandemie, požár apod. Při těchto činnostech spolupracuje se všemi složkami IZS,
MHMP, ministerstvem zdravotnictví, obrany a vnitra a ostatními krizovými manažery v ČR.

V areálu Nemocnice Na Bulovce se nachází třípatrový protijaderný kryt s odolností proti tlaku a průniku plynu do vnitřních prostor. Byl vybudován v letech 1952 až 1962 jako reakce na studenou válku.
Do roku 1990 byl tento úkryt v režimu přísného utajení. Celková plocha krytu je 1 420 m2, průměrná
celoroční teplota je 23–25 °C. Kapacita podzemní nemocnice se odhaduje na 300 osob při jaderném konfliktu s možností využití 70 lůžek a až 1 000 osob pro jednorázové krátkodobé ukrytí. V současné době
je kryt udržován jako chráněné zdravotnické pracoviště a sklad civilní obrany. Probíhají zde pravidelné kontroly a údržba, aby byl kryt v případě potřeby připraven ke spuštění provozu do 24 hodin.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2019:

•O
 rganizační a personální zajištění první pomoci při horolezeckých
závodech v Praze.
• Člen týmu MZ ČR pro tvorbu Typové činnosti: Mimořádná událost
s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nákazy na palubě
letadla, ve zdravotnickém zařízení a v ostatních prostorech
• Tvorba přednášek a následná prezentace na konferencích a
výuková činnost v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání
zdravotníků
• Absolvování výcviku Intervenční práce s dětmi jako se zasaženými

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2019:

•P
 odzemní nemocnice je v současné době zpřístupněna veřejnosti
a konají se zde komentované prohlídky pro žáky a studenty
základních, středních i vysokých škol a dále pro zaměstnance
NNB. V souvislosti se světovým dnem boje proti jadernému
zbrojení jsme kryt zpřístupnili ve spolupráci s Městským úřadem
také pro obyvatele Prahy 8 a další zájemce.
• Koordinace a organizační zajištění při natáčení studentského
filmu Škola smíchu. •

10 00

náš třípatrový protijaderný kryt
poskytne krátkodobé,
jednorázové ukrytí až pro 1 000 osob
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Sponzoři a dárci
NAŠI NEJVĚTŠÍ DÁRCI:

Boehringer Ingelheim s.r.o., Na Poříčí 1079/3a, Praha 1
ARAMARK, s.r.o., Pekařská 628/14, Praha 5
Nadační fond Kapka naděje, Revoluční 1200/16, Praha 1
LuckyBe s.r.o., Staňkova 922/44, Praha 4
Lego production s.r.o., Jutská 2779, Kladno
Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 56/16, Praha
iQuest s.r.o., Plaská 623/5, Praha 5 – Malá Strana
Coloplast A/S, odštěpný závod, Avenir Business Park, Radlická 740/113d, Praha 5
BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, Praha 5
Liga proti rakovině Praha, Na Truhlářce 100/60, Praha 8
Detektory Mlejnský s.r.o., K Pepři 607, Jílové u Prahy
Nadační fond EVOLUTIO, Haškova 139/2, Lesná, Brno
ASSIST spol. s r.o., Glowackého 545, Praha 8
Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo nám. 329/1, Praha 5
Nestátní zdravotnické zařízení, MUDr. Dungl, Budínova 2, Praha 8
Novartis s.r.o., Gemini, budova B, Na Pankráci 1724/129, Praha 4

Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4
DARTIN spol. s r.o., Suchdolská 388, Horoměřice
Hipp Czech, s.r.o., Pekařská 628/14, Praha 5
BIOMEDICA ČS, s.r.o., Radlická 740/113d, Praha 5
Audio s.r.o., MUDr. Ripová Lidmila (ORL), Tovární 1342/12, Praha 7
BAXTER CZECH spol. s. r.o., Karla Engliše 3201/6, Praha 5
Centner Jiří, Skorotická 818/20, Ústí nad Labem
Žaba Milan, COCON-tonery, Ke Stírce, Praha 8
Chmela Petr, Tescoma s.r.o., U Tescomy 241, Zlín
Tichý svět o.p.s., Staňkovská 378, Praha 9
Souterrain s.r.o., Vyskočilová Zuzana, Na Smetance 503/14, Praha 2
Beneš Jiří, Přerov nad Labem 43, Přerov nad Labem
ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, Praha 4
Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4
Ing. Zapadlo Jaroslav, K Beranovu 1190/17, Praha 8
BAXTER CZECH spol. s r.o., Karla Engliše 3201/6, Praha 5

NAŠI DALŠÍ DÁRCI:

STEM/MARK, a.s., Smrčkova 2485/4, Praha 8
Fagron a.s., Holická 1098/31m, Olomouc
PROSAM s.r.o., Na Klaudiánce 1121/6a, Praha 4
Boehringer Ingelheim s.r.o., Na Poříčí 1079/3a, Praha 1
Smart One s.r.o., Na Poříčí 1041/12, Praha 1
GARDE-INTERIÉRY, s.r.o., Těšnov 1163/5, Praha 1
Nadace Křižovatka, Nové Sady 607/41, Brno
Nadační fond LA VIDA LOCA, Na Louži 947/1, Praha 10
MENZO a.s., Křižíkova 185/35, Praha 8
Projekty Zemek s.r.o., Radějovice u 4 chalup 417E, Praha
QUIET HOME AGENCY s.r.o., Vinohradská 2133/138, Praha 3
IS Accountancy, Na Lávkách 98, Bořanovice
SWIFT LEGAL s.r.o., Jižní III 803/30, Praha 4
Dynex Technologies, spol. s. r.o., Vodičkova 791/41, Praha 1
Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, Praha 4
Gennet s.r.o., Kostelní 292/9, Praha 7
Medtronic Czechia s.r.o., Prosecká 852/66, Praha 9
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MEDEVAC
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Zdravotně humanitární program MEDEVAC, který
je řízený Ministerstvem vnitra ČR, se zaměřuje
na poskytování lékařské péče osobám v regionech zasažených humanitární krizi 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 dvaceti zahraničních
misí do Jordánska, Senegalu a Ghany, 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.
Malá pacientka trpí oboustrannou těžkou vrozenou
syndaktylií a brachydaktylií – strostlými
a zkrácenými prsty. Částečná korekce rukou
již proběhla, a v plánu je také další fáze
rekonstrukce.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2019:

• L ékařská mise ortopedického týmu Nemocnice Na Bulovce
v Jordánsku (únor 2019).
• Stáž rehabilitačních pracovníků Kyjevské oblastní nemocnice
v NNB (květen 2019).
• Lékařská mise týmu plastické chirurgie NNB v Jordánsku
(září 2019).
• Lékařská mise gynekologického týmu NNB v Senegalu
(listopad 2019).
• Lékařská mise gynekologického týmu NNB v Ghaně
(prosinec 2019). •

Přednosta Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce
MUDr. Martin Molitor, Ph.D. v kombinovaném týmu
s prof. MUDr. Andrejem Sukopem, Ph.D. provádějí komplikovanou operaci na ruce.
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AKREDITACE
NEMOCNICE
NA BULOVCE
2019
Nemocnice Na Bulovce získala v listopadu 2019
akreditaci Spojené akreditační komise o.p.s.
na další tři roky, tedy do roku 2022. Akreditační
šetření zahrnovalo hodnocení kvality a bezpečí
lůžkové zdravotní péče. S bodovým ohodnocením
9,76 nemocnice dosáhla na nejlepší výsledek
za poslední tři uskutečněné akreditace. Statut
akreditovaného pracoviště posiluje pozici
a kredibilitu NNB v rámci všech zdravotnických
zařízení a svědčí o tom, že nemocnice je bezpečná
a poskytuje veškerou péči podle současných
medicínských poznatků ve prospěch pacientů.
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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
www.bulovka.cz
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