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Vážení přátelé,

opět nastal čas zhodnotit, jak jsme byli úspěš-
ní v předchozím roce. 
Jak většina z vás jistě ví, patří naše nemoc-
nice k významným zdravotnickým zařízením 
v hlavním městě Praze a je známa nejenom 
svou úchvatnou historií, protože patří k nej-
starším nemocnicím v celé republice, ale 
také tím, že za posledních 10 let prošla vý-
znamnými změnami, jež vedly k výraznému 
zkvalitnění péče o naše pacienty. 
Po určité přestávce v roce 2005 byl rok 2006 
znovu rokem rekonstrukcí a obnovy. Podařilo 
se zrekonstruovat dva chirurgické operační 
sály, chirurgickou jednotku intenzivní péče 
a chirurgickou lůžkovou stanici. Bez nadsáz-
ky se dá v současné době říci, že chirurgic-
ké oddělení naší nemocnice nyní patří mezi 
nejmodernější oddělení svého druhu nejen 
v Praze, ale snese i srovnání s obdobnými 
zařízeními v celé Evropě. Jsme tomu moc 
rádi i s ohledem na to, že v naší nemocnici 
bývají často hospitalizováni pacienti z růz-
ných zemí Evropské unie či jiných zemí ce-
lého světa, kteří své zážitky z pobytu v naší 
nemocnici spojují s celkovým dojmem z celé 
naší vlasti. 
Uvedenými stavebními akcemi je téměř do-
končena obnova celé nemocnice a v součas-
né době zbývá opravit již jen část interního 
oddělení a dokončit obnovu vzácné barokní 
fasády. 
Je třeba podotknout, že zmíněné rekonstruk-
ce bylo možno provést pouze za finančního 
přispění zřizovatele naší nemocnice, jímž je 
městská část Praha 1. Management nemoc-
nice se za tuto finanční podporu odvděčil tím, 
že veškeré rekonstrukce proběhly za plného 
provozu bez omezení péče o naše pacienty. 
Musely proto být využity veškeré rezervy v lůž-
kovém fondu včetně spolupráce mezi všemi 
odděleními nemocnice navzájem a musel být 
rovněž zřízen na přechodnou dobu provizorní 
operační sál, který v době rekonstrukce zajiš-
ťoval veškerou operativu oddělení chirurgie, 

jež nemohla být prováděna na sálech orto-
pedických. Díky velmi komplikovaným orga-
nizačním opatřením se podařilo udržet objem 
i kvalitu péče o chirurgické pacienty na stejné 
úrovni jako v roce předchozím a nedošlo také 
k výraznějšímu poklesu tržeb od zdravotních 
pojišťoven a hospodářský výsledek naší ne-
mocnice tak zůstal prakticky vyrovnaný. 
Nejenom z hlediska stavebních rekonstrukcí, 
ale i z hlediska zkvalitňování personálního 
vybavení nemocnice byl rok 2006 velmi vý-
znamný. Podařilo se získat velmi kvalitní od-
borníky na pozice primářů interního a rehabi-
litačního oddělení. 
Primářem interního oddělení se stal docent 
Špaček, jenž do naší nemocnice přišel z Fa-
kultní nemocnice Královské Vinohrady, kde 
působil jako zástupce přednosty kardiocen-
tra. Díky jeho příchodu dochází nejen k dal-
šímu zlepšení péče o kardiologické pacienty, 
ale Nemocnice Na Františku se také zapojí 
do řady mezinárodních studií a projektů, kde 
je nový primář interního oddělení garantem 
a hlavním řešitelem. 
Podařilo se rovněž posílit naše rehabilitační 
oddělení, kde do pozice primáře byla jmeno-
vána dr. Koudelková, která k nám přišla z po-
zice zástupce přednosty kliniky rehabilitace 
ve Fakultní nemocnici Motol. Vedení naší 
nemocnice s jejím příchodem očekává zkva-
litnění péče v oblasti rehabilitace a fyzikální 
terapie nejen u ambulantních pacientů, ale 
i u hospitalizovaných nemocných, a to zvláš-
tě na odděleních neurologie a ortopedie. 
V nejbližší budoucnosti bychom rádi prosa-
dili rozšíření nemocnice v místech proluky 
u Dušní ulice, kde bychom rádi v rámci kom-
plementu zřídili moderní oddělení zobrazo-
vacích metod, klinické laboratoře, novou lé-
kárnu, oddělení příjmu naléhavých případů 
a rovněž multidisciplinární oddělení indivi-
duální péče. 
      

MUDr. Ivo Jokl

1. Úvodní slovo ředitele
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Adresa a identifikace

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Na Františku 847 / 8
110 00  Praha 1

Telefon: 222 801 111
Fax: 222 311 817
E-mail: sekretariat@nnfp.cz
WEB: www.nnfp.cz 

IČ: 00879444 
DIČ: CZ00879444 

Bankovní spojení: 
KB, a. s., Praha 1
Spálená 51
111 21  Praha 1
č. ú. 77033-011 / 0100

Statut nemocnice – výpis

Nemocnice Na Františku s poliklinikou se síd-
lem Na Františku 847 / 8, Praha 1, právnická 
osoba, je příspěvkovou organizací. 
Zřizovatelem Nemocnice Na Františku s polikli-
nikou je městská část Praha 1. 
Účelem zřízení Nemocnice Na Františku s po-
liklinikou je zajišťování poskytování lůžkových 
a ambulantních zdravotnických služeb na vyso-
ké profesionální úrovni s předností pro občany 
obvodu městské části Praha 1 a zabezpečení 
zdravotnických služeb při mimořádných situa-
cích v souladu se zákonem č. 20 / 1966 Sb., 
o péči o zdraví lidu, v platném znění, a zákona 
č. 160 / 1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních 
zdravotnických zařízeních a provádění dalších 
činností v souladu se Zřizovací listinou NNFsP. 
Statutárním orgánem Nemocnice Na Františku 
s poliklinikou je ředitel, který zastupuje tuto or-
ganizaci navenek. 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociální 
péče a zdravotnictví, registruje pod č. j. 5903 / 97 
nestátní zdravotnické zařízení Nemocnice Na 
Františku s poliklinikou, jehož zřizovatelem je 
městská část Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1. 

2. O nemocnici
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Vedení nemocnice zleva:  

Ing. Pavel Vrátil, ekonomicko-technický náměstek ředitele
JUDr. Alena Hanilcová, náměstkyně ředitele pro věci právní a personální
MUDr. Ivo Jokl, ředitel nemocnice
Eva Karpíšková, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči
MUDr. Jan Švehla, náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči

3. Vedení nemocnice
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Nemocnice Na Františku s poliklinikou hos-
podařila v roce 2006 s mírnou ztrátou ve výši 
87 000 Kč. Tento záporný hospodářský vý-
sledek vznikl i přes vnitřní úspory a provozní 
příspěvek zřizovatele, městské části Praha 1. 
Ačkoli hospodářský výsledek skončil ztrátou, 
nemocnici se dařilo udržet prodlení s pro-
plácením faktur dodavatelům na úrovni roku 
2005, tzn. zhruba 5 měsíců. 
Faktury vystavované zdravotním pojišťov-
nám jsou ve většině případů hrazeny v době 
splatnosti. V průběhu roku se snižovala i doba 
prodlení s proplácením faktur u VZP, která se 
postupně snižovala na cca 30 dnů z 60. 

Veškerou investiční činnost v roce 2006 or-
ganizoval a financoval zřizovatel NNFsP, tj. 
městská část Praha 1. Po loňském odkladu 
byla letos dokončena kompletní rekonstrukce 
chirurgických sálů, započala rozsáhlá oprava 
historické barokní fasády objektu a byla zahá-
jena rekonstrukce chirurgické JIP. Rovněž byla 
dokončena přístavba se zařízením pro reha-
bilitaci v poliklinice v Palackého ulici. Celková 
částka proinvestovaná v rámci nemovitého 
majetku byla 76 055 tis. Kč (byly převedeny 
prostředky původně rozpočtované na staveb-
ní investice v roce 2005, které nebyly v tomto 

roce realizovány). Investice zřizovatele do ob-
novy přístrojového vybavení činily 18 173 000 
korun. 

Městská část Praha 1 se podílela na provozu 
LSPP provozním příspěvkem ve výši 8 mil. Kč. 
Tento příspěvek byl posílen 5 mil. Kč z rozpo-
čtu Magistrátu hlavního města Prahy. 

Provozní příspěvek:

celkem 29 366 350 Kč
z toho příspěvek na LSPP 13 000 000 Kč
úhrady od ZP 193 020 958 Kč

náklady 322 798 623 Kč

výnosy 322 711 570 Kč
HV – 87 053 Kč

Investice v roce 2006: 

celkem 94 228 000 Kč
z toho  
stavební inv. dotace 76 055 000 Kč
inv. dotace – přístroje 18 173 000 Kč

Závazky a pohledávky k 31. 12. 2006:

závazky 60 666 000 Kč
pohledávky 37 089 000 Kč

4. Hospodaření nemocnice
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Hospodářský výsledek NNFsP 2002 – 2006
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Rok Provozní příspěvek – CELKEM 

2006 29 366 350 Kč 

Provozní příspěvek

Rok Úhrada

2006 193 020 958 Kč

Úhrady od ZP

Rok Náklady Výnosy HV

2006 322 798 623  Kč 322 711 570 Kč – 87 053  Kč

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek
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V průběhu roku 2006 se dařilo i nadále stabi-
lizovat zejména počet zdravotnických zaměst-
nanců NNFsP. Obsazením jednotlivých oddě-
lení zdravotnickými pracovníky byla naplněna 
kritéria daná Vyhláškou MZ č. 134 / 1998 Sb. 
v platném znění. Zaměstnanci NNFsP splňu-
jí odbornou způsobilost pro výkon lékařských 
a nelékařských povolání ve smyslu nových kri-
térií dle zákonů č. 95 / 2004 Sb. a č. 96 / 2004 
Sb. a jejich prováděcích předpisů. Rovněž je 
kladen důraz na průběžné prohlubování a zvy-
šování jejich odborné kvalifikace. 
K mírnému celkovému poklesu počtu zaměst-
nanců (ze 428 na 405) došlo z důvodu vyčle-
nění stravovacího provozu z činnosti NNFsP. 

V roce 2006 vzrostly průměrné platy o 9,40 % 
oproti roku 2005. Zvýšení platů se týkalo ze-
jména zdravotnických pracovníků, kteří tvoří 
84,44 % z celkového počtu všech zaměstnan-
ců NNFsP. 

Nejvíce vzrostly platy ostatních zdravotnických 
pracovníků-nelékařů s odbornou a specializo-
vanou způsobilostí (tj. laborantů radiologic-
kých a farmaceutických laborantů) o 11,1 %, 
lékařů o 10 % a farmaceutů o 9,8 %, a to 
vzhledem k nařízení vlády č. 637 / 2004 Sb., 
č. 307 / 2005 Sb. a č. 537 / 2005 Sb. Tato na-
řízení vlády byla NNFsP nucena realizovat 
v lednu a v září roku 2005 a lednu roku 2006. 

Významným stabilizačním faktorem pro za-
městnance zůstává sociální program realizo-
vaný ve spolupráci s odborovou organizací 
prostřednictvím FKSP. Příspěvky jsou zaměst-
nancům poskytovány na závodní stravová-
ní, penzijní připojištění, rekreace, sportovní 
a kulturní akce, dále jsou poskytovány půjčky 
a sociální výpomoci, dary při životních a pra-
covních výročích či při odchodu do důchodu. 

5. Personální agenda

Profese 2004 2005 2006

Řídící a správní 44  47  42 

Lékaři  63  65  68 

Farmaceuti 11  10  11

Všeobecné sestry 167  170  169 

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí 29  30  28

Zdrav. pracovníci-nelékaři s odb. a special. způsobilostí 9  8  9

Jiní odborní pracovníci-nelékaři s odb. způsobilostí 2  2  2 

Zdrav. pracovníci-nelékaři pod odb. dohledem 58  58  55

Pomocný a obslužný personál 39  38  21

Průměrný počet zaměstnanců v NNFsP 422  428  405

Vysvětlivky platné ke všem tabulkám a grafům:

1 Řídící a správní (management, technicko-administrativní pracovníci) 
2 Lékaři 
3 Farmaceuti
4 Všeobecné sestry
5 Ost. zdrav. prac.-nelék. s odb. způsob. (zdravotničtí laboranti, radiologičtí laboranti, 
 farmaceutičtí laboranti, dietní sestry, sociální pracovnice)
6 Zdrav. prac.-nelék. s odb. a special. způsob. (fyzioterapeuti, logopedi, psychoterapeuti)
7 Jiní odb. prac.-nelék. s odb. způsob. (laboranti a vedoucí laboranti – jiní VŠ a SŠ)
8 Zdrav. prac.-nelék. pod odb. dohledem (ošetřovatelky a sanitáři)
9 Pomocný a obslužný personál

Vývoj počtu zaměstnanců NNFsP v období 2004 – 2006
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Přehled personálu zdravotnického provozu v roce 2006

Struktura personálu NNFsP v roce 2006

Na zabezpečení provozu zdravotnického zařízení se podílelo 405 zaměstnanců. 
Struktura personálu dle jednotlivých kategorií:    

Podíl jednotlivých kategorií zaměstnanců v NNFsP roce 2006

Ost. zdrav. prac.- 
-nelék. s odb. způsob. 

Všeobecné sestry Jiní odb. prac.- 
-nelék. s odb. způsob. 

Zdrav. prac.-nelék. 
s odb. a special. způsob. 

Pomocný a 
obslužný personál

Zdrav. prac.-nelék. 
pod odb. dohled. 

Lékaři Řídící a správní 
(management, technicko- 
-admin. pracovníci) Farmaceuti

Ost. zdrav. prac.- 
-nelék. s odb. způsob. 

Všeobecné sestry Jiní odb. prac.-nelék. 
s odb. způsob. 

Zdrav. prac.-nelék. 
s odb. a special. způsob. 

Lékaři Zdrav. prac.-nelék. pod odb. dohled. Farmaceuti
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Vývoj platů zaměstnanců NNFsP v období 2004 – 2006

Profese 2004 2005 2005 / 2004
(meziroční
nárůst v %)

2006 2006 / 2005
(meziroční
nárůst v %)

2006 / 2004
(meziroční
nárůst v %)

Řídící a správní 18 738 19 022 1,50 % 20 282 6,60 % 8,20 %

Lékaři 30 313 34 460 13,70 % 37 922 10,00 % 25,10 %

Farmaceuti 34 341 36 307 5,70 % 39 880 9,80 % 16,10 %

Všeobecné sestry 17 672 18 701 5,80 % 20 351 8,80 % 15,10 %

Ostatní zdrav. pracovníci-

-nelékaři s odb. způsobilostí

19 417 20 596 6,10 % 22 893 11,10 % 17,90 %

Zdrav. pracovníci-nelékaři 

s odb. a special. způsobilostí

13 085 16 535 26,40 % 16 963 2,50 % 29,60 %

Jiní odborní pracovníci- 

-nelékaři s odb. způsobilostí

22 764 26 106 14,70 % 28 009 7,20 % 23,00 %

Zdrav. pracovníci-nelékaři 

pod odb. dohledem

11 531 12 426 7,80 % 13 473 8,40 % 16,80 %

Pomocný a obslužný personál 11 856 11 970 0,90 % 12 705 6,10 % 7,10 %

Průměrný plat v NNFsP 18 911 20 272 7,20 % 22 193 9,40 % 17,30 %

rok 2004 rok 2005 rok 2006
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V roce 2006 se nemocnice zaměřila na plně-
ní vyhlášky č. 255 / 2003 Sb., kterou se sta-
noví správná lékárenská praxe, bližší pod-
mínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, 
výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve 
zdravotnických zařízeních a bližší podmínky 
provozu lékáren a dalších provozovatelů vy-
dávajících léčivé přípravky. Šetření bylo pro-
vedeno na všech pracovištích nemocnice. 
Druhým důležitým úkolem bylo vytvoření 
a zavedení jednotné ošetřovatelské doku-
mentace na odděleních intenzivní péče. 
V letošním roce bylo provedeno šetření spo-
kojenosti pacientů nemocnice, které se rea-
lizuje vždy v časovém období dvou let. 

Trvale jsou sledovány tyto indikátory kvality: 

1. kvalifikace personálu
2. výskyt pádů 

3. mimořádné události 
4. spokojenost pacientů 
 s ošetřovatelskou péčí 
5. ošetřovatelská dokumentace 
6. tvorba a revize standardních postupů 
 ošetřovatelské péče

Kvalifikace nelékařských 
zdravotnických pracovníků

Do kategorie nelékařských zdravotnických 
pracovníků patří všeobecné sestry (VS), dále 
pak fyzioterapeuti, radiologičtí laboranti, zdra-
votničtí a farmaceutičtí laboranti a zdravotně-
-sociální pracovník, které lze zahrnout pod 
název jiní odborní pracovníci (JOP) a zdravot-
ničtí pracovníci pod dohledem bez maturity. 

6. Úsek ošetřovatelské péče

všeobecná sestra JOP

rok 2005 2006 rok 2005 2006

počet celkem 165,45 168,46 počet celkem 35,75 35,75

Z celkového počtu všeobecných sester je 161,46 (95,85 %) způsobilých k výkonu povolání bez 
odborného dohledu a JOP 32,75 (91,61 %). 
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Kontinuální vzdělávání

1. Ve smyslu znění zákona č. 96 / 2004 Sb., 
o nelékařských zdravotnických povoláních, 
probíhalo zapracování absolventů a nových 
pracovníků podle stupně vzdělání a podle 
toho, zda vlastní osvědčení k výkonu povo-
lání bez odborného dohledu. 

2. Nelékařští zdravotničtí pracovníci se účast-
nili různých seminářů, kongresů, sympozií, 
konferencí a kurzů, na kterých byla účast 
pasivní i aktivní. 

 Celoústavní semináře se věnovaly proble-
matice komunikace zdravotníka a pacienta 
(IPVZ Praha 10), jak zvládat obtížné situace 
a reakce při jednání s pacienty, klienty a pří-
buznými (HARTMANN akademie), dále pak 
odborné semináře - odsávání z dýchacích 
cest u pacientů při umělé plicní ventilaci, 
komplexní ošetřovatelská péče o nemocné 
se stomiemi a vlhké hojení ran. 

 
3. V roce 2006 byla pro celoživotní vzdělává-

ní nelékařských zdravotnických pracovníků 
stanovena finanční částka, která je určena 
k prohlubování, doplňování a zvyšování vě-

domostí. Za správné využívání dané částky 
zodpovídá vedoucí pracovník nelékařských 
zdravotnických povolání jednotlivých praco-
višť. 

4. Spolupráce se vzdělávacími organizacemi:

a) VOŠZ Suverénního řádu maltézských rytí-
řů, Praha 2, Ječná 33 

 – praxe studentů

b) UK – 1., 2., 3. LF    
 – ošetřovatelská praxe mediků

c) VŠZ o. p. s., Praha 5, Duškova 7   
– praxe studentů

5) Výzkumné studie probíhaly v rámci zvyšová-
ní kvalifikace nelékařských zdravotnických 
pracovníků z různých fakult a jejich výstupy 
slouží ke zkvalitňování ošetřovatelské péče. 

Pády a jiné mimořádné události

Šetření pádů pacientů nemocnice je jedním 
z ukazatelů kvality péče. Probíhá kontinuálně 
od pilotního projektu v r. 2002 – 2003. 

Podíl zranění na počet pádů v NNFsP – porovnání s výsledky studie ČR

Podíl zranění na počet pádů v %

Studie ČR NNFsP 2005 NNFsP 2006

Celé zdravotnické zařízení 42,92 37,38 34,69

pilotní projekt r. 2005 r. 2006

lehká zranění 61,1 25,23 28,57

těžká zranění 38,9 12,15  6,12

(Studie ČR – Charvátová, Jurásková: Pád pacienta jako indikátor kvality, Výroční zpráva ošetřovatelské péče r. 2004 FN Plzeň)

Závažnost zranění – porovnání s pilotním projektem v období 
VII / 2002 – VI / 2003 s rokem 2005 a 2006 v NNFsP v %
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Ošetřovatelská dokumentace a stan-
dardní postupy ošetřovatelské péče 

Trvale je pozornost v nemocnici zaměřena na sle-
dování vedení jednotlivých částí ošetřovatelské 
dokumentace. Ošetřovatelská překladová / pro-
pouštěcí zpráva byla přepracována dle ošetřova-
telského modelu M. Gordonové. 
Vytvořeno a uvedeno do praxe bylo pět standard-
ních postupů ošetřovatelské péče, které jsou pro 

ošetřovatelský personál k dispozici na intrane-
tových stránkách NNFsP. Pro usnadnění a jed-
notnost interního, chirurgického a ortopedického 
oddělení vypracovaly vrchní sestry plány ošet-
řovatelské péče pacientů s určitými diagnózami, 
specifickými pro jednotlivá klinická pracoviště.
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Vzhledem k obsáhlosti protokolu lze hodnotit 
důvody pádů z různých pohledů: věk pacientů, 
působení dlouhodobě užívaných léků, sou-
časný zdravotní stav, používání různých kom-
penzačních pomůcek atd. 

Jiné mimořádné události nebyly v roce 2006 
evidovány. 

Spokojenost pacientů

Dotazníkové šetření probíhalo od dubna do 
září r. 2006, na dotazy odpovědělo 49,56 % 
pacientů. 

Srovnání celkového hodnocení oddělení a nemocnice v roce 2004 a 2006 
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7. 1 ARO
7. 2 Chirurgické oddělení
7. 3 Oddělení ortopedie a traumatologie 
 pohybového ústrojí
7. 4 Interní oddělení
7. 5 Neurologické oddělení 
 a neuropsychiatrické centrum
7. 6 Oddělení dlouhodobě nemocných

7. 7 Oddělení klinické biochemie
7. 8 Radiodiagnostické oddělení
7. 9 Oddělení léčebné rehabilitace
7. 10 Tabulka srovnání mortality NNFsP 
 a ČR dle oborů
7. 11 Graf skladby pacientů dle trvalého 
 bydliště

7. Úsek léčebné péče – jednotlivá oddělení
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Profil oddělení

Resuscitační stanice

V současné době má resuscitační stanice 
6 lůžek a jedno lůžko určené pro urgentní 
příjem. 

Interiér resuscitační stanice je již definitivně 
zrekonstruován. Přístrojové vybavení je na 
vysoké technické úrovni, v roce 2006 byla 
kompletně obměněna bed-side monitorovací 
jednotka, včetně centrály. Byl zakoupen pří-
stroj pro kontinuální hemodiafiltraci, který na-
hrazuje ledvinné funkce u pacientů s akutním 
renálním selháním. 

Jednotka poskytuje komplexní péči pacien-
tům, kterým selhaly základní životní funkce 
– dech, oběh či vědomí. Spektrum pacientů, 
kteří jsou hospitalizováni na resuscitační sta-
nici, zůstává nadále obdobné – akutní selhání 
plic při onemocnění kardiovaskulárního apa-
rátu, při progresi závažných plicních onemoc-
nění (chronická obstrukční plicní nemoc, plic-
ní fibróza), zánětlivá onemocnění plic, selhání 
plicních funkcí v pooperačním období u pa-
cientů pokročilého věku. 

Vytvořila se úzká spolupráce s neurologickým 
oddělením při ošetřování pacientů s porucha-
mi vědomí nejrůznější etiologie. V roce 2006 
se podstatně zlepšila meziooborová spolu-

práce, zejména ve vztahu k radiodiagnostice. 
Vzhledem k větším možnostem rekonstruova-
né chirurgické JIP jsme nabídli užší spolupráci 
při ošetřování chirurgických pacientů. 

Průběžný příjem pacientů od zdravotnické 
záchranné služby je samozřejmý. 

Anesteziologická stanice

Poskytovala v roce 2006 služby na třech ope-
račních sálech, jednom chirurgickém a dvou 
ortopedicko-traumatologických, jeden chirur-
gický sál byl v rekonstrukci. Za úspěch pova-
žujeme udržení stejné ekonomické výkonnosti 
oddělení při omezené operační kapacitě chi-
rurgického oddělení. 

S výhledem otevření nových operačních sálů 
byl pořízen intubační fibrolaryngoskop a per-
sonál byl zaškolen v jeho používání. 

V rámci anestézie u ortopedických výkonů do-
šlo k rozšíření spektra méně běžných technik 
regionální anestézie. 

Primář oddělení: MUDr. Jan Švehla
Zástupce primáře: MUDr. Michaela Piňosová
Vrchní sestra: Miluše Černá
Počet lékařů: 8 
Počet sester resuscitační stanice: 18
Počet sester anesteziologické stanice: 4

7 . 1 Anesteziologicko-resuscitační oddělení
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Výhled oddělení do budoucnosti

a)  Materiálně-technické zabezpečení

1.  Průběžné obnovování přístrojů pro umělou 
plicní ventilaci, nový transportní dýchací pří-
stroj. 

2.  Modernizace anesteziologického vybavení 
v r. 2007 v souvislosti s uvedením rekon-
struovaných chirurgických operačních sálů 
do provozu. 

3.  Přístroj pro monitorování srdečního výdeje 
miniinvazivní technikou. 

4.  Zprovoznění anesteziologické ambulance 
a ambulance pro léčbu chronické bolesti. 

5.  Přístroj pro bispektrální transkraniální ana-
lýzu úrovně hloubky anestézie. 

b) Organizačně-personální změny 
 a další vzdělávání

1.  Příprava oddělení na organizaci pracovní 
doby v souladu s novým Zákoníkem práce.

2.  Příprava dvou mladých kolegů na získání 
specializované způsobilosti v oboru a pří-
prava jednoho lékaře na složení speciali-
zační atestace. 

Základní statistické ukazatele 
oddělení za rok 2006

počet resuscitačních lůžek 6
počet přijatých 122
průměrná obložnost (v %) 74,6 
průměrná ošetřovací doba (dny) 12,3
počet zemřelých 29
průměrná úmrtnost (v %) 23,8
počet dnů hygienické uzavírky 25

Speciální statistické ukazatele 
oddělení za rok 2006

počet anesteziologických pracovišť 3
počet podaných anestezií 2 319
z toho v ústavní pohotovostní službě 328
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Profil oddělení

Hlavní pracovní náplní chirurgického oddělení 
je již tradičně gastroenterochirurgie, převážně 
zaměřená na chirurgii biliárního systému, dále 
na chirurgii koloproktologickou a chirurgii pan-
kreatu. Největší zastoupení má program onko-
chirurgický. V rámci tohoto programu pracuje 
i poradna pro onemocnění prsu, řešící převáž-
ně nádorová onemocnění prsní žlázy. Dále je 
operativa chirurgického oddělení zaměřena 
na onemocnění štítné žlázy, onemocnění žil-
ního systému dolních končetin a operace kýl, 
včetně kýl rozsáhlých a recidivujících. Vysoké 
procento operací je prováděno miniinvazivní 
laparoskopickou technikou, v roce 2006 bylo 
provedeno 406 laparoskopických operací, 
jedná se hlavně o laparoskopické cholecys-
tektomie, appendektomie, operace hiátových 
kýl, miniinvazivní operace tříselných a recidi-
vujících kýl, bandáže žaludku pro obezitu, mi-
niinvazivní bederní sympatektomie i operace 
složitých žilních onemocnění (miniinvazivní 
přerušení insuficientních žilních perforátorů).
Chirurgické oddělení bylo ustanoveno jako 
referenční centrum pro výuku moderní, pro-
gresivní metody operačního řešení prolapsu 
anu a pokročilých stádií hemoroidální nemoci 
metodou dle prof. Longa. Pracoviště má nej-
vyšší počet takto provedených operací v Čes-
ké republice a nejbohatší zkušenosti s touto 

operační metodou. Proto jsou na chirurgickém 
oddělení pořádány opakovaně školicí kurzy 
v této technice. 

Komplement chirurgického oddělení

Centrální ambulance chirurgických oborů 
(CACHO) 

Organizačně je začleněna pod oddělení or-
topedie a traumatologie, její částí je ordinace 
chirurgického oddělení a proktologická am-
bulance. Na chirurgické ambulanci jsou mimo 
jiné pacienti objednáváni k přijetí na lůžkové 
oddělení, jsou zde prováděna předoperační 
vyšetření a pravidelné pooperační kontroly 
propuštěných pacientů. Součástí ambulance 
je i poradna gastroenterochirugická, poradna 
plasticko-estetické chirurgie, poradna flebolo-
gická a poradna pro onemocnění prsu. Sou-
částí je též ambulantní operační sálek, kde 
jsou prováděny drobnější chirurgické operační 
výkony, převážně z oblasti plasticko-estetické 
chirurgie.

Operační sály

V době od července do listopadu 2006 proběh-
la kompletní rekonstrukce obou chirurgických 
operačních sálů. V současnosti má chirurgické 
oddělení dva moderní operační sály s moder-
ním technickým vybavením. Je zajištěn do-

Primář oddělení: 
doc. MUDr. František Chaloupka, CSc. 

Zástupce primáře: MUDr. Stanislav Černý
Vrchní sestra: Blanka Vrátilová
Počet lékařů: 11
Počet sester: 37

7 . 2 Chirurgické oddělení 
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konalý komfort nejen pro ošetřující personál, 
ale hlavně pro operované pacienty. Technické 
vybavení dovoluje provádět i ty nejnáročnější 
operační výkony. Přestože byly během rekon-
strukčních prací výrazně složitější podmínky, 
nedošlo k výraznějšímu poklesu počtu ošet-
řených pacientů ani k významnějšímu poklesu 
počtu operací.

JIP 

30. října 2006 byla zahájena kompletní rekon-
strukce jednotky intenzivní péče. Jejím vý-
sledkem bude rozšíření prostoru JIP, špičkové 
technické vybavení s moderními monitorovací-
mi jednotkami všech lůžek s možností umělé 
plicní ventilace.

Výuková a výzkumná činnost 

V roce 2006 byla přednesena dvě odborná 
sdělení na mezinárodních kongresech. Dále 
bylo publikováno jedenáct prací v odborných 
časopisech z problematiky práce chirurgické-
ho oddělení. Primář oddělení doc. Chaloupka 
je členem redakční rady lékařského periodika 
„Causa Subita“. Dr. Havel externě vyučuje na 
vyšší zdravotnické škole. Chirurgické oddělení 
je referenčním centrem pro výuku nového, mo-
derního operačního řešení prolapsu konečníku 
a hemoroidální nemoci metodou dle prof. Lon-
ga.

Základní statistické ukazatele oddělení 
za rok 2006:

počet standardních lůžek  52
počet nadstandardních lůžek 1 
počet lůžek JIP 5
počet přijatých 1 538
počet zemřelých 52
průměrná úmrtnost (v %) 3,4

Na operačních sálech bylo provedeno celkem 
1159 operací, z toho 154 urologických.
Na ambulantním operačním zákrokovém sál-
ku bylo provedeno 154 menších operačních 
výkonů.
V tomto roce bylo provedeno 232 specializova-
ných invazivních urologických vyšetření.
Na chirurgické ambulanci bylo vyšetřeno 
a ošetřeno 12 547 pacientů. 

Výhled do budoucna 

V roce 2007, již na zcela rekonstruovaném 
chirurgickém oddělení, bude zaměřena pozor-
nost na další rozvoj jednotlivých směrů oboru, 
v oblasti gastroenterochirurgie na nové směry 
a metody v oblasti onkochirurgie, dále bude 
soustředěna pozornost na další rozšiřování 
spektra miniinvazivních laparoskopických vý-
konů, mimo jiné i rozšíření videoasistovaných 
resekcí tenkého střeva i tračníku nebo zvýšení 
počtu laparoskopicky řešených náhlých příhod 
břišních. V průběhu roku počítáme se zařaze-
ním některých operačních výkonů do režimu 
tzv. „jednodenní chirurgie“. V neposlední řadě 
bude obohaceno spektrum výkonů v oblasti 
plasticko-estetické chirurgie. 
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Primář oddělení: MUDr. Lubomír Hruška
Zástupce primáře: MUDr. Václav Čečelovský
Vrchní sestra: Irena Dokoupilová
Počet lékařů: 7
Počet sester: 19

Oddělení

Oddělení poskytuje komplexní léčbu nemocí 
pohybového ústrojí a vrozených vad u pa-
cientů od l5 let věku. Dále zajišťujeme nepře-
tržitou léčbu poranění v oblasti pohybového 
ústrojí, tj. poranění končetin a páteře. Odděle-
ní je schopno zajistit konzervativní a operační 
léčbu na současné špičkové úrovni. V případě 
operací páteře spolupracujeme se spondylo-
chirurgickým odd. FN Motol, kde jsou tyto ope-
race po přípravě provedeny a pacienty přebí-
ráme zpět. 
V oblasti ošetření končetin a pánve je oddě-
lení schopno zajistit operační léčbu v plném 
rozsahu. 
Následná rehabilitační péče je zajištěna ve 
spolupráci s rehabilitačním oddělením ne-
mocnice. Pacienti, kteří nemohou být po ope-
raci propuštěni do domácí péče, jsou předáni 
k další péči do zařízení rehabilitační nebo ná-
sledné péče. 
Naším nosným programem je komplexní 
artroskopické ošetření kloubů, endoprotetika 
 (náhrady kloubů) a traumatologie. Náročná 
péče po úrazech nebo operacích je zajištěna 
na lůžkovém oddělení, v akutním období na 
JIP, následně na standardních lůžkách s mož-
ností nadstandardního pobytu. 

Ambulance

Je součástí komplexu chirurgických obo-
rů a zajišťuje nepřetržitou péči o pacienty 
s onemocněním nebo poraněním pohybo-
vého ústrojí. Dále zde kontrolujeme pacienty 
po operacích a máme poradny pro pacienty 
s chronickým postižením. V rámci ambulance 
se provádějí i drobné operační zákroky v na-
šem oboru. Stinnou stránkou je narůstající po-
čet pacientů k ošetření pod vlivem návykových 
látek a s agresivním chováním, jejich počet 
zvláště v nočních hodinách je převažující. 

Operační sály

Po rekonstrukci plně využíváme dva operační 
aseptické sály k plánované i akutní operativě. 
Oddělení je schopno zajistit péči na současné 
evropské úrovni. 
 
Základní statistické ukazatele 
oddělení za rok 2006

příjem 1 285 pacientů

operace 1 384 pacientů
(u některých bylo i více výkonů v jednom 
sezení, počet operačních výkonů je 1500 / rok)

zemřelí  4 pacienti

7 . 3 Oddělení ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
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Primář oddělení:  
 Doc. MUDr. Rudolf Špaček, CSc.
Zástupce primáře: MUDr. Vlasta Pivarčiová
Vrchní sestra: Bc. Marie Vávrová
Počet lékařů: 18
Počet sester: 54
Počet lůžek: 103

Profil oddělení

Interní oddělení se zabývá diagnostikou a léč-
bou chorob v celém rozsahu oboru vnitřního 
lékařství se zvláštním zaměřením na onemoc-
nění srdce, cév, zažívacího traktu a metaboliz-
mu. 

Jednotka intenzivní péče (JIP – 6 lůžek). 
Jde o specializovanou stanici sloužící pro pří-
jmy pacientů se závažnými, život ohrožujícími 
stavy. Zajišťuje především akutní péči kardio-
logickou a metabolickou. Stanice je vybavena 
moderním monitorovacím systémem umož-
ňujícím sledování základních životních funkcí 
pacientů, přístrojem pro umělou plicní ventilaci 
a přístroji pro invazivní i neinvazivní monitoro-
vání krevního tlaku. Vybavení také umožňuje 
provádění externí elektrické stimulace srdeční-
ho svalu při závažných arytmiích. Léčba paci-
entů s akutními koronárními syndromy probíhá 
on-line ve spolupráci s Kardiocentrem Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady. U nejzávaž-
nějších případů JIP úzce spolupracuje s ARO 
NNFsP. Zároveň poskytuje konziliární služby 
všem ostatním oddělením nemocnice. U in-
dikovaných pacientů je na tomto oddělení, ve 
spolupráci s oddělením neurologie, prováděna 
trombolytická léčba cévních mozkových pří-
hod. 

Jednotka intermediální péče (IMP, lůžková 
stanice B – 19 lůžek). Slouží k překladům ne-
mocných z JIP, jejichž zdravotní stav již nevy-
žaduje intenzivní péči. Pacienti jsou umístěni 
na dvoulůžkových, resp. třílůžkových pokojích. 
Na stanici se soustřeďují především pacienti 
po infarktu myokardu, plicní embolii, epizodě 
akutního srdečního selhání, před a po srdeč-
ních katetrizacích nebo po kardiochirurgických 
výkonech. Přístrojové vybavení umožňuje tele-
metrické monitorování srdečního rytmu u cho-
dících, již rehabilitujících pacientů a diagnostiku 
akutních cévních komplikací. 

Lůžková stanice A – 22 lůžek. Jde o nově 
zrekonstruovanou stanici s dvoulůžkovými, 
resp. třílůžkovými pokoji, které mají většinou 
vlastní sociální zařízení. Oddělení, na kterém 
kromě civilního personálu pracují také řádové 
sestry, slouží pro příjmy všech interně nemoc-
ných se speciálním zaměřením na poruchy 
metabolizmu, zvláště diabetes mellitus. Úzce 
spolupracuje s endokrinologickou ambulancí 
nemocnice. 

Lůžková stanice C – 28 lůžek. Na tomto nově 
zrekonstruovaném oddělení s dvoulůžkovými 
až třílůžkovými pokoji se soustřeďují přede-
vším nemocní s problémy zažívacího traktu. 
Oddělení tvoří jeden funkční celek s přilehlým 

7 . 4 Interní oddělení
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gastroenterologickým pracovištěm. 
Lůžková stanice D – 24 lůžek. Oddělení ve 
spolupráci s centrální příjmovou ambulancí 
slouží k příjmům především rajonních pacientů 
s celým spektrem interních onemocnění. 

Komplement interního oddělení tvoří:

– Centrální ambulance interních oborů za-
jišťující vyšetření a příjem pacientů na interní 
i neurologické oddělení. Zde probíhají ambu-
lantní vyšetření interních pacientů a předope-
rační vyšetření pro chirurgické obory. 

– Laboratoř neinvazivní kardiologie, která 
zajišťuje kompletní škálu kardiologických a an-
giologických vyšetření. Je vybavena kvalitním 
ultrazvukovým přístrojem s možností prove-
dení transthorakální i jícnové echokardiografie 
a možností cévní diagnostiky. Součástí labora-
toře je přístrojové vybavení pro zátěžové testy, 
spirometrické vyšetření a ambulantní monito-
rování EKG i krevního tlaku. Veškerá invazivní 
kardiologická vyšetření, včetně kardiochirurgic-
kých výkonů a implantace kardiostimulátorů, 
jsou zajištěna ve spolupráci s Kardiocentrem 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

– Kardiologická poradna zajišťuje dispenza-
rizaci pacientů se závažnějšími chronickými 
kardio-angiologickými onemocněními. 

– Gastroenterologické pracoviště se zabývá 
diagnostikou a terapií chorob celého trávicího 
ústrojí. Podílí se na celonárodním programu 
časné diagnostiky kolorektálního karcinomu 
v ČR. Na tomto technicky špičkově vybaveném 
pracovišti se provádí kompletní diagnostická 
endoskopická vyšetření horního i dolního trá-
vicího traktu a celé spektrum endoskopických 
terapeutických výkonů, jako např. polypek-
tomie, stavění krvácení včetně skleroterapie 
nebo drcení a odstraňování kamenů ze žlučo-
vých cest. 

– Gastroenterologická poradna především 
zajišťuje dlouhodobé sledování pacientů s ná-
dorovými a ostatními závažnými onemocně-
ními zažívacího traktu. Pečuje také o některé 
pacienty po operacích na zažívacím traktu. 

– Hepatologická poradna dlouhodobě sledu-
je pacienty s onemocněními jater. 

– Poradna pro onemocnění metabolizmu se 
soustřeďuje na péči o komplikované pacienty 
s cukrovkou, poruchami tukového metaboliz-
mu a obezitou. 

Výzkumná a výuková činnost

Na interním oddělení probíhá celoročně pre-
graduální výuka mediků 4. a 6. ročníku všech 
tří pražských lékařských fakult. Probíhají zde 
pravidelné prázdninové praxe mediků i praxe 
žákyň středních zdravotních škol. 
Oddělení je aktivně zapojeno také do výzkum-
né činnosti. V současnosti zde probíhá několik 
významných mezinárodních randomizovaných 
klinických studií. Řešeny jsou například pro-
blémy moderní léčby chronického srdečního 
selhání, tromboembolické nemoci nebo pre-
vence gastrointestinálních komplikací u paci-
entů chronicky užívajících antirevmatika. 

Výhled do budoucna

Cílem je další zkvalitnění péče o širší spektrum 
interních pacientů. V roce 2007 je v plánu ná-
kup nového moderního ultrazvukového přístro-
je, který výrazným způsobem zpřesní diagnos-
tiku kardiovaskulárních onemocnění a umožní 
práci angiologické poradny. Pro potřeby inter-
ních i chirurgických nemocných bude založen 
nutriční tým a vypracovány příslušné standar-
dy péče. Rozšíří se práce v jednotlivých porad-
nách oddělění pro ambulantní pacienty. 
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Základní statistické ukazatele

počet standardních lůžek 96
počet nadstandardních lůžek  1
počet lůžek JIP 6

počet přijatých pacientů: 2 896
průměrná obložnost stand. oddělení 73,7 %
průměrná obložnost JIP 70,9 %
průměrná ošetřovací doba na stand. 
oddělení (dny) 8,96
průměrná ošetřovací doba na JIP (dny) 3,18
počet zemřelých 223
průměrná úmrtnost (v %) 7,7

Speciální statistické údaje za rok 2006

počet ošetřených pacientů v poradnách:
kardiologická a lipidologická poradna 4 061
diabetologická a obezitologická poradna 866

počet speciálních vyšetření:
holterovo monitorování 331
ergometrie 148
transthorakální echokardiografie 1 442
jícnová echokardiografie 84
spirometrie 236
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Primář: Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 
Zástupce primáře: MUDr. Josef Effler
Odborný zástupce pro psychiatrii: MUDr. Erik Herrmann
Vedoucí lékař video-EEG 
monitorovací jednotky: MUDr. Tomáš Nežádal
Vrchní sestra: Martina Kostúrová 
Počet lůžek: 25
z toho: video-EEG monitorovací 2 
Počet lékařů: 10 
Ostatní odborníci: psycholog 1, logoped 1, psychiatr 2 
Počet sester: 13 
E-mail: neurologie@nnfp.cz

Profil oddělení

Neurologické oddělení zajišťuje komplexní 
neurologickou péči hospitalizační i ambulantní. 
Specifikou tohoto oddělení je epileptologické
centrum – jedno z celkem pěti v ČR. Toto 
centrum se zabývá diagnostikou a komplexní 
léčbou farmakorezistentních forem epilepsie. 
K dispozici má video-EEG monitorovací jednot-
ku a má oprávnění indikovat pacienty k invaziv-
ní epileptochirurgické léčbě. Ojedinělý je také 
program diagnostiky a léčby psychogenních 
neepileptických záchvatů disociačních a neuro-
psychiatrický program (léčba stavů po CMP, 
po úrazech, při chronických bolestech, při úz-
kostných depresivních poruchách a při soma-
toformních poruchách). Neurologické oddělení 
je aliančně propojeno s předními pracovišti po 
celé republice, zvláště významná je spolupráce 
s neurochirurgickou klinikou 1. LF UK. 
Oddělení poskytuje také pregraduální a post-
graduální výuku pro 1. LF v Praze a IPVZ při 
postgraduální výuce lékařů. Neurologické oddě-
lení poskytuje trvalou konziliární službu v rámci 
nemocnice a superkonziliární služby pro jiná 
neurologická oddělení, především v oblasti epi-
leptologie. Neuropsychiatrické centrum, které 
je také součástí oddělení, úzce spolupracuje 
s psychiatrickou klinikou 1. LF UK a s Psychia-
trickým centrem 3. LF UK Praha. 
Neurologické oddělení provádí také komplexní 
diagnostiku cévních mozkových příhod, a to ve 
spolupráci s interním oddělení (UZ, ECHO…), 

součástí léčby CMP je i léčba trombolytická. 
Invazivní léčba CMP se provádí ve spolupráci 
s neurochirurgickou klinikou 1. LF UK. V rámci 
neurologického oddělení funguje také ambulan-
ce pro léčbu chronické bolesti, která je schopna 
pacienty léčit nejen konzervativně, ale ve spo-
lupráci s ARO zajišťuje také invazivní aneste-
ziologické postupy, především u pacientů s bo-
lestmi dolní bederní páteře (tlakové kaudální 
blokády, epidurální blokády, blokády nervových 
pletení a periferních nervů). 
Dále v rámci oddělení funguje poradna pro 
zánětlivá onemocnění nervové soustavy, za 
zmínku stojí úspěchy při včasné diagnostice 
a léčbě roztroušené sklerózy, neuroboreliózy 
aj. Oddělení je komplexně přístrojově vybaveno 
– EEG, přenosné EEG, video-EEG monitoro-
vací jednotka, sonografie pro aktuální diagnos-
tiku CMP atd. 
Oddělení je situováno do ojedinělých, nově zre-
konstruovaných prostor historické části nemoc-
nice. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním 
zařízením. 

Komplement neurologického oddělení

Všeobecná neurologická ambulance zajišťu-
je komplexní ambulantní péči o neurologické 
pacienty před předáním lékařům první linie, 
organizuje a plánuje příjem pacientů na lůžko-
vé oddělení. Ambulance a poradna pro léčbu 

7 . 5 Neurologické oddělení a neuropsychiatrické centrum
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chronické bolesti – viz výše. Poradna pro zánět-
livá onemocnění nervové soustavy – viz výše.  
Epileptologické a neuropsychiatrické centrum 
– viz. výše. Video-EEG monitorovací jednot-
ka – viz. výše. Nově bylo zavedeno komplexní 
vyšetřování řidičů-profesionálů (vyšetření neu-
rologické-EEG-neuropsychologické). V tomto 
ohledu jsou na našem oddělení konzultovány 
nejasné případy z primárních neurologických 
pracovišť.

Výzkumná a vědecká činnost

V roce 2006 probíhala celá řada preklinických 
i klinických studií, a to:

a) oblast epileptologie – celkem 5 studií – 
nová farmaka v léčbě rezistentních forem 
epilepsie,

b ) oblast neurologie-algeziologie – celkem 
4 studie – především problematika neuropa-
tických bolestí a jejich farmakoterapie,

c ) neurologické oddělení se také aktivně podílí 
v rámci 1. LF UK na řešení dlouhodobého 
výzkumného záměru pro léta 2005–2011 
v oblasti patofyziologie neuropsychiatric-
kých onemocnění a její klinické aplikace. 

Výhled do budoucnosti

1.  Zlepšení dostupnosti MRI, MRI-angiografie, 
optimálně v prostorách NNFsP. 

2.  Probíhá další prohloubení spolupráce s roz-
šířeným rehabilitačním oddělením.

3.  V současné době je realizováno rozšíření 
spolupráce v oblasti algeziologie se speci-
alizovaným revmatologickým pracovištěm. 

4.  Zachovat a rozšířit návaznost na pregra-
duální výuku 1. LF UK a na postgraduální 
výuku IPVZ.

5.  Dokončení započatých studií a klinických 
záměrů, snaha o získání dalších grantů, 
zahájení nových klinických a preklinických 
studií.

6.  Je podána žádost o akreditaci a postgra-
duální výuku.

7.  Další rozvoj epileptologického a neuropsy-
chiatrického programu.

Základní statistické ukazatele 
oddělení za rok 2006

Počet standardních lůžek 25
Počet lůžek pro video-EEG monitorování 2

Počet přijatých pacientů 924 
Průměrná obložnost (v %) 88,3
Průměrná ošetřovací doba (dny) 8,63
Počet zemřelých 3
Průměrná úmrtnost (v %) 0,32
Video EEG monitorace, počt pacientů 131 
Lumbální punkce 79
Kaudální tlaková blokáda 83

Celkový počet všech neurologických 
ambulantních vyšetření: 17 593
EEG-elektroencefalografická vyšetření  2 944
EMG-elektromyografická vyšetření 
a evokované potenciály 992
Sonografická vyšetření mozkových cév 756
Ambulantní neurologická vyšetření 10 670 
Psychologická vyšetření 2 231
Další prováděná klinická vyšetření 
psychiatrická a logopedická 1 128
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Primář: MUDr. Ivo Jokl
Vrchní sestra: Miroslava Kalousová

Počet lékařů: 3
Počet sester: 8
Pomocný personál: 4
Rehabilitační pracovník: 1

Profil oddělení

Jedná se o nově zrekonstruované a vybavené 
oddělení, které bylo uvedeno do provozu 1. 1. 
2000. Je schopno poskytnout pacientům vy-
soký standard lékařské i ošetřovatelské péče. 
Pokoje jsou 2–3lůžkové a jsou velmi dobře 
technicky vybavené i pro klienty se zhoršenou 
pohyblivostí. Pracuje v návaznosti na ostatní 
oddělení nemocnice a plně využívá nemoc-
ničního komplementu, včetně rehabilitace. 
Pacienti jsou přijímáni jednak z akutních lůžek 
nemocnice, jednak jsou na toto oddělení umís-
ťováni pacienti ze spádových i nespádových 
zařízení akutní péče. Po zlepšení zdravotního 
stavu odcházejí domů nebo do domovů dů-

chodců. Činnost oddělení je dlouhodobě vel-
mi kladně hodnocena jak pacienty, tak i jejich 
příbuznými. Rozvoj oddělení bude zaměřen 
na další zkvalitnění rehabilitační péče o naše 
klienty. 

Základní statistické ukazatele
oddělení za rok 2006

počet lůžek 26
počet přijatých 48
průměrná obložnost (v %) 99,2
průměrná ošetřovací doba (dny) 174,3
počet zemřelých 22
průměrná úmrtnost v (v %) 45,8 

7 . 6 Oddělení dlouhodobě nemocných 
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Vedoucí oddělení: Mgr. Blanka Ondráčková
Vedoucí laborantka: Šárka Zemková

V roce 2006 pracovali v OKB: 
pracovníci s vysokoškolským vzděláním 3
– chemik (úvazek 1,0)
– lékař-biochemik (úvazek 0,3)
– lékař-hematolog (úvazek 0,3)
zdravotní laborantky 7
sanitáři 2
administrativní pracovnice 1

Profil oddělení

Naše oddělení pracuje v nepřetržitém provo-
zu. Od 15.00 do 6.30 hodin, ve dnech pracov-
ního klidu a dnech svátečních v režimu poho-
tovostní služby. 

OKB má k dispozici 2 automatické analyzá-
tory pro základní biochemická vyšetření, na 
kterých je zpracováváno celkem 29 metod, 
2 automatické analyzátory, na kterých se 
vyšetřuje v současnosti celkem 14 imuno-
chemických metod, dále analyzátor pro vy-
šetřování acidobazické rovnováhy, chromato-
grafický analyzátor glykovaného hemoglobinu, 
analyzátor pro chemické vyšetřování moči, 
2 přístroje pro určování výše hladiny krevního 
cukru. 
Pro potřeby hematologie disponuje laboratoř 
automatickým analyzátorem, který umožňuje 
vyšetřit 18 parametrů krevního obrazu (včet-
ně 5-populačního diferenciálu), poloautoma-
tickým analyzátorem k vyšetření 5 základních 
parametrů krevního obrazu, poloautomatic-
kým dvoukanálovým analyzátorem pro koa-

gulační vyšetření a mikroskopem pro manuál-
ní stanovení rozpočtu bílých krvinek. 
Předtransfúzní vyšetření krevních skupin je 
prováděno manuálně (metodou ve zkumav-
kách), kompatibilita transfúzních přípravků je 
stanovována v komplexním systému na sepa-
račních gelech. 
Výsledky vyšetření a veškerá administrativa 
je zpracovávána v prostředí LISu fy AKORD, 
který je součástí NIS NNFsP, transfúzní sklad 
je řízen programem AMADEUS fy STEINER. 
Základní vybavení laboratoře doplňují centri-
fugy a lednice. Lednice, které jsou určené pro 
provoz krevního skladu, jsou doplněny moni-
toringem teplot. 

V roce 2006 bylo provedeno celkem 828 748 
vyšetření, z toho cca 62 % vyšetření bylo vy-
žádáno STATIM. 
Vyšetření biochemických parametrů se podílí 
na celkovém počtu požadavků zhruba 70 %, 
hematologie a transfúze pak tvoří 30 % všech 
vyšetření. 

7 . 7 Oddělení klinické biochemie
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Primář oddělení: MUDr. Karel Hejný
Zástupce primáře: 

MUDr. Miloslava Obšnajdrová
Vedoucí RTG asistent: Petr Ludvík
Počet lékařů: 5
Počet asistentů: 9

Profil oddělení

Oddělení má čtyři základní pracoviště skia-
grafické, skiaskopické, sonografické a CT. 
Dále jsou mobilní skiaskopické a skiagrafické 
přistroje na anesteziologicko-resuscitačním, 
ortopedickém, chirurgickém a interním oddě-
lení. 

Skiagrafie

– vyšetření skeletu, hrudníku a břicha
– vyšetření pacienta na lůžku – ARO, JIP
– vylučovací urografie

Skiaskopie

– urologická vyšetření – uretrografie, 
 cystografie
– skiaskopická vyšetření na operačních 
 sálech 
– vyšetření gastrointestinálního traktu
 – jícen, žaludek, duodenum, pasáž 
 tenkým a tlustým střevem, irrigoskopie
– nativní skiaskopická vyšetření pohybového 
 aparátu a artrografie pro ortopedické 
 oddělení 
– fistulografie pro chirurgické oddělení
– perimyelografie ve spolupráci 
 s neurologickým oddělením 

– ERCP ve spolupráci s gastroenterologic-
 kým pracovištěm
– ascendentní urografie ve spolupráci 
 s urologem

  CT

– vyšetření mozku, břicha, páteře a skeletu 
 nativně i s použitím kontrastní látky. 

Sonografie

– ultrazvuková vyšetření břicha 
 a měkkých tkání 
– ultrazvuková vyšetření tepen a žil dolních 
 končetin duplexním barevným dopplerem

Předností RDG oddělení jsou relativně krát-
ké objednací lhůty na vyšetření ve srovnání 
s ostatními pražskými pracovišti. Po dohodě 
lze v některých případech provést vyšetření 
do 24 hodin. 

V roce 2006 bylo provedeno:

skiagrafií 23 000
CT  2 564
UZ vyšetření 6 000
skiaskopií 1 100

7 . 8 Radiodiagnostické oddělení
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Primář: MUDr. Irena Koudelková
Vedoucí fyzioterapeut: Lucie Sluková
Počet fyzioterapeutů: 7

Profil oddělení

Oddělení léčebné rehabilitace zajišťuje reha-
bilitační léčbu především hospitalizovaných 
pacientů v rámci komplexní péče na lůžkových 
odděleních nemocnice (neurologie, ortopedie, 
interní oddělení, chirurgie, ARO). 
V rámci akutní zdravotní péče je důraz kladen 
na pohybovou léčbu ve formě individuální léčeb-
né tělesné výchovy, jejímž cílem je obnovení či 
zachování maximální funkční schopnosti pa-
cienta po kloubních aloplastikách, po úrazech, 
chirurgických operacích a při imobilizaci způ-
sobené závažným onemocněním či bolestivým 
stavem. Kvalifikovaní fyzioterapeuti uplatňují 
mobilizační techniky, techniky měkkých tkání, 
reflexní terapii, senzomotorickou stimulaci včet-
ně cvičení na balančních plochách. Z fyzikální 
terapie je využívána elektroterapie (DD proudy, 
interferenční, tenzní proudy, elektrostimulace, 
elektrogymnastika), ultrazvuk a magnetotera-
pie. V souladu s personálními možnostmi je 
v návaznosti na léčbu pacientů jednotlivých 
oddělení nemocnice zajišťována i ambulantní 
rehabilitační léčba. Součástí této léčby jsou 
i preventivní pohybové programy. 

Základní statistické ukazatele oddělení 
za rok 2006

celkový počet ošetřených pacientů 4 034
ambulantní pacienti 450
lůžkoví pacienti 3 584 

 

7 . 9 Oddělení léčebné rehabilitace
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Počty zemřelých v absolutních číslech a v % podle jednotlivých oddělení

(srovnání výsledků v Nemocnici Na Františku s celorepublikovými průměry za rok 2006)

Oddělení Počet hospitalizovaných  % Počet zemřelých % hospitalizovaných

 ČR NNFsP ČR NNFsP ČR NNFsP

Interna 423 726 2 896 100 % 24 461 223 5,70 % 7,70 %

Neurologie 105 079 896 100 % 2 329 3 2,20 % 0,32 %

Chirurgie 369 223 1 538 100 % 5 958 52 1,60 % 3,38 %

ARO 31 651 122 100 % 5 926 29 18,70 % 23,70 %

Ortopedie 112 365 1 285 100 % 232 4 0,20 % 0,31 %

Zdroj: ÚZIS – informační systém NNFsP

7 . 10 Tabulka srovnání mortality NNFsP a ČR dle oborů

25,2

30,8

21,8

10,9

7,7
3,6

Složení pacientů podle bydliště
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Praha 1NeuvedenoOstatní kraje
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Vedoucí: RNDr. Jitka Gleichová
Zástupce: Mgr. Irena Kirschová
E-mail: lekarna@nnfp.cz 

Lékárna při Nemocnici Na Františku s poliklini-
kou je bezesporu nejstarší lékárnou v širokém 
regionu. První zmínky lze dohledat již v roce 
1630. 
Stejně jako téměř celá nemocnice, prošla i lé-
kárna v nedávné době celkovou rekonstrukcí. 
Má oddělení výdeje na žádanky, oddělení vý-
deje na recepty a volně prodejných přípravků 
a oddělení zdrav. materiálu. 
Lékárna poskytuje komplexní lékárenské služ-
by především v oblasti hromadně vyráběných 
léčivých přípravků jak pro pacienty nemocni-
ce, tak i pro ambulantní pacienty, a to nejen ze 
spádové oblasti. Oddělení zdravotnických po-

třeb dodává odběratelům jak v nemocnici, tak 
i mimo ni nutný spotřební sortiment. 
Lékárna efektivně spolupracuje s odděleními 
nemocnice. Pravidelně vydává a aktualizuje 
tzv. Pozitivní listy. 

Personální obsazení farmaceuti 4
   laboranti 3
počet žádanek 7 810
počet receptů 18 700
počet volných prodejů 10 430
počet položek 3 330

8. Ústavní lékárna 
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V budově polikliniky sídlí Lékařská služba 
první pomoci (LSPP) pro dospělé a pro děti. 
Celopražskou působnost má stomatologická 
Lékařská služba první pomoci. V přízemí je 
lékárna s nepřetržitým provozem a prodejna 
zdravotnických potřeb. Dále pak praktický lé-
kař, který zajišťuje závodní preventivní péči pro 
zaměstnance NNFsP a další právnické sub-
jekty (např. MČ Praha 1, KP VZP Praha, Hotel 
InterContinental Praha a jiné). 
Jsou zde také soukromé ordinace jak praktic-
kých, tak odborných lékařů všech odborností 
a pracoviště rehabilitace. 

Lékařská služba první pomoci 

Lékařská služba první pomoci pro dospělé: 
vedoucí lékař – MUDr. Valentin Almássy 

Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost: 
vedoucí lékař – MUDr. Ivana Nulíčková

Lékařská služba první pomoci – stomatologická: 
vedoucí lékař – MUDr. Markéta Mudrová

Počty smluvních lékařů LSPP
pro dospělé 13
pro děti a dorost 14
stomatologické 23

Počty soukromých praxí
odborných lékařů 34
praktických lékařů 12
dětských lékařů 2
stomatologů 2

Počty ošetření v roce 2006
LSPP pro dospělé celkem 4 693
z toho:
návštěvy v ordinaci 4 636
návštěvy u pacienta 57
 
LSPP pro děti a dorost celkem 1 844
z toho:
návštěvy v ordinaci 1 770
návštěvy u pacienta 74

LSPP stomatologická celkem 26 424

Ošetření pacienti dle místa trvalého pobytu
Praha 58,25 %
ostatní kraje 35,82 %
cizinci 5,93 %

9. Poliklinika 

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
pracoviště – poliklinika 
Palackého 5
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 947 711
Vedoucí lékař: MUDr. ValentIn Almássy
Správce: JUDr. Lubomír Schovanec
Vedoucí lékárny: 
 PharmDr. Vladimíra Lošťáková



35

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Výroční zpráva 2006

PHOENIX, lék. velkoobchod, a. s. 
Malcová Dagmar
CSI saman, s. r. o. 
Bürgermeisterová Věra
VideoAudioSystémy
Frankl Jiří
Dobrovodská Věra
Gregor Michael
Bláhová Ludmila
ADRIA-NEPTUN, s. r. o. 
Ing. Šimeček Zdeněk
PFIZER, s. r. o. 
Dvořák Martin
Štika Milan
Kohoutová Anna
MUDr. Horský Vladimír
Včeláková Jana
Engelsmannová Anna
Pospíchalová Květoslava 
Ing. Motejzíková Eva
Macháček Pavel
COMFORT CARE, a. s. 
Erlec Josef
MUDr. Zuzová Eva
Prof. Mgr. Hyžík Jaroslav, PhD. 
Fähnrich Jan

Š&Sch, s. r. o. 
Melkus Jiří
RNDr. Kollert Antonín
MUDr. Effler Josef
Kunická Olga
FK Mladá Boleslav, a. s. 
Habadová Františka
Ing. Čáp Ivan
Ing. Shejbal Viktor
Halaxová Věra
Křimská Marie
MERCK spol. s r. o. 
SANOFI-SYNTHELABO, s. r. o. 
Fuxová Alena
Šimonová Gizela
Bartůňková Marie
JUDr. Korbař Martin
Weiss Petr
PhDr. Kaněrová Jaroslava
Servier, s. r. o. 
BERLIN CHEMIE MENARINI
Sedliský Vilém
Mihlová Jana
Rychtařík Lubomír
Adamcová Ludmila

10. Významní sponzoři v roce 2006:

Děkujeme i všem ostatním sponzorům



Inovace ve zdravotnictví
ROCHE s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7 
Recepce tel.:  + 420 220 382 111,  fax: +420 220 382 138, e-mail: prague.info@roche.com
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