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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Nemocnice Vyškov působí v regionu okresu Vyškov již od roku 1951. Vedení organizace
usiluje, tak jak je patrné z předložených rozborů organizace, o provozování kvalitního
okresního lůžkového zařízení s ambulantními ordinacemi. V loňském roce nemocnice
zaměstnávala 776 pracovníků, z toho 108 lékařů, 453 zdravotnických pracovníků (zdrav. sestry,
laboranti, lékárníci atd.). Ostatní jsou provozní pracovníci obslužných provozů a THP.
Předností naší nemocnice je, že jako nemocnice
základního typu poskytujeme komplexní zdravotní
péči základních oborů, a tím nabízíme nemocným péči
v jednom místě, s návazností na specializovaná
pracoviště.
Výsledky nemocnice je třeba hodnotit v souvislosti
s náročností řešení složitých podmínek v oblasti řízení
zdravotnictví v současném zdravotním systému ČR.
Problémů v českém zdravotnictví je mnoho a nejsou
vyřešitelné v rámci jednoho roku. Systém financování
cestou DRG, formou ocenění jednotlivých diagnostických skupin však lépe hodnotí
specializované výkony. Takže bude nutné se na tyto trendy do budoucna zaměřit (magnetická
rezonance, dialýza apod.) přesto, že v současné době chybí nejen noví lékaři, finanční
prostředky, ale i ochota ze strany zdravotních pojišťoven nasmlouvat novou péči. Proto bude
třeba se na tuto oblast zaměřit ve spolupráci se zřizovatelem.
Doufám, že se podaří pokročit se zaváděním nového systému DRG pro ohodnocování lůžkové
péče, a dojte tak ke sbližování základních sazeb u krajských nemocnic, protože rozdíly mezi
nimi jsou neodůvodnitelné, jsou dány pouze historicky a nejsou nikde ničím ekonomicky
podloženy. Proč je základní sazba u VZP odlišná od oborových pojišťoven, když nemocnice
dává nákladově pacientovi úplně stejnou péči? Spravedlivé sazby a úhradu nelze u ZP vymoci,
neboť úhradová vyhláška to díky fixacím a regulacím neumožňuje, a navíc tyto regulace fungují
pouze u velkých nemocnic, protože se jedná o statisticky velké skupiny. Na střední a malé
nemocnice mají negativní dopad (námi neovlivnitelné přesuny pojištěnců, neuhrazení nového
či zvýšeného rozsahu péče atd.).
Neodůvodněné rozdíly v úhradách může řešit pouze systémová změna. Narovnání chyb
v systému však znamená další navýšení prostředků do zdravotnictví. Peněz v systému přibývá,
ale pomaleji, než je vzhledem k rozvoji medicíny a oceňování náročnosti práce zdravotníků
potřeba.
Hlavní pozornost v roce 2018 byla věnována personálnímu obsazení jednotlivých oddělení.
Chybí personál, a to zejména lékaři, sestry a kritický nedostatek pracovníků se projevuje
i v obslužných provozech nemocnice. Toto vidím jako nejpalčivější problém, který se podle
všeho bude nadále prohlubovat. Jen za rok 2018 nastoupilo do organizace 17 lékařů a 25 jich
vystoupilo (z počtu 108), u sester jsme řešili 18 výstupů a 19 nástupů. Za lepším výdělkem nám
masivně odchází pracovnice kuchyně a úklidu. Musíme do rezervy mírně navyšovat stavy
lékařů, neboť po získání vzdělání nám odchází do privátní sféry, nebo do fakultních nemocnic.
Tyto neplánované odchody narušují někdy i existenci našich oddělení u určitých odborností,
jako je radiologie, urologie, rehabilitace a meziročně se to týká různých oddělení.
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Klíčovým úkolem je dlouhodobě neúspěšně řešená optimalizace pracovní síly. Přes některé
kroky ministerstva zdravotnictví je nutno dále řešit nadměrnou administrativní zátěž
zdravotníků, vzdělávání lékařů či nelékařských zdravotnických pracovníků. Přesto, že lékařů
a sester v systému přibývá, ještě rychleji vznikají nová ambulantní zařízení a medicínské
provozy, které odčerpávají pracovníky z nemocnic. Když nahlédneme do spektra jejich
poskytované péče uvidíme, že si vybírají to, kde se vydělává, ale ztrátová péče zůstává
v nemocnicích. Systém úhrad je potřeba změnit i z tohoto pohledu.
Nevhodný systém vzdělávání, zejména u sester, také i u lékařů, a neustálá negativní
mediální kampaň o nedostatku těchto profesí, nám tyto pracovníky do škol a poté
do nemocnic nepřivede.
V dnešní době nedostatku zdravotnického personálu se budeme muset zaměřit na pobídkové
programy, benefity, náborové příspěvky či jiné ekonomické výhody, neboť blízkost našeho
zařízení k městu Brnu a jeho fakultním nemocnicím se ukazuje v tomto případě jako
nevýhodná, odčerpávající zejména lékaře, kterým v našem zařízení umožníme nákladné
vzdělání, bez možnosti si je zavázat kvalifikační dohodou na setrvání v organizaci.
Řešení ústavních pohotovostních služeb, řešení situace v platech zaměstnanců a úhradách
za poskytování zdravotní péče se problematicky řeší každým rokem a stupňuje se. Odstoupení
lékařů od praxe dohod o pracovní činnosti při zabezpečování a financování ústavních
pohotovostních služeb, při obecně známém vývoji přesčasové práce, se jeví jako situace pro
vedení nemocnice téměř neřešitelná, při limitu přesčasové práce dané Zákoníkem práce.
Při nedostatku lékařů na trhu práce (na splnění limitů vyplývajících ze Zákoníku práce chybí
v nemocnici 35 lékařů a ani nejsou zdroje k jejich zaplacení), vede tento stav ke konfliktním
situacím, které jsou rok od roku složitější a stávají se nástrojem k vymáhání dalšího navyšování
mezd. Nezbývají zdroje k diferenciaci odměny za rozsah a kvalitu práce. Plošné
navyšování mezd vede k nivelizaci mezd a vůbec nepomáhá řešit nedostatek personálu. Tento
stav neumožňuje stabilizaci pracovníků, a to u všech kategorií zaměstnanců.
Kladně lze hodnotit, že Nemocnice Vyškov ve sledovaném období úspěšně ukončila dotační
akce realizované z Operačního programu životního prostředí a to:
- Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.02-D2+D3 Budova Lékárny
a Radiodiagnostické oddělení
- Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov SO.01-C Budova Oddělení dlouhodobě
nemocných
U těchto akcí je třeba poděkovat zřizovateli za schválené dotace z rozpočtu kraje
na dofinancování neuznatelných výdajů. Tyto projekty řeší zateplení fasády, výměnu
otvorových výplní, střešní konstrukce. U obou budov očekáváme, že modernizace a zateplení
těchto budov přinese úspory v oblasti energií u kterých v následujícím období dochází k nárůstu
cen.
- Rekonstrukce ORL a neurologie
Akce byla započata již v roce 2015, kdy na základě zpracované dispoziční studie bylo
z prostředků JMK zpracována v roce 2016 projektová dokumentace. Jelikož MZ ČR zrušilo
registraci na tuto akci, a tím i poskytnutí dotace, bude tato rekonstrukce financována
z prostředků JMK. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavební části.
Předpoklad zahájení akce je v polovině roku 2019. Vzhledem k velké náročnosti stavebních
prací, která se dotkne stěhování tří oddělení do náhradních prostor, stojí před vedením
nemocnice velký úkol co nejméně omezit provoz těchto oddělení, neboť i tak rekonstrukce
způsobí pokles již tak nedostačujících finančních prostředků od zdravotních pojišťoven.
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Dne 3. května 2018 Nemocnici Vyškov navštívila delegace Vlády ČR s cílem ověřit potřebnost
výše uvedené akce. V souvislostí s návštěvou předsedy vlády Andreje Babiše byl s ředitelkou
projednán stav personálu v nemocnici, její vybavení, vzdělávání zaměstnanců a další aktuální
témata z oboru. Na jednoduchých prezentacích byly představeny dokončené či probíhající
investiční akce a věcně zodpovězeny kladené dotazy. Dle ohlasů v tisku se premiér kladně
vyjadřoval o návštěvě v našem zdravotnickém zařízení.

Z dalších dotačních titulů, jenž se nemocnici podařilo ukončit, je dotace z IROP na akci
s názvem Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci. Cílem
tohoto projektu bylo zlepšení kvality a dostupnosti péče o pacienty. Prostředky byly použity
k modernizaci a pořízení nového technického a přístrojového vybavení. Účast státního rozpočtu
činila 90,- mil. Kč, investiční příspěvek z rozpočtu JMK byl 9,9 mil. Kč. Agenda spojená s touto
dotací byla velmi administrativně náročná, organizace musela zpracovat technickou specifikaci
na 78 přístrojů, vypsat výběrová řízení, reagovat na připomínky ministerstva, přístroje převzít
a zaškolit pracovníky na odděleních. Seznam těchto přístrojů dle jednotlivých odděleních
svědčí o náročnosti tohoto úkolu a je uveden v tabulkovém zpracování v další části rozborů.
Kladně lze hodnotit spolupráci se starosty svazku obcí Politaví a Větrník, kteří na základě
jejich iniciativy přispěli částkou 980,- tis. Kč na modernizaci oddělení dlouhodobě nemocných.
Z těchto prostředků bude zřízena wi-fi síť, anténní rozvody a na všechny pokoje se pořídí nové
televize. Bude provedena i modernizace společenské místnosti, která slouží pacientům tohoto
oddělení a realizujeme tu veškeré aktivity pro zlepšení pobytu těchto pacientů. V příštím roce,
po ukončení této akce, plánujeme pro starosty obcí provést den otevřených dveří nejen na ODN,
ale i v celé nemocnici, s cílem pokračovat v navázané spolupráci.
Velká pozornost v naší organizaci byla věnována sledování oblasti nákladů, jako prostředku
eliminujícího naplnění plánovaných tržeb a očekávaného nárůstu cen. Náklady meziročně
narostly pouze o 7 %, díky úsporám v některých nákladových položkách, což bylo méně než
v minulém období. Zhoršené hospodaření hlavně ovlivňuje nárůst mezd, který vč. pojistného
činil 47,3 mil. Kč oproti minulému období. Tento nárůst nebyl zdaleka pokryt nárůstem příjmů
od zdravotních pojišťoven a způsobuje nám platební neschopnost. Od 1. 1. 2018 vstoupilo
v platnost Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., které zavedlo nové tabulky platových tarifů zvýšené
o deset procent pro všechny kategorie zaměstnanců. Zvýšení tarifů vede dále ke zvýšení
průměrů, a tím i ke zvýšení příplatků, jejichž základem je prům. hodinový výdělek (přesčasový
příplatek, příplatek za So, Ne, Sv, noční příplatek a odměna za pohotovost) a náhrad (náhrada
za dovolenou, při dočasné prac. neschopnosti). V souvislosti se zvýšením platových tarifů
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se zvýšily i sazby za služby lékařů, sester a zdravotních laborantů. Většina lékařů ukončila
dohody o pracovní činnosti a služby byly realizovány formou přesčasové práce.
V oblasti výnosů v hodnoceném období došlo oproti předchozímu roku k nárůstu příjmů
od zdravotních pojišťoven pouze o 17,5 mil. Kč. Nárůst mezd je tedy o 32,3 mil. Kč vyšší, než
činí nárůst příjmů od zdravotních pojišťoven. Tento deficit byl alespoň částečně snížen
mimořádným příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 12,- mil. Kč. Při použití rezervního
fondu a fondu investičního se podařilo zvýšit výnosy meziročně o 7 %, tj. na úroveň nákladů.
Nadále organizace musela využívat k překlenutí nedostatku finančních prostředků
revolvingového úvěru, aby mohla zajistit hrazení svých závazků tak, aby nedocházelo
k sankcím ze strany dodavatelů materiálu, a to zejména léků, SZM, energií, zboží a služeb.
Tento úvěr nám také napomáhal zajistit včasné zdroje na výplatu mezd pro naše pracovníky.
Objektivně lze říci, že pokrok ve zdravotnictví je nepřehlédnutelný, a jde stále dopředu, což
je vidět i v naší nemocnici. Týká se ale zejména zdravotnických technologií, a to specificky
v oblasti zdravotnických prostředků a léčiv. Avšak klesající zájem o práci ve zdravotnictví
je největší hrozbou pro jeho další vývoj. Technologie se dají koupit, ale výchova dobrých
lékařů, lékařek, sester je běh na dlouhou trať. Nemocniční manažeři, kteří dlouhodobě udržují
chod svých zařízení porušováním zákoníku práce, by měli raději jinou alternativu. Tato
problematika se bude v příštím roce stupňovat. Je pravdou, že slibované zvyšování platů
ve zdravotnictví se začalo měnit v konkrétní změny, ale to nestačí, pokud zdroje na platy jsou
stále nedostatečné.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkovala za obětavou a náročnou práci
zaměstnancům nemocnice, zřizovateli Jihomoravskému kraji za dobrou spolupráci
a podporu dotačních titulů, na kterých se finančně podílel. Děkuji všem pacientům
za přízeň a pozitivní ohlasy, kterých se našemu zařízení v uplynulém roce dostalo.
Ing. Věra Seidlová
ředitelka
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I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
I. 1. MANAGEMENT

Ředitel
Sekretariát

BOZP+PO

Náměstek
ekonomický

Vnitřní audit

Pověřenec OOÚ

Náměstek
provozně tech.

Náměstek
právně pers.

Dohlížející prac.

Náměstek ZP

Ekonomické odd.

Admin. podatelna

Právní oddělení

Oddělení platů

Technické odd.

Person. oddělení

Léková

Odd. informatiky

Vnitřní služba

Systém kvality

Etická

OEZČ

Energetika

Interní auditoři

OZPM

Praní prádla

Správce dokumentace

Obchodní odd.

Údržba

Komise

Komise

Úklid

NIS Medea

Primáři

Léč. výživa a strav.

VZ

Komise

Náměstek pro
ošetř. péči

Man. kvality

Lékárna s odb.
pracovišti

Vrchní sestry

Ústavní část

Ved. zdrav. lab.

Veřejná část

Ved. farm. asis.

Odd. přípravy MP

Ved. radiol. asis.

Prac. kontroly LP

Ved. fyzioter.

Prac. p. odb. inf.

Ved. nutr. terap.

Škodní

Cenová

Výluková komise

Komise

Odpov. prac. HTO

Sestra pro k. infekcí

VŘZ

Sanitář patologie

Rezidenti

Zdrav.-soc. prac.

Inventar.

Lůžková část

SVLS

Ambulance

Sam. ambulance

Interní oddělení

OKB+OKB Slavkov

Chirurg. ambulance

Klin. onkologie

Neurologie

RDO

Plicní ambulance

Klin. psychologie

Dětské oddělení

HTO

Interní ambulance

Praktický lékař

Gyn. por. oddělení

Mikrobiologie

ORL ambulance

LSPP

TRN

Patologie

Ambulance bolesti

Všeobecná

ARO

Rehabilitace

Gynekol. ambulance

Stomatolog.

ORL

Neurol. ambulance

CLR

Urolog. ambulance

ODN

Dětská ambulance

Chirurgie

Rehabilitace

Urologie

Metabol. ambulance

Centr. steril.

Hematol. ambulance
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I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
I. 1. MANAGEMENT
Nemocnice Vyškov, p. o., Purkyňova 36, 682 01 Vyškov, IČO 00839205, tel. 517 315 111,
fax 517 315 118, www.nemvy.cz

VEDENÍ ORGANIZACE
Ředitel:
Náměstek právně-personální:
Náměstek pro zdravotní péči:
Náměstek ekonomický:
Náměstek provozně-technický:
Náměstek pro ošetřovatelskou péči:

Ing. Věra Seidlová
JUDr. Taťána Menoušková
MUDr. Marie Pojezná
Radek Klimeš
Ing. Josef Odrazil
Mgr. Jitka Moravová, MBA

Změny vedoucích pracovníků za rok 2018
Oddělení
CLR
OKB
Centrální
sterilizace
ODN
ODN
ODN B
Neurologie JIP
TRN
TRN
Odd. zdravotních
poj. a metrologie

datum změny od funkce

jméno

01.10.2018
01.04.2018

primář
zástupce primáře

MUDr. Milena Neckařová
RNDr. Marie Procházková

01.02.2018

vedoucí

Světlana Pintěová

01.11.2018
01.11.2018
06.10.2018
01.04.2018
01.05.2018
01.05.2018

primář
zástupce primáře
staniční sestra
staniční sestra JIP
primář
zástupce vedoucího

MUDr. Andrea Babjaková
MUDr. Jitka Hanslianová
Alena Sekeráková
Bc. Eva Fryčová
MUDr. Milan Judásek
MUDr. Květoslava Barteysová

01.09.2018

vedoucí

Ing. Stanislav Paráček

ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTŮ JAKOSTI, AKREDITACE
Nemocnice Vyškov, p. o. se kromě investičních nákladů nemalou mírou podílí finančními
prostředky na zabezpečení kvality poskytované péče a zabezpečuje vyšší míru komfortu
pro pacienty. V roce 2016 se nemocnice zapojila do akreditace podle § 5 z. č. 372/2011 Sb.,
o poskytování zdravotních služeb a podle vyhlášky 102/2012 Sb., získala Certifikát kvality
a bezpečí evid. č. 0069 z 13. 12. 2016 a jeho platnost je do 13. 12. 2019. Certifikát bude
nemocnice obhajovat ve 4. Q. 2019 u České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o.,
se sídlem Hněvotínská 530, 783 47 Hněvotín.
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Veškerá činnost zdravotnických provozů a dalších administrativních a provozních oddělení
bude směřovat k obhájení zákonných podmínek a rezortních bezpečnostních cílů. Od roku 2008
byla nemocnice zapojena do certifikačního procesu podle ISO:9001, ale vzhledem k tomu,
že náklady na udržení obou systémů byly vysoké, od obhajoby této normy nemocnice v r. 2017
upustila. Cílem nemocnice se stalo heslo: „Bezpečný pocit pro pacienta i personál“.
Od roku 2011 má nemocnice akreditovány laboratoře podle normy ISO: 15189, a v roce 2013
se všechny 3 laboratoře reakreditovaly, podle novely této normy. Osvědčení o akreditaci
č. 116/2016 získalo oddělení klinické biochemie pod č. 8249 s platností do 25. 2. 2021.
Osvědčení o akreditaci č. 210/2016 získala hematologická laboratoř, hematologicko-transfuzní
oddělení pod č. 8256 s platností do 15. 4. 2021. Osvědčení o akreditaci č. 109/2016 získalo
oddělení klinické mikrobiologie pod č. 8250 s platností do 22. 2. 2021. Všechny tři laboratoře
se akreditují u Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3. Každým
rokem laboratoře obhajují pod dohledem auditorů ČIA ISO normu 15189. V rámci poskytování
laboratorních služeb pro privátní lékaře a právnické subjekty jsou vyhodnocovány ankety těchto
odběratelů a dosud je úspěšnost téměř 100%. Po celý rok 2018 nemocnice plní vyhlášené
bezpečnostní cíle, které jsou v gesci MZ ČR. Nemocnice pravidelně udržuje systém kvality
se zaměřením na tyto RBC:
- Bezpečná identifikace pacienta
- Bezpečnost při používání rizikových léčiv a nakládání s léčivými přípravky s vyšší
mírou rizika
- Prevence záměny pacienta, výkonů a strany při chirurgických úkonech
- Prevence pádů pacientů
- Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče
- Bezpečná komunikace
- Bezpečné předávání pacienta při příjmu, překladu a propuštění
- Prevence vzniku proleženin a dekubitů.

GDPR
S účinností od 25. května 2018 začalo platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů EU 2016/679. Z tohoto důvodu v nemocnici probíhalo zpracování osobních údajů,
za účelem harmonizovat interní předpisy s požadavky nařízení. Byly vydány následující interní
dokumenty:
- Příkaz ředitele 12/2018 Politika ochrany osobních údajů v Nemocnici Vyškov, p. o.
- Příkaz ředitele 13/2018 Povinnosti osob při zpracování osobních údajů
- Příkaz ředitele 14/2018 Výkon práv subjektů údajů
- Příkaz ředitele 15/2018 Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
- Příkaz ředitele 16/2018 Bezpečnost ICP
- Příkaz ředitele 17/2018 Metodika analýzy rizik GDPR
- Příkaz ředitele 18/2018 GDPR personalistika a platy
- Příkaz ředitele 19/2018 Záznamy o činnostech zpracování
- Opatření ředitele 2/2018 Odpovědnost vedoucích zaměstnanců za aktiva GDPR
- Opatření ředitele 3/2018 Vzory tiskopisů ke GDPR
- Opatření ředitele 4/2018 Ustanovení zaměstnanců do rolí odpovědných za řízení
bezpečnosti ochrany osobních údajů
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DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKTIVITY,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝZNAMNÁ

POZITIVNÍ

PREZENTACE

V roce 2018 vedení nemocnice a její zaměstnanci vynaložili nemalé úsilí směřující
k pozitivní prezentaci Nemocnice Vyškov. O této skutečnosti svědčí aktivity uvedené
v této části rozborů, jenž jsou také uvedené na jednotlivých lůžkových odděleních.
Některé akce pro svoji úspěšnost a ohlas pacientů se již po několik let opakují (Den zdraví, Den
hygieny rukou, Den otevřených dveří, tj. akce spojené s účastí široké veřejnosti a pozvaných
hostů). Také v hodnoceném období proběhly nové aktivity, o nichž dále hovoříme. Naším cílem
je zpříjemnění pobytu pacientů v nemocnici a seznámení veřejnosti o nových léčebných
metodách, o novém přístrojovém vybavení apod. K prezentaci také využíváme možnosti
uveřejňovat články o nemocnici ve Vyškovském zpravodaji a Vyškovských novinách zaměřené
zejména na informace o zkvalitňování služeb v oblasti poskytování zdravotní péče, s důrazem
na prevenci a naplnění psychosociálních potřeb pacientů, dále na plánované stavební investice,
nové léčebné metody a přístroje, atd.
Informujeme veřejnost o tom, že naše zařízení má osvědčení MZ ČR k provádění screeningů
nádorů tlustého střeva a jsme zařazeni do Programu MZ ČR screening nádorů kolorekta.
Zdůrazňujeme význam podstoupení tohoto vyšetření, protože při včasném zásahu se pacient
vyhne velkým zdravotním komplikacím.
Neurologické oddělení na základě zhodnocení dosavadní činnosti Iktového centra obdrželo
prodloužení „Osvědčení o splnění podmínek poskytování cerebrovaskulární péče druhého
stupně“ (jenž má od roku 2015). Má tedy udělen statut Iktového centra až do roku 2020.
Pracoviště, tak zůstává nadále začleněno a uvedeno ve Věstníku MZ ČR, v rámci péče
o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním. Oddělení tedy poskytuje kvalitní komplexní
péči pacientům s cévní mozkovou příhodou. Oddělení jednotky neurologické intenzivní péče
je nově zrekonstruované, je vybavené potřebnými zdravotnickými přístroji splňující
nejmodernější požadavky, máme zázemí následné rehabilitační a dlouhodobé péče a oddělení
ARO. Vybudování a získání Iktového centra stálo nemalé finanční prostředky, avšak zdravotní
pojišťovny v úhradách za zdravotní péči toto nezohledňují, i když v době tvorby těchto center
to původně přislíbily. Udržení tohoto centra znamená stále složitější a náročnější zadávání
případů do celosvětového registru SITS. Současně je toto ještě spojeno s vykazováním
do národního registru RES-Q. Jedenkrát ročně na MZČR odesíláme sledování indikátorů
kvality, včetně povinnosti zveřejňovat údaje každé pololetí na web stránkách nemocnice. Toto
vše také vyžaduje velké množství práce a další administrativy. Avšak finančně zvýhodněni
v rámci úhradové vyhlášky jsou pouze speciální Centra cerebrovaskulární péče, tj. centra
ve FN. V celorepublikovém měřítku je patrné zlepšování sledovaných parametrů v péči o CMP.
Velkou publicitu v tisku a na webových stránkách zabývajícími se porodnictvím má vyškovská
porodnice, která je mezi nastávajícími matkami dlouhodobě oblíbená. V loňském roce se zde
uskutečnilo 1 006 porodů (oproti roku 2012 – 655 porodů). Jsme nositelem titulu Baby Friendly
Hospital. Maminkám nabízíme přirozené klidné prostředí k porodu, umožňujeme jim
absolvovat kurzy plavání a tělocviku pro těhotné, v rámci přípravy k porodu. Pořádáme
pravidelné dny otevřených dveří na porodním sále, které vedou porodní asistentky. Oddělení
se orientuje na vedení přirozených porodů, pro něž je charakteristické tradičně nízké procento
vyvolávaných a programovaných porodů. Spolupracujeme s vybranými soukromými
porodními asistentkami. Personál se snaží respektovat porodní plány budoucích maminek.
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Většina porodů se u nás odehrává za účasti otce. Po porodu podporujeme bonding, což
je kontakt kůži na kůži u matky dítěte. Porodnice akceptuje ambulantní porody, kdy žena
může po několika hodinách po porodu opustit porodnici se zajištěním screeningového vyšetření
novorozence. Tuto alternativu klasického porodu jsme zavedli k zatraktivnění porodnice
a k získání dalších možných zájemkyň rodit ambulantně v naší porodnici. K tomuto
je vypracována patřičná dokumentace, jež byla zhotovena ve spolupráci s novorozeneckým
oddělením. Bez této vzájemné spolupráce nelze rodičkám umožnit přirozený porod na našem
pracovišti, avšak pod dohledem lékaře.
Ministerstvo zdravotnictví udělilo naší nemocnici akreditaci, v oboru Porodní asistence
a oddělení tak získalo oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro praktické
vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech, pro přípravu porodních
asistentek. Oddělení nabízí klientkám nadstandardní pokoje (celkem 12 jednolůžkových pokojů
s vlastním sociálním zařízením). Do budoucna bude nutno reagovat na požadavek oddělení
na stavební úpravy požadující rozšíření počtu porodních boxů, včetně jejich moderní
vybavenosti, zabezpečení přirozeného prostředí a hygienického zázemí pro rodičky.
Současná kapacita je nedostačující a požadavky rodiček se neustále stupňují.
Členové vedení nemocnice se zúčastnili „Svatomartinské konference nemocnic“ ve Znojmě.
Jedná se o společensko-odborné setkání vedení nemocnic se zaměřením na vývoj zdravotnictví
v následujícím období. Kladně lze hodnotit vystoupení JUDr. Policara z MZ ČR, který
vystoupil s přednáškou: Legislativní výhled ministerstva zdravotnictví a s GDPR, dále
přednášku ředitele Ing. Zdeňka Kabátka: Rok 2019 z pohledu úhrad, a dále zástupců ÚZIS
k aktuálnímu stavu DRG Rerstart, NZIS, základy e-Health, dále k národnímu onkologickému
registru. Po odborném programu následovala diskuze s kolegy pozvaných nemocnic.
„Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví“
je pro ředitelku příležitost zúčastnit se diskusního fóra nad aktuálními tématy v oblasti
zdravotnictví jako jsou např. nedostatek lékařů a sester ve zdravotnictví, vzdělávání sester
a lékařů, úhradová vyhláška, zvyšování platů a zvláštních příplatků pro sestry ve směnném
provozu, navyšování platových tarifů, elektronizace zdravotnictví, tzv. protipadělková
směrnice aj. Cílem je získat informace a poznatky pro efektivní řízení nemocnice. Aktivní
příspěvky ředitelů nemocnic z celé ČR, zástupců asociací, odborných společností aj.,
upozorňují na to, že problematiku zdravotnictví je nutno urychleně řešit, neboť rok od roku
se zhoršuje situace jak v nedostatku pracovníků, tak ve finanční situaci krajských nemocnic,
jinak hrozí kolaps tohoto zdravotnictví. Diskuze se zástupci jak ministerstva zdravotnictví,
zdravotních pojišťoven, ČLK, odborových organizací a ostatního sektoru zdravotnictví
potvrzuje stejné problémy, kterými se také zabýváme ve vlastní organizaci.
Vedení nemocnice udržuje dlouhodobou spolupráci s Úřadem práce ve Vyškově, ředitelka
je členkou poradního sboru k zaměstnanosti. Jeho posláním je především koordinovat realizaci
státní politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů ve správním obvodu Vyškovsko. Je zde
projednávána aktuální situace na trhu práce. Nemocnice Vyškov se již po několik let aktivně
účastní se svými pracovníky na Veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí, jenž je konán
ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou ve Vyškově. Svým charakterem se jedná
o nadregionální akci, které se zúčastňují zájemci o studium, představitelé státní správy
a samosprávy, představitelé školství. Živá knihovna má za úkol prezentovat střední školy,
podnikatelské subjekty, učňovské obory atd. Naši nemocnici zde prezentují pracovnice
rehabilitačního oddělení a ošetřovatelské péče. Již několik let se ředitelka zúčastňuje
každoročního setkání podnikatelů organizovaného Okresní hospodářskou komorou.
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Součástí akce je Dětský den pro všechny děti z okolí Vyškovska, na které se nemocnice podílí
zajištěním lékařské služby. Pokračujeme ve spolupráci se Svazem diabetiků ČR, kde se naši
lékaři zapojují do edukačních programů. Aktivní spolupráce je s Českým červeným křížem,
v rámci přednáškové činnosti, přípravy seznamu dárců a vyhodnocování jejich činnosti. Svými
aktivitami se připojujeme k připravovanému stoletému výročí od založení organizace,
každoročně se vedení nemocnice setkává s dárci krve při příležitosti předávání plaket
MUDr. Jánského. Je třeba poděkovat dárcům za jejich záslužnou činnost, pohovořit
o dárcovství, podat informace o rozvoji nemocnice.
V oblasti zajištění ošetřovatelské péče v psychosociální oblasti provádíme velké množství
aktivit. Jedná se o dobrovolnou pastorační službu z Arcidiecézní charity v Brně, v nemocnici
působí kaplan z Arcibiskupství v Olomouci. Stejně tak pacienty potěší „čtecí babičky“ které
chodí za pacienty dětského oddělení každý den. Jedná se většinou o bývalé učitelky, zdravotní
sestry či aktivní ženy. Čtením pohádek, příběhů, hádanek, básniček povídáním a kreslením
zpříjemňují pobyt pacientů na lůžku. Záměrem projektu je aktivizovat seniory, pomáhat
zpříjemnit pobyt nemocným dětem, posílit mezigenerační vztahy a vytvořit u dětí vztah
ke knize a čtení.
Terapeutky se psy přichází do nemocnice na Dětské oddělení a Oddělení dlouhodobě
nemocných jedenkrát v týdnu. Na těchto odděleních se konala besídka ke svátku matek
s veselými písničkami a tancem. Vítání jara oslavili tito pacienti pěknou hudbou a veselou
písničkou. V dubnu navštívili tato oddělení Zdravotní klauni s veselými nápady. Celá akce
byla velmi vydařená a líbila se i zdravotníkům. Dále lze jmenovat oslavy svátku sv. Martina,
Mikuláše, vánoční besídky s vánočními překvapeními. Studenti Gymnázia navštívili pacienty
na pokojích a rozdávali přáníčka a vánoční dárečky, tak jak je popsáno v části Činnost na úseku
ošetřovatelské péče.
V roce 2018 se v Nemocnici Vyškov konala řada seminářů a školících akcí, a to jak lékařů
i nezdravotnických pracovníků či managementu, jenž jsou jmenovány v lůžkové
a ošetřovatelské části těchto rozborů. V roce 2018 byla realizována konference pro NLZP
a semináře v rámci provozních schůzí. Již pátým rokem ve vstupní hale nemocnice byl
uspořádán DEN ZDRAVÍ a HYGIENY RUKOU. Tato osvětová akce byla zaměřena
na prevenci civilizačních onemocnění, prezentaci zdravé výživy a životního stylu, nácvik
kardiopulmonální resuscitace, který absolvovali také v měsíci dubnu všichni zaměstnanci
nemocnice. Velkou radost nám svojí účastí na této akci udělali žáci základních a středních škol.
Lékaři nemocnice jsou zapojeni také do klinických studií:
1. Neurologie - Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, dvojitě maskovaná studie
fáze III. s aktivním komparátorem, sledovaná podle příhod, ověřující superioritu
rivaroxabanu při sekundární prevenci cévních mozkových příhod a prevenci systémové
embolie u pacientů po nedávné embolické cévní mozkové příhodě neznámého původu,
porovnávající rivaroxaban 15 mg jednou denně s aspirinem 100 mg (NAVIGATE ESUS).
2. Neurologie - Projekt QASC v Evropě. Jedná se o projekt kvality péče při akutní CMP.
Projekt zavádění a vyhodnocování péče o pacienty s CMP, iniciované zdravotní sestrou,
na základě nálezů s cílem kompenzace horečky, hyperglykemie a potíží při polykání
v iktových centrech v mezinárodním měřítku.
3. OKB - PLANET – neintervenční, retrospektivní, otevřený, multicenstrický registr hodnotící
dosahování terapeutického cíle LDL - cholesterolu u pacientů s familiární
hypercholesterolemií dle doporučení esc guidelines 2011 v běžné klinické praxi v České
republice a Slovenské republice.

11
4. HTO - Projekt České hematologické společnosti – Diagnostika pacientů s Gauechorovou
chorobou. Účelem projektu je zlepšení úspěšnosti při diagnostikování této vzácné choroby.
Jedině včasná diagnostika a brzké nasazení subscituční enzymatické terapie, popřípadě
použití dalších léčebných modalit dokáže u Gauechorovy choroby předejít mnoha
patologickým orgánovým projevům a zlepšit kvalitu života i prognózu nemocných.
Z aktivních účastí lékařů lůžkových odděleních na seminářích a školeních je dále v rozborech
hovořeno u jednotlivých odděleních lůžkové části těchto rozborů. MUDr. Polednik přednášel
na Kongresu pro léčbu rány, na nutriční akademii, raritní komplikace po operaci kýly. Kladně
lze hodnotit uspořádání workshopu na téma „Laparoskopická operace tříselné kýly“ jako přímé
výuky na operačním sále. Další uspořádání workshopu na téma Moderní operační řešení
ventrální kýly metodou „MILOS“ se uskutečnilo ve spolupráci s firmou Dahlhausen.
Dlouhodobě realizované investice do rekonstrukce jednotlivých oddělení umožňují nemocnici
nabídnout pacientům příjemné prostředí – třílůžkové a nadstandardní pokoje se samostatným
sociálním zázemím, včetně vybavení novými zdravotnickými přístroji a technikou. Proto
je nutné pokračovat v plánované rekonstrukci další části nemocnice, neboť zastaralé prostory
pavilonu neurologie neumožní poskytnout pacientům a personálu ten standard, se kterým
se setkávají na již zrekonstruovaných odděleních. Proto je tento stav neustále kritizován
v anketách spokojenosti pacientů.
REALIZOVANÉ KROKY K OPTIMALIZACI ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
PO STRÁNCE EKONOMICKÉ A KVALITY POSKYTOVANÉ PÉČE
Nemocnice Vyškov v hodnoceném období věnovala nemalé úsilí pro plnění úkolů vedoucích
k optimalizaci našeho zdravotnického zařízení. Celoroční úkoly se zaměřovaly na auditní
činnost spojenou s udělením Certifikátu kvality a bezpečí, na základě, kterého splňujeme
zákonné podmínky a obecně platné podmínky kvality pro poskytování zdravotní péče.
Nemocnice si stanovila celkem 12 cílů pro tento rok, jenž byly zaměřeny na realizaci
investičních akcí, vedení zdravotnické dokumentace, vzdělávací programy, indikátory kvality,
systemizaci procesu úklidu, revizi interních dokumentů, udržování systému kvality
se zaměřením na rizikové činnosti, sledování katétrových sepsí, na osvětovou činnost atd.
Oddělení klinické biochemie úspěšně zvládlo dohledový audit a obhájilo ČSN EN ISO 15189
do 25.2.2021. Do provozu pro využití v pohotovostní službě byl uveden analyzátor Cobas 6000,
dále malý analyzátor POCT na vyšetření stolice, byly zakoupeny tři nové centrifugy, sušička
laboratorního skla a mikroskop.
Oddělení klinické biochemie v srpnu absolvovalo dohledový audit a úspěšně obhájilo
Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO 15189. Pracovníci se v průběhu roku podíleli
na zlepšování kvality poskytovaných služeb, byl provedena revize předpisové dokumentace,
proběhly v průběhu roku interní audity bez shledání neshod. OKM se účastní externího
hodnocení kvality laboratorních metod pořádaných SZÚ a obdrželo Certifikát správné
diagnostiky. Pro zvýšení optimalizace jistě přispějí nové přístroje pořízené v hodnotě více
jak 12 mil. Kč ať již VISOR automatický kamerový systém k odečítání a interpretaci zón
pro stanovení antibiotické citlivosti diskovou difúzní metodou, PCR systém pro molekulárně
biologické vyšetření, MALDI-TOF systém pro rutinní identifikaci mikroorganismů na bázi
spektrometrů, automatický hemokultivační systém se satelitním řešením BACTEC, ELISA
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analyzátor – otevřený systém. Vybavenost tak rozšíří spektrum a kvalitu jednotlivých výkonů
a ve vybavenosti jsme se posunuli na úroveň fakultních laboratoří.
Hematologické a transfúzní oddělení také úspěšně v měsíci říjnu obhájilo v rámci dozorové
návštěvy ČIA rozsah ČSN EN ISO 15189 akreditace na dalších 15 měsíců a nebyla prokázána
žádná neshoda. V měsíci srpnu zde byla provedena kontrola inspektory SÚKL, se závěrem
Kontrolovaná osoba splňuje požadavky správné výrobní praxe. Nebyly zjištěny žádné
nedostatky. Bez tohoto dokumentu by naše transfúzní oddělení nemohlo provádět výrobu
a zpracování krve. Na oddělení došlo k výrazné obměně klíčových přístrojů na výrobu
transfuzních přípravků, a to zejména šokového zmrazovače plazmy, dále byla zakoupena
velkoobjemová centrifuga, hematologický analyzátor a myčka laboratorního skla. Do budoucna
bude nutno ještě v laboratořích vyřešit klimatizaci.
Dovybavení laboratoří v takovém rozsahu jako v roce 2018 nebylo v historii nemocnice
provedeno. Povedlo se to díky získání dotace z IROP na akci s názvem „Zvýšení kvality
návazné péče“. Cílem tohoto projektu bylo nákupem moderní techniky optimalizovat péči, její
kvalitu a dostupnost. Seznam nakoupených přístrojů uvádíme níže v tabulce. Z nejdůležitějších
lze jmenovat oddělení ARO, kde bylo proinvestováno 17,2 mil. Kč (nákup narkotizačních
přístrojů a plicních ventilátorů, dva ultrazvuky, bronchoskop a infuzní technika), oddělení
chirurgie (nové operační stoly, světla, laparoskopická věž s 3D zobrazením, harmonický
skalpel, pálení, atd. celkem za 21,3 mil. Kč), urologické oddělení si v hodnotě 5,39 mil. Kč
nakoupilo dva ultrazvuky, urodynamiku, endoskopické instrumentárium a operační stůl.
Na dětské oddělení bylo zakoupeno přístrojů za 4,3 mil. Kč, na gynekologii za 11,- mil. Kč,
RDG oddělení za 8,7 mil. Kč, a interní za 9,2 mil. Kč, viz dále tabulka. Z vlastních zdrojů
by naše nemocnice nebyla schopna takové rozsáhlé dovybavení oddělení vůbec realizovat.

Hygiena pacientů

Motomed
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SEZNAM PŘÍSTROJŮ Z DOTACE „NÁVAZNÁ PÉČE“
Oddělení ARO
Název položky
Bedside analyzátor
Bronchofibroskop
Defibrilátor
Dialyzační přístroj
Dokovací stanice pro lineární dávkovače a infuzní pumpy
EKG 12 kanál
Infúzní pumpa
Lineární dávkovač
Lůžko pro ARO elektrické polohovatelné včetně integrované
aktivní matrace
Modulární souprava pro dávkování (v 1 soupravě 5 x lineární
dávkovač, 3 x infúzní pumpa)
Narkotizační přístroje
Odsávačka
Plicní ventilátor
Systém pro chlazení
Systém pro měření hemodynamiky invazivně
Systém pro ohřev
UZ přístroje
Celkem za oddělení

Počet přístrojů Cena celkem včetně DPH
1
193 600,00 Kč
1
452 646,00 Kč
3
579 725,00 Kč
1
706 640,00 Kč
5
696 173,50 Kč
1
118 459,00 Kč
14
492 649,08 Kč
10
297 055,00 Kč
2

783 669,21 Kč

5

1 270 475,80 Kč

3
5
4
1
1
1
2

3 713 490,00 Kč
272 488,00 Kč
3 291 200,00 Kč
450 947,64 Kč
803 899,80 Kč
300 278,44 Kč
2 831 400,00 Kč
17 254 796,47 Kč

Dětské oddělení
Název položky
Dětské lůžko včetně matrace
Inkubátory
Monitorovací systém JIP
Postele
Ultrazvuk
Vyhřívané lůžko pro kojence
Celkem za oddělení

Počet přístrojů Cena celkem včetně DPH
5
104 815,60 Kč
2
699 307,40 Kč
1
968 000,00 Kč
10
570 250,26 Kč
1
1 694 000,00 Kč
1
278 828,77 Kč
4 315 202,03 Kč

Gynekologické oddělení
Název položky
Antidekubitní matrace pasivní
Insuflátor
Kamerový systém
Laparoskopická věž
standardní lůžko elektrické
UZ Přístroje
Celkem za oddělení

Počet přístrojů Cena celkem včetně DPH
36
236 971,30 Kč
1
326 216,00 Kč
1
1 420 782,00 Kč
1
2 258 465,00 Kč
37
2 054 580,23 Kč
2
4 743 200,00 Kč
11 040 214,53 Kč
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Oddělení HTO
Název položky
Hematologický analyzátor
Mrazící box
Myčka laboratorního skla
Velkoobjemová chlazená centrifuga
Celkem za oddělení

Počet přístrojů Cena celkem včetně DPH
1
482 790,00 Kč
1
850 630,00 Kč
1
225 979,60 Kč
1
1 325 989,39 Kč
2 885 388,99 Kč

Chirurgické oddělení
Název položky
Artroskopická pumpa
Harmonický skalpel
Infuzní pumpa
Laparoskopická věž
Lineární dávkovač
Myčka podložních mís
Operační stůl
Operační světla
pálení
Shaver systém
Sprchovací lehátko s výlevkou
Videokolonoskop
Vrtačka kostní
Celkem za oddělení

Počet přístrojů Cena celkem včetně DPH
1
173 068,00 Kč
1
312 229,61 Kč
10
254 100,00 Kč
1
2 373 475,50 Kč
10
242 000,00 Kč
1
367 767,40 Kč
3
14 619 447,48 Kč
3
1 307 467,92 Kč
1
259 192,89 Kč
1
346 911,00 Kč
1
94 089,00 Kč
1
508 200,00 Kč
1
451 560,73 Kč
21 309 509,53 Kč

Interní oddělení
Název položky
Aktivní antidekubitní matrace - JIP
EKG 12ti svodové
EKG Holter
Endoskopická věž
Infuzní pumpy
Lineární dávkovače
Lůžka nová na JIP
Monitorovací systém JIP
Myčka endoskopů - dvoukomorová
Odsávačky
Pasivní antidekubitní matrace
Sušící skříň
Tlakový Holter
Videogastroskop - fibroskop
Celkem za oddělení

Počet přístrojů Cena celkem včetně DPH
6
290 731,46 Kč
3
195 657,00 Kč
1
93 170,00 Kč
1
1 126 510,00 Kč
20
508 200,00 Kč
20
484 000,00 Kč
6
746 310,05 Kč
1
2 843 500,00 Kč
1
967 728,00 Kč
4
217 990,00 Kč
60
364 377,46 Kč
1
763 510,00 Kč
1
130 680,00 Kč
1
484 000,00 Kč
9 216 363,97 Kč
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Oddělení OKB
Název položky
centrifuga na mikrozkumavky
elektroforetický systém
laboratorní sušárna
mikroskop
středněkapacitní centrifuga
Velkokapacitní centrifuga
Celkem za oddělení

Počet přístrojů Cena celkem včetně DPH
1
53 361,00 Kč
1
744 150,00 Kč
1
51 425,00 Kč
1
125 645,34 Kč
1
113 982,00 Kč
1
149 622,00 Kč
1 238 185,34 Kč

Oddělení OKM
Název položky
Automatický kamerový systém
Automatický systém
ELISA analyzátor - otevřený systém
MALDI Biotyper
Modulární systém pro mikrobiologickou kultivaci
PCR
Celkem za oddělení

Počet přístrojů Cena celkem včetně DPH
1
373 406,00 Kč
1
1 789 469,00 Kč
1
1 137 400,00 Kč
1
6 034 149,00 Kč
1
1 231 659,00 Kč
1
1 648 020,00 Kč
12 214 103,00 Kč

Oddělení RDG
Název položky
C rameno digitální
UZ přístroj
Celkem za oddělení

Počet přístrojů Cena celkem včetně DPH
1
3 206 500,00 Kč
2
5 566 000,00 Kč
8 772 500,00 Kč

Oddělení CLR
Název položky
Chodítko pro dospělé
Kontaktní elektroléčba
Magnetoterapie
Motodlaha hlezna
Motodlaha ramene
Motomed
Ultrazvuk
Celkem za oddělení

Počet přístrojů Cena celkem včetně DPH
2
70 000,00 Kč
2
469 262,20 Kč
1
183 557,00 Kč
1
188 747,90 Kč
1
296 450,00 Kč
2
298 628,00 Kč
2
425 629,60 Kč
1 932 274,70 Kč
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Urologické oddělení
Název položky
Endoresektor
Operační stůl
Ureterorenoskop
Urethrotom
Urodynamika
UZ přístroje
Celkem za oddělení

Suma za přístroje celkem

Počet přístrojů Cena celkem včetně DPH
1
789 670,20 Kč
1
626 029,00 Kč
3
670 424,70 Kč
1
347 996,00 Kč
1
476 135,00 Kč
2
3 049 200,00 Kč
5 959 454,90 Kč

96 137 993,46 Kč

O to více nás mrzí, že nemocnice nedosáhla na žádnou z dotací týkající se nemocniční
informační sítě, neboť před námi stojí úkoly vyplývající z GDPR, týkající se bezpečnosti sítě,
jenž potřebují investici v rozsahu minimálně 15,- mil. Kč. Na tomto úseku lze alespoň kladně
hodnotit zavedení nového NIS FONS Enterprise, neboť téměř přes dvacet let používaný systém
Medea již z důvodu zastaralosti musel být vyměněn. Přes počáteční kritiku lékařů na složitost
nového systému se lékaři naučili s novým informačním systémem pracovat a začínají pomalu
využívat přednosti tohoto systému, a slyšíme již kladné odezvy. Stejně tak bezproblémově
nemocnice začala využívat modul e-Receptu.
V Nemocnici Vyškov se stále věnujeme procesu zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Máme zavedený systém sledování spokojenosti pacientů a účinný systém řešení stížností,
což vyplývá z dalších částí předložených rozborů. Sledujeme mimořádné události, které
analyzuje a pravidelně vyhodnocuje náměstkyně pro ZP spolu s náměstkyní pro OP.
V nemocnici máme zavedený účinný systém řešení stížností, který pravidelně
vyhodnocujeme. V ošetřovatelské péči se zaměřujeme na sledování indikátorů kvality,
je sledováno personální obsazení a kvalifikační struktura pracovníků, výskyt dekubitů,
spokojenost pacientů s poskytnutou péči, vyhodnocujeme pády, viz dále činnost na úseku
ošetřovatelské péče. Průběžně se provádí revize standardů ošetřovatelské péče. Standardy
a manuály ošetřovatelské péče jsou závazné pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky,
kteří jsou s nimi seznamovány hned při svém nástupu do nemocnice při absolvování
adaptačního procesu. Probíhá projekt pro nelékařské pracovníky Práce se slabozrakými
a nevidomými pacienty. Byla zveřejněna příručka Národní rady zdravotně postižených.
Na MP3 jsou nahrány dokumenty týkající se hospitalizace a informovanosti těchto pacientů.
Nemocnice získala tablet zdarma od agentury pro neslyšící, v rámci realizace projektu
"Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící s využitím komunikačních technologií". Usnadní
a zkvalitní se tak komunikace s nedoslýchavými, či neslyšícími pacienty. Nemocnice disponuje
také nelékařským zdravotnickým pracovníkem, který ovládá základy znakové řeči. Pro zlepšení
psychosociálních podmínek je zabezpečena pastorační služba. V hodnoceném období
probíhaly konference s tématy, jež jsou dále uvedeny v části činnost na úseku ošetřovatelské
péče. Také jednotlivá oddělení pořádají v rámci provozních schůzí vlastní semináře. Na tomto
úseku pracují pracovní skupiny, jež řeší jednotlivé problematiky v oblasti ošetřovatelství. Jak
je uvedeno v těchto rozborech i v lékařské péči, mimo plánovaných seminářů, lékaři na svých
provozních poradách řeší odborná témata zaměřená na nové léčebné metody a postupy,
v návaznosti na aktuální diagnózy, které se na oddělení vyskytují.
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Nemocnice Vyškov, p. o. pokračuje ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, katedrou
ošetřovatelství v Brně, v rámci projektu Příprava a implementace ošetřovatelského
doporučeného postupu v péči o nemocné s nehojící se ránou. Projekt je zaměřen
na zmapování způsobu hodnocení nehojících se ran a jejich dokumentování. Má charakter
intervenčního programu, v němž na průzkum mapující dokumentování ran v jednotlivých
zdravotnických zařízeních bude navazovat příprava odborné publikace pro účastníky projektu
a informační brožury, včetně doporučeného postupu pro dokumentování nehojící se rány. Role
sester v léčbě závislosti na tabáku na oddělení TRN vyškovské nemocnice, je další projekt,
jenž má za cíl odbornou pomoc při odvykání závislosti na tabáku. Pokud pacient chce přestat
kouřit, dostane doporučení na specializované pracoviště našeho oddělení Poradnu pro
odvykání kouření.
Velkou pozornost věnujeme kontinuálnímu vzdělávání pracovníků. Spolupracujeme
s Ministerstvem zdravotnictví ČR a získáváme dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční
místa pro lékařské i nelékařské zdravotnické obory. Za sledované období jsme čerpali z MZ
ČR dotaci na lékařské a nelékařská rezidenční místa ve výši 3,388 mil. Kč. Snahou vedení
organizace je získat dostatečný počet lékařů a umožnit jim vzdělávat se na našich
akreditovaných pracovištích.
PŘEHLED ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ AKREDITACE

Poř.
čís. Oddělení - obor
složky

Rozhodnutí č. j.:

23573/2008

1.

2.
3.

ARO
anesteziologie
a intenzivní medicína
CLR
rehabilitační
a fyzikální medicína
DO
dětské lékařství

Rozhodnutí
o udělení
akreditace
dne

Platnost
akreditace

20.01.2010

8 let do 01/2018

MZDR 6208/2015-2/VLP

02.03.2015

8 let do 03/2023

MZDR 539/2015-5/VLP

13.03.2015

8 let do 03/2023

Žádost o prodloužení 18.10.2017
Žádost o akreditaci podle nového
vzděl. programu, odesláno 11/2018

Žádost o akreditaci podle nového
vzděl. programu, odesláno 11/2018

4.

5.
5.a)
6.
7.

7.a)

Gastroenterologie

MZDR 33593/2013-6/VLP

02.06.2014

9 let do 06/2023

Gastroenterologie endoskopické
pracoviště -screening
nádorů kolorekta

MZDR 53442/2018-2/OZS

14.12.2018

31.12.2020

MZDR 44138/2014-2/VLP

01.11.2014

8 let do 11/2022

MZDR 56100/2014-6/ONP

25.02.2015

do 28.02.2021

MZDR 30401/2016-4/VLP

19.05.2017

7,5 let do 10/2024

MZDR 7369/2015-5/VLP

23.10.2015

9 let do 10/2024

GYPO
gynekologie
a porodnictví
GYPO
porodní asistence
HTO hematologie
a transfúzní lékařství
CHIRURGIE

Žádost o akreditaci podle nového
vzděl. programu, odesláno 11/2018

Žádost o akreditaci podle nového
vzděl. programu, odesláno 11/2018

Ortopedie
a traumatologie
Žádost o udělení akreditace ze dne 27.06.2017
pohybového ústrojí AZ
I. typu
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Poř.
čís.
složky

Oddělení - obor

Rozhodnutí
o udělení
akreditace
dne

Rozhodnutí č. j.:
MZDR 70793/2016-5/VLP

20.02.2017

8 let do 2/2025

59360/2011/VZV (veřejné lékárenství)

16.01.2013

7 let do 01/2020

Speciální licence reg. č. PZ-14/2014,
č. j. 6254/2014-2/OPL

06.02.2014

na dobu
neomezenou

MZDR 11455/2015-2/VLP

21.09.2015

8 let do 09/2023

15.05.2017

7 let do 5/2024

19.06.2017

8 let do 6/2025

12.12.2016

8 let do 12/2024

31.05.2017

8 let do 5/2026

08.07.2016

8 let do 07/2024

23.03.2015

7 let do 03/2022

8.

INTERNA
vnitřní lékařství

9.

LÉKÁRNA

10.

NEUROLOGIE

11.

ODN
MZDR 72057/2016-13/VLP
geriatrie
OKB
MZDR 70174/2016-3/VLP
klinická biochemie
OKM
Rozhodnutí č.j.: MZDR 44272/2015-4/VLP
lékařská mikrobiologie

12.
13.
14.

ORL
otorinolaryngologie

15.

RDO
radiologie
a zobrazovací metody

16.

TRN
tuberkulóza
a respirační nemoci
TRN –
pneumologie
a ftizeologie

Platnost
akreditace

Žádost o akreditaci podle nového
vzděl. programu, odesláno 11/2018

Žádost o akreditaci podle nového
vzděl. programu, odesláno 11/2018

MZDR 70169/2016-3/VLP
Žádost o akreditaci podle nového vzděl.
programu, odesláno 11/2018
MZDR 31671/2015-2/VLP
Žádost o akreditaci podle nového vzděl.
programu, odesláno 11/2018

MZDR 11423/2015-2/VLP

Program interních auditů na rok 2018
Odkaz
na kap.
Normy
Příručky
kvality

Předmět auditu

1-12

ISO 15189

Celoroční plán auditů

HTO

MUDr. Závodná

1-12

ISO 15189

Celoroční plán auditů

OKM

MUDr. Pitáková

1-12

ISO 15189

Celoroční plán auditů

OKB

MUDr. Halámková

1

Akreditace

Podávání léčivých
přípravků, manipulace
s návykovými látkami

Zdravotnické
provozy

Mgr. Moravová

4/2018
splněno

2

Akreditace

KPR

Zdravotnické
provozy

Bc. Zvarová,
Mgr. Široká

5/2018
splněno

Termín
(měsíc)

Oddělení

Vedoucí auditor/
auditoři

Protokol
z auditu
č.
1/2018
splněno
2/2018
splněno
3/2018
splněno

19

2

Akreditace

2

Akreditace

2-12

Akreditace

3

Akreditace

3

Akreditace

4

Akreditace

4

Akreditace

5

Akreditace

5-6

Akreditace

6

Akreditace

6

Akreditace

7

Akreditace

8

Akreditace

8-10

Akreditace

9

Akreditace

9

Akreditace

9

Akreditace

10

Akreditace

10

Akreditace

Bolest
Periferní a centrální žilní
kanylace. Permanentní
močový katetr
Zdravotnická
dokumentace, lékařská
část (uzavřená, otevřená,
hospitalizace,
ambulantní)
Nakládání s odpady
specifickými pro
zdravotnictví
Rehabilitační
ošetřovatelství
Vedení zdravotnické
dokumentace –
ošetřovatelská část.
Uzavřená ZD
Zacházení s léčivy,
uložení léčiv 1. část
BOZP, PO
Manipulace
se sterilním materiálem
a pomůckami, zásady
dezinfekce, úklid, ZHR
Nabídkové řízení
a veřejné zakázky
Bezpečná identifikace
pacientů – rezortní
bezpečnostní cíl č. 1
Proces výdeje vázaných
antibiotik na oddělení
nemocnice
Nakupování a výdej
za skladu MTZ
Plošný audit
nezdravotnických
provozů
Zacházení s léčivy,
uložení léčiv 2. část

Zdravotnické
provozy

Mgr. Štolfová,
Mgr. Široká

6/2018
splněno

Zdravotnické
provozy

Mgr. Moravová

7/2018
splněno

Zdravotnické
provozy

MUDr. Pojezná,
Mgr. Široká

8/2018
splněno

Zdravotnické
i nezdravot.
provozy
Zdravotnické
provozy

Mgr. Moravová,
Ing. Odrazil,
Mgr. Široká

9/2018
splněno

Mgr. Moravová

10/2018
splněno

Zdravotnické
provozy

Mgr. Moravová,
Bc. Kučerová

11/2018
splněno

Zdravotnické
provozy
Zdravotnické,
nezdravot.
provozy

Mgr. Navrátilová,
Mgr. Široká

12/2018
splněno

p. Lukáš,
Mgr. Široká

13/2018
splněno

Zdravotnické,
nezdravot.
provozy

Mgr. Moravová,
pí Hálová,
Mgr. Široká,
pí Špačková

14/2018
splněno

Obchodní
odd.

JUDr. Menoušková

15/2018
splněno

Zdravotnické
provozy

Mgr. Moravová,
pí Dvořáčková

16/2018
splněno

Zdravotnické
provozy

Ing. Musilová,
Mgr. Široká

17/2018
splněno

Sklad MTZ

Ing. Šojdrová

18/2018
splněno

Nezdravot.
provozy

Ing. Odrazil,
Mgr. Široká

19/2018
splněno

Mgr. Navrátilová,
Mgr. Široká

20/2018
splněno

JUDr. Menoušková

21/2018
splněno

Zdravotnické
provozy
Zdravotnické,
Plnění plánu vzdělávání,
nezdravot.
personalistika
provozy
Podávání stravy
Zdravotnické
pacientům
provozy
Dodržování práv
Zdravotnické
pacientů a jejich blízkých provozy
Plnění plánu čerpání
Zdravotnické,
řádné dovolené
nezdravot.
k 30.09.2018
provozy

Mgr. Moravová
Mgr. Široká,
pí Dvořáčková
JUDr. Menoušková

22/2018
splněno
23/2018
splněno
24/2018
splněno
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10-11

Akreditace

Zdravotnické prostředky,
metrologie

Zdravotnické
provozy

Ing. Herzán,
Ing. Tollner,
Mgr. Široká

25/2018
splněno

11

Akreditace

Hygienické zabezpečení
rukou

Zdravotnické,
nezdravot.
provozy

Mgr. Moravová,
Mgr. Široká

26/2018
splněno

Zdravotnické
provozy

Mgr. Moravová,
Bc. Kučerová

27/2018
splněno

Zdravotnické
provozy
Zdravotnické,
nezdravot.
provozy

Mgr. Moravová,
Mgr. Široká

28/2018
splněno

JUDr. Menoušková

29/2018
splněno

11-12

Akreditace

11-12

Akreditace

12

Akreditace

Vedení zdravotnické
dokumentace –
ošetřovatelská část.
Otevřená ZD
Plošný audit
zdravotnických provozů
Spokojenost
zaměstnanců

PLNĚNÍ CÍLŮ ZA ROK 2018
1. Realizace investičních akcí v roce 2018 dle schváleného plánu zřizovatelem.
Termín:
do 31. 12. 2018
Odpovídá:
ekonomický náměstek, splněno
2. Zlepšení vedení zdravotnické lékařské dokumentace a odstranění zjištěných závad.
Termín:
do 31. 12. 2018
Odpovídá:
náměstek ZP, splněno
3. Úspěšné absolvování re-akreditačního auditu dle požadavků ČSN EN ISO 15189:2013
na laboratořích.
Termín:
do 31. 8. 2018
Odpovídá:
primář OKM, OKB, HTO, splněno
4. Pravidelné udržování systému kvality se zaměřením na rizikové činnosti (RBC).
Termín:
do 31. 12. 2018
Odpovídá:
manažer kvality ve zdravotnictví, splněno
5. Systemizace procesu úklidu v nemocnici.
Termín:
do 31. 12. 2018
Odpovídá:
náměstek provozně technický, manažer kvality ve zdravotnictví, splněno
6. Nové vzdělávací programy pro jednotlivé obory v nemocnici.
Termín:
do 31. 12. 2018
Odpovídá:
náměstek právně personální ve spolupráci s primářem, splněno
7. Hodnocení výskytu dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče.
Termín:
do 31. 12. 2018
Odpovídá:
náměstek pro OP, splněno
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8. Hodnocení výskytu pádů pacientů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče.
Termín:
do 31. 12. 2018
Odpovídá:
náměstek pro OP, splněno
9. Revize všech interních řízených dokumentů a zajištění aktualizace.
Termín:
do 31. 12. 2018
Odpovídá:
náměstek PP, splněno
10. Osvětová činnost pro veřejnost – den zdraví 2018
Termín:
do 31. 12. 2018
Odpovídá:
náměstek pro OP, splněno
11. Sledování katétrových sepsí u pacientů se zavedeným centrálním žilním katétrem.
Termín:
do 31. 12. 2018
Odpovídá:
náměstek pro OP, splněno
12. Pořízení kamerových čteček pro snímání 1D a 2D kódu pro rychlejší výdej e-receptů.
Termín:
do 30. 6. 2018
náměstek ekonomický, splněno
Odpovídá:

Řády:
Zpracovatel

Vydání č./
Revize

Datum
schválení/
platnost

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Reklamační řád 1/2011

PharmDr. Diblíková

I.
08.08.2011
R: 1x 2 roky 01.09.2011

/

/

/

2/2013

Řád č. 2/2013 - Provozní řád
kolárny v areálu Nemocnice

Ing. Josef Odrazil

3/2013

Spisový a skartační řád

JUDr. Menoušková

I.
20.05.2013
R: 1x 2roky
II.
10.10.2013
R: 1x 2roky

1/2014

Provozní řád-WIFI

Ing. Jiří Jelínek

I.
10.02.2014
R: 1x 2 roky

2/2014

Řád č. 2/2014 - Program
prevence a kontroly infekcí
spojených se zdravotní péčí

prim. MUDr. Pitáková
MUDr. Pojezná
Mgr. Moravová

I.
10.09.2014
R: 1x 2 roky

Identifikace Název dokumentu

Rok 2008
/

Rok 2009
/

Rok 2010
/

Rok 2011
1/2011

Rok 2012
/

Rok 2013

/

Rok 2014
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Provozní řád č. 4/2014
Patologie

Mgr. Moravová

I.
15.12.2014
R: 1x 2roky 01.01.2015

/

/

/

2/2016

Pracovní řád

JUDr. Menoušková

3/2016

Rehabilitační péče

MUDr. Krejčíř,
Stanislava Konečná

4/2016

Dopravně provozní řád

Jaromír Lužný

5/2016

Řád č. 5/2016 Traumatologický plán

MUDr. Pojezná
Mgr. Moravová

6/2016

Metrologický řád č. 6/2016

Ing. Tollner

4/2014

Rok 2015
/

/

Rok 2016

7/2016
8/2016
9/2016
10/2016
11/2016
12/2016
13/2016
14/2016
15/2016
16/2016
17/2016
18/2016
19/2016
20/2016
21/2016
22/2016

Provozní řád chirurgie –

operační sály

Provozní řád –

chirurgická oddělení
Provozní řád –

Chirurgické ambulance
Provozní řád –

Centrální sterilizace
Provozní řád –

Lithotryptor

Provozní řád –

Urologie-ambulance
Provozní řád –

Urologie endoskopický sál
Provozní řád –

GYPO

Provozní řád –

GYPO ambulance
Provozní řád –

ORL lůžka

Provozní řád –
RDO
Provozní řád –

ORL ambulance
Provozní řád –

Ambulance psychologa
Provozní řád –

ODN

Provozní řád –

Interna lůžková část
Provozní řád –

Interna ambulance

JUDr. Menoušková
prim. MUDr. Kubačák,
Mgr. Kopřivová
prim. MUDr. Kubačák,
Mgr. Kopřivová
prim. MUDr. Kubačák,
Helena Kysučanová
MUDr. Banovský,
Ludmila Haládiková
MUDr. Banovský,
Ludmila Haládiková
MUDr. Banovský,
Ludmila Haládiková
prim. MUDr. Eim
Jitka Abrahámová
prim. MUDr. Eim
Jitka Abrahámová
prim. MUDr. Korman,
Hana Dvořáčková
prim. MUDr. Malaska
Mgr. J. Pinka
prim. MUDr. Korman,
Hana Dvořáčková
Mgr. Trávníčková
prim. MUDr. Žák, CSc.
Hana Procingerová
prim. MUDr. Pinka,
Hana Pallová
prim. MUDr. Pinka,
Hana Pallová

II.
R: 1x 2 roky
I.
R: 1x 2 roky
I.
R: 1x 2roky
II.
R: 1x 2roky
V.
R: 1x 2 roky
II.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky

01.07.2016
01.09.2016
10.09.2016
01.11.2016
01.11.2016
01.02.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
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23/2016
24/2016
25/2016
26/2016
27/2016
28/2016
29/2016
30/2016
31/2016
32/2016
33/2016
34/2016
35/2016
36/2016
37/2016
38/2016
39/2016
40/2016
41/2016
42/2016
43/2016
44/2016
45/2016
46/2016

Provozní řád –

Plicní oddělení
Provozní řád –

Plicní ambulance
Provozní řád –

Neurologie lůžková část
Provozní řád –

Neurologie ambulance
Provozní řád –

CLR lůžková část
Provozní řád –

CLR bazén

Provozní řád –

CLR ambulantní část
Provozní řád –

Ambulance bolesti
Provozní řád –

HTO ambulance
Provozní řád

POKO

Provozní řád –

Poliklinika odb.int. amb.
Provozní řád –

Poliklinika gynekolog. amb.
Provozní řád –

Poliklinika CH 1
Provozní řád –

Poliklinika CH 2
Provozní řád –

Ambulance prakt. lékaře
Provozní řád –

DO lůžková část
Provozní řád –

DO ambulance
Provozní řád –

ARO

Provozní řád –

Ambulance LSPP
Provozní řád –

Ambulance gyn. Rousínov
Provozní řád –

Ambulance stomat. LSPP
Provozní řád –

OKB

Provozní řád –

OKM nahrazen ř. 1/2018
Provozní řád –

Kardiologická ambulance

prim. MUDr. Daněk
Šárka Kolouchová
prim. MUDr. Daněk
Šárka Kolouchová
prim. MUDr. Fišerová
Mgr. Ryšková
prim. MUDr. Fišerová
Mgr. Ryšková
MUDr. Krejčíř
Šárka Konečná
MUDr. Krejčíř
MUDr. Krejčíř
Stanislava Konečná
prim. MUDr. Pojezný
prim. MUDr. Závodná
MUDr. Judásková
MUDr. Bukvald Jiří
Jarmila Korčáková
prim. MUDr. Pinka
Jarmila Korčáková
prim. MUDr. Eim
Jarmila Korčáková
prim. MUDr. Kubačák
Jarmila Korčáková
prim. MUDr. Kubačák
Jarmila Korčáková
MUDr. Pojezná
Jarmila Korčáková
prim. MUDr. Mokroš
prim. MUDr. Mokroš
prim. MUDr. Pojezný
Bc. Zvarová
MUDr. Rajci
prim. MUDr. Eim
MUDr. Pojezná
RNDr. Procházková
prim. MUDr. Pitáková
Dana Zouharová
prim. MUDr. Pinka

1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky
1.
R: 1x 2 roky

01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.02.2017
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Rok 2017
1/2017

Provozní řád -

Laserového pracoviště tř. 3B

prim. MUDr. Petr Gloza

1/2018

Provozní řád OKM

prim. MUDr. Pitáková

2/2018

Organizační řád

JUDr. Menoušková

1.
15.02.2017
R: 1x 2 roky

Rok 2018
2.
27.08.2018
R: 1x 2 roky
III.
01.10.2018
R: 1x 2 roky

Příkazy:
Datum

Zpracovatel

Vydání č./
schválení/
Revize
platnost

Hospodárnost, efektivnost
a účelnost v organizaci

Ing. Musilová

1.
1x 1 rok

31.12.2008
01.01.2009

4/2009

Řízení rizik v organizaci

Ing. Musilová

10/2009

Evidence razítek

MUDr. Boček
Ing. Odrazil

11/2009

Chřipková epidemie

MUDr. Boček

1.
1x 1 rok
1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky

28.05.2009
01.06.2009
08.12.2009
10.12.2009
30.11.2009
01.12.2009

4/2010

Škodní komise

JUDr. Menoušková

5/2010

Provozní řád OIT

Ing. Jelínek

1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky

11/2010
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2

Úprava oběhu účetních dokladů

Radek Klimeš

1.
1x 1 rok

14/2010

Nakládání s LP s vyšší mírou
rizika

PharmDr. Diblíková
Mgr. Moravová

1.
1x 2 roky

14.05.2010
20.05.2010
26.05.2010
01.06.2010
01.11.2010
01.01.2012
01.11.2012
31.12.2010
01.01.2011

Prevence pádu a zranění pacienta, MUDr. Boček
řešení
Mgr. Moravová
Vnitřní kontrolní systém
Ing. Musilová

1.
1x 2 roky
1x 2 roky

24.05.2011
01.06.2011
01.09.2011

3/2012

Elektronické objednávání léčiv

PharmDr. Diblíková

30.01.2012
01.02.2012

4/2012

Pokyny pro výkazy práce IVAR

Luboš Tihelka

5/2012

Rozvrh týdenní pracovní doby

JUDr. Menoušková

7/2012

Prevence korupce

JUDr. Menoušková

10/2012

Vnitřní řád nemocnice

JUDr. Menoušková
Mgr. Moravová

1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky

Identifikace Název dokumentu
Rok 2008
21/2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011
5/2011
8/2011

Rok 2012

17.02.2012
24.02.2012
10.03.2012
10.08.2012
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Rok 2013
5/2013

Zdravotní transport – PKZT

MUDr. Pojezná

9/2013

Dovolená dle zákoníku práce

JUDr. Menoušková

1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky

24.05.2013
01.06.2013
17.12.2013
18.12.2013

Rok 2014
2/2014
6/2014
9/2014
10/2014
12/2014

1.
1x 2 roky
2.
Politika kvality poskytované ZP
MUDr. Pojezná
1x 2 roky
Hlášení nozokomiálních nákaz
1.
prim. MUDr. Pitáková 1x 2 roky
a infekčních nemocí
Prevence šíření potenciálně
prim. MUDr. Pitáková 1.
nebezpečných bakteriálních kmenů Mgr. Moravová
1x 2 roky
1.
Mlčenlivost
JUDr. Menoušková
1x 2 roky
Poskytování cestovních náhrad

JUDr. Menoušková

20.01.2014
16.04.2014
01.05.2014
10.09.2014
10.09.2014
27.10.2014

Rok 2015
1/2015

Regulační poplatky

Radek Klimeš

2/2015

Cíle nemocnice na rok 2015

JUDr. Menoušková

3/2015
6/2015

Program interních auditů na rok
2015
Zřízení a provozování registru
smluv

7/2015
Vnitřní platový předpis
Dodatek č. 1
8/2015
Statut etické komise Nemocnice
Dodatek č. 1 Vyškov, p. o.

JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
Luboš Tihelka
JUDr. Menoušková

3.
1x 2 roky
8.
1x 1 rok
8.
1x 1 rok
1.
1x 2 roky
1.
1x 1 rok
1.
1x 2 roky

02.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
01.01.2015
01.04.2015
01.07.2017
01.05.2015
01.06.2017

Rok 2016
1/2016
Zdravotnické prostředky
Dodatek č. 1
2/2016
Přístrojová technika
Dodatek č. 1

Ing. Herzán
Ing. Herzán

3/2016

Depozita pacientů/klientů

Radek Klimeš

9/2016

Stanovení organizace zabezpečení
požární ochrany

Jaromír Lužný

11/2016

Souhlasy

JUDr. Menoušková

12/2016
13/2016
14/2016

Anesteziologická péče v Nemocnici
MUDr. Vopelková
Vyškov, p. o.
Poskytování ambulantních
MUDr. Pojezná
zdravotních služeb, konzil. péče
Program interních auditů
JUDr. Menoušková
na rok 2016

15/2016

Cíle nemocnice na r. 2016

JUDr. Menoušková

16/2016

Program zvyšování kvality
a bezpečí

JUDr. Menoušková

18/2016

Stížnosti a nežádoucí události

JUDr. Menoušková
Mgr. Moravová

3.
1x 2 roky
3.
1x 2 roky
1.
1x ročně
1.
1x 2 roky
1.
1x ročně
1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky
10.
1x 1 rok
10.
1x 1 rok
1.
1x 1 rok
3.
1x 2 roky

08.01.2016
06.02.2018
08.01.2016
06.02.2018
13.01.2016
01.07.2016
20.07.2016
10.08.2016
01.08.2016
10.08.2016
10.08.2016
10.08.2016
01.09.2016

26
19/2016
Personalistika, spokojenost
Dodatek č. 1 zaměstnanců
Doporučené lékařské postupy
20/2016
a standardy

3
1x 2 roky
1.
1x 2 roky
3
1x 2 roky
1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky
3.
1x 2 roky

01.09.2016
25.10.2017

prim. MUDr. Pojezný 3.
Mgr. Moravová
1x 2 roky
Bc. Zvarová
1.
Ing. Jiří Jelínek
1x 2 roky
1.
JUDr. Menoušková
1x 2 roky
1.
JUDr. Menoušková
1x 2 roky

01.11.2016
15.11.2018
01.01.2019

JUDr. Menoušková
MUDr. Pojezná

21/2016

Vzdělávání zaměstnanců

JUDr. Menoušková

22/2016

Adaptační proces a hodnocení
zaměstnanců

JUDr. Menoušková

24/2016

Oznamovací povinnost

JUDr. Menoušková

25/2016

Sociálně-právní ochrana dětí

JUDr. Menoušková

26/2016

Etický kodex zaměstnance

JUDr. Menoušková

27/2016
28/2016
29/2016

Omezovací prostředky
a hospitalizace bez souhlasu
Prevence záměny strany, orgánu
nebo pacienta
Identifikace pacientů

30/2016
Dodatek č. 1 Hygienické zabezpečení rukou
Kvalita stravování pacientů31/2016
Nutricie

JUDr. Menoušková
MUDr. Pojezná
Mgr. Moravová
Mgr. Moravová
Mgr. Moravová
Jitka Mašlejová

32/2016

Příručka kvality

JUDr. Menoušková

33/2016

Nakládání s nebezpečnými chem.
látkami a chem. směsmi

Mgr. Jitka Hánová

34/2016
Kardiopulmonální resuscitace
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2 v Nemocnici Vyškov, p. o.
Provoz počítačové sítě
35/2016
a zabezpečení dat
36/2016

Hlášení změn rezidenčních míst

37/2016

Zkratky používané v Nemocnici
Vyškov, p.o.
O nákupu hmotného
a nehmotného majetku a služeb,
zad. VZ, reklamace
Podmínky odpadového
hospodářství
Program podpory zdraví
a prevence nemocí

38/2016
39/2016
41/2016

Ing. Herzán Jaromír
Vlastimil Pospíšil
Mgr. Široká Gabriela

42/2016

Interní audity

JUDr. Menoušková

43/2016

Opatření k nápravě a prevenci

JUDr. Menoušková

44/2016

Seznam záznamů

JUDr. Menoušková

45/2016

Interní předpis pro řízení
dokumentů

JUDr. Menoušková

4.
1x 2 roky
4.
1x 2 roky
1
1x 2 roky
2.
1x 2 roky
2.
1x 2 roky
3.
1x 2 roky
3.
1x 2 roky

10.09.2016
10.09.2016
15.09.2016
10.10.2016
15.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
15.10.2016
15.10.2016
15.10.2016
15.11.2018
01.11.2016
01.11.2016
01.11.2016

01.11.2016
01.11.2016
01.11.2016
01.11.2016
15.11.2016
15.11.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
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Rok 2017

Program interních auditů na rok
2017
5/2017
Zajištění dodržování
Dodatek č. 1 Dezinfekčního programu Nem.
4/2017

JUDr. Menoušková
Mgr. Moravová

6/2017

Cíle nemocnice na rok 2017

JUDr. Menoušková

7/2017
Dodatek č.1

Uveřejňování smluv do registru
smluv na MV ČR

JUDr. Menoušková

8/2017

Plod po potratu

JUDr. Menoušková

9/2017

Nakládání s majetkem

Radek Klimeš

10/2017
11/2017

Evidence a registrace pracovních
úrazů
Bezúplatné nabývání majetkudary, dědictví a ostat. bezúpl. PM

Pavel Lukáš
Radek Klimeš

10.
1x 1 rok
2.
1x 2 roky
11.
1x 1 rok
1.
1x 2 roky
1.
1x 1 rok
2.
1x 1 rok
2.
1x 2 roky
1.
1x 2 roky

15.01.2017
01.02.2017
01.04.2018
20.02.2017
01.07.2017
20.08.2017
01.09.2017
10.10.2017
01.12.2017
28.12.2017

Rok 2018
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018

Inventarizace majetku a závazků
K provádění školení zaměstnanců
o požární ochraně
Organizace školení zaměstnanců
v BOZP
Osobní ochranné pracovní
prostředky
Program interních auditů na rok
2018

Ing. Šojdrová
Pavel Lukáš
Pavel Lukáš
Pavel Lukáš
JUDr. Menoušková

6/2018

Cíle nemocnice na rok 2018

JUDr. Menoušková

7/2018

Směrnice pro vedení účetnictví

8/2018

Směrnice pro vedení pokladny

Radek Klimeš
Hana Vávrová
Radek Klimeš
Hana Vávrová
Radek Klimeš
Hana Vávrová

9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018

Směrnice pro vedení příručních
pokladen
Doporučený postup interního
předoperačního vyšetř. před EOV
K zabezpečení a provedení
prověrek BOZP
Politika ochrany osobních údajů
v Nemocnici Vyškov, p. o.
Povinnosti osob při zpracování
osobních údajů

JUDr. Menoušková
Pavel Lukáš
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková

14/2018

Výkon práv subjektů údajů

JUDr. Menoušková

15/2018

Záměrná a standardní ochrana
osobních údajů

JUDr. Menoušková

16/2018

Bezpečnost ICT

Ing. Doležal

3.
1x 1 rok
2.
1x 2 roky
2.
1x 2 roky
2.
1x 2 roky
11.
1x 1 rok
12.
1x 1 rok
2.
1x 1 rok
2.
1x 1 rok
2.
1x 1 rok
1.
1x 2 roky
2.
1x 2 roky
1.
1x 1 rok
1.
1x 1 rok
1.
1x 1 rok
1.
1x 1 rok
1.
1x 1 rok

01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
13.02.2018
14.02.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.04.2018
01.04.2018
25.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
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17/2018

Metodika analýzy rizik GDPR

JUDr. Menoušková

18/2018

GDPR personalistika a platy

JUDr. Menoušková

19/2018

Záznamy o činnostech zpracování JUDr. Menoušková

20/2018
Ceník a pravidla pro poskytování
Dodatek č. 1 zdravotní péče nehrazené z VZP

Radek Klimeš

21/2018

Podpisové vzory

JUDr. Menoušková

22/2018

Zacházení s omamnými
a psychotropními látkami

Mgr. Moravová
Mgr. Navrátilová

23/2018

Hemoterapie

MUDr. Judásková

24/2018

Vedení zdravotnické dokumentace MUDr. Pojezná
Mgr. Moravová
Nakládání s léčivy v Nemocnici
Mgr. Navrátilová
Vyškov, p. o.

25/2018

1.
1x 1 rok
1.
1x 1 rok
1.
1x 1 rok
10.
1x 2roky
2.
1x 2 roky
3.
1x 2 roky
2.
1x 2 roky
4.
1x 2 roky
3.
1x 2 roky

25.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
01.06.2018
11.06.2018
01.07.2018
01.11.2018
15.11.2018
25.11.2018
10.12.2018

Opatření:
Identifikace

Název dokumentu

Zpracovatel

Vydání č./R

Platnost
od

/

/

/

/

/

/

/

/

Rok 2008
/

Rok 2009
/

Rok 2010
2/2010
Dodatek č. 1 Informovaný souhlas-transfuze

1
MUDr. Boček
prim. MUDr. Závodná R: 1x 2 roky

27.05.2010
01.10.2010

/

/

/

/

/

/

/

/

Opatření ředitele 3/2014 - FKSP

Radek Klimeš

1
R: 1x 2 roky

01.01.2015

1/2015

Audit dotace na rezidenty

JUDr. Menoušková

2/2015

Základní dokument o místě

Mgr. Moravová

1/2016

Opatření ředitele č. 1/2016 - FKSP

Radek Klimeš

2/2016

BOZP, PO

Jaromír Lužný

Rok 2011
/

Rok 2012
/

Rok 2013
/

Rok 2014
3/2014

Rok 2015
1.
R: 1x 2 roky
1
R: 1x 1 rok

10.01.2015
01.09.2015

Rok 2016
1.
R: 1x 2 roky
1.
R:10.12.2016

01.01.2016
25.09.2016
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Rok 2017
1/2017

2/2017

3/2017

Opatření ředitele č. 1/2017 JUDr. Menoušková
Telefony
Opatření ředitele č. 2/2017 –
Standard postupu poskytování ZS
pacientům v závažném zdravotním prim. MUDr. Pinka
stavu na Interní JIP
Opatření ředitele č. 3/2017 –
JUDr. Menoušková
Krácení dovolené

4.
R: 1x 2 roky

01.03.2017

1
R:1x 2 roky

01.06.2017

1.
16.10.2017
R: 31.10.2017

Rok 2018
1/2018

Telefony

JUDr. Menoušková

2/2018

Odpovědnost vedoucích
zaměstnanců za aktiva GDPR

JUDr. Menoušková

3/2018

Vzory tiskopisů ke GDPR

JUDr. Menoušková

4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018

Ustanovení zaměstnanců do rolí
odpovědných za řízení bezpeč. OÚ
Přidělování oprávnění do IS
a aplikací zrušeno Opatřením
8/2018
Opatření ředitele
Povinné údaje podle z. č. 106/1999
Sb., a svobodném přístupu
k informacím
Přidělování oprávnění do IS
a aplikací

Ing. Doležal

1.
R:1x 2 roky
1.
R:1x 1 rok
1.
R:1x 1 rok
1.
R 1x 1 rok

JUDr. Menoušková

1.
R: 1x 2 roky

1.07.2018

JUDr. Menoušková

1.
R: 1x 2 roky

25.07.2018

Ing. Doležal

1.
R 1x 2 roky

01.09.2018

Zpracovatel

Rozdělovník interních dokumentů
Ceník IPVZ
Školení řidičů
Nemocenské pojištění

JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková

Seznam interních předpisů řízení

JUDr. Menoušková

Informace ke zdravotnickým prostředkům
Praxe studentů
Návštěvy obchodních zástupců
Zpřístupnění zdravotnické dokumentace v NIS
MEDEA
Hlášení na personální oddělení
- nereviduje se
Nutriční screening v Nemocnici Vyškov
Nahrazeno PŘ 31/2016

JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková

Rok 2009
Rok 2010

5/2010
7/2010
10/2010

25.05.2018
01.07.2018

Rok 2008

2/2010
3/2010
4/2010

25.05.2018

1.
R 1x 2 roky

Identifikace Název dokumentu

4/2009

25.05.2018

Ing. Doležal

Informace:

2/2008
4/2008
7/2008
10/2008

01.04.2018

Ing. Jelínek
JUDr. Menoušková
Mgr. Moravová
MUDr. Boček

30
Rok 2011
2/2011
3/2011

Informace cestovní doklady
Informace Hlášení regresy

JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková

1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
8/2012
9/2012
11/2012

Hlášení na personální oddělení
Vzdělávání
Novela zákoníku práce
Legislativní změny ve zdravotnictví
Stravné a související změny
Cestovní náhrady
Upozornění – úprava nehtů
Oznámení na soud dle § 191 a) OSŘ

12/2012

Očkování a přeočkování proti tetanu

13/2012

Odvod tržeb a vyúčtování pracovních cest

JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
MUDr. Pojezná,
JUDr. Menoušková
Radek Klimeš

Enterální výživa
Hlášení PPO, cestovné
Odvod tržeb a vyúčtování pracovních cest
Informace oddělení platů

Jitka Mašlejová
JUDr. Menoušková
Radek Klimeš
Luboš Tihelka

Hlášení PPO, cestovné
Mlčenlivost pracovníka a nahlížení do zdravotnické
dokumentace
Pokyny k vyplňování převozních lístků
ke zdravotnickému transportu
Dříve vyslovené přání
Odvod tržeb a vyúčtování pracovních cest
Informace oddělení platů

JUDr. Menoušková

Hlášení PPO, cestovné
Informace pro pozůstalé
Informace oddělení platů – změny v roce 2016
Odvod tržeb a vyúčtování pracovních cest
Informace – změny na oddělení platů

JUDr. Menoušková
Mgr. Moravová
Luboš Tihelka
Radek Klimeš
Luboš Tihelka

Hlášení PPO, cestovné
Úkoly plnění normy ISO 9001
Propouštění pacientů
Personální změny na právně personálním odboru
INFO odboru PPO
Školení řidičů
Ceník IPVZ
Noví zaměstnanci-ubytování
Odvod tržeb a vyúčtování pracovních cest
Barevné rozlišení utěrek dle typu povrchu

JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
Martina Bílková
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
Radek Klimeš
Mgr. Široká

Rok 2012

Rok 2013
2/2013
3/2013
5/2013
6/2013

Rok 2014
1/2014
2/2014
3/2014
5/2014
6/2014
7/2014

JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
Radek Klimeš
Luboš Tihelka

Rok 2015
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015

Rok 2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
7/2016
8/2016
9/2016
10/2016

31
11/2016
12/2016

Informace oddělení platů
Umístění havarijních pomůcek při úniku CHL

Luboš Tihelka
Mgr. Široká

Hlášení PPO, cestovné
Harmonogram fasování
Pitvy
Zákaz kouření
Anesteziologická ambulance
PPO
Změny ve vzdělávání
Odvod tržeb a vyúčtování pracovních cest
Sdělení oddělení platů pro rok 2018

JUDr. Menoušková
Mgr. Navrátilová
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
MUDr. Cetkovský Jiří
JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
Radek Klimeš
Luboš Tihelka

Hlášení PPO, cestovné
Cestovní příkazy
Zajištění pohotovostních lékařských služeb RDO
Informace ředitele
Dlouhodobé ošetřovné
Zápis zákonného zástupce u osob zbavených
způsobilosti k právním úkonům do NIS Fons
Enterprise
Odvod tržeb a vyúčtování pracovních cest
Oddělení platů pro rok 2019

JUDr. Menoušková
JUDr. Menoušková
MUDr. Pojezná
JUDr. Menoušková
MUDr. Pojezná

Rok 2017
1/2017
2/2017
3/2017
4/2017
5/2017
6/2017
7/2017
8/2017
9/2017

Rok 2018
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018

Ing. Doležal
Radek Klimeš
Luboš Tihelka
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Hematologická laboratotY, Hematologicko-transftrzního oddělení

Rozsah udělerré akreditace:

VYŠetřovacítnetody
osvědčení.

z

oboru hematologie a odběry prinrárních vzorků vymezené přílohou tohoto

Toto osvědČenÍ.|edokladem o Lrdělení akreditace na zákla<lě posouzení splnění akreditačních požadavkrr podle

čsN px ISo

15189:2013

Subjekt Posuzování shodl'je při svcr činnosti oprár,něn oclkazol,at se na toto osvědčení r,rozsahu udělené akreilitace po dobu
nebudc akreditace pozastavena. a je povinen plrrit stanovené akreditačni požadavk1, v souladu
s PřísluŠnýmiPředpisy vztahujícímise k činnosti akreditovaného sirbjektu posuzoválrí shod5..

její Platnosti- Pokud

Toto osvědČeni o akreditaci nahrazrrje l'plném rozsahu osvědčeníč.:549t20l5 ze d,ne2].07.2015. popřípadě správní akty
na
ně navazujicí.

Udělení akreditace je platné do 15.04.2021

Y Praze dne 15.04,2016
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KONFERENCE NLZP 7. 6. 2018
„Ošetřovatelství – napříč obory“
12:45 – 13:00

Registrace

13:00 – 13:10

Zahájení konference
Mgr. Jitka Moravová, náměstkyně pro oš. péči, Nemocnice Vyškov, p.o.

13:10 – 13:30

„Zásady správné aplikace transfuzních přípravků“
MUDr. Lucie Judásková, HTO, Nemocnice Vyškov, p.o.

13:30 – 13:50

„Odběr krve na hemokultivaci“
Renata Hocká, OKM, Nemocnice Vyškov, p.o.

13:50 – 14:10

„Peritoneální dialýza“
Hana Jeřábková, dialyzační středisko B.Braun

14:10 – 14:25

„Epidurální katétry“
Mgr. Eva Plotěná, ARO-anestezie, Nemocnice Vyškov, p.o.

14:25 – 14:40

Přestávka

14:40 – 15:30

„Ošetřovatelská péče o PICC a Medline katétr“
Bc. Iveta Kociánová, Onkologické centrum Nový Jičín

15:30 – 15:50

„Muž ve funkci všeobecné sestry“
Mgr. Jaroslav Špelda, Nemocnice Vyškov, p.o.

15:50 – 16:15

„Prevence negativních zdrav. dopadů způsobených stresem“
Mgr. Eva Slezáková

16:15 – 16:45

„Fakta a mýty ve výživě“
Mgr. Zdena Poledniková

16:45 – 17:30

„Domácí ošetřovatelská péče, sociální služby“
Alena Paldusová, Oblastní charita Vyškov

17:30 – 18:15

„Zásady komunikace s blízkými pacientů, psychická pomoc onkologicky
nemocným“
Mgr. Petra Bučková, FN Brno

18:15 – 18:30

Diskuse

18:30

Závěr konference

Srdečně vás zveme na

DEN ZDRAVÍ
A
HYGIENY RUKOU
Nemocnice Vyškov, p. o.
15. 5. 2018 od 9.00–13.00
ve vestibulu nemocnice

Zaměstnanci vám při této příležitosti:

• změří krevní tlak, puls
• vyšetří hladinu cukru a poradí, jak zacházet
s inzulínovým perem
• vyšetří hladinu cholesterolu v krvi a poradí,
jak se správně stravovat (nutriční poradna)
• seznámí vás s prevencí nádorových onemocnění
• naučí vás, jak si správně umývat ruce
• poučí vás o dentální hygieně
í
en
v
t
• naučí vás poskytovat první pomoc
ers A

Dále se můžete těšit na:

• prezentaci nemocnice a jednotlivých oddělení
• prezentaci firem spolupracujících s nemocnicí
• den otevřených dveří na vybraných úsecích

č
Ob DARM
Z
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ZAJIŠTĚNÍ PŘÍJMŮ Z MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ

Věcné a finanční dary přijaté v roce 2018
oddělení
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Dětské oddělení
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
ODN
Nemocnice
Nemocnice
ODN
Nemocnice
Nemocnice
ODN
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice

popis daru
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar

částka Kč
2 000,0
1 000,0
2 000,0
1 000,0
1 000,0
5 000,0
2 000,0
100 000,0
8 000,0
1 000,0
2 000,0
2 500,0
1 000,0
15 000,0
5 000,0
4 000,0
3 000,0
2 000,0
5 000,0
10 000,0
50 000,0
20 000,0
88 000,0
40 000,0
35 000,0
35 000,0
17 000,0
28 000,0
43 000,0
5 000,0
5 791,0
6 000,0
6 000,0
100 000,0
8 000,0
10 000,0
29 209,0
1 500,0
40 000,0
50 000,0
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oddělení
ODN
Nemocnice
ODN
Nemocnice
ODN
ODN
Nemocnice
ODN
Nemocnice
Nemocnice
Nemocnice
ODN
ODN
ODN
ODN
Nemocnice
ODN
Celkem

popis daru
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
francouzské berle

částka Kč
30 000,0
1 000,0
25 000,0
40 000,0
50 000,0
100 000,0
15 000,0
30 000,0
3 000,0
1 000,0
20 000,0
25 000,0
46 450,0
35 000,0
60 000,0
50 000,0
950,0
1 322 400,0
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ŘEŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH UDÁLOSTÍ
Nežádoucí události jsou hodnoceny v Nemocnici Vyškov, p. o. od roku 2002. Řešení
nežádoucích událostí se v Nemocnici Vyškov, p. o. řídí dle PŘ č.18/2016.
Nežádoucí událost je definována jako lidské nebo technologické selhání, které mohlo vést
(kdyby nebylo včas identifikováno a odstraněno) nebo vedlo k negativnímu výstupu.
Mezi výstražné události se řadí neočekávané úmrtí bez přímého vztahu k přirozenému
průběhu choroby pacienta, trvalá ztráta funkce bez přímého vztahu k přirozenému průběhu
choroby pacienta a chirurgický výkon provedený u nesprávného pacienta, na nesprávné straně
těla či provedený nesprávný chirurgický výkon.
Nahlašují se nežádoucí události:
a) medicínské
- pády pacientů, medikační incidenty, incidenty spojené s procedurou, problém
s identifikací pacienta, problém se souhlasem pacienta k léčbě nebo zákroku,
agresivita pacientů a použití omezovacích prostředků, selhání zdravotnické
techniky, odmítnutí léčby, sebevraždy či pokusy o sebevraždu, reoperace, které
byly vynuceny komplikovaným průběhem léčby, napadení personálu, svévolný
odchod pacienta z nemocnice, apod.
b) nemedicínské
- ztráta nebo poškození majetku nemocnice či pacienta, krádeže, vloupání
a násilné trestné činy, požár, havárie (únik plynu, vytopení, zaplavení
dešťovou vodou), apod.
V červnu roku 2011 vstoupila v platnost nová metodika sledování a statistického
zpracovávání pádů u pacientů, viz Příloha 3.
Nahlášené nežádoucí události jsou analyzovány a na základě vyhodnocení jsou přijata
nápravná či preventivní opatření, která se významně podílejí na snížení rizikových faktorů
pro pacienty i pro personál.
Cílem vyhodnocování nežádoucích událostí je:
a) ochrana a bezpečí pro pacienty
b) ochrana a bezpečí pro personál
c) zvýšení kvality zdravotní péče

Rozbor nežádoucích událostí je součástí tabulky Nežádoucí události roku 2018.

Nežádoucí události v roce 2018:
Problém
s
identifikací

Náraz
na pevný
objekt
s
následným
zraněním

Pokus
o
sebevraždu

Sebezranění
(prac. úraz,
poranění
jehlou apod.

Ohrožení
zaměstnance
(slovní nebo
fyzické)

Zranění
pacienta
jiným
pacientem

Medikační
incident
(záměna léků,
alerg. apod.)

Incident
spojený
s
procedurou

Ztráta
nebo
poškození
majetku

Ztráta nebo
svévolný
odchod
pacienta
z nemocnice

Problém
se
souhlasem
k léčbě
nebo
zákroku

Jiné
incidenty

Celkem

I. čtvrtletí

53

0

0

3

0

2

5

0

0

2

5

8

1

3

82

II. čtvrtletí

47

0

0

0

0

4

7

0

1

0

0

5

2

2

68

III. čtvrtletí

43

0

0

0

0

4

6

0

0

0

0

9

0

1

63

IV. čtvrtletí

54

1

0

0

0

3

8

0

0

1

1

4

0

2

74

197

1

0

3

0

13

26

0

1

3

6

26

3

8

287

Celkem

V roce 2018 bylo v Nemocnici Vyškov, p. o., nahlášeno celkem 287 nežádoucích událostí. Z tohoto počtu bylo 197 nežádoucích událostí zapříčiněno
pádem pacienta. Hodnocení výskytu pádů pacientů je součástí jiné kapitoly.
V roce 2018 došlo proti roku 2017 ke snížení počtu nahlášených nežádoucích událostí o 28 incidentů.
Ohrožení zaměstnanců ze strany pacientů se v roce 2018 zvýšilo o 1 incident.
Sebezranění zaměstnanců bylo nejčastěji způsobeno poraněním o použitou jehlu či skalpel. V této oblasti je kladen důraz na dodržování standardních
operačních postupů. Personál nemocnice byl v této problematice opakovaně edukován. V roce 2018 došlo ke zvýšení těchto incidentů celkem o 7 případů.
V roce 2017 se nevyskytl 1 medikační incident. Incident spojený s procedurou se vyskytl ve třech případech. Tyto incidenty se týkaly zejména
radiodiagnostiky, kdy při vyšetřeních vznikla ruptura žíly při podávání kontrastní látky.
V roce 2018 počet svévolného opuštění nemocnice ze strany pacientů jak z oddělení, tak z ambulantní části celkem byl stejný jako v roce 2017,
tj. 26 případů. Jednalo se většinou o pacienty, kteří byli pod vlivem alkoholu, a jejich odchod byl nahlášen Policii ČR.
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Pády

Agresivita
(dezorientace,
kurtce)

Druh
mimořádné události
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I. 2. Léčebně preventivní péče
a)

Komentář k tabulkám A + C
Srovnávání výkonnosti oddělení a jejich ambulancí za rok 2016 a 2017.
Na ambulancích interního oddělení celkový počet ošetření (včetně přístrojových
diagnostických vyšetření a včetně výkonů agregovaných do OD) vzrostl
z 32 698 na 32 769 (100,2 %). Počet ošetřovacích dnů (OD) vzrostl z 25 543
na 25 668 (100,5 %), počet hospitalizovaných klesl z 3 166 na 3 091 (97,6 %). Na JIP
vzrostl počet OD z 1 914 na 2 012 (105,1 %).
Na ambulancích chirurgického oddělení klesl počet ošetření z 24 996 na 24 827
(99,3 %), pokles zaznamenaly chirurgické ambulance v rámci polikliniky z 19 233
na 18 879 (98,2 %). Klesl počet OD na oddělení (CH + URO) z 23 813 na 23 384
(98,2 % - z toho 677 je pokles OD urologického ordinariátu), počet hospitalizovaných
vzrostl z 3 806 na 3 813 (100,2 %). Na JIP vzrostl počet OD z 2 414 na 2 447
(101,4 %). Celkový počet chirurgických operací vzrostl z 2 445 na 2 527 (103,4 %).
Na ambulancích urologického ordinariátu došlo k nárůstu počtu ošetření z 9 281
na 9 792 (105,5 %). Počet OD (z celkového počtu OD v rámci chirurgického oddělení)
má stále klesající trend z 4 595 na 3 918 (85,3 %), počet pacientů klesl z 848 na 789
(93 %). Počet operací klesl z 1 905 na 1 680 (88,2 %).
Na ambulancích neurologického oddělení klesl počet ošetření (včetně přístrojových
diagnostických vyšetření) z 13 508 na 13 226 (97,9 %). Počet OD se zvýšil z 12 662
na 12 793 (101 %), počet pacientů klesl z 1 453 na 1 345 (92,6 %). Na JIP vzrostl
počet OD z 1 467 na 1 513 (103,1 %).
Na ambulancích oddělení TRN dochází k nárůstu počtu ošetření z 3 606 na 3 899
(108,1 %). Na oddělení došlo ke zvýšení počtu OD z 6 409 na 6 705 (104,6 %), počet
hospitalizovaných vzrostl z 543 na 608 (112 %).
Na ambulancích dětského oddělení došlo k mírnému poklesu počtu ošetření z 4 097
na 4 089 (99,8 %). Počet OD vzrostl z 10 897 na 11 758 (107,9 %) při nárůstu počtu
hospitalizovaných z 2 938 na 3 166 (107,8 %). Na JIP nárůst počtu OD z 987 na 1 110
(112,5 %).
Na ambulancích ORL došlo k nárůstu počtu ošetření z 12 428 na 13 113 (105,5 %).
Na oddělení došlo k nárůstu počtu OD 3 095 na 3 188 (103 %) a k nárůstu počtu
hospitalizovaných z 746 na 782 (104,8 %). Došlo k nárůstu počtu operací z 971
na 1 086 (111,8 %).
Na oddělení ARO došlo k poklesu počtu OD z 1 273 na 1 250 (98,2%) při nárůstu
počtu hospitalizovaných ze 177 na 185 (104,5 %). Mírně vzrostl počet anestezií
z 4 211 na 4 219 (100,2 %). Na ambulanci bolesti došlo k nárůstu počtu ošetření
z 1 069 na 1 216 (113,8 %).
Na ambulancích gynekologického oddělení došlo k poklesu počtu ošetření z 10 388
na 10 106 (97,3 %). Klesl počet porodů z 1 048 na 1006, počet operací se snížil
z 1 496 na 1 374 (91,8 %). Počet OD se snížil z 9 285 na 8 491 (91,4 %)
při současném poklesu počtu hospitalizovaných žen z 2 097 na 2 029 (96,8 %).
V rámci JPL došlo k poklesu počtu ošetřených pacientek z 304 na 285 (u smluvních
ZP 111 a 211).
Na oddělení CLR klesl počet OD z 6 219 na 5 841 (93,9 %) při téměř setrvalém počtu
pacientů – pokles z 377 na 376 (99,7 %). Počet ošetření v rámci ambulantní lékařské
péče klesl z 4 735 na 3 968 (83,8 %).
Na ODN došlo k poklesu počtu OD z 27 576 na 26 769 (97,1 %) při nárůstu počtu
hospitalizovaných z 508 na 513 (101 %).
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Na ambulanci HTO došlo k poklesu počtu ošetření z 2 602 na 2 589 (99,5 %), klesl
počet laboratorních vyšetření ze 139 467 na 138 333. V posledních letech dochází
postupně ke snižování počtu dárců krve, v období 2017/2018 z 5 796 na 5 647
(97,4 %).
Na mikrobiologii vzrostl počet vyšetření z 48 443 na 49 018, počet bodů
vzrostl z 30 570 237 (+ 6 905 968 agr.) na 33 235 103 (+ 9 367 322 agr.).
Na OKB se klesl počet výkonů z 1 009 181 na 1 008 229 a vzrostl počet bodů
z 52 705 925 na 53 661 188. V rámci metabolické poradny došlo k poklesu počtu
ošetření z 2 042 na 1 915 (93,8 %).
Na oddělení RDG došlo k poklesu počtu výkonů z 67 938 na 67 425 a k bodovému
nárůstu z 26 034 553 na 26 491 321.

Lůžková péče v nemocnicích - vybrané ukazatele

Tabulka A

Přímé mzdové
náklady + OON

Přepočt. počet
sester u lůžka

85,2

1 992

2 867

76

7,8

85,3

1 992

2 778

14,83

26,53

21 510 306

47 938 674

48 842 251

15
40

10,8
7,1

109,9
76,0

399
1 015

532
1 499

15
40

11,8
7,9

117,1
78,7

425
949

510
1 359

15
40

11,0
8,7

122,5
79,7

459
916

580
1 261

2,46
7,69

8,36
12,76

6 439 532
13 125 560

13 631 836
24 507 483

12 018 748
18 168 598

30
10
15
15
64

3,0
4,4
4,0
4,9
4,9

53,8
120,5
67,9
105,8
73,9

506
294
681
891
2 674

1 257
902
813
1 067
2 882

30
10
15
15
64

2,9
4,3
3,9
4,7
4,9

49,6
122,8
66,8
104,8
73,3

460
314
690
952
2 648

1 182
996
838
1 125
2 828

30
10
15
15
64

3,1
4,1
3,6
4,5
4,9

59,8
112,2
58,9
98,1
75,3

549
305
589
969
2 539

1 326
1 004
796
1 146
2 871

8,57
0,30
5,05
4,74
13,86

12,22
11,00
6,92
8,60
18,64

11 219 868
5 745 976
11 493 161
11 109 692
28 033 367

18 961 134
9 508 659
21 072 545
20 308 875
61 882 858

9 382 205
6 359 315
13 866 470
21 033 803
46 514 798

20
10

5,8
3,9

73,3
94,4

623
323

792
639

20
10

5,4
4,2

64,7
86,0

576
281

749
568

20
10

5,0
4,1

53,8
88,7

554
295

713
583

3,19
4,38

8,00
7,30

4 516 667
6 587 925

12 163 108
11 740 032

11 403 844
5 031 871

20
90

15,1
53,2

88,1
95,6

521

411
29 416

20
90

16,5
54,3

87,6
92,4

503

375
27 574

20
90

15,5
52,2

82,5
92,1

485

374
26 794

1,84

7,05

4,58

22,87

4 261 332
18 101 953

8 241 778
36 103 907

11 886 966
47 178 537

6
5
4

3,2
4,3
2,6

84,8
83,8
68,9

135
54
12

150
45
34

6
5
4

3,1
4,0
2,5

87,6
80,4
67,6

220
100
12

155
40
32

6
5
4

3,6
4,8
2,5

91,9
82,9
76,0

233
82
25

149
41
66

2,29

10,00

1,30
2,02

10,00
7,00

8 587 463
6 284 812
4 660 598

18 461 662
12 752 159
7 986 318

16 158 047
9 702 305
10 073 706

6
5

3,6
7,0

112,6
60,8

93
454

32
66

6
5

3,8
7,2

111,5
69,8

247
397

49
65

6
5

4,0
6,8

113,1
68,5

182
525

46
70

1,40
4,19

11,00
11,90

6 716 677
11 588 257

15 560 003
28 552 340

19 201 389
35 580 764

431

8,1

84,6 10 655 43 730

431

8,3

82,9 10 766 41 312

431

8,2

82,9 10 699 40 598

82,69

200,15

179 983 146

369 373 372

342 403 618

11 286 345

21 073 857

15 187 221

37 398 382
10 948 448
7 526 836
5 134 086
6 034 003

67 665 698
24 628 841
32 916 887
16 414 036
8 202 946

73 453 644
28 782 316
54 926 262
26 336 179
16 171 885

9 438 233

15 516 160

17 705 717

6 259 902
20 776 521
778 490

67 333 560
34 003 861
2 608 835
15 190 231
674 928 285

72 744 629
24 055 638
3 208 301

Průměrná
ošetřovací
doba

Průměrná
ošetřovací
doba

Výnosy
v Kč

7,6

Náklady3)
v Kč

76

v Kč

3 193

(účet 521)

Počet případů

Přepoč. počet
lékařů na lůžk.
odd.

Casemix
(celkový)

Využití lůžek v
%

1 980

Počet lůžek
k 31.12.

88,2

Počet lůžek
k 31.12.

7,2

Casemix
(celkový)

Počet případů

Využití lůžek v
%

2018

76

Průměrná
ošetřovací
doba

Počet případů

2017
Casemix
(celkový)

interna
infekční
TRN
neurologie
psychiatrie
pediatrie
novorozenecké
gynekologie
porodní
chirurgie
ortopedie
urologie
ORL
oftalmologie

Počet lůžek
k 31.12.

Oddělení

Využití lůžek v
%

2016

dermatovenerologie

rehabil. a fyz. med.
následná péče 24
následná péče 05

Celkem lůžková odd.

ARO anestezie a dospávání
Hemodialýza
Ambulance (vč. příjmové ambulance)
SVLS - radiologie a zobrazovací metody
SVLS - klinická biochemie
SVLS - mikrobiologie
SVLS - hematologie vč. transfuzní služby
SVLS - nukleární medicína
SVLS - patologie
SVLS - ostatní
Doprava nemocných raněných a rodiček
Ústavní lékárna1)
Správní režie2)
Doplňková činnost
Odpisy organizace celkem
ORGANIZACE CELKEM4)
Pozn.:
1)
Ústavní lékárna vč. lékárny pro veřejnost, pokud ji nemocnice provozuje, celkem.
2)
Správní režie (ředitelství, účtárny …).
3)
Přímé náklady + náklady obslužných činností (praní, úklid, údržba …) + provozní režie (energie).
4)
Odpovídá výkazu zisku a ztrát za celou organizaci.
5)
Nemocnice Ivančice - JIP zahrnuta pod ARO lůžkové.
6)
Využití lůžek v % - měla by být počítána na 365 dnů v roce, ne na méně

295 564 392

674 975 409
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interna JIP
neurologie JIP
pediatrie JIP
gynekologie JIP
chirurgie JIP
ARO lůžkové
ORKO

Přehled o výkonech společných vyšetřovacích a léčebných složek
Oddělení

…

6,77
x
x
x

11,83
x
x
x

1,80
1,91
1,60
0,70
1,20

18,05
10,12
10,40
5,00
26,56
18,00

2016

2017

2018

Celkový počet
provedených
vyšetření

Celkový počet
provedených
vyšetření

Celkový počet
provedených
vyšetření

84 863

81 396

80 107

6 703
361

6 695
315

5 830
502

995 023
44 327
143 095
52 036
5 591
105 827

1 009 181
49 018
139 467
52 954
5 150
108 461

1 008 229
51 528
138 333
51 762
4 122
102 836
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radiologie a zobrazovací
metody
z toho CT
mamografie
angiografie
klinická biochemie
mikrobiologie
klinická hematologie
transfuzní služba
rehabilitace
lékárna

Přepočt. počet
nelékařských
Přepočt. počet
povolání podle
lékařů
zákona č. 96/2004
Sb.

Tabulka B

Přehled o zdravotní péči poskytnuté v ambulancích
2016
AMBULANCE

Přepoč.
počet
lékařů*

2017
Přep.počet
nelékař.
povolání*

25 903
5 348
198

3,43
0,74
0,20

6,70
0,60
0,20

3 558
13 303
3 119
895
10 836
36 133
887
332
1 642
1 792
480
2 077
9 665
1 125
2 582
12 503
2 221
2 428
7 557
902
2 798
148 284

1,70
1,80
0,50
0,30
1,70
3,60
0,40
0,20
0,40
0,20
0,20
0,60
0,80
0,20
1,00
0,90
0,20
0,20
1,00
0,33
1,20
21,80

2,00
2,75
0,70
0,30
3,60
10,80
0,50
0,20
0,50
0,50
0,20
0,80
1,00
0,20
1,50
1,90
0,60
0,20
1,00
0,36
1,39
38,50

* stav k poslednímu dni roku
v tis. Kč

LÉKÁRNA

2016

2017

2018

Výdej na recepty

59.005

62.897

62.554

Přímý prodej

8.763

9.529

9.683

Výdej na poukazy

4.505

4.627

4.712

Výdej léků pro nemocnici

24.209

30.391

31.138

Výdej SZM pro nemocnici

51.097

51.212

54.538

Počet
vyšetření

25 261
5 528
149
1 760
3 606
13 508
3 294
803
10 388
37 173
968
311
1 641
1 783
430
1 913
9 281
1 069
2 728
12 428
2 042
2 602
6 894
953
2 814
149 327

Přepoč.
počet
lékařů*

3,16
0,68
0,20
1,00
1,70
1,80
0,50
0,30
1,50
3,00
0,40
0,20
0,40
0,20
0,20
0,60
0,80
0,20
1,00
0,90
0,20
0,20
1,00
0,50
1,41
22,05

2018
Přep.počet
nelékař.
povolání*

6,20
0,60
0,20
1,00
2,00
2,75
0,70
0,30
3,60
11,80
0,50
0,20
0,50
0,50
0,20
0,80
1,00
0,20
1,50
1,90
0,60
0,20
1,00
0,40
1,75
40,40

Počet
vyšetření

23 983
5 232
84
3 470
3 899
13 226
3 254
835
10 106
37 149
1 068
273
1 499
1 580
377
1 760
9 792
1 216
2 528
13 113
1 915
2 589
7 505
868
3 034
150 355

Přepoč.
počet
lékařů*

2,32
0,60
0,20
1,00
1,00
1,80
0,40
0,30
1,50
2,00
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,40
0,80
0,20
1,00
0,90
0,20
0,20
1,00
0,50
1,56
18,88

Přep.počet
nelékař.
povolání*

5,20
0,60
0,20
1,00
2,00
2,75
0,70
0,30
3,60
11,80
0,50
0,20
0,50
0,50
0,20
0,80
1,00
0,20
1,50
1,90
0,60
0,20
1,00
0,42
1,59
39,26

40

interní
gastroenterologická
nefrologická
kardiologická
plicní
neurologická
dětská
dětské kardio+riz.
gynekologická
chirurgická
chron.ran
kýlní
traumatologická
cévní
mamární
proktologická
urologická
amb.bolesti
onkologická
ORL
metabolická
hematologická
PL pro dospělé
LSPP zubní
LSPP všeob.
Celkem ambulance

Počet
vyšetření

Tabulka C
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0145X OTŘES MOZKU
0441X PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU
1132X INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST
0308X VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH
0333X EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS
0933X PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU
0134X CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM
1309X DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE
2339X REHABILITACE 14-20 DNÍ
1304X DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH
0832X ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE
0331X PORUCHY ROVNOVÁHY
2332X JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV
1560X NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ
0335X JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA
0606X LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE
0137X PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ
1830X SEPTIKÉMIE
1633X PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI
0437X CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC
1107X URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY
0704X LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE
1105X MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI
0547X JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU
1473X JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU
1460X POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM
1031X HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ
0732X PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ
0811X VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA A ALOPLASTIKA MTP KLOUBU PALCE NOHY A CMC KLOUBU PALCE RUKY
2338X REHABILITACE 21-27 DNÍ
0734X JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST
0633X DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA
ZULP = zvlášť účtované léčivé přípravky, ZUM = zvlášť účtovaný materiál
CC = komplikace a přidružené nemoci, MCC = významné komplikace a přidružené nemoci
časový outlier = případ mimo rozmezí ošetřovací doby dle číselníku relativních vah
materiálový outlier = případ mimo rozmezí materiálových nákladů dle číselníku relativních vah

časové outliers

případy s MCC v
%
0
0
2
4
18
5
1
22
1
15
15
0
1
0
13
0
5
1
3
1
4
6
0
1
3
43
12
17
2
3
5
4
0
5
17
0
1
6
7
4

z toho
horní outliers

0637X JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA
0436X PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL

10
17
23
10
34
22
6
34
4
38
57
3
7
10
70
3
23
10
7
30
17
6
50
1
16
45
41
37
10
5
17
22
7
9
42
15
4
42
11
7

materiálové
outliers

0535X SRDEČNÍ SELHÁNÍ
0542X SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ

452
0
214
628
733
211
106
2 011
65
1 342
2 383
191
157
266
2 997
84
14
11 053
564
86
202
0
44
15 530
8
9 121
8 308
363
1 853
13 722
4 565
232
395
2 281
713
1 060
6 373
82
1 710
1 382

počet případů
z toho
horní outliers

0837X KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY
0638X JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU

846
776
610
391
364
351
307
300
296
272
237
227
224
222
208
203
202
200
188
176
166
164
154
150
146
141
141
138
136
131
128
127
123
115
113
110
108
108
107
100

případy s CC v %

1463X VAGINÁLNÍ POROD
1575X NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU

ZUM v Kč
na 1 případ

Popis

ZULP v Kč
na 1 případ

Báze

Počet případů

Vybrané údaje u 40 nejčetnějších bází (řazeno od nejčetnějších k méně četným)
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0

127

127

0

0

1

1

24

21

26

26

11

10

32

32

13

11

35

35

12

10

17

17

1

1

16

16

29

18

31

31

3

3

20

20

25

22

38

38

12

11

53

53

2

2

47

47

3

3

29

29

12

12

20

20

22

17

38

38

2

2

6

6

0

0

3

3

3

3

1

1

22

22

12

12

4

4

21

21

2

1

8

8

0

0

0

0

3

1

4

4

1

1

2

2

3

2

1

1

22

10

20

20

6

6

12

12

6

5

11

11

9

8

25

25

5

5

0

0

7

7

0

0

6

5

9

9

6

6

14

14

1

1

33

33

18

18

22

22

2

2

5

5

1

1

0

0

1

0

3

3

3

3

3

3

5

5

17

17
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Akutní lůžková péče
Počet DRG případů

2016

2017

2018

14 314

13 738

13 809

10 655,0000

10 766,0000

10 698,0000

0,7444

0,7837

0,7747

Celková úhrada za hospitalizace v Kč

307 712 510

339 839 740

347 136 005

Základní sazba v Kč
(úhrada za péči poskytnutou případu
s relativní váhou = 1)

28 879,63

31 566,02

32 448,68

Casemix
(suma relativních vah případů)
Casemix index
(relativní váha na jeden případ)

Srovnání využití lůžkového fondu Nemocnice Vyškov - rok 2018 s rokem 2017
oddělení
interní
plicní
neurologické
dětské
ženské
chirurgické
z toho urologie

počet lůžek

lůžková kapacita

rok
rok srovnání
2017 2018
[%]
82
82
100,0

rok
2017
29 925
5 475

5 475

16 054

15 986

16 060

16 060

10 785

10 770

32 197
7 100

15

15

45

45

44

44

30

30

90

90

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

20

20

100,0

5

5

10

10

rok
2017
3 166
543

608

1 453

1 345

2 938

3 166

2 097

2 029

32 037

100,0
99,6
100,0
99,9
99,5

3 806

7 280

102,5

100,0
99,9
97,4
99,7
99,3

746

782

508
377

513
376

15 338

97,4
99,8

508
14 830

90
20

90
20

431

431

100,0
1 825
1 825
100,0
3 600
3 595
100,0 29 852 29 066
100,0
7 100
7 080
100,0 152 873 151 824

v tom:
následná péče
akutní péče

90
341

90
341

100,0 29 852 29 066
100,0 123 021 122 758

využití lůžek v %

délka hospital.

rok
srovnání
rok
rok
srovnání
rok
rok
srovnání
2018
[%]
2017 2018
[%]
2017 2018
[%]
25 668
100,5 85,4 85,8
100,5
8,1
8,3
102,5

rok
srovnání
2018
[%]
3 091
97,6

rok
2017
25 543
6 409

6 705

12 662

12 793

10 897

11 758

3 813

112,0
92,6
107,8
96,8
100,2

848

789

93,0

177

185

104,6 117,1 122,5
101,0 78,9 80,0
107,9 67,9 73,2
91,4 86,1 78,8
98,2 74,0 73,0

104,6
101,4
107,8
91,5
98,6

11,8

11,0

8,7

9,5

3,7

3,7

4,4

4,2

6,3

6,1

93,2
109,2
100,0
95,5
96,8

9 285

8 491

23 813

23 384

4 595

3 918

85,3

64,7

53,8

83,2

5,4

5,0

92,6

98,2
103,0
97,1
93,9
99,3

69,8

68,5

6,8

86,0

88,7

92,4
87,6

92,1
82,5

82,9

82,9

98,1
103,1
99,7
94,2
100,0

7,2

15 402

104,5
1 273
1 250
104,8
3 095
3 188
101,0 27 576 26 768
99,7
6 219
5 841
100,4 126 772 125 846

513
14 889

101,0
100,4

97,1
99,9

92,4
80,6

92,1
80,7

99,7
100,1

4,2

4,1

54,3
16,5

52,2
15,5

8,3

8,2

94,4
97,6
96,1
93,9
98,8

54,3
6,7

52,2
6,7

96,1
100,0
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ARO
ORL
ODN
rehabilitační
nemocnice

ošetřovací dny

hospitalizovaní

rok
srovnání
2018
[%]
29 930
100,0

27 576
99 196

26 768
99 078

Průměrná délka hospitalizace v Nemocnici Vyškov za období 2014 až 2018 ve dnech
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
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10,0
0,0
interní

plicní

neurologické

dětské

ženské
2014

chirurgické
2015

2016

ARO
2017

Průměrná délka hospitalizace v Nemocnici Vyškov za období 2014 až 2018 ve dnech
interní
plicní
neurologické
dětské
ženské
chirurgické
2014
8,1
12,3
8,9
3,8
4,5
6,5
2015
8,1
10,7
7,4
3,9
4,5
6,4
2016
7,6
10,8
7,9
3,8
4,6
6,3
2017
8,1
11,8
8,7
3,7
4,4
6,3
2018
8,3
11,0
9,5
3,7
4,2
6,1

ORL

ODN

CLR

celkem

2018

ARO
6,4
6,3
7,0
7,2
6,8

ORL
3,7
3,9
3,9
4,2
4,1

ODN
44,5
54,4
53,2
54,3
52,2

CLR
14,6
14,9
15,1
16,5
15,5

celkem
8,3
8,2
8,1
8,3
8,2

Využití LF Nemocnice Vyškov za období 2014 -2018 v %
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0

45

20,0
0,0
interní

plicní

neurologické

dětské

ženské
2014

chirurgické

ARO

2015

2017

Využití lůžkového fondu Nemocnice Vyškov za období 2014 až 2018 v %
interní
plicní
neurologické
dětské
ženské
2014
99,2
126,7
84,3
73,5
89,3
2015
95,2
113,8
73,6
68,3
85,2
2016
87,9
109,9
76,9
70,4
87,1
2017
85,4
117,1
78,9
67,9
86,1
2018
85,8
122,5
80,0
73,2
78,8

2016

chirurgické
81,6
77,9
76,4
74,0
73,0

ORL

ODN

CLR

celkem

2018

ARO
54,2
56,6
60,8
69,8
68,5

ORL
101,6
101,3
94,4
86,0
88,7

ODN
96,4
95,4
95,6
92,4
92,1

CLR
89,4
88,7
88,1
87,6
82,5

celkem
90,1
85,8
84,6
82,9
82,9

Počet hospitalizovaných v Nemocnici Vyškov za období 2014 až 2018
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
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4 000
2 000
0
interní

plicní

neurologické

dětské

ženské
2014

2015

chirurgické

ARO

2016

2018

2017

Počet hospitalizovaných v Nemocnici Vyškov za období 2014 až 2018
interní
plicní
neurologické
dětské
ženské
chirurgické
2014
3 601
565
1 553
2 979
2 120
4 074
2015
3 508
582
1 627
2 840
2 033
3 926
2016
3 484
561
1 590
2 948
2 048
3 911
2017
3 166
543
1 453
2 938
2 097
3 806
2018
3 091
608
1 345
3 166
2 029
3 813

ORL

ARO
155
164
160
177
185

ORL
984
922
878
746
782

ODN

ODN
664
529
553
508
513

CLR

CLR
436
419
413
377
376

celkem

celkem
16 710
16 099
16 088
15 338
15 402
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b)

c)

Nemocnice svými službami nezajišťuje patologii, tato je pronajata firmě MDgK –
plus, spol. s r. o. MUDr. Jarmila Klusáková, Ph.D. Nájemce si účtuje provedenou
práci k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění sám.

Rok

Počet zemřelých

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

532
522
507
507
498
500
538
570
535
482
573
577

Počet sekcí ze zdravotních
důvodů
132
142
154
137
141
124
131
93
83
64
84
79

Služby v rámci ÚPS jsou zajištěny lékaři jednotlivých oddělení
aby pokryly průměrné nároky služby. Podle vytíženosti oddělení
Některá oddělení jsou navíc posílena sloužícím lékařem na
na oddělení CLR zajišťují lékaři neurologie, všední služby
gynekologicko-porodnického oddělení.

LSPP pro dospělé a děti

v takovém počtu,
slouží 1-2 lékaři.
telefonu. Služby
na ODN lékaři

LSPP zubní

Dospělí

Děti

Zemřelí

Dospělí

Děti

2011

2 140

311

121

844

85

2012

2 062

222

133

887

90

2013

2 601

194

123

797

79

2014

2 101

139

134

848

73

2015

2 533

168

175

858

94

2016

2 458

184

156

812

88

2017

2 462

155

197

872

77

2018

2 697

143

194

790

77
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d) Přehled řešených stížností a reklamací
Příkazem ředitele č. 18/2016 „Stížnosti a nežádoucí události“ ze dne 1. 9. 2016
je upravena oblast stížností. Za stížnost se považuje písemné podání nebo ústní podání,
které je zaprotokolováno, jimiž se občané obrací na Nemocnici Vyškov, p. o., ve věci
ochrany svých zájmů, nebo kterým občané upozorňují na nedostatky a závady při
poskytování zdravotnických služeb. Nemocnice vyřizuje i stížnosti postoupené
zřizovatelem JMK.
Způsob podání stížnosti:
- Písemně – na adresu Nemocnice Vyškov, p. o., Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
- Elektronickou poštou s elektronickým zaručeným podpisem nebo do 3 dnů
písemně potvrzené podání viz www.nemvy.cz
- Datovou schránkou
- Písemně do schránky ve vestibulu hlavní budovy a pavilonů nemocnice
- Telefonicky a do 3 dnů písemně potvrzené podání
- Hlasovým záznamem prostřednictvím Linky důvěry a do 3 dnů osobně nebo
písemně potvrzené podání
- Osobním doručením – na podatelnu nebo právní oddělení Nemocnice
Vyškov, p. o., každý pracovní den
- Osobním podáním do protokolu – v pracovní dny v době 8:00-11:30
a 12:30-14:00 hod. se může každý dostavit na právní oddělení, kde se stížnost
sepíše

Přehled stížností za rok 2018
Přiděl.
jednací
číslo

1/2018

2/2018

3/2018

Datum
podání
stížnosti

Jméno,
příjmení
a adresa
stěžovatele

Monika
SKÁCELOVÁ
05.01.2018
Švábenice 185,
683 23
RÜŘIČKA
06.01.2018 Elektronická
adresa
15.01.2018
Juno Moneta
tel.,
Alešova 895/54
písemně
Ústí nad Labem
05.02.2018

Označení
oddělení
nebo osoby,
proti které
stížnost
směřuje

Interna

Chirurgická
amb.
polikliniky

Předmět stížnosti

Postup a „hrozné“
chování zdrav.
personálu na II.
interním odd. při
hospitalizaci matky
stěžovatelky
Postup při ošetřování
matky stěžovatele
Marie Růžičkové

GYPO/
Stížnost na postup
novorozenecké a chování zdravotní
odd.
sestry

Kdy
a komu
byla
stížnost
předána
k prošetře
ní/vyřízení

Výsledek
šetření
a opatření
ke
sjednání
nápravy

Datum
vyřízení,
stížnosti, příp.
prodloužení
termínu lhůty
k vyřízení
stížnosti

Náměstkyně ZP a OP.
Vyřízeno dne 30.01.2018.
Oprávněná zčásti, nápravné opatření
Náměstkyně pro ZP
Vyřízeno 29.01.2018 zasl. odpověď
stěžovateli, částečně oprávněná
Prim. GYPO
Dne 28.02.2018 doručena práv. zástupci
odpověď na stížnost, neoprávněná
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Náměstek ZP a PPO
Vyřízeno 14.02.2018, nedodržení
doporučeného způsobu léčby pacientem,
neoprávněná

Mgr. Lucie
Vilímková,
02.02.2018
advokátka
Michala FÍRKA

Chirurgická
ambulance

5/2018

22.02.2018 Tomáš HOŠEK

Chirurgická
ambulance

6/2018

23.03.2018

Eva
GIBALOVÁ,

Prim.
neurologie

7/2018

26.03.2018

Lubomír PECL,
Ing.

GYPOšestinedělí

8/2018

24.05.2018

Monika
ŠPANĚLOVÁ

Neurologie

Stížnost na chování a Náměstkyně ZP, uzavřeno osobním
jednání, odborného
setkáním 12.09.2018, stěžovatelka už dále
pochybení
nereagovala. Neoprávněná

9/2018

25.05.2018

Michaela
SRŠŇOVÁ

GYPO

Přístup a chování
personálu
k pacientce/ rodičce

Náměstkyně OP, 09.07.2018 zaslána
odpověď, s tím, že se jedná
o neoprávněnou stížnost

10/2018 06.06.2018

Zdena
ŠTĚTKOVÁ

Interní
oddělení

Přístup, postoj,
postup k otci
Zdeňku Šmídovi

Náměstkyně ZP a PPO, dne 12.06.2018
osobní jednání, neoprávněná

11/2018 03.09.2018

Oldřich
LUDÍK, Ing.

Řidič sanitky

Stížnost na převoz
pacienta

Náměstkyně ZP a PPO
13.09.2018 vyřízeno, stížnost byla
na SANITU Vyškov, neoprávněná

12/2018 03.10.2018

František
ŠŤASTNÝ

Gynekolog

Stížnost na zdravotní
Náměstkyně ZP
postup lékaře gyn.
17.10.2018 vyřízeno, neoprávněná
ambulance

4/2018

Stížnost na postup
lékařů chirurgické
ambulance
Stížnost na nepřijetí
k hospitalizaci matky
a nevhodné, vulgární
chování lékaře k pí
Hoškové/chir. amb.
Stížnost na odborné
pochybení a neetické
jednání
Ztráta finanční
hotovosti
na nadstandardním
pokoji č.1/šestinedělí

Náměstkyně ZP
Vyřízeno 05.03.2018, s výsledkem –
důvod k hospitalizaci nebyl, neoprávněná
Náměstkyně ZP a PPO vyřízeno dne
27.04.2018. Částečně oprávněná
Náměstkyně OP a PPO, vyřízeno
17.04.2018 jako neoprávněná stížnost

Přehled podnětů za rok 2018
Číslo:

Dne:

Příjmení, jméno

Podnět:

Vyjádření k
podnětu dne:

1/2018

09.03.2018

HOMOLA Jiří, Ing.

Léky na recept pro otce Jana
Homoly

Odpověď elektronicky

2/2018

26.03.2018

PECL Lubomír, Ing.

Ztráta peněz na GYPO

Přeloženo do stížnostíviz 7/2018

3/2018

02.07.2018

MOŽNAROVÁ Helena

Chování k pacientovi

Náměstkyně ZP

4/2018

24.07.2018

ZIFČÁKOVÁ Marta

Špatné údaje v propouštěcí
zprávě maminky

25.07.2018
03.09.2018
odpovězeno NPP,
provedeno nápravné
opatření

5/2018

02.08.2018

SEVERSKÝ Martin

Porušování ZP na oddělení
úklidu

6/2018

03.01.2018

VAŠINOVÁ Jaroslava

Poukázání na špatnou péči
příteli na ODN/Gába Zdeněk
a dále na sociální situaci

03.01.2018 vyřízeno
telefonicky NZP

50

DĚKOVNÉ DOPISY

Číslo

Dne

Pisatel

Komu

1.

10.01.2018

Michaela Václavíková

Zaměstnancům dětského oddělení I.

2.

10.01.2018

Milan Zezula

Prim. MUDr. Krhovskému a celému
kolektivu urologie

3.

11.01.2018

Vlasta Kudličková

Lékařům a sestrám na odd. interna III.

4.

25.01.2018

Rodina paní Libuše
Frydrychové

Prim. MUDr. Žákovi, MUDr. L.
Kyptovi, st. s. M. Šimkové, zdr. sestrám
a ostatnímu personálu ODN

Pacientky: pí Pytelová,
pí Jandová,
sl. Halámková
a pí Neckařová
Vlasta Brtníčková,
pacientka
p. Bečka a spolupacienti
na ODN, pokoj č. 1
Marta Bartlová a děti
s rodinami

Primáři, lékařům a sestrám ORL

5.

03.02.2018

6.

05.02.2018

7.

05.03.2018

8.

04.04.2018

9.

10.04.2018

Mgr. Helena Buchtová

10.

26.04.2018

Lucie Birdášová, Vyškov Personálu DO II.

11.

31.05.2018

Zdenek Trnka, Ivanovice
na Hané

Personálu interního odd.,
zvl. MUDr. Řezníčkové

12.

05.06.2018

Anna Staňková

Všem zdravotním sestrám na ODN B

13.

06.06.2018

Ivana Cahlová, Brno

Celému porodnickému oddělení

14.

07.06.2018

15.

12.06.2018

16.

20.06.2018

Eliáš Urban

17.

09.07.2018

Marie Krčková

Celému kolektivu ODN A

18.

13.07.2018

Stanislava a Bohumil
Benešovi

Lékařům a sestrám interní ambulance

19.

13.07.2018

Olga Přikrylová

Lékařkám dětského oddělení

Stanislav Bőgi
Lipůvka 284
Jiří Fabok
Bohaté Málkovice

MUDr. Lucii Zmrzlé a zdravotní sestře
Jarmile Korčákové
Personálu ODN
Personálu ODN
Personálu ODN, zvl. MUDr. Babjakové
a zdravotním sestrám

MUDr. Pavlu Coufalovi z odd. chirurgie
MUDr. Lucii Zmrzlé a zdr. s. Jarmile
Korčákové z ambulance léčby bolesti
Celému odd. chirurgie I. – urologie,
jmenovitě MUDr. Valterovi,
MUDr. Banovskému
a MUDr. Trnečkové
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20.

13.07.2018

Petra Liszka

21.

13.07.2018

Petra Liszka

22.

02.08.2018

Mgr. Helena Buchtová

23.

07.08.2018

Jan Nohel s manželkou

24.

10.08.2018

Josef Řezníček

Týmu zdravotníků z ambulance plicního
oddělení,
především prim. MUDr. Milanu
Judáskovi
Týmu zdravotníků ambulance
rehabilitace, především fyzioterapeutce
paní Provazníkové
Prim. MUDr. Judáskovi, lékařkám
a zdrav. sestrám na odd. TRN
Lékaři a zdr. sestře na chir. ambulanci
a personálu chirurgie III.
Lékařce a zdr. sestrám na DO I.
Lékařům a zdr. sestře ORL, jmenovitě
prim. MUDr. Kormanovi,
MUDr. Kellnerové
Kolektivu sester odd. chirurgie II.
a interny JIP, MUDr. Kubalákovi
a prim. MUDr. Pinkovi
Lékařům, zdr. sestrám a pomocnému
personálu odd. CLR
Všem z ODN B, především
prim. MUDr. Žákovi, CSc,
MUDr. Babjakové a kolektivu zdr. sester
Všem zaměstnancům chirurgie II.,
jmenovitě MUDr. Michaele Oulehlové
a pracovnicím na rehabilitačním odd.,
zejména Simoně Pospíšilové
Zd. s. Zuzaně Chromečkové
a MUDr. Štěpánce Bednářové
MUDr. Poledníkovi, kolektivu JIP
a chirurgie

25.

02.09.2018

Jaromír Novák

26.

13.09.2018

Dcera Hana pacientky
Marie Bařinové

27.

13.09.2018

Anežka Sedlmajerová

28.

21.09.2018

M. Mačíková

29.

08.10.2018

Jitka Žáková

30.

14.10.2018

Marie Smejkalová

31.

16.10.2018

Vlastimil Dvořák

32.

17.10.2018

Manželka pacienta
Břetislava Ryšánka

33.

08.11.2018

Rodina Brandýsova

34.

09.11.2018

Manželé Taťána
a Jaroslav Menouškovi

35.

10.11.2018

Gabriela Alánová

36.

14.11.2018

RNDr. Milan Vágner

37.

19.11.2018

Hana Filimošinová

Všem zdravotníkům u porodu dcery

38.

04.11.2018

Libor Němec

Zaměstnancům nemocnice

Kolektivu odd. chirurgie III.
Prim. MUDr. Babjakové,
personálu ODN B
Prim. chirurgie MUDr. Kubačákovi,
MUDr. Skřivánkovi, všem lékařům
a zdr. sestrám, zejména st. sestře Marii
Vymazalové
Prim. MUDr. Babjakové, lékařům
a zdr. sestrám ODN
MUDr. Peškové, MUDr. Kadlčíkové,
MUDr. Jaklové a celému kolektivu
zdrav. sester z odd. neurologie
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39.

22.11.2018

Jan Houšť

40.

04.12.2018

Ing. Jozef Korčák

41.

06.12.2018

Otakar Štěpánek

42.

13.12.2018

Rodina Surákova
a Látalova

43.

13.12.2018

Vlasta Obhlídalová

44.

18.12.2018

Mgr. Milena
Kryštofková

45.

29.12.2018

Mgr. Tereza Pacit

46.

26.12.2018

Libor Špaček

Zaměstnancům plicního oddělení,
stravovacího provozu
Všem zaměstnancům oddělení
prim. MUDr. Jiřího Pinky
Plicnímu odd. prim. MUDr. Judáska,
MUDr. Barteysové a celému kolektivu
sester
Lékařům a sestrám interního oddělení
Lékařům a sestrám chirurgie II.,
MUDr. Milanu Bukvaldovi
Celému zdrav. prsonálu plicního odd.,
MUD. Barteysové, MUDr. Válkové
a zdr. s. z interní ambulance
Personálu GYPO,
jmenovitě MUDr. J. Vojtkovi
Lékaři a zdr. sestře z odd. chirurgie

e) šetření spokojenosti pacientů
Spokojenost pacientů je jedním z důležitých ukazatelů kvality zdravotnických služeb.
Spolu s posuzováním kvality péče podle klinických ukazatelů je standardně používaným
měřítkem, podle kterého se kvalita posuzuje.
Subjektivní názory pacientů jsou považovány za katalyzátor budoucích změn v léčebné
péči a subjektivní uspokojení pacientů je důležitým kritériem v hodnocení kvality péče.
Sledování spokojenosti pacientů s péčí poskytovanou v Nemocnici Vyškov, p. o.,
je prováděno kontinuálně již od roku 2001.
Během roku 2018 vyjádřilo svůj názor 1 676 respondentů. Počet odevzdaných dotazníků
se oproti roku 2017 zvýšil o 98. Viz tabulka Anketa spokojenosti.
Z celkového počtu vyplněných anketních lístků bylo kladných odpovědí 82,6 %
a negativních odpovědí 17,4 %.
Z toho negativní hodnocení služeb hotelového typu činí 15,3 % a negativní hodnocení
zdravotnické části 2,1 %.
Při hodnocení výsledků šetření spokojenosti pacientů lze vyjádřit uspokojení nad
oceněním práce sester, lékařů i sanitářů.
Tradičně horší bylo hodnocení stravy pro výrazně individuální pohled nemocných, zvláště
pak při některých dietních omezeních nutných z léčebných důvodů.
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Rovněž tak hodnocení hotelových služeb (v nerekonstruované části nemocnice)
se setkávalo často s kritikou nemocných.
V roce 2018 došlo ke snížení negativního hodnocení ve zdravotnické části dotazníku,
a to o 1,8 % ve srovnání s rokem 2017. U hodnocení části dotazníku hotelového typu
došlo ke snížení o 0,7 %.
Výsledky šetření jsou po každém průzkumu projednávány na poradě ředitelky nemocnice
a poradě náměstka pro ošetřovatelskou péči, dbá se o zpětnou vazbu každého šetření.
K výsledkům hodnocení je přihlíženo při hodnocení oddělení.

Anketa spokojenosti pacientů, vyhodnocení rok 2018

oddělení

Neurologie
Interna
CLR
TRN
ORL
Gynekologie
Chirurgie
ODN
DO
ARO
Celkem

odpověď
%
anketní odpověď odpověď výhr. propuštěných % vyp.
+
lístky
hotel. typu zdrav. (zdrav.
pacientů
lístků
část
část)

175
119
201
87
219
226
396
119
128
6

149
98
147
81
157
178
366
102
101
6

25
17
53
2
61
37
18
17
26
0

1
4
1
4
1
11
12
0
0
1

0,6
3,4
0,5
4,6
0,5
4,9
3,0
0,0
0,0
16,7

1 321
2 862
376
531
779
2 029
3 725
410
3 154
125

13,2
4,2
53,5
16,4
28,1
11,1
10,6
29,0
4,1
4,8

1 646

1 385

256

35

2,1

15 312

10,9

g) Informace o LSPP – Tabulka D
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h) Počet cizinců ošetřených v organizaci v roce 2017 v členění dle jejich státní
příslušnosti

Bulharsko
Francie
Itálie
Litva
Maďarsko
Německo
Norsko
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Spojené království VB
Španělsko
Ostatní země EU a EHP (Švýcarsko)

7
1
5
2
5
8
1
10
8
3
216
1
9
2
1

Celkem země EU

279

Srbsko
Ukrajina
USA
Vietnam
Ostatní (Austrálie, Brazílie, Turecko)
Počet ošetřených cizinců celkem

2
23
3
4
4
315

V roce 2018 bylo ošetřeno 315 cizích státních příslušníků a celkové náklady na jejich péči
činily 2.449.962,- Kč.

Přehled o lékařské pohotovostní službě v roce 2018
Název zdravotnického zařízení
poskytujícího LPS
Adresa zdravotnického zařízení
poskytujícího LPS
Adresa ordinace poskytující LPS
Druh LPS
Počet ošetřených osob
Ohledání zemřelých (ANO/NE)
Počet výjezdů služby ohledání zemřelých

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov
Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov
dospělí+děti

děti

stomatolog.
790+77
NE

Příjmy za rok celkem (v tis. Kč)

3 385

611

z toho od zdravotních pojišťoven
od Jihomoravského kraje
regulační poplatky
jiné příjmy

687
2 485
212
1

306
227
78
0

Náklady za rok celkem (v tis. Kč)

3 388

637

Počet lékařů střídajících se ve službách
Počet lékařů v 1 směně
Mzda lékaře Kč/hod.
Počet sester střídajících se ve službách
Počet sester v 1 směně
Mzda sester Kč/hod.
Poznámka

17:00-22:00 h všední den,
8:00-20:00 h so,ne,sv.

8:00-13:00 h
so,ne,sv.

1
280,330

1
330

1
130,180

1
180

*dospělí
dospělí+děti

děti

stomatolog.

*dospělí
dospělí+děti

děti

stomatolog.
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2 697+143
ANO
194

Ordinační doba LPS

Tabulka D
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PŘEHLED O ČINNOSTI POLIKLINIKY
a)

Vedoucí lékař:
Vrchní sestra:
Zástupce vrchní sestry:

b)

Personální změny na pracovišti ve sledovaném roce:

c)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:
---

d)

Účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost:
MUDr. Bukvald J.
- Brněnské onkologické dny
- Jihočeské onkologické dny
MUDr. Mitěvová B.
- vzdělávací akce ČSL JEP, Vyškov
- odborné semináře OS ČLK, Vyškov
- školení pro PL Brno, 1/měsíc
- Kongres PL a sester, Praha
Mgr. Trávníčková
- Konference klinické psychologie

e)

Nově pořízené přístroje nebo technologie:
---

MUDr. Marie Pojezná
Alena Trunečková
Eva Formánková

Zavedené nové léčebné postupy a metody:
--f)

Nejčastější diagnózy hospitalizovaných pacientů:
---

g)

Výkony ambulancí (počet ošetření):
Rok
Gynekologická ambulance MUDr. Hroudný
Chirurgická ambulance MUDr. Šteflíček
Chirurgická ambulance MUDr. Boček
POKO MUDr. J. Bukvald
Praktický lékař MUDr. Mitěvová
Klinický psycholog Mgr. Trávníčková
Ambulance bolesti MUDr. Zmrzlá
ORL ambulance MUDr. Vrtílková
Interní ambulance MUDr. Puklová

2015

2016

2017

2018

6 762
10 242
10 283
2 609
7 672
296
690
6 252
4 269

6 173
9 448
9 664
2 582
7 557
281
1 125
5 854
3 984

5 806
9 754
9 469
2 728
6 894
292
1 069
5 246
3 717

5 321
9 658
9 221
2 528
7 505
358
1 216
5 946
3 892
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ČINNOST NA ÚSEKU OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
Plnění plánu pracovníků:
1. Dnem 31. 3. 2018 odešla do starobního důchodu staniční sestra Marie Vrtílková.
Do funkce staniční sestry JIP Neurologického oddělení byla pověřena od 1. 4. 2018
Bc. Eva Fryčová. Počet úvazků se nezměnil.
2. Dnem 5. 10. 2018 odešla do starobního důchodu staniční sestra Jaroslava Spáčilová.
Do funkce staniční sestry Oddělení dlouhodobé péče - stanice B byla pověřena
od 6. 10. 2018 Alena Sekeráková. Počet úvazků se nezměnil.
3. Dnem 31. 12. 2018 rozvázala pracovní poměr staniční sestra Marie Vymazalová.
Do funkce staniční sestry Chirurgického oddělení - stanice 3 bude od 1. 1. 2019 pověřena
Veronika Kulkusová. Počet úvazků se nezmění.
Vzdělávání:
NS 01/18

Delirantní stavy

NS 02/18

Kardiopulmonální resuscitace - periodické školení pro NLZP nemocnice

NS 03/18

Jarní konference pro NLZP - Ošetřovatelství napříč obory

NS 04/18

Péče o chronické rány

NS 05/18

Fixační systémy

NS 06/18

Kardiopulmonální resuscitace pro ODN

NS 07/18

Podávání transfuzních přípravků

Na všech odděleních nemocnice probíhají průběžně, v souladu s PŘ č. 30/2016 Hygienické
zabezpečení rukou, školení pro všechny zdravotnické pracovníky.
Vedení diplomových prací absolventů vysokých škol - Mgr. Jitka Moravová, MBA.
Jednotlivá oddělení Nemocnice Vyškov, p. o. dále pořádají semináře v rámci provozních
schůzí. Těchto seminářů na témata zaměřená na odbornou problematiku se v roce 2018
uskutečnilo celkem 86.
Dne 1. března 2015 udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Nemocnici Vyškov, p. o. akreditaci
v oboru Porodní asistence B 5349. Udělením akreditace nemocnice podle ustanovení § 45
odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb., získala oprávnění
k uskutečňování vzdělávacího programu pro praktické vyučování v akreditovaných
zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek.
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Školení v kardiopulmonální resuscitaci
V prostorách jídelny Nemocnice Vyškov, p. o. se ve dnech 24. a 25. dubna 2018 školili
nelékařští zdravotničtí pracovníci v kardiopulmonální resuscitaci. Účastníci shlédli
instruktážní video týkající se problematiky základní neodkladné resuscitace. Znalosti byly
ověřeny písemným testem. Závěrem si všichni přítomní prakticky nacvičili nepřímou srdeční
masáž a umělé dýchání z úst do úst na cvičných modelech.
Jednotlivá oddělení Nemocnice Vyškov, p. o. dále pořádají semináře v rámci provozních
schůzí. Těchto seminářů na témata zaměřená na odbornou problematiku se v I. pololetí roku
2018 uskutečnilo celkem 38.
Začátkem března 2018 požádala Nemocnice Vyškov, p. o. Ministerstvo zdravotnictví ČR
o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro nelékařské zdravotnické obory,
a to pro specializaci v oboru intenzivní péče, specializaci v oboru perioperační péče,
pro specializaci v oboru ošetřovatelská péče v chirurgii a pro specializaci v oboru organizace
a řízení ve zdravotnictví. V červnu 2018 byla ministerstvem dotace přidělena na všechna
4 rezidenční místa.
Nemocnice podepsala dohodu o spolupráci v rámci specializačního vzdělávání v těchto
oborech s Fakultní nemocnicí Brno - Bohunice a Národním centrem ošetřovatelství
a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.
V rámci kontinuálního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků probíhá
v nemocnici spolupráce se zdravotnickými školami v regionu i mimo něj, kdy se nelékařští
zdravotničtí pracovníci nemocnice stávají mentory v době souvislé praxe studentů těchto škol.
Pořádané akce:
15. května 2018 jsme již pátým rokem pro širokou veřejnost v době od 9:00 do 13:00 hodin
ve vstupní hale nemocnice pořádali DEN ZDRAVÍ A HYGIENY RUKOU. Osvětová akce
byla zaměřena na prevenci civilizačních onemocnění - cukrovky, infarktu myokardu, cévní
mozkové příhody, rakoviny tlustého střeva, prsu, varlat, prostaty a plic. Dále na prevenci
onemocnění ledvin, prevenci obezity u dětí. Představili jsme také prezentaci zdravé výživy
a zdravého životního stylu. Pro velký úspěch v loňském roce jsme do programu opět zařadili
možnost nácviku kardiopulmonální resuscitace. Cílem Dne zdraví bylo především zvýšit
informovanost veřejnosti o civilizačních onemocněních a upozornit na účinné možnosti jejich
prevence. Nově jsme do programu zařadili dentální hygienu a v 10:00 hodin nás navštívili
canisterapeuti z Piafy Vyškov se svými čtyřnohými pomocníky. Tito navštěvují pravidelně
naši nemocnici jednou týdně na oddělení dlouhodobě nemocných a dětském oddělení,
kde metodou léčebného kontaktu psa s člověkem pomáhají motivovat pacienty podílet
se na vlastním léčebném procesu. Zájemcům jsme změřili krevní tlak, vyšetřili cukr
a cholesterol v krvi, přítomnost krve ve stolici a změřili procento tuku v těle. 5. květen byl
vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací „Světovým dnem hygieny rukou“, proto součástí
Dne zdraví byl také Den hygieny rukou. Zájem o akci byl v letošním roce opravdu
mimořádný
jak ze strany zaměstnanců nemocnice, tak i široké veřejnosti. Zejména základní školy
a Gymnázium vyslovily velké uspokojení s pořádanou akcí.
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Zdravotnická dokumentace - ošetřovatelská část:
Zdravotnická dokumentace - ošetřovatelská část byla podrobena důkladné analýze, poslední
upravená a zjednodušená verze naplňuje Z. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
a vyhlášku č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci v platném znění. Na všech odděleních
je zaveden Nutriční screening. Byl vytvořen manuál, který byl vydán formou řízené
dokumentace.
Zdravotnická dokumentace - ošetřovatelská část obsahuje skórovací škály - Bartellův test
všedních denních činností, rozšířenou stupnici rizika vzniku dekubitů Nortonové, riziko
vzniku pádu u pacientů, monitoring bolesti u pacientů.
Činnost pracovních skupin v roce 2018:
Skupina pro prevenci a péči o chronické rány

vedoucí skupiny: Bc. J. Zvarová, ARO

Skupina pro ošetřovatelskou dokumentaci

vedoucí skupiny: Bc. Z. Kučerová, GYN

Skupina pro tvorbu standardů a SOP oš. péče

vedoucí skupiny: H. Pallová, INT

Skupina pro hodnocení bolesti

vedoucí skupiny: Mgr. D. Štolfová, ARO

Audity ošetřovatelské péče:
Cílem auditu ošetřovatelské péče je vytipovat, ověřovat a využívat vhodné ošetřovatelské
činnosti v praxi. Po každém auditu je provedena podrobná analýza s případným přijetím
nápravných opatření.
Audit ošetřovatelské péče může být plánovaný (např. ověřit standard ošetřovatelské péče),
či neplánovaný (nejčastěji při výskytu problému, který je nutno rychle a objektivně řešit).
Výběr auditů pro jednotlivá oddělení nemocnice provádí náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
ve spolupráci s vedoucími nelékařskými zdravotnickými pracovníky podle aktuální
problémové oblasti, kterou je třeba zlepšit.
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Pokud jsou zjištěny nedostatky, vedoucí nelékařský zdravotnický pracovník písemně
informuje náměstkyni OP o nápravě. Nápravná opatření jsou následně ověřena.
Plánované audity na rok 2018:
výsledky (viz I. 3. d.)
Leden

Podávání léčivých přípravků
a psychotropními látkami

Únor

Péče o periferní žilní katétr
Péče o centrální žilní katétr
Péče o permanentní močový katétr

Březen

Odpadové hospodářství
Rehabilitační ošetřovatelství

Duben

Vedení zdravotnické dokumentace

Květen

Manipulace se sterilním materiálem a pomůckami

Červen

Rezortní bezpečnostní cíl č.1
Bezpečná identifikace pacientů

Září

Podávání stravy pacientům

Říjen

Dodržování práv pacientů a osob pacientům blízkých

Listopad

Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči
Vedení otevřené ZD ošetřovatelská část

Prosinec

KPR, Monitoring bolesti

a

manipulace

s

návykovými

Kontrolní listy pro jednotlivé audity byly zpracovány úsekem ošetřovatelské péče. Výsledky
auditů jsou uloženy u náměstka pro OP nemocnice.
Cíle úseku ošetřovatelské péče:
Základními dlouhodobými cíli na úseku ošetřovatelské péče v rámci koncepce přijaté
nemocnicí byly v roce 2018 určeny důsledné uplatňování ošetřovatelského procesu
na všech odděleních a stanicích nemocnice, podpora dalšího rozvoje skupinové péče včetně
neustálé revize ošetřovatelské dokumentace.
Je rozvíjen systém řízení kvality ošetřovatelské péče prostřednictvím auditní činnosti
a tvorbou standardů a ošetřovatelských postupů.
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Mezi další dlouhodobé cíle patří kontinuální vzdělávání sester, porodních asistentek
a dalších pracovníků nelékařských zdravotnických oborů a podpora jejich publikační
činnosti.
Samozřejmostí je sledování indikátorů kvality ošetřovatelské péče - výskyt dekubitů, pádů,
monitoring bolesti, kvalifikace personálu, hlášení nežádoucích událostí a spokojenost pacientů
s péčí poskytnutou v našem zdravotnickém zařízení.
Další dlouhodobé cíle:
- rozvíjet systém řízení kvality pracovníky zdravotnických oddělení na všech stanicích
nemocnice
- podporovat rozvoj všech oborů v oblasti ošetřovatelské péče, fyzioterapie, laboratorní
činnosti a radiodiagnostiky
- zajistit příjemné a bezpečné prostředí pro pacienta s respektováním lidské důstojnosti
a uspokojením všech jeho potřeb, včetně spirituálních
- zajistit individuální přístup a dostatečnou informovanost pacienta
- vytvářet motivační prostředí pro ošetřovatelský personál tak, aby vnímal svou
sounáležitost k nemocnici
- vychovávat ošetřovatelský personál k zodpovědnosti za odvedenou práci a výkon,
k prezentaci dobrého jména nemocnice mezi odborníky i širokou veřejností
Adaptační proces:
V roce 2018 nastoupilo do Nemocnice Vyškov, p. o. celkem 7 absolventů zdravotnických
škol - 1 s kvalifikací všeobecná sestra, 1 zdravotní laborant a 5 praktická sestra.
Adaptační proces trvá v nemocnici 3 měsíce až 1 rok u absolventů zdravotnických škol
a 3 měsíce u nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří již někde pracovali.
U absolventa je hodnoceno v teoretické části pochopení profesionální role a zvládnutí
teoretických znalostí, v praktické části vztah k pacientovi, schopnost spolupráce s ostatními
členy týmu, schopnost správně a rychle se rozhodnout, efektivně využívat všechny zdroje
na stanici a zvládnout všechny výkony. Záznam o ukončení adaptačního procesu je součástí
osobní složky zaměstnance.
I v Nemocnici Vyškov, p. o. zaznamenáváme trend, který je patrný v posledních letech v celé
České republice, a to je nedostatek žádostí absolventů a žadatelů o zaměstnání v oborech
nelékařských zdravotnických pracovníků.
Nemocnice zveřejňuje nabídky pracovních pozic na zdravotnických portálech, Úřadu práce,
na všech typech zdravotnických škol, v celostátním i regionálním tisku formou inzerce.
Využívá i formu přímého poptávání stávajícími zaměstnanci v řadách zdravotníků. Přesto
je velmi obtížné zajistit optimální počty nelékařského zdravotnického personálu.
Pokud tato situace bude pokračovat i nadále, promítne se jistě tento nedostatek negativně
do provozu našeho zdravotnického zařízení.
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Indikátory kvality:
Mezi indikátory kvality, které jsou v nemocnici na úseku ošetřovatelské péče sledovány patří:
1. Personální obsazení a kvalifikační struktura - zaměstnávání sester a dalších pracovníků
nelékařských zdravotnických oborů s různou úrovní vzdělání včetně nižšího a pomocného
zdravotnického personálu.
2. Výskyt dekubitů (viz I. 3. c).
3. Spokojenost pacientů s poskytnutou péčí (viz I. 2. e).
4. Pády (viz I. 3. f).
V rámci zkvalitnění péče o pacienty je realizován projekt pro nelékařské zdravotnické
pracovníky Práce se slabozrakými a nevidomými pacienty. V rámci tohoto projektu byly
revidovány SOP, zveřejněna příručka Národní rady zdravotně postižených
a zakoupeny MP 3, kde jsou nahrány všechny důležité dokumenty týkající se hospitalizace
a informovanosti těchto pacientů. Dále je také realizován projekt Práce s neslyšícími
a nedoslýchavými, kdy personál nemocnice používá tablet jako pomůcku pro komunikaci
s neslyšícími pacienty. Tato pomůcka zprostředkovává zdravotníkům i neslyšícímu
pacientovi, případně jeho blízkému, tlumočníka znakového jazyka. A to díky službě on-line
tlumočení. Nemocnice získala tablet zdarma od organizace Tichý svět. Tablet pro online
tlumočení je uložen na oddělení ORL, odkud si jej mohou zdravotníci všech oddělení
vyškovské nemocnice v případě potřeby vyzvednout v kteroukoli denní či noční dobu.
Usnadní a zkvalitní se tak komunikace s nedoslýchavými či neslyšícími pacienty. Nemocnice
disponuje také nelékařským zdravotnickým pracovníkem, který ovládá základy znakové řeči.
Pacienti po mozkové příhodě mohou nyní v naší nemocnici komunikovat přes tablet.
Tablet, který je primárně určen pro neslyšící, zaměstnanci nemocnice využívají
i pro nemocné s fatickou poruchou. Komunikace probíhá formou jednoduchých piktogramů.
Od 1. dubna 2017 probíhá na úseku ošetřovatelské péče pilotní projekt na sledování
katétrových sepsí jako další indikátor kvality ošetřovatelské péče. Od 1. 1. 2018 je sledování
katétrových infekcí krevního řečiště zavedeno na oddělení ARO a jednotkách intenzivní péče
chirurgického a interního oddělení a statisticky vyhodnocováno.
Kontrolní činnost:
Kontrolní činnost je povinen provádět každý vedoucí zaměstnanec na úseku ošetřovatelské
péče. Kontroly jsou prováděny v pravidelných intervalech (kontroly pravidelné)
a namátkově. Vedoucí nelékařští zdravotničtí pracovníci provedli v roce 2018 celkem 179
pravidelných kontrol zaměřených na úroveň kvality poskytované ošetřovatelské péče
a spokojenost pacientů a 119 kontrol zaměřených na organizační a pracovní záležitosti
(kontrola vedení zdravotnické dokumentace, kontrola dodržování veškerých organizačních
řídících aktů - řádů, pravidel, směrnic - závazných pro zaměstnance, využívání fondu
pracovní doby, dodržování pravidel BOZP, pracovních náplní, plnění úkolů uložených
nadřízeným zaměstnancem).
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Kontrolní činnost zdokumentovali na formuláři - Protokol z kontroly a 1x za čtvrtletí podávali
písemné hlášení o průběhu kontrolní činnosti svému přímému nadřízenému, včetně
nápravných opatření. Pokud zjištěné nedostatky zasahovaly do systému a vedoucí
zaměstnanec nemohl ovlivnit nápravná opatření sám nebo poškozovaly systém, hlásili
okamžitě svému nadřízenému zjištěnou neshodu, ten náměstkyni OP a náprava byla řešena
v rámci celé nemocnice.
Náměstkyně OP provedla za uplynulé období mimo auditní činnost 30 kontrol zaměřených
na vedení ošetřovatelské dokumentace, dezinfekční program nemocnice, třídění odpadů,
kontrolu dodržování SOP - podávání stravy, kontrolu organizace provozu na ošetřovacích
jednotkách, operačních sálech, patologii, na radiodiagnostickém pracovišti, rehabilitaci
a v laboratorních provozech, kontrolu výkaznictví na všech odděleních nemocnice, péči
o chronické rány, poskytování odborného dohledu, adaptačního procesu nelékařských
zdravotnických pracovníků a 3 kontroly namátkové zaměřené na odpolední a sváteční provoz
stanic a oddělení.
Zajištění ošetřovatelské péče v psychosociální oblasti:
Pro zlepšení psychosociálních podmínek je v rámci dobrovolnické činnosti zajištěna
pastorační služba. Tuto činnost provádí kaplanka Arcidiecézní charity v Brně. Každý pátek
navštěvuje pacienty a pomáhá jim naplňovat čas strávený mimo domov. Tato služba
je našimi pacienty hodnocena velmi kladně. K identifikaci spirituálních potřeb je zaveden
pro pacienty hospitalizované déle než 30 dní dotazník duchovních potřeb. Výsledky
vyhodnocení dotazníku sestrám pomáhají naplnit pacientovy spirituální potřeby. Viz (I. 3.d).
Na základě dohody mezi Nemocnicí Vyškov, p. o. a Arcibiskupstvím v Olomouci působí
v nemocnici kaplan. Provádí pravidelné návštěvy pacientů upoutaných na lůžko na všech
odděleních nemocnice. Na oddělení dlouhodobě nemocných je prováděna reminiscenční
terapie.
Na oddělení dlouhodobě nemocných (ODN) se o výzdobu denního pobytu pacientů i oddělení
pravidelně starají pacienti dětského oddělení.
Na oddělení ODN probíhají pravidelná hudební vystoupení. Celoroční půjčování knih
zajišťuj
e zdravotně sociální pracovnice nemocnice.
Nemocnice Vyškov, p. o. na základě dohody spolupracuje se Sdružením Piafa ve Vyškově
při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
V rámci této služby je poskytována metoda canisterapie.
Metoda má vliv na psychologickou i sociálně integrační složku pacienta, lze ji zařadit
do okruhu sociální rehabilitace, aktivuje myšlení, paměť,komunikaci - verbální i neverbální,
ale i motoriku (chůzi, pohyb prstů, rukou a paží).
Terapeutky se psy přichází do nemocnice na dětské oddělení a oddělení dlouhodobě
nemocných 1 x týdně.
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Besídku ke SVÁTKU MATEK si pro naše pacienty připravily děti ze Základní školy
ve Vyškově. Besídka se konala na Dětském oddělení a také na Oddělení dlouhodobě
nemocných a Centru léčebné rehabilitace. Veselými písničkami a tancem děti potěšily nejen
maminky, ale všechny pacienty, kteří se besídky zúčastnili.
VÍTÁNÍ JARA - Pěknou hudbou a veselou
písničkou přivítali pacienti ODN vyškovské
nemocnice jarní dny. Ve středu 11. dubna
2018 v odpoledních hodinách přišli zahrát
a zazpívat „Terezka, Dominik a Jirka“.
Přinesli dobrou náladu a zpříjemnili tak
pobyt
pacientům.
Vystoupení
bylo
sponzorským darem pro ODN Vyškov.

Počteníčko s babičkou
Vyškovská
nemocnice
byla
první
v Jihomoravském kraji, kam chodí
za pacienty Dětského oddělení „čtecí
babičky“. Čtením pohádek, příběhů,
hádanek či básniček, povídáním, kreslením
a hrami dětem zpříjemňují pobyt na lůžku.
Babičky přicházejí číst každý všední den,
vždy v přesně stanovenou dobu po dohodě
s vedením oddělení. V roli babiček jsou
většinou bývalé učitelky či zdravotní
sestry, ale také jen aktivní ženy.
Záměrem projektu je aktivizovat seniory, pomáhat jiným, zpříjemnit pobyt nemocným dětem,
posílit mezigenerační vztahy a také vytvořit alespoň u některých dětí vztah ke knize a čtení.
Zdravotní klauni na "Turné plné smíchu
Oddělení dlouhodobě nemocných a Dětské oddělení vyškovské nemocnice navštívili
26. dubna 2018 v dopoledních hodinách Zdravotní klauni a přinesli s sebou spoustu veselých
nápadů a optimismu všem pacientům i zdravotníkům. Díky perfektní spolupráci a obrovské
dávce nadšení se podařilo zapomenout na chmury a od srdce se zasmát. Tato akce byla velmi
vydařená a přejeme si, aby Zdravotním klaunům i nadále vytrval jejich entuziasmus
a rozdávali smích a zpříjemňovali pobyt pacientům v nemocnicích celé České republiky.
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Oslavy svátku sv. Martina na Oddělení
dlouhodobě nemocných
V úterý 13. listopadu 2018 v odpoledních
hodinách zazněly na našem oddělení veselé
písničky za doprovodu heligonek a saxofonu.
Do pochmurného odpoledne přinesli dobrou
náladu pánové Jirka, Karel a Laďa a věnovali
našim pacientům téměř tři hodiny svého
volného času.
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Mikuláš na Oddělení dlouhodobě nemocných
O setkání s Mikulášem na ODN se postaraly
děti s naší dobrovolnicí paní Libuškou
Jarošovou v úterý 4. 12. 2018 v odpoledních
hodinách. Připravily dárečky, které rozdaly
našim pacientům a koledy zpívali všichni
společně. Příjemná předvánoční nálada potěšila
všechny pacienty.

Vánoční besídka na Oddělení dlouhodobě nemocných
Krásnou vánoční atmosféru přinesly s sebou 13. prosince 2018 děti ze Základní školy
Purkyňova ve Vyškově. Pod vedením paní učitelky Provazové připravily pásmo koled,
písniček za doprovodu kláves i fléten a ještě nakonec předaly všem pacientům malý dáreček.

Vánoční překvapení
Studenti Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické ve Vyškově v úterý
18. prosince 2018 velmi mile překvapili naše pacienty na Oddělení dlouhodobě nemocných.
Přinesli atmosféru Vánoc pacientům přímo k lůžku. Chtěli ukázat, že jim na nemocných
opravdu záleží. Navštívili pacienty na pokojích a rozdali úsměvy, přáníčka a vánoční dárečky.
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Putovní výstava fotografií o dobrovolnictví
DOBROVOLNÍCI věnují svůj čas nejen vlastním rodinám a zájmům, ale rozhodli se jej
darovat i druhým.
Soubor fotografií ADRY dokumentuje činnost dobrovolníků v sociálních a zdravotnických
zařízeních. Výstava je prezentací různorodých dobrovolnických aktivit, ale je také
i připomenutím myšlenky obyčejné mezilidské pomoci a služby bližnímu.
ADRA v České republice vysílá více než 2 100 dobrovolníků do zdravotně - sociálních
zařízení.
Výstava bude beze slov mluvitztazích,
o v o náplni dobrovolnické návštěvy, o typech
dobrovolnických programů.
Během podzimu 2018 a poté v roce 2019 bude výstava ke shlédnutí v mnoha městech
ve výstavních síních, v Domovech pro seniory, v nákupních střediscích a dalších prostorách.
ADRA pořizovala své fotografie i v Nemocnici Vyškov, p. o. na Oddělení dlouhodobě
nemocných.
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Webové stránky nemocnice:
Na webových stránkách nemocnice je vytvořena záložka Ošetřovatelství, ve které
je zveřejněna Koncepce ošetřovatelské péče v Nemocnici Vyškov, p. o., Etický kodex
pracovníka nelékařských zdravotnických oborů, Organizační struktura úseku ošetřovatelské
péče, Seznam standardů ošetřovatelské péče a sekce Kvalita ošetřovatelské péče. V této sekci
je možno se seznámit s Indikátory kvality ošetřovatelské péče v Nemocnici Vyškov, p. o.,
s hodnocením výskytu dekubitů a pádů a s aktualitami na úseku ošetřovatelské péče
nemocnice. Informace o pořádaných akcích jsou zveřejňovány i prostřednictvím regionálního
tisku.
Projekty:
Projekt Role sester v léčbě závislosti na tabáku na oddělení TRN vyškovské nemocnice
V České republice zkouší přestat kouřit každý rok téměř milión kuřáků. Podaří se to jen asi
2 % z nich, protože přestávají kouřit bez jakékoliv odborné pomoci.
Všeobecné sestry jako součást zdravotnického týmu mají velký podíl na zvýšení úspěšnosti
léčby závislosti na tabáku jak v nemocniční, tak i ambulantní péči.
Vyškolené sestry na lůžkovém plicním oddělení Nemocnice Vyškov, p. o. provádějí
tzv. krátkou intervenci, která trvá několik minut a má pomoci pacientovi - kuřákovi přestat
kouřit a nebo posílit jeho přesvědčení o nutnosti přestat kouřit.
Tento program se skládá z 5 bodů - otázek, které sestra položí pacientovi - anglicky
5A, česky 5P:
1) Ask, Ptát se na užívání tabáku
2) Advise, Poradit - jasné doporučení přestat kouřit
3) Assess, Posoudit ochotu přestat kouřit
4) Assist, Pomozte přestat kouřit
5) Arrange follow-up, Plánujte kontroly
Tuto krátkou intervenci a její výsledek zaznamenává do zdravotnické dokumentace pacienta.
Pokud pacient - kuřák chce přestat kouřit a potřebuje intenzivní léčbu závislosti na tabáku,
dostane doporučení na specializované pracoviště našeho oddělení - Poradnu pro odvykání
kouření, která je v prostorách plicní ambulance.
Již v roce 2014 se nemocnice zapojila do programů na sledování nemocných s poruchou
smyslového vnímání, především sluchu a zraku. U nemocných s těmito poruchami
je zdravotnická dokumentace označena příslušným piktogramem a při vstupu do areálu
nemocnice je informace s možností využití znakové řeči.
Také zrakově postiženým je věnována náležitá pozornost. Nemocní mají možnost všechny
informace získat pomocí mluveného slova zaznamenaného na MP 3, které jsou k dispozici
každému oddělení.
V průběhu měsíce ledna a února 2018 byly v Nemocnici Vyškov, p. o. změněny pracovní
náplně všem nelékařským zdravotnickým profesím v souladu s novelou z. č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti nelékařských zdravotnických povolání,
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novelou NV č. 222/2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě a novelou Vyhlášky
č. 55/ Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Nové
pracovní náplně nejen splňují podmínky dané legislativou, ale také reflektují nejnovější
změny v nelékařských zdravotnických profesích.
Činnost sestry pro prevenci a kontrolu nemocničních infekcí
Oblasti její působnosti jsou prevence a kontrola infekcí u pacientů, které jsou vyvolané
epidemiologicky významnými původci. Podílí se na nastavení izolačních opatření a následně
provádí jejich kontrolu. Vede statistiku zvýšeného hygienického režimu.
Dále zajišťuje základní požadavky na provoz nemocnice, spolupracuje na tvorbě
dezinfekčního programu a provádí kontrolu jeho dodržování. Provádí školení a následně
kontrolu personálu úklidové čety v oblasti OOPP, hygienické dezinfekce rukou, zásad
manipulace s dezinfekčními prostředky a provádí kontrolu nastavených opatření
při manipulaci s prádlem v nemocniční prádelně.
Pro zajištění standardních opatření v prevenci nemocničních infekcí provádí kontrolu
dodržování bariérového režimu. Sleduje a zpracovává procesní indikátory v oblasti hygieny
rukou (nepřímý procesní indikátor - sledování spotřeby dezinfekčních přípravků na ruce,
přímý procesní indikátor - audit na hygienu rukou).
Podílí se na vytvoření správné infrastruktury v provádění hygieny rukou (dobrá dostupnost
dezinfekčních přípravků - dávkovačů k hygieně rukou).
Dále spolupracuje při tvorbě a aktualizacích standardů v oblasti kontroly infekcí spojených
se zdravotní péčí a zajišťuje periodické školení pracovnic úklidové čety, dále cílené školení
při mimořádných událostech např. vzniku závažných případů infekce či zjištění chybné praxe.
Aktivně spolupracuje při řešení vzniklých epidemických epizodách s Krajskou hygienickou
stanicí ve Vyškově i v Brně.
Pravidelně se zúčastňuje porad Týmu pro prevenci a kontrolu nemocničních infekcí a porad
náměstka pro OP.
Činnost zdravotně-sociální pracovnice
Zdravotně-sociální pracovnice přijímá a eviduje Žádostí o přijetí na Oddělení dlouhodobě
nemocných nemocnice. Komunikuje s žadateli o přijetí, předává kontakty na poskytovatele
zdravotních a sociálních služeb. Objednává klienty na ODN po předchozí domluvě
s primářkou a lékaři ODN. Provádí sociální šetření u každého přijatého klienta na ODN
za účelem zjištění jeho aktuální sociální situace a plánování následné péče, příp. řešení
nepříznivé sociální situace; s tím souvisí vytvoření záznamu klienta tzv. Zdravotně sociálního
záznamu do informačního systému nemocnice, kam se průběžně doplňují získané informace.
Za účelem získávání informací o klientech se pravidelně účastní lékařských vizit. Na základě
žádosti lékaře o řešení nepříznivé sociální situace klienta provádí sociální šetření
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i na jiných odděleních Nemocnice Vyškov, p. o. Následně provádí záznam tzv. Sociální
šetření do informačního systému nemocnice.
Poskytuje základní sociální poradenství klientům Nemocnice Vyškov a jejich příbuzným –
konkrétně se jedná o informace vedoucí k zajištění péče, vč. předání kontaktů
na poskytovatele sociálních služeb (ambulantní, terénní, pobytovou formu) a jiné
poskytovatele zdravotní péče (např. hospicovou péči), informace k dávkovému systému
(státní sociální podpora, hmotná nouze, příspěvek na péči). Na žádost Úřadu práce ČR
je vystavováno Potvrzení o hospitalizaci klienta vedeného v evidenci uchazečů o zaměstnání
nebo u žadatele či příjemce příspěvku na péči.
Komunikuje (písemně, telefonicky, osobně) se zástupci Úřadu práce ČR, obecních úřadů,
OSSZ, Okresního soudu, poskytovateli sociálních a zdravotních služeb služeb, aj.
Realizuje sociální šetření na základě žádosti poskytovatele služeb sociální péče (podklad
pro zaevidování žádosti o přijetí do Domova pro seniory/Domova se zvláštním režimem aj.)
V případě klientů - osob bez přístřeší a nebo osamocených seniorů poskytuje komplexní péči,
která spočívá v zajištění následné péče (podání žádosti a následné urgence - azylový dům,
noclehárna, ubytovna, pobytová sociální služba), pomáhá s vyhotovením osobních dokladů,
zajištění finančního příjmu (výplata dávek HN/SSP, podání žádosti o invalidní důchod,
příspěvek na péči. Zajišťuje materiální pomoc (ošacení, hygienické a jiné předměty potřeby)
a zavedení Domácí zdravotní péče pro klienty Nemocnice Vyškov, p. o.
Počet evidovaných žádostí o přijetí na ODN:

713

Příjmy celkem (tj. provedená sociální šetření):

508

Zajištění domácí zdravotní péče:

101

Přijetí do pobytové služby sociální péče celkem:

81

- Domovy pro seniory

43

- Domovy se zvláštním režimem

10

- Domovy pro osoby se zdravotním postižením

0

- Odlehčovací služby

29

Žádanka o vyšetření zdravotního stavu (OSSZ):

4

Péče o osoby bez přístřeší:

36
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Canisterapie:
Na Oddělení dlouhodobě nemocných probíhá již od roku 2013 a je zajišťována pracovníky
organizace PIAFA Vyškov, z. ú. Zdravotně-sociální pracovnice organizačně zajišťuje tuto
službu. V roce 2018 proběhlo celkem 32 setkání, kterých se zúčastnilo 48 klientů ODN.
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INTERNÍ ODDĚLENÍ
a)

Primář oddělení:
Zástupce primáře:
Vedoucí JIP:
Vrchní sestra:
Zástupce vrchní sestry:

MUDr. Jiří Pinka
MUDr. Miroslava Dvořáčková
MUDr. Jaromír Kadlec
Hana Pallová
Eva Ježková

b)

Personální změny na pracovišti ve sledovaném roce:
Celkem na interně pracuje 46 sester (z toho 9 sester v jednosměnném provozu),
7 sanitářek v jednosměnném provozu, 4 sanitáři ve třísměnném provozu. S vyšším
vzděláním 9 (1 Mgr., l Bc. a 7 DiS.), s PSS 7, s ARIP 5, odborný kurz 4.
Na rodičovské dovolené je 7 sester.
MUDr. Komínková, roz. Ďurišová Gabriela, nyní stáž na JIP.
MUDr. Burianová Dana, od 1. 8. 2018 III. interní oddělení.
MUDr. Blaho Patrik, od 1. 11. 2018 II. interní oddělení.
MUDr. Grőgerová Nikola od 1. 8. 2018 III. interní oddělení.
MUDr. Alice Řezníčková od 1. 1. 2018 jen služby a 2x týdně interní amb. nemocnice.
Lékařky na mateřské dovolené:
MUDr. Hlaváčková Tereza - jen služby.
MUDr. Tesařová Markéta nyní přechod na ODN.
MUDr. Brehová, roz. Karlíková Linda.
MUDr. Kroupová, roz. Zavadilová Eliška - odchod na MD od prosince 2018.
MUDr. Ceková, roz. Trnková Darina - odchod na MD od listopadu 2018.
Ukončili pracovní poměr:
MUDr. Eva Hlaváčková od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018 odchod na obvod.
MUDr. Hana Ježková od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 odchod do Olomouce na TRN.
Lékaři - stážisti z jiných oddělení v rámci rezidentury:
MUDr. Jan Kocanda z gynekologického oddělení od 1. 3. do 30. 4. 2018.
MUDr. Bobošová Miriam z neurologického oddělení od 1. 9. do 30. 10. 2018.
MUDr. Markéta Velebová od 2. 1. do 29. 2. 2018.
MUDr. Kačuriková Iveta od 1. 10. 2018 do 1. 12. 2018.

c)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:
MUDr. Ceková, roz. Trnková po stážích na chirurgii, neurologii, ARO a interní JIP
MUDr. Kroupová roz. Zavadilová - po stážích na chirurgii, neurologii, ARO
a interní JIP
MUDr. Žovinová Lucia zařazení do přípravy na interní kmen
MUDr. Blaho Patrik před zařazením do přípravy na interní kmen

d)

Účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost:
prim. MUDr. Pinka
- Angiodny, Praha, leden
- Angiodny, Lednice, květen
MUDr. Válková
- Kardiologický kongres, květen
MUDr. Dvořáčková
- Kardiologický kongres, květen
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MUDr. Řezníčková
MUDr. Kummerová
MUDr. Pořízka
MUDr. Bednářová
MUDr. Puklová

- Angiodny, Lednice, květen
- Angiodny, Praha, leden
- Kardiologický kongres, květen
- Kardiologický kongres, květen
- Purkyňky, večerní semináře
- Kardiologický kongres, květen

Ostatní lékaři odpolední a večerní přednášky spolku lékařů a odborné semináře
firem hlavně z diabetologie, kardiologie, onkologie a gastroenterologie.
Sesterské semináře - 1 ústavní konference a 3 semináře na oddělení, další jsou
individuální na vlastní náklady.
e)

Nově pořízené přístroje nebo technologie:
Nový monitorovací systém na JIP, 20 lineárních dávkovačů, 20 infusních pump,
6 nových polohovacích lůžek na JIP, 3 nové přístroje ekg, jeden ekg Holter ambulantní
monitorovací, nová myčka a sušicí skříň endoskopů na endoskopickém pracovišti,
nový ultrazvukový přístroj na kardiologické ambulanci.

f)
Nejčastější diagnózy

2017

2018

I 50.0

Srdeční selhání

338

413

I 48...

Fibrilace síní

187

234

Z 034

Vyloučení IM

103

157

K 30

Funkční dyspepsie

141

273

R 55

Synkopa, mdloba

106

265

E 86

Snížení obj. plazmy

98

62

Z 018

Jiná spec. vyšetření

90

130

I 10...

Hypertenze

64

70

A 46

Erysipel

73

36

A 415

Sepse G-tyče

73

70

R 508

Jiné horečky

37

136

A 418

Jiné sepse

28

20

J 182

Hypost. pneumonie

52

20

J 180

Bronchopneumonie

52

13

A 419

Sepse

18

11

A 410

Sepse staph. aureus

64

65

Za pozornost stojí počty srdečních selhání, které se rok od roku stále zvyšují. Velkou
položku v nákladech představuje antibiotická léčba četných infekční nemocí.
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g)

Výkony oddělení:
Lůžková část JIP

2016

2017

2018

Hospitalizovaných

576

608

556

1 856

1 914

2 012

Ošetřovacích dnů
Využití v %
Prům. ošetř. doba

Výkony na JIP

84,8

87,6

91,9

3,2

3,1

3,6

2016

2017

2018

166

192

245

62

105

122

2

3

0

Resuscitace

36

42

14

Intubace

18

23

20

Výplach žaludku

6

7

11

Fibrinolýza IM

0

0

2

Fibrinolýza TEN

3

3

5

Elektr. kardioverze

68

83

94

Defibrilace

10

12

5

Lumbální punkce

2

1

0

Řízená ventilace

4

5

15

Odeslání k trvalé
kardiostimulaci

8

12

11

62

92

31

Hrudní sání

6

6

10

Punkce perikardu

1

1

0

Kanylace centr. žíly
Měření centr. žil. tlaku
Kardiostimulace
dočasná

Odeslání ke
koronarografii

Počty ošetřených infarktů jsou zkresleny přímým odesílám pacientů do kardiocentra
v Brně z místa bydliště rychlou záchrannou službou. Přes úspěchy dosažené rychlým
ošetřením infarktů a dalšími specializovanými výkony kardiologickými, roste počet
srdečních selhání. Jde o všeobecný trend současné doby.
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Lůžková část oddělení

2016

2017

2018

Hospitalizovaných

3 484

3 166

3 091

Ošetřovací dny

6 387

25 543

25 668

Využití lůžek v %

87,9

85,4

85,6

Průměrná oš. doba

7,6

8,1

8,3

Ambulantní část

2016

2017

2018

5

14

1

1 538

1 629

1 429

Urgentní GF

103

91

90

Biopsie při GF

801

794

704

Rektoskopie

0

0

0

Biopsie jaterní

1

0

0

Kolonoskopie

609

581

470

z toho polypektomie

59

98

77

z toho posit. hemok

150

85

81

20

24

25

1 788

1 588

1 472

338

231

177

28

16

0

Echokardiografie

1 177

1 603

1 754

Ekg

9 224

10 615

10 587

65

214

179

177

180

x

Doppler cév

2 115

2 063

2 115

Ekg Holter

203

344

463

Sklerotizace jícn. varixů
Gastrofibroskopie

PEG
Sono břicha
Sono štítné žlázy
Punkce štítné žlázy

Bicykl. ergometrie
Tlakový Holter

Ultrazvuková vyšetření provádíme na novém přístroji Toshiba.
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Ambulance

2016

2017

2018

GEO 81001851

5 348

5 528

5 232

Interní 81001735

7 075

7 820

7 783

Interní 81001736

11 552

10 933

10 210

Interní 81001737

3 292

2 791

2 098

Interní 81001860 poliklinika

3 984

3 717

3 892

Nefrologie 81001861

198

149

84

Kardio 81001862

x

1 760

3 470

31 449

32 698

32 769

Celkem

Ošetřených ve službě 1 840, měsíčně průměrně 153, denní 5,0. Trvá zvýšený výskyt
infekcí způsobených rezistentními bakteriemi, nutno u pacientů zavést zvýšený
hygienický režim, (izolace pacientů, zvýšená potřeba antibiotik, osobních
ochranných prostředků, desinfekčních prostředků.)

Zvýšený hygienický
režim

2016

2017

2018

2

6

10

ESBL bakterie

97

123

163

MRSA

13

33

11

Clostridie

18

19

31

Rotaviry

4

10

11

Hepatitida C

6

2

2

12

6

38

Svrab podezření

1

2

18

Svrab potvrzen

-

-

6

AMP-C bakterie

Průjmovitá onemocnění

Plán investic
V roce 2018 byla interna významně posílena novou technikou, takže na rok 2019
čekáme jen na dovybavení převozovými vozíky, vyšetřovacím lehátkem
na kardiologickou ambulanci.
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Shrnutí a cíle pracoviště
Během roku 2018, ve srovnání s rokem 2017, pokračuje podobný trend. Byly velké
pohyby v sesterském a lékařském týmu. Počty sester na jednotlivých stanicích jsou
na hranici únosnosti. V roce 2017 odešli atestovaní lékaři a v roce 2018 přicházejí
rezidenti začínající po škole, kteří se netají cílem udělat si kmen a pak se poohlédnout
po jiné, většinou soukromé praxi a méně časově náročné práci a také si splnit svoje
lidské cíle – mateřství. Koncem roku 4 mladí lékaři odešli – 2 mateřské
(MUDr. Ceková a MUDr. Kroupová), jedna na obvod (MUDr. Eva Hlaváčková)
a druhá na oddělení TRN do Olomouce (MUDr. Hana Ježková). Vzniká tak nepříznivá
situace k plánování výchovy následných nadstavbových specializací. Zatím se daří
udržet vytyčený systém obsazení oddělení starším a mladším lékařem, i když systém
narušují povinné stáže rezidentů a odchody domů po službách.
Nárůst nákladů na léčbu je třeba vidět v počtu narůstajících infekčně nemocných,
septických stavů zvláště u polymorbidních pacientů z domovů důchodců, z odborných
ambulancí a oddělení jiných specializací, kteří zpočátku často vyžadují péči na JIP
a následnou dlouhou péči na standardních odděleních. Suplujeme tak infekční oddělení
fungující v jiných nemocnicích. Na interní oddělení jsou překládáni pacienti
v terminálních stadiích nemocí, vyžadují spíše intenzívní a aktivní ošetřovatelskou
péči, což při současném složení ošetřujícího personálu je na hranici únosnosti, zvláště,
když vázne odliv těchto pacientů do dalších pečovatelských zařízení.
Zajišťujeme 24 hodinovou službu o pacienty jak na oddělení, tak pro ambulantní sféru.
Klesá zájem sloužit služby víkendové a noční, zvláště u lékařů z jiných oddělení.
Návštěvní služba praktických lékařů je často nahrazována vysláním rychlé záchranné
služby, která nemocné přiváží na interní příjmovou ambulanci.
Neustále je třeba cíleně a racionálně vynakládat drahé prostředky léčby a zvažovat
jejich benefit. Je třeba racionálně nakládat také s vyžádanou péčí – vyšetřeními
v jiných zařízeních, která jen potvrzují již stanovenou diagnózu a na léčbě se již nic
nemění (scintigrafie, magnetické rezonance, imunologická vyšetření....).
Snažíme se zrychlit řešení sociální situace pacientů, u nichž často pozorujeme sklon
k medicinalizaci sociálních problémů, která vede k prodlužování hospitalizace
a k nárůstu komplikací během hospitalizace. Prodražuje se tak péče k základní
diagnóze, se kterou přišli.
Cílem zůstává snaha o zdokonalení vedení zdravotnické dokumentace zvláště
v podmínkách nového počítačového systému – odstranění závad, zjištěných během
akreditace v souladu s platnou legislativou. V neposlední řadě je i výchova mladých
lékařů, zvyšování specializace lékařů s cílem doplnit nadstavbové obory novými
specialisty za odcházející lékaře (důchodce) v rámci nemocnice. Dávat tak novým
sestrám a lékařům jasnou perspektivu a udržet je na našem pracovišti.
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CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
a)

Primář oddělení:
Zástupce primáře:
Vrchní sestra:
Zástupce vrchní sestry:

MUDr. Jiří Kubačák
MUDr. Jiří Polednik
Mgr. Romana Kopřivová
Bc. Božena Andrlová

b)

Personální změny na pracovišti ve sledovaném roce:
Nástup nových pracovníků
Únor:
Jitka Zbořilová, všeobecná setra CH3
Eva Čiháčková, všeobecná sestra CH operační sály
Srpen:
MUDr. Kateřina Marcaníková, lékařka
Září:
Ivana Štéblová, praktická sestra CHJIP
Listopad:
Petra Suchánková, sanitářka CS
Odchod pracovníků
Leden:
Marcela Štěrbová, sanitářka CH1
Únor:
Helena Kysučanová, vedoucí sestra CS
Prosinec:
Vlasta Navrátilová, všeobecná sestra JIP do SD
Personální změny, převody pracovníků
Leden:
Kristýna Bujtarová, sanitářka z CHJIP na CH1
Únor:
Světlana Pintěová, všeobecná sestra CH operační sály na CS
Květen:
Jitka Zbořilová, všeobecná sestra CH3 na neurologickou ambulanci
Červen:
Marcela Račanská, sanitářka z úseku prádelny na CH1
Červenec:
Ivana Hložková, sanitářka z CH3 na oddělení CLR
Vítězslava Ševčíková, sanitářka z OKB na CH3
Listopad:
Kamila Kroutilíková, všeobecná sestra CHJIP na CH1
Jana Jarošová, všeobecná sestra CH2 na CHJIP
Počet sester na MD a RD - 5.

c)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium
Příprava k atestaci z chirurgie
- MUDr. Šupová, MUDr. Maule
MUDr. Šupová
- Atestační zkouška - duben
MUDr. Maule
- Předatestační stáž, traumatologie, ÚN Brno,
únor-březen
- Předatestační stáž, hrudní chirurgie,
FN u sv. Anny Brno
- Předatestační stáž, neurochirurgie,
FN u sv. Anny Brno
- Předatestační stáž, cévní chirurgie,
FN u sv. Anny Brno
MUDr. Kačurik
- Ukončení chirurgického kmene - červen
MUDr. Coufal
- Ukončení chirurgického kmene - duben
MUDr. Marko
- V přípravě na chirurgický kmen - rezidenční
místo
MUDr. Knap
- Ukončení chirurgického kmene - listopad
MUDr. Oulehlová
- V přípravě na chirurgický kmen - rezidenční
místo
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MUDr. Sadílek
MUDr. Marcaníková

s. Kulkusová
Bc. Matysová
s. Vondrková

d)

- získání funkční licence F002 - Koloskopie
a metoda endoskopické polypectomie
- v přípravě na chirurgický kmen - rezidenční
místo
- Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
- NCO NZO
- Perioperační péče - NCO NZO
- Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
- NCO NZO

Účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost:
Účast na školících akcích
prim. MUDr. Kubačák
- Workshop TaTME, Pardubice, chirurgická klinika,
listopad
MUDr. Polednik
- Workshop TaTME, Pardubice, chirurgická klinika,
březen
MUDr. Kačurik
- Workshop TaTME, Pardubice, chirurgická klinika,
březen
MUDr. Kubalák
- XVI. Kongres pro léčbu rány, Pardubice, leden
MUDr. Sadílek
- IV. IBD pracovní dny, Hořovice, březen
- Koloskopie a metody endoskopické polypektomie,
FN Brno, duben
- Nutriční akademie, Valeč, duben
- XXV. Pražské chirurgické dny, Praha, květen
MUDr. Maule
- Poranění a chirurgie ruky, ÚN Brno, únor
- Osteosyntéza v praxi, Medin, červen
- XVIII. dny mladých chirurgů, Seč u Chrudimi, červen
MUDr. Coufal
- Poranění a chirurgie ruky, ÚN Brno, únor
- Základy chirurgie ruky, Dupuytren, tumory,
tenosynovitidy, FN Hradec Králové, duben
- Osteosyntéza v praxi, Medin, červen
MUDr. Knap
- XI. congres of wound management, Mariánské lázně,
duben
- Odborná stáž v břišní sonografii se zaměřením
na sonografii invazivní i neinvazivní, FN Ostrava,
květen
- Komplexní léčba syndromu diabetické nohy, IKEM
Praha, květen
MUDr. Marko
- XVIII. dny mladých chirurgů, Seč u Chrudimi, červen
- Kurz základních laparoskopických technik, Hradec
Králové, duben
- Laparoskopický kurz hernioplastiky, Hradec Králové,
duben
MUDr. Oulehlová
- XVIII. dny mladých chirurgů, Seč u Chrudimi, červen
- Kurz základních laparoskopických technik, Hradec
Králové, duben
- Laparoskopický kurz hernioplastiky, Hradec Králové,
duben
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Semináře s aktivní účastí
MUDr. Polednik
- XI. congres of wound management, 1. Infekce a NPWT,
2. raritní komplikace po operaci kýly, Mariánské lázně, duben
- Workshop NPWT, Konopiště, květen, NPWT - když se nedaří
- Nutriční akademie, Jak zhojit opravdu chronickou ránu, Valeč,
duben
- XVI. Kongres pro léčbu rány, Možnosti NPWT, Pardubice,
leden
MUDr. Oulehlová
- XVIII. dny mladých chirurgů, ERAS na okresním pracovišti,
Seč u Chrudimi, červen
Uspořádání Workshopu na téma „Laparoskopická operace tříselné kýly“
(přímá výuka na operačním sále pro čtyři externí lékaře)
Květen: lektor - prim. MUDr. Jiří Kubačák, spolupořadatel firma Covidien.
Říjen: lektor - prim. MUDr. Jiří Kubačák, spolupořadatel firma Covidien.
Uspořádání Workshopu na téma „Moderní operační řešení ventrální kýly“
metodou „MILOS“ (přímá výuka na operačním sále pro tři externí lékaře)
Květen: lektor - MUDr. Jiří Polednik, spolupořadatel firma Dahlhausen.
Říjen: lektor - MUDr. Jiří Polednik, spolupořadatel firma Dahlhausen.
Semináře chirurgického oddělení pro nelékaře:
Leden:
Ošetřovatelská péče o invazivní vstupy
Únor:
Novinky v urologii
Březen:
Ošetřovatelský proces u pacienta s dg. cholecystolithiasis
Duben:
Hygiena rukou a odpadové hospodářství - povinný seminář pro všechny
pracovníky
Květen:
Ošetřovatelský proces u pacienta s dg. fraktura pertrochanterica
Červen:
Ošetřovatelská dokumentace, její cíle, nejužívanější škály a testování
Přehled hodnotících škál a testů, jejich význam a využití
v ošetřovatelské diagnostice
Září:
Novinky v ošetřovatelských postupech péče o stomie
Říjen:
Ošetřovatelský proces u pacienta s dg. hernia ventralis
Listopad:
Bolest - fyziologie, fáze a léčba.
Prosinec:
Novinky v chirurgii - poznatky ze seminářů
Sestry chirurgického oddělení se účastní různých kurzů, školení, seminářů, které si
samy vyberou. Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR byla přidělena
dotace na rezidenční místa v oboru Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
a Perioperační péče. V měsíci listopadu nastoupily studium všeobecná sestra
Vondrková a Bc. Matysová.
e)

Nově pořízené přístroje nebo technologie:
Z Evropských rozvojových fondů bylo zakoupeno na chirurgické oddělení JIP deset
infuzních pump a deset lineárních dávkovačů. Na operační sál kostní akumulátorová
vrtačka, která přinese větší komfort pro pacienty i pro personál, při osteosyntézách
a umožní jemnější manipulaci v chirurgii ruky a nohy. Na operační sály nové operační
stoly s výrazně vyšší nosností pro pacienty s vyšším BMI, nové operační lampy s nižší
spotřebou energie a vyšší svítivostí. Dále na operační sály systém 3D laparoskopie
firmy Olympus. Tato technologie přináší naprostý převrat v laparoskopické operativě.
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Výrazně zlepšuje přehlednost operací, zkracuje operační čas a je výrazně bezpečnější
pro pacienta.
Zavedené nové léčebné postupy a metody:
Při absenci operačního rektoskopu a obtížné dostupnosti této metody na jiných
pracovištích jsme v tomto roce začali s transrektálními výkony pomocí speciálního
SILS/transrektálního portu a laparoskopického instrumentária. Zkušenosti s prvními
třemi pacienty jsou dobré a nadále hodláme tuto metodu rozvíjet.
Další důležité události:
Závažným problémem i nadále zůstávají pacienti, v tzv. Zvýšeném hygienickém
režimu. Počet pacientů ZHR za 1. pololetí 2018 - 181, což je v porovnání s minulým
rokem nárůst o cca 20 pacientů. Péče o tyto pacienty znamená poměrně zásadní
náklady na zdravotnický materiál a snížení obložnosti, tj. využitelnost lůžkového
fondu jak na standardním oddělení, tak na JIP.
f)

Přehled nejčastějších diagnóz:
K 409 Hernia inguinalis
K 802 Cholecystolithiasis
K 359 Appendicitis acuta
I 839 Varikosní komplex DKK
Z 967 Extrakce OSM
G 560 Sy. canalis carpi
C 189 CA colonis et recti
S 720 Fractura femoris proximalis
S 836 Poranění kolenního kloubu
I 70
Arteriosclerosis

g)

Výkony oddělení:
Operace chirurgické operační sály:
Rok
Cholecystectomie
Appendectomie
Hernioplastika
Operace žaludku
Operace tenkého střeva
Operace tlustého střeva
Ostatní břišní operace
Operace štítné žlázy
Operace prsu
Operace cévní
Operace kostní
Arthroskopie
Operace slinivky břišní
Dekomprese nervus medianus
Ostatní operace
Celkem

2015
157
148
224
9
45
83
92
0
16
106
505
72
3
79
785
2 324

2016
157
157
239
5
48
82
91
0
11
95
523
45
0
99
816
2 368

2017
149
120
233
9
44
86
87
0
13
77
515
34
8
111
959
2 445

2018
150
122
200
13
51
95
110
0
7
77
512
44
4
90
1 052
2 527
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Laparoskopické operace chirurgie operační sály:
Rok
Laparoskopická cholecystektomie
Laparoskopická apendektomie
Laparoskopická hernioplastika
Laparoskopická resekce střeva
Diagnostická laparoskopie
Laparoskopie celkem

2015
140
146
142
20
31
479

2016 2017
144 140
156 120
143 149
27
25
40
30
510 464

2018
140
120
157
28
39
484

Odborné chirurgické ambulance:
Rok
Chir. ambulance celkem
Z toho přijato
Cévní ambulance
Traumatologická ambulance
Mammární ambulance
Proktologická ambulance
Ambulance chronických ran
Kylní ambulance
Konziliární vyšetření

2015 2016
2017
2018
23 735 24 231 24 996 26 484
3 920 3 917 3 806 3 813
1 940 1 792 1 783 1 631
1 853 1 642 1 641 1 436
408
480
430
377
2 012 2 077 1 913 1 753
706
887
968 1 167
364
332
311
272
1 926 1 658 1 986 1 982

Proktologická ambulance a endoskopie:
Rok
Koloskopie
Polypektomie
Biopsie
Anoskopie
Barronova ligace
Ošetřeno včetně konzilií

2015
723
388
394
560
67
2 022

2016
789
361
389
508
115
2 077

2017
692
289
376
583
193
1 913

2018
656
282
411
527
162
1 753

2017
637
36
827
6
75
4
47
8

2018
609
39
715
5
75
8
62
15

Jednotka intenzivní chirurgické a pooperační péče:
Rok
Počet pacientů
Počet exitů
Počet vyšetření EKG
KPR
Počet kanylací CŽ
Počet pacientů ÚPV
Počet pacientů ZHR
Hrudní punkce a drenáže

2015
633
25
1 070
6
55
6
35
11

2016
691
14
874
5
61
3
34
16
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Centrální sterilizace

Rok
Myčky

2015

2016

2017

2018

729

835

883

1 130

4 672

4 926

5 731

7 182

58

56

64

88

2 215

2 435

2 543

2 231

Sterilizace kontejnerů

14 279

14 139

14 196

14 521

Odběr demineralizované vody v l

13 577

13 974

11 950

11 937

Folie

88 573

92 505

90 286

88 864

3 082

3 135

3 036

2 717

Myčka ultrazvuková
Formaldehydová sterilizace
Parní sterilizace

Folie privátní lékaři

Operační světla
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UROLOGICKÝ ORDINARIÁT
a)

Vedoucí lékař:
MUDr. Jiří Banovský
Zástupce vedoucího lékaře:
Staniční sestra:
Ludmila Haládiková

b)

Personální změny na pracovišti ve sledovaném roce:
Od 1. 2. 2018 nastoupil MUDr. Vladimír Valter z ARO.

c)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:
---

d)

Účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost:
MUDr. Trnečková Martina
- Dlouhé Stráně, 20. ročník Moravské urologické
sympozium, 19.-20. 4. 2018
Všichni lékaři a sestry urologického ordinariátu se pravidelně zúčastňují seminářů
pořádaných Českou lékařskou společností a Českou urologickou společností.

e)

Nově pořízené přístroje nebo technologie:
V rámci projektu IROP návazná péče byly pořízeny 2 ks ultrazvukových přístrojů,
1 ks operační stůl, 3 ks ureterorenoskop, 1 ks endoresektor, 1 ks urethrotom,
1ks urodynamika.
Mimo IROP návaznou péči byl pořízen 1 ks pistole bioptická.
Zavedené nové léčebné postupy a metody:
---

f)

Nejčastější diagnózy hospitalizovaných pacientů:
N 20.1
Kámen močovodu
N 20.0
Kámen v ledvině
N 40.0
Adenom prostaty
C 61
Karcinom prostaty
N 13.6
Zánět ledviny
N 30
Zánět močového měchýře
C 67
Nádory močového měchýře
N 41
Zánět prostaty
N 45
Zánět nadvarlete
N 47
Zúžení předkožky
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g)

Výkony ordinariátu:
Rok

2016

Urologické výkony prováděné na chirurgickém
operačním sále
158
Reoperace
1
Urologické výkony prováděné
na endoskopickém urologickém sále
1 687
Z toho:
Transuretrální výkony
- (TURP, TUPE, TUR, OUTI)
106
- uretroskopie + ureteronoskopie
124
- cystoskopie s katetrizací močovodu
573
- cystoskopie diagnostická
517
- punkční výkony (nefrostomie, epicystostomie
164
punkce ledvinných cyst, punkce prostaty)
- mechanická lithotrypse a extrakce konkrementů
203
z močového měchýře, močovodu a ledviny, PCNL
Pracoviště LERV
270

2017

2018

147
0

130
0

1 758

1 550

132
144
653
450
159

91
142
488
438
125

183

266

137

105

Ambulance

2016

2017

2018

Počet ošetření
z toho konzilií
Počet pacientů

9 665
350
3 267

9 281
237
3 425

9 792
284
3 393

Využití lůžkového fondu

2016

2017

2018

Počet hospitalizovaných
Ošetřovací dny
Využití lůžek v %
Průměrná ošetřovací doba

922
5 355
73,3
5,8

848
4 595
64,7
5,4

789
3 918
53,8
5,0

Vyškovská urologie má pravidelný příjem pacientů z jiných okresů.
Ve druhé polovině roku 2018 se na urologii prohloubila personální krize (gravidita
lékařky, dlouhodobá PN ordináře), což se odrazilo jak v běžném provozu,
tak v zajištění ÚPS. Během prosince byl dohodnutý nástup MUDr. Kabilky do funkce
primáře urologického oddělení od 1. 2. 2019, čímž by mělo dojít ke stabilizaci oddělení.
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NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
a)

Primář oddělení:
Zástupce primáře:
Vrchní sestra:
Zástupce vrchní sestry:

MUDr. Naděžda Fišerová
MUDr. Jana Kadlčíková
Mgr. Ludmila Ryšková
Bc. Fryčová Eva

b)

Personální změny na pracovišti ve sledovaném roce:
sestra Čápová - od 1. 5. přechod na interní JIP, na příjmové ambulanci s. Zbořilová
sestra Hrnčířová - ukončila pracovní poměr k 1. 11. z odborné ambulance, převod
s. Tesařové z N 2
sestra Tichá a Tesařová - N 2, nástup za dlouhodobou PN
sestra Hegrová - N 1, PN před rodičovskou dovolenou
sestra Dvořáková - dlouhodobá PN, od 8/18 nástup sestry Pantůčkové
staniční sestra N JIP Vrtílková - odchod do SD, nová staniční sestra Bc. Fryčová Eva,
dlouhodobá PN sestry Šimáčkové
Ukončili pracovní poměr:
MUDr. Michalková k 1. 9., MUDr. Velebová k 1. 10., MUDr. Bobošová k 1. 11. - nutné
odvolání MUDr. Jaklové z Brna a MUDr. Vašíčkové z DO na 2 měsíce.
MUDr. Machková nastoupila od 9/18 na úvazek 0,5. Od 11/2018 dlouhodobá PN paní
primářky MUDr. Fišerové.
Plánuje se stěhování do náhradních prostor s omezením lůžek začátkem roku 2019,
koncem roku se má uskutečnit nové výběrové řízení.

c)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:
Rezident – PSS ARIP sestra Vančurová N JIP, tři sestry ukončily nástupní praxi.

d)

Aktivní účast lékařů na vzdělávacích akcích, semináře:
MUDr. Fojtíková – Neuropatie u diabetiků (Svaz diabetiků Vyškov)
Účast sester na vzdělávacích akcích:
Lékaři se účastní pravidelně seminářů a školících akcí pořádaných Lékařskou komorou,
ČLS JEP Vyškov a společně se sestrami i celoústavních konferencí v jídelně nemocnice
a odborných seminářů organizovaných farmaceutickými firmami. Organizujeme sami
semináře přímo na oddělení v rámci provozních porad – kreditní systém zrušen od 9/17.

e)

Zavedené nové léčebné postupy a metody, nové přístroje:
Za rok 2018 bylo provedeno 33 fibrinolýz (2017 - 38) + k přípravě 63 (2017 - 89),
tj. vyšetření a příprava se provedla, ale fibrinolýza se nepodala pro kontraindikaci.
Iktové centrum – stále složitější, podrobnější a náročnější zadávání případů
do celosvětového registru SITS. Vykazujeme ještě do národního registru RES-Q – je
patrné zlepšování sledovaných parametrů v péči o CMP v celorepublikovém měřítku.
Máme současně povinnost sledovat, počítat a odesílat 1x ročně na MZČR indikátory
kvality. Ty jsme též povinni zveřejňovat každé pololetí na WEB stránkách nemocnice.
Představuje to velké kvantum soustředěné práce a další administrativy
pro MUDr. Kadlčíkovou a MUDr. Hanouskovou.
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e)

Zavedené nové léčebné postupy a metody, nové přístroje:
Převod starých lůžek z GYN oddělení na naše oddělení.
Zhodnocení nejdůležitějších událostí sledovaného období:
Fluktuace lékařů, dlouhodobé PN personálu – je stále náročnější zabezpečit provoz
oddělení i ambulancí, služeb a příslužeb lékařů. Trvalé navyšování počtu pacientů
vyšetřovaných v ambulantní části oddělení.

f)

Nejčastější hlavní diagnózy u hospitalizovaných pacientů (nová sestava FONS):
M 54.47-M 54.57
Lumbago s ischiasem
305
I 63.3-I 63.4
Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí
209
R 42
Závrať - vertigo
140
I 67.2
Mozková aterosklerosa
56
G 40.5-G 40.9
Epilepsie
53
M 53.12-M 53.13
Cervikobrachiální syndrom
53
I 64
CMP neurčená jako krvácení...
50
M 51.1
Onemocnění lumbálních a jiných meziobratl. plotének s radik. 45
M 53.01-M 53.02
Cervikokraniální syndrom
41
G 45.0-G 45.1
Sy arterie karotické
28
I 61.0-I 61.6
IC krvácení
20
R 55
Mdloba, kolaps
19

g)

Výkony oddělení
rok 2016

rok 2017

Pomocné metody:
EEG celkem
880
- z toho dětských
100
(úv. 0,75 od 2016, MUDr. Ondřich vlastní EEG od r. 2018)

rok 2018

874
113

743
100

2 879
1 829
1 050

2 911
1 836
1 075

3 036
1 947
1 089

978

1 039

1 068

Příjmová a odborná ambulance:
9 127
příjmová (od 10/2016)
odborná (od 10/2016)
- z toho konzilia
1 194
- z toho cévní ambulance (od 3/2014) 331

9 351
2 299
7 052
1 349
415

9 479
2 372
7 107
1 428
396

45
1 453
12 662
16 054
8,7
371
281,4
78,9

45
1 345
12 793
15 986
9,5
439
284,3
80

EMG laboratoř - celkem vyš.
- z toho EMG
EP
Ultrasonologická vyšetření

Lůžková část celkem:
Počet lůžek
Celkem pacientů
Ošetřovací dny
Celková kapacita
Průměrná ošetřovací doba
Uzavřená lůžka
Využití ve dnech
% využití

45
1 590
12 519
16 289
7,9
181
278,2
76,9
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Z toho JIP:
Počet lůžek
Celkem pacientů
Průměrná ošetřovací doba
Ošetřovací dny
% využití

5
361
4,3
1 534
83,8

5
366
4,0
1 467
80,4

5
315
4,8
1 513
82,9
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PLICNÍ ODDĚLENÍ
a)

Primář oddělení:
Zástupce primáře:
Vrchní sestra:
Zástupce vrchní sestry:

b)

Personální změny na pracovišti ve sledovaném roce:
Úmrtí primáře MUDr. Pavla Daňka, ukončení pracovního poměru MUDr. Turčaniové.
Změna na pozici primáře (MUDr. Milan Judásek) a zástupce primáře
(MUDr. Květoslava Barteysová). Nástup MUDr. Aleny Dvořákové (lékařka
s ukončeným interním kmenem) a MUDr. Andrey Molnárové (lékařka
se specializovanou způsobilostí v oboru).

MUDr. Milan Judásek
MUDr. Květoslava Barteysová
Šárka Kolouchová
Mgr. Jana Šmerdová

V rámci SZP: po odchodu Petry Křížové nástup Heleny Morbitzerové, dále nástup
Šárky Metelkové, současně zkrácení úvazku Boženy Stepienové.
Dlouhodobý nedostatek sester, zejména do směnného provozu, řešen vlastními silami navýšením přesčasové práce a výpomocí sester z plicní ambulance.
c)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:
MUDr. Dvořáková pokračuje ve specializační přípravě – převážně na domovském
pracovišti, které má akreditaci pro vzdělávání II. stupně. Absolvovala také stáž z hrudní
chirurgie ve FN Brno. Ostatní lékaři mají specializovanou způsobilost v oboru.

d)

Účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost:
prim. MUDr. Judásek
- člen akreditační komise a atestační komise MZ
- Moravský mezikrajský seminář, duben
- XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie, říjen
MUDr. Barteysová
- XXII. Hradecké pneumologické dny, duben
- XVII. Setkání lékařů v Litomyšli, květen
MUDr. Molnárová
- semináře KNPT, FN Brno
MUDr. Dvořáková
- semináře KNPT, FN Brno
Lékaři se pravidelně účastní ústavních seminářů a akcí garantovaných ČPFS.
Sestry se účastní individuálně seminářů v rámci celoživotního vzdělávání (např. sestra
Šmerdová se účastnila sesterské sekce Moravskoslezských dní pneumologie). Na našem
oddělení uspořádán seminář o hemoterapii, střední zdrav. personál školen v edukaci
inhalačních systémů.

e)

Nově pořízené přístroje nebo technologie:
Z inventáře RDO převeden ultrazvukový přístroj, který využíváme v diagnostice
plicních nemocí, zejména postižení pohrudnice.
Zavedené nové léčebné postupy a metody:
---
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f)

Nejčastější diagnózy:
J 44
Chronická obstrukční plicní nemoc
J 45
Asthma bronchiale
J 12 - 18
Zápaly plic
C 34
Nádorová onemocnění plic, plicní metastázy
J 20
Akutní onemocnění horních a dolních cest dýchacích
I 10, 25, 27, 50
Nemoci oběhového ústrojí (hypertenze, ICHS, TEN)
A 15
Tuberkulóza plic
J 84
Plicní fibrózy
J 90
Onemocnění pohrudnice
D 86
Sarkoidóza
J 99
Plicní projevy systémových onemocněních
J 93
Pneumothorax

g)

Výkony oddělení:
rok 2016
Lůžková část
Bronchoskopie
87
Pleurální punkce
120
Transtorakální biopsie plic pod CT
2
Inhalace
796
Spirometrie
1 106
Sono hrudníku
21

rok 2017

rok 2018

110
54
2
401
642
22

102
93
8
403
794
90

Ambulantní část
Počet konsilií
Počet vyšetření
Tuberkulinová zkouška
BCG vakcinace
Spirometrie
Infuzní léčba
Inhalace

326
3 558
29
21
2 924
118
26

245
3 545
65
16
2 805
77
13

290
4 133
12
57
3 465
198
17

Počet lůžek
Počet hospitalizací
Počet OD
Využití lůžkového fondu v %
Délka hospitalizace

15
561
6 038
109,9
10,8

15
543
6 409
117,1
11,8

15
608
6 705
122,5
11,0

Závěr:
Na lůžkovém oddělení opět oproti předchozímu roku vzrostl počet hospitalizací, dále
narůstá počet ošetřovacích dnů a zkracuje se délka hospitalizace. V meziročním
srovnání je patrný nárůst výkonů i počtu ošetřených pacientů na plicní ambulanci.
Pro zkvalitnění péče o pacienty byla nově zavedena možnost objednávání. V rámci
plicní ambulance funguje poradna pro odvykání kouření, která je součástí
celorepublikové sítě center pro odvykání kouření. K našim prioritám patří
spokojenost pacientů, vedle vlastní medicínské péče a komfortního prostředí,
které pacientům poskytujeme, toho dosahujeme individuálním přístupem, pokud
to umožňuje epidemiologická situace a provoz oddělení, neomezujeme návštěvy
blízkých osob.
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DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ ODDĚLENÍ
a)

Primář oddělení:
Zástupce primáře oddělení:
Vrchní sestra:
Zástupce vrchní sestry:

b)

Personální změny na pracovišti ve sledovaném roce:
MUDr. Terešková, pediatr s odbornou způsobilostí, nastoupila od 30. 1. 2015 na MD
a stále na ní setrvává.
MUDr. Pukowietzová odešla k 1. 4. 2018.
MUDr. Sulovcová odešla k 1. 3. 2018.
MUDr. Hronek byl jmenován zástupcem přednosty DO od 1. 1. 2018.
MUDr. Trávníčková nastoupila od 1. 3. 2018 jako absolventka.
MUDr. Marko nastoupila od 1. 7. 2018 jako absolventka.
MUDr. Spáčilová si snížila od 1. 5. 2018 úvazek na 0,8.
MUDr. Adamcová nastoupila od 15. 10. 2018 jako absolventka.

c)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:
---

d)

Účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost:
prim. MUDr. Mokroš
- Diabetologický seminář, Brno, březen
- Festival kazuistik, Luhačovice, duben
MUDr. Dujíčková
- Kardiologický kongres, Praha, duben
MUDr. Hronek
- Gastroenterologická stáž, FN Motol, prosinec
MUDr. Trávníčková
- Pediatrie pro praxi říjen, KPR novorozenců, Praha, březen
MUDr. Vašíčková
- Pediatrie pro praxi říjen, KPR novorozenců, Praha, březen
MUDr. Marko
- KPR novorozenců, Praha, březen

e)

Nově pořízené přístroje nebo technologie:
V červenci byl z prostředků organizace zakoupen nový křísící přístroj pro KPN
novorozenců - Neopuff. Z dotačních prostředků bylo zakoupeno nové sono
pro Kardiologickou poradnu a byly pořízeny 2 zcela nové inkubátory
pro novorozenecký úsek.

MUDr. Pavel Mokroš
MUDr. Pavel Hronek
Renata Indrová
Dagmar Zbořilová

Z dotačních prostředků byly pořízeny 4 nové monitory pro JIP, a to včetně nové
centrály, dále postele pro děti a matky na stanici DO I v počtu 8 kusů a nové postýlky
pro děti v počtu 5 kusů a na JIP byla zakopuena 1 nová postel. Na DO II byly
z dotačních prostředků zakoupeny 2 velké postele a 2 noční stolky.
Zavedené nové léčebné postupy a metody:
Byl zaveden Thulesiův ortostatický test k určení ortostatické hypotenze, dále byla
primářem zavedena nová metoda kontinuální monitoringu glykémie u pacientů s DM
typ 1, a to pomocí Free style libre sensoru zavedeného do podkoží na paži. Tento senzor
sleduje 20 dnů nepřetržitě hladiny krevního cukru u diabetiků bez nutnosti odpichu krve
z prstu. Tímto způsobem velmi zpřesní informace jednak o aktuální hladině cukru
v těle, ale též určuje i trend v jejím vývoji. Zahájeno vyšetřování presepsinu bedside
sytémem - jde o nový parametr akutního zánětu. MUDr. Hubinka vytvořil sonografický
atlas CNS u novorozenců, a to včetně nejčastejších patologických stavů.
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Od 1. 3. 2018 začala fungovat nově otevřená odborná gastroenterologická poradna
vedená MUDr. P. Hronkem.
f)

Nejčastější diagnózy:
J 209
Bronchitis ac. NS
A 080
Rotavirová gastroenteritis ac
A 090
Gastroenteritis ac. NS
S 000
Contusio capitis
J 029
KHCD
J 189
Pneumoniae NS
N 10
Pyelonefritis ac
J 040
Laryngitis ac.
J 039
Tonzilitis ac. NS
R 55
Mdloba

g)

Výkony oddělení:
Celkový počet lůžek na DO je nyní 44 lůžek, z toho 4 lůžka DO JIP, 10 lůžek DO novorozenecký úsek, standardní lůžka DO I. + DO II., celkem 30 lůžek.
rok 2017
Lůžková část počet lůžek
uzavřená lůžka (dny)
obložnost (%)
ošetřovací doba (dny)
počet hospitalizovaných
(včetně matek)
z toho: JIP

III.
IV.

Celkem

44
0
67,9
10 897
2 938

44
0
73,2
11 758
3 166

4
0
67,6
987
0
388

4
0
76,0
1 110
0
449

počet lůžek
uzavření lůžek
obložnost (%)
ošetřovací doba (dny)
úmrtí
počet hospit. pacientů

Novorozenecké odd. - porody

Statistika
Rok
I.
II.

rok 2018

2010
143
145
155
156
599

2011
124
152
163
148
587

2012
160
165
179
159
663

2013
169
182
194
205
750

2014
202
249
281
218
950

2015
215
219
239
211
884

2016
235
242
287
236
999

2017
263
262
292
236
1 053

2018
234
247
289
236
1 006
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Rok
Počet živě narozených dětí
Do 2 500 g
Nad 2 500 g

Z toho alternativní
Ambulantní porod
Dvojčata
Trojčata

Převoz JIP FDN Brno

Převoz kojenecký ústav
Rok
úmrtí
váha do 1500 g
1 500-1 990 g
2 000-2 490 g

2010
599
13
586

6
16
1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
587 663 749 950 884 1 003 1 053 1 010
22
22
21
30
29
20
14
24
565 641 728 920 855 983 1 039 986
113 208 197 251
210 174
32
30
43
53
66
6
6
5
12
3
4
5
4
1
0
0
8
9
12
17
15
17
17
25
4
1
-

2015 2016
0
0
0
0
2
1
27
19

2017 2018
0
0
0
0
0
3
0
21

Počet vyšetření

Ambulantní část
Rok
Příjmová ambulance
Odborná ambulance
Kardiologie
Rizikoví novorozenci
Celkem

2012
1 242
1 359
629
18
3 248

2013
1 363
1 808
752
9
3 932

2014 2015
1 470 1 631
1 791
571
893
825
2
1
4 156 4 028

2016
1 679
1 440
869
26
4 014

2017 2018
1 823 1 791
1 471 1 463
773
820
30
15
4 097 4 089

Závěr:
Dne 26. 4. 2018 byl na DO Zdravotní klaun. Proběhlo školení SZP v KPR novorozenců
paní Vařekovou – lektorkou RZP. V prosinci proběhla na DO 2x Mikulášká besídka. Průběžně
probíhá Čtení s babičkou.
Za velmi důležité považuji výrazné zvýšení počtu porodů v naší porodnici, kde však často
rodí i tzv. alternativní matky, což jsou rodičky se zcela specifickými požadavky na průběh
porodu a poporodní péči, a to často vede ke vzniku konfliktních situací mezi rodiči
a personálem novorozeneckého úseku. Za zvládnutí této problematiky, a tím spojeným
podstatným nárůstem objemu práce na novorozeneckém úseku, patří těmto pracovníkům
velký dík.
V rámci provozních schůzí DO probíhají i odborné lékařské semináře pro rozšíření
a zopakování důležitých témat pediatrie. Každou středu na ranní schůzce probíhají lékařské
minisemináře, na kterých se podílejí všichni lékaři oddělení. Témata jsou volena v návaznosti
na aktuální diagnózy, které se v danou dobu vyskytují na oddělení, či jsou prezentovány
poslední publikované studie s pediatrickou problematikou.
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GYNEKOLOGICKO - PORODNICKÉ ODDĚLENÍ
a)

Primář oddělení:
Zástupce primáře:
Vrchní sestra:
Zástupce vrchní sestry:

b)

Personální změny na pracovišti ve sledovaném roce:
K 31. 12. 2018 na oddělení pracují:
Čtyři lékaři s atestací na úvazek 1,0 (prim. MUDr. Eim, MUDr. Babjak, MUDr. Hroudný,
MUDr. Gebauerová), z toho 1 lékařka na rodičovské dovolené (MUDr. Gebauerová).
Jedna lékařka s atestací na úvazek 0,1 (MUDr. Rumpíková). Šest lékařů bez atestace
na úvazek 1,0 (MUDr. Šmerdová, MUDr. Vašíček, MUDr. Krhovský, MUDr. Gamcová,
MUDr. Osičková, MUDr. Kocanda). Jedna lékařka bez atestace na úvazek 0,5
- MUDr. Hloušková. Dalších 5 externích lékařů má uzavřenou dohodu na výkon ÚPS
(MUDr. Gebauer, MUDr. Vystavěl, MUDr. Štelcl, MUDr. Opletal, MUDr. Matěna).

MUDr. Josef Eim
MUDr. Branislav Babjak
Jitka Abrahámová

Pracovní poměr ukončila v červnu MUDr. Foltinová Vendula. Od září nastoupila
na úvazek 0,5 MUDr. Hloušková, která se vrátila po rodičovské dovolené.
K 31. 12. 2017 pracuje na gynekologicko-porodnickém oddělení 30,1 úvazku sester.
Z toho: 2 sestry na rodičovské dovolené, 1 sestra na úvazek 0,1. Dalších 10 sester pracuje
na dohodu jako externí porodní asistentky.
c)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:
V přípravě na atestaci z oboru gynekologie a porodnictví je 7 lékařů (MUDr. Kocanda,
MUDr. Osičková, MUDr. Vašíček, MUDr. Krhovský, MUDr. Gamcová,
MUDr. Šmerdová, MUDr. Hloušková)

d)

Aktivní účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost:
MUDr. Babjak Branislav
- Malý doškolovací den Levret, Brno
- 18. Česko-slovenská konference reprodukční
gynekologie, Brno
- Odborný seminář, IVF Zlín
- Urogynekologie,konference, Kyjov,
prim. MUDr. Eim Josef
- Konference Sekce gynekologické endoskopie, Olomouc
- Festival kazuistík z pediatrie, Luhačovice
MUDr. Krhovský Miroslav - Malý doškolovací den Levret, Brno
- Odborný seminář, IVF Zlín
MUDr. Gamcová Viktorie
- Malý doškolovací den Levret, Brno
- Odborný seminář, IVF Zlín
- 2 měsíční stáž ARO, Vyškov
- Týdenní kurz před kmenem + absolvování testu
MUDr. Hroudný Lubomír
- Seminář pro amb. gynekology, Brno
- Malý doškolovací den Levret, Brno
- Odborný seminář, IVF Zlín
- Ultrazvuk a zobrazovací metody v gynekologii, Olomouc
MUDr. Vašíček Martin
- Malý doškolovací den Levret, Brno
- Celostátní konference ČGPS, Brno
MUDr. Šmerdová Marcela - Malý doškolovací den Levret, Olomouc
- Odborný seminář, IVF Zlín
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MUDr. Osičková Veronika
MUDr. Kocanda Jan

e)

- Předatestační stáž, interní oddělení, Vyškov
- Odborný seminář, IVF Zlín
- Předatestační stáž, interní oddělení, Vyškov
- Předatestační stáž, chirurgické oddělení, Vyškov
- Předatestační stáž, ARO, Vyškov

Nově pořízené přístroje nebo technologie:
V roce 2018 v rámci programu IROP byli pořízeny – 2x nový USG přístroj Voluson
S 10 značky GE a laparoskopická technika – 2x nová kompletní laparoskopická věž
firmy Olympus obsahující:
Insuflátor Olympus UHI-4, Kamerový systém VISERA ELITE II 2x, Monitor
OEV262H, Procesor + zdroj sv. OTV-S200 2x, Kamerová hlava 2x, Záznamové
zařízení TEAC 2x, Pálení ESG-400, 2pedál k ESG, Pálení USG-400, Měnič pro laparo
nástroje, Odsávací pumpa Medela Basic 35 2x, Flexibilní Endoskop CYF-5,
Kamerová hlava 3CMOS, Zdroj světla CLV-S200-IR, Laparo optika IR 30,
Světlovodný kabel. Starší USG přístroj Toshiba se přesunul na gynekologickou
ambulanci Rousínov.
Zavedené nové léčebné postupy a metody:
Standardně provádíme úplné spektrum gynekologické operativy jak klasické,
tak laparoskopické. Důraz klademe především na laparoskopický přístup. Plně je
v provozu oddělení jednodenní gynekologické péče, které se z velké části podílí
na snížení počtu ošetřovacích dní gyn. por. oddělení. Na porodnici je možnost
ambulantního porodu, při kterém rodička po několika hodinách po porodu opouští
oddělení. Tuto alternativu klasického porodu jsme zavedli k zatraktivnění porodnice
a nalákaní dalších možných zájemkyň rodit v naší porodnici. Dokumentace související
s ambulantním porodem byla vypracována ve spolupráci s novorozeneckým oddělením.
Druhým rokem naše porodnice zahájila spolupráci se soukromými porodními
asistentkami. Tyto porodní asistentky se svou klientkou mají umožněn přirozený porod
na našem pracovišti pod dohledem lékaře. Tato aktivita je vyvíjena za účelem zvýšení
prestiže naší porodnice a zvýšení počtu porodů. Probíhají pravidelné dny otevřených
dveří na porodním sále, které vedou naše porodní asistentky. Od září 2012 naše porodní
asistentky vedou Kurz předporodní přípravy v Bučovicích, z důvodů podchycení
těhotných žen z okolí Bučovic a Slavkova. Pokračuje se v zavádění nové ošetřovatelské
dokumentace a celé zdravotní dokumentace dle nařízení ředitele nemocnice.

f)

Nejčastější diagnózy hospitalizovaných pacientů:
O 80.0
Spontánní porod záhlavím
O 42.0
Předčasné porušení plodových blan - začátek porodu do 24 hod.
O 48
Prodloužené těhotenství
N 83.2
Jiné a neurčené cysty vaječníku
D 25.1
Intramurální leiomyom dělohy
O 02.1
Zamlklý (nevypuzený) potrat
O 04.9
Lékařský potrat
O 82.1
Akutní sectio caesarea
O 42.1
Předčasné porušení plodových blan – začátek porodu nad 24 hod.
N 84.0
Polyp těla děložního
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g)

Výkony oddělení:
Využití lůžkového fondu:
Počet lůžek
Ošetřovací dny
Lůžková kapacita
Dny uzavřených lůžek
% využití
Průměrná ošetřovací doba
Zemřelí
Hospitalizovaní
Jednodenní péče na lůžku
Celkově hospitalizace +
JPL

2014
30
9 643
10 800
150
89,3
4,5
2
2 120
249

2015
30
9 165
10 755
195
85,2
4,5
1
2 033
291

2016
30
9 409
10 800
180
87,1
4,6
2
2 048
286

2017
30
9 285
10 785
165
86,1
4,4
1
2 097
304

2018
30
8 491
10 770
180
78,8
4,2
0
2 029
285

2 369

2 324

2 334

2 401

2 317

2014

2015

2016

2017

2018

Velké operace (LSK, LAVH,
SC)

574

509

565

541

485

Malé operace

987

1 038

937

955

889

18

16

10

21

11

Porody

938

881

999

1 048

1 006

Laparoskopické operace
celkem

392

342

386

356

307

11

9

9

10

6

4 140

3 890

4 167

4 871

4 575
1 754

1 916

1 846

66

71

54

Operace na oddělení:

Onkologické operace

Reoperace
Počet
sono
vyšetření

Nemocnice
Poliklinika

Urodynamické vyš.

76

70
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Onkogynekologie
•

Statistika nově zachycených prekanceróz a maligních nádorů:

Prekancerozy CIN I +
děložního
CIN II
hrdla
CIN III
Ca in situ
Ca hrdla děložního
Ca těla děložního
Ca ovarií
Ca prsu
Ca ostatní
Celkem ca

•

Počet
pacientek
12

0-14

15-19

20
1
4
12
6
0
3
25

20-49

50-64

10

1

65 a více
let
1

19
1
1

1

0

2

3
7
1

5
3

3

2
13

1
9

Onkogynekologické operace:

Onkogynekologické
operace

2014

2015

2016

2017

2018

Radikální
vulvektomie

1

2

0

0

0

LARVH

0

2

2

4

4

Abd. HYE +
lymfadenektomie

7

10

5

13

5

Abd. rozšířená
hysterek.

10

1

3

4

2

LAVH + APPE +
omentektomie

0

1

0

0

0

Celkem

18

16

10

21

11

Lymfadenektomie

14

15

8

18

10

Ambulantní část:
•
•
•
•
•
•
•

V ambulantní části oddělení jsou v provozu poradny:
ambulance léčby neplodnosti
indikační poradna
mammární poradna
odborná ambulance
prenatální poradna
urogynekologická ambulance
příjmová ambulance
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Počet vyšetření/ rok
Ambulance léčby neplodnosti
Indikační poradna
Mammární ambulance
Odborná ambulance
Prenatální poradna
Příjmová ambulance (UPS)
Urogynekologická ambulance
Celkem
Sono vyšetření (Nem. + Poliklinika)
CTG

Pacienti ošetřeni
v rámci jednodenní
gynekologie
Pojišťovna 111, 211
(vedeni jako JPL)
Ostatní pojišťovny
(zahrnuto do
hospitalizovaných
pacientů)
Celkem

Porody
Počet
porodu
Počet SC
Forceps
VEX

2014
345
352
105
922
1 878
198
76
3 876
5 341
4 757

2015
402
361
82
915
1 607
211
70
3 648
5 265
4 496

2016
357
378
43
986
1 911
256
66
3 997
5 894
5 289

2017
271
341
41
1 047
1 847
264
71
3 882
5 806
5 168

2018
78
245
36
1 081
2 124
371
54
3 989
6 013
5 205

2014

2015

2016

2017

2018

249

291

286

304

285

141

146

154

153

151

390

437

440

457

436

2014

2015

2016

2017

2018

938

881

999

1 048

1 006

93/9,9 %
14/1,5 %
8/0,9 %

74/8,4 %
9/1,0 %
12/1,4 %

102/10,2 %
12/1,2 %
7/0,7 %

108/10,3 %
16/1,5 %
4/0,4 %

114/11,3 %
11/1,1 %
8/0,8 %

Plně se využívají nadstandardní pokoje (celkem 12 jednolůžkových pokojů se sociálním
zařízením), kterými se zvýšil komfort, a vytvořilo soukromí pro hospitalizované pacienty.
Je to v souladu s požadavky pacientské veřejnosti. Celoroční vytíženost je cca 100 %. V rámci
oddělení šestinedělí funguje Baby Friendly Hospital. Pokračuje spolupráce na bázi
alternativních porodů. Více jako dvě třetiny porodů se realizovalo za účasti otce. Probíhají
kurzy plavání a kurzy tělocviku pro těhotné v rámci přípravy k porodu. Nadále je našimi
pacienti využívaná jednodenní gynekologická péče na lůžku (one day surgery). Cílem
je efektivní využití ekonomických zdrojů a efektivní využívaní lůžkového fondu naší
nemocnice při zachovaní vysoké bezpečnosti chirurgických výkonů pro klientskou veřejnost,
co se týká jak personálního, tak přístrojového vybavení. Toto oddělení se stalo neoddělitelnou
a klientskou veřejností preferovanou a vyhledávanou součástí gynekologické péče naší
nemocnice. Nadále pokračuje spolupráce s Centrem reprodukční gynekologie Zlín při
diagnostice a léčbě neplodných párů.
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Závěr:
Zhodnocení nejdůležitějších událostí za sledované období, řešení případných mimořádných
událostí, sponzorské dary, ostatní aktivity vztahující se k činnosti oddělení.
Gynekologicko-porodnické oddělení vykonává standardní péči o zdraví ženy na úrovni okresní
nemocnice, a v mnoha ohledech i na úrovní klinik (vyjma předčasných a patologických porodů,
které dle doporučení ČGPS patří do kompetence perinatologických center). Vykonáváme
veškerou gynekologickou operativu včetně nejnáročnějších onkologických operací. Soustředíme
se zejména na endoskopické techniky, které provádíme skoro ve 100 % případů. Na oddělení
neexistují pořadníky objednání na operační výkony. Jako ostatní okresní gynekologické oddělení
v republice se potýkáme s poklesem počtu hospitalizovaných pacientů.
Porodnice nabízí klientkám přirozené klidné prostředí k porodu. Důkazem zaměření
se na přirozenost porodního děje je stabilně nízké procento císařských řezů (kolem 10 %),
při zachování velmi nízké hodnoty perinatální úmrtnosti. Porod per S.C. je vnímán jako zásadní
operativní zákrok a stabilně není nabízen jako alternativa spontánního porodu
(tedy tzv. „na přání“), což odpovídá modernímu celosvětovému trendu.

Insulfátor

Kamerový systém
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ODDĚLENÍ ORL
a)

Primář oddělení:
Zástupce primáře:
Vrchní sestra:
Zástupce vrchní sestry:

b)

Personální změny na pracovišti ve sledovaném roce:
Dne 1. 3. 2018 nastoupila nová lékařka MUDr. Kellnerová, v říjnu odešla na MD.

c)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:
----

d)

Účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost:
prim. MUDr. Korman
- Beskydský ORL den, Ostravice, 2. 11.-3. 11. 2018
MUDr. Jurtík
- VI. Brněnský ORL den, konference, 16. 2. 2018
- ORL kongres, Kroměříž,13. 6. 2018
- Odborný seminář laboratoří IFCOR - Brno, 31. 10. 2018
- Beskydský ORL den, Ostravice, 2. 11.-3. 11. 2018
MUDr. Dostálová
- VI. Brněnský ORL den, konference, 16. 2. 2018
- ORL kongres, Kroměříž,13. 6. 2018
- Odborný seminář laboratoří IFCOR, Brno, 31. 10. 2018
MUDr. Vrtílková
- VI. Brněnský ORL den, konference, 16. 2. 2018
- ORL kongres, Kroměříž,13. 6. 2018

MUDr. Stanislav Korman
MUDr. Zdeněk Jurtík
Hana Dvořáčková
Dagmar Longová

Současně se všichni lékaři pravidelně zúčastňují ústavních odborných seminářů.
SZP: Všechny sestry jsou registrovány dle zákona č. 96/2004 Sb., pravidelně
se zúčastňují seminářů pořádaných v naší nemocnici.
Hálová Zuzana
Dvořáčková Hana
e)

- Certifikovaný kurz „Prevence a kontrola infekcí
ve zdravotnických zařízeních“, Praha - ukončila v červnu
- ,,Barevný management", certifikovaný kurz - ukončen
v dubnu

Nově pořízené přístroje nebo technologie:
Zakoupen nový videořetězec na operační sál, dvě nové lednice pro personál.
Zavedené nové léčebné postupy a metody:
---

f)

Nejčastější diagnosy hospitalizovaných pacientů:
J 35.2
Adenoidní vegetace
H 65.3
Otitis med. secretorica
J 36
Abscessus perintonsillaris
J 32
Sinusitis chronica, polypoza nosní
H 93.1
Tinnitus aurium
H 90.3
Hypacusis perc.
H 83.1
Vertigo
J 34.2
Deviatio septi nasí
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J 37.0
J 35.0
g)

Laryngitis chronica
Tonsillitis chronica

Výkony oddělení:
Lůžková část

rok 2016

rok 2017

rok 2018

Využití lůžkového fondu v %
Průměrná ošetřovací doba
Využití ve dnech
Počet ošetřovacích dnů
Dny uzavřených lůžek
Hospitalizováno
Na oddělení zemřeli
Operováno v narkóze s intubací
Operováno v narkóze bez intubace
Operováno v místním znecitlivění

94,4
3,9
339,9
3 339
60
878
0
320
55
408

86,0
4,2
309,5
3 095
50
746
7
244
43
418

88,7
4,1
318,8
3 188
55
782
3
282
47
414

Operace

rok 2016

rok 2017

rok 2018

24

19

213
10
47
16
139
28
26
0
9
358
95
0
6
971
0
297

248
11
73
14
174
64
28
3
9
340
99
3
1
1 086
0
356

Plastika boltců
30
Zavedení ventilační drenáže do bubínku
+ Otomikro
254
Myringoplastiky + zákryt perforace
9
Endonazální operace PND
60
Septoplastiky
14
Adenotomie
208
Tonzilektomie + tonzilotomie
52
Laryngomikrochirurgie
23
Tracheotomie
1
Operace na krku (cysty, uzliny, tumoru
11
Resekce kožních nádorů, koagulace, sutury 326
Endoskopie
112
Repozice zlomenin nosních kůstek
1
Uvolnění preputia
2
Počet operací celkem
1 103
Počet reoperací
0
Počet endoskopických operací - adenotomie, 282
endonasální operace PND, endoskopie)
Ambulantní část
Počet ambul. vyšetření
Počet audiometrických vyšetření
Počet tympanometrických vyšetření
Vyšetření OAE

rok 2016
12 503
1 070
1 287
1 077

rok 2017
12 428
1 033
1 329
1 037

rok 2018
13 113
1 103
1 659
985
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Hodnocení zdravotní situace ve spádové oblasti v daném oboru
Počet hospitalizovaných pacientů i operací se zvýšil, navýšil se i počet ambulantních
vyšetření a ošetření. Také jsme zaznamenali navýšení počtu provedených
audiometrických a tympanometrických vyšetření oproti roku 2017. Oproti roku 2017
se výrazně zvýšil počet provedených adenotomií, tonzilektomií, tonzilotomií
a endonazálních operací PND. Mírné navýšení je i u myringoplastik
a laryngomikrochirurgie. Ostatní výkony jsou na úrovni roku 2017, pokles výkonnosti
ve sledovaném období nezaznamenáváme.
Určitý nárůst výkonnosti v porovnání s předchozím rokem byl zajisté dán dočasným
zlepšením personální situace na ORL oddělení, která se však v závěru roku opět zhoršila
a je otázkou, zda lze za dané situace výkonnost udržet i v následujícím roce. Zdá
se, že v dané personální situaci jsme na hranici možností a další zvýšení produktivity
by vyžadovalo také posílení personálního a technického vybavení oddělení a další
provozní změny. Vzhledem k předpokládané úpravě ÚPS v roce 2019 dojde k poklesu
ošetřených pacientů během ÚPS.
V souvislosti se sezonním nárůstem počtu infekcí horních cest dýchacích (infekční
mononukleóza, angíny, abscesy) dochází ke zvyšování nákladů na léky, zejména
antibiotika, což značně stěžuje dodržení limitu stanoveného pro naše oddělení.
Ke zvyšování nákladů oddělení dále přispívá stále narůstající počet pacientů s percepční
poruchou sluchu léčených infuzními vazoaktivními preparáty.
V roce 2018 ukončil MUDr. Váhala provoz ambulance ve Slavkově a Bučovicích,
proto dochází ke zvýšenému nárůstu pacientů v našich ambulancích (místy
již dosahující hranice jejich propustnosti), přijímáme také pacienty odesílané privátními
lékaři z Blanska, Brna, Prostějova, Holešova, Bystřice pod Hostýnem a Kroměříže.
Vzhledem ke skladbě pacientů ORL oddělení (muži, ženy, děti, infekční pacienti,
pacienti s onkologickou chorobou v terminálním stádiu, pacienti po chirurgickém
zákroku) - současné prostory nevyhovují. Velmi časté jsou také havarijní stavy
na zastaralém vybavení oddělení. Provoz příjmové ambulance je stále zajišťován
v náhradních (nevyhovujících) prostorách suterénu budovy ORL a neurologie.
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ARO
a)

Primář oddělení:
Zástupce primáře:
Vrchní sestra:
Staniční sestra na anestezii:

b)

Personální změny na pracovišti ve sledovaném roce:
Na ARO pracuje v současnosti 11 lékařů na plný úvazek. Jedna lékařka
je na MD. Na zkrácený úvazek nastoupila po MD 1 lékařka s atestací v oboru,
6 lékařů má atestaci v oboru, 4 lékaři úspěšně absolvovali anesteziologický kmen,
2 lékaři jsou v přípravě na kmen. Na RES pracuje 13 sester na plný úvazek, 2 sestry
na zkrácený úvazek, 1 sanitářka, 2 pomocnice úklidové čety, na anestezii je 9 sester.
Na ambulanci bolesti pracuje 1 lékařka a 1 sestra.

c)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium
MUDr. Kóňová
- Předatestační stáž FN Brno Bohunice
MUDr. Gacík
- Předatestační stáž FN Brno Bohunice

d)

Účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost:
prim. MUDr. Pojezný
- Colours of sepsis, Ostrava
- Přednášky spolku lékařů Nemocnice Vyškov, p. o.
MUDr. Vopelková
- Přednášky spolku lékařů průběžně ročně
- Konference o bezpečné aplikaci do cévního řečiště
- Kongres ČSARIM
MUDr. Roth
- Přednášky spolku lékařů průběžně ročně
MUDr. Cetkovský
- Colours of sepsis, Ostrava
- Konference technické medicíny
- Celokrajské školení ZZS JMK
MUDr. Zmrzlá
- Hirschův den, Olomouc
- Dialogy o bolesti, Praha
- Celokrajské školení ZZS JMK
MUDr. Gacík
- Předatestační stáž, FN Brno Bohunice
- Advanced trauma support, Hradec Králové
- Dostálovy dny, Ostrava
MUDr. Kóňová
- Předatestační stáž, FN Brno Bohunice
- Color of sepsis, Ostrava
MUDr. Janíčková
- Kongres ČSARIM, Brno
MUDr. Oslíková
- Stáž na chirurgickém oddělení - květen, červen
- Stáž na interním oddělení - září, říjen
MUDr. Broncová
- Konference Akutně.cz
MUDr. Daněk
- Workshop o využití UZ v intenzivní péči
- Konference Akutně.cz
MUDr. Tkáčiková
- Konference Akutně.cz
- Workshop o žilních přístupech
Bc. Zvarová

MUDr. Miroslav Pojezný
MUDr. Marie Vopelková
Bc. Jitka Zvarová
Mgr. Dana Štolfová

- PICC katetr, aplikace, ošetřování
- Seminář Vivax Selenase
- Konference NLZP – ošetřovatelství napříč obory
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Mgr. Štolfová

s. Ševčíková
s. Dorušáková

s. Tilšerová
s. Koutníková
Mgr. Plotěná

s. Coufalíková
s. Pokorná
s. Peitlová
s. Vymazalová
s. Moskovská
e)

- Colours of sepsis, Ostrava
- Konference NLZP – ošetřovatelství napříč obory
- PICC katetr, aplikace, ošetřování
- KPR nácvik v praxi ZS JMK
- Léčba ran Promedica institut
- Konference Akutně.cz
- Colours of sepsis, Ostrava
- PICC katetr, aplikace, ošetřování
- Seminář Vivax Selenase
- Colours of sepsis, Ostrava
- Seminář Vivax Selenase
- PICC katetr, aplikace, ošetřování
- Konference NLZP – ošetřovatelství napříč obory
- Konference NLZP – ošetřovatelství napříč obory
- Konference Akutně.cz
- Konference NLZP – ošetřovatelství napříč obory
- KPR nácvik v praxi ZS JMK
- KPR nácvik v praxi ZS JMK
- Konference NLZP – ošetřovatelství napříč obory
- PICC katetr, aplikace, ošetřování
- Konference Akutně.cz
- PICC katetr, aplikace, ošetřování
- KPR nácvik v praxi ZS JMK
- Konference Akutně.cz
- Konference Akutně.cz
- Konference Akutně.cz

Přístrojové vybavení:
V rámci IROP obnova a dovybavení přístrojové techniky (ventilátory, infuzní technika,
ultrazvuky, systém na ohřev a chlazení, bedside analyzátor, hemodynamický monitor,
lůžka, odsávačky, defibrilátory, dialyzační přístroj).
Zavedené nové léčebné postupy:
Zavedení preparátu na udržení krevního tlaku v rámci guidelines terapie cirkulačního
šoku.

f)

Nejčastější diagnózy:
J 96.00
Akutní respirační insuficience
I 46.0
Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací
J 95.1
Akutní plicní nedostatečnost po hrudní operaci
R 40.2
Bezvědomí
R 57.2
Septický šok
I 61.0
Intracerebrální krvácení
K 85.0
Akutní pankreatitida
I 21.0
Akutní infarkt myokardu
S 20.2
Zhmoždění hrudníku
N 39.0
Infekce močového ústrojí
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g)

Výkony oddělení:
Lůžková část
Počet lůžek
Počet přijatých
Počet ošetř. dnů
Obložnost v %
Body celkem
Průměrná ošetřovací doba
Zemřelí

rok 2016
5
160
1 113
61
25 743 224
6,96
44

Ambulantní část
Počet anestezií
4 240
Body celkem
14 524 077
Počet vyšetření v ambulanci bolesti
1 125
Počet pacientů v ambulanci bolesti
178
Počet pac. ošetřených v anesteziologické
ambulanci

rok 2017
rok 2018
5
5
177
185
1 273
1 250
69,8
68,5
27 576 946 28 104 034
7,2
6,8
52
60

4 211
14 119 350
1 069
179
155

4 219
13 923 987
1 216
199
323

V souvislosti se zavedením nové přístrojové techniky, včetně UZ vyšetření, dochází
k úspoře na vyžádané péči v rámci DRG (již neprovádíme nebo jen v omezené míře
RTG hrudníku po kanylaci velkých žil). Dříve se toto vyšetření provádělo u každé
kanylace velké žíly.
V roce 2018 došlo k nárůstu pacientů ošetřených v anesteziologické ambulanci. Tato
forma předoperační anesteziologické péče je přínosem pro pacienta
i pro nemocnici – úspora finančních prostředků za vyžádanou péči, která je provedena
ambulantně před nástupem pacienta k hospitalizaci.
Výkonnost na lůžkové části vyjádřeno v bodech v roce 2018 vzrostla, přijali jsme také
více pacientů. Výkonnost na sálech mírně poklesla.

Ultrazvuk
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CENTRUM LÉČEBNÉ REHABILITACE
a)

Primář oddělení:
Zástupce primáře:
Vedoucí fyzioterapeut:
Vrchní sestra lůžkové části:

MUDr. Milena Neckařová
MUDr. Zdeněk Krejčíř
Stanislava Konečná
Šárka Konečná

b)

Personální situace na pracovišti ve sledovaném roce:
Od 1. 10. 2018 jmenována do funkce primáře CLR MUDr. Milena Neckařová,
zástupcem primáře jmenován MUDr. Zdeněk Krejčíř. MUDr. Petr Gloza ukončil
pracovní poměr k 31. 5. 2018.
Ambulantní část
Lékaři
MUDr. Milena Neckařová úvazek 1,0.
MUDr. Zdenka Tučová úvazek 0,2, k 30. 6. 2018 ukončila pracovní poměr.
MUDr. Zdeněk Krejčíř úvazek 0,4, od 1. 9. 2018 úvazek 1,0.
MUDr. Petr Gloza na PN od 3. 5. 2018, k 31. 5. 2018 ukončil pracovní poměr.
Počet fyzioterapeutů: 20
Počet ergoterapeutů: 1 (Kateřina Neverišová, DiS. - nastoupila od 15. 6. 2018)
Počet zdravotních sester: 4 na plný úvazek, 1 na poloviční úvazek, 1 masérka
na poloviční úvazek.
Personální změny
Nastoupili
fyzioterapeutka Jana Novotná, DiS. - od 1. 3. 2018 po RD
ergoterapeutka Kateřina Neverišová - od 15. 6. 2018
fyzioterapeutka Bc. Eliška Němcová - od 1. 7. 2018
fyzioterapeutka Mgr. Regina Kytková - od 1. 9. 2018 po RD
Odešli
fyzioterapeutka Bc. Lucie Sochorová - 31. 3. 2018
prim. MUDr. Petr Gloza - 31. 5. 2018
zdrav. sestra Petra Orlová - 31. 5. 2018
MUDr. Zdenka Tučová - 30. 6. 2018
fyzioterapeutka Jana Pokludová - 31. 7. 2018
Dlouhodobější PN
MUDr. Petr Gloza
zdravotní sestra Hana Zborovská
fyzioterapeutka Martina Alturbanová
zdravotní sestra Vlasta Musilová
fyzioterapeutka Mgr. Lucie Horká
zdravotní sestra Petra Orlová
ergoterapeutka Kateřina Neverišová, DiS.

3. 5. 2018-31. 5. 2018
26. 10. 2017-12. 3. 2018
8. 11. 2017-1. 3. 2018
9. 4. 2018-30. 11. 2018
21. 2. 2018-18. 3. 2018
14. 5. 2018-31. 5. 2018
8. 10. 2018-19. 10. 2018
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Lůžkové oddělení
Lékaři
MUDr. Věra Tvrdá v přípravě na atestaci z FBLR
MUDr. Lucie Hrabalová - pokračovala v DPN, pak MD, t. č. RD do 16. 3. 2021
MUDr. Kateřina Vernerová - v přípravě na interní kmen
MUDr. Zdeněk Krejčíř
Počet všeobecných zdravotních sester 7, sanitářka 1, ergoterapeutka 1.
Personální změny
Nastoupili
ergoterapeutka Bohdana Klvačová - od 13. 4. 2018 po MD
sanitářka Ivana Hložková - od 1. 7. 2018 (přestoupila z CH III)
zdravotní sestra Věra Matušková - od 11. 7. 2018 zapůjčena na výpomoc
(po dobu PN M. Gottvaldové)
zdravotní sestra Lucie Vykoukalová - od 20. 7. 2018 do 31. 12. 2017 na úvazek 0,1
MUDr. Vernerová Kateřina, lékařka L1, nástup od 1. 8. 2018
Odešli
sanitářka Jana Kubicová - k 30. 6. 2018 odešla do starobního důchodu
MUDr. Věra Tvrdá ukončila pracovní poměr k 30. 9. 2018.
Dlouhodobější PN:
zdravotní sestra Marie Gottvaldová 14. 5. 2018-24. 9. 2018
c)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:
MUDr. Věra Tvrdá pokračovala v přípravě ke Specializační způsobilosti RFM.
Fyzioterapeutka Lenka Polášková pokračuje ve specializačním vzdělávání v oboru.

d)

Účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost:
Ambulantní část
MUDr. Petr Gloza
- Mulligan koncept, horní kvadrant, Karviná, samoplátce,
březen
MUDr. Milena Neckařová - semináře SL ČLS JEP v Nemocnici Vyškov
MUDr. Zdeněk Krejčíř
- semináře SL ČLS JEP v Nemocnici Vyškov
Fyzioterapeuti
Mgr. Dana Vojáčková
Stanislava Konečná

Mgr. Lucie Kudličková

Bc. Hana Jeřábková
Simona Pospíšilová

- Konference Pohybem k životu, Blansko 8. 2.-9. 2. 2018
- Mojžíšová - mobilizace žeber, březen, samoplátce
- Mojžíšová - mobilizace SIS a bederní páteře, září,
samoplátce
- Management 21. století, září, říjen
- Přednáška na Univerzitě 3. věku - Rehabilitace jako boj
s neurologickým onemocněním, říjen
- účast na Veletrhu vzdělávání SŠ Sochorova, říjen
- Mojžíšová - mobilizace žeber, květen, samoplátce
- Mojžíšová - pánevní dno, červen, samoplátce
- Ukončení certifikovaného kurzu Mojžíšové,
říjen, samoplátce
- účast na Veletrhu vzdělávání SŠ Sochorova, říjen
- kurz Fascie a rolování (NCO NZO), listopad
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Lůžková část
MUDr. Věra Tvrdá

- Kurz První pomoc, Olomouc 20. 6.-22. 6. 2018
(v rámci předatestačního vzdělávání)

Semináře na oddělení v průběhu provozních schůzí:
Gottvaldová Marie
- Cévní mozková příhoda, leden
Burianová Oldřiška
- Bolest, březen
Krejčířová Dagmar
- Péče o jizvy po operaci, květen
Kubicová Jana
- Rehabilitace po CMP, květen
Václavková Irena
- Péče o nemocné se ZHR, červen
Nováková Lada
- Bolest zad, září
Nečasová Bohumila
- Skleróza multiplex, prosinec
e)

Nově pořízené přístroje nebo technologie:
Přístroje z dotace EU: Kombinovaný přístroj elektroléčba + ultrazvuk 4x
Magnetoterapie 1x
Motodlaha ramenního kloubu 1x
Motodlaha hlezenního kloubu 1x
Motomed 2x
Chodítko hydraulické Taurus 2x
Zavedené nové léčebné postupy a metody:
---

f)

Nejčastější diagnózy:
Ambulantní část
M 54.5
Bolest dolní části zad
M 53.1
Cervikobrachiální syndrom
M 53.0
Cervikokraniální syndrom
M 54.6
Bolest v hrudní páteři
M 41.1
Juvenilní idiopatická skolióza
R 62.9
Nedostatek předpokládaného fyziologického vývoje
Q 66
Vrozené deformity nohou
S 52
Zlomeniny předloktí
M 17
Gonartróza
M 16
Koxartróza
Lůžková část
Z 50.9
Z 96.6
M 17
M 16
M 54.5
M 54.47
M 53.1
M 53.0
I 69.3
M 25.5

Péče s použitím rehabilitačních výkonů
Přítomnost ortopedických kloubních implantátů
Gonartróza
Koxartróza
Bolest dolní části zad
Lumbago s ischiasem, bederně-křížová oblast
Cervikobrachiální syndrom
Cervikokraniální syndrom
Následky mozkového infarktu
Bolest v kloubu
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g)

Výkony oddělení
Ambulantní část
Vyšetření lékařem
Ostatní výkony lékaře
Vyšetření
fyzioterapeutem
LTV 1
Fyzikální terapie
Ergoterapie
Lůžková část
LTV
Fyzikální terapie
Ergoterapie

Počet lůžek
Počet hospitalizovaných
Počet ošetřovacích dnů
Průměrná ošetřovací doba
% využití lůžek
Délka hospitalizace

2017
4 735
609

2018
3 968
393

1 671

1 012

108 431
51 004
0

96 693
47 437
1 314

2017
22 869
3 908
4 186

2018
25 249
2 841
4 567

2016
20
413
6 238
15,1
88,1
15,1

2017
20
377
6 219
16,5
87,6
16,5

2018
20
376
5 841
15,5
82,5
15,5

Závěr:
Ve srovnání s rokem 2017 se snížil počet výkonů lékařů i fyzioterapeutů především
z důvodů špatné personální situace a dlouhodobých DPN. Na lůžkovém oddělení byl
trvale pouze jeden lékař a při jakékoliv jeho nepřítomnosti (řádná dovolená,
předatestační vzdělávání) musel zastoupit lékař z ambulance. Na ambulanci ukončil
pracovní poměr prim. MUDr. Petr Gloza k 31. 5. s předchodnou 1 měsíční DPN,
k 30. 6. 2018 ukončila částečný pracovní poměr i MUDr. Tučová.
V letních měsících byli přítomni prakticky jen 2 lékaři na celou ambulanci i lůžkové
oddělení, z toho 1 neatestovaný, atestovaný lékař z ambulance musel navíc provádět
velké vizity na oddělení, dohlížet a kontrolovat celé lůžkové oddělení a důsledkem
toho ještě výrazněji poklesl počet vyšetření lékařem na ambulanci. Po nástupu
MUDr. Zdeňka Krejčíře na celý úvazek od září 2018 se situace o něco zlepšila, odešla
však MUDr. Věra Tvrdá z lůžkového oddělení, nastoupila lékařka bez základního
kmene a byl nutný větší dozor na lůžkovém oddělení. MUDr. Krejčíř jako vedoucí
lékař lůžkového oddělení částečně pracoval na ambulanci a částečně na lůžkovém
oddělení. Vzhledem k funkci zástupce, a od října primáře CLR, a tím i dalších
povinností, musela částečně omezit počet hodin na ambulanci MUDr. Neckařová.
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Fyzioterapeuti – poklesl počet výkonů, hlavně z důvodů DPN (zdrav. sestra s kurzem
fyzik. terapie V. Musilová 8 měsíců), na elektroléčbě se z toho důvodu museli
střídat fyzioterapeuti, a to prohloubilo pokles vyšetření fyzioterapeutem i LTV.
Dalším důvodem byl menší počet vyšetřených pacientů, a tím i menší objem
předepsané rehabilitace od lékařů CLR v důsledku špatné personální situace.
V letních měsících byl také výraznější pokles počtu příchozích pacientů,
než v minulých letech. Oproti tomu se zvýšil počet výkonů ergoterapie (od 15. 6.
nastoupila ergoterapeutka). V podzimních měsících (zvl. říjen, listopad) se podařilo
zvýšit počet vyšetření lékařem na ambulanci i počet výkonů fyzioterapeutů
na ambulanci (LTV, FT).
Na lůžkovém oddělení - poklesl počet výkonů FT, ale navýšil se počet výkonů LTV,
což zřejmě odpovídá skladbě pacientů. V roce 2018 bylo více pacientů, kteří měli
jen LTV bez FT, pacientů po náhradách kloubů, pacientů po CMP a polymorbidních
pacientů s antikoagulační terapií nebo jinou kontraindikací FT. Snížil se počet
ošetřovacích dnů i procento využití lůžek - vzhledem k výměně oken na oddělení
za provozu na jaře 2018 (musely se postupně zavírat celé pokoje), špatné personální
situaci (trvale na lůžkovém oddělení jen 1 lékař) a většímu úbytku pacientů v letních
měsících (méně nahlášených, ale i časté překlady polymorbidních pacientů na jiná
akutní oddělení), se přesto podařilo udržet celkový počet pacientů jako v minulém
roce a zkrátila se ošetřovací doba.

Chodítko pro dospělé
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ODDĚLENÍ DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH
a)

Primář oddělení:
Zástupce primáře:
Zástupce primáře:
Vrchní sestra:
Zástupce vrchní sestry:

b)

Personální změny na pracovišti ve sledovaném roce:
Lékaři
Odchod
MUDr. Kypta Lukáš (31. 1. 2018)
MUDr. Žák Jiří, CSc. (31. 10. 2018)
MUDr. Móriová Miroslava (31. 12. 2018)
Převod
MUDr. Móriová Miroslava (od 1. 1. 2018 do 15. 1. 2018
neurologické oddělení)
Nástup
MUDr. Luksaj Richard (od 1. 2. 2018 na služby)
MUDr. Judásková Lucie (od 1. 3. 2018 na služby)
MUDr. Osičková Veronika (od 1. 3. 2018-31. 3. 2018
a 9. 7.-31. 7. 2018 stáž)
MUDr. Kocanda Jan (od 2. 5. 2018-30. 6. 2018 stáž)
MUDr. Tesařová Markéta - převod z int. odd. (od 1. 9. 2018
po RD)
Nelékaři
Všeobecné sestry
Odchod

Nástup

c)

MUDr. Jiří Žák, CSc. do 31. 10. 2018
MUDr. Andrea Babjaková od 1. 11. 2018
MUDr. Andrea Babjaková - do 31. 10. 2018
MUDr. Jitka Hanslianová - od 1. 11. 2018
Hana Procingerová
Leona Kyprá

Olšavská Lenka (od 1. 4. 2018 )
Spáčilová Jaroslava (5. 10. 2018)
Toneatti Ivona (31. 12. 2018)
Matušková Věra (od 1. 1. 2018 ODN B za Vysloužilovou
Irenu)
Toneatti Ilona (od 20. 3. 2018 ODN B za Olšavskou Lenku)
Hanáková Ivana (od 21. 5. 2018 ODN B za PN a OČR
J. Spáčilové)
Sekeráková Alena (od 1. 10. 2018 staniční sestra na ODN B)

Ošetřovatelka
Odchod

Neverišová Ivana (od 26. 3. 2018 ODN B)

Sanitáři
Nástup

Ligač Lukáš (od 1. 3. 2018 převod z chir. oddělení na ODN B)

Manipulační dělník
Nástup

Hrubá Alžběta (9. 7. 2018-8. 8. 2018)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:
MUDr. M. Móriová předatestační příprava, na podzim 2018 plánována atestační
zkouška z geriatrie. Nově zařazena do PSS staniční sestra ODN B Alena Sekeráková od června 2018).
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d)

Aktivní účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost:
Hana Petrželová
- seminární školení v péči o PICC
Barbora Lohnická, DiS.
- seminární školení v péči o PICC
Musilová Martina
- školení interních auditorů - 18. 9. 2018
Sekeráková Alena
- školení interních auditorů - 18. 9. 2018
Seminární školení pro NLZP - Delirantní stavy, květen 2018.
Seminární školení pro NLZP - Léčba ran a kožních defektů, září 2018.
Seminář KPR - 21. 11. 2018.

e)

Přístrojové vybavení:
Od ledna 2018 nová transportní podložka pro přesun pacienta, v únoru zakoupeno
nové EKG na ODN B, v červnu nové vestavné skříně do skladu ODN B, kluzný rukáv
na polohování pacientů s velkou hmotností - listopad 2018.
Zavedené nové léčebné postupy a metody:
Nově zavedena antropometrie – měření obvodu paže u pacientů, které nelze zvážit.

f)

Nejčastější diagnózy hospitalizovaných pacientů:
I 25.9
Ischemická choroba srdeční
I 10
Hypertenzní nemoc
F 0 - F 09
Demence vč. Alzheimerova typu, depresivní syndrom
E 10, E 11
Diabetes mellitus
I 63
Mozkový infarkt
M 15 - M 17 Artrózy kloubů
Z 96.6, Z 98.8 Stavy po osteosyntézách pro zlomeniny a implantacích endoprotéz
C 00 - C 97 Zhoubné novotvary
N 39.0
Infekce močových cest
J 18.2, J 40 Záněty plic, záněty průdušek

g)

Výkony oddělení
Počet lůžek
Počet hospitalizací
Ošetřovací dny
Dny uzavřených lůžek
% využití
Průměrná ošetřovací doba
Zemřelí

2016
90
553
29 416
2 182
96,0
53,2
109

2017
90
508
27 576
2 998
92,4
54,3
108

2018
90
513
26 769
3 784
92,1
52,2
105

V roce 2018 získalo ODN ve formě sponzorských darů částku 66 500,- Kč.
Pokračuje se v canisterapii, reminiscenční terapii, pastorační službě a dobrovolnické
činnosti, včetně čtení knih pacientům. Ve spolupráci z CLR prováděna ergoterapie.
Dne 11. 4. 2018 jsme přivítali jaro s Jirkou, Terezkou a Dominikem, kteří přišli zahrát
našim pacientům. Dne 26. 4. 2018 přišli potěšit naše pacienty Zdravotní klauni,
2. 7. 2018 focení s dobrovolníky ADRY – putovní výstava fotografií. Oslavy
sv. Martina 13. 11. 2018 - zahráli Jirka, Karel a Laďa. Od listopadu 2018 navštěvuje
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naše pacienty nová dobrovolnice ADRY. Dne 4. 12. 2018 navštívil naše pacienty
Mikuláš, dárky pro pacienty připravila naše dobrovolnice pí Jarošová s dětmi. Žáci
ze ZŠ Purkyňova připravili pro naše pacienty „Vánoční besídku“ a studenti Gymnázia
a SOŠZE Vyškov připravili pro pacienty vánoční překvapení v podobě vánočních
dárečků.

Vítání jara na ODN

Vánoční besídka na ODN
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ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE
a)

Primář oddělení:
Zástupce primáře:
Vedoucí laborantka:

b)

Personální změny na pracovišti ve sledovaném roce:
RNDr. Antonín Čermák má pracovní úvazek snížen na 0,2 a MUDr. Soňa Macháčová
na 0,8.

c)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:
L. Drbalová, DiS. absolvovala 2. ročník PSS, Mgr. Vojkůvková má za sebou 2 roky
předatestačního studia a Mgr. Slezáčková 1 rok.

d)

Účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost:
prim. MUDr. Halámková
- Symposium Roche, Praha - leden
- 3. lipidová akademie, Mikulov - říjen, aktivní účast
v panelové diskusi
- 22. konference o AS, Olomouc - prosinec
MUDr. Macháčová
- Kardiologický sjezd, Brno - květen
- Regionální dny, Plumlov - duben
- Internistické dny, Brno - září
- Setkání biochemiků, Písek - listopad
- 22. konference o AS, Olomouc - prosinec
RNDr. Čermák
- Seminář Roche, Praha - říjen
RNDr. Procházková
- Seminář Abbott, Praha - květen
- Regionální dny, Karlova Studánka - prosinec
Mgr. Vojkůvková
- Symposium Roche, Praha - leden
- Seminář BioRad, Olomouc - březen
- Předatestační kurzy IDVZP, Praha - září, říjen
- Předatestační praxe FNB - červen, září
Mgr. Slezáčková
- Seminář BioRad, Olomouc - březen
- Kurs ČIA pro metrology, Brno - duben
- Symposium Roche, Praha - říjen
- Předatestační kurzy IDVZP, Praha - duben, květen,
září, říjen
S. Stuchlíková
D. Hálová
D. Zahradníková
H. Křehlíková
I. Jeřábková

MUDr. Hana Halámková
RNDr. Marie Procházková
Soňa Stuchlíková

- BIOLAB, Jihlava - květen
- Den zdraví, Vyškov - květen
- Regionální dny, Plumlov - duben
- BIOLAB, Jihlava - květen
- Den zdraví, Vyškov - květen
- BIOLAB, Jihlava - květen
- Regionální dny, Plumlov - duben

OKB se podílelo na organizování „Dne zdraví“ v květnu 2017. Prováděli jsme
stanovení hladiny cholesterolu a rozdávali odběrovky na stanovení stolice na okultní
krvácení. Připravené jsme měli informační letáky a brožury pro potencionální
pacienty.
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e)

Nově pořízené přístroje nebo technologie:
V dubnu byl firmou Roche zapůjčen třetí modul biochemického analyzátoru Cobas
6000 C501 a uveden do provozu k využití v pohotovostní službě a jako rezerva
v případě poruchy. Jsou na něm nainstalovány statikové metody. Dále byl malý POCT
analyzátor na vyšetření stolice na OK nahrazen aktuálním modelem Qiuckread go.
Z programu IROP získalo OKB tři nové centrifugy, které nahradily vyřazené
z posledních tří let, sušičku laboratorního skla, mikroskop pro hodnocení především
elementů mozkomíšního moku. Pro vyšetření elektroforézy bílkovin séra byl stávající
systém nahrazen kapilární elektroforézou jako v současnosti aktuálně používaným
způsobem.

f)

Nejčastější diagnózy v metabolické poradně:
E 78.0
Čistá hypercholesterolémie
E 78.1
Čistá hypertriglyceridémie
E 78.2
Smíšená hyperlipémie

g)

Výkony oddělení:
Celkem výkony OKB
Celkem body OKB
Amb. výkony celkem
Amb. body celkem
OKB Vyškov výkony
OKB Vyškov body
Laboratoř Slavkov
výkony
body
Hospitalizační výkony
body
Podíl H výkonů
na celkových výkonech
Agregované výkony
body
Podíl agregace
na H výkonech

rok 2016

rok 2017

rok 2018

995 023
50 340 685
700 257
33 979 838
975 487
49 550 103

1 009 181
52 705 925
706 188
35 128 781
989 211
51 908 340

1 008 229
53 661 188
698 968
35 477 032
988 520
52 866 399

19 536
891 837

19 970
797 585

19 709
794 789

294 760
16 360 705
29,6 %

302 549
17 577 144
30 %

309 253
18 183 980
31,3 %

155 284
3 102 301
52,6 %

161 470
3 204 519
53,3 %

169 034
3 342 404
54,6 %

Závěr:
Akreditace - v červnu proběhl úspěšně na OKB 2. dozorový den ČIA na ČSN EN
ISO 15189:2013. Máme osvědčení o akreditaci platné do 25. 2. 2021. OKB provádí
biochemická vyšetření pro klinické studie Bioveta Ivanovice, a. s. V rámci
preventivních opatření podle požadavků ČIA jsme začali realizovat interní semináře
s firmami Abbott a Roche a jejich odbornými pracovníky a servisními specialisty.
Jako významný pokrok hodnotíme rozšíření řady biochemických analyzátorů o další
modul pro statimy a obnovu základní techniky (centrifugy, mikroskop, elfo).
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V hodnoceném roce 2018 došlo k nárůstu výkonů o 955 263 bodů (o 1,8 %).
Poskytujeme laboratorní služby hemodialýze B. Braun Slavkov na pracovištích
ve Vyškově a Slavkově. Trvale čelíme útokům privátních laboratoří na naši klientelu,
pro kterou v současnosti pracujeme, naší jedinou výhodou je rychlost provedených
vyšetření a dostupnost pro ordinující lékaře.

LABORATOŘ VE SLAVKOVĚ
Detašované pracoviště OKB Nemocnice Vyškov, p. o.
a)

Primář oddělení:
MUDr. Hana Halámková
Zástupce primáře:
RNDr. Marie Procházková
Vedoucí laborantka: Soňa Stuchlíková

b)

Personální změny na pracovišti ve sledovaném roce:
Pravidelně jeden den v týdnu, nebo v případě dovolené a neschopnosti pracuje
v laboratoři ve Slavkově další laborantka z OKB Vyškov.

c)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:
---

d)

Aktivní účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost:
Z. Floriánová
- interní semináře OKB, leden, prosinec

e)

Nově pořízené přístroje nebo technologie:
POCT ke stanovení CRP – Quickread Go.
Z OKB Vyškov zapůjčen Reflotron II. (zapůjčen Roche) ke zrychlení vyšetřování
čekajících pacientů.
Zavedené nové léčebné postupy a metody:
---

f)

Výkony oddělení:
Výkony
Body

rok 2016

rok 2017

rok 2018

19 536
790 582

19 970
797 585

19 709
794 789

Závěr:
Laboratoř je akreditovaná jako sběrné místo podle ČSN EN ISO 15189:2013
do 25. 2. 2021. Vzhledem k tvrdým konkurenčním útokům ze strany laboratorních
řetězců se snažíme laboratoř ve Slavkově udržet, a i okruh našich lékařů.
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RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ
a)

Primář oddělení:
Zástupce primáře:
Vrchní laborant:
Zástupce vrchního laboranta:

MUDr. Zdeněk Malaska
MUDr. Petr Šolar
Mgr. Jiří Pinka
Pavlína Hőnigová, DiS.

b)

Personální změny na pracovišti ve sledovaném roce:
MUDr. Petr Šolar - dlouhodobá pracovní neschopnost od 29. 3. 2018.
MUDr. Tereza Kusynová - od 19. 2. 2018 na PN pro rizikové těhotenství s následným
porodem a rodičovskou dovolenou.
Ivona Protivánková DiS. - nastoupila 16. 7. 2018 jako radiologická asistentka
za Barboru Sochorovou, DiS., která rozvázala pracovní poměr 31. 7. 2018.
Veronika Pokorná - nastoupila jako administrativní pracovnice dne 13. 8. 2018
do příjmu pacientů RDO za Bc. Hanu Konrádovou, která rozvázala pracovní poměr
k 31. 8. 2018.
Dne 1. 10. 2018 nastoupila na RDO MUDr. Petra Nevoralová, která po zařazení
do oboru Radiologie a zobrazovací metody je v předatestační přípravě.
Dne 1. 11. 2018 nastoupila MUDr. Karin Ďurčanská, která ve zkušební době ukončila
pracovní poměr.
Z důvodu naprostého nedostatku atestovaných lékařů na RDO k zajištění provozu
a pokrytí pohotovostních služeb byli přijati na dohodu tito externí lékaři: MUDr. Jitka
Muchová, MUDr. Iva Chocholatá a MUDr. Lubor Šimeček.

c)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:
Oddělení má akreditaci pro postgraduální vzdělávání v oboru.
MUDr. Terezie Pospíšilová v rámci před atestační přípravy absolvovala tyto vzdělávací
akce: Lékařská první pomoc - Olomouc, Zákl. zdrav. legislativy - Olomouc, spec. Kurz
radiol. hrudníku - Praha, Prevence škodlivých návykových látek - Olomouc,
Traumatologický kongres - Brno, Kurz magnetické rezonance - Plzeň a povinnou měsíční
stáž na komplexním kardiovaskulárním centru v Brně. Tím splnila veškeré požadavky
a připravuje se ke složení atestační zkoušky v jarním termínu 2019.

d)

Účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost:
prim. MUDr. Malaska
- Krakonošský CT kurz, Harrachov, 15.-17. 3. 2018
- Evropský radiol. kongres, Vídeň - březen (v době ŘD)
- Český radiol. kongres, Olomouc, 17.-19. 10. 2018
- Povinný kurz radiační ochrany – SÚJB, Ostrava 10/2018
MUDr. Pospíšilová
- Lékařská první pomoc, Olomouc, 14.-16. 3. 2018
- Zákl. zdrav. legisl., Olomouc, 19.-20. 4. 2018
- Kurz radiol. hrudníku, Praha, 2.-4. 5. 2018
- Prevence škodlivých návyk. látek, Olomouc, 23. 5. 2018
- Traumatologický kongres, Brno, 12.-13. 4. 2018
- Kurz magnetické rezonance, Plzeň, 11.-12. 5. 2018
- Stáž na komplexním kardiovaskulárním centru v Brně,
14. 5.-14. 6. 2018
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Všichni lékaři – účast na seminářích pořádaných v Nemocnici Vyškov, semináře
oddělení, vlastní sdělení, aplikace v praxi. Rovněž středně zdravotnický personál oddělení
– další doškolování, dle zadaných témat s aplikací nových poznatků v praxi s důrazem
na standardizaci vyšetřovacích postupů.
e)

Nově pořízené přístroje nebo technologie:
Od července 2018 pracujeme s novým C ramenem Ziehm Solo FD, které je umístěno
na chirurgických operačních sálech. Je vybaveno nejmodernějším flat panel detektorem,
který přispívá k výrazně zlepšenému zobrazení a celkové vyšší kvalitě výkonu. Od srpna
2018 pracujeme s novým UZ přístrojem Canon (Toshiba) i800, který patří do nejvyšší
přístrojové výkonnostní kategorie. Je vybaven i nejmodernějšími matrixovými sondami,
které umožňují velice vysoké rozlišení UZ obrazu. Tím pádem došlo prakticky
ke skokovému zlepšení kvality. Z důvodu však nedostatku lékařů nejsme schopni zatím
plně využít veškeré možnosti, které přístroj nabízí (kontrastní zobrazení, elastografie atd.)
S přístrojem byla dodána nová diagnostická stanice včetně špičkového diagnostického
monitoru Barco Coronis Unity 12 Mpx. Diagnostická stanice je využitelná pro všechny
radiologické diagnostické modality.
Zavedené nové léčebné postupy a metody:
---

f)

Nejčastější diagnózy:
---

g)

Výkony oddělení:
Počty vyšetření
Jícen

rok 2016 rok 2017 rok 2018
57

41

40

Gastroduodenum

9

7

7

Pasáž GIT

6

3

9

Irigo

19

21

15

Radiocystografie

11

11

6

14 038

14 902

15 183

0

0

0

32 560

31 675

31 242

2 495

2 409

2 266

23

51

32

T - drén

2

0

0

HSG

3

1

1

Ultrasonografie

9 829

9 396

8 491

CT

6 732

6 889

6 257

387

289

233

Plíce
Tomo plic
Skelet
PS břicha
IVU

Mamografie
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Retrogr. pyelogfrafie

5

3

1

Intervenční výkony

195

198

29

CT angiografie

415

422

513

Skiaskopie C ramenem na OS

-

-

2 585

V rámci iktového programu, přítomnosti iktového centra v naší nemocnici, provádíme
rutinně CT vyšetření mozku včetně CT AG mozkových tepen a též dle případných
požadavků i vyšetření mozkové perfuse.
Z intervenční radiologie provádíme celou škálu výkonů s cíleným zaměřením pod CT –
punkce, biopsie, drenáže, periradikulární terapie. Naše skiagrafická i skiaskopické
pracoviště jsou zatím plně funkční, ale systém je již morálně zastaralý a obměna je
nutností. Je nutná obměna za 1 DR plně autom. skiagrafický komplet
a 1 skiaskopickoskiagrafický komplet.
Naše RDO odvádí velmi dobrou práci s maximálním úsilím na urychlení a zkvalitnění
vyšetření v rámci diagnostických algoritmů. Součinnost s klinickými lékaři je k tomu
samozřejmostí. Již delší dobu se však potýkáme s obrovským problémem v nedostatku
atestovaných lékařů. MUDr. Jitka Muchová, po 1 ½ PN odešla do důchodu
v listopadu 2017. MUDr. Ivana Pippalová měla půlroční PN v první polovině roku 2017.
Dlouhodobá pracovní neschopnost MUDr. Petra Šolara od března 2018. S největším
úsilím se snažíme o zlepšení situace, ale nedostatek radiologů je celorepublikový.

Přesto se podařilo situaci částečně řešit obsazením MUDr. Muchové, MUDr. Chocholaté
a MUDr. Šimečka do ÚPS. MUDr. Muchová na částečný úvazek provádí ultrazvukové
vyšetření. Nedostatek lékařů řešíme i pomocí vzdálených popisů od externích radiologů.
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HEMATOLOGICKÉ A TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ
a)

Primář oddělení:
Zástupce primáře oddělení:
Vedoucí laborantka:
Zástupce vedoucí laborantky:

MUDr. Růžena Závodná
MUDr. Lucie Judásková
Iva Jandorová
Mgr. Lucie Zbořilová

b)

Personální změny na pracovišti ve sledovaném roce:
Na oddělení pracuje 2,3 lékaře, 9 zdravotních laborantů, 2 sanitářky, 1 pomocnice.
V listopadu nastoupila zdravotní sestra (podmínka VZP pro činnost hematologické
ordinace). Mgr. Pinka, biomedicínský analytik, v říjnu ukončil práci na našem
oddělení, Mgr. Zbořilová se připravuje k atestaci biomedicínského analytika pro obor
Hematologie a transfuzní služba, Mgr. Úlehlová – atestovaný biomedicínský analytik
pracuje na 0,5 úvazku (podmínka pro akreditované laboratoře dle ČSN EN ISO
15189).

c)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:
Mgr. Zbořilová se připravuje k atestaci biomedicínského analytika pro obor
Hematologie a transfuzní služba. V lednu od 22.-26. a v květnu od 14.-18.
absolvovala Specializační kurs v Ústavu hematologie v Praze.

d)

Aktivní účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost:
Aktivní účast pracovníků našeho oddělení na „Dni zdraví“. Zajištěna prohlídka našeho
pracoviště s odborným výkladem pro návštěvníky, kladně hodnoceno zejména žáky
základních škol, kteří měli řadu dotazů a kupodivu velice dobré teoretické znalosti
o lidském těle. MUDr. Judásková se aktivně účastnila na konferenci Ošetřovatelství –
napříč obory s přednáškou „Zásady správné aplikace transfuzních přípravků“,
dne 7. 6. 2018.

e)

Nově pořízené přístroje nebo technologie:
V roce 2018 dochází k obměně přístrojového vybavení na našem oddělení, provedena
výměna laboratorních přístrojů a klíčových zařízení při výrobě transfuzních přípravků
- šokový zmrazovač plazmy Dometic MBF21
- velkoobjemová chladící centrifuga Hettich SRN
- hematologický analyzátor Celltac G
- myčka laboratorního skla Miele
Zavedené nové léčebné metody a postupy:
---

f)

Nejčastější diagnózy:
---

g)

Výkony oddělení:
Rok
Počet odběrů dárců krve
Autotransfúze
Spotřeba EBR
Prodej EBR

2016
5 810
2
2 182
3 616

2017
5 796
1
2 656
3 170

2018
5 647
0
2 631
2 974

121
Spotřeba mražené plazmy
Prodej mražené plazmy
Počet laboratorních vyšetření
Bodové ohodnocení lab. vyšetření
Počet vyšetření v hem. ordinaci
Počet vyšetření pro dárce krve

1 186
5 008
143 095
9 122 307
2 256
53 559

1 134
4 482
139 467
9 464 453
2 459
52 954

1 326
3 572
138 333
9 541 349
2 497
51 762

Srovnání roku 2018 s rokem 2017 ukazuje, že došlo ke snížení odběrů dárců krve
o 149 – bylo to způsobeno chřipkovou epidemií na jaře 2018, dále odchodem dárců
krve rozených v roce 1953 z důvodu dosažení věku 65 let. Spotřeba transfuzních
přípravků v naší nemocnici zůstává přibližně stejná jako v roce 2017, jen spotřeba
plazmy se zvýšila asi o 200 jednotek, přebytek byl prodán. Dochází ke snížení
laboratorních vyšetření o 1 134. Počty laboratorních vyšetření naše oddělení nemůže
ovlivnit, řídí se požadavky lůžkových oddělení a ambulancí, bodové ohodnocení se
však zvýšilo o 76 896 tisíc. V hematologické ambulanci se zvýšil počet vyšetření
o 38. Od začátku roku bylo pokračováno v přípravě na udržení akreditace dle ČSN EN
ISO 15189:2013 a v přípravě na inspekci SÚKLu, provedeno přepracování předpisové
dokumentace a zavedení změn do výroby podle vyhlášky č. 130 ze dne 19. 6. 2018,
kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb. Ve dnech 14. 8. 2018 až 16. 8. 2018
provedena kontrola inspektory SÚKLu se závěrem „Kontrolovaná osoba splňuje
požadavky SVP, nebyly zjištěny kritické nedostatky“.
Dne 9. 10. 2018 proběhla „Pravidelná dozorová návštěva ČIA“, se závěrem: ponechat
rozsah akreditace v platnosti, neprokázána žádná neshoda, nebylo vydáno žádné
doporučení, příští dozorová návštěva se uskuteční dle plánu po 15 měsících.

Hematologický analyzátor

V rámci programu ,,Zvýšení kvality návazné péče“ se podařilo vybavit naše oddělení
novými přístroji, a tak zmodernizovat provoz celého oddělení.
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ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE
a)

Primář oddělení:
Zástupce primáře:
Vedoucí laborantka:
Zástupce vedoucí laborantky:

b)

Personální změny na pracovišti ve sledovaném roce:
V květnu se vrátila po MD laborantka Eva Novotná, v září ukončila pracovní poměr
laborantka Hana Vágnerová a v prosinci laborantka Renata Hocká.

c)

Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:
MUDr. Jana Bučová - předatestační příprava.
Mgr. Monika Tichá - předatestační příprava.

d)

Účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost:
prim. MUDr. Pitáková
- 20th Colours of Sepsis, Ostrava - únor
- 22. pracovní setkání „Antibiotická politika“, Soláň
- květen
MVDr. Věra Drábková
- Konference Ošetřovatelství – napříč obory, Vyškov
- červen
Dana Zouharová
- „10. brněnská konference zdravotních laborantů“,
Brno - duben
- Konference Ošetřovatelství – napříč obory, Vyškov
- červen
Radka Palíšková
- „10. brněnská konference zdravotních laborantů“,
Brno - duben
Jana Jersáková
- Konference Ošetřovatelství – napříč obory, Vyškov
- červen
Renata Hocká
- Konference Ošetřovatelství – napříč obory, Vyškov
- červen
Eva Novotná
- Konference Ošetřovatelství – napříč obory, Vyškov
- červen
Dana Georgiuová
- KPR základní, Vyškov - duben
Jana Svobodová
- Školení dezinfekce, dezinfekční prostředky, Vyškov
- listopad

e)

Nově pořízené přístroje nebo technologie:
Během roku 2018 byly pořízeny nové přístroje v rámci projektu IROP:
• DSX - ELISA analyzátor,
• VISOR - automatický kamerový systém k odečítání a interpretaci zón
pro stanovení antibiotické citlivosti diskovou difúzní metodou,
• PCR - systém pro molekulárně biologické vyšetření,
• MALDI-TOF - systém pro rutinní identifikaci mikroorganismů a nebezpečných
biologických agens na bázi spektrometru,
• M50 Phoenix - automatický systém pro mikrobiologickou diagnostiku umožňující
identifikaci a testování citlivostí mikroorganismů zachycených z bakteriologických
vzorků,
• BACTEC - automatický hemokultivační systém se satelitním řešením
s dostupností 24/7 (modulární systém pro mikrobiologickou diagnostiku).

MUDr. Zdena Pitáková
Mgr. Monika Tichá
Dana Zouharová
Jitka Pořízková
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Zavedené nové léčebné postupy a metody:
Během roku 2018 nebyly zavedeny nové vyšetřovací metody.
f)

Přehled 10 nejčastějších diagnóz:
---

g)

Počty výkonů:
2018
Počet vyšetření: 51.528
Počet výkonů (kódů):
Počet bodů:

lůžka
138.618
20.258.515

Agregované výkony:
Počet bodů:

43.768
9.367.322

2017
Počet vyšetření: 49.018
Počet výkonů (kódů):
Počet bodů:

lůžka
127.139
17.937.344

Agregované výkony:
Počet bodů:

40.167
8.457.193

2016
Počet vyšetření: 48.443
Počet výkonů (kódů):
Počet bodů:

lůžka
109.893
15.430.535

Agregované výkony:
Počet bodů:

36.951
6.905.968

%
57,1
61,0

ambulance
103.937
12.976.588

%
42,9
39,0

celkem
242.555
33.235.103

%
55,1
58,7

ambulance
103.442
12.632.893

%
44,9
41,3

celkem
230.581
30.570.237

%
50,7
54,3

ambulance
107.046
12.990.284

%
49,3
45,7

celkem
216.939
28.420.819

Zhodnocení roku 2018
Během roku 2018 došlo oproti roku 2017 k nárůstu počtu výkonů (o 11 974) a bodů
(o 2 664 866). Především došlo k nárůstu počtu výkonů a bodů u hospitalizovaných
pacientů, u ambulantních pacientů pouze k nepatrnému nárůstu v obou položkách.
Oddělení klinické mikrobiologie v srpnu absolvovalo dohledový audit a úspěšně
obhájilo Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO 15189:2013. Všichni pracovníci
OKM se v průběhu celého roku podíleli na neustálém zlepšování kvality
poskytovaných služeb. Byla provedena revize předpisové dokumentace a průběžně
kontrolována záznamová dokumentace. V průběhu roku proběhly na oddělení interní
audity bez shledání neshod.
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OKM se pravidelně účastní externího hodnocení kvality laboratorních metod
pořádaných SZÚ. Pro všechny kontrolované metody obdrželo „Certifikát správné
diagnostiky“.
Cíle pro rok 2018
1. Zavedení nových přístrojů do provozu v rámci projektu IROP.
2. Úspěšné absolvování dohledového auditu dle požadavků ČSN EN ISO 15189:2013.
3. Zachovat stávající úroveň vzdělávání SZP na oddělení klinické mikrobiologie - byly
splněny.
Z činnosti antibiotického střediska
V roce 2018 bylo zadáno celkem 4 816 požadavků ke schválení vázaných antibiotik
(v roce 2017 - 4 152). V roce 2018 došlo k nárůstu nákladů na léčbu antibiotiky oproti
roku 2017 z 5 045 787,00 Kč na 5 480 926,00 Kč, tedy o 435 139,00 Kč. Nárůst byl
ve spotřebě injekčních forem antibiotik o 374 759,00 Kč (z 4 372 106,00 Kč
na 4 746 865,00 Kč) a ve spotřebě perorálních antibiotik o 60 380,00 Kč
+(z 673 681,00 Kč na 734 061,00 Kč). Z celkových nákladů na léky v roce 2018 činila
spotřeba antibiotik v Nemocnici Vyškov 18,18 %, což je o 0,37 % více ve srovnání
s rokem 2017 a o 2,36 % více oproti roku 2016.

ELISA analyzátor

PCR – pro molekulárně biologické vyšetření

Počet operací a porodů
Název oddělení
chirurgie
z toho laparoskopické
oční
ORL
ortopedie
z toho laparoskopické
gynekologie
z toho laparoskopické
urologie
z toho laparoskopické
Celkem

Počet velkých operací (operační sály)
2014
2015
2016
2017
2018
2 221
2 324
2 368
2 445
2 527
503
479
510
464
484

Počet reoperací (operační sály)
2014
2015
2016
2017
16
14
15
18
4
3
4
4

2018
17
4

449

417

399

289

384

0

0

0

0

0

574
392
619

509
342
560

565
386
591

541
356
606

485
307
629

11
2
0

9
0
1

9
0
1

10
0
0

6
0
0

3 863

3 810

3 923

3 881

4 025

27

24

25

28

23

2014
938

2015
881

2016
999

2017
1 048

2018
1 006
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Počet porodů

Tabulka E
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LÉKÁRNA S ODBORNÝMI PRACOVIŠTI
Vedoucí lékárník:
Mgr. Pavla Navrátilová
Zástupce vedoucího lékárny: Mgr. Jana Klímová
Vedoucí laborantka:
Jana Pinková

Personální situace
V roce 2018 neukončil pracovní poměr žádný zaměstnanec.
V první polovině roku úspěšně absolvovala uklízečka Dagmar Bičová sanitářský kurz, a tím
doplnila počet sanitárek.
V lékárně tedy pracovalo k 31. 12. 2018 celkem 18 zaměstnanců.
Z toho:
7 lékárníků
7 farmaceutických asistentek
4 sanitárky
Z lékárníků v roce 2018 nikdo neatestoval. Jeden lékárník úspěšně složil společný základ
a pokračuje v přípravě k atestaci v oboru nemocničního lékárenství.
Lékárna je držitelem certifikátu dle ČSN EU ISO 9001.
Výkony oddělení – veřejná část
Následující ekonomické údaje patří ke statisticky sledovaným údajům o činnosti lékárny.

Počet realizovaných dokladů:
Recepty
Poukazy

2017
101 431
4 463

2018
98 665
4 171

Realizované tržby (v tis. Kč):
Výdej na recepty
Výdej na poukazy
Volný prodej
Prodej na fakturu
Celkem tržby

2017
62.897
4.627
9.529
500
77.553

2018
62.554
4.712
9.683
600
77.549
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Výkony oddělení – ústavní část (v tis. Kč):

Žádanky

2017
81.603

2018
85.676

Komentář:
Počet realizovaných receptů je o 2.766 ks nižší oproti roku 2017, což činí pokles o 2,7 %.
V tržbách z realizace receptů došlo k poklesu nepatrně o 343 tis. Kč, v procentech
je to 0,5 %.
Počet poukazů meziročně klesl o 7,0 %.
V tržbách z jejich realizace však došlo k navýšení o 84 tis. Kč.
Tržby za volný prodej meziročně vzrostly o 9,0 %, což v obratu dělá nárůst o 153 tis. Kč.
Prodej na fakturu vykázal nárůst oproti roku 2017 ve výši 100 tis. Kč.
Tlak konkurenčních lékárenských řetězců je opravdu veliký a řetězce stále vedou masivní
mediální kampaně, skupují další lékárny, cílí na vybrané skupiny pacientů. Z výše
uvedeného plyne, že i přes tento sílící tlak a neustálé snižování úhrad a cen léčivých
přípravků, si nemocniční lékárna stále udržuje svoji pozici. Ztrácí, ale i získává nové
zákazníky – především dostupností léků pro pacienty, respektováním preskripce lékařů bez
účelných záměn, aktivním přístupem zaměstnanců a přípravou mnoha specialit
v naší laboratoři, včetně přípravků pro děti. Řada klientů se po zkušenostech s jinými
lékárnami opět vrací a váží si skutečného odborného poradenství, jak vyplývá z dotazníků
spokojenosti vyplněných samotnými pacienty.
Snažíme se zachytit a realizovat preskripci našich lékařů. Realizace preskripce je pravidelně
každý měsíc sledována a vyhodnocována, lékaři jsou informováni. Úzce spolupracujeme
se soukromými lékaři v našem okrese. Snažíme se, abychom měli skladem léky, které lékaři
požadují a předepisují pro pacienty, sledujeme trh léčiv a vyvíjíme velké úsilí pro
zabezpečení výpadkových léků, nastavujeme opatření tak, aby tyto nedostatky co nejméně
zasáhly jak pacienty s recepty, tak jednotlivá oddělení nemocnice.
Lékárna vydává elektronické recepty již několik let. Od roku 2018, kdy začala platit povinná
elektronická preskripce, se počet listinných receptů snížil na minimum. S touto změnou
bohužel souvisí i fakt, že předepisující lékař může využít možnosti poslat identifikátor
elektronického receptu formou SMS zprávy nebo emailem pacientovi bez nutnosti
navštívení jeho ordinace. Pacient si takto zaslaný recept zpravidla vyzvedne v místě svého
bydliště. Z tohoto pramení i mírný pokles v počtu receptů realizovaných v tomto roce v naší
lékárně. V roce 2019 očekáváme z těchto příčin ještě větší pokles – systém e-recept již bude
zaběhlý a pacienti i lékaři budou patrně více využívat jeho možnosti.
V zásobování nemocnice léky a SZM nejsou hodnoceny počty žádanek, neboť zavedený
elektronický způsob objednávání léčiv umožňuje jednotlivým zdravotnickým pracovištím
napsat na jednu žádanku libovolný počet položek. Žádanky vykazují meziroční nárůst
o 4.073 tis Kč.
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V roce 2018 opět probíhala cenová vyjednávání s dodavateli a výrobci o dosažení nižších
nákupních cen léčiv, byla realizována výběrová řízení na SZM a PZT.
V průběhu roku proběhly v lékárně interní audity bez shledání neshod.
V roce 2018 lékárna nespolupracovala na žádné klinické studii.
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1. 3. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
a) kvalita lůžek
Nemocnice Vyškov, p. o. disponuje k 31. 12. 2018 celkem 431 nemocničním lůžkem.
Z toho je:
90 lůžek pečovatelských
2 lůžka
2 lůžka

na Oddělení následné péče
na ARO
na ARO

9 lůžek
6 lůžek

na JIP
na JIP

6 lůžek

na JIP

pořízena v roce 2008
pořízena v roce 2002
pořízena v roce 2018 - návazná
péče
pořízena v letech 2002-2010
pořízena v roce 2018 - návazná
péče
pořízena v roce 2012 - akce
mezioborová JIP

Počet standardních lůžek je celkem 316, z toho bylo v letech 2004-2009 obnoveno 183 lůžek,
v roce 2011 20 lůžek, v roce 2012 13 lůžek, v roce 2013 10 lůžek, v roce 2016 38 lůžek
a v roce 2018 52 lůžek v rámci projektu Návazná péče.
b) zajištění prevence dekubitů
Dekubity jsou velmi těžkou a život ohrožující komplikací pacientů s jinými závažnými
chorobami. Přináší nemocným velká utrpení. Výskyt je možno snížit kvalitní ošetřovatelskou
péčí, jejímž hlavním cílem je prevence.
V Nemocnici Vyškov, p. o. je prevenci dekubitů věnována náležitá pozornost. Sestra včas
identifikuje nemocného ohroženého vznikem dekubitů a vypracuje individuální preventivní
plán. Pro vyhodnocování rizika vzniku dekubitů je v nemocnici využívána škála rozšířené
stupnice dle Nortonové. Nemocný je prohlédnut co nejdříve po přijetí. Riziko vzniku dekubitů
je přehodnocováno při každé podstatné změně pacientova stavu, nejméně však 1x týdně.
Důraz při péči o pacienta je kladen na polohování, péči o hygienu a kontinenci, monitoring
a řešení bolesti. Při prevenci jsou používány pomůcky pro polohování pacienta, vhodné
antidekubitní matrace a jsou využívány techniky rehabilitačního ošetřovatelství. Velká
pozornost je věnována výživě pacientů, každý hospitalizovaný pacient je podroben nutričnímu
screeningu. Vlastní péče je řízena dle standardů ošetřovatelské péče (SOP) Prevence dekubitů
a Péče o chronické rány. Součástí preventivní péče je i důsledná edukace pacienta
a rodiny.
V nemocnici pracuje Skupina pro prevenci a péči o chronické rány, která vytváří metodickou
podporu pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Statistické zpracování a analýzu
výskytu dekubitů v nemocnici provádí náměstkyně OP. Výsledky jsou projednávány
s jednotlivými odděleními a na poradě náměstkyně OP, dbá se o zpětnou vazbu. Od poloviny
roku 2017 byl zaveden pilotní projekt, ve kterém je statisticky vyhodnocován podíl rizikových
pacientů na odděleních nemocnice.
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Od 1. ledna 2018 je v Nemocnici Vyškov zavedeno sledování a statistické vyhodnocování
počtu pacientů s rizikem vzniku dekubitů při přijetí.

Celkový počet pacientů s rizikem vzniku dekubitů při přijetí do nemocnice 2017/2018
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V rámci Světového dne „STOP dekubitům“ se Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
zapojila do akce zaměřené na prevenci a léčbu proleženin (dekubitů). V listopadu 2018
nemocnice navázala na dlouholeté aktivity, které jsou směřované k prevenci dekubitů a péči
o rány. Personál jednotlivých oddělení je odborně školen v péči o chronické rány a dekubity.
Poradenství v péči o rizikové pacienty je poskytováno příbuzným pacientů zdarma.

c) výskyt dekubitů – viz Hodnocení výskytu dekubitů za rok 2018
V roce 2018 bylo na lůžkových odděleních Nemocnice Vyškov, p. o., včetně ODN
hospitalizováno celkem 15 402 pacientů, z toho u 398 z nich byl zaznamenán výskyt
dekubitu, tj. u 2,6 % hospitalizovaných pacientů.

Graf 1:

Na lůžkových odděleních bez ODN byl zaznamenán výskyt dekubitu u 269 pacientů,
tj. u 1,8 % hospitalizovaných.

Graf 2:
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Na ODN byl výskyt dekubitu zaznamenán u 129 pacientů, tj. u 25,1 % hospitalizovaných.
Nově vzniklý dekubitus se z celkového počtu dekubitů vyskytl celkem u 69 pacientů,
tj. 0,5 dekubitu na 1 000 lůžkodnů.

Graf 3:

Nově vzniklý dekubitus se u hospitalizovaných pacientů bez ODN vyskytl u 36 pacientů,
tj. 0,4 dekubitu na 1 000 lůžkodnů. Na ODN se nově vzniklý dekubitus vyskytl u 33 pacientů,
tj. 1,2 dekubitu na 1 000 lůžkodnů.

Graf 4:
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Ve srovnání s rokem 2017 došlo ve v roce 2018 ke zvýšení počtu hospitalizovaných pacientů
o celkem 64 (15 338 hospitalizovaných pacientů v roce 2017), celkový výskyt dekubitů
u pacientů se zvýšil o 39 (350 dekubitů v roce 2017).

Graf 5:

V roce 2018 byli pacienti s dekubitem do nemocnice nejčastěji přijati ze sociálních ústavů
či domovů důchodců – celkem 58, z domova celkem 89, z ostatních zdravotnických zařízení
krajských či fakultních nemocnic – celkem 17.

Graf 6:
Nově dekubity vznikly v nemocnici celkem u 69 pacientů, na akutních odděleních nemocnice
36 a na ODN 33. Celkem 54 jich bylo I.- II. stupně a 15 III.- IV. stupně.
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Hodnocení výskytu dekubitů – srovnání 2011-2018

Graf 7: Celkový přehled dekubitů na odděleních Nemocnice Vyškov, p. o. – srovnání
2011-2018

Graf 8: Přehled nově vzniklých dekubitů na odděleních Nemocnice Vyškov, p. o. – srovnání
2011 - 2018
Celkem 38 dekubitů bylo zhojeno.
d) použití ošetřovatelských standardů v praxi
V Nemocnici Vyškov, p. o. je celkem 88 ošetřovatelských standardů rozdělených do dvou
oblastí: 47 všeobecných, a 41 speciálních. Dále je vytvořeno 9 manuálů ošetřovatelské péče –
Bazální stimulace, Ošetřování chronických ran, Rehabilitační ošetřovatelství, Vedení
ošetřovatelské dokumentace, Ošetřovatelská péče o pacienta s bolestí, Práce s neslyšícími
a nedoslýchavými, Nutriční screening, Práce s nevidomými a slabozrakými a Izolace pacientů
s potenciálně nebezpečnými bakteriálními kmeny.
Standardy a manuály ošetřovatelské péče v nemocnici jsou závazné pro všechny nelékařské
zdravotnické pracovníky, pro které jsou určeny. Zaměstnanec je s nimi prokazatelně
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seznamován již při svém nástupu do nemocnice při absolvování adaptačního procesu.
S každým nově zaváděným ošetřovatelským standardem jsou prokazatelně seznámeni všichni
kompetentní nelékařští zdravotničtí pracovníci.
Pro ověření využívání ošetřovatelských standardů v praxi jsou prováděny pravidelné audity
ošetřovatelské péče. Kontrolní listy pro jednotlivé audity zpracovává úsek ošetřovatelské péče
nemocnice.
V roce 2018 se uskutečnil se uskutečnil plánovaný interní audit na Podávání léčivých
přípravků, Péči o periferní žilní katétr, Péči o permanentní močový katétr, Péči o centrální
žilní katétr, Odpadové hospodářství, Rehabilitační ošetřovatelství, Vedení zdravotnické
dokumentace, Hodnocení bolesti u pacientů, Manipulaci se sterilním materiálem
a pomůckami, Bezpečnou identifikaci pacientů, Podávání stravy, Dodržování práv pacientů
a osob pacientům blízkých, Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči
a Kardiopulmonální resuscitaci – celkem 269 šetření na jednotlivých odděleních a stanicích
nemocnice. Výsledky auditní činnosti:
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Vedení zdravotnické dokumentace - ošetřovatelská část - 2018
HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ AUDITU:
95 %
80 %
60 %
0%

-

výtečný výsledek
splněno
podmínečně splněno (opakování auditu)
nesplněno (opakování auditu)

100 %
94 %
79 %
59 %

Dosažené % průměrné výsledky na odděleních - včetně JIP – 2018
TAB 1:

Oddělení
GYN
INT
TRN
DO
ODN
CLR
NEU
CHIR
ORL
Celkem

% shod u relevantních položek
100,0
99,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9

Výsledky za celou nemocnici i za jednotlivá oddělení, včetně JIP dosahují výtečné úrovně.

Graf 1: Dosažené % průměrné výsledky na lůžkových odděleních 2018 včetně JIP
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Graf 2: Dosažené % průměrné výsledky na lůžkových odděleních, včetně JIP - Srovnání
2013 - 2018

V roce 2018 došlo oproti roku 2017 ke zvýšení shody u relevantních položek celkem
o 0,3 %, tj. na 99,9 %. Je třeba nadále pokračovat v nastoleném trendu. Standardní oddělení
nemocnice, včetně JIP dosáhly výtečného výsledku auditu.
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Vedení zdravotnické dokumentace - ošetřovatelská část – 2018 – ARO
HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ AUDITU:
95 %
80 %
60 %
0%

-

výtečný výsledek
splněno
podmínečně splněno (opakování auditu)
nesplněno (opakování auditu)

100 %
94 %
79 %
59 %

Dosažené % průměrné výsledky na ARO - 2018
TAB: 2

Oddělení
ARO

% shod u relevantních položek
100 %

Graf 3: Dosažené % průměrné výsledky na ARO – srovnání 2011-2018
Oddělení ARO dosáhlo při auditu vedení zdravotnické dokumentace – ošetřovatelské části
v roce 2018 opět excelentního výsledku.
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Vedení zdravotnické dokumentace - ošetřovatelská část – 2018
- DO - Novorozenci
TAB: 3

Oddělení
NOV

% shod u relevantních položek
100 %

Graf 4: Dosažené % průměrné výsledky na Oddělení novorozenců – srovnání 2011-2018
Oddělení NOV dosáhlo při auditu vedení zdravotnické dokumentace – ošetřovatelské části
v roce 2018 vynikajícího výsledku.
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Vedení zdravotnické dokumentace - ošetřovatelská část – 2018
Onkologická ambulance
TAB. 4

Oddělení
Onkologická ambulance

% shod u relevantních položek
98,8 %

Graf 5: Dosažené % průměrné výsledky na Onkologické ambulance – srovnání 2014-2018
Oddělení Onkologické ambulance dosáhlo při auditu vedení zdravotnické dokumentace –
ošetřovatelské části v roce 2018 výtečného výsledku.
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Identifikace pacientů - 2018
HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ AUDITU:
95 %
80 %
60 %
0%

-

výtečný výsledek
splněno
podmínečně splněno (opakování auditu)
nesplněno (opakování auditu)

100 %
94 %
79 %
59 %

Dosažené % průměrné výsledky na odděleních – včetně JIP – 2018
TAB 1:

Oddělení
GYN-POR
INT
TRN
DO
ODN
CLR
NEU
CHIR
ORL
ARO
Celkem

% shod u relevantních položek
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Výsledky za celou nemocnici i za jednotlivá oddělení, včetně JIP dosahují výtečné úrovně.

Graf 1: Dosažené % průměrné výsledky na lůžkových odděleních 2018, včetně JIP
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Graf 2: Dosažené % průměrné výsledky na odděleních, včetně JIP – srovnání 2015-2018
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Manipulace se sterilním materiálem a pomůckami - 2018
HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ AUDITU:
95 %
80 %
60 %
0%

-

100 %
94 %
79 %
59 %

výtečný výsledek
splněno
podmínečně splněno (opakování auditu)
nesplněno (opakování auditu)

Dosažené % průměrné výsledky na odděleních – 2018
TAB 1:

Oddělení
% shod u relevantních položek
ARO
100,0
CLR
100,0
DO
100,0
GYN
100,0
CHIR
100,0
INT
100,0
NEU
100,0
NOV
100,0
ODN
100,0
ORL
100,0
TRN
100,0
OKM
100,0
PS
100,0
OLV
100,0
Sterilizace
100,0
Celkem
100,0
Výsledky za celou nemocnici i za jednotlivá pracoviště dosahují výtečné úrovně.

Graf 1: Dosažené % průměrné výsledky na odděleních 2018
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Péče o periferní žilní kanylu v Nemocnici Vyškov, p. o. - 2018
HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ AUDITU:
95 % - 100 %
výtečný výsledek
80 % - 94 %
splněno
60 % - 79 %
podmínečně splněno (opakování auditu)
0 % - 59 %
nesplněno (opakování auditu)
Oddělení
INT I
INT II
INT III
INT JIP
CHIR I
CHIR II
CHIR III
CHIR JIP
ODN A
ODN B
ODN C
GYN
DO JIP
NEU I
NEU II
NEU JIP
TRN
ARO
ORL
CLR
Celkem

% shod u relevantních položek
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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Péče o centrální žilní katétr v Nemocnici Vyškov, p. o. - 2018
HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ AUDITU:
95 % - 100 %
výtečný výsledek
80 % - 94 %
splněno
60 % - 79 %
podmínečně splněno (opakování auditu)
0 % - 59 %
nesplněno (opakování auditu)
Oddělení
INT I
INT II
INT III
INT JIP
CHIR I
CHIR II
CHIR III
CHIR JIP
ODN A
ODN B
ODN C
GYN
DO JIP
NEU I
NEU II
NEU JIP
TRN
ARO
ORL
CLR
Celkem

% shod u relevantních položek
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Graf 1: Dosažené % průměrné výsledky dle jednotlivých oddělení 2018
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Nakládání s odpady specifickými pro zdravotnické zařízení rok 2018
HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ AUDITU:
95 % - 100 %
výtečný výsledek
80 % - 94 %
splněno
60 % - 79 %
podmínečně splněno (opakování auditu)
0 % - 59 %
nesplněno (opakování auditu)
Oddělení

% shod u relevantních položek

ARO

100

CLR amb

100

CLR lů

100

DO

100

GYN

100

HTO

100

CHIR

100

INT

100

LÉK

100

NEU

100

ODN

100

OKB

100

OKM

100

ONK

100

ORL

100

POL

100

RDO

100

TRN

100

Celkem

100 %
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Dosažené % průměrné výsledky dle jednotlivých oddělení 2018

Graf 1: Dosažené % průměrné výsledky dle jednotlivých oddělení 2018

Dosažené % průměrné výsledky dle jednotlivých oddělení –
srovnání 2011-2018

Graf 2: Dosažené % průměrné výsledky dle jednotlivých oddělení – srovnání 2011-2018
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Podávání stravy, manipulace se stravou v Nemocnici Vyškov, p. o. - 2018
HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ AUDITU:
95 %
80 %
60 %
0%

-

výtečný výsledek
splněno
podmínečně splněno (opakování auditu)
nesplněno (opakování auditu)

100 %
94 %
79 %
59 %

Oddělení
INT
CHIR
ODN
GYN
DO
NEU
TRN
ARO
ORL
CLR
Celkem

% shod u relevantních položek
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Graf 1: Dosažené % průměrné výsledky dle jednotlivých oddělení 2018
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Graf 2: Dosažené % průměrné výsledky dle jednotlivých oddělení – srovnání 2011 - 2018

Dotazník duchovních potřeb 2018

SUMÁŘ DDP

2014

2015

2016

2017

2018

417

400

372

334

508

dotazník nebylo schopno vyplnit:

65

63

55

45

44

potřeba pastorační služby – kněz:

103

88

110

82

45

potřeba dobrovolnice:

28

32

43

40

44

potřeba psychologa:

17

13

12

11

3

canisterapie:

26

40

58

49

44

0

38

56

42

37

258

234

183

197

202

dotazník vyplnilo:

čtení
bez požadavků:
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e) výskyt mimořádných událostí
V roce 2018 bylo v Nemocnici Vyškov, p. o., nahlášeno celkem 287 nežádoucích
událostí. Z tohoto počtu bylo 197 nežádoucích událostí zapříčiněno pádem pacienta.
Hodnocení výskytu pádů pacientů je součástí jiné kapitoly.
V roce 2018 došlo proti roku 2017 ke snížení počtu nahlášených nežádoucích událostí
o 28 incidentů.
Ohrožení zaměstnanců ze strany pacientů se v roce 2018 zvýšilo o 1 incident.
Sebezranění zaměstnanců bylo nejčastěji způsobeno poraněním o použitou jehlu
či skalpel. V této oblasti je kladen důraz na dodržování standardních operačních postupů.
Personál nemocnice byl v této problematice opakovaně edukován. V roce 2018 došlo
ke zvýšení těchto incidentů celkem o 7 případů.
V roce 2017 se nevyskytl 1 medikační incident. Incident spojený s procedurou se vyskytl
ve třech případech. Tyto incidenty se týkaly zejména radiodiagnostiky, kdy při
vyšetřeních vznikla ruptura žíly při podávání kontrastní látky.
V roce 2018 počet svévolného opuštění nemocnice ze strany pacientů jak z oddělení, tak
z ambulantní části celkem byl stejný jako v roce 2017, tj. 26 případů. Jednalo se většinou
o pacienty, kteří byli pod vlivem alkoholu, a jejich odchod byl nahlášen Policii ČR.
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f) zajištění bezpečnosti (pády)
Na základě příkazu ředitele Prevence pádu a zranění pacienta a jeho řešení v Nemocnici
Vyškov, p. o. je u každého hospitalizovaného pacienta v nemocnici identifikováno riziko
pádu již při přijetí a u rizikových pacientů jsou okamžitě zahájeny intervence směřující
ke snížení či eliminaci rizika pádu. Každý dokonaný pád je monitorován, statisticky
vyhodnocen a jsou přijata nápravná či preventivní opatření.
V roce 2018 bylo na lůžkových odděleních Nemocnice Vyškov, p. o., včetně ODN přijato
celkem 15 930 pacientů, z toho u 197 z nich byl zaznamenán pád, tj. u 1,2 % přijatých
pacientů.
Na lůžkových odděleních bez ODN byl zaznamenán pád u 89 pacientů, tj. u 0,6 % přijatých.
Na ODN byl pád zaznamenán u 108 pacientů, tj. u 21,2 % přijatých.
Ve srovnání s rokem 2017 došlo ve v roce 2018 k zvýšení počtu přijatých pacientů o celkem
125 (15 805 přijatých pacientů v roce 2017), zároveň došlo ke snížení počtu pádů pacientů
celkem o 19 (216 pádů v roce 2017).
V roce 2017 byl pád zaznamenán u 1,4 % přijatých pacientů, v roce 2018 to bylo
u 1,2 % přijatých.
Na lůžkových odděleních bez ODN byl v roce 2017 pád zaznamenán u 0,6 % přijatých
pacientů, v roce 2018 to bylo rovněž 0,6 %.
Na ODN se pád vyskytl v roce 2017 u 21,3 % přijatých pacientů, v roce 2018 to bylo
u 21,2 % přijatých.
Pády byly nejčastěji způsobeny nedodržením klidu pacienta na lůžku a opuštěním lůžka přes
upozornění sestry či lékaře.
Pro zajištění bezpečnosti a prevenci pádů pacientů jsou v Nemocnici Vyškov, p. o. prováděna
preventivní opatření. Mezi tato patří: noční světla na pokojích pacientů, výstražné kužely
při vytírání podlah úklidovou četou, bezpečnostní pásy, které jsou používány při transportu
pacientů. Klientům jsou nabízeny protiskluzové ponožky a je také monitorována obuv, kterou
pacienti nosí při chůzi. Na lůžka ležících pacientů jsou využívány tabulky s upozorněním
pacientů – „Nevstávejte, zvonkem přivolejte sestru“. Signalizační zařízení jsou průběžně
kontrolována při každé jednotlivé hospitalizaci pacienta, při příjmu pacienta je mu podrobně
vysvětlena manipulace s tímto signalizačním zařízením, instruktáž stvrzuje svým podpisem
do zdravotnické dokumentace. Okolí lůžka i další prostory jsou udržovány volné
k bezpečnému pohybu pacienta. Tato i další opatření minimalizují možnost pádů pacientů
a přispívají k bezpečné zdravotní péči.
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Hodnocení výskytu pádů v Nemocnici Vyškov, p. o. za rok 2018
oddělení
ARO
INT
CHIR
GYN-POR
DO
NEU
TRN
CLR
ORL
ODN
CELKEM

počet
přijatých
185
3 099
3 825
2 029
3 178
1 342
605
376
781
510
15 930

počet
pádů
0
28
24
1
3
12
11
9
1
108
197

pád
z
lůžka
0
4
8
0
0
1
3
0
0
16
32

opření
o op.
0
2
0
0
0
1
1
1
0
6
11

vstávání
z lůžka
0
11
2
0
1
6
0
2
1
63
86

při
chůzi

zranění

0
11
14
1
2
4
7
6
0
23
68

0
17
6
1
1
5
3
3
0
19
55

z toho
oš. chir
0
11
4
0
0
2
0
0
0
4
21

počet
chodících
0
23
19
1
3
7
10
8
1
73
145

V roce 2018 bylo na lůžkových odděleních Nemocnice Vyškov, p. o., včetně ODN přijato
celkem 15 930 pacientů, z toho u 197 z nich byl zaznamenán pád, tj. u 1,2 % přijatých
pacientů.
Na lůžkových odděleních bez ODN byl zaznamenán pád u 89 pacientů, tj. u 0,6 % přijatých.
Na ODN byl pád zaznamenán u 108 pacientů, tj. u 21,2 % přijatých.

Graf 1: Procentuální vyjádření pádů vzhledem k počtu přijatých pacientů
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Graf 2: Procentuální vyjádření pádů vzhledem k počtu přijatých pacientů za nemocnici
bez ODN

Graf 3: Procentuální vyjádření pádů vzhledem k počtu přijatých pacientů na ODN
Ve srovnání s rokem 2017 došlo ve v roce 2018 k zvýšení počtu přijatých pacientů o celkem
125 (15 805 přijatých pacientů v roce 2017), zároveň došlo ke snížení počtu pádů pacientů
celkem o 19 (216 pádů v roce 2017).
V roce 2017 byl pád zaznamenán u 1,4 % přijatých pacientů, v roce 2018 to bylo
u 1,2 % přijatých.
Na lůžkových odděleních bez ODN byl v roce 2017 pád zaznamenán u 0,6 % přijatých
pacientů, v roce 2018 to bylo rovněž 0,6 %.
Na ODN se pád vyskytl v roce 2017 u 21,3 % přijatých pacientů, v roce 2018 to bylo
u 21,2 % přijatých.
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I. 4. PROVOZNÍ ČINNOSTI
a) Specifikace, popis provozních činností
Telefonní ústředna a vrátnice:
Tyto úseky byly zajišťovány vlastní činností a organizačně byly vedeny pod provoznětechnickým odborem Nemocnice Vyškov, p. o.
Telefonní ústředna:
Provoz telefonní ústředny byl jednosměnný, a to
pouze v pracovní dny od 6:00 do 18:00 hodin.
Telefonní manipulantka přijímala odchozí
a příchozí telefonní hovory přes ústřednu.
Podávala informace o místě pobytu pacienta,
telefonních číslech, ordinačních hodinách lékařů
na poliklinice i v nemocnici.

Vrátnice:
provoz vrátnice byl zabezpečen jako nepřetržitý, třísměnný. Pracovnice vrátnice spojovala
telefonní hovory mimo pracovní dobu telefonní ústředny. Podávala ústní i telefonické
informace o místě pobytu pacienta. V době uzavření hlavní pokladny prováděla výběr
poplatků za preventivní prohlídky a ošetření pacientů. Obsluha vrátnice vedla evidenci všech
oficiálních návštěv obchodních zástupců firem, vybavovala je vizitkou a vydávala parkovací
lístek (pokud návštěva přijela autem). Řídila veškerý provoz vozidel projíždějících přes
vrátnici a vybírala poplatky za parkování vozidel v areálu nemocnice. Obsluha vrátnice
přebírala externí hlášení o úmrtí občanů a předávala je lékařské pohotovostní službě nebo
příslušnému praktickému lékaři. Vedla evidenci uložených kol zaměstnanců nemocnice
v uzamčené kolárně. Pracovnice vrátnice dohlížela na bezpečnostní prvky, které byly
umístěny v areálu – bezpečnostní signalizace lékárny, EPS (hlásiče požáru).
Celkový počet zaměstnanců:
telefonní ústředna - telefonní manipulantka - 2 pracovnice - úvazek 1,75
vrátnice
- vrátná
- 5 pracovnic - úvazek 5,00
Jedna pracovnice pracovala na dohodu o pracovní činnosti a zajišťovala služby za řádnou
dovolenou a pracovní neschopnost na vrátnici i telefonní ústředně.
Všechny pracovnice telefonní ústředny a vrátnice byly osoby se zdravotním postižením.
Údržba
Úsek údržby byl zařazen pod provozně-technický odbor a byl prováděn vlastními silami
v celkovém počtu 14 pracovníků. Cílem úseku údržby bylo udržování majetku ve správě
nemocnice v řádném a uživatelném stavu tak, aby se předešlo nákladným opravám. Vzhledem
k novějšímu vybavení jednotlivých již zrekonstruovaných oddělení byla práce odborně
náročnější a finančně dražší. Bez pracovníků údržby by bylo nemyslitelné vyklízení
jednotlivých oddělení v souvislosti s malováním.
Pracovníky údržby bylo zajišťováno provádění periodických prohlídek a následně každodenní
odstraňování poruch na technickém vybavení nemocnice. Práce byly prováděny
v jednosměnném provozu v pracovní dny. Mimo základní pracovní dobu byly pro důležité
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profese stanoveny pohotovostní služby v místě bydliště.
Činnost údržby byla zajišťována těmito odbornými profesemi:
provozní elektrikář
mezi základní povinnosti patřila údržba a preventivní prohlídky náhradního zdroje el. energie,
provozu prádelny a kuchyně, náhradních zdrojů – ÚPS pro specializované pracoviště, provoz
všech výtahů a jejich dozorování, kontrola EPS, odstraňování jednoduchých na náhradní díly
nenáročných porevizních oprav el. rozvodů, případně zařízení, automatických dveří u vstupů
do nemocnice a na jednotlivá oddělení, opravy vybavení jednotlivých oddělení v souvislosti
se vzniklými poruchami;
vodoinstalatér
řešil poruchy vodoinstalace a kanalizačního řadu v celém objektu nemocnice, zabezpečoval
přípravu vody pro bazén rehabilitačního oddělení; prováděl kontrolu požárních vodovodních
řadů;
topenář
řešil poruchy na topném systému v celém objektu nemocnice, pravidelně prováděl preventivní
prohlídky předávacích stanic topení a přípravy TUV, preventivní prohlídky a opravy
zabudovaných VZT jednotek;
zámečník
řešil drobné opravy zámečnické, rozvodů medicinálních plynů a kyslíku, opravy žaluzií
a údržbu kovového nábytku;
stolař
prováděl údržbu a úpravy dřevěného nábytku, prováděl demontáž a montáž nábytku
v souvislosti s prováděným malováním na jednotlivých odděleních;
čalouník
prováděl opravy čalouněného nábytku, pokládky koberců a drobné opravy podlahových krytin
v celém areálu nemocnice;
zedník
v celém areálu nemocnice prováděl drobné opravy, podílel se na opravách havárií různých
podomítkových vedení;
pracovníci na úseku zahrady
celoročně pečovali o květinovou výzdobu ve společných prostorách nemocnice, udržovali
v čistotě odpočinkové zóny po celém areálu. V letních měsících prováděli sečení trávy,
údržbu záhonů a hrabání listí. V zimních měsících prováděli údržbu komunikací pro pěší
a prořezávání dřevin;
traktorista
v letních měsících prováděl sečení trávy, pěstební úpravy dřevin a hrabání listí. V zimních
měsících prováděl údržbu komunikací pro pěší i vozovek. Prováděl veškeré opravy zahradní
techniky.
Prádelna
Praní prádla a žehlení je zajišťováno vlastní činností. Úsek prádelny je přímo zařazený
pod provozně-technický odbor.
Prádelnou bylo zajišťováno praní a žehlení prádla pro:
- oddělení nemocnice
- soukromé lékaře a jiná zdravotnická zařízení
- nezdravotnické organizace
- zaměstnance
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V prádelně pracovalo fyzicky v r. 2018 celkem 21 pracovnic a 6 pracovníků na DoPČ.
Prací prostředky byly odebírány od firmy ECOLAB Hygiene, s. r. o.
Servisní činnosti prádelenského zařízení prováděli pracovníci údržby. Činnosti spojené
s nákupem a montáží speciálních dílů, případně seřízením strojů prováděly dodavatelsky
firmy Jiří Rujbr, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů – Brno a fi. Josef Sukup
Biskupice.
Servis akumulátorových vozíků byl prováděn firmou DOM Přerov.
Všechny dodávky služeb, či nákupy pracích prostředků byly realizovány na základě
výběrových řízení, kde byla vybírána vítězná firma na základě nabídky nejnižší ceny.
Celková částka vynaložená na opravy a nákup součástek pro prádelnu činila v roce 2018
210.922,-- Kč.

Oddělení léčebné výživy a stravování (OLVaS)
OLVaS bylo organizačně vedeno pod provozně-technickým odborem, činnost byla
vykonávána vlastními silami v počtu 40 fyzických pracovníků, s úvazky 39,70.
V roce 2018 bylo oddělení léčebné výživy a stravování v prvé řadě zaměřeno
na přípravu jídel pro pacienty v lůžkové části, následně pro zaměstnance a dále pro jiné
právnické i fyzické osoby za úplatu podle ceníku. I nadále byla pozornost věnovaná
stravovacím službám spočívají v přípravě svačin, obědů v 7 dietách a večeří.
Průměrná denní stravovací jednotka pro pacienty činila 72,-- Kč. Základní cena stravenky pro
zaměstnance byla 18,-- Kč, pro cizí strávníky 55,50 Kč.

Počty vyprodukovaných jídel – výsledky OLVaS za rok 2018 v porovnání se stejným
obdobím roku 2016 a roku 2017 jsou uvedeny v následující tabulce:
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Lůžková část, ošetřovací dny
Obědy pro zaměstnance
Obědy pro cizí strávníky
Večeře pro cizí strávníky
Večeře pro zaměstnance
Svačiny pro cizí strávníky
Celkem

Porovnání r. 2018

2016

2017

2018

130 488
118 263
45 391
4
2 503
801
297 450

126 772
116 336
48 265
5
2 013
1 008
294 399

125 846
115 031
49 745
5
1 847
1 236
293 710

s r. 2016
-4 642
-3 232
4 354
1
-656
435
-3 740

s r. 2017
-926
-1 305
1 480
0
-166
228
-689

Z tabulky vyplývá, že se snížil počet vydaných celodenních jídel pacientům nemocnice
v lůžkové části. Úbytek byl i u obědů pro zaměstnance, v porovnání roku 2018 s rokem 2017
byl však úbytek nižší, než v porovnání s r. 2016. Pro cizí strávníky došlo k výraznému nárůstu
vydaných obědů v porovnání s předcházejícími roky. Došlo ke zvýšení počtu vydaných svačin
pro cizí strávníky. Důvodem nárůstu svačin a obědů pro cizí strávníky v roce 2018 je příprava
svačin a obědů pro Dětské studio Tkanička. Ve všech sledovaných obdobích byl výdej večeří
pro zaměstnance nižší, pro cizí strávníky vyrovnaný a v porovnání s rokem 2016 o 1 vyšší.
Celkem bylo vydáno v roce 2018 o 3 740 porcí méně než v roce 2016 a o 689 porcí méně
než v roce 2017.
V roce 2018 bylo zaplaceno: - za občerstvení pro HTO
- za potraviny pro OKB

20.913,32 Kč
547,48 Kč

Vynaložené celkové náklady za potraviny na stravu pro pacienty
Rok

Náklady v Kč

2016

8 090 849,91

2017

8 701 551,28

2018

9 131 017,70

Z tabulky je patrný trvalý nárůst nákladů vynaložených na nákupy surovin a potravin,
a to i přes to, že jsou veškeré nákupy realizovány výběrovými řízeními prováděnými
systémem e-shop, s cílem získání nejnižší možné ceny.
Úklidová četa
Úsek úklidové čety pravidelně zabezpečoval:
• úklid vnitřních prostor ve všech budovách nemocnice, včetně úklidu prostor LSPP
ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. Nezahrnoval prostory lékárny
a laboratoří - mikrobiologie, OKB a transfuzní stanice
• provoz spisové služby
• celoroční provoz centrální šatny pro hospitalizované pacienty a sezonní provoz šatny

158

•

na poliklinice pro veřejnost
odvoz odpadu z jednotlivých pracovišť na sběrné místo

Úsek úklidové čety spadá pod provozně-technický odbor nemocnice a byl zabezpečován
kmenovými pracovníky nemocnice. Na úseku úklidové čety bylo k 31. 12. 2018 evidováno
celkem 72 pracovních úvazků ze 74 plánovaných. Fyzický stav osob činil 79 pracovníků.
Nenaplněnost stavu zaměstnanců byl k 31. 12. 2018 mínus 2,00 pracovního úvazku.
Na úseku úklidu pracuje 8 pracovnic částečně invalidních, dále 2 osoby zdravotně
znevýhodněné a 4 starobní důchodkyně.
Systém úklidu jednotlivých pracovišť je stanoven základním režimem nástupu na pracoviště:
− ranní směna v základním čase 06:00-14:30 hod.
− posunutý nástup ranní směny – dle potřeb jednotlivých oddělení
− odpolední směna – dle potřeb oddělení od 12:00 hod., ukončení max. ve 20:00 hod.
Odpolední směna je realizována na těchto odděleních: operační a pooperační chirurgie,
anesteziologicko-resuscitační, všech jednotkách intenzivní péče, onkologie, gynekologického
operačního sálu, RTG a celé budovy polikliniky.
O sobotách, nedělích a svátcích je stanovena pracovní doba v čase 06:00-10:00 hod. Postup
práce úklidové čety je dán denním, týdenním a měsíčním harmonogramem úklidu
a je prováděn v souladu s požadavky jednotlivých oddělení a stanic. Součástí povinností
úklidové čety je provádění mimořádného úklidu, po malířských a zednických pracích
a dalších neplánovaných činnostech spojených s chodem nemocnice.
Materiálové náklady úklid – srovnání
Rok

2016

2017

2018

Mzdové náklady

8.849.241,-

9.181.183,-

10.522.860,-

Všeobecný materiál

1.124.939,-

1.151.349,-

1.176.039,-

545,-

7.800,-

2.940,-

1.224.764,-

1.262.319,-

1.259.076,-

Údržba
Materiálové náklady
Celkem náklady srovnání
Rok
Celkem

2016
13.132.605,-

2017
13.710.091,-

2018
15.567.226,-

V porovnání tří let jsou neovlivnitelnou položkou mzdové náklady. Zde došlo za poslední
3 roky k výraznému nárůstu. U všech ostatních položek jsou hodnoty srovnatelné po celé
tříleté období.
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Likvidace odpadů
Odpad vzniklý na jednotlivých odděleních a provozech Nemocnice Vyškov, p. o., byl
pracovníky příslušných oddělení či provozů ve spolupráci s pracovnicemi úklidové čety tříděn
přímo na místě jeho vzniku a ukládán na vyhrazených místech jednotlivých oddělení.
Na těchto sběrných místech byly k dispozici barevně označené obaly a nádoby, dle
jednotlivých druhů odpadů, které byly určeny pro dočasné shromáždění odpadů. V první
polovině roku 2016 bylo provedeno přeznačení všech sběrných míst nebezpečných odpadů
novými etiketami, včetně vybavenosti nově zpracovanými identifikačními listy v souladu
s novelizací vyhlášky 383/2001 Sb. Pracovníci Nemocnice Vyškov, p. o., byli na všech
stupních a všech pracovištích prokazatelně proškoleni ve smyslu zákona o odpadech
č. 185/2001 Sb., v platném znění, vč. prováděcích předpisů o druzích odpadů, jejich
vlastnostech a způsobu nakládání s nimi, dále z aspektů bezpečnosti práce a používání
ochranných pracovních pomůcek. Na takto nastaveném systému byly v letech 2017
a především v r. 2018 prováděny namátkové kontroly jejich dodržování.
Jednotlivé druhy odpadů byly na odděleních a provozech Nemocnice Vyškov, p. o. tříděny
takto:
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 02 02 03 (syrové vaječné skořápky
s možností kontaminace salmonelou).
označené plastové pytle červené barvy
Ostré předměty k. č. 18 01 01 (injekční jehly, ampule, žiletky, kanyly, bodce, čepele
skalpelů, skleněné střepy apod.).
označené, jednorázově uzavíratelné, pevné kontejnery
Části těla, orgány, včetně krevních vaků a krevních konzerv k. č. 18 01 02 (tkáně
po drobných ošetřeních, nehty, zuby, produkty potratu do dvanáctého týdne těhotenství,
biologický materiál z míst, kde anatomický odpad vznikl).
označené plastové pytle černé barvy
Zdravotnický infekční odpad k. č. 18 01 03 (např. vata, tampony, obvazový materiál,
vložky, náplasti, pleny, injekční stříkačky bez jehel, šaty zemřelých, textilie, odpady
z laboratoří a dialyzačních zařízení. Patří sem i biologicky kontaminované odpady lidskou
krví, sekrety, výkaly, transfuzní a infuzní soupravy bez jehel a skleněných nádob).
označené plastové pytle červené barvy
Zdravotnický neinfekční odpad, komunální odpad k. č. 18 01 04 (běžný nekontaminovaný
odpad z odpadkových košů na pokojích pacientů, vyšetřoven, kanceláří, obaly od injekčních
stříkaček a jehel, jednorázové ručníky).
plastové pytle modré barvy
Chemikálie, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky k. č. 18 01 06 (shromažďovaly
se v pevných, nejlépe původních obalech, lahve, kanystry).
označené plastové pytle červené barvy
Cytostatika k. č. 18 01 08 (odpady vzniklé při léčbě pacientů farmaceutickými přípravky
s cytostatickým účinkem).
označené, zakryté, jednorázové, nepropustné kontejnery
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Nepoužitelná léčiva k. č. 18 01 09 (léky nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti,
poškozené či nespotřebované, se ukládaly do označených, jednorázově uzavíratelných
kontejnerů na odděleních. Následně byly soustředěny v ústavní lékárně a odsud odváženy
k likvidaci).
označené plastové pytle červené barvy
Papírové a lepenkové obaly k. č. 15 01 01 (kartony zbavené kovových příměsí, rozložené
a svázané motouzem. Takto byly předchystány ke svozu z vyhrazených míst jednotlivých
oddělení).
Plastové obaly (PET lahve) k. č. 15 01 02 (sešlápnuté plastové obaly a nekontaminované
plastové lahve).
žluté plastové pytle ve stojanových držácích
Znečištěné skleněné obaly k. č. 15 01 07 (veškeré skleněné obaly od farmaceutických
přípravků a infuzních roztoků znečištěné jejich zbytky).
označené plastové pytle červené barvy
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
k. č. 15 01 10 (převážně plastové kanystry různých velikostí znečištěné zbytky dezinfekcí,
pracích a bělicích emulzí, úklidovými chemikáliemi. Patří zde i plastové pytle znečištěné
chemikáliemi tuhého skupenství používané hlavně v prádelně).
Olověné akumulátory a nikl-kadmiové baterie (box na drobné baterie je umístěn
ve vestibulu hlavní budovy, velké baterie jsou soustřeďovány v samostatné místnosti a odtud
jednorázově odváženy).
Odpadní tiskařské tonery obsahující nebezpečné látky (veškeré vypotřebované náplně
jsou soustřeďovány ve skladu MTZ a systémem zpětného odběru vraceny aktuálně
vysoutěženým dodavatelům).
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (vyřazené osvětlovací trubice byly soustřeďovány
pracovníky údržby ve skladu MTZ a systémem zpětného odběru byly vraceny aktuálnímu
vysoutěženému dodavateli osvětlovací techniky - RAMI CZ s.r.o.).
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (uzavřena smlouva s provozovatelem
kolektivního systému REMA Systém, a. s., zajišťujícím zpětný odběr těchto položek).
Skleněné obaly k. č. 15 01 07 (nekontaminované lahve od nápojů, ostatní běžné bílé
a barevné sklo zbavené kovových uzávěrů).
nádoby s grafickým označením a nápisem SKLO
Železo a ocel k. č. 17 04 05
nádoby s grafickým označením a nápisem KOV
Shrabky z česlí k. č. 19 08 01 (hrubé nečistoty zachycené na kovových roštech odtoku
odpadních vod nemocnice).
plastové pytle modré barvy
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Ostatní odpady, výše v popisu neuvedené, byly likvidovány dle potřeb jednotlivých oddělení
Nemocnice Vyškov p. o., v souladu se zněním zákona o odpadech 185/2001 Sb., v platném
znění, a prováděcích vyhlášek 383/2001 Sb., a 93/2016 Sb., v platném znění.
Sběr odpadu z jednotlivých oddělení a provozů byl prováděn pracovnicemi úklidové čety
v pracovní dny, ve dnech pracovního klidu i o svátcích, v termínu 1x denně. Odpad
byl shromážděn na určená místa, kde byl přistaven malotraktor s vlečkou zabezpečující svoz
odpadu. Jednotlivé odpady byly v nádobách či pytlích uloženy na vlečku. Časový plán tohoto
svozu byl stanoven na 9:30-10:00 hod. Pokud množství odpadu překročilo kapacitu sběrné
vlečky, jízda byla ihned opakována. Mimořádné svozy byly realizovány na základě
telefonické výzvy pracovníkovi odpadového hospodářství.
Odpad byl ze sběrných míst dopraven na shromaždiště odpadu, které bylo umístěno
v hospodářské části nemocnice vedle budovy kotelny. Jednalo se o zastřešený oplocený
objekt, který byl rozdělen na dvě samostatné části – část pro ostatní odpady a část pro
nebezpečné odpady. Shromaždiště bylo vybaveno označovanými sběrnými nádobami
(kontejnery) pro jednotlivé druhy odpadu. Obsluha tohoto pracoviště byla po dobu hlavní
pracovní doby zabezpečena stálým pracovníkem, který prováděl svoz a třídění jednotlivých
druhů odpadů. Odpad byl tříděn a ukládán do nádob v souladu s příslušnými platnými
předpisy.
Přehled jednotlivých druhů a kategorií odpadů produkovaných v Nemocnici Vyškov p. o.

Kód odpadu
02 02 03
09 01 07
13 02 08
13 05 07
15 01 01
15 01 02
15 01 07
15 01 07
15 01 10
17 01 02
17 04 01
17 04 02
17 04 05
18 01 01
18 01 02
18 01 03
18 01 04
18 01 06
18 01 08

Název odpadu
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (vaj. skořápky)
fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny
stříbra
jiné motorové, převodové a mazací oleje
zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
skleněné obaly
znečištěné skleněné obaly
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
cihly
měď
hliník
železo a ocel
ostré předměty
části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv
odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní
požadavky s ohledem na prevenci infekce
odpady na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní
požadavky s ohledem na prevenci infekce
chemikálie, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky
nepoužitelná cytostatika

Kategorie
odpadu
O/N
O
N
N
O
O
O
O/N
N
O
O
O
O
O/N
O/N
N
O
N
N
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Kód odpadu
18 01 09
18 01 10
19 08 01
19 08 09
20 01 08
20 01 23
20 01 25
20 01 35

Název odpadu
jiná nepoužitelná léčiva
odpadní amalgám ze stomatologické péče
shrabky z česlí
směs tuků a olejů z odlučovačů tuků
biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
jedlý olej a tuk
vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

Kategorie
odpadu
N
N
O
O
O
N
O
N

Odvoz odpadu z Nemocnice Vyškov, p. o. je prováděn těmito způsoby:
•

•
•

•

Nebezpečné kategorie vyprodukovaných zdravotnických odpadů byly likvidovány
ve spalovně EKOTERMEX, a. s. na základě smlouvy. Jednalo se o položky vedené
pod kódy 02 02 03, 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 09,
15 01 07, 15 01 10 a jednu kategorii ostatního odpadu s kódovým označením
19 08 01. Tyto byly odváženy smluvním nákladním vozidlem společnosti
EKOTERMEX (vybaveným dle požadavků ADR) 3x týdně v kontejnerech
vybavených výstelkou. Při příjezdu byly přivezeny prázdné kontejnery pro další
shromažďování.
Další kategorie ostatních odpadů byly odváženy společností RESPONO, a. s. Jednalo
se o položky vedené pod kódy 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 17 01 02, 18 01 04,
20 01 08. Odvoz si na základě smluv opět zabezpečovala výše uvedená organizace.
Od 1. 11. 2013 je Nemocnice Vyškov, p. o. zapojena smluvně do projektu „Zelená
firma“, zastoupeného provozovatelem kolektivního systému REMA Systém, a. s.
Byl zajištěn bezplatný zpětný odběr vyřazených elektrických a elektronických zařízení
obsahujících nebezpečné látky, vyřazených zařízení obsahujících chlorofluorovodíky,
nikl-kadmiových baterií a akumulátorů.
Všechny ostatní nevyjmenované odpady byly odváženy na základě potřeb provozů
a oddělení nemocnice, v těchto případech nebyl s odvozci uzavřen smluvní vztah.

b) Srovnání nákladů
Srovnání nákladů na telefonní hovory – pevné linky

Celková částka
Poplatky, PIN kódy,
soukr. lék., jiné ordinace
Provolané nemocnicí

údaje v Kč vč. DPH

r. 2016

r. 2017

r. 2018

159.453

154.351

153.750

123.070

119.956

118.022

36.383

34.395

35.728

Porovnáme-li r. 2018 s r. 2017 a s r. 2016 vidíme trvalý pokles za provolané veškeré telefonní
hovory.
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Rozdíl:
• mezi r. 2018 a r. 2017 za provolané hovory je celkem méně o 601,-- Kč, z toho
za nemocnici více o 1.333,-- Kč
• mezi r. 2018 a r. 2016 za provolané hovory je celkem méně o 5.703,-- Kč, z toho
za nemocnici méně o 655,-- Kč.
V roce 2015 byla podepsána smlouva s firmou O2 Czech Republic, a. s., která byla
vysoutěžena výběrovým řízením centrálním zadavatelem CEJIZA, s. r. o., na tarifní volání
SPHERE XVI a byla v platnosti i v r. 2018
Srovnání nákladů na telefonní hovory – mobilní operátoři
Telefonní paušál
Telefónica O2
Dobíjecí kupony
T-Mobile á 400,-- Kč
T-Mobile á 300,-- Kč
T-Mobile á 600,-- Kč
Vodafone á 500,-- Kč
Vodafone á 250,-- Kč
Celkem

2016
ks
21
0
0
24
0

údaje v Kč vč. DPH

2017
12.105
Kč
8.400
0
0
12.000
0
32.505

ks
10
0
7
12
24

2018
17.518
Kč
4.000
0
4200
6.000
6.000
37.718

ks
0
21
3
24
0

41.126
Kč
0
6.300
1.800
12.000
0
61.226

V roce 2017 proběhlo výběrové řízení provedené centrálním zadavatelem CEJIZA, s. r. o.
s účinností od 1. 4. 2018, kdy došlo k zásadnímu zvýšení plateb u základních tarifů
telefonních mobilních hovorů.
Volalo se z tarifů PROFIL 1 (pouze na příjem SMS zpráv, internet v mobilu), PROFIL 2
a PROFIL neomezený (internet v mobilu).
V porovnání s r. 2017 a 2016 došlo ke značnému zvýšení za paušální telefonní hovory.
− r. 2018 s r. 2017 došlo ke zvýšení platby - o 23.508,-- Kč
− r. 2018 s r. 2016 došlo ke zvýšení platby - o 28.721,-- Kč.
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Srovnání nákladů prádelny a stravování v časové řadě 3 let

2017

2017

2016

2016

Praní prádla
Celkové náklady
Vyprané množství
Náklady na vyprání 1 kg prádla
Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)
Stravování
Náklady na stravu pacientů
Celkové náklady (potraviny + režie)
Počet celodenních stravovacích jednotek
Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1
pacienta
z toho cena potravin
Roční kapacita provozu - celodenní stravování
( jen vl. zařízení)
Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky
Celkové náklady na obědy
Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)
Náklady na 1 oběd celkem
z toho cena potravin
Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)
Praní prádla
Celkové náklady
Vyprané množství
Náklady na vyprání 1 kg prádla
Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)
Stravování
Náklady na stravu pacientů
Celkové náklady (potraviny + režie)
Počet celodenních stravovacích jednotek
Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy
pro1 pacienta
z toho cena potravin
Roční kapacita provozu - celodenní stravování
( jen vl. zařízení)
Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky
Celkové náklady na obědy
Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)
Náklady na 1 oběd celkem
z toho cena potravin
Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)

Kč
kg
Kč
kg

ve vlastní režii
7 184 790,00
354 026
24,80
470 000
ve vlastní režii

Kč
ks

19 718 404,00
130 488

Kč

151,11

Kč

62,14

ks
Kč
ks
Kč
Kč
ks
Kč
kg
Kč
kg

160 000
6 934 684,00
163 654
42,37
25,00
160 000
ve vlastní režii
7 385 474,00
361 123
20,45
470 000
ve vlastní režii

Kč
ks

20 580 642,00
126 772

Kč

162,34

Kč

69,00

ks

160 000

Kč
ks
Kč
Kč
ks

7 110 528,04
164 601
43,20
25,78
160 000
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2018

2018

Praní prádla
Celkové náklady
Vyprané množství
Náklady na vyprání 1 kg prádla
Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)
Stravování
Náklady na stravu pacientů
Celkové náklady (potraviny + režie)
Počet celodenních stravovacích jednotek
Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy
pro1 pacienta
z toho cena potravin
Roční kapacita provozu - celodenní stravování
( jen vl. zařízení)
Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky
Celkové náklady na obědy
Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)
Náklady na 1 oběd celkem
z toho cena potravin
Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)

Kč
kg
Kč
kg

ve vlastní režii
7 955 951,00
356 545
22,31
470 000
ve vlastní režii

Kč
ks

22 300 057,00
125 846

Kč

177,20

Kč

72,66

ks
Kč
ks
Kč
Kč
ks

160 000
8 219 958,00
164 776
49,88
30,12
160 000

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že náklady na oběd pro zaměstnance a cizí strávníky,
včetně celkových nákladů na poskytnutí celodenní stravy pro jednoho pacienta, měly mírně
stoupající tendenci, a to i přes to, že nákupy potravin byly vysoutěženy přes e-aukce. Počet
celodenních stravovacích jednotek v lůžkové části vykázal v roce 2018 v porovnání
s předcházejícími roky úbytek.
Z tabulky je dále vidět mírný nárůst počtu obědů pro zaměstnance a cizí strávníky v roce 2018
v porovnání s roky 2016 a 2017.
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I. 5. TECHNICKÉ ČINNOSTI
a) Nově pořízená technika
(údaje v Kč vč. DPH)

dodavatel
MEGASTRO CZ, s. r. o.,
Staré Město

částka

název
Konvektomat bojlerový
636 169,60
RATIONAL
Myčka provozního
nádobí MEIKO

MEGASTRO CZ, s. r. o.,
Staré Město

481 338,00

MEGASTRO CZ, s. r. o.,
Staré Město

451 257,40 Myčka průchozí MEIKO

ATLAS Copco, Praha

188 803,56

Celkem

Kompresor stlačeného
vzduchu

pracoviště
Oddělení léčebné
výživy a stravování
Oddělení léčebné
výživy a stravování
Oddělení léčebné
výživy a stravování
Kyslíkové hospodářství

1 757 568,56

Techniku pro Oddělení léčebné výživy a stravování zakoupil zřizovatel z rozpočtu JMK
prostřednictvím Dynamického nákupního systému a předal nám ji k užívání. Kompresor
stlačeného vzduchu zakoupila naše organizace z vlastních zdrojů.

b) Energetika a odpadové hospodářství:
Přehled spotřeb a nákladů na el. energii, vodu a plyn za rok 2018 vč. DPH
2 375 010 kWh

5 370 360,77 Kč

47 309 m3

4 139 406,55 Kč
710 148,12 Kč
4 849 554,67 Kč

879 439,25 m3

8 081 000,18 Kč

Celková úhrada za všechny energie za rok 2018 činila

18 300 915,62 Kč

El. energie:
Vodné + stočné:
+ srážkové vody z areálu Nemocnice
náklady voda celkem:
Plyn:
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Srovnání spotřeb a nákladů na energie vč. DPH:
Tabulka spotřeb a plateb – elektrická energie:
Rok

Spotřeba v kWh

Cena v Kč

2016

2 375 998

4 927 602

2017

2 329 449

4 637 013

2018

2 375 010

5 370 361

Spotřeba elektrické energie za rok 2018 stagnuje i přes negativní fakt neustálé instalace
nových elektrozařízení. Cena vysoutěžené silové elektřiny začala za celý minulý rok mít
stoupající tendenci, to je jediný důvod zvýšených výdajů 2018.
Tabulka spotřeby a plateb – plyn:
Rok

Spotřeba v m3

Cena v Kč

2016

970 972

8 829 476

2017

982 515

7 744 544

2018

879 439

8 081 000

Vývoj spotřeby zemního plynu je více méně odvislý od venkovních klimatických podmínek
zimního období. Podíl na klesajících hodnotách má v roce 2018 provedené zateplení budov
polikliniky D2, D3 a budovy ODN včetně instalace nových oken s výplní trojsklem. Naplno
by se tato akce měla promítnout v dalším poklesu spotřeby v roce 2019. Uvedené objemy
spotřeby jsou využívány nejen pro vytápění objektů, ale i pro ohřev TUV a výrobu technické
páry kuchyně a prádelny. Vysoutěžené ceny se podobně jako u elektrické energie odrazily
od dna, tato skutečnost vyplynula již ze smlouvy pro rok 2018.
Kotelna
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Tabulka spotřeby a plateb (včetně cen stočného a plateb za vody srážkové) - voda:
Rok

Spotřeba v m3

Cena v Kč

2016

53 161

5 385 608

2017

48 702

4 851 527

2018

47 309

4 139 407

Stav spotřeby vody se jeví jako velice příznivý, nedošlo během uplynulého roku 2018 k žádné
větší havárii rozvodů, která by mohla ovlivnit roční výsledky. Celková finanční částka
je poznamenaná navýšením cen vodného a stočného, které činí 2,07 Kč vč. DPH na m3. Ceny
plateb za srážkové vody zůstávají díky nově uzavřeným smlouvám z roku 2016 a stejnému
dlouhodobému srážkovému normálu na hodnotách roku 2017.

Likvidace odpadů
Veškerý produkovaný odpad v Nemocnici Vyškov, p. o., byl dělen na odpad kategorie
N – nebezpečný, který byl likvidován ve spalovně fi. EKOTERMEX, a. s., a odpad kategorie
O – ostatní, který byl převážně likvidován fi. RESPONO, a. s.

Porovnání plateb za likvidaci veškerého odpadu Nemocnice Vyškov
Rok
2016
2017
2018

Cena v Kč vč. DPH
1 053 933
1 101 310
1 210 650

V roce 2018 bylo ve spalovně EKOTERMEX, a. s. zlikvidováno celkem 101 146 kg
zdravotnického odpadu, 341 kg shrabků z česlí, 244 kg syrových vaječných skořápek
a 8 151 kg znečištěného odpadního skla. Cena za služby spalovny za rok 2018 činila celkem
775 953,- Kč s DPH, včetně dopravy a pronájmu kontejnerů.
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Tabulka vývoje množství a plateb likvidovaného odpadu – spalovna Ekotermex, a. s.
v Kč vč. DPH

2016

Název odpadu
kg
Části těla a orgány včetně
krevních vaků a krevních konzerv
18 01 02
Odpady, na jejichž sběr
a odstraňování jsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem
na prevenci infekce 18 01 03
Chemikálie, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky
18 01 06
Nepoužitelná cytostatika
18 01 08
Jiná nepoužitelná léčiva
18 01 09
Znečištěné skleněné obaly
15 01 07
Ostré předměty 18 01 01
Obaly obsahující zbytky neb. látek
nebo obaly těmito látkami
znečištěné 15 01 10
Shrabky z česlí 19 08 01
Suroviny nevhodné ke spotřebě
nebo zpracování (vaječné
skořápky syrové) 02 02 03

576

2017
Kč
3 833

84 467 591 894

kg
537

2018
Kč

kg

Kč

3 574

474

3 256

87 549 609 379

97 090

690 695

248

1 650

213

1 417

140

960

628

4 179

578

3 780

526

3 603

844

5 517

729

4 851

597

4 083

6 137

40 842

7 076

47 091

8 151

55 472

1 568

10 435

1 537

10 229

1 364

9 334

1 170

7 786

987

6 568

955

6 502

359

2 389

368

2 449

341

2 378

174

1 158

330

2 196

244

1 670

Ceny za odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů a ostatního odpadu firmou EKOTERMEX,
a.s., byly ze strany spalovny zvednuty od září 2018 o 10 % v souladu s nastavenými pravidly
uzavřenými ve smlouvě č. 3.
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Tabulka vývoje množství likvidovaného odpadu – fi. Respono, a. s.

Název odpadu
Skleněné obaly 15 01 07
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01
Odpady na jejichž sběr a odstraňování nejsou
kladeny zvláštní požadavky s ohledem
na prevenci infekce 18 01 04
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní
a stravoven 20 01 08
Plastové obaly 15 01 02
Objemný odpad 20 03 07

2016

2017

2018

kg

kg

kg

2 520

2 880

913

13 850

14 180

16 910

151 920

142 560

109 352

8 880

8 228

4 744

4 775

4 800

4 648

-

-

470

Firmou Respono, a. s. bylo v roce 2018 odebráno celkem 137 037 kg ostatních odpadů
v celkové hodnotě 392 612,-- Kč vč. DPH.

Dále byly v Nemocnici Vyškov v roce 2018 vyprodukovány a zlikvidovány tyto odpady:
- směs tuků z odlučovačů
- železo a ocel
- kuchyňské oleje
- papír ze skartace
- znečištěná nafta
- cihly

10 000 kg
3 540 kg
360 l
8 290 kg
402 kg
25 520 kg

171

II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
Viz. Tabulka č. 2
1. struktura a počty zaměstnanců k začátku a konci sledovaného období
2. přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období dle struktury zaměstnanců
3. platové třídy, průměrné platy za sledované období dle struktury zaměstnanců
Zdůvodnění navýšení či snížení počtu zaměstnanců

Plán pracovníků k 1. 1. 2018 byl stanoven na 750,21 prac. úvazků.
V prvním pololetí nedošlo k žádným organizačním změnám. Plán pracovníků k 30. 6. 2018
zůstává stejný 750,21 prac. úvazků.
V druhém pololetí došlo ke změnám v plánu pracovníků v důsledku vzniku nového oddělení:
K 1. 9. 2018
-

Ekonomický odbor
30 THP
Odd. zdravotních pojišťoven a metrologie 30 THP

snížení úvazku
zvýšení úvazku

1,00
1,00

Tato změna neměla vliv na celkový plán pracovníků, stav k 31. 12. 2018 zůstává 750,21
úvazku.

Odůvodnění:
V důsledku sloučení dvou stávajících oddělení „Managment produkce zdravotních služeb“
a „Oddělení smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami“ vzniklo od 1. 9. 2018 nové
oddělení „Oddělení zdravotních pojišťoven a metrologie“. Vedoucím tohoto oddělení
se stal Ing. Stanislav Paráček, který byl před tím veden na oddělení „Ekonomický odbor“.
V důsledku toho došlo k organizačním změnám a úpravě plánu pracovníků, tj. snížení úvazku
o 1,00 na EO a zvýšení úvazku o 1,00 na OZPM.
Tato změna neměla vliv na celkový plán pracovníků.
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Zdůvodnění uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Ostatní osobní
náklady
k 31.12.2018

fyzické osoby
z toho
celkem
s vlastními
zaměstnanci

tis. Kč

dohody o pracovní
činnosti
dohody o provedení
práce

přepočtené osoby
z toho
celkem
s vlastními
zaměstnanci

18.302

206

89

30,10

21,51

372

8

0

0,73

0,00

0

0

0

0

0

vyplacené odstupné

Komentář:
Čerpání OON v II. pololetí 2018 je o 2.050 tis. Kč vyšší než v roce 2017. Nárůst je způsoben
zejména zvýšením sazeb za služby.

K 31. 12. 2018 bylo uzavřeno 206 DoPČ na zabezpečení následujících činností:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lékaři

-

poskytování zdravotní péče – služby

-

poskytování zdravotní péče – služby

- cizí

-

LSPP stomatologická

- naši i cizí

-

LSPP všeobecná

lékaři DO

- cizí

-

odborné ambulance

lékař urologie

- cizí

-

Operace dle potřeb organizace

- cizí

-

LSPP stomatologická

zubní instrumentářka

- cizí

-

LSPP stomatologická

všeobecné sestry

- cizí

-

LSPP všeobecná

-

poskytování zdravotních služeb

-

poskytování zdravotních služeb

- naši

-

poskytování zdravotních služeb

- naše

-

poskytování zdravotních služeb

jiní odborní vysokoškoláci

- naši i cizí
- naši

lékaři stomatologové
lékaři

všeobecné sestry

laboranti HTO

- naši

laboranti RDO
laborantů OKB
všeobecné sestry ARO

- cizí

porodní asistentky

- cizí

-

nepravidelná výpomoc

lékárník-asistent

- cizí

-

nepravidelná výpomoc

farmaceut. asistentka

- cizí

-

zástup za PN

- cizí

-

vedení praktického vyučování žáků

sanitáři

- cizí

-

zástup dle odpracovaných hodin

topiči v kotelně + dělník

- cizí

-

zástup za PN

dělnice v prádelně

- cizí

-

svoz prádla

řidič-údržbář

- cizí

-

zástup za PN

- cizí

-

zástup za PN

- cizí

-

zástupy

všeobecné sestry /učitelky SZŠ/

vrátné-telef. manipulantky
pomocné kuchařky
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K 31. 12. 2018 bylo vedeno 8 DoPP, a to na tyto práce:
Lékař ARO
Lékař HTO
Lékaři GYPO
Lékaři RDO
Pomocná kuchařka

cizí
cizí
cizí
cizí
cizí

-

Lékař k plánovaným operacím
Odbor. prac. v lab. metod. a v přípr. LP
Poskyt. zdrav. péče dle potřeb organ.
Zdrav. laborant dle potřeb organ.
Nepravidelná výpomoc

Stav k 1. 1. 2018
Zaměstnanci

lékaři a zubní lékaři

farmaceuti
všeob. sestry, porodní
asistentky,
(§5 a §6 z. č. 96/2004 Sb.)
ostat. zdrav. pracovníci
nelékaři s odb. způsobilostí
(§7-§21 z. č. 96/2004 Sb.)

THP

dělníci a provozní pracovníci

přepočt.

fyzické
osoby

počet

přepočt.
počet

Ø přepočt.
počet
v roce
2018

přepočt.počet
prac.
/
příslušná třída 1

1,33
3,07
8,17
10,34

Průměrný
stupeň

průměrný
plat v Kč

nástupy

výstupy

fyzické
osoby

přepočt.
počet

přepočt.
počet

75.187

17

17,00

25

21,50

fyzické
osoby

116

105,40

117

108,20

105,76

3,00 / 11 tř.
41,60 / 12 tř.
4,10 / 13 tř.
59,50 / 14 tř.

7

7,00

7

7,00

7,00

2,00 / 11 tř.
1,00 / 12 tř.
4,00 / 13 tř.

2,50
8,00
6,75

35.468

1

1,00

0

0,00

295

282,95

298

284,05

284,05

204,75 / 10 tř.
79,30 / 11 tř.

8,86
10,00

36.360

20

17,50

17

14,70

64,02

12,00 / 8 tř.
22,00 / 9 tř.
27,94 / 10 tř.
2,00 / 11 tř.

2,42
7,18
9,29
6,50

30.936

12

12,00

12

12,00

8,50
8,50
5,25
11,33

31.999

1

1,00

2

2,00

64

62,60

64

63,94

26

24,61

27

24,84

24,74

7,63 / 10 tř.
12,00 / 11 tř.
3,80 / 12 tř.
1,41 / 13 tř.

76

75,00

75

74,00

73,19

71,50 / 4 tř.
0,50 / 5 tř.
2,00 / 6 tř.

11,29
1,00
10,50

20.669

3

3,00

8

8,00

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

1,00 / 3 tř.
1,00 / 4 tř.
0,00 / 5 tř.
1,00 / 6 tř.
9,00 / 7 tř.
20,50 / 8 tř.
8,00 / 9 tř.
6,00 / 10 tř.
3,40 / 11 tř.
6,00 / 12 tř.
2,00 / 14 tř.
72,00 / 2 tř.
40,75 / 3 tř.
12,82 / 4 tř.
6,00 / 5 tř.
24,88 / 6 tř.

7,00
8,00
0,00
12,00
8,89
9,67
10,88
10,50
7,25
11,00
11,00
9,96
9,10
10,46
10,17
10,60

34.189

4

4,00

2

2,00

57

55,9

59

57,90

57,44

161

153,46

164

156,45

155,42

15.136

64 61,375

60 56,883
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zdrav. pracovníci nelékaři
s odb. a speciál. způsobilostí
(§22-§28 z. č. 96/2004 Sb.)
zdrav. prac. nelék. pod odb.
dohledem nebo přímým
vedením
(§29 až §42 z. č. 96/2004 Sb.)
jiní odb. prac. nelékaři s odb.
způsobilostí
(§43 z. č. 96/2004Sb.)

fyzické
osoby

Stav k 31.12.2018
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ZPRÁVA O STAVU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
A VÝVOJI PRACOVNÍ ÚRAZOVOSTI ZA ROK 2018
Problematice bezpečnosti práce, pracovních podmínek, pracovního prostředí, technických
zařízení a ochraně zdraví zaměstnanců při práci, v rámci prevence a řízení rizik je soustavně
věnována ze strany zaměstnavatele a příslušných vedoucích zaměstnanců, v průběhu celého
roku 2018, maximální pozornost. Soustavně jsou do praxe aplikovány všechny nové
požadavky souboru právních předpisů v oblasti BOZP a požární bezpečnosti staveb. Během
tohoto hodnoceného období nedošlo na pracovištích a v zařízeních nemocnice ke vzniku
žádného těžkého, smrtelného ani hromadného pracovního úrazu.
Oblast pracovní úrazovosti za uplynulé období se nacházela v rovnoměrném stavu, nedošlo
k navýšení počtu pracovních úrazů, a pozitivně se promítla i do oblasti hodnocení úrazovosti,
kdy během tohoto posuzovaného období bylo v organizaci evidováno celkem 10 případů
pracovních úrazů (stejný počet jako v roce 2017), tj. poškození zdraví s následkem pracovní
neschopnosti. Průměrná délka pracovní neschopnosti se pohybovala cca do 20 dnů.
Zjednodušeně lze konstatovat, že nedochází k navýšení pracovních úrazů.
Po stránce nejčastějších zdrojů úrazů, z pohledu hodnocení a klasifikace rizik, působí jako
hlavní úrazový zdroj chůze, pád na rovině (mokrá, popř. kluzká podlaha), ve dvou případech
manipulace s břemenem (polohování pacienta); v dalších případech byla zdrojem vzniku
úrazu manipulace se strojním zařízením – jedná se o problematiku stravovacích provozů
a provoz kuchyně. Z pohledu příčin pracovních úrazů představují ve případech úrazů činnosti
spočívající v jednání lidského činitele, respektive v odhadnutí pracovního rizika, které nešlo
u daných případů zcela eliminovat, v několika případech šlo i o technickou závadu – stárnutí
a opotřebení technického vybavení organizace.
S přihlédnutím k výše uvedeným ukazatelům, počtu zaměstnanců nemocnice, různorodosti
pracovních činností, profesí, složitosti technických zařízení, jakož i obecným podmínkám
a požadavkům bezpečnosti práce a vyskytujícím se pracovním rizikům a dalším rizikovým
faktorům pracovního prostředí, je možno hodnotit vývoj pracovní úrazovosti v organizaci
a dosažený stupeň úrovně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci za hodnocené období
jako velmi pozitivní a příznivý.
V měsíci červnu 2018 byla uzavřena problematika nemocí z povolání, a to „Lékařským
posudkem“ zpracovaný: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Klinika pracovního lékařství.
Úkolem pro rok 2018 byla kontrola a dokladování školení zaměstnanců, na všech
jednotlivých zdravotnických odděleních a jednotlivých technických odborech. Nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
Za účelem soustavného zlepšování stavu pracovních podmínek na úseku BOZP a prevence
rizik byly během hodnoceného období prováděny plánovité periodické revize, kontroly,
prověrky a zkoušky technických zařízení a pracovišť, včetně průběžného odstraňování
zjištěných nedostatků a závad a přijímání potřebných opatření ke zjednání náprav.
Na jednotlivých pracovištích nemocnice byla provedena komplexní roční prověrka stavu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, komplexní prověrka stavu požární ochrany
v organizaci, jejíž součástí bylo přehodnocení aktuálnosti pracovních rizik možného ohrožení
zaměstnanců včetně opatření k jejich eliminaci a ochraně zaměstnanců před jejich působením.
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Průběžně je aktualizována „Kategorizace prací“, která byla s orgánem KHS projednána.
Během roku byly dále, v organizaci Nemocnice Vyškov, p. o., provedeny cílené tématické
kontroly orgánů ochrany veřejného zdraví, PO a odborových orgánů OS se zaměřením
na pracoviště a pracovní prostředí. Nebyly shledány závažné nedostatky. Drobné nedostatky
byly technického charakteru a byly následně odstraněny.
Na pracovištích byla průběžně prováděna periodická školení zaměstnanců v oblasti BOZP
a specializovaná odborná profesní školení.
V průběžně se vyhodnocují závěry hodnocení akreditace naší organizace „Českou společností
pro akreditaci ve zdravotnictví“ na úseku BOZP a PO. „Akreditace“ těchto úseků – hodnocení
kladné.
V průběhu roku 2017 byla prováděna průběžná oprava, rekonstrukce v jednotlivých objektech
a zařízení naší organizace s cílem naplnění všech požadavků NV č. 101/2005 Sb., nařízení
vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
V průběhu roku byly řešeny požadavky na BOZP a PO při přípravě a zpracování projektové
dokumentace související s rekonstrukcemi oddělení Nemocnice Vyškov, p. o. Tato skutečnost
se významně promítá do výrazného zlepšení podmínek pracovního prostředí
(NV č. 101/2005 Sb.), jakož i dalších faktorů bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany.
Z důvodů omezených finančních možností se nepodařilo v požadovaném rozsahu realizovat
odstranění některých stávajících nedostatků a závad, které jsou v rozporu s právními
požadavky v oblasti BOZP, a které jsou uváděny v prověrkách a revizních zprávách
technických zařízení a jednotlivých objektů Nemocnice Vyškov, p. o.

ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY ZA ROK 2018
Zabezpečování požadavků, úkolů a povinností na úseku požární bezpečnosti v nemocnici
v průběhu roku 2018 vycházelo především z ustanovení předpisů vztahujících
se k problematice požární ochrany – tj. zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
jeho prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a řady dalších
technických norem oboru požární ochrany. Průběžně bylo reagováno na změny v uvedené
legislativě. V rámci prováděného školení a odborné přípravy v oblasti PO byla provedena
organizační opatření s ohledem na změnu zákona o PO (Z. č. 133/1985 Sb., ve znění
pozdějších předpisů), která nabyla v organizaci platnost k 1. 1. 2018 a k 31. 12. 2018.
Jednotlivé požadavky a úkoly byly s přihlédnutím k charakteru a podmínkám pracovišť
nemocnice promítnuty a zapracovány do jednotlivých druhů dokumentace PO, plánů činností
a hlavního zaměření PO v organizaci.
Během hodnoceného období nedošlo v zařízeních nemocnice ke vzniku žádného požáru.
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V zájmu soustavného preventivního zkvalitňování a zlepšování stavu na úseku požární
bezpečnosti pracovišť nemocnice byly v průběhu hodnoceného období prováděny pravidelné
preventivní kontroly stavu PO, jakož i další tématické, cílené a komplexní prověrky.
V požadovaných termínech byly též prováděny revize a kontroly funkčnosti požárně
bezpečnostních zařízení – přenosných hasicích přístrojů a požárních vodovodů –
hydrantových systémů.
V rámci všech objektů a prostor nemocnice, jsou pravidelně zajišťovány kontroly, revize
a prohlídky všech dalších požárně bezpečnostních zřízení nacházejících se na pracovištích
a prostorách nemocnice, např. požárních uzávěrů, požárních prostupů, nouzového osvětlení,
EPS apod.
V roce 2018 byla průběžně aktualizována a zpracována dokumentace zdolávání požárů, jakož
i nové stanovení organizace zabezpečení PO. V rámci finančních možností organizace
probíhalo odstraňování některých nedostatků a závad požární bezpečnosti. Na jednotlivých
pracovištích nemocnice byla provedena komplexní prověrka stavu požární ochrany. Průběžně
bylo prováděno periodické školení zaměstnanců o PO, odborná příprava členů požárních
hlídek, preventisty požární ochrany a školení nových vedoucích zaměstnanců.
Během hodnoceného období byla průběžně aktualizována dokumentace požární ochrany dle
požadavků platné právní úpravy a nově zpracována dokumentace zdolávání požárů všech
objektů Nemocnice v podobě „Operativních karet“ jednotlivých objektů.
V závěru hodnoceného období taktéž na úseku PO úspěšně proběhla akreditace tohoto úseku.
Z důvodů omezených finančních možností se nepodařilo v požadovaném rozsahu realizovat
odstranění některých stávajících nedostatků a závad PO, které jsou uváděny v prověrkách
a revizních zprávách technických zařízení a objektů nemocnice – tyto budou výhledově
v rámci finančních možností postupně odstraňovány.
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III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
Přehled o plnění rozpočtu k 31. 12. 2018

Příloha č. 12 (v tis. Kč)
Hlavní

Sestavený
plán hosp.

činnost

Upravený
plán hosp.

Výnosy za vlastní výrobky
Výnosy z prodeje služeb:
569 556
z toho:
1. příspěvek na péči
2. ubytování
3. stravné
4. regulační poplatky
1 100
5. ošetřovné
6. archeologické výzkumy
7. vstupné
8. výnosy od ZP
556 061
9. ostatní
12 395
Výnosy z pronájmu
2 400
Výnosy za prodané zboží
66 500
Výnosy z prodeje materiálu
8 000
Použití fondů: 1. Fond investiční
18 000
z toho: použití fondu IM na fin. oprav maj.
8 000
finanční nekrytí fondu IM
14 000
2. Fond rezervní
200
z toho: použití finančních darů
200
použití fondu k dalšímu rozvoji
3. Fond odměn
4. FKSP
Výnosy z příjatých neinvest. transferů celkem 3):
2 712
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel.
určení
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK
2 712
3. výnosy z příjatých transferů z ost. ÚSC
4. výnosy z přijatých transferů ze SR
5. výnosy z ostatních transferů
Výnosy z titulu časového rozl. přijatých invest. transferů
7 643
Jiné ostatní výnosy
1 400
Výnosy celkem
676 411
Spotřeba materiálu
105 274
Spotřeba energie celkem:
14 000
z toho: 1. elektrické energie
5 000
2. plynu
9 000
3. ostatní
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
celkem:
2 300
z toho: 1. voda
2 300
2. teplo
3. pára
Prodané zboží
51 500
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
-16 500
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
10 000
Cestovné
300
Náklady na reprezentaci
50
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
12 800
Osobní náklady celkem
452 769
z toho: 1. platy zaměstnanců
311 270
2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost
3. OON
19 990
4. Odstupné a odchodné
5. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. poj.
112 628
6. zákonné sociální náklady
7 731
7. jiné sociální náklady
1 150
Odpisy dlouhodobého majetku
29 540
Opravné položky
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
2 000
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)
8
Náklady na prodaný materiál
10 000
Ostatní náklady
2 370
Náklady celkem
676 411
Výsledek hospodaření před zdaněním
0
Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním

Doplňková činnost

Skutečnost

%
S/UPH
(SPH) 2)

Sestavený
plán hosp.

534 851

93,91

1 245

113,18

520 583
13 023
2 553
71 668
7 063
27 443
7 479
19 964
890
206
684

93,62
105,07
106,38
107,77
88,29
152,46
93,49
142,60
445,00
103,00

18 479

681,38

12 000
3 091

113,97

Upravený
plán hosp.

Skutečnost

% S/UPH
(SPH) 2)

2 950

3 208

108,75

3 388

0

7 348
1 472
671 767
117 287
13 327
5 311
8 016

96,14
105,14
99,31
111,41
95,19
106,22
89,07

2 950
1 085
133
60
73

3 208
1 341
124
59
65

108,75
123,59
93,23
98,33
89,04

2 136
2 136

92,87
92,87

35
35

28
28

80,00
80,00

56 418

109,55

-16 239

98,42

7 859
250
30

78,59
83,33
60,00

30

30

100,00

16 495
446 581
310 886
965
18 635

128,87
98,63
99,88

35
1 015
730

102,86
103,15
103,70

93,22

10

36
1 047
757
5
16

111 215
3 526
1 354
15 190

98,75
45,61
117,74
51,42

252
23

262
7

103,97
30,43

1 543
8
9 367
2 067
672 319
-552
0
0
-552

77,15
100,00
93,67
87,22
99,40

160,00

1

2 333
617

0
0

2
2 609
599
0
599
47
47

111,83
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Mimořádné vlivy v oblasti hospodaření nemocnice v roce 2018:
-

-

-

-

-

-

V průběhu roku naše organizace, stejně jako v předchozích letech, využívala možnosti
čerpání revolvingového úvěru, aby mohla zajistit hrazení svých závazků tak, aby
nedocházelo k sankcím ze strany dodavatelů materiálu, zboží a služeb a k pozastavení
dodávek zejména v oblasti léčiv a zdravotnického materiálu. Od měsíce prosince 2018
bylo dodatkem ke stávající smlouvě o revolvingovém úvěru prodlouženo čerpání
úvěru o jeden rok, a bylo provedeno jeho navýšení z 15 mil. Kč na 25 mil. Kč
z důvodu prodlužování doby hrazení závazků po lhůtě splatnosti v důsledku nepoměru
růstu příjmů od zdravotních pojišťoven a růstu platů stanoveném Nařízením vlády.
K 31. 12. 2018 byl tento úvěr dočasně splacen.
Použití fondu investic na financování oprav a údržby majetku ve výši 7.479 tis. Kč
(účet 648) a výsledkové zaúčtování finančního nekrytí fondu investic ve výši
19.964 tis. Kč.
Použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji PO ve výši 684 tis. Kč
Nárůst osobních nákladů na základě Nařízení vlády č. 341/2017, který není plně
pokryt nárůstem výnosů od zdravotních pojišťoven o 32.323 tis. Kč. Toto nepokrytí
částečně eliminoval poskytnutý bezúčelový příspěvek na provoz od JMK ve výši
12.000 tis. Kč.
Nárůstu nákladů vlivem inflace, růstu cen na trhu, zavádění nových léčebných metod
dle lege artis, atd. (zejm. náklady na léky, SZM, krev, potraviny, energie, ostatní
materiál a služby), které nejsou pokryty navýšením úhrad od zdravotních pojišťoven
ve výši cca 6.700 tis. Kč.
Nemožnost trvalého splacení revolvingového úvěru ve výši 25 mil. Kč, který
využíváme v důsledku finančního deficitu vzniklého z podfinancování poskytované
zdravotní péče z minulých let i z roku 2018.
Poskytování slev držitelům rodinných pasů a senior pasů ve výši 557 tis. Kč. Stejně
jako v minulých letech 2011 až 2017 nám nebyly tyto poskytnuté slevy finančně
kompenzovány zřizovatelem.

Výsledkem hospodaření Nemocnice Vyškov za rok 2018 je zisk ve výši 47 tis. Kč. Daňová
povinnost z příjmů právnických osob za rok 2018 nevznikla. V předchozím roce 2017 byl
výsledkem hospodaření zisk ve výši 684 tis. Kč a daňová povinnost rovněž nevznikla.
V roce 2018 bylo provedeno výsledkové zaúčtování nekrytí investiční fondu na základě
výpočtu dle platného metodického pokynu JMK, na základě kterého vyplynulo, že nebyl
investiční fond k 31. 12. 2018 účetně plně krytý.
Z tabulky „Přehled o plnění rozpočtu vyplývá“, že výnosy z prodeje služeb dosáhly 93,91 %
stanoveného ročního plánu. Výnosy od zdravotních pojišťoven dosáhly v oblasti úhrad
poskytnuté zdravotní péče a kompenzace zrušených regulačních poplatků 93,62 % plánu.
Výnosy za regulační poplatky dosáhly 113,18 % plánu a ostatní výnosy z prodeje služeb
dosáhly 105,07 % plánu. Plánované použití fondu investičního majetku na financování oprav
majetku bylo čerpáno ve výši 8.479 tis. Kč, tj. 74,79 %. Výnosy z použití finančních darů
z rezervního fondu dosáhly 103,00 % plánu. Plánované výsledkové zaúčtování finančního
nekrytí fondu investic do výnosů ve výši 8.000 tis. Kč bylo ve skutečnosti použito ve výši
19.964 tis. Kč. Byl použit rezervní fond k dalšímu rozvoji organizace ve výši 684 tis. Kč.
Příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu zřizovatele byl oproti plánu vyšší
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o 379 tis. Kč. Tuto částku tvořil účelový příspěvek na provoz na opravu evakuačního
schodiště v budově ODN. Dále jsme v roce 2018 obdrželi od JMK bezúčelový příspěvek
na provoz na částečnou eliminaci ztráty hospodaření vyplývající z nesouladu růstu nákladů
na platy a růstu příjmů od zdravotních pojišťoven. Výnosy z pronájmu dosáhly 106,38 %
plánu, výnosy z prodaného zboží 107,77 % (podrobně jsou výnosy lékárny za prodané zboží
popsány v kapitole „III.1. Výnosy“), prodaný materiál 88,29 %, výnosy z titulu časového
rozlišení přijatých investičních transferů 96,14 % a jiné ostatní výnosy 105,14 %. Do výnosů
v roce 2018 se promítla neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 3.388 tis. Kč
na rezidenční místa lékařů a rezidenční místa nelékařů. Celkový plán výnosů roku 2018 byl
splněn na 99,31 %.
V oblasti nákladů bylo u některých položek dosaženo úspory v porovnání se stanoveným
ročním plánem. K úspoře došlo v položce spotřeba energií - plyn (89,07 %), náklady
na spotřebu vody (92,87 %), náklady na opravy a udržování (78,59 %), náklady na cestovné
(83,33 %), náklady na reprezentaci (60,00 %), osobní náklady (98,63 %), náklady z drobného
dlouhodobého majetku (77,15 %) a ostatní náklady (87,22 %).
K překročení došlo oproti plánu u následujících položek - "spotřeba materiálu" (111,41 %)
zejména z důvodu nárůstu spotřeby léků a SZM, potraviny a krev, „elektrická energie“
(106,22 %), "ostatní služby" (128,87 %), kde nárůst tvoří zejména náklady na externí popisy
rtg snímků a CT a nárůst bankovních poplatků v souvislosti s čerpáním úvěru
na předfinancování akce zvýšení kvality návazné péče. Nákladová položka "prodané zboží"
(prodej zboží v lékárně) je oproti plánu vyšší o 9,55 % a současně je ve výnosech nárůst
v položce "prodané zboží" o 7,77 % oproti plánu). Celkově byl plán nákladů pro rok 2018
čerpán na 99,40 %.
Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je mírný zisk.
Zřizovatelem stanovený limit objemu vyplacených mzdových prostředků nebyl překročen.
U doplňkové činnosti byl plán výnosů splněn na 108,75 % a plán nákladů byl čerpán ve výši
111,83 %. K nárůstu výnosů oproti plánu došlo vlivem zvýšení cen a obratu v oblasti
stravování cizích strávníků. K nárůstu nákladů došlo vlivem jednak zvýšení obratu a jednak
k nutnosti zvýšení mezd za účelem udržení konkurenceschopnosti na trhu práce a získání
pracovníků na Oddělení léčebné výživy a stravování. Výsledkem hospodaření z doplňkové
činnosti za rok 2018 je zisk 599,46 tis. Kč.
Výsledek hospodaření před zdaněním v hlavní činnosti je ztráta
Výsledek hospodaření po zdanění v hlavní činnosti je ztráta
Výsledek hospodaření před zdaněním v doplňkové činnosti je zisk
Výsledek hospodaření po zdanění v doplňkové činnosti je zisk
VH za hlavní a doplňkovou činnost celkem před zdaněním je zisk
VH za hlavní a doplňkovou činnost celkem po zdanění je zisk

- 552,34 tis. Kč
- 552,34 tis. Kč
599,46 tis. Kč
599,46 tis. Kč
47,12 tis. Kč
47,12 tis. Kč

Neuhrazenou ztrátu minulých let má naše organizace v rozvaze k 31. 12. 2018 nulovou.
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III. 1. VÝNOSY

Příloha č. 15
Hlavní činnost
Skutečnost
SÚ

AÚ

2017
Výnosy v tis. Kč
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Praní prádla
Strava cizích strávníků
Tržby za zdravotní výkony
Kompenzace reg. poplatků
Interrupce
Placené služby
Léčení cizinců
Rozbory laboratoří
Pupečníková krev
Strava zaměstnanců
Telefony
Ostatní
Policie, voj. školy, soudy, pojišťovny
Nadstandardní pokoje
Služby spojené s nájmem
Parkovné
Regulační poplatky
RP - hospitalizace
RP - pohotovost
Nájemné - nebytové prostory, mov. majetek
Výnosy z prodaného zboží
Prodané zboží na recept a za hotové
Kompenzace RP za recept
Prodané zboží na fakturu
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Ostatní výnosy
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Výnosy z vyřazených pohledávek
Tržby z prodeje materiálu - krev
Kurzové zisky
Výnosy z prod. DHM kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů - použití peněžních darů
čerpání RF k dalšímu rozvoji
opravy a údržba majetku
ostatní
Ostatní výnosy z činnosti
z toho: Sběr
Prodej oděvů a obuvi
Přijaté věcné dary
Jiné výnosy
Výsledové zaúčtování fin. nekrytí fondu IM
Finanční výnosy
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční výnosy
Výnosy z nároků na prostředky SR, ÚSC a SF
z rozpočtu ÚSC
ze SR
ze státních účelových fondů
časové rozlišení transferu na pořízení DM

Výnosy celkem:

601
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
603
604
604
604
604
609

Upravený
rozpočet

2018

2018

Doplňková činnost

% plnění
upraveného
rozpočtu

516 151

534 851

569 556

93,91

489 029
13 159
238
1 017
584
385
2
1 618
15
1 130
31
4 027
3 541
182

506 603
13 980
267
884
580
248
1
2 017
12
1 417
29
3 840
3 551
177

543 061
13 000
215
925
400
490
1
1 600
18
1 190
16
3 600
3 750
150

93,29
107,54
124,19
95,57
145,00
50,61
100,00
126,06
66,67
119,08
181,25
106,67
94,69
118,00

070x
09xx
07xx

1
1 192
2 384
71 753
70 139
1 102
512

0
1 245
2 553
71 668
69 984
1 060
624

0
1 140
2 400
66 500
65 000
1 000
500

109,21
106,38
107,77
107,67
106,00
124,80

0300

1

210

0300

7 940

7 063

8 000

88,29

0302
0301
0305
0308

227
1 938
8 232

206
684
7 479

200

103,00

10 000

1 212
8
6
42
1 156

1 217
12
13
1
1 191
19 964

1 397
20
4
30
1 343
8 000

87,12
60,00
325,00
3,33
88,68

0300

3

45

3

1 500,00

672
672

0520
0910

16 010
5 158
3 195

25 827
15 091
3 388

10 355
2 712

249,42
556,45

672

0750

7 657

7 348

7 643

96,14

625 851

671 767

676 411

99,31

641
642
643
644
645
646
647
648
648
648
648
649
649
649
649
649
649
661
662
663
664
669

0207
0206
032x
033x
0308
0408
0508
0608
0708
0305
0477
xxxx
0808
0409
0577
0377
0610
0910
0302

0330
0340
0390
xxxx
0370

Skutečnost

2017 2018

Upravený
rozpočet

2018

% plnění
upraveného
rozpočtu

2 981
822
2 159

3 208
732
2 476

2 950
850
2 100

108,75
86,12
117,90

2 981

3 208

2 950

108,75
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183

184
Výnosy v hlavní činnosti dosáhly celkem za rok 2018 výše 671.767 tis. Kč.
To je o 45.916 tis. Kč více než v roce předcházejícím. Tento nárůst je zejména v oblasti
použití fondů organizace (finanční nekrytí fondu investic), v oblasti příspěvků na provoz
od zřizovatele a v oblasti úhrad od zdravotních pojišťoven. V roce 2017 činily výnosy od ZP
včetně kompenzací RP 502.188 tis. Kč a v roce 2018 tyto výnosy dosáhly výše
520.583 tis. Kč, což je více o 18.395 tis. Kč. Z toho kompenzace za zrušené regulační
poplatky za hospitalizaci a zrušené regulační poplatky za klinické vyšetření jsou o 821 tis. Kč
vyšší než v roce 2017 a nárůst za poskytování zdravotní péče činí 17.574 tis. Kč oproti roku
2017. V oblasti neinvestičních příspěvků na provoz došlo ze strany zřizovatele k poskytnutí
bezúčelového příspěvku na provoz ve výši 12 000 tis. Kč.
V oblasti výnosů, týkajících se proúčtování fondů, došlo oproti roku 2017 k poklesu čerpání
rezervního fondu k dalšímu rozvoji PO o 1.254 tis. Kč, dále došlo k poklesu u časového
rozlišení transferů na dlouhodobý majetek o 309 tis. Kč a k poklesu fondu investic na opravy
a údržbu majetku o 753 tis. Kč (z důvodu nižších nákladů na opravy). Naopak ale došlo
k výsledkovému zaúčtování finančního nekrytí fondu investic ve výši 19.964 tis. Kč (v roce
2017 finanční nekrytí FI účtováno nebylo) a ke zvýšení výnosů z rezervního fondu vlivem
vyššího čerpání finančních darů o 71 tis. Kč.
U neinvestičních dotací ze státního rozpočtu došlo k nárůstu o 192 tis. Kč. Jedná se o dotace
na rezidenční místa pro lékařské a nelékařské obory. Došlo také k nárůstu účelového
příspěvku na provoz LSPP od zřizovatele ve výši 315 tis. Kč. Dále jsme obdrželi od JMK
účelový příspěvek na provoz na opravu evakuačního schodiště na ODN ve výši 376 tis. Kč.
Naopak jsme v roce 2018 neobdrželi příspěvek na provoz v rámci dotačního programu JMK
„Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků
ve směnném provozu v Jihomoravském kraji“, který v roce 2017 činil 2.758 tis. Kč a v roce
2018 je již součástí úhrad od zdravotních pojišťoven.
Dále došlo v roce 2018 k nárůstu u některých výnosových položek oproti roku 2017: Strava
zaměstnanců o 399 tis. Kč, pojistné plnění o 141 tis. Kč, ostatní služby o 189 tis. Kč,
pronájem nebytových prostor o 178 tis. Kč. Naopak u některých výnosových položek došlo
k poklesu oproti roku 2017, a to u výnosů za placené služby o 108 tis. Kč, rozborů laboratoří
o 137 tis. Kč a výnosů z nadstandardních pokojů o 187 tis. Kč.
U ostatních výnosových položek nedošlo v roce 2018 k výraznějším odlišnostem oproti roku
2017.
Podíl jednotlivých ZP na příjmech za zdravotní péči za rok 2018 ve srovnání
s rokem 2017
v tis. Kč
Zdravotní pojišťovna
VZP
Vojenská ZP
ZP ministerstva vnitra
Oborová ZP zam. bank
Česká průmyslová ZP
Bratrská revírní ZP
ZP Škoda
VZP, a. s.
Celkem

2018

2017

2018/2017

tis. Kč
314 171
59 520
81 363
20 825
28 134
2 542
19

62,02 %
11,75 %
16,06 %
4,11 %
5,55 %
0,50 %
0,00 %

tis. Kč
298 943
59 001
75 290
20 144
32 819
2 707
98

61,13 %
12,06 %
15,40 %
4,12 %
6,71 %
0,55 %
0,02 %

105,1 %
100,9 %
108,1 %
103,4 %
85,7 %
93,9 %
19,4 %

29
506 603

0,01 %
100 ,00%

27
489 029

0,01 %
100 %

107,4 %
103,6 %

%

%

%
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Došlo k nárůstu tržeb od ZP u Všeobecné zdravotní pojišťovny o 15.228 tis. Kč, u Vojenské
ZP o 519 tis. Kč, u ZP MV ČR o 6.073 tis. Kč, u Oborové ZP o 681 tis. Kč a u VZP, a. s.,
o 2 tis. Kč. K poklesu tržeb od ZP došlo u České průmyslové ZP o 4.685 tis. Kč, Bratské
revírní pokladny o 165 tis. Kč a u ZP Škoda o 79 tis. Kč. Celkově se tedy výnosy
od zdravotních pojišťoven meziročně zvýšily o 17.574 tis. Kč. Z toho vratka od ZP
vyplývající ze všech vyúčtování roku 2017 (a u VZP i z roku 2016) činila 2.598 tis. Kč
a dohadné položky aktivní 2018 byly ve výši 3.212 tis. Kč. Nárůst předběžných úhrad
od zdravotních pojišťoven byl v roce 2018 tedy ve výši 16.960 tis. Kč. Nárůst mezd v naší
nemocnici činil v roce 2018 vč. pojistného 47.319 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá,
že předběžné úhrady od zdravotních pojišťoven nepokryly v roce 2018 nárůst nákladů
na mzdy o 30.359 tis. Kč. Dále je třeba zmínit také nárůst dalších nákladů v souvislosti
s inflací, růstem cen na trhu, aplikací nových léčebných metod atd., který v roce 2018
představoval cca 6.700 tis. Kč (2,8 mil. Kč nárůst nákladů na léky a SZM, 0,3 mil. Kč
na krev, 0,8 mil. Kč na potraviny, 0,66 mil. Kč na energie a 2,14 mil. Kč na ostatní materiál
a služby). To znamená, že nárůst výnosů v důsledku zvýšení předběžných úhrad
od zdravotních pojišťoven v roce 2018 plně nepokryl skutečný meziroční nárůst nákladů
o 37,06 mil. Kč. Pokud by měly příjmy od zdravotních pojišťoven pokrýt nárůst mzdových
a ostatních nákladů, a také eliminovat finanční deficit z minulých let, v důsledku kterého
využíváme v průběhu roku revolvingový úvěr od banky ve výši 25 mil. Kč, a umožnit trvalé
splacení tohoto úvěru, měl by být jejich nárůst v roce 2018 oproti předchozímu roku vyšší
ještě o dalších cca 62,06 mil. Kč.
Zaúčtování dohadných položek jako předpoklad dopadu vyúčtování za rok 2018 ovlivnilo
výnosy následovně: výnosy snižuje dohadná položka pasivní ve výši 3.973 tis. Kč jako
předpoklad vratky České průmyslové ZP za akutní péči ve výši 3.625 tis. Kč a předpoklad
vratky za akutní péči ZP MV ČR ve výši 348 tis. Kč. Na druhé straně výnosy zvyšuje
dohadná položka aktivní ve výši 7.185 tis. Kč, a to jako předpoklad doplatku za akutní péči
VZP ve výši 2.535 tis. Kč, doplatku za akutní péči VoZP ve výši 390 tis. Kč, doplatku
za akutní péči OZP ve výši 854 tis. Kč, doplatku za akutní péči o mimořádně nákladné
pacienty ZP MV ČR ve výši 3.385 tis. Kč a doplatku za následnou péči OZP ve výši
21 tis. Kč.
Zúčtování dohadných položek na základě skutečnosti vyúčtování od zdravotních pojišťoven
za rok 2016 u VZP a za rok 2017 u všech ZP ovlivnilo výnosy roku 2018 následovně: výnosy
snížily vratky ve výši 5.492 tis. Kč (z toho: 3.382 tis. Kč VZP, 372 tis. Kč VoZP, 889 tis. Kč
ČPZP, 812 tis. Kč OZP a 37 tis. Kč ZP MV ČR), naopak výnosy zvýšily doplatky ve výši
2.894 tis. Kč (z toho: 2.460 tis. Kč VZP, 143 tis. Kč VoZP, 58 tis. Kč ČPZP a 233 tis. Kč
ZP MV ČR).
Údaje o doplatcích a srážkách jednotlivých zdravotních pojišťoven jsou uvedeny v následující
tabulce F. Zde jsou v řádcích „regulace“ zahrnuty dohadné položky, které souvisí s regulací
výkonů vyplývajících ze skutečnosti vyúčtování roku 2017 a předpokladu dopadu vyúčtování
za rok 2018.

Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2018

Tabulka F
(v tis. Kč)
Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2018
ZP
ŠKODA
209

ZPMV

OZP

VOZP

ČPZP

RBP

111

211

207

201

205

213

273 079

72 182

18 595

53 349

30 865

2 411

19

34 325

4 796

1 803

4 993

1 089

90

0

307 404

76 978

20 398

58 342

31 954

2 501

19

regulace výkonů (doplatek) zvýšení tržeb

4 995

3 618

875

533

58

0

0

regulace výkonů ( krácení), snížení tržeb

3 382

385

812

372

4 514

0

0

309 017

80 211

20 461

58 503

27 498

2 501

19

akutní péče
následná péče
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny

Celkem tržby od zdravotních pojišťoven
po regulaci

186

VZP

187

Přehled výnosů ODN dle jednotlivých pojišťoven v roce 2018 ve srovnání
s rokem 2017
2018
VZP

2017

(v Kč)

2018/2017

34 324 754

31 030 775

110,6 %

Vojenská ZP

4 993 197

4 387 694

113,8 %

ZP MV ČR

4 796 417

4 711 422

101,8 %

Oborová ZP zam. bank

1 824 181

1 728 955

105,5 %

ČPZP

1 088 737

1 241 283

87,7 %

89 768
47 117 054

132 977
43 233 105

67,5 %
109,0 %

Revírní bratrská pokladna
Celkem ZP

Z tabulky srovnání tržeb ODN od zdravotních pojišťoven vyplývá, že v roce 2018 došlo
u tohoto typu péče k nárůstu o 9,0 %, tj. o 3.884 tis. Kč. Vzhledem k nárůstu sazeb
za ošetřovací den o 7 % a k navýšení úhrad na zvýšení příplatků nelékařským pracovníkům
ve výši 65 Kč za každý OD a k přesunu (zejména u VZP) z nižších kategorií OD do vyšších
kategorií není tento nárůst výnosů úměrně zvýšený, protože došlo k meziročnímu poklesu
o 808 ošetřovacích dnů. U VZP došlo k poklesu počtu ošetřovacích dnů o 221 a celkově
meziročně výnosy vzrostly o 3.294 tis. Kč. U Vojenské ZP došlo k nárůstu počtu ošetřovacích
dnů o 30 a meziročně se výnosy zvýšily o 606 tis. Kč. U ČPZP došlo k poklesu počtu OD
o 183 a k poklesu plateb o 153 tis. Kč. U Revírní bratrské pokladny došlo k poklesu
o 35 ošetřovacích dnů a k poklesu výnosů o 43 tis. Kč. U ZP MV ČR došlo k poklesu
o 316 ošetřovacích dnů a výnosy se zvýšily o 85 tis. Kč. U OZP bylo v roce 2018 méně
o 83 ošetřovacích dnů a výnosy se zvýšily o 95 tis. Kč. Pokud by byl počet OD v roce 2018
na stejné úrovni roku 2017, byly by výnosy ODN vyšší ještě o dalších cca 1.500 tis. Kč,
tzn., že celkové navýšení v roce 2018 oproti roku 2017 by činilo u ODN cca 5 384 tis. Kč.
Je třeba dále zmínit, že pokles počtu OD v roce 2018 oproti roku 2016 je 2.648 OD. Pokud
by tedy byl počet OD v roce 2018 na úrovni roku 2016 byly by příjmy od ZP za následnou
péči vyšší o cca 5.023 tis. Kč, tzn. že celkový nárůst by činil cca 8.907 tis. Kč.
Objem regulačních poplatků v členění podle skutečného výběru a dosud neuhrazených částek
za rok 2018 pacienty za návštěvu pohotovostní služby je uveden v následující tabulce:

Regulační poplatky - pohotovostní služba
Předpis reg. poplatků
celkem

Výběr regulačních
poplatků

Rozdíl – dosud nevybraná částka za regulační
poplatky od pacientů

1 244 880 Kč

1 231 830 Kč

13 050 Kč
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Příspěvek na provoz účelově určený na provoz LSPP od zřizovatele činil 2.715 tis. Kč,
tj. 0,40 % z celkového ročního objemu výnosů.
Příspěvek na provoz účelově určený na opravu evakuačního schodiště v budově ODN činil
376 tis. Kč, tj. 0,05 % z celkového ročního objemu výnosů.
Příspěvek na provoz bezúčelový činil 12.000 tis. Kč, tj. 1,78 % z celkového ročního objemu
výnosů.
Celkem tedy činil příspěvek od zřizovatele částku 15.091 tis. Kč, tj. 2,23 % z celkového
ročního objemu výnosů.
Od jiných subjektů naše organizace v roce 2018 obdržela provozní dotaci ve výši
3.388 tis. Kč. Šlo o neinvestiční dotaci MZ ČR ve výši 184 tis. Kč na rezidenční místa
nelékařských oborů a ve výši 3.204 tis. Kč na rezidenční místa lékařských oborů.
U doplňkové činnosti došlo k nárůstu výnosů o 227 tis. Kč. Podrobněji je vývoj doplňkové
činnosti popsán v kapitole III. 7.
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III. 2. NÁKLADY
SÚ AÚ
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
z toho:Pohonné hmoty
Léky
Krev a krevní deriváty
Speciální zdravotnický mat.
Potraviny
Medicinální plyny
Všeobecný materiál
Náhradní díly a mat. na opr.
Prádlo, oděv pro pacienty
Knihy, časopisy, uč. pom.
Oceňovací odchylky
Spotřeba energie
z toho: Elektrická energie
Plyn
Spotřeba ost. neskl. dodávek - voda
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Služby
Opravy a udržování
Cestovné zaměstnanců
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
z toho: Výkony spojů
Nájemné
Bankovní poplatky
Služby a práce nevýrobní
Osobní náklady
Mzdové náklady
z toho: Mzdy
Náhrady za dočasnou PN
OON
Odstupné a odchodné
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
z toho: základní příděl do FKSP
OOPP
Odborný rozvoj zaměstnanců
stravování v cizích jídelnách
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky
Daň silniční
Ostatní náklady
Ostatní pokuty a penále
Prodaný materiál
Manka a škody
Ostatní náklady z činnosti
Ostatní náklady
Pojistné
Odpisy, rezervy a opravné položky
Odpisy dlouhodobého majetku
z toho: Odpisy HIM
Odpisy NIM
Tvorba a zúčtování opr. položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z DDM
Finanční náklady
Úroky
Kurzové ztráty
Daň z příjmů
Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů

Náklady celkem:

Příloha č.16

Hlavní činnost

501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
502
502
502
503
504
506
507
511
512
513
518
518
518
518
518

Skutečnost

Rozpočet
2018

Doplňková činnost

% plnění
upraveného Skutečnost
rozpočtu 2017 2018

% plnění
upraveného
rozpočtu

2017

2018

114 368
203
28 332
6 493
55 748
10 551
1 471
8 958
1 662
758
192

117 287
199
30 151
6 826
56 737
11 250
1 490
8 838
943
678
175

105 274
240
24 300
5 800
52 834
10 300
1 200
8 500
1 200
700
200

111,4
82,9
124,1
117,7
107,4
109,2
124,2
104,0
78,6
96,9
87,5

1 192

1 341

1 085

123,6

037x
08xx
0600
07xx
200
0500
0xxx
038x
035x
032x

1 087

1 239

985

125,8

91
14

90
12

85
15

105,9
80,0

0300
0400
0300
08,07
0300
030x

12 685
5 008
7 677
2 119
56 162
-6
-17 025

13 327
5 311
8 016
2 136
56 418

14 000
5 000
9 000
2 300
51 500

95,2
106,2
89,1
92,9
109,5

125
57
68
30

124
59
65
28

133
60
73
35

93,2
98,3
89,0
80,0

-16 239

-16 500

98,4

8 232
318
73
14 574
524
1 426
385
12 239

7 858
250
30
16 496
575
1 371
906
13 644

10 000
300
50
12 800
685
1 420
350
10 345

78,6
83,3
60,0
128,9
83,9
96,5
258,9
131,9

22

30

30

100,0

35

36

35
2

102,9
0,0

35

36

33

109,1

295 295
277 816
891
16 588

330 486
310 886
965
18 635

331 260
311 270

99,8
99,9

105,1
103,7

93,2

778
757
5
16

740
730

19 990

693
675
5
13

10

160,0

99 201
1 199
3 514
2 000
763

111 215
1 354
3 526
2 100
783

112 628
1 150
7 731
6 225
800

98,7
117,7
45,6
33,7
97,9

233

262

252

104,0

6

7

5

6

23
15
7

30,4
0,0
85,7

1

1

1

100,0

1

2

1

2

2 333

111,8

03xx
0300
0330
04xx
04xx
04xx
04xx

521
521
521
521
521
524
525
527
527
527

0301
0303
0402
0492
03xx
0301
03xx
0301
030x

527

0307

744

636

700

90,9

527
528

0402

7

7

6

116,7

531

8

8

8

100,0

542
544
547
549
549
549

2
9 367
7
2 036
189
1 847

10 500

89,2

0337
03xx

1
10 772
1
2 274
614
1 660

1 870
180
1 690

108,9
105,0
109,3

551
551
551
556
557
558

033x
033x
0100
0330
03xx

19 825
19 546
279

15 190
14 932
258

29 540
29 302
238

51,4
51,0
108,4

86
2 134

21
1 544

2 000

77,2

2

1

1

1

625 810

672 319

676 411

99,4

2 338

2 609

562
563

Rozpočet
2018

591
595
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191

192

193

194

195

196
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V hlavní činnosti dosáhly náklady v roce 2018 celkové výše 672.319 tis. Kč.
To je o 46.509 tis. Kč více, než v roce předchozím.
Tento nárůst nákladů způsobilo především legislativní navýšení mezd podle Nařízení vlády
č. 341/2017, které dosáhlo v naší nemocnici v roce 2018 nárůstu, vč. pojistného
a souvisejících sociálních nákladů 35.510 tis. Kč. Dále se na nárůstu podílelo vyplácení
zvláštních příplatků nelékařským zdravotnickým pracovníkům po celý rok (v roce 2017 byly
tyto příplatky vypláceny od 1. 7.). Nárůst v této oblasti činil částku 6.067 tis. Kč. Celkově
navýšení mezd (legislativní navýšení, vyplácení zvláštních příplatků nezdravotnickým
pracovníkům po celý rok, platové postupy, související zvýšení náhrad, apod.) vč. pojistného
dosáhlo 47.203 tis. Kč. Došlo také k nárůstu u některých dalších nákladových položek,
a to u nákladů na SZM o 989 tis. Kč (107,4 % rozpočtu - nárůst se týká zejména spotřeby
SZM na chirurgii, interně, neurologii, OKB a OKM), nákladů na léky o 1.818 tis. Kč
(124,1 % rozpočtu - nejvyšší nárůst na interním oddělení, neurologii a TRN), nákladů
na potraviny o 850 tis. Kč (109,2 % rozpočtu), nákladů na krev a krevní deriváty o 333 tis. Kč
(117,7 % rozpočtu), nákladů na ostatní služby o 1.922 tis. Kč (128,9 % rozpočtu – nárůst
zejména z důvodu provádění popisů rtg snímků a CT vyšetření externími subjekty a zvýšení
bankovních poplatků o 493 tis. Kč v souvislosti s čerpáním úvěru na předfinancování akce
Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov), nákladů na energie o 642 tis. Kč (oproti
rozpočtu je to ale čerpání na 95,2 %) a nákladů na pojistné o 187 tis. Kč (109,3 % rozpočtu).
V některých ostatních nákladových položkách se nám podařilo dosáhnout snížení. Došlo
ke snížení nákladů na opravy a udržování o 374 tis. Kč (78,6 % rozpočtu), nákladů
z drobného dlouhodobého majetku o 590 tis. Kč (77,2 % rozpočtu), ostatních nákladů
o 425 tis. Kč (i když oproti rozpočtu je to čerpání na 105 %) a nákladů na materiál na opravy
o 719 tis. Kč (78,6 % rozpočtu). Odpisy dlouhodobého majetku poklesly o 4.635 tis. Kč.
V doplňkové činnosti se náklady meziročně zvýšily o 271 tis. Kč. Tento nárůst je způsoben
zejména vyšším obratem u prodeje stravy cizím strávníkům a legislativním nárůstem platů
(viz kapitola III.7). Došlo k nárůstu nákladů na potraviny o 152 tis. Kč (125,8 % rozpočtu),
nákladů na mzdy o 85 tis. Kč (105,1 % rozpočtu) a pojistného o 29 tis. Kč (104,0 % rozpočtu)
a nákladů na opravy a udržování o 8 tis. Kč (100,0 % rozpočtu).
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Rozbor mzdových nákladů

Vyplacené mzdové prostředky (bez odpočtu refundací) za období 1-12/2018:
Mzdy bez OON
311 643 596 Kč
OON
18 674 361 Kč
_____________________________________________________
Celkem
330 317 957 Kč

průměrný plat celkem (včetně OON)

35 159 Kč

průměrný plat celkem (bez OON)

33 657 Kč

z platového tarifu

23 183 Kč

Celkem vyplacené mzdové prostředky (včetně OON) jsou vyšší o 35.195 tis. Kč oproti
stejnému období minulého roku. Průměrný plat (včetně OON) vzrostl o 10,81 %.
Celkem vyplacené mzdové prostředky (bez OON) jsou vyšší o 33.145 tis. Kč oproti stejnému
období minulého roku. Průměrný plat (bez OON) vzrostl o 10,84 %.
Dnem 1. 1. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., které zavedlo nové
tabulky platových tarifů zvýšené o deset procent pro všechny kategorie zaměstnanců. Zvýšení
tarifů vedlo následně ve II. čtvrtletí 2018 ke zvýšení průměrů, a tím i ke zvýšení příplatků,
jejichž základem je průměrný hodinový výdělek (přesčasový příplatek, příplatek za So, Ne,
Sv, noční příplatek, odměna za pohotovost) a náhrad (náhrada za dovolenou, náhrada
při dočasné pracovní neschopnosti).
V roce 2018 zůstal zvýšený zvláštní příplatek za směnnost zdravotnických pracovníků
lůžkových oddělení ve výši 2.400,- Kč měsíčně zavedený k 1. 7. 2017.
Z důvodu zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce došlo od 1. 3. 2018 ke zvýšení platů
zaměstnanců dělnických kategorií.
V souvislosti se zvýšením platových tarifů se zvýšily i sazby za služby lékařů, všeobecných
sester a zdravotních laborantů (dohody o pracovní činnosti). Část lékařů a radiologičtí
asistenti již neprodloužili nebo ukončili dohody o pracovní činnosti a služby byly u nich
realizovány formou přesčasové práce.
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Plnění přípustného objemu prostředků na platy za rok 2018:

Zřizovatelem stanovený objem prostředků na platy na rok 2018
Vyplacené MP
Procento čerpání MP

312 000 000 Kč
311 643 596 Kč
99,89 %

Zřiz. stanovený objem prostř. na platy na rok 2018 včetně OON
Vyplacené MP + OON
Procento čerpání MP + OON

332 000 000 Kč
330 317 957 Kč
99,49 %

Průměrné platy za jednotlivé kategorie zaměstnanců ukazuje následující tabulka:

Kategorie

Průměrný plat
včetně OON

Průměrný plat
bez OON

Průměrný plat
z tarifu

Lékaři

75 187

66 728

38 507

Farmaceuti

35 468

35 468

26 356

36 360

36 044

25 708

30 936

28 446

21 688

31 999

31 500

27 054

20 669

20 669

16 306

THP

34 189

34 189

20 964

dělníci a provoz. prac.

15 136

15 118

12 056

CELKEM

35 159

33 657

23 183

všeobecné sestry,
porodní asistentky
§5a§6
ost. zdrav. prac.
nelékaři s odb. způs.
§ 7 až § 21
zdrav. prac. nelékaři
s odb. a spec. způsob.
§ 22 až § 28
zdrav. prac. nelékaři
pod odbor. dohledem
nebo přímým
vedením
§ 29 až § 42
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POPIS VÝZNAMNĚJŠÍCH OPRAV MAJETKU
Stavební práce:
- v areálu nemocnice byly provedeny tyto práce:
oprava kanalizace u budovy patologie, seřízení a opravy oken v areálu, montáž žaluzií,
okenních rolet a sítí na lékárně, odd. RDO, interní příjmové ambulance. Byla provedena
rekonstrukce venkovního schodiště budovy ODN.
Celkový náklad činil:

439.750,00 Kč (vč. DPH)

Jednotlivé akce realizovaly firmy:
BDG INVEST s. r. o., Brno – žaluzie
Servis oken – Ivo Štěpánek, Viničné Šumice – seřízení a oprava oken
TOP STYL INTERIER s. r. o., Vyškov – žaluzie
Plytovod s. r. o., Vyškov – oprava kanalizace
VIVAS CZ s. r. o., Brno – stavební práce

Malířské práce:
- bylo provedeno částečné malování těchto provozů a místností:
kardiologické ambulance nemocnice, lékárny, oddělení ODN, chodby polikliniky, kýlní
ambulance, dětského oddělení, ARO – lékařský pokoj a sesterna, administrativní budovy –
chodby, ředitelství, patologie, zřízenců nemocnice a oddělení OKM. Současně byly
provedeny drobné malířské a natěračské opravy v areálu nemocnice.
Za tyto práce bylo uhrazeno:

56.977,00 Kč (vč. DPH)

Práce provedla firma:
Milan Štěrba, Vyškov
Podlahářské práce:
- opravy PVC - část chodby u chirurgické ambulance nemocnice, dětská JIP, chirurgické
oddělení I. a II., TRN, provozní oddělení, BOZP (kancelář), prádelna, OLVaS, areál
nemocnice,
- položení PVC do dvou místností na oddělení OKM
Celkové náklady činily:
Práce realizovaly firmy:
Aleš Nečas, Jedovnice

140.711,00 Kč (vč. DPH)
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Vzduchotechnika:
- opravy klima jednotek - oddělení informatiky, rehabilitace polikliniky
- instalace nových klima jednotek – OKM 2 ks, gynekologické oddělení 1 ks
V průběhu roku byl prováděn pravidelný servis a údržba instalovaného vzduchotechnického
zařízení, včetně revizí požárních klapek a klimatizačních jednotek na odděleních.

Celkové náklady dosáhly částky:
Práce provedla firma:
Dušan Šíbl, Ruprechtov

- servis a revize
- montáž nových zařízení

634.337,00 Kč (vč. DPH)
517.693,00 Kč
116.644,00 Kč

Provoz rehabilitačního bazénu:
- k zajištění kvality vody v bazénu byl prováděn pravidelný servis, vč. dodávky jednotlivých
reagencií, výměna 2 ks sond. Na základě zákona č. 258/2000 Sb., a Vyhlášek č. 238/2011 Sb.,
a 268/2014 Sb., byl následně pravidelně prováděn rozbor bazénové vody.
Za tyto služby bylo uhrazeno celkem:

63.377,00 Kč (vč. DPH)

Práce realizovaly firmy:
BWS, s. r. o., Přerov – servis bazénu
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – rozbor vody

33.564,00 Kč (vč. DPH)
29.813,00 Kč (vč. DPH)

Ostatní drobné opravy:
- zde jsou uvedené pouze materiálové náklady na materiál čerpaný při opravách, které byly
realizovány vlastními silami v celém areálu nemocnice.
Celkem bylo uhrazeno:

379.442,00 Kč (vč. DPH)

Firmy, které se podílely na dodávkách materiálu a jednotlivých náhradních dílů:
TRASKO, a. s., Vyškov – vodoinstalační materiál
Instalační materiál – Herman s. r. o., Vyškov – vodoinstalační materiál
Zdeněk Korčák – MONTOPS, Vyškov – vodoinstalační materiál
RAMI CZ, s. r. o., Vyškov – elektroinstalační materiál
Výroba klíčů Martin Hegr, Vyškov – zámečnictví
Železářství Rostex, Vyškov – nábytkové kování
Palíšek, s. r. o., Vyškov – stavební materiál
Dobeš – stavby s. r. o., Drysice – stavební a vodoinstalační materiál
Ing. Ladislav Kypr, AGRO – UNI, Bedihošť – železářství, ND k traktorkům
PROZK, Olomouc – malířské potřeby
REPOSITORY, s. r. o. – elektro, Vyškov – elektromateriál
Milorád Račanský, Drnovice – elektroinstalační materiál
Gienger spol. s r. o., Napajedla – vodoinstalační materiál
Roman Straškrába, Vyškov – elektromateriál
Jiří Alán, Vyškov – zámečnictví
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EZOB-CZ s. r. o., Vyškov – elektromateriál
Jiří Rujbr, Brno – náhradní díly k prácím a žehlícím strojům
MERON a.s., Mankovice – náhradní díly k pračkám
Elektro-mechanika Vladimír Jašíček, Vyškov – elektromateriál
Sukup Josef, Biskupice – náhradní díly k prádelenskému zařízení
Jaroslav Pospíšil, barvy-tmely-lepidla, Vyškov – barvy a tmely
ESMAT s.r.o., Vyškov – stavební materiál
STAVEBNINY STUPKA s. r. o., Vyškov – stavební materiál
CYKLO VEČERKA, Vyškov – náhradní díly k pacientským sedačkám a vozíkům
Universal Gastro s. r. o., Moravská Třebová – výpustné ventily ke kotlům
Porovnání nákladů za roky 2016, 2017 a 2018:
údaje v Kč vč. DPH

Druh pracovní činnosti:
stavební práce
malířské práce
podlahářské práce
servis VZT a klima jednotek
servis rehabilitačního bazénu
ostatní drobné opravy, náhradní
díly a materiál
Celkem

r. 2016

r. 2017

r. 2018

219.422
207.558
38.628
545.116
54.769

298.439
86.804
23.512
269.739
54.478

439.750
56.977
140.711
634.337
63.377

421.785

460.466

379.442

1.487.287

1.193.438

1.714.594

Porovnání nákladů za jednotlivé roky je jen orientační. Jejich srovnání je velmi obtížné,
a to z toho důvodu, že naprostá většina vynaložených nákladů byla dlouhodobě neplánovaná,
v případě havárií dokonce vynucená vzniklou situací.
SERVISNÍ A OPRAVÁRENSKÁ ČINNOST:
V roce 2018 byly provedeny v areálu nemocnice níže popsané servisní a opravárenské
činnosti:
- servis a opravy kopírek – areál
- opravy praček, lisu, sušičky a skladače prádla – prádelna
- opravy chladícího a mrazícího zařízení – areál
- oprava dorozumívacího zařízení a sluchátek – ODN A, B a C; neurologické oddělení
I., TRN, chirurgické oddělení II., interní JIP, interní oddělení I.
- oprava bezdrátových telefonů – areál
- servis telefonní ústředny – výměna baterií u záložního zdroje
- servisní a odborné prohlídky, opravy všech výtahů – areál
- servis a opravy úpraven vody – lékárna, odd. OKB, rehabilitace polikliniky, prádelna,
OLVaS, centrální sterilizace, kotelna
- čištění kanalizace – areál
- oprava konvektomatů – OLVaS
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-

servisní prohlídka a oprava klimatizačního zařízení – gynekologické operační sály,
chirurgie – operační sály, ARO, centrální sterilizace
servis kompresoru pro výrobu medicinálního vzduchu – areál
servisní prohlídka zařízení GESTRA – kotelna
prohlídka plynových kotlů a plynových spotřebičů – kotelna, OLVaS
oprava a výměna ventilů u varných nádob – OLVaS
oprava bezpečnostní signalizace – lékárna
opravy hasících přístrojů – areál
prohlídka vysokozdvižného vozíku – areál
oprava závory u polikliniky – areál
oprava stativů – chirurgické operační sály
opravy a prohlídky akum. vozíků – centrální sterilizace, OLVaS, prádelna
broušení nástrojů pro oddělení – areál
práce ve výškách s plošinou – areál
výměna baterií u akum. vozíku – OLVaS
výměna akumulátorů UPS – gynekologie – operační sály, urologie
výměna baterií EPS – areál
oprava televizního příjímače – urologie
výměna průtokoměrů – areál
výměna servopohonu u centrálního rozvodu topné vody – kotelna
oprava automatických dveří – chirurgie – operační sály, vestibul
servis zásobníku na kapalný kyslík – areál
oprava myčky černého nádobí a pásové myčky zn. MEIKO – OLVaS
oprava mixovacího panelu ke sprchovacímu vozíku – chirurgické oddělení III.
servis dieselagregátu náhradního zdroje – areál
oprava domovního dveřního otvírače – centrální sterilizace

Firmy, které zajišťovaly servis a opravy:
Tonermarket s. r. o., Vyškov
Sukup Josef, Biskupice
Motlíček s. r. o., - Radovan Motlíček, Židlochovice
Jiří Rujbr, Brno
David Vídeňský – Telephone, Brno
HBservis, s. r. o., Skalice n. Svitavou
Engie Services a. s. Praha (bývalé COFELY a. s., divize: Vyškov)
CODACO ELECTRONIC, s. r. o., Valašské Meziříčí
První chráněná dílna s. r. o., Ústí nad Labem
Petr Novotný – servis výtahů, Vyškov
Petr Masařík, Nevojice
Aqual s. r. o., Brno
Tespo – Pavel Lukáš, Vyškov
Trasko a. s., Vyškov
ATLAS COPCO s. r. o., Hradec Králové
Broušení nástrojů – Vl. Koutný, Studnice
SPEDOS, s. r. o., Valašské Meziříčí
DRÄGER MEDICAL s. r. o., Praha
Earth Resources, spol. s r. o., Praha
PolyComp a.s., Poděbrady

204
Jaroslav Pulter – práce s montážní plošinou, Ivanovice
ENERSYS, s. r. o., Hostomice
UPS TECHNIK s. r. o., Brno
Miloslav Kozár, Drnovice
LINDE GAS, a. s., Praha
Roman Straškrába, Vyškov
ARJO HUNTLEIGH s. r. o., Brno
Zdeněk Rosenberg – DIESELBERG ELEKTRIK, Hradec Králové
DUHA SYSTEM, spol. s r. o., Brno
Cheirón a. s., Praha
MaR Systems s. r. o., dolní Bojanovice
DOM Přerov – Ing. Grepl a spol. s r. o., Přerov
FlaktGroup Czech republik a. s., Liberec
Armatury Kukrecht s. r. o., Brno
ASParking, s. r. o., Modřice

Za opravy a servisy bylo uhrazeno celkem:

1.233.722,00 Kč (vč. DPH)

Opravárenská a servisní činnost v Kč (včetně DPH):
r. 2016

r. 2017

r. 2018

1.217.526

1.661.632

1.233.722

Při srovnání časové řady tří let jsou srovnatelné vynaložené náklady s r. 2016. Srovnání
r. 2017 s r. 2018 je patrný výrazný úbytek nákladů v roce 2018.
REVIZE:
V roce 2018 byly v areálu nemocnice provedeny níže popsané revize a kontroly:
-

revize EPS – půlroční a roční
elektrorevize budov a elektropřístrojů s pohyblivými přívody
revize rozvodů technických a medicinálních plynů, revize a školení TNS
revize hydrantů a venkovních rozvodů vody
revize náhradního zdroje
revize záložních zdrojů
revize plynového bezpečnostního uzávěru
revize plynových hořáků a sporáků (OLVaS)
revize komínů – spalinových cest
bezpečnostní prohlídky zdravotnických prostředků – průtokoměry, redukční ventily,
zvlhčovače, stativy
revize na záchytných jímkách parkovišť a naftové nádrže
kontrola požárních ucpávek
kontrola dieselagregátu
revize plynové kotelny – roční
revize chladírenského zařízení – OKM, patologie, OTS, OLVaS

205
-

kontrola požárních rozvodů
revize rozvodů medicinálních plynů
revize plynových spotřebičů a kotlů
revize regulační stanice plynu
revize nouzového osvětlení
opakované čtvrtletní revize trafostanice
měření kvality stlačeného vzduchu
revize zvedacího zařízení
revize hasících přístrojů
kalibrace čidla úniku plynů (mikrobiologie)
diagnostika detektoru plynu – kotelna

Firmy, které zajišťovaly revizní a kontrolní činnost:
ENGIE SERVICES a. s. Praha (bývalé COFELY a. s., divize Vyškov)
Miloslav Kozár, Drnovice
Vladimír Auda, Brno
František Šetelík, Vyškov
Ing. Jiří Trávníček, Brno
Pavel Lukáš – TESPO, Vyškov
Ing. Josef Ševčík, Modřice
R.A.B. Service spol. s r. o. Dubňany
Zdeněk Rosenberg - DIESELBERG ELEKTRIK, HRADEC KRÁLOVÉ
Gas – Energia, s. r. o., Brno
Kominická služebna, Vyškov
EEIKA, s. r. o., Sokolnice
MZ Liberec a. s., Liberec
Rieger Jiří, Prostějov
HASKO, spol. s r. o., Vyškov
ELMER CZ, s. r. o., Vyškov
ASEKO, spol. s r. o., Vestec u Prahy
UPS Technik, s. r. o., Brno
ELEXTO CAPITAL s. r. o., Brno
Jiří Ruček, Olomouc
DN FORMED BRNO s. r. o., Brno
Petr Tajovský , Brno
MHI servis s. r. o., Brno

Za revize bylo uhrazeno celkem:

713.182,00 Kč (vč. DPH)
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Vynaložené náklady na revize a kontroly v Kč (včetně DPH):
r. 2016

r. 2017

r. 2018

654.736

706.079

713.182

Porovnání vynaložených nákladů za provedené revize a kontroly v předložené tabulce
je pouze orientační, a to z toho důvodu, že revize a kontroly na jednotlivých zařízeních nejsou
prováděny v pravidelných srovnatelných intervalech, ale u každého zařízení se vycházelo
z termínů stanovených výrobcem, případně zákonnou normou. Lhůty, mezi prováděnými
jednotlivými revizemi a kontrolami, jsou mnohdy až devítileté.

Rekonstrukce pláště budovy lékárny
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Přehled zadávacích řízení 2018
Přehled zadávacích řízení 2018 - zakázky nad 100 tis. do 1 mil. Kč
NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKU
PODAL

Z.Č.

DATUM
UKONČENÍ

1
2

30.01.2018
05.02.2018

Dodávka 25 ks počítačových sestav
Ostraha areálu nemocnice

FLAME System s.r.o.
Petr Frömel

3

12.02.2018

Dodávky pracích prostředků a pomocných
pracích prostředků

ECOLAB Hygiene s.r.o.

4

22.02.2018

Dodávky diagnostických souprav
k vyšetření infekčních markerů

BIO-RAD spol. s r.o.

5

12.03.2018

Malířské a natěračské práce

Milan Štěrba

6

16.03.2018

Dodávky léčivého přípravku - Propofolum

Fresenius Kabi s.r.o.

7

16.03.2018

Dodávka ORL videořetězce

8

19.03.2018

Dodávky masa

9

20.03.2018

Dodávky slepičích vajec

RADIX CZ s.r.o.
Jatky Bučovice, s.r.o., MAKOVEC
a.s.
Agros Vyškov-Dědice a.s.

10

22.03.2018

Servis a revize vzduchotechnických
zařízení

11

22.03.2018

Dodávky dezinfekčních prostředků do
mycích automatů a ostatních dezinfekčních PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
prostředků

12

23.03.2018

Poskytování podpory virtualizační
infrastruktury

OldanyGroup s.r.o.

13

23.03.2018

Dodávky uzenin

HADAČ a ZAPLETAL, s.r.o.,
MAKOVEC a.s.

14

29.03.2018

Dodávky pracovní obuvi bílé

TIPABOTY s.r.o., Leon
ORTHOSHOES s.r.o.

15
16

02.04.2018
25.04.2018

Poskytování poradenství
EKG Holterovský systém - 1 ks

PAVLUN s.r.o.
LHL s.r.o.

17

02.05.2018

Dodávky léčivého přípravku Piperacilinum / Tazobactamum

Fresenius Kabi s.r.o.

18

04.05.2018

Dodávky léčivého přípravku Meropenemum

Fresenius Kabi s.r.o.

19

04.05.2018

Dodávky léčivého přípravku - Alteplasum

Alliance Healthcare s.r.o.

20

04.05.2018

Dodávky léčivého přípravku Sugammadexum

ViaPharma s.r.o.

21

04.05.2018

Dodávky léčivého přípravku Ciprofloxacinum

Fresenius Kabi s.r.o.

22

04.05.2018

Dodávky léčivého přípravku Tigecyclinum

ViaPharma s.r.o.

NÁZEV

Dušan Šíbl - DST service
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PHOENIX lékárenský velkoobchod,
a.s.

23

04.05.2018

Dodávky léčivého přípravku - Etamsylatum

24

04.05.2018

Dodávky léčivého přípravku - Mesocainum PHARMOS, a.s.

25

04.05.2018

Dodávky léčivého přípravku Alanylglutaminum

Fresenius Kabi s.r.o.

26

04.05.2018

Dodávky léčivého přípravku Amoxicilinum + Acidum Clavulanicum

Alliance Healthcare s.r.o.

27

18.05.2018

Dodávky léčivého přípravku Bromazepamum

ViaPharma s.r.o.

28

18.05.2018

Dodávky léčivého přípravku Terlipressinum

PHOENIX lékárenský velkoobchod,
a.s.

29

18.05.2018

Dodávky léčivého přípravku - Flavonoidum PHOENIX lékárenský velkoobchod,
fractio purificata micronisata tbl
a.s.

30

18.05.2018

Dodávky léčivého přípravku - Toxinum
Botulicum typus A

31

30.05.2018

Dodávky vyšetřovacích rukavic

32

31.05.2018

Dodávky léčivého přípravku Noradrenalinum

33

31.05.2018

Dodávky léčivého přípravku - Vitamínový
komplex

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

34

31.05.2018

Dodávky léčivého přípravku Anidulafungin

PHARMOS, a.s.

35

31.05.2018

Dodávky léčivého přípravku Pantoprazolum

Alliance Healthcare s.r.o.

36

31.05.2018

Dodávky léčivého přípravku Omeprazolum

PHARMOS, a.s.

37

31.05.2018

Dodávky léčivého přípravku Cefotaximum

PHARMOS, a.s.

38

31.05.2018

Dodávky léčivého přípravku Sufentanilum

PHARMOS, a.s.

39

31.05.2018

Dodávky léčivého přípravku - Ampicilinum
PHARMOS, a.s.
/ Sulbactamum

40

06.06.2018

Dodávky léčivého přípravku - Klysma
salinické

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

41

06.06.2018

Dodávky léčivého přípravku Immunoglobulinum humanun anti-D

PHARMOS, a.s.

42

06.06.2018

Dodávky léčivého přípravku - Kombinace
koagulačních faktorů

Alliance Healthcare s.r.o.

43

07.06.2018

Dodávky léčivého přípravku - Hydrofilní
gel k hojení ran

PHOENIX lékárenský velkoobchod,
a.s.

44

14.06.2018

Dodávky kancelářských potřeb

Služba, výrobní družstvo

PHARMOS, a.s.
Henry Schein s.r.o., Lohmann &
Rauscher s.r.o., Mercator Medical
s.r.o.
PHOENIX lékárenský velkoobchod,
a.s.
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45

18.06.2018

Dodávky léčivého přípravku Etophyllinum / Theophyllinum

PHOENIX lékárenský velkoobchod,
a.s.

46

18.06.2018

Dodávky léčivého přípravku Metamizolum

PHARMOS, a.s.

47

18.06.2018

Dodávky léčivého přípravku Furosemidum

PHOENIX lékárenský velkoobchod,
a.s.

48

18.06.2018

Dodávky léčivého přípravku Hydrocortisonum

Alliance Healthcare s.r.o.

49

22.06.2018

Dodávka instrumentária pro operativu
v břišní chirurgii - rozvěrač velký - šínový

Petr Bílek - 3B instruments

50

25.06.2018

Dodávky mléka

Mlékárna Olešnice, RMD

51

25.06.2018

Dodávky mléčných výrobků

Mlékárna Olešnice, RMD, Alimpex
FOOD a.s.

52
53

28.06.2018
29.06.2018

Dodávky tonerů a fotoválců
Externí kardiostimulátor - 3 ks

BossCan ComPrint spol s r.o.
MEDIATRADE s.r.o.

54

02.07.2018

Dodávky koagulačních reagencií včetně
zápůjčky analyzátoru

Werfen Czech s.r.o.

55
56

20.08.2018
22.08.2018

Realizace evakuačního schodiště
Odstředivka - 1 ks

VIVAS CZ s.r.o.
DN FORMED Brno s.r.o.

57

13.09.2018

Dodávky bezpečnostních bezjehlových
vstupů

MSM, spol. s r.o., DAHLHAUSEN
CZ spol. s r.o.

58
59

14.09.2018
20.09.2018

Poskytování auditorských služeb
Dodávky čistících prostředků

60

26.09.2018

Dodávky masa

AUDIT AK CONSULT s.r.o.
Köder, s.r.o.
Jatky Bučovice, s.r.o., MAKOVEC
a.s.

61

15.10.2018

Bezmazný kompresor stlačeného vzduchu
SF6P 10 - 1 ks

Atlas Copco s.r.o.

62

18.10.2018

Dodávky obvazového materiálu - vata

BATIST Medical a.s.

63

29.10.2018

Dodávky léčivého přípravku Tigecyclinum

ViaPharma s.r.o.

64

29.10.2018

Dodávky léčivého přípravku Pantoprazolum

PHOENIX lékárenský velkoobchod,
a.s.

65

13.11.2018

Dodávky enterální výživy podávané
přístrojově

PHARMOS, a.s., Fresenius Kabi
s.r.o.

66

19.11.2018

Dodávky injekčních stříkaček

KALNEX CZ s.r.o., CHIRANA T.
Injecta, s.r.o.

67

22.11.2018

Dodávky enterální výživy - sipping

Fresenius Kabi s.r.o., B.Braun
Medical s.r.o.

68
69
70

22.11.2018
22.11.2018
29.11.2018

Dodávky ovoce
Dodávky zeleniny
Dodávky obvazového materiálu - gáza

Fresh Fruit Moravia s.r.o.
OVOCE ZELENINA HLEDÍK s.r.o.
PANEP s.r.o.

71

29.11.2018

Dodávky obvazového materiálu - obinadla

BATIST Medical a.s., Lohmann &
Rausher s.r.o.

72

04.12.2018

Dodávky pytlů a sáčků na odpad

HAFYSO s.r.o.
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73

12.12.2018

Dodávky medicinálních plynů v lahvích

Linde Gas a.s.

74

13.12.2018

Dodávky ložního prádla a prádla pro
pacienty s potiskem

Richter Medical s.r.o.

75

18.12.2018

Dodávka aktivních prvků pro WiFi síť

76

18.12.2018

Dodávky léčebného krytí pro hojení
chronických ran

77

18.12.2018

Dodávky dezinfekčních a oplachových
roztoků pro hojení chronických ran

78

19.12.2018

Dodávky mléka

UNIS COMPUTERS, a.s.
ConvaTec Česká republika, s.r.o.,
Distrimed s.r.o., Lohmann &
Rausher, s.r.o., PROMEDICA
PRAHA GROUP, a.s.
SERAG s.r.o., B.Braun Medical
s.r.o., PROMEDICA PRAHA
GROUP a.s., Nora a.s., Perfect
Distribution a.s.
Mlékárna Olešnice, RMD

79

19.12.2018

Dodávky mléčných výrobků

Mlékárna Olešnice, RMD, Alimpex
FOOD a.s.

80
81

20.12.2018
20.12.2018

Dodávka televizorů pro ODN
Dodávky mražených výrobků

82

20.12.2018

Dodávky pečiva

83

21.12.2018

Dodávky koloniálu

OKAY s.r.o.
EISBERG, a.s.
AGROPEK spol. s r.o.,
ROSTĚNICE a.s.
LUKO s.r.o.

Přehled zadávacích řízení 2018 - zakázky nad 1 mil. Kč

1

DATUM
NÁZEV
UKONČENÍ

27.03.2018

Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov,
příspěvkové organizaci - I. etapa

Z.Č.

NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKU PODAL
ČÁST
NÁZEV ČÁSTI
Č.
1
Ultrazvuky
2
Ventilátory
Infuzní technika
3
pro ARO
4
Infuzní technika
Kontrolované
5
řízení teploty
pacienta
6
EKG
7
Dialýza
8
Pacientská lůžka
Narkotizační
9
technika
Monitorovací
10
technika
Operační stoly 13
chirurgické
operační sály
Dětská lůžka
14
včetně matrace

VÍTĚZNÝ DODAVATEL
AURA Medical s.r.o.
medisap, s.r.o.
medisap, s.r.o.
MEDITECH s.r.o.
Ing. Aleš Závorka – Almeda
S & T Plus s.r.o.
Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.
LINET spol. s r.o.
medisap, s.r.o.
medisap, s.r.o.
MAQUET Czech Republic s.r.o.
PROMA REHA s.r.o.
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15
16
17

RADIX CZ s.r.o.
Fénix Brno, spol. s r.o.
Olympus Czech Group, s.r.o.

19

Kostní chirurgie
Operační světla
Endoskopie
C rameno
digitální
Urologie

20

Mikrobiologie

BioVendor - Laboratorní medicína a.s.

18

22
23
24
25
26

28
29
30

2

18.05.2018

Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci - II.
Etapa

31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18

Myčka
endoskopů dvoukomorová
Vrtačka kostní
Operační stůl
Odsávačky
Systém pro
měření
hemodynamiky
invazivně
Myčka
podložních mís
Sušící skříň
Bronchofibroskop
Chirurgická
endoskopie
Pasivní
antidekubitní
matrace
Insuflátor
Kamerový systém
Laparoskopická
věž
Lůžko standardní
elektrické
UZ přístroje
Hematologický
analyzátor
Šokový
zmrazovač
plasmy
Myčka
laboratorního skla
Velkokapacitní
centrifuga
Centrifuga na
mikrozkumavky
Elektroforetický
systém
Mikroskop
Velkokapacitní
centrifuga - min.
56 zkumavek
Kontaktní
elektroléčba -

AURA Medical s.r.o.
HOSPIMED, spol. s r.o.

RADIX CZ s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
RADIX CZ s.r.o.
DN FORMED Brno s.r.o.
Ing. Aleš Závorka – Almeda

HOSPIMED, spol. s r.o.
Olympus Czech Group, s.r.o.
Olympus Czech Group, s.r.o.
Olympus Czech Group, s.r.o.
LINET spol. s r.o.
BERINGEI, s.r.o.
BERINGEI, s.r.o.
BERINGEI, s.r.o.
LINET spol. s r.o.
Electric Medical Service, s.r.o.
MEDISTA, spol. s r. o.
MEDISTA, spol. s r. o.
MERCI, s.r.o.
SCHOELLER INSTRUMENTS,s.r.o.
MEDESA s.r.o.
BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
Nikon CEE GmbH
TRIGON PLUS s.r.o.
BTL zdravotnická technika, a.s.
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19
20
21
22
23

3

06.08.2018

Zvýšení kvality návazné péče v
Nemocnici Vyškov, příspěvkové
organizaci - Opakované zadání

11
12
21
27
32
13
15
17

soubor
přístrojového
vybavení
Magnetoterapie
Motodlaha hlezna
Motodlaha
ramene
Motomed
Ultrazvuk soubor
přístrojového
vybavení
Vyhřívané lůžko
pro kojence
Hygiena pacientů
Inkubátory
Bedside
analyzátor
Urodynamika
Laboratorní
sušárna
Středněkapacitní
centrifuga - min.
20 zkumavek
Chodítko pro
dospělé

BTL zdravotnická technika, a.s.
Proormedent s.r.o.
Proormedent s.r.o.
Proormedent s.r.o.
BTL zdravotnická technika, a.s.

ALFAMEDIC s.r.o.
AUDY s.r.o.
TSE spol. s r.o.
EspoMed spol. s r.o.
MEDETRON s.r.o.
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
MEDESA s.r.o.
SMC Radim Holba

PROJEKT „RODINNÉ PASY“ A „SENIOR PASY“
V rámci projektu „Rodinné pasy“ a „Senior pasy“ byly v našem zdravotnickém zařízení
v roce 2018 uplatněny slevy v celkové výši 557.090,-- Kč. Pro srovnání uvádíme,
že v předchozím roce 2017 uplatněné slevy činily částku 548.692,-- Kč, v roce 2016 částku
491.545,-- Kč, v roce 2015 částku 451.541,-- Kč a v roce 2014 částku 454.245,-- Kč.
V hodnoceném roce byly tedy poskytnuté slevy o 8 tis. Kč vyšší než v předchozím roce.
Slevy byly využity při volném prodeji v lékárně ve výši 263.381,-- Kč a při pobytu
na nadstandardních pokojích ve výši 293.709,-- Kč.

213

III. 3. FINANČNÍ MAJETEK
Stavy finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2018
účet
24100xx
2410055
2430412
2450100
2450200

částka Kč
10 121 074,45
1 475 451,99
249 698,11
487 800,88
1 092,03

název
Běžný účet
Účet darů
Účet FKSP
Účet depozit
Účet pro skládání jistin na VŘ

Stav hotovosti k 31. 12. 2018
účet
261
262

částka Kč
41 068,00
173 873,09

název
Peníze v pokladně
Peníze na cestě
Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav fondu k 31. 12. 2018
Stav účtu FKSP k 31. 12. 2018
Rozdíl

-

85 628,15
249 698,11
164 069,96

Rozpis rozdílu
Neuhrazené interní faktury:
příspěvek na stravu zaměstnanců XII/2018
Nepřevedené bankovní poplatky 2018
Celkem

Stav cenin k 31. 12. 2018 je nulový.

-

164 675,36
605,40
164 069,96
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III. 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
Stav pohledávek k 31. 12. 2018 činí celkem 75.306 tis. Kč. Oproti předchozímu roku 2017
je to nárůst o 2.789 tis. Kč. Tento nárůst je způsoben zejména vyššími pohledávkami
za zdravotními pojišťovnami ve lhůtě splatnosti z důvodu navýšení předběžných úhrad.
Z celkových pohledávek činí pohledávky ve lhůtě splatnosti 73.660 tis. Kč. Pohledávky
po lhůtě splatnosti jsou tedy ve výši 1.646 tis. Kč, což je 2,19 % z celkových pohledávek.
Výraznou položkou pohledávek po splatnosti je pohledávka soudně stanovené náhrady škody
ve výši 1.413 tis. Kč. Tato pohledávka původně činila výši 3.872 tis. Kč, ale část byla již
ze strany povinné uspokojena. Po odpočtu této položky jsou zbývající pohledávky po lhůtě
splatnosti ve výši 233 tis. Kč, což je z celkových pohledávek 0,31 %. V roce 2017 činily
pohledávky po lhůtě splatnosti 1.519 tis. Kč. Došlo tak tedy v roce 2018 k mírnému nárůstu
oproti předchozímu roku o 127 tis. Kč.
Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 360 dní ve výši 1.429 tis. Kč se skládají z neuhrazených
služeb spojených s nájmem a nájemného 9 tis. Kč, neuhrazené náhrady škody stanovené
soudem 1.413 tis. Kč, neuhrazených regulačních poplatků 1 tis. Kč, neuhrazeného léčení
cizinců 3 tis. Kč a neuhrazených služeb v rámci doplňkové činnosti 3 tis. Kč. Tyto
pohledávky řeší právní oddělení nemocnice. Pohledávky po lhůtě splatnosti od 181 do 360 dní
ve výši 5 tis. Kč tvoří neuhrazené regulační poplatky. Tyto pohledávky jsou rovněž řešeny
a vymáhány prostřednictvím právního oddělení.
Pohledávky po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dnů ve výši 3 tis. Kč a pohledávky po lhůtě
splatnosti od 61 do 90 dnů ve výši 1 tis. Kč tvoří neuhrazené regulační poplatky, které řeší
právní oddělení nemocnice.
Pohledávky po lhůtě splatnosti od 31 do 60 dní ve výši 4 tis. Kč tvoří neuhrazené nájemné
2 tis. Kč, neuhrazené laboratorní rozbory pro PČR 1 tis. Kč, a neuhrazené regulační poplatky
1 tis. Kč. Vymáhání těchto pohledávek rovněž řeší právní oddělení nemocnice.
Pohledávky po splatnosti do 30 dnů ve výši 204 tis. Kč byly v průběhu ledna 2019 ve většině
případů již uhrazeny.
Pohledávky jsou po uplynutí lhůty splatnosti upomínány pracovnicí finanční účtárny
odpovědnou za péči o pohledávky. Po odeslání dvou upomínek a marném uplynutí lhůt
v upomínkách stanovených jsou pohledávky předávány k vymáhání právnímu oddělení
nemocnice.
Platební morálka zdravotních pojišťoven byla v průběhu roku 2018 dobrá. Úhrady faktur byly
ze strany pojišťoven realizovány zpravidla ve lhůtách splatnosti. Splatnost předběžných
měsíčních úhrad Všeobecné zdravotní pojišťovny byla smluvně stanovena platebním
kalendářem, který byl ze strany VZP dodržován. Splatnost faktur vystavených za účelem
uhrazení předběžných měsíčních úhrad ostatních zdravotních pojišťoven byla stanovena
na 30 dní. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že k 31. 12. 2018 nemáme žádné pohledávky
za zdravotními pojišťovnami po lhůtě splatnosti.
Stav závazků k 31. 12. 2018 je 89.066 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti jsou závazky ve výši
14.596 tis. Kč. V roce předchozím jsme měli závazky po lhůtě splatnosti ve výši 7.710 tis. Kč.
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V porovnání s rokem 2017 došlo ke zvýšení závazků o 26.586 tis. Kč. Na tomto zvýšení
se podílí zejména nárůst závazků z obchodního styku o 9.784 tis. Kč, z mezd zaměstnanců,
vč. pojistného a daně ze mzdy o 3.832 tis. Kč, úvěr v souvislosti s předfinancováním akce
Zvýšení kvality návazné péče ve výši 8.609 tis. Kč a dohadné účty pasívní o 3.422 tis. Kč.
Ostatní závazky jsou zhruba na úrovni předchozího roku.
Ukazatel platební schopnosti naší účetní jednotky k 31. 12. 2018 činí 1,19 (vypočteno jako
poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků obsažených v rozvaze).
Odepsané pohledávky
V roce 2018 byly odepsány nedobytné pohledávky v celkové výši 21.188,00 Kč.
Z toho:
- regulační poplatky vč. úroků a soudních poplatků
- léčení cizinců

18.462,00 Kč
2.726,00 Kč

Péče o pohledávky probíhá v naší organizaci v souladu s kapitolou 4.5 platných Zásad vztahů
JMK k PO. Žádná s nedobytných pohledávek nepřesáhla v jednotlivém případě částku
30 tis. Kč, a proto o jejich odpisu rozhodla naše organizace sama dle bodu 4.5.6 a v souladu
s přílohou č. 27 Zásad vztahů JMK k PO. Pohledávky byly převedeny z příslušných
syntetických a analytických účtů na podrozvahový účet a zde se nadále sledují.
Půjčky naše organizace nemá. Na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje
č. 2905/17/R39 ze dne 9. 11. 2017 využívala nemocnice v průběhu roku 2018 revolvingový
úvěr podle smlouvy uzavřené s Komerční bankou, a. s., ve výši 15 mil. Kč. Na základě
usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 5865/18/R79 ze dne 19. 11. 2018 byl uzavřen
s Komerční bankou, a. s., dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru, kterým byla
prodloužena splatnost úvěru o 1 rok a byl navýšen na 25 mil. Kč. K 31. 12. 2018 byl tento
úvěr splacen.
Na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 1220/17/R16 ze dne 20. 4. 2017 jsme
uzavřeli s Komerční bankou, a. s., dne 15. 5. 2017 smlouvu o poskytnutí úvěru
na předfinancování akce Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov. V průběhu roku
2018 jsme tento úvěr čerpali ve výši 86.394 tis. Kč, splatili z poskytnuté dotace ve výši
77.785 tis. Kč a k 31. 12. 2018 činila nesplacená částka úvěru 8.609 tis. Kč. Tato částka bude
splacena po uvolnění dotace z IROP na základě námi podané žádosti o platbu.

Přehled pohledávek k 31. 12. 2018
(v tis. Kč)

;

Po datu splatnosti
Syntetický i
analytický
účet

Název účtu

3110011 praní prádla

Do data
splatnosti

Celkem

Celkem
po
splatnosti

0-30 dnů
po
splatnosti

51

45

6

6

3110015 Nájemné

215

203

11

2

3110016 služby spojené s nájmem

382

373

9

7

12

12

12
2

2

3110063 placené služby

30

27

2

2

3110066 léčení cizinců

162

111

51

48

3110067 rozbory laboratoří

22

8

14

14

3110072 strava zaměstnanců

176

176

3110073 cizí strávníci

164

161

3110074 telefony

1

1

3110076 ostatní

75

75

3110077 laboratorní rozbory pro PČR

2

1

105

54

51

51

3110654 prodej krve

530

512

18

18

1

1

Pohledávky za zdravotní péči
3110111 VZP

26 892

26 892

3110201 Vojenská ZP

8 591

8 591

3110205 ČPZP

2 858

2 858

3110207 Oborová ZP

1 745

1 745

3110211 ZP MV ČR

6 723

6 723

136

136

3110209 ZP Škoda

18

18

3110333 VZP, a. s.

5

5

3110213 Revírní bratská pokladna

181-360
dnů po
splatnosti

nad 360
dnů po
splatnosti

7

3

3

3110080 provize SZM

1

91-180
dnů po
splatnosti

2

3

3

3110641 pokuty penále

2

61-90
dnů po
splatnosti
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3110033 Sběr
pohledávky za soudní
3110038 poplatky

31-60 dnů
po
splatnosti

1

Pohledávky
Po datu splatnosti
Syntetický i
analytický
účet

Název účtu

Do data
splatnosti

Celkem

Celkem
po
splatnosti

0-30 dnů
po
splatnosti

31-60 dnů
po
splatnosti

61-90
dnů po
splatnosti

91-180
dnů po
splatnosti

181-360
dnů po
splatnosti

nad 360
dnů po
splatnosti

Pohledávky za léčiva
311011104 VZP

2 341

2 341

311020104 Vojenská ZP

580

580

311020504 ČPZP

164

164

311020704 Oborová ZP

216

216

311021104 ZP MV ČR

787

787

8

8

311021304 Revírní bratrská pokladna
Pohledávky za regulační poplatky
311006068 RP 100,-- Kč

1

311009068 RP 90,-- Kč

13

1
2

1

12

2

41

41

1

1

3

5

Ostatní pohledávky
3410010 daň z příjmů
3770011 chybné platby k BÚ
3770012 převod poplatků depoz. účet
3770013 převod poplatků účet FKSP

33

33

113

113

39

39

1

1

1

1

3770021 prodej lékárna

96

55

3770024 refundace mezd

2

2

3810000 náklady příštích období

1 080

1 080

3850000 příjmy příštích období.

120

120

19 229

19 229

170

170

3880000 dohadné účty aktivní
3140000 zálohy krátkodobé
3150000 jiné pohledávky z hlavní čin.
Celkem

1 413
75 306
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3350000 pohl.za zaměstnanci

1 413
73 660

1 646

1 413
204

4

1

3

5

1 429
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Přehled závazků k 31. 12. 2018
Závazky
Po datu splatnosti
Syntet.
i analyt.
účet

Název účtu

2810110 Krátkodobé úvěry
3210000 Dodavatelé
3780013 Depozita pacientů
Depozita
3780013 zaměstnanců
3310011 Mzdy
Soc. a zdrav.
3360xxx pojistné
Srážka z platu
3370101 zaměstnanců
Srážka z nákladů
3370111 účetní jednotky

Do data
splatnosti

Celkem

8 610

8 609

35 867

21 271

465

464

24

24

22 624

22 624

8 765

8 765

1 337

1 337

2 669

2 669

3 973

3 972

574

573

5

5

9

9

171

171

3 973

3 973

89 066

74 470

Celkem
po
splatnosti

0-30
dnů po
splatnosti

31-60
dnů po
splatnosti

61-90
dnů po
splatnosti

91-180
dnů po
splatnosti

14 596

9 165

5 425

6

14 596

9 165

5 425

6

3410010 Daň z příjmů
3420020 Daň ze mzdy
34300xx DPH
Krátkodobé přijaté
zálohy na transf.
3740020 ze SR
Výdaje příštích
3830000 období
Dohadné účty
3890000 pasívní
Dohadné účty
3890010 pasívní
Celkem

181-360
dnů po
splatnosti

nad 360
dnů po
splatnosti
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III. 5. DOTACE
Dotace na investice
Na investiční akce byly od zřizovatele poskytnuty v roce 2018 investiční příspěvky ve výši
28.717.000,-- Kč. Dále byla usnesením ZJMK č. 830/17/Z11 prodloužena použitelnost
nevyčerpaných investičních příspěvků z roku 2017 ve výši 1.165.395,-- Kč. Celkem tedy
investiční příspěvky použitelné v roce 2018 činily částku 29.882.395,-- Kč. Z této částky bylo
v roce 2018 vyčerpáno 28.824.565,34 Kč. Vzhledem k tomu, že realizace akce „Rekonstrukce
budovy ORL a neurologie“ přešla do kompetence JMK, byla nevyčerpaná částka na tuto akci
ve výši 754.425,-- Kč vrácena v průběhu roku 2018 do rozpočtu JMK. Ve finančním
vypořádání za rok 2018 bylo navrhnuto, aby zbývající nevyčerpaná částka poskytnuté dotace
303.404,66 Kč byla ponechána nemocnici na krytí nákladů souvisejících se stěhováním ORL
a neurologie do náhradních prostor v souvislosti s rekonstrukcí budovy.
Rozpis jednotlivých poskytnutých investičních příspěvků z rozpočtu JMK je uveden
v následující tabulce.
(údaje v Kč)
účel investičního příspěvku

převod z roku 2017

poskytnuto 2018

vyčerpáno 2018

Rekonstrukce ORL a neurologie příprava

758 425,00

Snížení spotřeby energií:
nemocnice Vyškov, SO.02 D2+D3 Budova lékárny a RDO

207 247,50

6 026 000,00

6 233 247,50

Snížení spotřeby energií:
nemocnice Vyškov, SO.01 - C
Budova Oddělení dlouhodobě
nemocných

199 722,50

12 371 000,00

12 570 722,50

Rozvěrač vnitřní šínový

300 000,00

283 866,00

Stolní středněkapacitní centrifuga

120 000,00

118 930,00

9 900 000,00

9 613 799,34

28 717 000,00

28 824 565,34

Zvýšení kvality návazné péče
Celkem

1 165 395,00

4 000,00

V rámci nákupů prostřednictvím Dynamického nákupního systému JMK zakoupil zřizovatel
v roce 2018 z rozpočtu JMK následující investiční zařízení pro stravovací provoz, která nám
následně bezplatně předal do užívání:
Název
Konvektomat bojlerový RATIONAL
Myčka provozního nádobí MEIKO
Myčka průchozí MEIKO
Celkem

pořizovací cena
636.169,60 Kč
481.338,00 Kč
451.257,40 Kč
1.568.765,00 Kč
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Na investiční akce jsme ze státních fondů obdrželi v roce 2018 celkem částku
85.297.132,92 Kč.
Z toho na akce:
„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.02 – D2 + D3 Budova lékárny a RDO“
3.348.027,60 Kč.
„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 – C Budova Oddělení dlouhodobě
nemocných“ 4.163.981,06 Kč. V roce 2019 nám bude doplacena zbývající část dotace ve výši
2.233.574,54 Kč
„Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov“ 77.785.124,26 Kč. V roce 2019
obdržíme zbývající část dotace ve výši 8.609.871,48 Kč.
Příspěvky na provoz
Neinvestiční příspěvek na provoz s účelovým určením na zajištění lékařské pohotovostní
služby byl poskytnut zřizovatelem našemu zařízení v roce 2018 ve výši 2.712.000,-- Kč.
Tento příspěvek byl na stanovený účel plně vyčerpán. Dále byl zřizovatelem poskytnut
neinvestiční příspěvek na provoz s účelovým určením na opravu evakuačního schodiště
v budově C – ODN ve výši 380.000,-- Kč. Z tohoto příspěvku byla vyčerpána částka
379.345,89 Kč. Nevyčerpaná část ve výši 654,11 Kč bude vrácena do rozpočtu JMK.
Z důvodu nepříznivé ekonomické situace nám byl poskytnut zřizovatelem bezúčelový
příspěvek na provoz ve výši 12.000.000,-- Kč, který jsme použili na částečnou úhradu
závazků po splatnosti, které vznikly v důsledku růstu platů v roce 2018, který nepokryly
příjmy za poskytnutou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven.
Ze státního rozpočtu nám byla poskytnuta neinvestiční dotace na rezidenční místa
na nelékařské obory ve výši 222.662,-- Kč. K 31. 12. 2018 byla použita na daný účel tato
dotace ve výši 183.790,-- Kč. V průběhu roku byla vrácena nevyčerpaná část dotace ve výši
34.285,-- Kč a v lednu 2019 byla vrácena nevyčerpaná částka 4.587,-- Kč. Dále nám byla
poskytnuta ze SR neinvestiční dotace na rezidenční místa pro lékařské obory ve výši
3.433.000,-- Kč. K 31. 12. 2018 byla tato dotace použita ve výši 3.204.000,-- Kč. V průběhu
roku 2018 byla vrácena nevyčerpaná část dotace ve výši 229.000,-- Kč.
účel příspěvku/dotace
Financování LSPP

poskytnuto

(údaje v Kč)
vyčerpáno

2 712 000,00

2 712 000,00

Oprava evakuačního schodiště
v budově C - ODN

380 000,00

379 345,89

Rezidenční místa - nelékařské obory

222 662,00

183 790,00

Rezidenční místa - lékařské obory

3 433 000,00

3 204 000,00

Příspěvek na provoz bez účelového
určení

12 000 000,00

12 000 000,00

Celkem

18 747 662,00

18 479 135,89
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III. 6. INVESTICE
Stavební investice
V roce 2018 byly realizovány tyto významné stavební investiční akce, které byly financovány
převážně z investičního příspěvku JMK.
Rekonstrukce ORL a neurologie – příprava
Tato akce přecházela z r. 2015 do r. 2016, kdy na základě zpracované dispoziční a provozní
studie bylo pokračováno v provádění dalších stupňů projektové dokumentace, jejímž cílem
byla modernizace lůžkových oddělení neurologie budovy B2 ve 2. NP a 3. NP a přesun centra
léčebné rehabilitace z budovy C1 do budovy B2 do 1. NP. Dojde tím ke koncentraci
veškerých pracovišť iktového centra.
Součástí projektu je také přesun oddělení ORL do budovy C1, kde bude pro své zákroky
využíváno moderního zázemí jednoho operačního sálu gynekologického oddělení.
V projektu je uvažována komplexní rekonstrukce všech čtyř podlaží budovy B2
s vybudováním zcela nových dispozic v duchu standardů lůžkových oddělení nastavených
předchozími etapami modernizace nemocnice. Navrhovaná řešení pracovišť budou splňovat
soudobé požadavky pro zdravotnická zařízení. Budou renovovány kompletní skladby podlah,
nahrazeny povrchy stěn, podhledů, realizován obvodový plášť (spočívající ve výměně výplně
otvorů a provedení zateplení) a nahrazeny veškeré technické instalace. Celá budova bude
klimatizována.
Velká část vynaložených prostředků byla realizována v letech 2015 a 2016. V r. 2017 a 2018
byly vynaloženy prostředky k získání stavebního povolení a dále na poradenskou činnost.
Na akci bylo vynaloženo:
v roce 2015 z investičního příspěvku JMK
v roce 2016 z investičního příspěvku JMK
v roce 2017 z investičního příspěvku JMK
v roce 2018 z investičního příspěvku JMK
K 31. 12. 2018 vynaloženo na akci celkem

Snížení spotřeby energií: Nemocnice
a radiodiagnostického oddělení

523 930,00 Kč
4.185.145,00 Kč
32.500,00 Kč
4.000,00 Kč
4.745.575,00 Kč

Vyškov

–

D2+D3

Budova

lékárny

V r. 2016 byla zpracována projektová dokumentace „Revitalizace objektu D2 + D3 Budova
Lékárny a Radiodiagnostické oddělení“. Projekt řešil zateplení fasády spočívající v instalaci
kontaktního zateplovacího systému s minerální jemnozrnnou omítkou a tloušťkou izolací
180 mm. Dále ve výměně otvorových výplní opatřených tepelně izolačním trojsklem.
Na stavbě jsou řešeny úpravy střešních lapačů a zemnící soustavy. Projekt řešil na střešní
konstrukci odstranění bývalých strojoven VZT a položení tepelné izolace z minerálních
vláken o minimální tloušťce 220 mm a na ni mechanicky kotvená povlaková PVC
hydroizolace v min. tloušťce 1,5 mm. Světlíky na střeše budovy byly upraveny a zakryty
dutinkovým polykarbonátem s tloušťkou 40 mm. Pro stavbu byl zpracován Energetický
posudek. Projekt byl zpracován firmou ArchSta Servis s.r.o., která byla vybrána na základě
výběrového řízení.
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V r. 2017 byly na akci čerpány prostředky na poradenskou činnost a odborné vyjádření. Další
prostředky byly vynaloženy již na samotnou stavbu, které spočívaly ve zřízení staveniště
a na stavbu lešení, a s tím spojenou činnost technického dozoru. Vzhledem k nevyhovujícím
klimatickým podmínkám pro další stavební činnost byla stavba v měsíci prosinci r. 2017
přerušena. V měsíci březnu roku 2018 byla stavba opět zahájena a byla realizována podle
schválené projektové dokumentace. Stavba byla ukončena a předána do užívání ke dni
13. 6. 2018.
Na akci bylo vynaloženo:
v roce 2015 z investičního příspěvku JMK
v roce 2016 z investičního příspěvku JMK
v roce 2017 z investičního příspěvku JMK
v roce 2018 z investičního příspěvku JMK
v roce 2018 z dotace ze SR
v roce 2018 z vlastních zdrojů
K 31. 12. 2018 vynaloženo na akci celkem

32.177,00 Kč
211.704,50 Kč
126.389,39 Kč
6.155.729,11 Kč
3.347.790,40 Kč
632 421,67 Kč
10.506.212,07 Kč

Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov – C, Budova Oddělení dlouhodobě
nemocných
V r. 2016 byla zpracována projektová dokumentace „Revitalizace objektu C, Budova
dlouhodobě nemocných“. Projekt řešil zateplení fasády spočívající v instalaci kontaktního
zateplovacího systému s minerální jemnozrnnou omítkou a tloušťkou izolací 180 mm. Dále
ve výměně otvorových výplní opatřených tepelně izolačním trojsklem. Na stavbě byly řešeny
úpravy střešních lapačů a zemnící soustavy. V budově C projekt řešil i půdní prostor pod
valbovou střechou, a to zafoukáním foukanou izolací z minerálních vláken o minimální
tloušťce 250 mm. Ve středové části půdy byla provedena instalace servisní lávky. Střecha nad
schodišťovou vertikálou byla opatřena tepelnou izolací z minerálních vláken o tloušťce
220 mm, a na ni položena mechanicky kotvená povlaková PVC hydroizolace v min. tloušťce
1,5 mm. Pro stavbu byl zpracován Energetický posudek. Projekt byl zpracován firmou
ArchSta Servis s.r.o., která byla vybrána na základě výběrového řízení. V r. 2017 byly na akci
čerpány prostředky na poradenskou činnost, odborné vyjádření, dále byly prostředky
vynaloženy na zřízení staveniště, a s tím spojenou činnost technického dozoru. Vzhledem
k nevyhovujícím klimatickým podmínkám byla stavba v měsíci prosinci r. 2017 přerušena.
Opět byla zahájena v měsíci březnu r. 2018, a poté úspěšně dokončena a předána do užívání
dne 10. 12. 2018, což bylo přibližně o 2 měsíce dříve, než byl původní smluvně stanovený
termín.
Na akci bylo vynaloženo:
v roce 2015 z investičního příspěvku JMK
v roce 2016 z investičního příspěvku JMK
v roce 2017 z investičního příspěvku JMK
v roce 2018 z investičního příspěvku JMK
v roce 2018 z dotace ze SR
v roce 2018 z vlastních zdrojů
K 31. 12. 2018 vynaloženo na akci celkem

38.348,00 Kč
217.649,50 Kč
97.120,00 Kč
12.517.882,50 Kč
6.397.555,60 Kč
640.599,27 Kč
19.909.154,87 Kč
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„Revitalizace objektu C, Budova dlouhodobě nemocných“

Před realizací

Po realizaci

Nestavební investice
Byly pořízeny nestavební investice v celkové hodnotě 98.596.599,16 Kč, jejichž podrobný
rozpis včetně dodavatelů a cen je uveden v kapitole V. Plnění úkolů v oblasti nakládání
s majetkem.
Celkem byla v roce 2018 na investice stavební i nestavební vynaložena částka
117.176.506,92 Kč. Z toho 594.332,39 Kč činila úhrada neuhrazených faktur z roku 2017.
Na úhradu těchto investic byl poskytnut příspěvek na investice od zřizovatele v roce 2018
v celkové výši 28.413.595,34 Kč a zůstatek nevyčerpaného investičního příspěvku z roku
2017 ve výši 410.970,-- Kč. Dále jsme obdrželi dotace ze SR ve výši 85.297.132,92 Kč. Z
vlastních zdrojů nemocnice na investice vynaložila částku ve výši 3.209.399,96 Kč.
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III. 7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST
V rámci doplňkové činnosti poskytuje Nemocnice Vyškov tyto služby:
a) praní, žehlení a mandlování prádla
b) prodej stravy cizím strávníkům
V souvislosti s provozováním uvedené doplňkové činnosti se v roce 2018 nevyskytly žádné
problémy ani mimořádné události. Doplňkovou činnost provádíme na zařízeních používaných
pro hlavní činnost organizace, a to z toho důvodu, že kapacity prádelny a stravovacího
provozu jsou schopny vytvořit vyšší produkci, než je potřeba vlastního zařízení používaného
k hlavní činnosti.
Služeb prádelny v rámci doplňkové činnosti využívají zaměstnanci nemocnice, privátní lékaři
a zdravotnická zařízení, restaurační zařízení i jiné fyzické či právnické osoby.
Stravování je využíváno zejména privátními lékaři a zdravotnickými zařízeními a jejich
zaměstnanci a dalšími právnickými i fyzickými osobami (např. Sociální služby, senioři, atd.).
U praní prádla pro cizí subjekty je objem výnosů v roce 2018 nižší oproti roku 2017
o 90 tis. Kč.
Naproti tomu u prodeje stravy došlo k meziročnímu nárůstu výnosů, a to o 316 tis. Kč (mezi
roky 2017 a 2016 byl nárůst o 215 tis. Kč, mezi roky 2016 a 2015 byl nárůst o 183 tis. Kč,
mezi roky 2015 a 2014 byl pokles o 21 tis. Kč, mezi roky 2014 a 2013 byl pokles 150 tis. Kč,
mezi roky 2013 a 2012 byl nárůst 253 tis. Kč, mezi roky 2011 a 2012 byl nárůst o 171 tis. Kč,
mezi roky 2010 a 2011 to byl naopak pokles tržeb o 9 tis. Kč). Z uvedeného vyplývá,
že objem prodeje stravy v rámci doplňkové činnosti v letech 2012 a 2013 postupně narůstal
z toho důvodu, že se nám dařilo získávat nové klienty z řad seniorů využívajících
pečovatelskou službu. V roce 2014 ale došlo k poklesu, a to značným odlivem seniorů
využívajících pečovatelskou službu, která jim účtuje za dovoz oběda z nemocnice částku
15,-- Kč, což je pro mnohé seniory neakceptovatelné. V roce 2015 se již objem prodeje stravy
v doplňkové činnosti ve vztahu k roku 2014 téměř stabilizoval. V letech 2016, 2017 a 2018
opět dochází k nárůstu objemu prodané stravy.
Z důvodu růstu cen vlivem inflace byly zpracovány na konci roku 2017 nové ceníky služeb
poskytovaných v rámci doplňkové činnosti, které byly platné od 1. 1. 2018.
Z provozování doplňkové činnosti jsme dosáhli v roce 2018 zisku ve výši 599,47 tis. Kč.
Daňová povinnost z tohoto zisku nevznikla.
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IV. AUTOPROVOZ
Tabulka jednotlivých vozidel a počtu ujetých km, včetně spotřeby
Ujeté
km
r.
2016

Renault
Laguna
VYE 41-54
r. v. 1999
Škoda
Superb
7B0 5616
r. v. 2009
Škoda
Roomster
9B2 6290
r. v. 2012
Celkem

Spotřeba
v Kč
r. 2016

Spotřeba
Spotřeba
vl
vl
Ujeté Spotřeba
km
v Kč
Prům.
Prům.
spotřeba r. 2017 r. 2017 spotřeba
r. 2016
r. 2017
334

4 455

9.754

4 103

10.333

32 599

2 511

6.285
7,4

55.910

1.578
24 572

50.681

6,3

6,3

6,4

2.363

2.795

2532

69.087

127.115

187

1.843
29 258

38 809

85.980

7,3
64 298

Spotřeba
vl
Prům.
spotřeba
r. 2018

8,1

1.718
48.274

Spotřeba
v Kč
r. 2018

331

7,5

27 244

Ujeté
km
r.
2018

4.415

38 095

80.462

7,2
72 170

152.223

4.969 65 178

6,6
137.428

4 297

Úsek autoprovozu byl zajišťován dvěma pracovníky s úvazkem 2,0 a jedním pracovníkem
na dohodu o pracovní činnosti.
V roce 2018 bylo vykázáno méně jízd pro vlastní zásobování, rozvoz zdravotnického
materiálu pro lékárnu a dovoz léků pro onkologickou ambulanci, pro oddělení HTO, OKM
a OKB se snížila četnost svozu vzorků. Tento svoz byl prováděn i mimo pracovní dobu
(pohotovostní služby na telefon). V tomto roce došlo v první polovině ke snížení cen PHM
a ve druhé polovině ke zvýšení cen.
Porovnání ujetých kilometrů u všech vozidel:
- mezi r. 2018 a r. 2017 došlo ke snížení o - 6.992 km
- mezi r. 2018 a r. 2016 došlo ke zvýšení o 880 km
Porovnání spotřeby PHM u všech vozidel vyjádřeno v Kč:
- mezi r. 2018 a r. 2017 došlo ke snížení o - 14.795,-- Kč
- mezi r. 2018 a r. 2016 došlo ke zvýšení o - 10.313,-- Kč
Za servisní prohlídky, opravy a nákupy náhradních dílů u všech vozidel v roce 2018 byla
vyplacena celková částka 57.723,-- Kč (vč. DPH).
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Rozpis nákladů u jednotlivých vozidel za rok 2018:
Renault Laguna (RZ VYE 41-54; typ Renault Laguna 1.8 16 V B5640E).
Zde nevznikly žádné náklady související s provozem vozidla
Najeto v r. 2018
2.511 km
Stav tachometru
123.035 km

Škoda Superb (RZ 7B0 5616, typ 3T AABMPX01).
Proveden pravidelný servis po ujetí 254 tis.km, připevnění plechu u zadního kola.
Nákup – dálniční známka na r. 2018, náhradních žárovek, 4 ks zimních pneumatik, směsi
do ostřikovače.
Celková částka
17.736,-- Kč
Najeto v r. 2018
24.572 km
Stav tachometru
262.708 km

Škoda Roomster (RZ 9B2 6290, typ 5J AFCBZAX01).
Byl proveden pravidelný servis po ujetí 180 tis. km, provedena výměna předních brzdových
destiček a kotoučů, výměna baterie, vyčištění filtrů a oprava rozvodů.
Nákup – dálniční známka na r. 2018, náhradních žárovek a 4 ks letních pneumatik.
Celková částka
39.987,-- Kč
Najeto v r. 2018
38.095 km
Stav tachometru
196.826 km

Tabulka jednotlivých vozidel – provedené opravy a servisní prohlídky:
údaje v Kč vč. DPH

r. 2016

r. 2017

r. 2018

7.567

2.620

0

Škoda Superb 7B0 5616
r. v. 2009

34.336

13.083

17.736

Škoda Roomster 9B2 6290
r. v. 2012

18.335

20.583

39.987

Celkem

60.238

36.286

57.723

Renault Laguna VYE 41-54
r. v. 1999

V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM V ROCE 2018
účet

kategorie majetku

*0220601 Soubory movitých věcí - zřizovatel
*0220701 Zdravotnické přístroje - zřizovatel
*0220703 Zdravotnické přístroje - vlastní
Samostatné movité věci celkem

113
11 769
485
12 254
1 234
34
1 268
549 674
7 318
20 966
8 609
680
587 247
863
37 034
8 084
2 306
77
4 616
514
27 353
4 222
227 568
30 084
342 721

přírůstek popis
0
1 046 technické zhodnocení
0
1 046
46 nákup
0
46
30 507 technické zhodnocení
0
0
0
0
30 507
0
1 764 nákup, techn. zhodnocení
0
0
0
932 nákup (DNS)
0
0
0
97 089 nákup
0
99 785

úbytek popis
0
264 vyřazení likvidací
0
264

k
31.12.2018
113
12 551
485
13 036

změna stavu
0
782
0
782

0

1 280

46

0

34

0

0
0
0
0
0
0
0
0
415
372
113
0
146
0
0

1 314
580 181
7 318
20 966
8 609
680
617 754
863
38 383
7 712
2 193
77
5 402
514
27 353

46
30 507
0
0
0
0
30 507
0
1 349
-372
-113
0
786
0
0

3 674

-548

315 044
28 346
429 561

87 476
-1 738
86 840

vyřazení likvidací
vyřazení likvidací
vyřazení likvidací
vyřazení likvidací

částečné vyřazení

548 likvidací
9 613 vyřazení likvidací
1 738 vyřazení likvidací
12 945
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*0120100 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
*0130001 Software - zřizovatel
*0130003 Software - vlastní
Software celkem
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek –
*0180001
zřizovatel
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek *0180003
vlastní
Drobný dlouhodobý nehmotný maj. celkem
*0210201 Budovy pro služby obyvatelstvu
*0210301 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
*0210401 Komunikace a veřejné osvětlení
*0210501 Jiné inženýrské sítě
*0210601 Ostatní stavby
Stavby celkem
*0220001 Dopravní prostředky - zřizovatel
*0220201 Inventář - zřizovatel
*0220203 Inventář - vlastní
*0220301 Kancelářská technika - zřizovatel
*0220303 Kancelářská technika - vlastní
*0220401 Pracovní stroje - zřizovatel
*0220403 Pracovní stroje - vlastní
*0220501 Přístroje a zvláštní tech. zařízení - zřizovatel

k 1.1.2018

(v tis. Kč)

účet

kategorie majetku

*0280001 Dlouhodobý majetek do 10 000 Kč
*0280003 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní
Drobný dlouhodobý hmotný majetek –
*0280101
zřizovatel
Drobný dlouhodobý hm. majetek celkem
*0310301 Zahrady, pastviny, louky, rybníky
*0310401 Zastavěná plocha
Pozemky celkem
*0320301 Umělecká díla
CELKEM

718
21 148

přírůstek popis
0
211 nákup - finanční dar

38 vyřazení likvidací
648 vyřazení likvidací

k
31.12.2018
680
20 711

úbytek popis

změna stavu
-38
-437

50 084

1 386 nákup

1 026 vyřazení likvidací

50 444

360

71 950
390
1 751
2 141

1 597
0
0
0

1 712
0
0
0

71 835
390
1 751
2 141

-115
0
0
0

475

0

0

475

0

448 vyřazení likvidací

11 451

-202

95 vyřazení likvidací

3 438

-94

111 vyřazení likvidací

2 991

-81

1 018 169
11 653
3 532
3 072

246 nákup
1 nákup - finanční dar
30 nákup
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Drobný dlouhodobý hmotný majetek 500 –
3000 Kč – zřizovatel
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 500 *9020283
3000 Kč – vlastní
*112
Drobný dlouhodobý hmotný maj. do 500 Kč
*9020281

k 1.1.2018
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Investice pořízené v roce 2018
Stavební investice
Investiční akce - "Nemocnice Vyškov - Rekonstrukce ORL a neurologie - příprava"
Dodavatel
částka
popis
co-eo, Vyškov

4 000,00 Kč poradenská činnost

Celkem 2018

4 000,00 Kč

V letech 2015 až 2017 bylo na tuto investiční akci vynaloženo 4.741.575,-- Kč. Celkem jsou
tedy výdaje k 31. 12. 2018 ve výši 4.745.575,-- Kč
Investiční akce - Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.02 - D2+D3 Budova
Lékárny a Radiodiagnostického oddělení
Dodavatel

částka

popis
3 872 406,56 Kč stavební práce

Vivas CZ, s. r. o. Brno

61 831,00 Kč technický dozor

Investinženýring Brno
Vivas CZ, s. r. o. Brno

2 798 792,92 Kč stavební práce

Vivas CZ, s. r. o. Brno

2 190 447,27 Kč stavební práce
2 000,00 Kč poradenská činnost

Pavlun Vyškov
Investinženýring Brno

61 831,00 Kč technický dozor

Investinženýring Brno

61 831,00 Kč technický dozor

Investinženýring Brno

26 499,00 Kč technický dozor
1 028 600,43 Kč stavební práce

Vivas CZ, s. r. o. Brno

31 702,00 Kč analýza k projektu

Biologica, Brno

10 135 941,18 Kč

Celkem 2018

V letech 2015 až 2017 bylo na tuto investiční akci vynaloženo 370.270,89 Kč. Celkem jsou
tedy výdaje k 31. 12. 2018 ve výši 10.506.212,07 Kč
Investiční akce - Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, AO.01 - C Budova
Oddělení dlouhodobě nemocných
Dodavatel

částka

popis

Moravostav, Brno

2 861 768,57 Kč stavební práce

Moravostav, Brno

3 935 885,34 Kč stavební práce

Investinženýring Brno
Pavlun Vyškov

48 297,00 Kč technický dozor
2 000,00 Kč poradenská činnost

Investinženýring Brno

48 297,00 Kč technický dozor

Investinženýring Brno

48 297,00 Kč technický dozor

Moravostav, Brno
Investinženýring Brno

3 466 271,75 Kč stavební práce
48 297,00 Kč technický dozor

Moravostav, Brno

912 923,22 Kč stavební práce

Moravostav, Brno

2 177 541,41 Kč stavební práce
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Biologica, Brno

28 314,00 Kč analýza k projektu

Investinženýring Brno

48 297,00 Kč technický dozor
706 240,70 Kč stavební práce

Moravostav, Brno

48 297,00 Kč technický dozor

Investinženýring Brno

789 275,74 Kč stavební práce

Moravostav, Brno

48 297,00 Kč technický dozor

Investinženýring Brno

1 873 511,97 Kč stavební práce

Moravostav, Brno
Investinženýring Brno

48 297,00 Kč technický dozor

Pavlun Vyškov

11 000,00 Kč poradenská činnost

Investinženýring Brno

48 297,00 Kč technický dozor

ArchSta Servis Brno

12 100,00 Kč autorský dozor
2 290 804,67 Kč stavební práce

Moravostav, Brno

53 727,00 Kč technický dozor

Investinženýring Brno

19 556 037,37 Kč

Celkem 2018

V roce 2015 až 2017 bylo na tuto investiční akci vynaloženo 353.117,50 Kč. Celkem jsou
tedy výdaje k 31. 12. 2018 ve výši 19.909.154,87 Kč.
Datové rozvody na dětském oddělení, OKM a OTS z důvodu zajištění funkčnosti nové
přístrojové techniky pořízené v rámci akce „Zvýšení kvality návazné péče v nemocnici
Vyškov“
Dodavatel

částka

popis

Infos Art, Olomouc

41 956,75 Kč datové rozvody DO JIP

Infos Art, Olomouc

49 822,96 Kč datové rozvody OKM, OTS

Celkem 2018

91 779,71 Kč

Nestavební investice
Investiční akce – „Nemocnice Vyškov – Rozvěrač vnitřní šínový"
Dodavatel

částka

popis

3B Instruments, Nové Město

283.866,00 Kč dodávka rozvěrače

Celkem

283.866,00 Kč

Investiční akce – „Nemocnice Vyškov – Stolní středněkapacitní centrifuga"
Dodavatel

částka

popis

DN Formed, Brno

118.930,00 Kč dodávka centrifugy

Celkem

118.930,00 Kč
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Investiční akce – „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov - 1. projekt"

Dodavatel

částka

popis

Co-eo, Vyškov

18 500,00 Kč poradenská činnost

Co-eo, Vyškov

20 500,00 Kč poradenská činnost

Pavlun, Vyškov

14 000,00 Kč poradenská činnost

Pavlun, Vyškov

18 500,00 Kč poradenská činnost

Pavlun, Vyškov

25 000,00 Kč poradenská činnost

Pavlun, Vyškov

30 000,00 Kč poradenská činnost

Pavlun, Vyškov

13 500,00 Kč poradenská činnost

Pavlun, Vyškov

16 500,00 Kč poradenská činnost

Pavlun, Vyškov

22 500,00 Kč poradenská činnost

Pavlun, Vyškov

10 500,00 Kč poradenská činnost

Pavlun, Vyškov
Olympus Czech Group, s. r. o.

22 000,00 Kč poradenská činnost
2 118 710,00 Kč Endoskopické přístroje

Olympus Czech Group, s. r. o.

763 510,00 Kč Sušicí skříň

B. Braun Medical, s.r.o.

451 560,73 Kč Vrtačka kostní

MEDITECH, s.r.o.
Fresenius Medical Care

1 488 300,00 Kč Infuzní technika
706 640,00 Kč Dialyzační přístroj

Medisap Praha

3 291 200,00 Kč Ventilátory

Olympus Czech Group, s. r. o.

2 944 898,00 Kč Přístroje pro chirurgickou endoskopii

Olympus Czech Group, s. r. o.
Aura Medical, Praha
Ing. Aleš Závorka
BioVendor, a.s.
Medisap Praha

452 646,00 Kč Bronchofibroskop
3 206 500,00 Kč C-rameno
803 899,80 Kč Systém pro měření hemodynamiky
12 214 103,00 Kč Mikrobiologie
3 811 500,00 Kč Monitorovací systém JIP

RADIX CZ, s.r.o.

967 728,00 Kč Myčka endoskopů dvoukomorová

DN FORMED Brno, s.r.o.

490 478,00 Kč Odsávačka MEDELA

Medisap Praha
Hospimed Praha
BTL zdr.technika Praha

3 713 490,00 Kč Narkotizační přístroje
Urologické nástroje (Ureterorenoskop,
1 808 090,90 Kč
Endoresektor, Urethrotom)
183 557,00 Kč Magnetoterapie

BTL zdr.technika Praha

469 262,20 Kč Kontaktní elektroléčba

BTL zdr.technika Praha

425 629,60 Kč Rehabilitační ultrazvuk

Ing. Aleš Závorka

751 226,08 Kč Kontrolované řízení teploty pacienta

Merci Brno

225 979,60 Kč Myčka laboratorního skla

LINET, spol. s r.o.
Aura Medical, Praha

2 755 338,44 Kč Pacientská lůžka
13 140 600,00 Kč Ultrazvuky

MEDISTA, spol.s r.o.

850 630,00 Kč Šokový zmrazovač plasmy

RADIX CZ, s.r.o.

519 979,00 Kč Kostní chirurgie

S & T Plus, s.r.o.

1 117 691,00 Kč EKG

Fénix Brno, spol. s r.o.

1 080 552,00 Kč Operační světla 3 ks

Fénix Brno, spol. s r.o.

226 915,92 Kč DPH k fa za operační světla
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MAQUET Czech Republic, s.r.o.
AUDY, s.r.o.
Nikon CEE, GmbH
Electric Medical Service, s.r.o.

14 619 447,48 Kč Operační stůl 3 ks
94 089,00 Kč Sprchovací vozík
125 645,34 Kč Mikroskop pro OKB
4 743 200,00 Kč Ultrazvuky pro gynekologii

MEDISTA, spol.s r.o.

482 790,00 Kč Hematologický analyzátor

TRIGON PLUS, s.r.o.

149 622,00 Kč Velkokapacitní centrifuga

Proormedent s.r.o.

298 628,00 Kč Motomed 2 ks

Proormedent s.r.o.

296 450,00 Kč Motodlaha ramene

Proormedent s.r.o.

188 747,90 Kč Motodlaha hlezna

Proma-Reha, Česká Skalice

104 815,60 Kč Dětská lůžka

BioVendor, a.s.

51 425,00 Kč Laboratorní sušárna s nuceným oběhem

Radim Holba

70 000,00 Kč Chodítka pro dospělé

BERINGEI, s.r.o.

326 216,00 Kč Insuflátor

BERINGEI, s.r.o.

1 420 782,00 Kč Kamerový systém

BERINGEI, s.r.o.

2 258 465,00 Kč Laparoskopická věž

MEDESA s.r.o.

53 361,00 Kč Centrifuga na mikrozkumavky

MEDESA s.r.o.

113 982,00 Kč Centrifuga středněkapacitní

EspoMed, spol. s r.o.

193 600,00 Kč Bedside analyzátor

RADIX CZ, s.r.o.

626 029,00 Kč Operační stůl URL

Hospimed Praha

367 767,40 Kč Myčka podložních mís

Schoeller instruments, Praha

1 325 989,39 Kč Velkokapacitní centrifuga

BioVendor, a.s.

744 150,00 Kč Elektroforetický systém

TSE, spol. s r.o.

699 307,40 Kč Novorozenecký inkubátor

LINET, spol. s r.o.

2 054 580,23 Kč Lůžko standardní elektrické Eleganza

MEDETRON, s.r.o.

476 135,00 Kč Urodynamika

LINET, spol. s r.o.

236 971,30 Kč Pasivní antidekubitní matrace

medisap, s.r.o.
ALFAMEDIC, s.r.o.

2 756 353,38 Kč Infuzní technika ARO
278 828,77 Kč Vyhřívané lůžko pro kojence
96 349 493,46 Kč

V roce 2016 a 2017 bylo na tuto investiční akci vynaloženo 218.960,-- Kč. Dále byla
pořízena tabulka pro publicitu projektu v ceně 412,-- Kč jako neinvestiční výdaj. Celkem jsou
tedy výdaje na akci k 31. 12. 2018 ve výši 96.568.865,46 Kč. Z toho z vlastních zdrojů jsme
uhradili částku 560.070,38 Kč (neuznatelné výdaje).

233
Ostatní nestavební investice
Dodavatel

částka

popis

LHL, Ústí nad Labem

41 497,00 Kč elektrokardiograf

Dartin Praha, s. r. o.

45 496,00 Kč směšovač plynů

S&T Plus, s. r. o.

86 640,84 Kč bilirubinometr

LHL, Ústí nad Labem

83 490,00 Kč EKG holter

Medtronic Czechia, s. r. o.

84 700,00 Kč elektrochirugický generátor

Netfox Praha, s. r. o.

61 867,30 Kč Cisco přepínač

Dušan Šíbl, Ruprechtov

58 685,00 Kč klimatizační jednotka

Radix CZ, s. r. o.

459 725,00 Kč videořetězec ORL

Mediatrade, s. r. o. , Poličná

134 455,00 Kč externí kardiostimulátor

Atlas Copco, s. r. o., Praha

188 803,56 Kč dodávka a montáž kompresoru

STAPRO, s. r. o., Pardubice

598 950,00 Kč upgrade NIS
1 844 309,70 Kč

Celkem 2018

Nestavební investice pořízené zřizovatelem v rámci nákupů DNS z rozpočtu JMK
a předané k užívání Nemocnici Vyškov, p. o.
Dodavatel

částka

popis

MEGASTRO CZ, s. r. o.

636 169,60 Kč konvektomat bojlerový RATIONAL

MEGASTRO CZ, s. r. o.

481 338,00 Kč myčka provozního nádobí MEIKO

MEGASTRO CZ, s. r. o.

451 257,40 Kč myčka průchozí MEIKO
1 568 765,00 Kč

Celkem 2018

Přehled o finančním čerpání fondu investičního majetku v roce 2018
Pořízené nestavební investice v roce 2018

(v Kč)
98 596 599,16

z toho v roce 2018 neuhrazeno

9 397 254,24

Pořízené stavební investice v roce 2018

29 787 758,26

z toho v roce 2018 neuhrazeno

2 404 928,67

Úhrada investic v roce 2018 pořízených v minulých letech

594 332,39

Čerpání fondu IM v roce 2018

117 176 506,92

Částku uhrazených investic v roce 2018 pořízených v minulém roce tvoří:
dodavatel
Co-eo, s. r. o. Vyškov
STAPRO, s. r. o., Pardubice

částka

Popis
25 000,00 Kč poradenská činnost
446 974,00 Kč modul eRecept

Vivas CZ, s. r. o. Brno

20 520,39 Kč stavební práce

Investinženýring Brno

52 998,00 Kč technický dozor

Investinženýring Brno

48 840,00 Kč technický dozor

Celkem

594 332,39 Kč
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Nezařazené investice stavební – stav účtu 042 0101 k 31. 12. 2018
Nezařazené stavební investice pořízené v minulých letech
Dodavatel

částka

popis

Trasko

41 650,00 Kč PD na rekonstrukci HTL plynovodu

Stavební průzkumy

30 345,00 Kč technický průzkum konstrukcí budovy ORL
a neurologie

Co-eo Vyškov

6 050,00 Kč

poradenská a zpracovatelská činnost Rekonstrukce budovy ORL a neurologie

Co-eo Vyškov

4 235,00 Kč

poradenská a zpracovatelská činnost Rekonstrukce budovy ORL a neurologie

Co-eo Vyškov

2 420,00 Kč

poradenská a zpracovatelská činnost Rekonstrukce budovy ORL a neurologie

Co-eo Vyškov

1 210,00 Kč

poradenská a zpracovatelská činnost Rekonstrukce budovy ORL a neurologie

Co-eo Vyškov

1 815,00 Kč

poradenská a zpracovatelská činnost Rekonstrukce budovy ORL a neurologie

LT Projekt Brno

459 800,00 Kč

zpracování studie - Rekonstrukce budovy ORL
a neurologie

Fiala, Tejkal a partneři

48 400,00 Kč

právní služby - Rekonstrukce budovy ORL
a neurologie

Fiala, Tejkal a partneři

48 400,00 Kč

administrace zadávacího řízení - Rekonstrukce
budovy ORL a neurologie

1 507 660,00 Kč

projektová dokumentace - Rekonstrukce
budovy ORL a neurologie

co-eo

1 500,00 Kč

poradenská a zpracovatelská činnost Rekonstrukce budovy ORL a neurologie

co-eo

3 000,00 Kč

poradenská a zpracovatelská činnost Rekonstrukce budovy ORL a neurologie

LT Projekt Brno

496 100,00 Kč

projektová dokumentace - Rekonstrukce
budovy ORL a neurologie

LT Projekt Brno

646 140,00 Kč

projektová dokumentace - Rekonstrukce
budovy ORL a neurologie

LT Projekt Brno

1 452 000,00 Kč

projektová dokumentace - Rekonstrukce
budovy ORL a neurologie

LT Projekt Brno
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Co-eo Vyškov

poradenská a zpracovatelská činnost 3 500,00 Kč Rekonstrukce budovy ORL a neurologie stavba

Co-eo Vyškov

poradenská a zpracovatelská činnost 5 000,00 Kč Rekonstrukce budovy ORL a neurologie stavba
správní poplatek - zahájení řízení 13 000,00 Kč Rekonstrukce budovy ORL a neurologie stavba

Městský úřad Vyškov
Městský úřad Vyškov

500,00 Kč

správní poplatek - Rekonstrukce budovy ORL
a neurologie

Co-eo Vyškov

poradenská a zpracovatelská činnost 6 500,00 Kč Rekonstrukce budovy ORL a neurologie stavba

Co-eo Vyškov

poradenská a zpracovatelská činnost 5 500,00 Kč Rekonstrukce budovy ORL a neurologie stavba

Co-eo Vyškov

4 000,00 Kč

poradenská a zpracovatelská činnost Rekonstrukce budovy ORL a neurologie

Co-eo Vyškov

17 500,00 Kč

poradenská a zpracovatelská činnost Rekonstrukce budovy ORL a neurologie

Co-eo Vyškov

14 500,00 Kč

poradenská a zpracovatelská činnost Rekonstrukce budovy ORL a neurologie

Co-eo Vyškov

14 000,00 Kč

poradenská a zpracovatelská činnost Rekonstrukce budovy ORL a neurologie

Co-eo Vyškov

6 500,00 Kč

poradenská a zpracovatelská činnost Rekonstrukce budovy ORL a neurologie

Co-eo Vyškov

1 500,00 Kč

poradenská a zpracovatelská činnost Rekonstrukce budovy ORL a neurologie

Co-eo Vyškov

poradenská a zpracovatelská činnost 8 500,00 Kč Rekonstrukce budovy ORL a neurologie stavba

Celkem

4 851 225,00 Kč

Nezařazené stavební investice pořízené v roce 2018

Dodavatel

částka

popis

Co-eo Vyškov

4 000,00 Kč

Celkem

4 000,00 Kč

poradenská činnost - Rekonstrukce budovy
ORL a neurologie - příprava

236
Nezařazené nestavební investice – stav účtu 042 0501 k 31. 12. 2018
Nestavební investice pořízené v minulých letech
částka

Dodavatel

popis
1 500,00 Kč

poradenská činnost - Zvýšení kvality návazné
péče 2. projekt

Mgr. Miroslav Kadlec

22 500,00 Kč

zpracování žádosti o dotaci - Zvýšení kvality
návazné péče 2. projekt

Celkem

24 000,00 Kč

Co-eo, Vyškov

Nestavební investice pořízené v roce 2018
K 31. 12. 2018 byly zařazeny do používání všechny nestavební investice pořízené v roce
2018.
Nezařazené nehmotné investice – stav účtu 041 0001 k 31. 12. 2018
K 31. 12. 2018 byly zařazeny do používání všechny pořízené nehmotné investice.

PLATNÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY A SMLOUVY
K DATU 31. 12. 2018
Nemocnice Vyškov p. o. – pronajímatel
Pořad.
číslo
-

Smluvní partner
ALCO plus, s.r.o., Lažany
(nápojový automat)
Alergologie, imunologie
MUDr. Eva Vašíková,
s.r.o.
Babjaková Andrea, prim.
MUDr.

Druh smlouvy

Platnost
smlouvy

Počet
dodatků

Smlouva o nájmu

Doba neurčitá

11

Smlouva o nájmu
č. 7/B/2012

Doba neurčitá

4

Smlouva o nájmu
č. 3/B/2017
Smlouva o nájmu
Barteys Marek, MUDr.
č. 5/B/2006
Smlouva o nájmu
Bártková Eva, MUDr.
č. 28/97
B-Braun Avitum Austerlitz Smlouva o nájmu
s.r.o.
č. 3/B/2010

Doba neurčitá

2

Doba neurčitá

9

Doba neurčitá

17

Do 31.12.2021

7
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Pořad.
číslo
-

-

Smluvní partner

B-Braun Avitum Austerlitz
Smlouva o nájmu
s.r.o.
Smlouva o nájmu
Cetkovský Jiří, MUDr.
č. 12-NS/01
Smlouva o nájmu
Cetlová Eva, MUDr.
č. 31/97
Česká lékařská komora
Smlouva o nájmu
OSL Vyškov
č. 3/B/2006
Česká pošta s. p.
Smlouva o nájmu
Smlouva o nájmu
Daňková Petra, MUDr.
č. 48/2001
Smlouva o nájmu
Deduch Jiří, MUDr.
č. 5/NS-97
Smlouva o nájmu
Dvořák Jaroslav, MUDr.
č. 22/97
Fialová Jana, Mgr.
Smlouva o nájmu
(klinický logoped)
č. 1/B/2014
FOODEX s.r.o.
Smlouva o nájmu
Bc. Čáslava
č. 5/B/2018
Gabriel Tomáš, MUDr.,
Smlouva o nájmu
nově
č. 1/B/2017
Psychiatrie Vyškov, s.r.o.
Gottwaldová Marie
Smlouva o nájmu
(kadeřnice)
č. 2/B/2013
Smlouva o nájmu
Hochman Aleš, MUDr.
č. 30/97
Honzátková, Nevrlá,
Smlouva o nájmu
MUDr., s.r.o.
č. 1/B/2010
Smlouva o nájmu
Jochymek Jiří, MUDr.
č. 4-NS/97
Smlouva o nájmu
Klein Jan, MUDr.
č. 15-NS/97
Kotulánová Eva, MUDr.
Smlouva o nájmu
č. 6/B/2012 k
/InternaKot, s.r.o.
nově

-

31.12.2017 ukončena

nově od 1.1.2018
2/B/2018
Smlouva o nájmu č.
Korzet s.r.o.
3/B/2018
Smlouva o nájmu
Kozílková Lenka, MUDr.
č. 5/B/2012
Smlouva o nájmu
Kubačák Jiří, prim. MUDr.
č. 1/B/2012
Smlouva o nájmu
Kudláčková Věra
č. 7-NS/97
Kreutzer Zbyněk,
Smlouva o nájmu
(kantýna)
č. 8/B/2006
od 1.1.2018 smlouva
zast. MUDr. Řezníčková

-

Druh smlouvy

Platnost
smlouvy

Počet
dodatků

Do 30.06.2020

5

Doba neurčitá

13

Doba neurčitá

20

Doba neurčitá

13

Doba neurčitá

12

Doba neurčitá

13

Doba neurčitá

20

Doba neurčitá

20

Doba neurčitá

2

Doba určitá

/

Doba neurčitá

2

Doba neurčitá

2

Doba neurčitá

20

Doba neurčitá

9

Doba neurčitá

21

Doba neurčitá

18

Doba neurčitá

4

Doba určitá
do 31.09.2019

1

Doba neurčitá

5

Doba neurčitá

5

Doba určitá
do 31.07.2021

11

Doba neurčitá

10
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Pořad.
číslo

Smluvní partner

-

Louda Libor, MUDr.

-

Macháč Oldřich, MUDr.

-

Malíková Olga

-

-

Metal Import Company,
s.r.o. Praha, zastoupena
p. Karbanem
Mokroš Pavel, prim.
MUDr.
MS ortoprotetika, s.r.o.
Brno
OČNÍ CENTRUM
KALINKA s.r.o., zast.
MUDr. Hrouzkovou
Oční ordinace Proxima,
s.r.o., zast. MUDr. Hrubou
Ondruš Šimon, MUDr.
nově od 1.10.2018
Dětská a sportovní
ortopedie Ondruš, s.r.o.

-

Ondřich Václav, MUDr.

-

Ostrá Zdeňka, MUDr.,
s.r.o.

-

Ottová Hana, MUDr.

-

Poč Ivan
(kantýna)
Pukowietzová Miroslava,
MUDr.
Rajci Róbert, MUDr.
Římskokatolická farnost
Vyškov
SANITA Vyškov, s.r.o.,
SIMA DENT s.r.o., z
zast. MUDr. Palátovou
Sociální služby Vyškov,
p.o.
Střední zdravotnická škola
Vyškov
UROLOGA s.r.o.
zast. MUDr. Přerovskou

Druh smlouvy

Platnost
smlouvy

Počet
dodatků

Smlouva o nájmu
č. 4/B/2012
Smlouva o nájmu
č. 18/97
Smlouva o nájmu
č. 58/99

Doba neurčitá

6

Doba neurčitá

16

Doba neurčitá

15

Smlouva o nájmu
pozemku

Doba neurčitá

1

Smlouva o nájmu
č. 1/B/2009
Smlouva o nájmu
č. 1/B/2006

Doba neurčitá

5

Doba neurčitá

11

Smlouva o nájmu
č. 85/2002

Doba neurčitá

18

Smlouva o nájmu
č. 3/B/2012
Smlouva o nájmu
č. 6-NS/97

Doba neurčitá

7

Doba neurčitá

1

Doba neurčitá

4

Doba neurčitá

1

Doba neurčitá

16

Doba neurčitá

13

Doba určitá
do 31.05.2019

1

Doba neurčitá

7

Smlouva o výpůjčce Doba neurčitá

2

Doba neurčitá

16

Doba neurčitá

2

Doba neurčitá

8

Doba neurčitá

1

Doba neurčitá

7

č. 4/B/2018
Smlouva o nájmu č.
2 B/2015
Smlouva o nájmu
č. 2/B/2017
Smlouva o nájmu
č. 24/97
Smlouva o nájmu
č. 36/98
Smlouva o nájmu č.
1/B/2018
Smlouva o nájmu
č. 2/B/2009

Smlouva o nájmu
Smlouva o nájmu
č. 1/B/2015
Smlouva
o výpůjčce
Smlouva o nájmu
č. 56/97
Smlouva o nájmu
č. 1/B/2011
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Pořad.
číslo
52.

Smluvní partner
Zajac Lubomír
(nápojový automat)
Zborovský Kamil –
(nápojový automat)

Druh smlouvy

Platnost
smlouvy

Počet
dodatků

Smlouva o nájmu

Doba neurčitá

16

Smlouva o nájmu
č. 2/B/2014

Doba neurčitá

3

Nemocnice Vyškov p. o. – nájemce
Pořad.
Smluvní partner
číslo

Druh smlouvy

1.

Zdravotní středisko
Rousínov, spol. s r.o.

Smlouva o nájmu
nebytových prostor
(gynekologická
ambulance)

2.

Město Slavkov u Brna

Smlouva o nájmu
nebytových prostor
(laboratoř OKB)

3.

Ing. Jindřich Vrtílek
Vyškov, Palánek 33/183

Smlouva o nájmu
pozemků
(pozemek)

Platnost
smlouvy
Smlouva ze dne
01.10.1996,
uzavřena na dobu
neurčitou
Smlouva ze dne
07.02.2012,
uzavřena na dobu
neurčitou
Smlouva ze dne
08.01.2009,
uzavřena na dobu
určitou, vždy
na 1 rok

Bezúplatný převod majetku
V roce 2018 nedošlo k případu bezúplatného převodu majetku.

Počet
dodatků
12

3

10
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VI. PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ
Fond investic

– není kryt finančními prostředky na samostatném bankovním účtu. Fond
byl v roce 2018 tvořen odpisy hmotného a nehmotného majetku ve výši
7.842 tis. Kč, dotací z rozpočtu zřizovatele ve výši 28.717 tis. Kč a dotací
ze státních fondů ve výši 82.297 tis. Kč. Z fondu byl pořízen majetek
v celkové výši 117.176 tis. Kč, který je uveden v samostatné tabulce. Dále
byl fond použit ve výši 7.479 tis. Kč na údržbu a opravy majetku, byla
provedena vratka nespotřebovaných investičních dotací do rozpočtu
zřizovatele z minulých let ve výši 766 tis. Kč a bylo použito výsledkové
zaúčtování nekrytí fondu investic ve výši 19.964 tis. Kč.

Fond rezervní

– není kryt finančními prostředky na samostatném bankovním účtu. Pouze
finanční dary jsou ukládány na samostatný běžný účet a jejich zůstatek
k 31. 12. 2018 je 1.475.451,99 Kč. Fond byl v roce 2018 tvořen přídělem
ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 684 tis. Kč a přijatými
peněžními dary ve výši 1.321 tis. Kč. Čerpán byl tento fond částkou
206 tis. Kč z přijatých darů na nákup neinvestičního vybavení a částkou
684 tis. Kč na další rozvoj PO.

Fond odměn

– není kryt finančními prostředky na samostatném bankovním účtu. Tento
fond nebyl v roce 2018 tvořen ani čerpán.

FKSP

– je kryt finančními prostředky na samostatném bankovním účtu. Byl
v roce 2018 tvořen základním přídělem ve výši 2.100 tis. Kč a čerpán
na úhradu potřeb zaměstnanců ve výši 2.189 tis. Kč. Stav finančních
prostředků na tomto fondu k 31. 12. 2018 je 249.698,11 Kč. Rozdíl mezi
stavem fondu a stavem bankovního účtu je popsán v oddíle III. 3. Finanční
majetek.

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2018
stav k 1.1.

skutečnost

plán

Fond
investiční

21.897

inv. dotace z rozpočtu zřizovatele

27.541

28.717 úhrada investičních úvěrů nebo půjček **)

inv. příspěvky ze státních fondů

7.842 pořízení dlouhodobého maj. **)

99.088

85.297 rekonstrukce a modernizace **)

výnos z prodeje DHM (vlastního)

údržba a opravy majetku

převod z fondu rezervního

odvod do rozpočtu zřizovatele

dary a příspěvky od jiných subjektů

finanční nekrytí fondu IM

28.424 celkem tvorba

148.526

121.856 celkem čerpání
skutečnost

plán
684

217.477

145.385
skutečnost

4.895
stav k 31.12.2018 *)

bankovní
krytí

1.600

1.475

684

převod do fondu investičního
200

206

884

2.005 celkem čerpání

200

890

čerpání
skutečnost
překročení prostředků na platy

1568 celkem tvorba

0

bankovní
stav k 31.12. 2018 *)
krytí
skutečnost

plán

ostatní

0 celkem čerpání

0
čerpání

tvorba

6.240

peněžní dary
jiná tvorba
175 celkem tvorba

19.964

1.321 použití peněžních darů
čerpání nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3
zák. č. 250/2000 Sb.

plán

FKSP

8.000

200

odměny zaměstnancům

příděl do fondu na vrub nákl.

766

úhrada ztráty za předchozí léta

příděl ze zlepš. výsl. hospod.

stav k 1.1.

7.479

12

bankovní
krytí

úhrada případných sankcí

plán

Fond odměn

27.513

10.000

plán

tvorba

stav k 1.1.

98.006

stav k 31.12. 2018*)
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485 celkem tvorba

89.663

684 další rozvoj své činnosti
časové překlenutí dočasného nesouladu mezi
výnosy a náklady

převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z
fin.mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarskočeské spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.
peněžní dary

101.459

čerpání

tvorba
příděl ze zlepš. výsl. hospod.

skutečnost

plán

příděl z odpisů z DHM a DNM **)

stav k 1.1.

Fond
rezervní

(v tis. Kč)
čerpání

tvorba

6.240

skutečnost

plán

0

1568

0

bankovní
stav k 31.12. 2018 *)
krytí
skutečnost

2.100 pořízení DHM
úhrada potřeb zaměstnanců

6.240

2.189

z toho záv. stravování

2.500

2.189

jiné použití

3.740

2.100 celkem čerpání

6.240

2.189

86

250
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VII. KONTROLNÍ ČINNOST
Roční kontrolní činnost prováděná organizací
Roční plán, vyhodnocení plánu, nastavení vnitřního kontrolního systému

Kontrolní činnost interního auditu
Název kontroly
Kontrola čerpání dotačních prostředků z ministerstva zdravotnictví
na rezidenční místa pro nelékařské obory
Kontrola čerpání dotačních prostředků z ministerstva zdravotnictví
na rezidenční místa pro nelékařské obory
Kontrola čerpání dotačních prostředků z ministerstva zdravotnictví
na rezidenční místa pro nelékařské obory
Kontrola čerpání dotačních prostředků z ministerstva zdravotnictví
na rezidenční místa pro lékařské obory – vnitřní lékařství
Kontrola čerpání dotačních prostředků z ministerstva zdravotnictví
na rezidenční místa pro lékařské obory – pediatrický kmen
Kontrola čerpání dotačních prostředků z ministerstva zdravotnictví
na rezidenční místa pro lékařské obory – gynekologický kmen
Proces výdeje vázaných antibiotik na oddělení nemocnice
Kontrola dodržování průkaznosti skladového hospodářství ve skladu
potravin
Kontrola majetku na pracovištích nemocnice
Kontrola dodržování léčebného režimu u pracovníků v pracovní
neschopnosti
Namátková kontrola obrátkovosti zásob ve skladech
Kontrola dodržování průkaznosti skladového hospodářství

plán

provedena

I. čtvrtl.

únor

I. čtvrtl.

únor

I. čtvrtl.

březen

II. čtvrtl.

březen

II. čtvrtl.

duben

II. čtvrtl.

duben, červen

III. čtvrtl.

červenec

III. čtvrtl.

prosinec

III. čtvrtl.

září

IV. čtvrtl.

prosinec

II. čtvrtl.
IV. čtvrtl.

květen, říjen
listopad

plán
provedení

skutečnost

Kontrolní činnost právního a personálního oddělení
Název kontroly
Kontrola zaměstnávání cizinců
Kontrola osob se změněnou zdravotní způsobilosti a plnění
povinného podílu za rok 2017
Kontrola revize interních dokumentů a seznamování podřízených
s dokumenty
Kontrola rozplánování celého nároku řádné dovolené v plánu
dovolených
Kontrola plnění „Plánu vzdělávání na rok 2017“
Kontrola evidence razítek
Kontrola Dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – DoPČ
a DoPP
Kontrola zhodnocení plánu vzdělávání na rok 2018
Kontrola realizace závěrů škodní komise za rok 2017

leden-únor

31.01.

leden-únor

30.01.

leden-únor

27.02.-07.03.

březen-duben

20.04.

březen-duben
březen-duben

02.03.
23.04.

květen-červen

07.06.

květen-červen
květen-červen

03.05.
25.06.
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Kontrola vyrovnání závazků k organizaci u zaměstnanců, kteří
ukončili pracovní poměr
Kontrola cestovních účtů z hlediska věcné správnosti
Kontrola hlášení detencí a změn na okresní soud
Kontrola nároku na dodatkovou dovolenou
Kontrola doložených dokladů u rezidentů
Kontrola výběru úhrad dle ceníku při vyžádaných zprávách (policie,
banky, pojišťovny) v roce 2017
Kontrola předání Rozhodnutí o přiznání důchodu zaměstnanci
Kontrola předání dokladů o vzdělání formou ověřených fotokopií
Kontrola plnění Interních auditů za rok 2018

červenecsrpen
červenecsrpen
červenecsrpen
září-říjen
září-říjen
září-říjen
listopadprosinec
listopadprosinec
listopadprosinec

04.07.
17.07.
17.07.
17.09.
18.09.
25.10.
08.11.
12.11.
17.12.

Kontrolní činnost ekonomického náměstka
Název kontroly

plán

provedena

Kontrola dodržování věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů
Kontrola dodržování příkazu ředitele "Úprava oběhu účetních
dokladů"
Namátková kontrola zůstatku pokladní hotovosti v pokladně
nemocnice
Namátková kontrola stavu majetku na jednotlivých inventárních
úsecích ve vazbě na evidenci majetku
Kontrola péče o pohledávky
Namátková kontrola stavu zásob skladu MTZ – porovnání fyzického
stavu se stavem účetním
Kontrola obrátkovosti a optimálnosti zásob skladu MTZ
Namátková kontrola provedené zdravotní péče s péči vykázanou
zdravotním pojišťovnám
Namátková kontrola pokladní hotovosti v pokladně nemocnice
Kontrola výše poskytnutých finančních záloh zaměstnancům a jejich
využívání
Kontrola výběru hotovostí na jednotlivých odděleních nemocnice
Kontrola zařazení pořízeného dlouhodobého majetku do používání
Kontrola provádění zadávacích řízení v porovnání s plánem

březen-červen

22.-23.03.

březen-červen

25.-27.06.

březen-červen

28.05.

červenec-září

31.10.

červenec-září

změna r. 2019

červenec-září

08.11.

červenec-září

07. a 08.11.

červenec-září

19.-21.12.

říjen-prosinec

24.10.

říjen-prosinec

29. a 30.08.

říjen-prosinec 27.09.- 13.12.
říjen-prosinec 28.-29.01.2019
říjen-prosinec 14.-15.01.2019
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Kontrolní činnost náměstka LPP
Název kontroly

plán

provedena

Kontrola lékařské části otevřené zdravotnické dokumentace:
interní oddělení
oddělení dlouhodobě nemocných
CLR
neurologické oddělení
plicní oddělení
oddělení ORL
gynekologické oddělení
novorozenci
dětské oddělení
oddělení ARO
oddělení chirurgie

I. pololetí
I. pololetí
I. pololetí
I. pololetí
I. pololetí
I. pololetí
I. pololetí
I. pololetí
I. pololetí
II. pololetí
II. pololetí

13.03.
20.03.
20.03.
27.03.
10.04.
22.05.
05.06.
05.06.
12.06.
16.07.
29.12.

Kontrola lékařské části uzavřené zdravotnické dokumentace:
chirurgické oddělení
neurologické oddělení
interní oddělení
dětské oddělení
gynekologické oddělení
oddělení dlouhodobě nemocných
ARO

II. pololetí
II. pololetí
II. pololetí
II. pololetí
II. pololetí
II. pololetí
II. pololetí

09.08.
25.09.
19.10.
30.11.
05.12.
12.12.
12.12.

Kontrolní činnost náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Název kontroly

plán

Kontrola pracoviště gynekologických OS
Podávání léků a manipulace s návykovými látkami na odděleních
nemocnice
Vedení zdravotnické dokumentace – ošetřovatelská část
Péče o periferní žilní kanylu a permanentní močový katétr
Odpadové hospodářství
Nakládání s odpady
Rehabilitační ošetřovatelství
Kontrola dodržování Dezinfekčního programu nemocnice
Vedení zdravotnické dokumentace - ošetřovatelská část
Kontrola zdravotnických pracovišť v mimopracovní době
Manipulace a podávání léčivých přípravků
Identifikace pacientů
Kontrola rentgenologického pracoviště
Podávání stravy, manipulace se stravou
Kontrola laboratorních provozů
Kontrola pracoviště rehabilitace – ambulance
Plánování směn NLZP, poskytování odborného dohledu
Vedení otevřené ošetřovatelské dokumentace - ošetřovatelská část
Kontrola centrální sterilizace
Docházka na pracovištích

leden

provedena
31.01.
16.01.

únor
březen

duben
květen
červen
červenec
září
říjen
listopad
prosinec

28.02.
13.02.
13.03.
26.-31.03.
21.03.
17.04.
05.-18.04.
05.05.
11.06.
11.-20.06.
18.07.
18.09.
01.11.
29.10.
09.11.
říjen-listopad
17.12.
10.12.
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Kontrolní činnost lékárny
Název kontroly

plán

Kontrola zacházení a uložení léčivých přípravků a opiátů na
jednotlivých odděleních a ambulancích nemocnice:
poliklinika ambulance TRN
poliklinika interní ambulance
poliklinika chirurgická ambulance
praktický lékař
onkologický stacionář
CLR - ambulance
RDO
ambulance bolesti
poliklinika ambulance ORL
poliklinika gynekologická ambulance
oddělení ARO
oddělení TRN
neurologické oddělení včetně JIP
oddělení ORL
dětské oddělení včetně JIP
interní oddělení včetně JIP
chirurgické oddělení včetně JIP
gynekologické oddělení včetně novorozenců
oddělení dlouhodobě nemocných
oddělení CLR
RDO

I. pololetí
I. pololetí
I. pololetí
I. pololetí
I. pololetí
I. pololetí
I. pololetí
I. pololetí
I. pololetí
I. pololetí
II. pololetí
II. pololetí
II. pololetí
II. pololetí
II. pololetí
II. pololetí
II. pololetí
II. pololetí
II. pololetí
II. pololetí
II. pololetí

Kontrolní činnost provozního odboru
Pololetní kontroly

I. pololetí

Kontrola zásob potravin ve skladu stravovacího provozu
Kontrola prováděného úklidu na jednotlivých odděleních
Kontrola vedení dokumentace spojené s odvozem a likvidací odpadu
Kontrola dodržování třídění odpadu na všech odděleních

Roční kontroly

Kontrola výsledků revizí vyhrazených technických zařízení
na pracovištích
Sledování dokumentace, zabezpečování a provádění tech. prohlídek
výtahů

Namátkové kontroly
Kontrola hlídací služby a chodu úseku vrátnice
Kontrola dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů
na pracovišti

provedena

20.06.
31.05.
14.06.
05.06.

provedena
13.12.
19.12.

provedena
31.10.
31.10.

09.04.
09.04.
10.04.
10.04.
16.04.
17.04.
17.04.
23.04.
24.04.
24.04.
10.09.
10.09.
13.09.
13.09.
18.09.
18.09.
21.09.
24.09.
24.09.
25.09.
25.09.

II. pololetí
30.10.
18.12.
10.12.
17.12.
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Mimořádné kontroly

provedena

Kontrola značení odpadu

Kontrolní činnost bezpečnostního technika
Název kontroly
Roční zpráva o stavu BOZP za rok 2017
Kontrola správy a údržby komunikací, úklid sněhu
Kontrola plnění povinností zaměstnavatele - podmínky žen,
mladistvých
Organizace a zabezpečení komplexních prověrek stavu BOZP
Kontrola aktuálnosti směrnice pro poskytování OOPP
Provedení komplexní prověrky BOZP
Vyhodnocení výsledků komplexních prověrek stavu BOZP
Plnění povinností provozovatele související s provozem AKU vozíků
Kontrola dodržování požadavků BOZP na pracovištích nestátních ZZ
Kontrola požadavků BOZP s provozem kovových tlakových nádob
Kontrola požadavků BOZP v laboratořích
Kontrola požadavků BOZP souvisejících s provozem kotelny
Kontrola aktuálnosti kvalifikačních požadavků po stránce elektro
Kontrola požadavků BOZP souvisejících s provozem plynových TZ
Kontrola stavu a provádění revizní činnosti el.zařízení
Kontrola požadavků BOZP na administrativním úseku
Kontrola zabezpečování pracovišť po stránce BOZP v mimopracovní
době
Kontrola povinností související s provozem naftového hospodářství
Požadavky BOZP souvisejících s používáním služebních vozidel

23.04.

plán

provedena

leden
leden

19.01.
19.01.

únor

23.02.

březen
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
září
říjen
listopad
listopad
listopad

23.03.
23.03.
27.04.
25.05.
29.06.
27.07.
31.08.
21.09.
21.09.
26.10.
30.11.
30.11.
30.11.

prosinec

21.12.

prosinec
prosinec

21.12.
21.12.

Kontrolní činnost technika požární ochrany
Název kontroly

plán

Kontrola a vyhodnocení stavu PO v organizaci za rok 2017
Akceschopnost vnitřních požárních hydrantů v nemocnici
Komplexní prověrky PO na všech pracovištích nemocnice
Kontrola aktuálnosti dokumentace PO
Kontrola činnosti PH na pracovištích a jejich odborná příprava
Akceschopnost a funkčnost RHP v rámci pracovišť nemocnice
Kontrola stavu provádění revizí elektrické instalace - hromosvodů
Kontrola zabezpečování a provádění požární prevence
Zabezpečení požadavků požární bezpečnosti u nestátních ZZ
Akceschopnost a funkčnost ohlašovny požáru nemocnice
Plnění požadavků PO související s používáním tlakových nádob
Kontrola PO na pracovištích chemických laboratoří
Kontrola akceschopnosti venkovních požárních hydrantů
Kontrolní činnost v rámci opatření před topnou sezónou

leden
únor
březen
duben
květen
květen
červen
červenec
červenec
srpen
srpen
září
říjen
říjen

provedena
19.01.
23.02.
23.03.
27.04.
25.05.
25.05.
29.06.
27.07.
27.07.
31.08.
31.08.
21.09.
26.10.
26.10.
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Kontrola požadavků PO související s provozem plynových rozvodů
a zařízení
Kontrola zabezpečování požadavků PO na pracovištích
administrativy
Kontrola požadavků PO při svař. pracích - způsobilost, povolení,
asistence
Kontrola zabezpečování požadavků PO v mimopracovní době
Zabezpečování požadavků požární bezpečnosti na pracovištích NZ

listopad

30.11.

listopad

30.11.

listopad

30.11.

prosinec
prosinec

21.12.
21.12.

Kontrolní činností, která patří mezi jednu z důležitých činností vedoucích pracovníků a touto
si ověřují, jak při jednotlivých pracích postupují podřízení pracovníci a vyhodnocují,
jak je dodržována platná legislativa. Posuzují soulad se zákonem o finanční kontrole,
prováděcí vyhláškou a dodržování vlastních interních předpisů nemocnice.
Pracovníci na jednotlivých pracovištích jsou na jednotlivých pracovištích zodpovědní
za řádné dodržování postupů při konkrétních činnostech, které jsou uvedeny v interních
předpisech, se kterými jsou od svých nadřízených vedoucích oproti podpisu seznamováni.
Je nutné, aby pracovní činnosti probíhaly účelně a hospodárně.
Kontrolní činnost provádí jednak sami členové managementu nemocnice a tito současně
provedením dílčích kontrol pověřují přímé podřízené, vedoucí dílčích úseků. Kontrolní
činnost zahrnuje celou oblast činnosti organizace, to je zdravotnická pracoviště i ostatní
provozy nutné pro zajištění bezproblémového provozu nemocnice. Podkladem k provádění
kontrolní činnosti je plán kontrol, vypracovaný vedoucími pracovníky a schválený ředitelkou
nemocnice.
Kontrolní činnost celého zdravotnického provozu provádí zejména náměstkyně pro zdravotní
péči a náměstkyně pro ošetřovatelkou péči.
Kontroly náměstkyně pro zdravotní péči jsou zaměřené na úroveň poskytované zdravotní
péče, na úroveň vedení zdravotnické dokumentace. Kontroly se týkaly oblasti otevřené
i uzavřené zdravotnické dokumentace. Cílem bylo zjištění stavu vedení komplexní lékařské
zdravotnické dokumentace, včetně jejího porovnání s předcházejícím rokem. Prověřovaly
se doporučené postupy vedení zdravotnické dokumentace a jejich uplatnění v praxi. Bylo
zjištěno, že ve většině případů je lékařská část zdravotnické dokumentace validní, je čitelná
a obsahuje všechny její součásti. Ve vedení dokumentace došlo částečně k nápravě dříve
zjištěných nedostatků. Ve většině případů byly doloženy epikrízy, v rámci přijímacího
vyšetření byly uvedeny plány péče. Zcela vymizela problematika neuvedení času příjmového
vyšetření z důvodu systémového nastavení přímo v informačním systému. Mezi opakované
nedostatky patří nekompletní ordinace léčiv, odůvodnění podání bolusu, chybějící
identifikace lékaře, který ordinaci provedl. Na některých odděleních nejsou pravidlem
založené, případně řádně vyplněné „Souhlasy pacienta s hospitalizací a s podáváním
informací o zdravotním stavu pacienta“. V případě ručně psaných záznamů do zdravotnické
dokumentace je v mnohých případech horší čitelnost těchto záznamů. Snahou je, aby lékaři,
kteří tento způsob zápisů používají, nahrazovali zápisy prostřednictvím počítače, což
se ovšem nedaří zcela zabezpečit. Nutné je, aby u veškerých záznamů bylo zřejmé, který lékař
je pořídil, aby je řádně označil svou jmenovkou a podpisem. Přímým nadřízeným
na jednotlivých pracovištích bylo zdůrazněno, že je nutné pravidelně provádět interní kontroly
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vedení lékařské zdravotnické dokumentace v rámci jednotlivých oddělení. Správně a řádně
vykázaná zdravotní péče je základem pro správné vyúčtování zdravotním pojišťovnám.
Nad celou agendou nelékařských pracovníků dohlíží a šetření provádí náměstkyně
ošetřovatelské péče. Konkrétními dílčími kontrolami na jednotlivých odděleních,
ambulancích a ostatních provozech pověřuje i přímé podřízené. Stanovení pracovníci provádí
šetření na sousedních pracovištích. Kontrolní pracovníci osobně znají, jak danou činnost
provádí na svém kmenovém pracovišti, dokážou tedy správně vyhodnotit postup
při provádění na dalším oddělení a úseku nemocnice. Při této činnosti rovněž dochází
ke vzájemné výměně zkušeností a při řešení konkrétního problému se hledá vhodné řešení,
které se následně aplikuje v rámci nemocnice. Výsledky této oblasti kontrolní činnosti
dokazují, že jsou jednotlivé procesy nastaveny správně. Většina kontrol skončila bezchybným
závěrem. Zjištěné nedostatky lze charakterizovat jako individuální pochybení jednotlivců.
Mezi základní šetření týkající se vykazování poskytnuté péče patří oblast vedení
ošetřovatelské zdravotnické dokumentace. Kontroly se prováděly u uzavřené i otevřené
zdravotnické dokumentace. Ke zjištěným nedostatkům v této oblasti patřily nesprávně
provedené opravy ve zdravotnické dokumentaci, v případě edukace pacienta, který se nemohl
podepsat chyběl podpis svědka a nebylo vyhodnoceno nutriční skóre. V rámci kontrolních
šetření bylo připomenuto, že veškerá opatření s neklidným pacientem musí být uvedeny
v záznamovém listě, nutné je rovněž písemný záznam o použité přístrojové technice.
Na pracovištích, kde byly zjištěny nedostatky bylo vrchním sestrám připomenuto provádět
důslednější kontroly. V rámci kontrol je vždy zdůrazňováno, že ošetřovatelská péče
je popsána zejména v interním příkaze ředitele č. 46/2016 a tuto je nutné bezpodmínečně
dodržovat. Na lůžkových odděleních byly provedeny kontroly v oblasti odpadového
hospodářství, v dodržování dezinfekčního programu, kontrolována byla manipulace
a podávání léčivých přípravků. Šetření zahrnovalo i oblast plánování směn, poskytování
odborného dohledu včetně kontroly pracovišť v mimopracovní době. Do kontrolní oblasti
byly zahrnuty i operační sály, laboratorní a rentgenologické pracoviště a ambulance
nemocnice.
Kolektiv pracoviště nemocniční lékárny provedl v průběhu roku 2018 kontroly zacházení
s léky, s omamnými a psychotropními látkami jejich uložení a kusové evidence v opiových
knihách na lůžkových odděleních a ambulancích nemocnice. Byla zjištěna pouze jednotlivá
menší pochybení, která byla na místě projednána s cílem sjednání okamžité nápravy. Lze
konstatovat, že interní předpisy zabývající se touto problematikou příkaz ředitele č. 11/2014
stanovující podmínky nakládání s léčivy a dále příkaz ředitele č. 17/2016, kde jsou řešeny
podmínky se zacházením s omamnými a psychotropními látkami, které jsou v souladu
se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách jsou dodržovány. Léky na jednotlivých
pracovištích jsou uloženy v uzamykatelných skříních. Léky, které musí být uchovány
za snížené teploty jsou uchovávány v lednicích. Teplota je měřena kalibrovaným teploměrem
a je zapisována. Léky, které si pacient sám přinese jsou řádně označeny a jsou uloženy zvlášť.
Samostatně od léčiv je uložen speciální zdravotnický materiál. U všech léků a léčivých
přípravků je kontrolována doba použitelnosti. Mezi nejčastější nedostatky v této oblasti patří
jednorázové nedostatečné značení otevřených léčiv. Tato léčiva je nutné z důvodu exspirace
ihned po otevření označit. Sestry znají léky s větší mírou rizika, tyto mají zvlášť uloženy,
je nutné tyto mít vždy řádně označené červenu barvou. Doporučeno bylo řádně kontrolovat,
aby osoba přebírající léky dodací list vždy podepsala. Evidence omamných a psychotropních
látek, které byly vždy uloženy v trezoru odpovídá platným předpisům a při kontrole vždy
souhlasil zjištěný skutečný stav s písemnou skladovou evidencí. Při ověřování informace
SÚKL o stahovaných léčivech prověřit a prokazatelně potvrdit razítkem a vlastnoručním
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podpisem, že oznamovaná skutečnost byla zkontrolována. Na podkladě kontrol bylo
doporučeno zakoupit novou uzamykatelnou skříň na uložení infuzních prostředků z důvodu
nedostatečné skladovací kapacity.
Právně personální odbor provedl veškeré kontroly v souladu se schváleným plánem práce.
K pravidelným šetřením patří kontrola vyrovnání závazků u zaměstnanců, kteří v nemocnici
ukončili pracovní poměr. Většina odcházejících pracovníků splní veškeré povinnosti před
odchodem ze zaměstnání. V individuálních případech, kdy tato povinnost splněna není
pracovnice personálního oddělení činí potřebné úkony, aby bývalí zaměstnanci splnili veškeré
náležitosti v souvislosti s odchodem z organizace. Při této kontrole jsou kontrolovány
nevyřízené závazky bývalých zaměstnanců, které jsou popsány v kontrole v předcházejícím
roce. Tři pracovníci své závazky vyřídili. Nevrácené prádlo u dvou dalších bývalých
pracovnic bylo předmětem řešení ve škodní komisi nemocnice. V letošním roce bylo zjištěno,
že přestože bývalá pracovnice nedluží nemocnici žádné peníze a ochranné pomůcky, odmítla
výstupní prohlídku a neodevzdala výstupní formulář. Ostatní bývalí pracovníci, zjištění
při kontrole mají své závazky již vyřízeny. S kladným výsledkem skončily kontroly zahrnující
oblast zaměstnávání cizinců i zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a důchodců,
včetně vedení osobních spisů. Rovněž tak v pořádku je evidence týkající se vzdělávání
rezidentů, cestovních náhrad při služebních cestách a úhrad při vyžádaných zprávách
od oprávněných osob.
Na oblast financí, ekonomiky a majetku nemocnice jsou zaměřené kontroly prováděné
ekonomickým odborem. Rozhodující část finančních prostředků nemocnice obdrží
od zdravotních pojišťoven, a proto nadřízení pracovníci provádí správnost vykázané zdravotní
péče poskytnuté pacientům zdravotním pojišťovnám. Kontrola prokázala, že této oblasti
je v nemocnici věnována patřičná pozornost. Kontrolami byly zjištěny drobné nedostatky
a ihned po jejich zjištění byla sjednána náprava. Kontroly prokázaly, že v souladu s interními
předpisy je postupováno v evidenci majetku ve skladech materiálně technického zásobování,
skladu kuchyně a skladového hospodářství v lékárně. I nadále vedoucí skladu materiálně
technického zásobování neztrácí ze zřetele nepotřebné zásoby, u kterých dochází v celkovém
finančním objemu k postupnému snižování. V průběhu roku probíhaly kontroly u výběru
hotovostí v pokladně nemocnice a současně i kontrola finančních záloh zaměstnanců a jejich
využívání. Tyto kontroly prokázaly, že je v této oblasti postupováno v souladu s platnými
předpisy, nebyly zde zjištěny žádné nedostatky.
Splněná byla kontrolní činnost na úseku provozně technického náměstka. Šetření na úsek
úklidu neshledaly nedostatky. Dezinfekce byla ředěna ve správném poměru, odpad byl řádně
tříděn a značen. Rovněž tak vedení evidence odpadů, včetně odpadů nebezpečných byly
v pořádku. Převod papírové formy ohlašování přepravy nebezpečných odpadků na formu
elektronickou byl v pořádku. Označení shromaždiště odpadů je v souladu s platnými předpisy.
Kontrola chodu vrátnice neshledala žádné nedostatky. Rovněž tak zákaz požívání
alkoholických nápojů na pracovišti je dodržován.
Plánované kontroly byly provedeny technikem BOZP a požární ochrany. Provádění prověrek
na pracovištích se zúčastnili vedoucí pracovníci příslušných pracovišť a namátkově zástupci
nemocnice na jednotlivých pracovištích, jejichž podněty a připomínky ve vztahu
k podmínkám bezpečné a zdravotně nezávadné práce a požární ochrany byly brány na zřetel
a v důvodných případech byly zapracovány do závěrů prověrkové zprávy. Stávající
nedostatky a závady zjištěné při prověrkách byly vyhodnoceny a projednány ve vedení
nemocnice a k jejich opatření byla přijata nápravná opatření.
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Na základě požadavků vedoucích pracovníků byly prováděny kontroly interní auditorkou
nemocnice. Kontroly ve skladech majetku prokázaly, že je této oblasti v nemocnici věnována
patřičná pozornost. Pravidla zde nastavená interními předpisy zaměstnanci pracující na těchto
pracovištích dodržují. Léky, léčebné přípravky a zdravotnický materiál se nacházející ve dvou
skladech. Sklad v suterénu nemocnice provádí zásobování veškerých provozů nemocnice
a druhý sklad v přízemí je určen pro výdej léků na předpis a volný prodej veřejnosti. Kontroly
prokázaly, že jsou dodržovány podmínky odděleného skladování konkrétních druhů potravin.
V jednotlivých skladovacích prostorách jsou sledovány a evidovány předepsané hodnoty
teplot, konkrétní zboží má ve skladě vyčleněno odpovídající místo, ve skladech
je pořádek a čisto. Skladování potravin odpovídá platným předpisům. V prostorách skladu
materiálně technického zásobování je uložen veškerý materiál, zboží, prádlo pro pacienty
a ochranné prostředky pro zaměstnance. Pracovníci skladu zodpovídají i za uložení použitého
funkčního majetku, který se stal na původním pracovišti nepotřebným. Majetek zde umístěný
je k dispozici pro ostatní pracoviště nemocnice. Namátkové kontroly skladového hospodářství
nemocnice prokázaly, že stavy skladových zásob jednotlivých druhů léků, zboží, potravin
a materiálu odpovídají stavu v účetní evidenci. Kontroly doložily, že celý postup týkající
se nakupování, příjmu, evidence a výdeje zboží je v souladu s platnými interními předpisy.
Tato dílčí zjištění se odrážejí ve výsledcích řádných inventarizací, které vykázaly minimální
inventarizační rozdíly. Ročními inventarizacemi nebyl zjištěn žádný nedostatek, který by bylo
nutné řešit prostřednictvím škodní komise. Evidence majetku v používání na jednotlivých
pracovištích dokládá, že je této oblasti věnována patřičná péče.
V nemocniční lékárně byla provedeno šetření týkající se procesu výdeje vázaných antibiotik
na jednotlivá oddělení nemocnice. Proces požadavku a následného schválení až do doby
skutečného fyzického předání probíhá elektronicky prostřednictvím výpočetní techniky.
Primárně vystaví lékař z oddělení nemocnice požadavek ke schválení vázaných antibiotik
a tento zašle ke schválení na oddělení mikrobiologie. Po schválení je konkrétní požadavek
přijat elektronicky v lékárně. Dle schváleného požadavku z oddělení mikrobiologie farmaceut
založí požadavek do systému lékárny a vystaví tzv. žádankový případ. Po sejmutí kódu
čtečkou se provede automatický odpis antibiotika ze skladových zásob. Tímto je požadavek
uzavřen. Následně se vytiskne ve dvojím vyhotovení žádankový případ. Výdej potvrdí dva
pracovníci lékárny a při převzetí jej podepíše přebírající osoba. Namátkově kontrolovaný
fyzický stav antibiotik souhlasil se skladovou evidencí v počítači. S ohledem na zavedenou
terminologii v nemocnici bylo doporučeno nazvat tiskopis žádankový případ termínem dodací
list.
Důležitou oblast kontroly zaujímají šetření týkající se vzdělávání zdravotnického personálu,
to je vzdělávání lékařů a všeobecných sester a dále i ostatních odborných pracovníků
v nemocnici. Obory s nedostatkem specialistů podporuje ministerstvo zdravotnictví dotacemi.
Naše nemocnice patří mezi poskytovatele zdravotních služeb, které využívají této nabídky
a žádají na konkrétní specializační vzdělávání o poskytnutí dotačních prostředků. Po ukončení
jednotlivých vzdělávacích programů je nutno provést šetření a vyhodnotit, zda vzdělávání
probíhalo v souladu se stanoveným a ministerstvem odsouhlaseným programem a zda s tímto
programem byly správně čerpány přidělené finanční prostředky. Dotace jsou poskytovány
na částečnou úhradu nákladů souvisejících se specializačním vzděláváním zdravotnických
pracovníků. V naší nemocnici jsou tyto dotační prostředky využity na úhradu mzdových
prostředků vzdělávající se osoby. Poskytnutím konkrétní dotace se žadatel zavazuje část
nákladů spojených se vzděláváním zaplatit z vlastních zdrojů. Po ukončení specializačního
vzdělávání, doloženého diplomem o specializaci, je nutné zaslat na ministerstvo zdravotnictví
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vyjádření, zda dotační prostředky byly čerpány v souladu se schváleným plánem. V rámci
těchto kontrol bylo ve všech případech na ministerstvo zdravotnictví zasláno sdělení,
že čerpání dotačních prostředků probíhalo v souladu se zásadami stanovenými ústředním
orgánem státní správy.
Množství a kvalitu práce konkrétních pracovišť ovlivňuje i zdraví jejich pracovníků. V rámci
této agendy se provádějí šetření, jak zaměstnanci dodržují léčebny režim v případě nemoci.
Kladem je, že kontrolované osoby dodržovaly léčebný režim, což je rozhodujícím faktorem
brzkého uzdravení a navrácení se do pracovního procesu.
Vnitřní kontrolní systém v nemocnici zahrnuje soubor opatření, která zabraňují vzniku
neúmyslných nesprávností a úmyslných podvodů ze strany zaměstnanců. Zvyšuje se tím
odpovědnost konkrétních osob podílejících se na řízení nemocnice. Dále posiluje politiku
a organizační systém organizace sloužící k zajištění stanovených cílů. Důležitou součástí
pro správné fungování vnitřního kontrolního systému jsou zpracované vnitřní předpisy.
Předpisy jsou podle rozsahu a důležitosti rozčleněny a jsou to konkrétní druhy interních
závazných směrnic. Jedná se o řády, příkazy ředitele, opatření ředitele, informace, standardní
operační postupy a ošetřovatelské standardy. S těmito interními předpisy jsou průkazným
způsobem seznamováni zaměstnanci nemocnice. Jednou z důležitých součástí pro správné
fungování vnitřního kontrolního systému je existence oběhu účetních dokladů, který
je součástí interních příkazů ředitele. Jsou zde stanoveny pravidla pro oběh účetních dokladů
v nemocnici, která jsou v souladu s prováděcí vyhláškou k zákonu o finanční kontrole.
Na tento předpis navazují další vnitropodnikové předpisy a tyto společně představují základní
vodítko při provádění kontrolní činnosti v nemocnici.
Vnitřní kontrolní systém je zabudován do vnitřních předpisů a pracovních postupů, vychází
současně i z organizačního řádu, který upravuje organizační strukturu nemocnice, a stanovuje
pravomoci a odpovědnost vedoucích zaměstnanců, principy a metody práce. Řídící
a kontrolní mechanismy existují v nemocnici pro snazší dosahování stanovených cílů
při splnění principu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Cílem vnitřního kontrolního
systému je vytvářet podmínky pro co nejlepší výsledky v organizaci. Jeho prvotním úkolem
je včas zjistit a vyhodnotit provozní, právní a další nařízení a současně minimalizovat rizika
vznikající při provozu nemocnice.
Provádění kontrolní činnosti v nemocnici patří mezi povinnosti vedoucích pracovníků. Tito
při kontrolní činnosti prověřují, zda pracovní činnosti probíhající na konkrétních pracovištích
tvoří soulad s platnými předpisy. Kladem je, že na základě provedených kontrol nebyl
v činnosti nemocnice zjištěn žádný závažný nedostatek. Zjištěná pochybení byla
charakterizována jako běžné nedostatky vzniklé při každodenní činnosti, které se po odhalení
řeší a stanovují se opatření, aby nedocházelo k jejich opakování.
Interní audit v nemocnici je organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání
a vyhodnocování účinnosti a přiměřenosti řídící kontroly. Ve spolupráci s jednotlivými
vedoucími zaměstnanci jsou během roku vytipovány procesy, u nichž by mohlo dojít
k případnému vzniku nesprávností spojených se zajišťováním stanovených úkolů
v nemocnici. V případě požadavku je poskytována konzultační a poradenská činnost
se zaměřením na zdokonalování vnitřního kontrolního systému.
Systému vnitřní kontroly je nutné věnovat i do budoucna patřičnou pozornost, protože
potřebný efekt bude mít kontrolní činnost tehdy, pokud se odpovědní pracovníci zaměří
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na rizikové oblasti, budou objektivně a účinně vyhodnocovat zjištěné skutečnosti
a v návaznosti na ně přijímat taková opatření, která povedou ke zlepšení konkrétní činnosti,
která se musí kladně odrazit v hodnocení celé organizace.
Kontroly prováděné externími kontrolními orgány
1.

KHS Brno, pracoviště Vyškov – interna
Termín: 5. 3. 2018

2.

KHS Brno, pracoviště Vyškov – novorozenecké oddělení
Termín: 21. 3. 2018

3.

KHS Brno – bazén na CLR
Termín: 21. 3. 2018

4.

SÚJB Praha – RDO
Termín: 29. 3. 2018

5.

KHS Brno, pracoviště Vyškov – INT JIP
Termín: 16. 5. 2018

6.

OSSZ Vyškov – PAM
Termín: 22. 5. 2018

7.

SÚKL OKL Brno – dětské oddělení
Termín: 31. 5. 2018

8.

SÚKL OKL Brno – chirurgické oddělení, urologický ordinariát
Termín: 31. 5. 2018

9.

KHS Brno, pracoviště Vyškov – chirurgická ambulance MUDr. Boček
Termín: 17. 7. 2018

10.

KHS Brno, pracoviště Vyškov – chirurgická ambulance MUDr. Šteflíček
Termín: 17. 7. 2018

11.

SÚKL Praha – transfúzní a hematologické oddělení
Termín: 14.-18. 8. 2018

12.

KHS Brno, pracoviště Vyškov – kuchyně nemocnice
Termín: 30. 8. 2018

13.

KHS Brno, pracoviště Vyškov – výdejna stravy
Termín: 30. 8. 2018

14.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Brno – areál nemocnice
Termín: 7. 9. 2018
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15.

KHS Brno, pracoviště Vyškov – interní oddělení I.
Termín: 17. 10. 2018

16.

KHS Brno, pracoviště Vyškov – interní JIP
Termín: 17. 10. 2018

17.

KHS Brno, pracoviště Vyškov – dětské oddělení I.
Termín: 25. 10. 2018

18.

Oblastní inspektorát práce Brno – areál nemocnice
Termín: 8. 11. 2018
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VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU
A ZÁVAZKŮ
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Příkazem ředitele č. 1/2018
Inventarizace majetku a závazků byla provedena periodická inventarizace majetku
a závazků.
Předmětem inventarizace byl majetek Jihomoravského kraje, který byl předán do správy
příspěvkové organizaci, dále majetek vlastní a majetek zapůjčený jinými organizacemi
užívaný na základě smlouvy o výpůjčce. Součástí fyzické inventarizace majetku byla
i inventarizace majetku užívaného na základě smlouvy o nájmu a potvrzení přiloženého
inventurního soupisu o existenci pronajatého majetku naší organizací. Inventarizace
pronajatého majetku proběhla na 19 inventárních úsecích bez rozdílu, tzn. že nebyl shledán
rozdíl mezi skutečným a účetním stavem evidovaného majetku.
Fyzická inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu k provedení fyzické
inventarizace k rozhodnému dni 31. 10. 2018. Stavy hmotného a nehmotného majetku
za období od rozhodného dne stanoveného pro provedení fyzické inventury do konce
rozvahového dne byly upraveny o přírůstky a úbytky uvedeného majetku a porovnány
s účetní závěrkou.
Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku proběhla na 142 inventárních úsecích.
O výsledku inventarizace zpracovaly dílčí inventarizační komise pro dané inventární úseky
inventurní zápis s uvedením případných inventarizačních rozdílů, jehož správnost potvrdily
její členové svým podpisem. Na závěr inventarizace vypracovala hlavní inventarizační komise
dílčí inventarizační zprávy o výsledku inventarizace na jednotlivých inventárních úsecích
a závěrečnou inventarizační zprávu obsahující informace o všech provedených inventurách
a inventurních rozdílech.
Při fyzické inventuře majetku byl zjištěn inventarizační rozdíl mezi evidenčním a skutečným
stavem majetku, a to manko ve výši 11 131,97 Kč u drobného dlouhodobého majetku
vedeného na podrozvahovém účtu. Na základě návrhu hlavní inventarizační komise
o vypořádání inventurních rozdílů, na základě rozhodnutí škodní komise, byl tento majetek
odepsán z evidence majetku a z účtu, na kterém byl rozdíl fyzicky zjištěn. Zaúčtování bylo
provedeno do měsíce prosince roku 2018.
Při inventarizaci zásob k datu 31. 12. 2018 byl zjištěn rozdíl inventarizovaného majetku
ve skladu MTZ, a to přebytek ve výši 79,53 Kč. Rozdíl mezi účetním stavem a stavem
zjištěným inventarizací byl na návrh hlavní inventarizační komise zaúčtován do výnosů
organizace. Jiné zásoby, tj. sklad krve a krevních derivátů, nespotřebované zásoby speciálního
zdravotnického materiálu na oddělení klinické biochemie, zásoby nafty a zásoby v lékařské
knihovně, byly bez závad – inventurou nebyl zjištěn žádný rozdíl.
Při inventarizaci pokladní hotovosti, předmětů přijatých do úschovy a ostatních cenin
provedené k rozhodnému dni 31. 12. 2018 nebyly zjištěny rozdíly mezi stavem účetním
a stavem skutečným.
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Při inventarizaci zásob zboží v lékárně k 30. 11. 2018 byl zjištěn rozdíl (manko) ve výši
11.957,90 Kč - sklad veřejný a rozdíl (manko) ve výši 1.768,38 Kč – sklad ústavní. Oba
rozdíly byly hlavní inventarizační komisí posouzeny jako manko do normy, s návrhem
na zaúčtování do nákladů organizace.
Za období od rozhodného dne stanoveného pro provedení fyzické inventury do konce
rozvahového dne byly stavy zásob upraveny o přírůstky a úbytky uvedeného majetku
a porovnány se stavem účetním. Dodatečným inventurním soupisem byl vyčíslen rozdíl
ve zboží v lékárně, a to manko ve výši 889,46 Kč sklad ústavní a 245,10 Kč sklad veřejný.
Zásoby potravin ve stravovacím provozu inventarizované k 30. 11. 2018 byly bez závad inventurou nebyl zjištěn rozdíl. Za období od rozhodného dne pro provedení fyzické
inventury do konce rozvahového dne byly stavy zásob ve stravovacím provozu upraveny
o přírůstky a úbytky uvedeného majetku a porovnány se stavem účetním. Nebyl zjištěn
inventurní rozdíl.
Byl proveden soupis movitých věcí zapůjčených naší organizaci do užívání na základě smluv
o výpůjčce a jejich zaevidování na podrozvahový účet.
U dokladové inventury rozvahových a podrozvahových účtů provedené k 31. 12. 2018 bylo
konstatováno, že evidovaný stav pohledávek, závazků a ostatních složek majetku, kde
se provádí dokladová inventura, souhlasí se stavy uvedenými v účetnictví.
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Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Název dokumentu

ZÁVĚREČNÝ ZÁPIS O PROVEDENÍ INVENTARIZACE
MAJETKU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, KTERÝ BYL
PŘEDÁN K HOSPODAŘENÍ NEMOCNICI VYŠKOV, P. O.

Periodická inventarizace majetku byla provedena za rok 2018 na základě písemného příkazu
k provedení fyzické inventarizace k 31. 10. 2018 s výsledkem uvedeným v následující
tabulce.
(údaje v Kč)
Účet

Předmět inventarizace

021

Budovy

028
012

Účetní stav

Stav zjištěný
inventarizací

Inventurní
rozdíl

597 844 859,64

597 844 859,64

0,00

DM do 10 000 Kč

679 345,00

679 345,00

0,00

113 050,00

113 050,00

0,00

417 607 275,28

417 607 275,28

0,00

031

Nehmotné výsledky VaV
Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
Pozemky

2 140 693,64

2 140 693,64

0,00

013

Software

12 437 205,41

12 437 205,41

0,00

032

Umělecká díla

475 000,00

475 000,00

0,00

018

DDNM

1 314 036,67

1 314 036,67

0,00

028

DDHM nad 3 000 Kč

71 036 926,44

71 036 926,44

0,00

902

DDHM 500 Kč až 3 000 Kč

14 834 912,18

14 823 780,21

-11 131,97

2 986 511,87

2 986 511,87

0,00

1 121 469 816,13

1 121 458 684,16

-11 131,97

022

DDHM do 500 Kč
Majetek
celkem

U drobného dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou od 500 Kč do 3.000 Kč,
vedeného na podrozvahovém účtu, byl zjištěn fyzickou inventurou rozdíl, a to ztráta:
název

množství

- křeslo pojízdné pro pacienty

4 ks á 2.550,00

- teploměr infra FS-700

1 ks

Celkem

Kč
10.200,00
931,97
11.131,97

2
Na základě návrhu hlavní inventarizační komise Nemocnice Vyškov, p. o., o vypořádání
inventarizačních rozdílů a na základě rozhodnutí škodní komise a závěru z jednání škodní
komise ze dne 22. 1. 2019 byl tento majetek odepsán z evidence majetku.
Oddělením evidence majetku byl chybějící majetek odepsán z účtu, na kterém byl rozdíl
fyzicky zjištěn. Zaúčtování do účetnictví organizace bylo provedeno do měsíce prosince roku
2018.

Předseda hlavní inventarizační komise:

Ing. Odrazil Josef

.................................

Členové hlavní inventarizační komise:

Klimeš Radek

.................................

Krátká Anna

.................................

Mgr. Moravová Jitka, MBA .................................
Ing. Šojdrová Jana

.................................

Nedorostková Jana

.................................

