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Úvodní slovo ředitele 

 
 
Vážení přátelé, milí spolupracovníci,  
 
předkládáme výroční zprávu naší obchodní společnosti za rok 2015.  
 
Za necelé 2 měsíce tomu budou již 4 roky, kdy z pozice ředitele nemocnice řeším vleklou problematiku 
smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Tato problematika má své kořeny již v roce 2011 a 
vygradovala na začátku roku 2012, kdy byl vedením nemocnice podepsán dokument o ukončení akutní 
lůžkové péče v oboru chirurgie k 1. 1. 2013. Tuto situaci se mi podařilo řešit každoroční prolongací 
smlouvy s VZP a to až do konce roku 2015. Se zdravotní pojišťovnou ZPMV ČR je situace podobná, ale 
zde ještě jednáme. S ostatními zdravotními pojišťovnami se mi podařilo smlouvu na akutní lůžkovou 
chirurgii prodloužit do konce roku 2017. Nemocnice z  této situace profitovala ekonomicky a po celou 
tuto dobu hospodařila s pozitivním hospodářským výsledkem. Jistota smluvních vztahů znamenala 
jistotu standardního ošetření pro naše pacienty a také jistotu pracovních pozic pro naše zaměstnance. 
 
Přes maximální snahu a intenzivní jednání se zdravotní pojišťovnou VZP, se zástupci Středočeského 
kraje, se zástupci Ministerstva zdravotnictví, s vedením AČMN a s dalšími subjekty, tuto jistotu od 1. 1. 
2016 nemáme. S VZP nyní vedeme další jednání o fungování naší chirurgie a potažmo nemocnice jako 
takové. Přestože tato jednání nejsou ještě u konce, již dnes víme, že nabídka tzv. jednodenní, nebo 
balíčkové chirurgie, kterou nám VZP nabízí, bude pro naší nemocnici znamenat ekonomickou a 
odbornou ztrátu. Bude to ztráta nejen v provozu samotného chirurgického oddělení, ale především ve 
výkonu komplementu. Pro pacienty VZP bude tato změna znamenat zhoršení dostupnosti poskytované 
péče. Dotkne se zejména řešení akutních stavů vyžadujících hospitalizaci, které zde nejsme smluvně 
oprávněni ošetřit, a také spektrum povolených operačních výkonů je významně zúženo. Pro pacienty 
našeho spádového regionu zajistíme nepřetržitý provoz chirurgické ambulance, abychom našim 
pacientům poskytovali, stejně jako dosud, základní chirurgické ošetření v každou denní i noční dobu. 
Pro personál naší nemocnice znamená tato změna řešení řady nových problémů spojených se 
zajištěním takového typu zdravotní péče. 
 
Je velmi smutné, že v době, kdy se naplno projevuje velmi závažný problém, který postihuje celé české 
zdravotnictví, tj. prohlubující se nedostatek erudovaného zdravotnického personálu, je v našem 
případě úředním rozhodnutím rušena zdravotní péče v nemocnici, která je personálně plně zajištěna a 
je ekonomicky soběstačná. Je jen obtížně pochopitelné, že negativní stanovisko úředníků VZP bylo 
v tomto případě podpořeno také negativním stanoviskem zástupců Středočeského kraje. 
 
Přes odchod několika zdravotních sester a fyzioterapeutů se nám ve druhé polovině roku 2015 podařilo 
stabilizovat zdravotnické týmy razantním navýšením mezd. Toto navýšení samozřejmě znamená 
skokové zvýšení celkových nákladů, které v roce 2016 oproti roku 2015 narostou o více než 10 mil. Kč. 
 
Jestliže roky 2012, 2013, 2014 a 2015 byly roky hospodářsky pozitivní, pak v roce 2016 nás bude 
nepochybně čekat zápas o odborné i ekonomické přežití.  
 
Musím zároveň konstatovat, že další oddělení nemocnice, zejména interní oddělení, MOJIP, NIP, DIOP 
a ONP pracují v  této pro nás obtížné době velmi intenzivně a významně tak pomáhají stabilizovat výkon 
nemocnice. Je naší společnou snahou, aby naši pacienti pocítili omezení provozu lůžkové chirurgie co 
možná nejméně. Za to všem našim zaměstnancům patří můj obdiv a dík. 
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Osobně bych si přál větší angažovanost Města Městec Králové v řešení problematiky, se kterou se naše 
nemocnice musí vypořádat. Myslím, že právě nyní přichází doba zásadních řešení a zásadních 
rozhodnutí o budoucím směrování naší nemocnice. Pokud budeme chtít udržet stávající spektrum 
poskytované péče, bude nezbytné, aby do nemocnice vstoupil odborně i ekonomicky silný partner. 
Moderní medicína vyžaduje množství erudovaného personálu, kvalitní zázemí pacientů a velmi drahou 
přístrojovou techniku. Požadavky se každým rokem zvyšují a s tím samozřejmě rostou i náklady na 
poskytovanou péči.  
 
Nemocnice již v roce 2014 zahájila práce na zásadní rekonstrukci a dostavbě areálu nemocnice. První 
část rekonstrukce se podařilo dokončit, ale nyní před námi stojí největší a také nejdražší etapa celé 
rekonstrukce, tj. dostavba a rekonstrukce budovy následné péče. Tato akce byla nyní z důvodu 
nedostatku finančních prostředků zastavena a bude se realizovat až po zajištění dostatečných 
finančních prostředků na celý objem investice.  Myslím si, že již nyní si mohu dovolit konstatovat, že 
první fáze rekonstrukce nemocnice přinesla významné pozitivní změny ve prospěch našich pacientů. 
Rekonstrukcí částí prostor bývalé kotelny dokonce vznikla zcela nová kvalita v poskytovaných službách, 
zahájili jsme provoz nové mateřské školy v naší nemocnici, což je mezi českými nemocnicemi aktivita 
velmi vzácná. Větší část investičních prostředků si nemocnice hradila ze svých provozních prostředků, 
část byla poskytnuta ve formě  dotace z fondu ROP a ze Státního fondu životního prostředí, 1 mil. Kč 
poskytlo na rekonstrukci budovy kotelny Město Městec Králové. 
 
Poskytování moderní zdravotní péče vyžaduje průběžné investice. Chceme našim pacientům 
nabídnout moderně fungující a přitom vlídné prostředí, na kterém naše nemocnice vždy stavěla a co jí 
také pozitivně odlišovalo od větších zdravotnických zařízení v okolí.  
 
Jako každý rok, chci využít této příležitosti k  poděkování všem našim zaměstnancům, externím 
spolupracovníkům a partnerům za práci pro naše pacienty a pro nemocnici. Děkuji členům 
zastupitelstva Města Městec Králové, členům zastupitelstev všech měst a obcí našeho spádového 
regionu, kteří nás podporují v našem úsilí. Rok 2016 rozhodně nebude pro nemocnici rokem 
jednoduchým. Podobné nepříznivé situaci jsme čelili již v roce 1998, a nemocnici se tehdy podařilo 
kritickou situaci zvládnout a nastartovat pozitivní odborný i ekonomický růst. Pevně věřím, že 
společným úsilím se nám všem podaří úspěšně zvládnout i tento rok. 
 

 
 
 

MUDr. Otakar Mareš, ředitel 
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Vedení společnosti 

 
 
(platné k 31. 12. 2015) 
 
 
Statutární orgán: 
 
PŘEDSTAVENSTVO 
Předseda představenstva:   Milan Pavlík 
Místopředseda představenstva:   MUDr. Otakar Mareš 
Člen představenstva:    Ing. Oldřich Novák 
  
DOZORČÍ RADA 
Předseda dozorčí rady:     Ing. Luděk Dvořák 
Člen dozorčí rady:     MUDr. Milan Hrubec 
Člen dozorčí rady:     MUDr. Roman Čeladník 
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Vedoucí pracovníci 

 
(platné k 31. 12. 2015) 
 
 
Ředitel:      MUDr. Otakar Mareš  
Vedoucí úseku LPP:     MUDr. David Vencour  
Vedoucí úseku ošetřovatelské péče:   Bc. Regina Strejčková 
Vedoucí ekonomického úseku:   Ing. Hana Smíšková 
Vedoucí správy budov:     Martin Myška 
 
Primáři a vrchní sestry oddělení:  
Interní oddělení:    MUDr. David Vencour  
       Hana Peterková  
Chirurgické oddělení:    MUDr. Milan Hrubec 
      Marie Šafránková  
ARO, DIP, DIOP:     MUDr. Maroš Jágerský  
      MUDr. Luboš Zimola – vedoucí lékař DIOP 
      Jana Doušová 
Oddělení následné péče:   MUDr. Iva Břečková  
      Kamila Petrášková, MBA  
Radiologické oddělení:    MUDr. Eva Moravcová  
      Kateřina Vaňková, DiS. – vedoucí zdrav. asistentka 
OKBH:      RNDr. Markéta Junová 
      Zdeňka Aronová – vedoucí laborantka 
 
Vedoucí pracovníci THP:  
Vedoucí stravovacího úseku:   Věnceslava Janatová  
Vedoucí úseku ZT a ZZ:    Ing. Libuše Hamplová  
Hlavní účetní:     Miluše Pižlová 
Vedoucí personálního oddělení:    Pavlína Khorelová 
Pracovnice styku se ZP:    Mgr. Lucie Kolářová 
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Ekonomický úsek 

 
Personální a organizační změny: 
Personální změny nenastaly. 
 
Za rok 2014 provedla audit společnost SYSTEMA AUDIT a.s., Sukova 1935, 530 02 Pardubice. 
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu v působnosti valné hromady společnosti byla 
auditorem společnosti pro rok 2015 jmenovaná společnost SYSTEMA AUDIT a.s., Sukova 1935, 530 
02 Pardubice. 
 
Významné ekonomicko - účetní skutečnost roku 2015: 

1) V roce 2015 pojišťovny přímo nekompenzovaly příjmy ze zrušených regulačních poplatků podle 
počtu ošetřovacích dní. Došlo k navýšení plateb za výkony a ošetřovací dny. Toto navýšení 
zahrnovalo kompenzaci regulačních poplatků. Změna zaúčtování oproti roku 2014. V roce 2015 
účtováno na účet výkonů ne na provozní výnosy, jako v roce 2014. 

2) V roce 2015 byly zrušeny regulační poplatky za ošetření v ambulanci. 
3) Společnost v roce 2015 uzavřela s Městem Městec Králové „SMLOUVU o poskytnutí dotace na 

rekonstrukci bývalé kotelny“ ve výši 1.000.000,- Kč.  
4) V roce 2014 společnost uzavřela se Státním fondem životního prostředí ČR smlouvu o poskytnutí 

dotace na akci „Realizace energetických úspor“ ve výši 1.669tis.Kč (zateplení a výměna oken u 
budovy „Zámeček“). Projekt byl ukončen v prosinci 2015.  

5) V roce 2015 společnost provedla vyúčtování poskytnuté dotace dle smlouvy s Regionální radou 

regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace na projekt „Transformace nevyužívaného 

objektu pro zřízení mateřské školy v areálu nemocnice v Městci Králové“ v celkové výši 5.842tis. 

Kč. V září 2015 byl zahájen provoz mateřské školy. 

 
Obecné ekonomicko-účetní informace: 
Náklady: 
Ve srovnání s rokem 2014 nedošlo k významným odchylkám jednotlivých skupin nákladů.  
 
Došlo ke zvýšení osobních nákladů z důvodu stabilizace středního zdravotního personálu. 
Plošný nárůst mezd nebyl.   
 
V roce 2015 se pokračovalo v podrobném střediskovém sledování nákladů.  Dařilo se také pořizovat 
veškeré nákupy (materiálu i služeb) centrálně takto řízeným nákupem snižovat náklady na minimální 
hranici.  
 
Výnosy: 
V roce 2015 nedošlo ke změně formy úhrady od zdravotních pojišťoven za hospitalizaci, na akutních 
lůžkách úhrada probíhá systémem DRG. Zdravotní pojišťovny platí na základě stanovené diagnózy, 
nikoliv za výkony. Na lůžkách následné péče a oddělení NIP a DIOP úhrada probíhá na základě 
vykázaných ošetřovacích dnů podle kategorie pacienta. 
Regulační poplatek za den hospitalizace byl zahrnut do platby za výkony a do ceny za ošetřovací den a 
lůžko. 
 
Hospodářský výsledek: 
Společnosti MNMK a.s. se podařilo v roce 2015 zachovat kladný hospodářský výsledek a mít vyrovnaný 
cash flow.   
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Investiční majetek 

V roce 2015 byl nově pořízen a zařazen do užívání dlouhodobý hmotný majetek v ceně pořízení 
5.656.932,-Kč. 

Oplocení objektu dětské hřiště MŠ ič.2263     95 909,95 

TZ budovy-bývalé kotelny MŠ ič.10004          3 508 733,30 

TZ souboru budov márnice – ič.10008                     1 441 190,98 

Ventilátor ič.2260   272 250 

Ventilátor VELA  -ič.2261                      272 250 

Pračka MIELE- ič.2259       66 598 

 
V roce 2015 bylo dokončeno technické zhodnocení objektu bývalé kotelny na mateřskou školu.  
Cena akce byla 9.350.411,36Kč a na akci byla poskytnuta dotace ve výši 5.841.677,76 Kč. 
 
Nedokončené investice 

K 31. 12. 2015 vykazuje společnost nedokončené investice ve výši 16.387tis Kč. 

1 283 217,00  projekt zámeček SO 05 

239 580,00  projekt novostavba RHB pavilonu 

     69 666,00  projekt přestavba příjezdová brána SO 02 

6 719 925,04  stavební úpravy-nová administrativní budova SO 01 

1 658 661,00  ONP-stavební úpravy dostavba SO 03, SO 04 

53 332,00  venkovní objekty (komunikace, přípojky, sadové úpravy) SO 06 

8 855,50  zadní vjezd SO 07 

269 831,00  dětské hřiště SO 08 

6 083 585,95  zateplení zámeček SO 05 

 

Léková politika  
Nákup léků ve společnosti byl, tak jako v minulých letech, řízen garantem MUDr. Janem Fričem tak, 
aby se podařilo nezvyšovat náklady za léky.  
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Podrobná struktura nákladů a výnosů 

Náklady a výnosy 2014 a 2015 (v tis. Kč)  

  

Účet Název položky 2014 2015 

501xxx Léky 4 154 4 147 

  SZM 12 412 13 710 

  PHM 620 490 

  Potraviny 5 667 5 646 

  Nákup neinvestičního majetku 1 990 952 

 Ostatní materiálové náklady 3709 3 391 

502xxx Elektřina 1 766 1 803 

  Plyn 2 354 2 180 

  Voda 1 059 1 021 

51x Opravy, služby 20 375 20 935 

52x Mzdové náklady 102 749 107 021 

53x, 54x, 56x Fin. nákl., ostatní  provozní nákl. 
 

1 392 
 

1 210 

55x Odpisy 4 133 4 206 

  
Zákonná rezerva na opravy 
budov 

      
           0 

 
0 

  CELKEM NÁKLADY 162 380 166 712 

      

6xx 
Výnosy ze zdravotních 
pojišťoven 

 
157 167 

 
163 059 

6xx 
Ostatní výnosy, pronájmy, RP, 
strava 

 
6 447 

 
4 503 

646,647,648 Dotace, dotace RP 6 409 1 668 

  CELKEM VÝNOSY 170 032 169 231 

  HV před zdaněním 7 652  2 519  

  daň z příjmů 1 324 437 

  odložená daň -64 -65 

  HV po zdanění 6 392 2 147 

 
Podrobný rozbor výnosů podle oddělení a účelu (v tis. Kč) 
 

 
2014 2015 

Celkem Podíl Celkem Podíl v % 

Tržby – zdravotní výkony - VZP 115 350 67,84 117 786 69,60 

Tržby – zdravotní výkony – ostatní ZP 41 827 24,60 45 273 26,75 

Tržby – zdravotní výkony – cizinci a 
samoplátci 

1 087 0,64 913 0,54 

Tržby za sociální lůžka 1 609 0,95 1 556 0,92 

Dotace – MŠ, regul. poplatky 6 409 3,77 69 0,04 

Tržby za RP 710 0,42 177 0,10 

Ostatní tržby 3040 1,79 3 458 2,04 

Celkem 170 032 100 169 231 100  
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Zkrácená rozvaha: 

 
Vlastní kapitál společnosti se zvýšil o 2 199 tis. Kč.  

 
 

Rozvaha za rok 2014,2015  

  2014 2015   

AKTIVA 

Stav 

31.12. 

Stav 

31.12. 
  

Dlouhodobý majetek 58 107 71 016   

1. Nehmotný investiční majetek 152 46   

2. Hmotný investiční majetek 57 655 70 670   

6. Finanční investice 300 300   

B. Oběžná aktiva 102 446 94 350   

1. Zásoby 1 731 1 940   

2. Pohledávky 79 241 79 581   

3. Finanční majetek 21 474 12 829   

Časové rozlišení 922 -1 098   

AKTIVA CELKEM 161 475 164 268   

        

PASIVA       

C. Vlastní kapitál 75 241 77 440   

1. Základní kapitál 52 500 52 500   

2. Kapitálové fondy 3 610 3 671   

3. Ostatní fondy 1 754 1 744   

4. Hospodářský výsledek, vč. min. let 10 985 17 378   

D. Cizí zdroje 85 759 86 861   

1. Rezervy 0 0   

2. Dlouhodobé závazky 2 747 2 682   

3. Krátkodobé závazky 83 012 81 439   

4. Bankovní výpomoci a půjčky 0 0   

Časové rozlišení 475 -30   

PASIVA CELKEM 161 475 164 268   
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Průměrné mzdy a počty pracovníků za rok 2015 a 2014 

 

Rok 2015 2014 
Index  

2015/2014 

SZP 28 600 25 104 114% 

NZP,PZP 19 426 17 810 109% 

THP 25 154 25 138 100% 

Dělníci 16 870 16 172 104% 

Celkem 22 513 21 056 107% 

 
 
 

                          Průměrné počty přepočtených pracovníků za rok 2015 a 2014 

 

 rok 2015 rok 2014 index 2015/2014 

SZP 131,86 138,74 95% 

NZP, PZP 52,3 46,3 113% 

THP 11,6 11,6 100% 

Dělníci 40,0 39,0 102,5% 

Pedagogové 2,0 0,0  

Celkem 237,76 235,64 100,9% 
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Další finanční a nefinanční informace: 
 
 

· Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění 

účelu výroční zprávy 

Nemocnici skončila smlouva s VZP a ZP Ministerstva vnitra na poskytování akutní lůžkové péče 
v oboru chirurgie 31. 12. 2015.  
 
Od 1. 1. 2016 nám VZP v předběžných měsíčních úhradách platí méně o cca 840 tis. Kč, což 
odpovídá platbám za hospitalizované pacienty na chirurgickém oddělení v roce 2014. 
 
Do jednání se ZP na téma dalšího fungování chirurgie a s tím také plateb za poskytovanou péči 
navrhujeme rozdělení současného chirurgického pracoviště na celkem 3 funkčně samostatná 
oddělení, která by poskytovanou péči vykazovala každé zvlášť: 
1. samostatná ambulance v nepřetržitém provozu s úvazkem lékaře alespoň 2,5 
2. pracoviště jednodenní chirurgie – výkonový systém úhrady podle nasmlouvaných kódů výkonů 
x sazba za výkon 
3. pracoviště s odborností 5H1 pouze pro provádění (a účtování) neodkladných výkonů 
 
Bude-li spektrum chirurgické péče nasmlouváno zpětně od 1. 1. 2016 v této podobě, měl by výkon 
tohoto oddělení sanovat výše uvedenou finanční ztrátu v předběžných zálohách, tj. 840 tis Kč. 
  
Ke dni účetní závěrky je připravena smlouva s VZP k podpisu.  
 
Smlouva se ZP Ministerstva vnitra je ve stavu dohadovacího řízení. 

 

· Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

Žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje nebyly vynaloženy.  
 

· Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích 

Na ochranu životního prostředí nebyly v roce 2015 vynaloženy žádné prostředky a společnost 
nemá omezenou činnost z ekologických důvodů.  
V pracovněprávních vztazích je uzavřena kolektivní smlouva s odborovou organizací. 
 

· Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí 

Městská nemocnice Městec Králové a. s. nemá organizační složku v zahraničí. 

 
 
 

 
Zpracovala: Ing. Hana Smíšková, ekonomka 
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Úsek zdravotních pojišťoven 

 
Ani v roce 2015 nedošlo mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami k dohodě, a 
úhrady pro rok 2015 proto byly stanoveny úhradovou vyhláškou. 
 
V akutní péči došlo k navýšení na 103 % referenčního období (rok 2014) a dále se do předběžné úhrady 
promítly ambulantní regulační poplatky omezené limitem 2014 a hospitalizační poplatky vyplacené na 
základě ustanovení zákona č. 109/2014 Sb. v roce 2014 a následně vyrovnané na skutečný počet 
ošetřovacích dnů. Do celkové úhrady se promítl i tzv. Kpp (koeficient pohybu pojištěnců), ačkoli byl ze 
strany poskytovatelů několikrát rozporován. Paušální hodnoty ošetřovacích dnů pro lůžka následné 
péče byly navýšeny na 109 % roku 2014. Úhrady oddělení NIP a DIOP hrazené výkonovým způsobem 
zůstaly stejné. 
 
 

Porovnání fakturace ZP v letech 2012 až 2015    

     

ZP rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 

ZP 111 Všeobecná 116 444 593,19 114 939 144,45 116 501 877,34 117 622 981,22 

ZP 201 Vojenská 3 046 072,64 3 756 386,42 6 320 899,59 6 340 381,37 

ZP 205 Česká průmyslová 4 558 433,10 6 283 310,71 6 853 913,65 6 607 101,50 

ZP 207 Oborová 3 216 442,74 2 781 630,90 4 684 087,28 4 117 397,00 

ZP 209 ŠKODA 7 109 831,28 7 307 920,90 7 163 160,20 8 476 997,83 

ZP 211 MV ČR 15 547 126,76 17 557 387,49 19 311 834,08 18 220 211,14 

ZP 213 Revírní bratrská 3 357,35 9 209,57 11 585,45 28 434,95 

ZP 217 METAL - ALIANCE 867 598,89       

          

CELKEM 150 793 455,95 152 634 990,44 160 847 357,59 161 413 505,01 

 
 

Celkový počet ošetřovacích dnů 

  

rok počet OD 

2013 66 213 

2014 66 609 

2015 62 922 

 
 

Počet vykázaných akutních bodů – IČZ 27002000: 

     

rok body v tis.    

2013 58 215    

2014 58 996    

2015 57 800    
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Struktura lůžkových oddělení 2012-2015 

         

Pracoviště 2012   2013   2014   2015   

                

  
počet 
lůžek 

počet 
OD 

počet 
lůžek 

počet 
OD 

počet 
lůžek 

počet 
OD 

počet lůžek 
počet 

OD 

                  

DIOP 6 3 110 6 3 119 6 3 203 6 3 198 

chirurgie 24 7 020 24 6 784 24 6 245 24 5 940 

interna 20 5 878 20 5 930 20 5 841 20 5 547 

MOJIP 4 1 212 4 1 169 4 1 221 4 1 222 

NIP 10 3 553 10 3 610 10 3 603 10 3 595 

ONP 130 43 670 130 44 221 130 44 076 130 41 130 

PZSS 10 2 439 10 1 380 10 2 420 10 2 290 

CELKEM 204 66 882 204 66 213 204 66 609 204 62 922 

 
 
 

Využití lůžkového fondu 2014 a 2015    

       

Pracoviště počet lůžek 
průměrná ošetřovací 

doba (ve dnech) 
obložnost (v %) 

  2014 2015 2014 2015 2014 2015 

DIOP 6 6 91,51 103,16 146,26 146,03 

chirurgie 24 24 5,04 4,87 71,29 67,81 

interna 20 20 5,35 5,35 80,01 78,74 

MOJIP 4 4 3,44 3,66 83,63 83,7 

NIP 10 10 76,66 115,97 98,71 98,49 

ONP 130 130 33,62 36,72 96,71 95,41 

 
 
 

Zpracovala: Mgr. Lucie Kolářová, pracovnice pro styk se ZP 

  



 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015  14 

Technicko-provozní úsek 

 
V průběhu hodnoceného období byly prováděny stavební práce a opravy vynucené stavem majetku.  
 
V první polovině hodnoceného roku jsme dokončili výstavbu mateřské školky, která byla zkolaudována 
ještě před letními prázdninami a plně funguje od září 2015. 
 
V měsíci červnu postupně začaly stavební práce na dalších etapách přestavby nemocnice a to 
výstavbou budovy márnice s novou technologií, novou budovou ředitelství v místě bývalé dílny „MAJA“ 
a novým dětským hřištěm pro mateřskou školku. 
 
Do konce roku jsme ještě stihli částečně zrekonstruovat budovu „zámečku“, kde jsme vyměnili okna, 
dveře a střešní krytinu a na celý pavilon jsme udělali novou zateplenou fasádu. 
 
Vlastní dopravní zdravotnická doprava byla provozována plynule bez větších provozních potíží. 
Sanitními vozy bylo pro potřeby pacientů v roce 2015 ujeto 171 844 km. 
 
V roce 2015 nedošlo k výrazným výkyvům ve spotřebě vody, energií a v produkci odpadů.  
 
 
 

 2014 2015 

Produkce odpadů  

(v tunách) 
zdravotnický – 48 

ostatní - 45 
zdravotnický – 48 

ostatní - 44 

Spotřeba zemního plynu  

(v tisících m3) 
192 198 

Spotřeba elektrické energie  

(v MWH) 
660 680 

Spotřeba vody 

(v tisících m3) 
10,2 10,0 

 
 

 
 

Zpracoval: Martin Myška, vedoucí správy budov 
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Úsek ošetřovatelské péče 

Personální změny 
V roce 2015 ukončila pracovní poměr řada nelékařských zdravotnických pracovníků, zejména 
všeobecných sester. Přes celospolečenský nedostatek zdravotnických pracovníků se nám podařilo 
zajistit chod všech oddělení bez omezení. Podařilo se získat nové zaměstnance, na část uvolněných 
míst se vrátily zaměstnankyně z rodičovských dovolených.  
 

Vzdělávání  
V roce 2015 jsme pro nelékařské zdravotnické pracovníky připravili ústavní semináře na téma: 

- Komplexní péče o pacienta po amputaci 

- Paliativní péče 

- Komplexní péče o venózní port 

- Jak mluvit, když o něco jde I 

- Komplexní péče o pacienta s apalickým syndromem 

- Jak mluvit, když o něco jde II 

- Hygiena rukou 

- Typologie osobnosti 

 

Nemocnice zajistila certifikované kurzy pro nelékařské zdravotnické pracovníky: 

Název kurzu     počet absolventů 

Sanitářský kurz      2  

Bazální stimulace      1   

Péče o žilní vstupy       2  

 

Staniční sestra následné péče absolvuje pomaturitní specializační studium v oboru interní péče. Sestra 

oddělení následné intenzivní péče zahájila pomaturitní specializační studium v oboru anesteziologicko 

resuscitační péče. Vybrané sestry odborné konference na téma Sterilizace a dezinfekce. 

Všichni zdravotníci se zúčastnili školení  kardiopulmonální resuscitace, a to formou krátké teoretické 

přednášky a praktického nácviku na modelu. Po odborné stránce zajistil školení MUDr. Tomáš Julák, za 

což mu patří poděkování. 

Kvalita  
Po pilotním projektu na chirurgickém oddělení přešla všechna pracoviště nemocnice na nový 

dezinfekční řád. 

Na úseku ošetřovatelství byly zpracovány individuální Plány ošetřovatelské péče pro oddělení ONP, 

NIP, DIOP a MOJIP. Spektrum Pracovních ošetřovatelských postupů bylo rozšířeno o 5 nových. 

Na jednotlivých úsecích se personál podílí na sledování indikátorů kvality – nozokomiální nákazy, pády, 
dekubity a další mimořádné události. Data jsou shromažďována prostřednictvím nemocničního 
informačního systému Medicalc a následně vyhodnocována. S výsledky jsou seznamováni pracovníci 
na provozních poradách.  

 
 
 

      Zpracovala: Bc. Regina Strejčková, hlavní sestra  
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Chirurgické oddělení 

Na chirurgickém oddělení naší nemocnice během roku 2015 nenastaly oproti ruku 2014 žádné změny, 
personální a přístrojové vybavení zůstává na vysoké úrovni, spektrum poskytované chirurgické péče se 
nemění. 

Počet operačních výkonu v roce 2015 byl celkem 1080. 

 

Počet ambulantních ošetření na chirurgických ambulancích za rok 2015 – celkem 7 431 ošetření. 

První ošetření 2 961 

Ambulantní kontroly 4 303 

Proktologická ambulance 246 

Cévní ambulance 46 

Ambulance chronických ran 239 

Ambulance v Úvalech 146 

Během sobot a nedělí 1 252 

 

Během roku 2015 se na naší chirurgii stále udržuje vysoká kvalita všech chirurgických zákroků, 
prováděných jak za hospitalizace, tak ambulantně. 

Lékaři i zdravotní sestry chirurgického odd. v průběhu roku absolvují odborné semináře a kongresy k 
udržení vysoké úrovně své odbornosti v programu celoživotního vzdělávaní. 

Díky nové laparoskopické věži všechny výkony prováděné laparoskopicky nahráváme. Videozáznam z 
operace, je k nahlédnutí na požádání pro každého pacienta. 

 

Přehled operačních výkonů za rok 2015 

Spektrum operačních výkonů se během roku 2015 neměnilo, probíhaly laparoskopické operace 
žlučníku, kýl, appendixu. Dále klasické operace kýl a žlučníku, tlustého a tenkého střeva. Operace 
varixů, hemeroidů, kožních afekcí, amputace a urologické výkony. 

 

Kolektiv lékařů a zdravotních sester chirurgického oddělení MNMK bude nadále udržovat vysokou 
kvalitu poskytované chirurgické péče, operace a chirurgické zákroky budeme provádět v souladu s 
nejnovějšími medicinskými poznatky. Od roku 2016 nám VZP nedala smlouvu na akutní chir. lůžka, 
naše odd. přechází na tzv. balíčkovou chirurgií, která přinese dosti významné omezení v chirurgické 
péči. 

 
 

Zpracoval: MUDr. Milan Hrubec, primář chirurgického oddělení 
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Interní oddělení 

Lůžková část: 
Interní oddělení zajišťuje po lékařské stránce akutní a urgentní interní intenzivní péči na MOJIP a 
konziliární formou služby pro všechny ostatní neinterní stanice a oddělení v nemocnici.  Provoz vlastní 
standardní stanice 20 lůžek interny pokračuje v hraničním personálním obsazení lékařů i středních a 
nižších kategorií, které rozsahu poskytované péče i personálním požadavkům ZP vyhovuje. Standardní 
lůžkové oddělení přijímá indikované stavy akutní interní medicíny z terénu, z ostatních oddělení nebo 
z jiných nemocnic, přebírá stabilizované urgentní interní stavy k doléčení z MOJIP a při indikaci 
následné hospitalizace předává chronické stabilizované nemocné na ONP. Většina pacientů ale po 
léčbě odchází do ambulantní péče.  
Oddělení si udržuje stabilní rozsah spektra pacientů, diagnóz a obložnosti, na oddělení nabízíme 
možnost využití nadstandardního pokoje. Poskytujeme péči pro spádovou oblast i mimo východní část 
okresu Nymburk, zejména z Chlumecka a Bydžovska.  
Často pečujeme kromě základních interních stavů i o diagnózy těch konzervativních oborů, jejichž lůžka 
nejsou na okrese zajištěna (kožní, neurologické, psychiatrické, TRN), a to ve spolupráci s příslušnými 
odbornými konziliáři a s nejbližšími spádovými lůžky daných odborností (většinou v ON Kolín či KN 
Mladá Boleslav). Komplikované interní stavy vyžadující specializovaná přístrojová vyšetření řešíme ve 
spolupráci s vyššími klinickými pracovišti fakultního typu, nejčastěji v Praze, úzce spolupracujeme 
s nemocnicí v Kolíně.  
V provozu oddělení dbáme na pečlivé vedení veškeré předepsané dokumentace, a to pomocí 
informační databáze Medicalc, která je v provozu od roku 2009 a ve spolupráci s IT je průběžně 
adaptována na naše podmínky a potřeby. Práce s dokumentací i výkaznictví výkonů byly kladně 
hodnoceny i při revizních kontrolách a metodických návštěvách orgánů ZP. Veškerá dokumentace je 
řízena v certifikovaném systému ISO a podléhá pravidelným kontrolním cyklům a auditům, při kterých 
se dále aktualizují pracovní postupy, odstraňují se jejich případné nedostatky a přizpůsobují se co 
nejefektivnějšímu využití podle provozní praxe. Podobným režimem na oddělení probíhají i kontroly 
OHES. 
Všichni zaměstnanci podstoupili pravidelné školení BOZP a KPR. 
Pečlivě sledujeme náklady lůžkového oddělení zejména v hospodárném využívání léčebných přípravků 
a zdravotnického materiálu. MUDr. Jan Frič sleduje efektivitu lékových nákladů a aktualizuje pozitivní 
list cenově nejvýhodnějších léčebných přípravků a účinných látek s výstupy pro celou nemocnici. 
Cílenou racionální preskripcí a hospodárným využitím dostupných zdrojů se daří snižovat lékové 
náklady při neklesajícím objemu péče.  
V součinnosti s laboratoří pokračujeme v efektivním využití indikovaných odběrů a laboratorních 
vyšetření.  
 

Ambulantní provoz:  
Pokračuje zajištění paralelního fungování tří ambulantních vyšetřoven v přízemí s prodlouženou prac. 
dobou amb. sester (pokrytí 1 sestrou v prac. dny do 18 h). 
Tento režim vyhovuje plně provozu plánovaných ambulancí s objednanými pacienty.  
Navíc ale naše ambulance musejí denně zvládat nápor akutních a neobjednaných nemocných, kterým 
je často nutno poskytnout okamžitou adekvátní péči neodkladného charakteru zcela mimo zřetel na 
pozvané nemocné. Optimálním řešením, které máme ve výhledu, by bylo zavedení akutní žurnální 
ambulance pro urgentní nemocné a pro příjmy na lůžka, které v současnosti však není reálné pro 
nedostatek personálu a prostorových kapacit.  
Vybavení ambulancí (přístroje, zařízení a softwarové programy) každoročně prochází pravidelnými 
kontrolami a servisními prohlídkami, obsluhující personál je řádně zaškolen a se svěřenou technikou 
nakládá účelně a zodpovědně. Během roku 2015 proběhla údržba přístroje na EKG Holter (systém 
PADSY), doplnění tlakového Holtera  a záruční oprava echo sondy echokardiografu Vivid S5 firny GE 
Healthcare.   
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Spektrum provozovaných ambulancí (všeobecná interna, závodní preventivní péče, kardiologie, 
alergologická a tyreologická poradna, gastroenterologie, diabetologie) se podařilo udržet, z dalších 
interně zaměřených ambulancí v nemocnici při ONP úspěšně funguje perspektivní geriatrická 
ambulance vedená prim. MUDr. Ivou Břečkovou, a při ARO specializovaná poradna pro výživu, vedená 
prim. MUDr. Marošem Jágerským, jejíchž služeb využívají jak ambulantní pacienti s poruchami nutrice, 
tak často také konziliárně i pacienti s výživovými problémy v průběhu hospitalizace. V nemocnici je 
zřízena a využívána funkce nutričního terapeuta. Nemocnice má zájem i o další rozšíření možného 
spektra služeb, což ale  závisí na nasmlouvání odborných výkonů ze strany zdrav. pojišťoven, které se 
týká  obnovení činnosti ambulance chronické bolesti event. služeb klinického psychologa.  
Zájem o naše odborné poradny je velký, kapacita nestačí potřebám, a proto v některých specializacích 
jsou dlouhé objednací doby. Pacienty tedy musíme třídit již v rámci prvotního objednání podle indikací, 
preferujeme akutní a závažné stavy s řádnou dokumentací před nejasnými či nevhodnými indikacemi 
a pochybnými subjektivními stesky bez jakéhokoli doporučení. Řada pacientů si neuvědomuje, že 
provozujeme specializované odborné ambulance, a zneužívají je s banálními problémy místo služeb 
svých praktických lékařů na vrub indikovaných závažných stavů. Pečlivou analýzou problému a vysoce 
individualizovaným přístupem se snažíme dosáhnout optimálního časového uspokojení všech 
oprávněných zájemců o naše služby. V tomto ohledu by logistické zátěži ambulancí mohla perspektivně 
pomoci centrální recepce zajištěná erudovaným zdravotníkem a elektronický systém objednávek. 
Významnou pomocí v ambulantní péči o staré a hůře soběstačné pacienty jsou poskytované úkony 
Pečovatelské služby MNMK. Tato služba zaměřená na poskytování domácí péče usnadňuje zejména 
špatně pohyblivým ambulantním pacientům kvalitu života ve vlastním prostředí. S nabídkou služeb 
seznamujeme naše pacienty, nejrozšířenější službou ve vztahu k našim ambulancím se staly domácí 
odběry krve před plánovanými ambulantními kontrolami, případně odvoz na vyšetření. 
 
Interní ambulance se ve spolupráci s lůžkovým oddělením nadále podílí na zajištění provozu 
samostatného odběrového místa, kde se sjednocují odběry krve z celé nemocnice i od spolupracujících 
praktiků. Praktické zajištění odběrů krve provádějí dobrovolnou výpomocí sestry lůžkového interního 
oddělení.  
 

 

Personál a vzdělávání: 
Pravidelné školení sester v rámci získávání kreditů v rámci nemocnice i mimo ni probíhalo i v tomto 
roce. 
Oddělení provádí zajištění přednášek a referátů v rámci školení pro nemocnici. Vlastní přednášková 
činnost je určena také pro praktické lékaře v regionu. 
Lékaři se účastní stáží, praxí, kongresů, seminářů a sympozií v rámci svého dalšího postgraduálního 
vzdělávání. Přímo v nemocnici proběhl cyklus biochemických přednášek prof.MUDr.Ant.Kazdy DrSc  na 
témata z oblasti metabolismu a vnitřního prostředí.  
Všichni lékaři prošli povinným školením v KPR. 
Na oddělení se konají semináře farmaceut. firem s novinkami ve farmakoterapii a aktualitách 
ekonomiky lékové péče. 
V roce 2015 jsme se snažili o personální doplnění oddělení lékaři: MUDr.Blažková je na MD, Pokračuje  
dlouhodobá stáž  MUDr. Moniky Žohové, přerušená mateřskou dovolenou. Praxi ukončila absolventka 
MUDr. Veronika Lazarová, která změnila na podzim obor na ARO.  Nastoupila MUDr. Petra Šmelcová, 
která je v přípravě na všeobecné praktické lékařství. Ve službách vypomáhá stejně jako MUDr.Josef 
Kroupa, který po absolvovlání základního interního kmene pokračuje v kardiologické specializaci ve 
FNKV.  Výhledově se ukazuje potřeba žurnálního lékaře pro akutní stavy.  
Stav SZP na oddělení zůstává stabilizovaný na hraničním počtu.  
Své předepsané praxe a stáže na int. oddělení vykonávali také medici z pražské a hradecké fakulty.  
Získání akreditace pro základní kmen vnitřního lékařství v roce 2010 nám formálně umožnilo 
certifikované vedení mladých lékařů v přípravě na atestaci. 
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Dlouhodobá perspektiva personální stabilizace tkví  v konceptu výchovy vlastních mladých lékařů, kteří 
by byli schopni převzít staršími provozované odbornosti a výhledově udržet odborné ambulance. Lze 
předpokládat perspektivu dalšího návratu kolegyně Blažkové po MD, otázkou je  návrat dr  Levčíka 
z dlouhodobé kardiologické stáže v IKEM.  Mladí absolventi se zájmem o obor interny se nehlásí.  
 
Vzdělávání a postgraduální příprava lékařů je dlouhodobý a neuzavřený proces, po reformě 2011 
svěřený lékařským fakultám. Lze očekávat větší kontinuitu vzdělávání, která by měla více přiblížit 
praktikující lékaře periferním nemocnicím. Přes tyto možnosti nutno konstatovat, že v posledních 
několika letech není spontánní zájem absolventů lékařských fakult o klinickou práci v lůžkových 
oborech v regionálních nemocničních zařízeních příliš velký. Tento fakt má zřejmě systémové příčiny a 
další vývoj vzdělávání mladých klinických lékařů bude nepochybně ovlivněn ekonomickými možnostmi 
resortu.  
 
Vědeckovýzkumná činnost: 

MUDr. Vencour a MUDr. Hudcovic se podílejí na kardiologickém výzkumu účastí v mezinárodních 
multicentrických randomizovaných studiích. Tato aktivita má pro nemocnici pozitivní ekonomický 
efekt. Během roku 2015 pokračuje studie  ATPCI s trimetazidinem u pacientů s ICHS po PCI a dalšími 
rizikovými faktory a MARINER s rivaroxabanem u pacientů s tromboembolickým rizikem po propuštění 
z akutní hospitalizace.  
 
 

Závěr:  
V průběhu roku 2015 se interní oddělení podílelo na provozu nemocnice z pohledu pacientů 
nejviditelněji pokračujícím a stabilním provozem svých nejdůležitějších součástí – akutního lůžkového 
oddělení, zajištěním MOJIP a obsáhnutím spektra ambulantní péče pro mnoho zdejších i široce 
spádových pacientů. Interna i přes svůj napjatý personální stav lékařů i SZP vždy ochotně vypomohla 
nemocnici tam, kde to bylo potřeba.  
Významným úspěchem je certifikace ISO, udržení akreditace základního interního kmene, umožňující 
kvalifikovanou výchovu nastupujících kolegů.  
Není stabilní personální situace lékařů a stav nižšího zdrav. personálu.   
Zvýraznila se potřeba zřízení žurnální ambulance pro akutní neplánované pacienty.  
Přesto držíme stabilní počty ambulantních výkonů a lůžkovou obložnost, což dokazuje úspěšné 
fungování provozu interního oddělení na plný výkon ve všech aspektech jeho různorodé činnosti i 
v současném období s maximálním nasazením erudovaného personálu.   
 
 
 

Zpracoval: MUDr. David Vencour, primář interního oddělení 
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Multioborová JIP (MOJIP) 

I v roce 2015 byl provoz MOJIP zajišťován v nonstop režimu při stávající lůžkové kapacitě v počtu 4.  
Celkem bylo přijato 334 pacientů (oproti předchozímu roku pokles o 22 pacientů), průměrná ošetřovací 
doba se ve srovnání s rokem 2014 mírně prodloužila na 3,66 dne, což bylo podmíněno celkově vyšší 
náročností ošetřovaných pacientů. V interakci to znamenalo mírné zvýšení parametru obložnosti 
v meziročním srovnání (vzestup na 83,70%). (viz. grafy č. 1, 2 a 3). 
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Ve spektru ošetřených pacientů zaznamenáváme nárůst počtu nemocných po urologických výkonech 
(radikální prostatektomie a nefrektomie), více pacientů indikovaných k umělé plicní ventilaci jsme 
zvládli opečovat na našem pracovišti na úkor překladů na ARO (což je dáno i menší ochotou vyšších 
pracovišť přebírat tyto pacienty). 
 
Personálně je oddělení stabilní, fluktuace minimální (odchod 2 sester na mateřskou dovolenou byl 
kompenzován navýšením úvazku stávajících zaměstnankyň), nedostatek personálu aktuálně nehrozí. 
Problémem je zajištění lékařského zástupu o dovolených, což koreluje s personální situací na interním 
oddělení. Vedoucí lékař i sestry se zúčastňují systému celoživotního vzdělávání ČLK a ČAS. 
 
Oddělení je finančně stabilní, hospodaří se ziskem, ve srovnání s rokem 2014 nebyly nutné větší 
investice do přístrojového vybavení. Začali jsme využívat nový monitor pro invazivní monitoraci 
krevního tlaku. 
 
Pro rok 2016 si klademe za cíl opětovné zvýšení celkového počtu ošetřených pacientů při zachování 
velmi dobré kvality péče a nákladové efektivity.  
 
 
 

Zpracoval: MUDr. Jan Frič, vedoucí lékař MOJIP 
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Oddělení NIP a DIOP 

 
Na oddělení NIP a DIOP se v roce 2015 udály tyto změny:  

- v lednu na oddělení nastoupila po mateřské dovolené zdravotní sestra G. Malá, v červenci 

nastoupila jako nová zdravotní sestra L. Durstová, DiS. 

- v květnu rozvázala pracovní poměr všeobecná zdravotní sestra, R. Malinová, v září další zdr. 

sestra S. Majerníková 

- 14. - 18. 9. 2015 byly vymalovány prostory celého oddělení 

- v roce 2015 byly zakoupeny 2 nové ventilátory Vela od firmy Cheirón a prstové pulzní 

oxymetry  

 

 
 

Zpracoval: MUDr. Maroš Jágerský, primář odd. NIP a DIOP 
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Oddělení následné péče 

Oddělení následné péče s kapacitou 140 lůžek je rozděleno do 5 stanic. Věnujeme se polymorbidním a 
ošetřovatelsky náročným pacientům, kteří po chirurgickém zákroku, pooperačních stavech 
ortopedického charakteru, proběhlém akutním onemocnění, při progresi chronického onemocnění či 
zhoršení psychických funkcí vyžadují déle trvající léčbu - ošetřovatelskou i léčebnou rehabilitaci.  
 
Kvalita péče na odděleních je zajištěna stabilním kvalifikovaným personálem - 3 atestovanými geriatry, 
2 atestovanými rehabilitačními lékaři, 1 atestovaným chirurgem a lékařkou atestovanou v oboru 
všeobecného lékařství. Díky kvalifikovanému personálu máme od roku 2010 odbornou akreditaci na 
přípravu lékařů v oboru geriatrie.  
 
Na ONP jsou přijímáni pacienti na základě žádostí o přijetí. Necelé dvě třetiny pacientů je překládáno 
z nemocnice v Nymburce, dále jsou přijímáni pacienti z akutních oddělení nemocnice Městec Králové, 
překladem z ON Kolín, Mladá Boleslav, v menší míře jsou přijímáni dekompenzovaní geriatričtí pacienti 
na základě žádosti obvodních lékařů z domova.  
 
Průměrné využití lůžkového fondu 5 stanic bylo v roce 2015 95% (nižší využití kapacity lůžek oproti 
předchozímu roku je dáno uzavřením 2 stanic následné péče v důsledku jejich rekonstrukce v závěru 
roku). Z celkového počtu přijatých pacientů za minulý rok (1120 pacientů) zemřelo 12,2 %, což je méně, 
než v předchozích letech, a to i přes vzrůstající počet přijímaných komplikovaných pacientů. Tato čísla 
jsou dokladem kvalitní léčebné a ošetřovatelské péče, neboť více jak tři čtvrtiny pacientů opouštějí 
oddělení v stabilizovaném stavu, v maximálně dosažitelné kondici a soběstačnosti.  
 
 Převážná většina pacientů odchází po hospitalizaci, která průměrně trvá okolo 36 dnů, domů nebo do 
zařízení sociální péče.  Jen zlomek z nich je překládán zpět na akutní oddělení našeho či jiného 
zdravotnického zařízení, malá část je pak na přechodnou dobu umístěna na sociální lůžka, kterých má 
v současné době naše nemocnice 10.  
 
Délka hospitalizace se v průměru za minulý rok pohybuje okolo 36 ošetřovacích dnů. Krátká doba 
hospitalizace je dána na jedné straně stanovením přesné diagnosy a zhodnocením funkčního stavu při 
vstupu pacienta na oddělení, s cíleným stanovením dalšího léčebného a rehabilitačního postupu. Důraz 
se klade na správnou výživu a prevenci událostí, jako jsou pády a proleženiny. Dalším významným 
článkem je pak práce 2 sociálních pracovnic, které od počátku mapují sociální situaci přijímaných 
pacientů a ve spolupráci s rodinou se snaží nalézt a zajistit další návaznou ošetřovatelskou péči.  
 
Ke každému pacientu je volen přísně individuální přístup mající na zřeteli jeho potřeby, možnosti a 
přání.  

 
 
 

Zpracovala: MUDr. Iva Břečková, primářka ONP 
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Oddělení sociálních služeb a lůžka PZSS 

 
Snahou této služby bylo podpořit uživatele v prožití příjemného života ve stáří a důstojně nahradit 

jejich běžné domácí prostředí formou pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení. Služba 

poskytuje uživatelům dočasné ubytování před nástupem do navazujících služeb. Jednalo se především 

o pacienty, kteří již ze zdravotních důvodů neměli indikovanou hospitalizaci na zdravotnickém lůžku a 

zároveň nebylo možné zajistit péči o klienta v domácím prostředí pomocí rodiny nebo pečovatelské 

služby. Klientům byly poskytnuty pobytové, sociální a ošetřovatelské služby. Služba poskytla dočasný 

pobyt 27 klientům, kteří byli následně propuštěni do navazujících sociálních služeb. Celkově bylo 

zaevidováno 29 nových žádostí o umístění. 

Klientům je nabízeno ubytování ve dvou třílůžkových a dvou dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou 
vybaveny nábytkem k uložení osobních věcí klientů, součástí pokojů je sociální zázemí. 

V průběhu roku 2015 byly plněny. Standardy kvality sociálních služeb. Standardy jsou dále 
zdokonalovány a upravovány, aby poskytovaná služba naplnila očekávání klientů. 

 

Zpracovala: Bc. Lenka Rosůlková, vedoucí sociální pracovnice 
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Oddělení klinické biochemie (OKBH) 

V roce 2015 nedošlo na OKBH k žádným personálním změnám, situace se stabilizovala. 
 
Na oddělení pracuje pět VŠ pracovníků. Vedoucí laboratoře je zařazena do specializačního vzdělávání 
v oboru Klinická biochemie (odbornost 801) od roku 2013, v rámci studia do konce roku 2015 
absolvovala šest specializačních kurzů na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha 
a povinnou praxi v laboratorním oboru klinická biochemie na Pracovišti laboratorních metod, Institut 
Klinické a Experimentální Medicíny, Praha a oboru hematologie a transfuzní služba na Transfuzním a 
hematologickém oddělení, Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Pracuje pod dohledem odborných garantů - 
prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc., zástupce vedoucí laboratoře, odborný garant/lékař v odbornosti 
801, RNDr. Ivo Vacek, odborný garant/analytik v odbornosti 801, Ing. Jana Jeníčková, odborný 
garant/analytik v odbornosti 801, MUDr. Irena Čápová, odborný garant/lékař v odbornosti 818/222, 
kvalifikovaná osoba KB. 
 
OKBH mělo v roce 2015 sedm stálých laborantek. Tři laborantky mají atestaci v odbornosti 801 a 
jedna v odbornosti 802. Vedoucí laborantka v listopadu 2015 zahájila studium v rámci specializačního 
vzdělávání v oboru Zdravotní laborant – Klinická hematologie a transfuzní služba (odbornost 818) a 
nadále studuje obor Řízení lidských zdrojů na UJAK v Praze. Všechny laborantky jsou registrovány pro 
výkon povolání bez odborného dohledu.  
 
Provoz laboratoře byl zajišťován ve směnném provozu. Všichni pracovníci OKBH se v rámci zvyšování 
kvalifikace zúčastňovali odborných vzdělávacích akcí a v rámci celoživotního vzdělávání se zúčastnili i 
akcí pořádaných naší nemocnicí. Na našem oddělení se pravidelně jedenkrát měsíčně konala provozní 
porada, jejíž součástí byl jednou za dva měsíce odborný seminář se zvolenými tématy pro zvyšování 
odborných znalostí.  
 
V období leden – květen 2015 byly do dokumentace OKBH ve spolupráci s LEAN Consulting s.r.o. 
zapracovány a do praxe postupně implementovány požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013. 
 
Ve dnech 26. – 28. 5. 2015 proběhla na OKBH opakovaná akreditace, řízení Českého institutu pro 
akreditaci, o.p.s. o prodloužení platnosti udělené akreditace nově podle ČSN EN ISO 15189:2013 
jmenovanou skupinou posuzovatelů. V rámci posuzování nebyla identifikována žádná neshoda. Bylo 
vydáno několik připomínek a doporučení, které jsou postupně implementovány. Akreditace byla na 
základě posouzení plnění akreditačních požadavků podle normy ČSN EN ISO 15189:2013 udělena. 
Počet akreditovaných metod zůstává stejný, 20 akreditovaných metod je specifikováno v příloze 
vydaného osvědčení o akreditaci. Všechny prováděné metody jsou specifikovány v Laboratorní 
příručce, která je dostupná na webových stránkách nemocnice. 
 
Dne 15. 9. 2015 proběhla na OKBH kontrola úrovně plnění správné výrobní praxe (dále jen SVP) v krevní 
bance (dále jen KB) inspektory Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze (dále jen SÚKL). Předmětem 
byla kontrola plnění požadavků zákona o léčivech a vyhlášky č. 143/2008 Sb. o stanovení bližších 
požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek, ve znění pozdějších předpisů. 
KB splňuje na základě tohoto posouzení požadavky SVP. Nebyly zjištěny kritické nedostatky, ostatní 
nedostatky již byly nebo jsou vypořádávány. 
 
Během roku 2015 došlo ke změně v dodavateli potřebných reagenčních kitů, kalibračních a kontrolních 
materiálů pro analytický systém Mindray BS400. Přechod byl uskutečňován postupně vzhledem 
k možnostem organizace laboratorní práce. U všech akreditovaných metod je ke konci roku 2015 
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dodavatelem potřebných chemikálií Medesa s.r.o. a výrobcem Mindray. Všechny metody byly úspěšně 
verifikovány.  
OKBH se pravidelně účastní externího hodnocení kvality (SEKK Pardubice). V roce 2015 jsme se 
zúčastnili 22 programů, u každého z nich minimálně dvou cyklů a vlastníme příslušné certifikáty kvality. 
 
Naše oddělení provedlo za rok 2015 209.791 výkonů s hodnotou 10.955.501 bodů. 
 
 
 
 

Zpracovala: RNDr. Markéta Junová, vedoucí OKBH 
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Radiologické oddělení 

Na radiologickém oddělení stále pracujeme na RDG se skiaskopicko-skiagrafickým zařízením Axiom 
Luminos firmy Siemens, který funguje bez větších závad a nutnosti dlouhodobé odstávky přístroje. Na 
přístroji jsou pravidelně prováděny veškeré kontroly a měření, které vypovídají o bezpečnosti a 
stabilitě přístroje. Druhý rtg přístroj, mobilní C-rameno Siemens, pracoval taktéž bez závad. 
 
Od roku 2012 je v provozu ultrazvukový přístroj nové generace Aplio MX Toshiba. Ultrazvuková sonda 
s 3D zobrazením je stále využívána nastávajícími maminkami. Toto nediagnostické vyšetření je nadále 
ve spektru poskytovaných vyšetření i ekonomickým přínosem mimo příjmy od ZP. 
 
Provoz RTG pracoviště zajišťují 3 radiologické asistentky (RdA), které jsou zaměstnány na plný úvazek 
a jsou kmenovými zaměstnanci nemocnice. S nepřetržitým provozem vypomáhá v letních měsících v 
období dovolených 1 externí radiologická asistentka. 
 
Od 1. 4. 2015 nastoupila na plný úvazek nová primářka MUDr. Eva Moravcová, která zajišťuje i dohled 
nad radiační ochranou. 
 
Většina vyšetřených pacientů přichází z ambulantních částí nemocnice a od praktických a 
ambulantních specialistů. Počet pacientů z okolí Chlumce nad Cidlinou a Nového Bydžova zůstává 
nezměněn. Nadále vyšetřujeme v době pohotovostní služby klienty z okolních regionů. 

 
 
 
 

Zpracovala: MUDr. Eva Moravcová, primářka rtg oddělení 
Kateřina Vaňková, DiS., vedoucí rtg asistentka 
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Systém řízení kvality v MNMK a. s.  

 
V roce 2013 absolvovala, po téměř dvouleté přípravě, Městská nemocnice Městec Králové a.s. 
úspěšnou certifikaci systému řízení kvality dle normy ISO 9001 : 2008. Certifikační společností byla URS 
(United Registrar of Systems), u které proces recertifikace i v dalších letech úspěšně probíhal.  

Stále trvá naše prvenství v implementaci a udržování systému managementu kvality dle normy ISO 
9001 mezi poskytovateli zdravotní péče v našem region. 

Je to signál od nás směrem k plátcům zdravotní péče a k pacientům, že si za svou prací stojíme a 
dáváme záruku kvalitní, dostupné a bezpečné péče. Zároveň se snažíme vytvořit bezpečné pracovní 
prostředí pro své zaměstnance. 

Nyní je dvouleté přechodné období, během kterého bychom měli implementovat novou revidovanou 
normu ISO 9001:2015, příp. určit směr, kterým se v oblasti kvality a systémového řízení dále ubírat.  

Systém řízení kvality je v nemocnici velmi dobře zavedený, jen v loňském roce bylo provedeno 40 
interních auditů, které pověřovaly shodu zavedených postupů s normou a dalšími předpisy. 

Prostřednictvím auditů se nám daří odhalovat potencionální rizika a předcházíme tedy možným 
problémům, ať už v oblasti léčebně-preventivní nebo technicko-provozní.  

Nechť jen pro nás aspoň toto přidanou hodnotou, neboť plátci zdravotní péče na implementovaný 
systém kvality ve svých platbách zatím nereflektují. 

 
Jinak je tomu u laboratoře OKBH (Oddělení klinické biochemie a hematologie), kde proběhla 
reakreditace dle nové verze normy - ČSN EN ISO 15189:2013. Audit byl proveden jmenovanou 
skupinou posuzovatelů Českého institutu pro akreditaci, o.p.s ve dnech 26. – 28. 5. 2015. V rámci 
posuzování nebyla identifikována žádná neshoda. Bylo vydáno několik připomínek a doporučení v 
rámci kritérií ČSN EN ISO 15189:2013. Uvedené připomínky a doporučení jsou postupně 
implementovány a další dozorová návštěva je plánována v září 2016.  
 
Díky úspěšnému absolvování se nám podařilo udržet vyšší platbu za odvedená vyšetření. 
 
 
 

Zpracovala: Ing. Libuše Hamplová, manažerka kvality 
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Mateřská škola 

 
Mateřská škola Městské nemocnice Městec Králové a. s. vznikla transformací nevyužívaného objektu 
bývalé kotelny. Na přebudování objektu byla čerpána dotace, kterou poskytla Regionální rada regionu 
soudružnosti Střední Čechy. Tímto projektem nemocnice plní dílčí část v hlavním plánu na kompletní 
modernizaci a rekonstrukci areálu nemocnice. Městská nemocnice projektem chce dosáhnout zlepšení 
poskytovaných služeb na maximální možnou úroveň.  
 
Mateřská škola byla zaregistrována do rejstříku škol a školských zařízení dne 18. 8. 2015. Svou činnost 
zahájila 1. září 2015. Dotaci na provoz MŠ pobírá od Středočeského krajského úřadu, jakožto mateřská 
škola určená ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele nebo 
zaměstnavatelů. Právě zaměstnanci nemocnice mají zaručeno přednostní přijímání k předškolnímu 
vzdělávání do této MŠ. Na provoz MŠ přispělo také město Městec Králové. 
 
Mateřská škola poskytuje také službu pro děti ambulantních pacientek a návštěv nemocnice. Tyto mají 
možnost si domluvit hlídání po dobu, kdy jsou v nemocnici.  
 
Popis provozu MŠ 

Typ:   s celodenním provozem. 
Provozní doba:  od 6 do 17 hodin. 
Denní program:   6:00  -    8:00 scházení dětí- volné hry, spontánní pohybové aktivity  

  8:00  -    8:30 tělovýchovná chvilka 
      8:30  -    9:00 osobní hygiena, svačina 

  9:00  -    9:30 spontánní a řízené aktivity, skupinové a individuální činnosti 
      9:30  -  11:30 pobyt venku 

11:30  -  12:10 osobní hygiena, oběd 
12:10  -  14:10 odpočinek, četba pohádek, relaxace, klidové činnosti 
14:10  -  14:40 osobní hygiena, svačina 
14:40  -  17:00 odpolední zájmové činnosti, volné hry 
 

V současné době mateřskou školu navštěvuje 22 dětí, které se vzdělávají podle školního vzdělávacího 
programu „Hrajeme si a poznáváme svět s kamarádem ježkem“. S tímto ŠVP je možno se seznámit na 
webu MNMK. Na stejném místě jsou k vidění fotografie z akcí pořádaných MŠ. 
 
Akce pořádané MŠ: 
01. 10. 2015 Den zvířat 
27. 10. 2015 HALOWEEN 
03. 12. 2015 Mikulášská besídka 
17. 12. 2015 Vánoční vystoupení pro rodiče 
22. 12. 2015 Vánoční besídka spojená s nadílkou  

 

 
Zpracovala: Olga Eliášová, ředitelka MŠ 




















































