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1. Úvodní slovo øeditele

Vá�ení pøátelé,

rok uplynul jako voda a my se opìt setkáváme,
abychom zhodnotili naši práci a její výsledky za
uplynulé období.

V roce 2008 jsme zapoèali druhé desetiletí
rozsáhlých rekonstrukcí a modernizací, které
byly zahájeny v roce 1997. Od té doby se
podaøilo naši nemocnici promìnit v moderní
zdravotnické zaøízení, které má své pevné
postavení v rámci všech zdravotnických
zaøízení v hlavním mìstì Praze. Kompletní
rekonstrukcí prochází prakticky celá budova.
Byla vymìnìna støešní krytina na celé budovì,
zrušena kotelna na pevná paliva a nahrazena
plnì automatizovanou na zemní plyn,
provedena byla rovnì� celková rekonstrukce
nemocnièní kuchynì a stravovacího provozu,
rekonstrukce pùvodních prostor aneste-
ziologicko-resuscitaèního oddìlení a pøe-
místìní tohoto oddìlení z provizorních prostor
do míst, kde v roce 1965 vzniklo první ARO
v tehdejším Èeskoslovensku. Kritickým rokem
byl rok 2002, kdy byla nemocnice vzhledem ke
své poloze posti�ena katastrofálními
záplavami a mnohá ji� zrekonstruovaná
pracovištì musela projít nákladnými opravami.
Dalšími prostory, které byly v rámci komplexní
modernizace nemocnice rekonstruovány, byly
cen t rá ln í ambu lance , neuro log ické ,
ortopedické, chirurgické a vìtší èást interního
oddìlení. Významnou promìnu mohli pacienti
zaregistrovat po rekonstrukci ortopedických
i chirurgických operaèních sálù, které v sou-
èasné dobì patøí k nejlepším v Praze. Rovnì�
byla uvedena do provozu chirurgická jednotka
intenzivní péèe, která svým architektonickým
øešením a technickým vybavením snese ta
nejpøísnìjší kriteria. Zatím jako poslední byly
na podzim 2008 zrekonstruovány toalety pro
pacienty u centrálních ambulancí chirurgických
oborù. V letošním roce poèítáme se zapoèetím
rekonstrukce a modernizace jedné stanice
interního oddìlení, v plánu je pøestavba interní
jednotky intenzivní péèe a oddìlení klinické
biochemie.

Veškeré výše uvedené rekonstrukèní práce
a modernizace pøístrojové techniky by nebylo
mo�no provést bez pochopení a výrazné
finanèní podpory zøizovatele nemocnice, jím�
je mìstská èást Praha 1. Na druhé stranì je
nutno vyzdvihnout obìtavou práci manage-

mentu a všech pracovníkù nemocnice, proto�e
veškeré stavební úpravy probìhly za plného
provozu bez omezení zdravotní péèe o naše
pacienty a bez sní�ení objemu poskytnuté
zdravotní péèe, poklesu tr�eb od zdravotních
pojiš�oven a s vyrovnaným hospodáøským
výsledkem nemocnice. Urèitým komplikujícím
faktorem je, �e budova nemocnice je památ-
kovì chránìným objektem a všechny stavební
úpravy mohly probìhnout a� po schválení
pracovníky Ústavu památkové péèe, co� prù-
bìh prací ještì více komplikovalo a prodlu-
�ovalo.

Z hlediska dalšího zkvalitòování posky-
tované zdravotní péèe se podaøilo stabilizo-
vat personální vybavení nemocnice a mohu øíci,
�e všechna oddìlení jsou zajištìna opravdu
kvalifikovaným personálem jak lékaøským,
tak i støednì zdravotnickým, o èem� svìdèí
i udìlené akreditace, které opravòují k prová-
dìní postgraduální výuky lékaøù. V nemocnici
probíhá rovnì� výuka studentù oboru
všeobecná sestra i odborné praxe medikù.
Rovnì� mohu odpovìdnì øíci, �e je nemocnice
vybavena moderní pøístrojovou technikou, která
je prùbì�nì doplòována a obmìòována, v le-
tošním roce napø. poèítáme se zakoupením
a instalací nového poèítaèového tomografu.

Výsledkem všech výše uvedených zmìn je,
�e se naše nemocnice stala moderním
zdravotnickým zaøízením, které je mo�no smìle
srovnat s podobnými zaøízeními v celé Evropì.
A jsme tomu velice rádi, proto�e v naší
nemocnici bývají èasto hospitalizováni pacienti
z rùzných zemí svìta, kteøí své pozitivní zá�itky
a dojmy z pobytu v naší nemocnici spojují
s celkovým dojmem z návštìvy naší vlasti.
Výhled do budoucnosti spojujeme zejména
s prosazením plánu a realizací dostavby bu-
dovy nemocnice v místech proluky v Dušní ulici,
kde by mìlo být v rámci komplementu zøízeno
moderní oddìlení zobrazovacích metod, dále
klinické laboratoøe, nová rehabilitace, lékárna,
lékaøská slu�ba první pomoci, oddìlení pøíjmu
naléhavých pøípadù a multidisciplinární lù�kové
oddìlení individuální léèebné péèe. Rovnì� s
velkou nadìjí sledujeme koneènou fázi pøípravy
a schvalování projektu na vybudování pod-
zemních gará�í u nemocnice, které takté� zvýší
komfort pro naše pacienty, jejich pøíbuzné,
a v neposlední øadì i pro naše zamìstnance.

MUDr. Ivo Jokl
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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

IÈ: 00879444
DIÈ: CZ00879444

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

Statut nemocnice – výpis

Nemocnice Na Františku s poliklinikou se síd-
lem Na Františku 847/8, Praha 1, právnická
osoba, je pøíspìvkovou organizací.
Zøizovatelem Nemocnice Na Františku s polikli-
nikou je mìstská èást Praha 1.
Úèelem zøízení Nemocnice Na Františku s po-
liklinikou je zajiš�ování poskytování lù�kových
a ambulantních zdravotnických slu�eb na vyso-
ké profesionální úrovni s pøedností pro obèany
obvodu mìstské èásti Praha 1 a zabezpeèení
zdravotnických slu�eb pøi mimoøádných situa-
cích v souladu se zákonem è. 20/1966 Sb.,
o péèi o zdraví lidu, v platném znìní, a zákona
è. 160/1992 Sb., o zdravotní péèi v nestátních
zdravotnických zaøízeních a provádìní dalších
èinností v souladu se Zøizovací listinou NNFsP.
Statutárním orgánem Nemocnice Na Františku
s poliklinikou je øeditel, který zastupuje tuto or-
ganizaci navenek.

Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor sociální
péèe a zdravotnictví, registruje pod è. j. 5903/97
nestátní zdravotnické zaøízení Nemocnice Na
Františku s poliklinikou, jeho� zøizovatelem je
mìstská èást Praha 1, Vodièkova 18, Praha 1.

2. O nemocnici

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Zpráva o èinnosti a hospodaøení za rok 2008
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Vedení nemocnice zleva:

3. Vedení nemocnice

MUDr. Jan Švehla, námìstek øeditele pro léèebnì preventivní péèi
Bc. Eva Karpíšková, námìstkynì øeditele pro ošetøovatelskou péèi
MUDr. Ivo Jokl, øeditel nemocnice
JUDr. Alena Hanilcová, námìstkynì øeditele pro vìci právní a personální
Ing. Pavel Zahradníèek, ekonomicko-technický námìstek øeditele

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Zpráva o èinnosti a hospodaøení za rok 2008
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Provozní pøíspìvek:

celkem 25 000 000 Kè
z toho: MÈ Praha 1 20 000 000 Kè

Úhrady od ZP 222 544 060 Kè

náklady 360 811 071 Kè
výnosy 361 059 137 Kè
HV + 248 066 Kè

Závazky a pohledávky k 31. 12. 2008:

závazky 61 359 706 Kè
pohledávky 32 664 848 Kè

4. Hospodaøení nemocnice
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3 396,15

3 149,80

3 100,40

3 979,02

3 000,00

2004 2005 2006 2007 2008

Náklady na ošetøovací den

4 000,00

3 500,00

3 615,00

MHMP (LSPP) 5 000 000 Kè

Nemocnice Na Františku s poliklinikou hospo-
daøila v roce 2008 se zlepšeným hospodáøským
výsledkem ve výši +248 066,25 Kè. Tento hos-
podáøský výsledek byl vytvoøen zejména díky
úsporným opatøením na všech oddìleních, re-
gulaèním poplatkùm a provoznímu pøíspìvku
zøizovatele mìstské èásti Praha 1.

Faktury vystavované zdravotním pojiš�ovnám
byly ve vìtšinì pøípadù hrazeny v dobì splat-
nosti, pøípadnì pouze s krátkodobým zpo�-
dìním.

Pøístrojové vybavení nemocnice zajiš�uje zøizo-
vatel mìstská èást Praha 1. NNFsP prostøed-
nictvím sponzorských darù investovala do mo-
dernizace pøístrojového vybavení jednotlivých
oddìlení v rámci roku 2008 celkem 505 tis.Kè.

Celkové hospodaøení:

3 166,00

3 333,00

3 666,00

3 833,00

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Zpráva o èinnosti a hospodaøení za rok 2008
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Úèet   Polo�ka        Stav k 1. lednu     Stav k rozvahovému dni
-  Název polo�ky èíslo                      1                                     2

________________________________________________________________________________________________________
A. STÁLÁ AKTIVA - souèet polo�ek 09+15+26+33+41+206 01 81.039,00
________________________________________________________________________________________________________
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje /012/   02
Software /013/   03
Ocenitelná práva /014/   04
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/   05 176.081,50 176.081,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek /019/   06
Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek /041/   07
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek /051/   08
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 176.081,50 176.081,50
souèet polo�ek 02 a� 08

________________________________________________________________________________________________________
2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU

Oprávky k nehmotným výsledkùm výzkumu a vývoje /072/  10
Oprávky k softwaru /073/  11
Oprávky k ocenitelným právùm /074/  12
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku /078/  13 176.081,50 176.081,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku /079/  14
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 15 176.081,50 176.081,50
souèet polo�ek 10 a� 14

________________________________________________________________________________________________________
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Pozemky /031/   16
Umìlecká díla a pøedmìty /032/   17
Stavby /021/   18
Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí /022/   19
Pìstitelské celky trvalých porostù /025/   20
Základní stádo a ta�ná zvíøata /026/   21
Drobný dlouhodobý hmotný majetek /028/   22 29.795.327,59 30.462.722,68
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek /029/   23
Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek /042/   24
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek /052/   25
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26
souèet polo�ek 16 a� 25

________________________________________________________________________________________________________
4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU

Oprávky ke stavbám /081/   27
Oprávky k samost.mov.vìcem a soubor.movitých vìcí /082/   28
Oprávky k pìstitelským celkùm trvalých porostù /085/   29
Oprávky k základnímu stádu a ta�ným zvíøatùm /086/   30
Oprávky k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku /088/   31
Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku /089/   32
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33
souèet polo�ek 27 a� 32

________________________________________________________________________________________________________
5. DLOUHODOBÝ FINANÈNÍ MAJETEK

Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem /061/   34
Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem /062/   35
Dlu�né cenné papíry dr�ené do splatnosti /063/   36
Pùjèky osobám ve skupinì /066/   37
Ostatní dlouhodobé pùjèky /067/   38
Ostatní dlouhodobý finanèní majetek /069/   39
Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek /043/   40
Dlouhodobý finanèní majetek celkem 41
souèet polo�ek 34 a� 40

________________________________________________________________________________________________________
6. MAJETEK PØEVZATÝ K PRIVATIZACI

Majetek pøevzatý k privatizaci /064/ 204 X X
Majetek pøevzatý k privatizaci v pronájmu /065/ 205 X X
Majetek pøevzatý k privatizaci celkem 206 X X
souèet polo�ek 204 a 205

________________________________________________________________________________________________________
B. OBÌ�NÁ AKTIVA - souèet polo�ek 51+75+89+119+124 42 72.305.598,41
________________________________________________________________________________________________________
1. ZÁSOBY

Materiál na skladì /112/   43 2.119.327,35
Poøízení materiálu a Materiál na cestì /111nebo119/   44
Nedokonèená výroba /121/   45
Polotovary vlastní výroby /122/   46
Výrobky /123/   47
Zvíøata /124/   48
Zbo�í na skladì /132/   49 5.940.833,50
Poøízení zbo�í a Zbo�í na cestì /131nebo139/   50
Zásoby celkem 51 8.060.160,85
Souèet polo�ek 43 a� 50

A K T I V A

29.795.327,59 30.462.722,68

29.795.327,59 30.462.722,68

29.795.327,59 30.462.722,68

67.343.926,95

1.598.779,95

5.650.889,26

7.249.669,21

________________________________________________________________________________________________________
2. POHLEDÁVKY

Odbìratelé /311/   52 27.080.982,38 32.664.847,72
Smìnky k inkasu /312/   53
Pohledávky za eskontované cenné papíry /313/   54
Poskytnuté provozní zálohy /314/   55 593.023,15 179.238,90
Pohledávky za rozpoètové pøíjmy /315/   56

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008
Organizaèních slo�ek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè)

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Zpráva o èinnosti a hospodaøení za rok 2008
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Úèet   Polo�ka        Stav k 1. lednu     Stav k rozvahovému dni
-  Název polo�ky èíslo                      1                                     2

________________________________________________________________________________________________________
Ostatní pohledávky /316/   57
souèet polo�ek 52 a� 57 58 32.844.086,62
Pohledávky za úèastníky sdru�ení /358/   59
Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní /336/   60
Daò z pøíjmù /341/   61
Ostatní pøímé danì /342/   62
Daò z pøidané hodnoty /343/   63
Ostatní danì a poplatky /345/   64
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí /373/   65
souèet polo�ek 61 a� 64 66
Pohledávky v zahranièí /371/ 207 X X
Pohledávky tuzemské /372/ 208 X X
souèet polo�ek 207 a 208 209 X X
Nároky na dotace a ostatní zúètování se SR /346/   67
Nároky na dotace a ost. zúètování s rozpoètem ÚSC /348/   68
souèet polo�ek 67+68 69
Pohledávky za zamìstnanci /335/   70 533.197,00
Pohledávky z vydaných dluhopisù /375/   71
Jiné pohledávky /378/   72
Opravná polo�ka k pohledávkám /391/   73
souèet polo�ek 70 a� 73 74
Pohledávky celkem 75 33.377.283,62
souèet polo�ek 58+59+60+65+66+209+69+74

________________________________________________________________________________________________________
3. FINANÈNÍ MAJETEK

Pokladna /261/   76 356.481,80
Peníze na cestì /+/-262/   77
Ceniny /263/   78 86.560,00
souèet polo�ek 76 a� 78 79 442.978,80
Bì�ný úèet /241/   80 23.614.737,50
Bì�ný úèet fondu kulturních a sociál. potøeb /243/   81 2.246.360,97
Ostatní bì�né úèty /245/   82 1.756.476,40
Vklady v zahranièní mìnì v tuzemských bankách /246/ 210
Vklady v zahranièní mìnì v tuzemských bankách /246/ 210

Úèty pro sdílení daní, cel a dìlené správy /249/ 218
souèet polo�ek 80 a� 82, 210, 216, 217 a 218 83 30.628.622,13 27.617.574,87
Majetkové cenné papíry k obchodování /251/  84
Dlu�né cenné papíry k obchodování /253/  85
Ostatní cenné papíry /256/  86
Poøízení krátkodobého finanèního majetku /259/  87
souèet polo�ek 84 a� 87 88
Finanèní majetek celkem 89 31.773.175,71 28.060.553,67
souèet polo�ek 79+83+88

________________________________________________________________________________________________________
4. ÚÈTY ROZPOÈTOVÉHO HOSPODAØENÍ A DALŠÍ ÚÈTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOÈTOVÉMU HOSPODAØENÍ

A ÚÈTY MIMOROZPOÈTOVÝCH PROSTØEDKÙ
Základní bì�ný úèet /231/   90
Vkladový výdajový úèet /232/   91 X
Pøíjmový úèet /235/   92 X
Bì�né úèty penì�ních fondù /236/   93
Bì�né úèty státních fondù /224/   94
Bì�né úèty finanèních fondù /225/   95
souèet polo�ek 90 a� 95 96
Poskytnuté dotace OSS /202/   97 X
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úètu /212/   98 X
Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO /203/   99 X
Poskytnuté dotace ostatním subjektùm /204/ 100 X
Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO /213/ 101 X
Poskytnuté dotace ostatním subjektùm /214/ 102 X
souèet polo�ek 97 a� 102 103 X
Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozpoèty /271/ 104
Poskytnuté pøechodné výpomoci PO /273/ 105
Poskytnuté pøechodné výpomoci podnik. subjektùm /274/ 106
Poskytnuté pøechodné výpomoci ostat. organizacím /275/ 107
Poskytnuté pøechodné výpomoci fyzickým osobám /277/ 108
souèet polo�ek 104 a� 108 109
Limity výdajù /221/ 110 X
Zúètování výdajù ÚSC /218/ 111 X
Materiální náklady /410/ 112 X
Slu�by a náklady nevýrobní povahy /420/ 113 X
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám /430/ 114 X
Mzdové a ostatní osobní náklady /440/ 115 X
Dávky sociálního zabezpeèení /450/ 116 X
Manka a škody /460/ 117 X
Úroky /471/ 219 X
Penále a poplatky /472/ 220 X
Kursové ztráty /473/ 221 X
Finanèní náklady /474/ 222 X
souèet polo�ek 112 a� 117 a 219 a� 222 118 X

________________________________________________________________________________________________________
5. PØECHODNÉ ÚÈTY AKTIVNÍ

Náklady pøíštích období /381/ 120 37.368,00
Pøíjmy pøíštích období /385/ 121 90.232,27
Kurzové rozdíly aktivní /386/ 122
Dohadné úèty aktivní /388/ 123 2.680.000,00
Pøechodné úèty aktivní celkem 124 2.807.600,27
Souèet polo�ek 120 a� 123

________________________________________________________________________________________________________
A K T I V A C E L K E M    souèet polo�ek 01+42 125 72.305.598,41

A K T I V A

27.674.005,53

180.414,00

180.414,00

443.650,00

443.650,00 533.197,00
28.298.069,53

1.110.123,58

34.430,00
1.144.553,58

27.877.515,12
1.874.520,49

876.586,52

Úèty spravovaných prostøedkù /247/ 216
Souhrnné úèty /248/ 217

5.049,00
17.963,50

23.012,50

67.343.926,95

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Zpráva o èinnosti a hospodaøení za rok 2008



9

Úèet   Polo�ka        Stav k 1. lednu     Stav k rozvahovému dni
-  Název polo�ky èíslo                      1                                     2

________________________________________________________________________________________________________
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBÌ�NÝCH AKTIV CELKEM 126 9.718.006,69

souèet polo�ek 130+131+213+138+141+151+158
_________________________________________________________________________________________________________
1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY

Fond dlouhodobého majetku /901/ 127
Fond obì�ných aktiv /902/ 128 5.658.185,94 5.658.185,94
Fond hospodáøské èinnosti /903/ 129
Oceòovací rozdíly z pøecenìní majet. a závazkù /+/-909/ 130
Majetkové fondy celkem 131 5.658.185,94
souèet polo�ek 127 a� 129
Fond privatizace /904/ 211 X X
Ostatní fondy /905/ 212 X X
souèet polo�ek 211 a 212 213 X X

_________________________________________________________________________________________________________
2. FINANÈNÍ A PENÌ�NÍ FONDY

Fond odmìn /911/ 132 1.937.562,28 1.937.562,28
Fond kulturních a sociálních potøeb /912/ 133 2.594.352,55
Fond rezervní /914/ 134 2.395.498,89
Fond reprodukce majetku /916/ 135
Penì�ní fondy /917/ 136
Jiné finanèní fondy /918/ 137
Finanèní a penì�ní fondy celkem 138 6.927.413,72
souèet polo�ek 132 a� 137

_________________________________________________________________________________________________________
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS

Státní fondy /921/ 139
Ostatní zvláštní fondy /922/ 140
Fondy EU /924/ 203
Zvláštní fondy OSS celkem 141
souèet polo�ek 139, 140 a 203

_________________________________________________________________________________________________________
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTØEDKÙ ROZPOÈTOVÉHO HOSPODAØENÍ

Financování výdajù OSS /201/ 142 X
Financování výdajù ÚSC /211/ 143 X
Bankovní úèty k limitùm OSS /223/ 144 X
Vyúètování rozp.pøíjmù z bì�né èinnosti OSS /205/ 145 X
Vyúètování rozp.pøíjmù z bì�né èinnosti ÚSC /215/ 146 X
Vyúètování rozp.pøíjmù z finanèního majetku OSS /206/ 147 X
Vyúètování rozp.pøíjmù z finanèního majetku ÚSC /216/ 148 X
Zúètování pøíjmù ÚSC /217/ 149 X
Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty /272/ 150
Zdroje krytí prostøedkù rozpoèt. hospodaøení celkem 151
souèet polo�ek 142 a� 150

_________________________________________________________________________________________________________
5. VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ

a) z hospodáøské èinnosti ÚSC a èinnosti PO
Výsledek hospodaøení bì�ného úèetního období +/-963/ 152 X 248.066,25
Nerozdìl. zisk, neuhrazená ztráta minulých let +/-932/ 153 22.551.672,60
Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení +/-931/ 154 436.720,81 X

b) Pøevod zúètování pøíjmù a výdajù z min. let +/-933/ 155
c) Saldo výdajù a nákladù +/-964/ 156
d) Saldo pøíjmù a výnosù +/-965/ 157

souèet polo�ek 152 a� 157 158 22.303.606,35
_________________________________________________________________________________________________________
D. CIZÍ ZDROJE 159 82.023.605,10

Souèet polo�ek 160+166+189+196+201
_________________________________________________________________________________________________________
1. REZERVY

Rezervy zákonné /941/ 160
_________________________________________________________________________________________________________
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Vydané dluhopisy /953/ 161
Závazky z pronájmu /954/ 162
Dlouhodobé pøijaté zálohy /955/ 163
Dlouhodobé smìnky k úhradì /958/ 164
Ostatní dlouhodobé závazky /959/ 165
Dlouhodobé závazky celkem 166
souèet polo�ek 161 a� 165

_________________________________________________________________________________________________________

P A S I V A

10.833.976,71

5.658.185,94

2.281.734,05
1.554.233,97

5.773.530,30

22.702.413,76

22.265.692,95

78.177.903,66

3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Dodavatelé /321/ 167 59.890.648,03 61.359.706,31
Smìnky k úhradì /322/ 168
Pøijaté zálohy /324/ 169 1.142.721,35
Ostatní závazky /325/ 170 8.350.150,0 8.830.408,00
Závazky zaniklé ÈKA /326/ 223
Pøijaté zálohy daní /327/ 224
Závazky z výbìru daní a cel /328/ 225
Závazky ze sdílených daní a cel /329/ 226
Závazky z pevných termínových operací a opcí /373/ 171
souèet polo�ek 167 a� 171 172 68.240.798,03 71.332.835,66
Závazky z upsan. nesplacených cen. papírù a podílù /367/ 173
Závazky k úèastníkùm sdru�ení /368/ 174
souèet polo�ek 173 a 174 175
Zamìstnanci /331/ 176 326.291,00 259.063,00
Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm /333/ 177
Souèet polo�ek 176 a 177 178 326.291,00 259.063,00
Závazky ze sociál. zabezpeèení a zdrav. pojištìní /336/ 179 5.238.564,00 5.514.772,00
Daò z pøíjmù /341/ 180 67.430,00
Ostatní pøímé danì /342/ 181 1.597.465,00 1.149.279

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
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Úèet   Polo�ka        Stav k 1. lednu     Stav k rozvahovému dni
-  Název polo�ky èíslo                      1                                     2

________________________________________________________________________________________________________
P A S I V A

Daò z pøidané hodnoty /343/ 182 448.516,00
Ostatní danì a poplatky /345/ 183 525,00 3.045,00
Souèet polo�ek 180 a� 183 184 1.665.420,00 1.900.840,00
Vypoøádání pøeplatkù dotací a ost. závazkù se SR /347/ 185
Vypoø. pøeplatkù dotací a ost. záv. s rozpoètem ÚSC /349/ 186 83.311,16
souèet polo�ek 185 a 186 187 83.311,16
Jiné závazky /379/ 188 475.042,03 798.867,00
Krátkodobé závazky celkem 189 76.029.426,22 79.806.377,66
souèet polo�ek 172+175+178+179+184+187+188

________________________________________________________________________________________________________
4. BANKOVNÍ ÚVÌRY A PÙJÈKY

Dlouhodobé bankovní úvìry /951/ 190
Krátkodobé bankovní úvìry /281/ 191
Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) /282/ 192
Vydané krátkodobé dluhopisy /283/ 193
Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) /289/ 194
souèet polo�ek 193 a 194 195
Bankovní úvìry a pùjèky celkem 196
souèet polo�ek 190+191+192+195

________________________________________________________________________________________________________
5. PØECHODNÉ ÚÈTY PASIVNÍ

Výdaje pøíštích období /383/ 197
Výnosy pøíštích období /384/ 198 1.963.477,44 1.937.227,44
Kurzové rozdíly pasivní /387/ 199
Dohadné úèty pasivní /389/ 200 185.000,00 2805.000,00
Pøechodné úèty pasivní celkem 201 2.148.477,44 2.217.227,44
Souèet polo�ek 197 a� 200

________________________________________________________________________________________________________
P A S I V A C E L K E M - souèet polo�ek 126+159 202 67.343.926,95 72.305.598,41
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Polo�ka        Hlavní èinnost         Hospodáøská èinnost
Úèet    Název polo�ky èíslo                      1                                     2
_______________________________________________________________________________________________________

–

501    Spotøeba materiálu 1 51.028.958,05
502    Spotøeba energie 2 8.748.265,07
503    Spotøeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 970.783,77
504    Prodané zbo�í 4 66.354.505,15
_______________________________________________________________________________________________________
511    Opravy a udr�ování 5 10.095.990,74
512    Cestovné 6 12.328,00
513    Náklady na reprezentaci 7 59.214,00
518    Ostatní slu�by 8 25.607.958,46
_______________________________________________________________________________________________________
521    Mzdové náklady 9 139.749.131,00
524    Zákonné sociální pojištìní 10 48.916.029,00
525    Ostatní sociální pojištìní 11
527    Zákonné sociální náklady 12 2.624.076,50
528    Ostatní sociální náklady 13 67.822,20
_______________________________________________________________________________________________________
531    Daò silnièní 14 8.820,00
532    Daò z nemovitostí 15
538    Ostatní danì a poplatky 16
_______________________________________________________________________________________________________
541    Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 5.128,18
542    Ostatní pokuty a penále 18 2.270,00
543    Odpis pohledávky 19
544    Úroky 20
545    Kursové ztráty 21 3.669,12
546    Dary 22
548    Manka a škody 23
549    Jiné ostatní náklady 24 6.541.223,44 14.898,12
_______________________________________________________________________________________________________
551    Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25
552    Zùstatková cena prodaného DNM a DHM 26
553    Prodané cenné papíry a podíly 27
554    Prodaný materiál 28
556 Tvorba zákonných rezerv 29
559 Tvorba zákonných opravných polo�ek 30
_______________________________________________________________________________________________________
Náklady celkem                                                           souèet polo�ek 1 a� 30 31 360.796.172,68 14.898,12
_______________________________________________________________________________________________________

601 Tr�by za vlastní výrobky 32
602 Tr�by z prodeje slu�eb 33 245.598.906,08 6.631.939,54
604 Tr�by za prodané zbo�í 34 82.501.798,17
_______________________________________________________________________________________________________
611    Zmìna stavu zásob nedokonèené výroby 35
612    Zmìna stavu zásob polotovarù 36
613    Zmìna stavu zásob výrobkù 37
614    Zmìna stavu zvíøat 8
_______________________________________________________________________________________________________
621 Aktivace materiálu a zbo�í 39 28.000,00
622 Aktivace vnitroorganizaèních slu�eb 40
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 41
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 42
_______________________________________________________________________________________________________
641    Smluvní pokuty a úroky z prodlení 43
642    Ostatní pokuty a penále 44
643    Platby za odepsané pohledávky 45
644    Úroky 46 100.385,76 127,06
645    Kursové zisky 47 1.950,80
648    Zúètování fondù 48 1.086.910,87
649    Jiné ostatní výnosy 49 109.118,77
_______________________________________________________________________________________________________
651 Tr�by z prodeje dlouhodobého NM a HM 50
652    Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 51
653 Tr�by z prodeje cenných papírù a podílù 52
654 Tr�by z prodeje materiálu 53
655    Výnosy z krátkodobého finanèního majetku 54
656    Zúètování zákonných rezerv 55
659    Zúètování zákonných opravných polo�ek 56
_______________________________________________________________________________________________________
691    Pøíspìvky a dotace na provoz 57 25.000.000,00
_______________________________________________________________________________________________________
Výnosy celkem                                                         souèet polo�ek 32 a� 57 58 354.427.070,45 6.632.066,60
_______________________________________________________________________________________________________
Výsledek hospodaøení pøed zdanìním                           rozdíl polo�ek 58-31 59 – 6.369.102,23 6.617.168,48
_______________________________________________________________________________________________________
591    Daò z pøíjmù 60
595    Dodateèné odvody danì z pøíjmù 61
_______________________________________________________________________________________________________
Výsledek hospodaøení po zdanìní                               polo�ka 59-60-61 (+/-) 62 6.369.102,23 6.617.168,48

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 13/2008
(v Kè)
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Polo�ka Stav k 1. 1. Stav k 13/2003
Název polo�ky èíslo                      1                                     2

________________________________________________________________________________________________________
1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona è. 563/1991 Sb.  o úèetnictví

- úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze

2. INFORMACE o stavu polo�ek podle Pøílohy è. 3 vyhlášky 505/2002 Sb.

2.I. Polo�ky 1 a� 19, 50 a 51 se vyká�í k okam�iku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni v uspoøádání:

Dotace celkem na dlouhodobý maj. ze stát. roz. (z AÚ k úètu 346) 1 X
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X

z toho na: výzkum a vývoj 3 X
vzdìlávání pracovníkù 4 X
informatiku 5 X

individuální dotace na jmenovité akce 6 X
Pøijaté prostø. ze zahr. na dlouh. majetek (z AÚ k úètu 916) 7 X
Pøij. dot. celkem na dl. majetek z rozp. ÚSC (z AÚ k úètu 348) 8 X
Pøij. pøísp. a dot. na provoz ze stát. rozpoètu (z AÚ k úètu 691) 9 X

z toho: pøij. pøísp. na provoz od zøizov. (z AÚ k úètu 691) 10 X
z toho: výzkum a vývoj 11 X

vzdìlávání pracovníkù 12 X
informatiku 13 X

pøij. dot. na neinv. nákl. souvis.s fin. programù
evid. v ISPROFIN od zøizovatele (z AÚ k úètu 691) 14 X
pøij. prostø. na výzk. a výv. od posk. jiných ne�
od zøizovatele z AÚ k úètu 691) 15 X

Pøij. prostø. na výzk. a výv. z rozp. územních samospráv.celkù
(z AÚ k úètu 691) 16 X

Pøij. prostø. na výzk. a výv. od pøíjemcù úèelové podpory
(z AÚ k úètu 691) 17 X

Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí (z AÚ k úètu 691) 18 X
Pøij. pøísp. a dot. celkem na provoz z rozp. ÚSC (z AÚ k úètu 691) 19 X                  25.000.000,00
Pøij. pøísp. a dot. na provoz z rozp. st. fondù (z AÚ k úètu 691) 50 X
Pøij. dot. celkem na dlouhod. maj. z rozp. státních fondù 51 X

2.II. Polo�ky 20 a� 49, 52, 53 a 54 se vyká�í k 1.lednu a k okam�iku sestavení mezitimní úèetní závìrky
nebo k rozvahovému dni v uspoøádání:

Poskyt. návr. fin. výpomoci mezi rozp. - kraj. úøadu (úèet 271) 20
Poskyt. návr. fin. výpomoci mezi rozp. - obci (úèet 271) 21
Pøij. návr. fin. výpomoci mezi rozp. - ze stát. rozp. (úèet 272) 22
Pøij. návr. fin. výpomoci mezi rozp. - od kraj. úøadu (úèet 272) 23
Pøij. návr. fin. výpomoci mezi rozp. - od obce (úèet 272) 24
Pøij. návr. fin. výpomoci mezi rozp. - od stát. fondù (úèet 272) 25
Pøij. návr. fin. výpomoci mezi rozp. - od ost. veø. r. (úèet 272) 26
Poskyt. pøech. výpomoci pøísp. org. - org. sl. státu (úèet 273) 27
Poskyt. pøech. výpomoci pøísp. org. - kraj. úøadem (úèet 273) 28
Poskyt. pøech. výpomoci pøísp. org. - obcí                                (úèet 273) 29
Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 281) 30
Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 281) 31
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (úèet 283) 32
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí (úèet 283) 33
Ost. krátk. závazky (finanèní výpomoci) tuzemské (úèet 289) 34
Ost. krátk. závazky (finanèní výpomoci) zahranièní (úèet 289) 35
Smìnky k úhradì tuzemské (úèet 322) 36
Smìnky k úhradì zahranièní (úèet 322) 37
Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 951) 38
Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 951) 39
Vydané dluhopisy tuzemské (úèet 953) 40
Vydané dluhopisy zahranièní (úèet 953) 41
Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské (úèet 958) 42
Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní (úèet 958) 43
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (úèet 959) 44
Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní (úèet 959) 45
Nakoup. dluh. a smìnky k inkasu celkem (z AÚ úètù 063,253a312) 46
z toho:krátk.dluhopisy a smìnky ÚSC (z AÚ úètù 253a312) 47

komunální dluhopisy ÚSC (z úètu 063) 48
ost. dluh. a smìnky veø. rozp. (z AÚ úètù 063,253,312) 49

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení
a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti 52 3.668.958,00 3.890.730,00
Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní 53 1.569.606,00 1.624.042,00
Evidované daòové nedopl. u místnì pøísl. finanèních orgánù 54 1.665.420,00 1.900.840,00
________________________________________________________________________________________________________

2.III. Organizaèní slo�ky státu vykazují stavy údajù polo�ek è. 20,21 a 27 pøílohy úèetní závìrky.
Ministerstva jako organizaèní slo�ky státu vykazují té� stavy údajù polo�ky è. 46 a� 49 pøílohy  úèetní závìrky. Územní
samosprávné celky vykazují stavy údajù polo�ek è. 20 a� 49 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje
polo�ek è. 1 a� 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 pøílohy úèetní závìrky. Stav polo�ky è. 50 vykazují pøíspìvkové organizace.
Stavy polo�ek è. 51 a�  54 vykazují ÚSC, pøíspìvkové organizace, státní fondy a OSS.

3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsa�eny v èásti 1. nebo 2. pøílohy úèetní závìrky, které jsou podstatné pro
posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaøení úèetní jednotky nebo které
stanoví provádìcí pøedpis nebo zøizovatel.

- úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze

PØÍLOHA ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY za období : 13/2008
Organizaèních slo�ek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad
verze pro pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè)
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Rok Provozní pøíspìvek – CELKEM

2006 29 366 350 Kè

Provozní pøíspìvek

Rok Úhrada

2006 193 020 958 Kè

Úhrady od ZP

Rok Náklady Výnosy HV

2007                        352 228 553 Kè 352 665 273 Kè + 460 720 Kè

Náklady, výnosy a hospodáøský výsledek

2007 40 763 528 Kè

2007 205 830 353 Kè

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

2008 25 000 000 Kè

2008 222 544 060 Kè

2008                        360 811 071 Kè 361 059 137 Kè + 248 066 Kè
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5. Personální agenda

Profese

Øídící a správní

Lékaøi

Farmaceuti

Všeobecné sestry

Ostatní zdrav. pracovníci-nelékaøi s odb. zpùsobilostí

Zdrav. pracovníci-nelékaøi s odb. a special. zpùsobilostí

Jiní odborní pracovníci-nelékaøi s odb. zpùsobilostí

Zdrav. pracovníci-nelékaøi pod odb. dohledem

Pomocný a obslu�ný personál

Prùmìrný poèet zamìstnancù v NNFsP

Vysvìtlivky platné ke všem tabulkám a grafùm:

1 Øídící a správní (management, technicko-administrativní pracovníci)
2 Lékaøi
3 Farmaceuti
4 Všeobecné sestry
5 Ost. zdrav. prac.-nelék. s odb. zpùsob. (zdravotniètí laboranti, radiologiètí laboranti,

farmaceutiètí laboranti, dietní sestry, sociální pracovnice)
6 Zdrav. prac.-nelék. s odb. a special. zpùsob. (fyzioterapeuti, logopedi, psychoterapeuti)
7 Jiní odb. prac.-nelék. s odb. zpùsob. (laboranti a vedoucí laboranti – jiní VŠ a SŠ)
8 Zdrav. prac.-nelék. pod odb. dohledem (ošetøovatelky a sanitáøi)
9 Pomocný a obslu�ný personál

Vývoj poètu zamìstnancù NNFsP v období 2004–2008

Bìhem roku 2008 vedení NNFsP usilovalo
o stabilizaci poètu zdravotnických za-
mìstnancù, v prvé øadì získat plný stav vše-
obecných sester a pomocného zdravotnického
personálu. V dùsledku odlišných platových
podmínek v rùzných zdravotnických zaøízeních
se NNFsP potýkala po vìtšinu kalendáøního
roku s nedostatkem zdravotních sester a po-
mocného zdravotního personálu. Situaci øešilo
personální oddìlení operativnì s vedením
nemocnice tak, aby se problematika ne-
dostatku zamìstnancù nijak nedotkla úrovnì
poskytované zdravotní péèe pacientùm
NNFsP. Stav se podaøilo stabilizovat a�
v posledním ètvrtletí 2008, kdy se situace
zlepšila vlivem ekonomické krize, která
pøivedla zpìt do zdravotnictví sestry, je� se
dosud vìnovaly jiným oborùm, ve kterých nyní
pracovních míst ubývá. NNFsP se tak podaøilo
získat v daném roce plný stav zamìstnancù,
pøedevším pomocný personál je naprosto
naplnìn, nicménì v následujícím roce se bude
naše nemocnice sna�it pøijmout ještì nìkolik
všeobecných sester. V prùbìhu roku 2008
NNFsP získala do pracovního pomìru celkem
130 zamìstnancù a pracovní pomìr ukonèilo

2004 2005 2006 2007 2008

44 47 42 43 45

63 65 68 70 75

11 10 11 10 11

167 170 169 175 170

29 30 28 27 28

9 8 9 8 9

2 2 2 2 2

58 58 55 50 51

39 38 21 18 30

422 428 405 404 417

127 zamìstnancù. Celkový prùmìrný poèet
zamìstnancù se ustálil na potøebné výši
v poètu 417 zamìstnancù.

Zamìstnanci NNFsP splòují odbornou
zpùsobilost pro vykonávání lékaøských a nelé-
kaøských povolání ve smyslu zákonù è. 95/2004
Sb. a 96/2004 Sb. a jejich provádìcích pøedpisù,
pøièem� si svoji odbornou kvalifikaci prùbì�nì
zdokonalují a zvyšují. Prùmìrné platy za-
mìstnancù NNFsP vzrostly v roce 2008 o 4,7 %
oproti roku 2007. Zvýšení platù se týkalo
zejména zdravotnických pracovníkù, kteøí tvoøí
82 % z celkového poètu všech zamìstnancù
NNFsP.

Význaèným trvalým pøínosem pro za-
mìstnance zùstává sociální program,
uskuteèòovaný ve spolupráci s odborovou
organizací prostøednictvím FKSP. Pøíspìvky
jsou zamìstnancùm poskytovány na závodní
stravování, penzijní pøipojištìní, rekreace,
sportovní a kulturní akce, dary pøi �ivotních
a pracovních výroèích èi pøi odchodu do dù-
chodu, zamìstnancùm NNFsP jsou také posky-
továny pùjèky a sociální výpomoci k pøeklenutí
jejich tí�ivé situace.

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Zpráva o èinnosti a hospodaøení za rok 2008
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Pøehled personálu zdravotnického provozu v roce 2008

Struktura personálu NNFsP v roce 2008

Na zabezpeèení provozu zdravotnického zaøízení se podílelo 404 zamìstnancù.
Struktura personálu dle jednotlivých kategorií:

Podíl jednotlivých kategorií zamìstnancù v NNFsP roce 2008

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

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

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

Pomocný a
obslu�ný personál

Zdrav. prac.-nelék.
pod odb. dohled.

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

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

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

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

LékaøiZdrav. prac.-nelék. pod odb. dohled. Farmaceuti

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Zpráva o èinnosti a hospodaøení za rok 2008
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Vývoj prùmìrných platù u jednotlivých kategorií v období 2006–2008

Vývoj platù zamìstnancù NNFsP v období 2006–2008

Profese

Øídící a správní

Lékaøi

Farmaceuti

Všeobecné sestry

Ostatní zdrav. pracovníci-

-nelékaøi s odb. zpùsobilostí

Zdrav. pracovníci-nelékaøi

s odb. a special. zpùsobilostí

Jiní odborní pracovníci-

-nelékaøi s odb. zpùsobilostí

Zdrav. pracovníci-nelékaøi

pod odb. dohledem

Pomocný a obslu�ný personál

Prùmìrný plat v NNFsP

2006 2006/05 2007 2007/06 2008 2008/07 2008/04
meziroèní meziroèní meziroèní meziroèní
nárùst v % nárùst v % nárùst v % nárùst v %

20 282 6,60% 21 119 4,10% 23 717 12,30% 26,50%

37 922 10,00% 42 203 11,20% 43 971 4,10% 45,00%

39 880 9,80% 43 982 10,20% 48 858 11,00% 42,20%

20 351 8,80% 22 304 9,50% 23 843 6,90% 34,90%

22 893 11,10% 23 811 4,00% 26 382 10,70% 35,80%

16 963 2,50% 17 531 3,30% 19 823 13,00% 51,40%

28 009 7,20% 30 910 10,30% 31 771 2,70% 39,50%

13 473 8,40% 14 675 8,90% 15 551 5,90% 34,80%

12 705 6,10% 13 237 4,10% 14 319 8,10% 20,70%

22193 9,40% 25128 13,20% 26320 4,70% 39,10%
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6. Úsek ošetøovatelské péèe

všeobecná sestra JOP

V roce 2008 se nemocnice soustøedila
na oblast šetøení spokojenosti pacientù, kdy
se zapojila do pilotního celostátního prùzkumu
NEMOCNICE ÈR 2008, který byl realizován
ve tøech etapách - v nemocnicích krajských,
okresních a mìstských.
Souèasnì bylo v nemocnici provedeno šetøení
spokojenosti pacientù nezávislou firmou
STEM/MARK, a.s. pod názvem „Kvalita oèima
pacientù“.
Kontinuálnì se nemocnice zabývala dodr-
�ováním hygienických pøedpisù (hygienická
stanice provedla kontrolu na všech praco-
vištích a nezjistila �ádné závady). Prùbì�nì
probíhají kontroly vedení ošetøovatelské
dokumentace.

1. kvalifikace personálu
2.

Sledovány byly tyto indikátory kvality:

výskyt pádù
3. mimoøádné události
4. ošetøovatelská dokumentace
5. tvorba a revize standardních

postupù ošetøovatelské péèe
6. hlášení vzniku dekubitù

Kvalifikace nelékaøských
zdravotnických pracovníkù

Do kategorie nelékaøských zdravotnických
pracovníkù patøí všeobecné sestry (VS), dále
pak fyzioterapeuti, radiologiètí asistenti,
zdravotniètí a farmaceutiètí laboranti, nutrièní
terapeuti a zdravotnì-sociální pracovník, které
lze zahrnout pod název jiní odborní pracovníci
(JOP) a zdravotniètí pracovníci pracující
pod odborným dohledem bez maturity
(pomocný zdravotnický personál).

rok 2005 2006 2007 2008 rok 2005 2006 2007 2008

poèet 165,45 168,46 172,45 168,56 poèet 35,75 35,75 34,00 32,13celkem celkem

Z celkového poètu všeobecných sester je 159 (94,30 %) zpùsobilých k výkonu povolání bez odborného
dohledu a 28 (87,55 %) JOP (jiných odborných pracovníkù) má rovnì� kvalifikaci pro práci
bez odborného dohledu.

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Zpráva o èinnosti a hospodaøení za rok 2008
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Kontinuální vzdìlávání

Pøehled pádù v letech 2005 - 2008

1. Finanèní èástka urèená pro celo�ivotní
vzdìlávání nelékaøských zdravotnických
pracovníkù (NeZP) byla v plné míøe vyu�ita
na prohlubování kvalifikace (4x pomaturitní
specializace v perioperaèní péèi a ARIP)
a na zvyšování kvalifikace (4x studium
na VŠ v oboru všeobecná sestra baka-
láøské studium). Vysoká byla i úèast NeZP
na rùzných konferencích, symposiích
a kurzech.

2. Vybraní zástupci NeZP se zúèastnili
interaktivního výcviku „Základy komunikace
a doprovodu zrakovì posti�ených.“

3. Pod zášti tou primáøe anesteticko-
resuscitaèního oddìlení probìhlo školení
všech kategorií pracovníkù nemocnice, tzn.
i NeZP, v neodkladné resuscitaci, rozdìleno
bylo na èást teoretickou a praktickou a bylo
ukonèeno písemným testem.

4. Ve spolupráci s VŠZ p.o.s., Praha 5, byly
zrealizovány tøi celoústavní semináøe
(Multikulturní ošetøovatelství, Etické pro-
blémy smrti a umírání a Ošetøovatelský
proces)

5. V roce 2008 byla zvýšena poptávka po
spolupráci pøi praktické pøípravì studentù na
budoucí povolání:
a) 1., 2., 3. lékaøská fakulta UK, obory -

lékaøství, všeobecná sestra, fyzioterapeut
b) VOŠZ Suverénního øádu maltézských

rytíøù, Praha 2, Jeèná 33
- obor diplomo vaná všeobecná sestra

c) Slezská univerzita v Opavì, Filozofická-
pøírodovìdecká fakulta, obor všeobecná
sestra

d) Jihoèeská univerzita v Èeských Budì-
jovicích, obor radiologický asistent

e) VOŠZ a SZŠ, Praha 4, ulice 5. kvìtna,
obor nutrièní terapeut, zdravotnický
asistent, diplomovaná všeobecná sestra

f) VŠZ o.p.s., Praha 5, Duškova 7,
obor všeobecná sestra

g) VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábøe�í,
obor diplomovaný farmaceutický asistent

h) Vyšší odborná škola sociálnì právní,
Praha 10, Jahodová ul., obor sociální
pracovník.

Šetøení pádù pacientù nemocnice probíhá
kontinuálnì od pilotního projektu v r. 2002
2003.

MImoøádné události

Poèet hospitalizovaných pacientù 9 152 8 742 8284 9263

Poèet pádù 107 98 81 60

Poèet lehkých zranìní 27 28 23 16

Poèet tì�kých zranìní (tr�ná rána, zlomenina) 13 6 19 10

Poèet zranìní na poèet pádù v % 37,38 34,69 51,85 43,33

Poèet pádù na poèet hospitalizovaných pacientù v % 1,17 1,11 0,98 0,65

r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008

Pøehled vzniku dekubitù

Poèet pacientù 34 289 5 914 9263

Celkem dekubitù 505 83 90

Poèet pacientù s dekubitem vzniklým ve ZZ 248 24 37

Poèet dekubitù na poèet hospit. pacientù v % 1,47 1,40 0,97

% pacientù s dekubity vzniklými ve ZZ 0,72 0,41 0,40

Jiné mimoøádné události nebyly v roce 2008 evidovány.

FN sv. Anna NNFsP NNFsP

r. 2005 III.  XII.   2007 r. 2008

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Zpráva o èinnosti a hospodaøení za rok 2008
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1. STERM/MARK, a.s. Výzkum prokázal, �e kvalita péèe v Nemocnici Na Františku je na vysoké
úrovni, souhrnná spokojenost za celou nemocnici mírnì pøesahuje 80 %. Celkovou spokojenost
podporuje i fakt, �e naprostá vìtšina pacientù by NNF doporuèila svým pøátelùm nebo rodinì.

Šetøení spokojenosti pacientù

Výsledky pilotního celostátního prùzkumu lze nalézt na www.nejlepsi-nemocnice.cz

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Zpráva o èinnosti a hospodaøení za rok 2008
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Celkové výsledky pilotního programu "Nejlepší nemocnice ÈR 2008”

HealthCare Institute o.s. - prùzkumy a certifikace ve zdravotnictví
Patrice Lumumby 2230/82, 700 30 Ostrava, Czech Republic

www.hc-institute.org

Konkrétní výsledky v jednotlivých strategických perspektivách:

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Zpráva o èinnosti a hospodaøení za rok 2008
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7.1 ARO
7.2 Chirurgické oddìlení
7.3 Oddìlení ortopedie a traumatologie

pohybového ústrojí
7.4 Interní oddìlení
7.5 Neurologické oddìlení

a neuropsychiatrické centrum
7.6 Oddìlení dlouhodobì nemocných
7.7 Oddìlení klinické biochemie
7.8 Radiodiagnostické oddìlení
7.9 Oddìlení léèebné rehabilitace

7. Úsek léèebné péèe – jednotlivá oddìlení

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
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Profil oddìlení

Primáø oddìlení: MUDr. Jan Švehla
Zástupce primáøe: MUDr. Dana Rábová
Vrchní sestra: Miluše Èerná
Poèet lékaøù: 9
Poèet sester resuscitaèní stanice: 18
Poèet sester anesteziologické stanice: 2

7.1 Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení

Resuscitaèní stanice
je historicky nejstarším lù�kovým ARO v re-
publice, byla zalo�ena v roce 1965. Od té doby
pracuje víceménì nepøetr�itì, nìkolikrát byla
pøesunuta do provizorních prostor z dùvodù
rekonstrukcí.
V souèasné dobì se 6 lù�ek resuscitaèní sta-
nice nachází v kompletnì zrekonstruované,
historicky nejstarší èásti nemocnice.
Po poslední rekonstrukci, která probìhla po zá-
plavách v roce 2002, je interiér stanice plnì
modernizován v zajímavém souladu s his-
toricky cennými architektonickými prvky
barokní budovy. Omezení památkáøù mají za
dùsledek øadu technicko-stavebních unikátù
( napø. veškeré rozvody elektøiny, elektroniky
a medicinálních plynù jsou vedeny podlahou ).
Resuscitaèní stanice poskytuje komplexní péèi
pacientùm, kterým selhaly základní �ivotní
funkce- dýchání, krevní obìh èi vìdomí. Je vy-
bavena centrálním monitorovacím systémem
s bed-side stanicí u ka�dého lù�ka. Monitory
umo�òují nejen sledování základních vitálních
parametrù, ale i kontinuální invazivní mìøení
arteriálního tlaku, kontinuální mìøení cen-
trálního �ilního tlaku èi kontinuální monitoraci
hladiny oxidu uhlièitého ve smìsi plynù vy-
dechované pacientem.
Resuscitaèní stanice je dále vybavena dos-
tateèným poètem moderních pøístrojù pro umì-
lou plicní ventilaci, od øíjna 2005 je na oddìlení
rovnì� v provozu pøístroj pro kontinuální veno-
venozní hemodiafiltraci, který se pou�ívá pøi
akutním selhání ledvin u pacientù všech od-
dìlení a dále pøístroj pro mìøení srdeèního
výdeje.

Vzhledem k profilaci nemocnice je maximum
pacientù na RS ARO pøijímáno s diagnosou
akutní exacerbace chronické respiraèní
insuficience. Další velkou skupinou jsou
pacienti po úspìšných resuscitacích pro koro-
nární pøíhody a maligní arytmie.
RS ARO velmi úzce spolupracuje s ostatními
oddìleními nemocnice, zejména oddìlením
interním, chirurgickým a ortopedickým. Pokud
je to mo�né, jsou na RS ARO standardnì pøi-
jímáni pacienti po velkých a zatì�ujících bøiš-
ních výkonech, napø. po duodenopankreatek-
tomiích, u kterých hrozí pooperaèní respiraèní
insuficience.
U polytraumat s kraniocerebrálním poranìním
jsme schopni provést urgentní CT diagnostiku
a v pøípadì potøeby zajistit urgentní transport
na neurochirurgické pracovištì.
Urgentní ošetøení akutního epidurálního krvá-
cení jsme schopni také zajistit ve spolupráci
s chirurgickým a neurologickým oddìlením.

poskytuje slu�by na ètyøech operaèních sá-
lech - dvou chirurgických a dvou ortopedicko -
traumatologických. Servis je poskytován 24
hodin dennì. Všichni anesteziologové jsou
schopni rutinnì aplikovat centrální i periferní
nervové blokády.
Dále anesteziologická slu�ba poskytuje 24
hodinový konziliární servis pro všechna od-
dìlení nemocnice, je schopna zajistit i anes-
tézie pro ambulantní výkony i pro výkony jed-
nodenní chirurgie. Souèástí anesteziologické
rutiny jsou i konziliární slu�by v oblasti léèby
akutní a chronické bolesti.

Anesteziologická stanice

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
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Výhled oddìlení do budoucnosti

Základní statistické ukazatele
oddìlení za rok 2008

poèet resuscitaèních lù�ek 6
poèet pøijatých 114
prùmìrná oblo�nost (v %) 69,3
prùmìrná ošetøovací doba (dny) 13,3
poèet zemøelých 25
úmrtnost (v %) 27,3

Speciální statistické ukazatele
oddìlení za rok 2008

poèet anesteziologických pracoviš� 4
poèet podaných anestezií 2 930
z toho v ústavní pohotovostní slu�bì 482

ARO je vybaveno rovnì� fibrolaryngoskopem
pro obtí�né intubace a fibrobronchoskopem,
a je tak schopno resuscitaèním pacientùm
poskytnout urgentní fibrobronchoskopii.

1/ Vybavení stanice pøíslušenstvím pro mìøení
nitrolebního tlaku.

2/ Prùbì�né obnovování pøístrojù pro umìlou
plicní ventilaci

3/ Obnova pøístrojového vybavení anestezi-
ologické stanice.

4/ Zakoupení pøístroje pro bispektrální trans-
kraniální analýzu úrovnì hloubky sedace.

5/ Zprovoznìní anesteziologické ambulance
pro léèbu chronické bolesti ve spolupráci
s neurologickým oddìlením. zemøelí pacienti do 24 hod. po operaci 3

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Zpráva o èinnosti a hospodaøení za rok 2008
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Primáø oddìlení:
Doc. MUDr. František Chaloupka, CSc.

Zástupce primáøe: MUDr. Stanislav Èerný
Vrchní sestra: Blanka Vrátilová
Poèet lékaøù: 14

7.2 Chirurgické oddìlení

Profil oddìlení

Hlavní pracovní náplní chirurgického oddìlení
je ji� tradiènì gastroenterochirurgie (one-
mocnìní za�ívacího traktu) pøevá�nì zamì-
øená na chirurgii biliárního systému (�luèníku
a �luèových cest) a na chirurgii koloproktolo-
gickou (onemocnìní tlustého støeva a koneè-
níku). Nejvìtší zastoupení má program onko-
chirurgický. V rámci tohoto programu pracuje
i poradna pro onemocnìní prsù, øešící pøe-
vá�nì nádorová onemocnìní prsní �lázy. Další
problematikou jsou operace štítné �lázy,
�ilního systému dolních konèetin a operace kýl
vèetnì rozsáhlých recidivujících kýl. Vysoké
procento operací je provádìno miniinvazivní
laparoskopickou technikou: v roce 2008 bylo
provedeno 235 laparoskopických operací. Jed-
ná se hlavnì o laparoskopické provedení cho-
lecystektomií, appendektomií, operací hiáto-
vých kýl, miniinvazivní operace tøíselných a re-
cidivujících kýl, bandá�e �aludku pro obezitu,
miniinvazivní provedení bederních sympa-
tektomií i slo�itých �ilních onemocnìní (mini-
invazivní pøerušení insuf. �ilních perforátorù).
Chirurgické oddìlení bylo urèeno jako refe-
renèní centrum pro výuku a aplikace moderní
progresivní metody operaèního øešení pro-
lapsu anu a pokroèilých stádií hemorhoidální
nemoci staplerem PPH dle prof. Longa.
Pracovištì má celostátnì nejvyšší poèet takto
provedených operací a tím i nejbohatší zku-
šenosti s touto operaèní technikou. Celkovì
bylo touto metodou ošetøeno více jak 800 pa-
cientù ( v roce 2008 bylo provedeno na našem
oddìlení 72 operací). Proto jsou na chirur-
gickém oddìlení poøádány školící
kurzy chirurgù z celé republiky v této technice.

opakovanì

Centrální ambulance chirurgických oborù
(CACHO):

Operaèní sály:

JIP:

Organizaènì se jedná o samostatné
oddìlení, kde jsou ambulantnì ošetøováni pa-
cienti s akutním chirurgickým onemocnìním,
provádìna vyšetøení pacientù pøed operacemi
a pravidelné pooperaèní kontroly pacientù po
propuštìní z nemocnice, probíhá zde ob-
jednávání a pøíjem nemocných k operacím
a akutní pøíjem na lù�kové oddìlení chirurgie.
Souèástí ambulance jsou i poradny gastro-
enterochirugická, proktologická, poradna
plasticko-estetické chirurgie, poradna flebo-
logická a poradna pro onemocnìní prsu.
Souèástí je té� ambulantní operaèní sálek, kde
jsou provádìny drobnìjší chirurgické operaèní
výkony pøevá�nì z oblasti plasticko-estetické
chirurgie.

V roce 2006 probìhla kom-
pletní rekonstrukce a modernizace obou chirur-
gických operaèních sálù, které po stránce tech-
nického vybavení a estetického vzhledu sne-
sou ta nejpøísnìjší odborná kriteria. Je zde do-
konale zajištìn komfort pro operované pacienty
i ošetøující personál. Technické vybavení dovo-
luje provádìt i ty nejnároènìjší operaèní výkony.

Kompletní rekonstrukce a pøestavba
probìhla v roce 2007. Jejím výsledkem je
rozšíøení prostoru JIP, špièkové technické
vybavení s moderními monitorovacími
jednotkami všech lù�ek i s mo�ností umìlé
plicní ventilace. Tak jako na operaèních sálech
jsou i zde citlivì esteticky doladìny všechny
prostory, co� dle odborníkù øadí tuto jednotku
k nejkrásnìjším a nejmodernìjším v republice .

Poèet sester: 37

Komplement chirurgického oddìlení
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Základní statistické ukazatele oddìlení
za rok 2008:
poèet standardních lù�ek 52
poèet nadstandardních lù�ek 1
poèet lù�ek JIP 5
poèet pøijatých 1 669
poèet zemøelých 60
úmrtnost (v %) 3,6

Aseptické oddìlení CH A: I

Septické oddìlení CH B:

Výuková a publikaèní èinnost:

zde probìhla
kompletní pøestavba celého oddìlení. Výsled-
kem jsou malé, útulné dvou a tøílù�kové pokoje,
všechny se samostatným hygienickým záze-
mím ( WC a sprchový kout ), s mo�ností pøipo-
jení internetu a TV. Takto rekonstruované od-
dìlení bylo otevøeno 5.února 2007.

Tyto prostory prošly
kompletní rekonstrukcí ji� v roce 2005 a doko-
nale vyhovují nárokùm kladeným na toto od-
dìlení.

Je nutné zdùraznit, �e veškeré nároèné rekon-
strukèní práce provedené v minulých letech
byly realizovány za plného chodu chirurgického
oddìlení a bez významnìjšího omezení jeho
provozu a poètu ošetøených pacientù !

Na chirur-
gickém oddìlení probíhají pravidelnì stá�e
medikù v obecné chirurgii. Té� zde absolvují
lékaøi pøedepsanou chirurgickou èást pøed-
atestaèní profilizace. V roce 2008 byla pøedne-
sena tøi odborná sdìlení na mezinárodních
kongresech. Dále bylo publikováno sedm prací
v odborných èasopisech z problematiky práce
chirurgického oddìlení. Primáø oddìlení Doc.
Chaloupka je èlenem redakèní rady lékaøského
periodika „Causa Subita“. Dr. Havel externì
vyuèuje na vyšší zdravotnické škole. Chirur-
gické oddìlení je referenèním centrem pro vý-
uku nové, moderní operaèní metody øešení
prolapsu koneèníku a hemorhoidální nemoci
staplerem PPH dle prof. Longa.

Celkový poèet operací provedených na hlav-
ních operaèních sálech byl 1328, na ambu-
lantním operaèním zákrokovém sálku bylo
provedeno 218 menších operaèních výkonù.
V roce 2008 bylo provedeno 112 urologických
operací a 108 specializovaných invazivních
urologických vyšetøení. Urologická ambulance
vyšetøila v tomto roce 1780 urologických paci-
entù. Na chirurgické ambulanci bylo v tomto
roce vyšetøeno a ošetøeno celkem 10 668
nemocných.

Naší snahou v pøíštím
roce bude nadále rozvíjet jednotlivé smìry obo-
ru, zvláštì obohatit gastroenterochirurgii o no-
vé smìry v oblasti onkochirurgie. Další snahou
bude obohacení spektra miniinvazivních
laparoskopických výkonù, napø. rozšíøením
videoasistovaných resekcí tenkého støeva
a traèníku i zvýšení poètu laparoskopicky
øešených náhlých pøíhod bøišních. Poèítáme
výhledovì také se zaøazením nìkterých
operaèních výkonù do re�imu tzv. „jednodenní
chirurgie“. Rovnì� chceme obohatit spektrum
výkonù v oblasti plasticko-estetické chirurgie.
To vše by mìlo mít i pozitivní ekonomický
dopad na celou nemocnici.

Výhled do budoucna:
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Primáø oddìlení: MUDr. Lubomír Hruška
Zástupce primáøe: MUDr. Václav Èeèelovský
Vrchní sestra: Mária Krausová
Poèet lékaøù: 7
Poèet sester: 19

Oddìlení

7 .3 Oddìlení ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Na oddìlení jsou ošetøování pacienti od l5 let
vìku, kterým poskytujeme péèi u ortopedických
onemocnìní, vrozených nebo získaných vad
pohybového ústrojí a úrazù konèetin a páteøe.
Nejèastìjší diagnosou jsou degenerativní
posti�ení kloubù konèetin a páteøe, zánìty, bo-
lesti svalù a šlach z pøetí�ení apod. U úrazù
zajiš�ujeme u poranìní konèetin komplexní
léèbu jak konzervativní, tak operaèní, v pøípadì
posti�ení páteøe, kde je tøeba speciální ope-
raèní postup, spolupracujeme s FN v Motole,
kde provádìjí spondylochirurgické výkony. Pøi
operacích konèetinových kloubù a kostí jsme
schopni ošetøit naprostou vìtšinu nemocí nebo
úrazù. V rámci pooperaèní péèe spolupracuje-
me s rehabilitaèním odd. NNF a nebo pacienty
pøedáváme k doléèení do specializovaných re-
habilitaèních zaøízení. Naše oddìlení je zamì-
øeno pøedevším na operaèní léèbu, co� pøed-
stavuje vìtšinu z hospitalizovaných pacientù.
Naším nosným programem jsou artroskopické
operace, které tvoøí asi 50% výkonù, úrazy
pøedstavují asi 30% hospitalizovaných, kolem
10-15 % pøedstavují pacienti, u kterých jsou
provádìny náhrady velkých kloubù, v našem
pøípadì endoprotézy kyèelního a kolenního
kloubu. Zbylá procenta tvoøí operace vad nebo
korekèní operace apod. Lékaøi i zdravotní
sestry se pravidelnì úèastní postgraduálního
vzdìlávání, odborných semináøù vèetnì aktivní
úèasti na pøednáškách. Naše pracovištì má
akreditaci pro pøípravu lékaøù k odborné ates-
taci v oboru.

je
dùle�itým èlánkem pro prvnívyšetøení a oše-
tøení, pøíjem a další kontroly nemocných po

Ortopedicko traumatologická ambulance

operacích. V rámci ortopedické ambulance fun-
guje i poradna pro pacienty s chronickým pos-
ti�ením pohybového aparátu. Celkový poèet
ambulantních pacientù neustále narùstá.
Tradiènì nám práci ztì�ují èetní jedinci pod
vlivem návykových látek, èasto s agresivním
chováním, dále bezdomovci a ostatní osoby
z problémových skupin, kde jsou potí�e jak
s ošetøením, tak i s jejich dalším umístìním. Ne
zøídka je ošetøující personál ohro�en i na zdraví,
urá�en, event. je zneèištìno prostøedí ambu-
lance nebo poškozeno její vybavení.

- Celkem 25 lù�ek vèetnì
3 lù�ek JIP. Oddìlení zajiš�uje komplexní péèi
u hospitalizovaných pacientù, pøedevším po
úrazech a ortopedických operacích, a zaèíná
zde i vèasná pooperaèní rehabilitace. Pøed nì-
kolika lety prošlo oddìlení kompletní rekon-
strukcí a modernizací , pacienti jsou ubytováni
v útulných dvou a� tøílù�kových pokojích s vlast-
ním hygienickým zázemím.

- V roce 2007 byla provedena
rozsáhlá rekonstrukce a modernizace obou
ortopedických operaèních sálù, jejich� archi-
tektonické øešení a technické vybavení snesou
i ta nejpøísnìjší kriteria a pøedstavují pøíjemné
prostøedí jak pro pacienty, tak i pro ošetøující
personál.

Celkový poèet pacientù hospitalizovaných
na ortopedii byl 1355. Poèet operací 1433,
z toho asi 200 ambulantních výkonù. Poèet
pøijatých pacientù byl 1778, zemøelých: 2 (prù-
mìrná úmrtnost 0,11%)

Oddìlení lù�kové

Operaèní sály

Statistika za rok 2008:

Poèet standardních lù�ek: 22
Poèet lù�ek JIP: 3
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Primáø oddìlení:
Doc. MUDr. Rudolf Špaèek, CSc.

Zástupce primáøe: MUDr. Hana Pazdírková
Vrchní sestra: Bc. Marie Vávrová
Poèet lékaøù: 19
Poèet sester: 54
Poèet lù�ek: 103

Profil oddìlení

7.4 Interní oddìlení

-19 lù�ek). Slou�í k pøekladùm nemocných z
JIP, jejich� zdravotní stav ji� nevy�aduje inten-
zivní péèi. Nemocní jsou umístìni na dvou, resp.
tøílù�kových pokojích. Na stanici se soustøeïují
pøedevším nemocní po infarktu myokardu,
plicní embolii, epizodì akutního srdeèního
selhání, pøed a po srdeèních katetrizacích nebo
po kardiochirurgických výkonech. Pøístrojové
vybavení umo�òuje telemetrické monitorování
srdeèního rytmu u chodících, ji� rehabilitujících
pacientù a diagnostiku akutních cévních
komplikací.

- 22 lù�ek. Jde o novì zrekon-
stuovanou stanici s dvou resp. tøílù�kovými
pokoji, které mají vìtšinou vlastní sociální
zaøízení. Oddìlení, na kterém kromì civilního
personálu pracují také øádové sestry, slou�í pro
pøíjmy všech internì nemocných se speciálním
zamìøením na poruchy metabolizmu, zvláštì
diabetes mellitus. Úzce spolupracuje s endo-
krinologickou ambulancí nemocnice.

- 28 lù�ek. Na tomto novì zre-
konstruovaném oddìlení s dvou a� tøílù�ko-
vými pokoji se soustøeïují pøedevším nemocní
s problémy za�ívacího traktu. Oddìlení tvoøí
jeden funkèní celek s pøilehlým gastroente-
rologickým pracovištìm.

- 24 lù�ek. Oddìlení ve spolu-
práci s centrální pøíjmovou ambulancí slou�í
k pøíjmùm pøedevším rajónních nemocných
s celým spektrem interních onemocnìní.

Oddìlení A

Oddìlení C

Oddìlení D

Interní oddìlení

Jednotka intenzivní péèe

Jednotka intermediální péèe

se zabývá diagnostikou
a léèbou chorob v celém rozsahu oboru
vnitøního lékaøství se zvláštním zamìøením na
onemocnìní srdce, cév, za�ívacího traktu
a metabolizmu.

(JIP - 6 lù�ek).
Jde o specializovanou stanici slou�ící pro pøíj-
my pacientù se záva�nými, �ivot ohro�ujícími
stavy. Zajiš�uje pøedevším akutní péèi kardio-
logickou a metabolickou. Stanice je vybavena
moderním monitorovacím systémem, umo�-
òujícím sledování základních �ivotních funkcí
pacientù, pøístrojem pro umìlou plicní ventilaci
a pøístroji pro invazívní i neinvazívní
monitorování krevního tlaku. Vybavení také
umo�òuje provádìní externí elektrické
stimulace srdeèního svalu pøi záva�ných
poruchách srdeèního rytmu. Nemocní s
akutními koronárními syndromy jsou øešeni
on-line ve spolupráci s Kardiocentrem Fakultní
nemocnice Krá lovské Vinohrady. U
ne j záva�nì j š í ch p ø ípadù J IP úzce
spolupracuje s oddìlením ARO NNFsP.
Zároveò poskytuje konziliární slu�by všem
ostatním oddìlením nemocnice. U
indikovaných nemocných je na tomto oddìlení
ve spolupráci s neurologickým oddìlením
provádìna trombolytická léèba cévních
mozkových pøíhod.

(oddìlení B -
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Komplement interního oddìlení:

- Centrální ambulance interních oborù

- Laboratoø neinvazivní kardiologie

- Kardiologická poradna

- Angiologická poradna

- Gastroenterologické pracovištì

zajiš�uje vyšetøení a pøíjem nemocných na
interní i neurologické oddìlení. Probíhají zde
ambulantní vyšetøení interních pacientù
a pøedoperaèní vyšetøení pro chirurgické obory.

zajiš-
�uje kompletní škálu kardiologických a angiolo-
gických vyšetøení. Byla novì vybavena ultra-
zvukovým pøístrojem nejvyšší tøídy Philips iE33
vèetnì jícnové sondy a pøenosným ultrazvu-
kovým pøístrojem Sonosite. Vybavení labora-
toøe umo�òuje provádìní transthorakální i jíc-
nové echokardiogtrafie a celé spektrum vyše-
tøení cévního systému. Souèástí laboratoøe je
i pøístrojové vybavení pro zátì�ové testy, spi-
rometrické vyšetøení a ambulantní monito-
rování EKG i krevního tlaku. Veškerá invazivní
kardiologická vyšetøení, vèetnì kardiochi-
rurgických výkonù a implantace kardiosti-
mulátorù, jsou zajištìna ve spolupráci s Kar-
diocentrem Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady.

zajiš�uje dispen-
zarizaci nemocných se záva�nìjšími chronic-
kými kardio-angiologickými onemocnìními.

byla uvedena do
provozu v roce 2008 a je komplexnì vybavena
pro neinvazivní diagnostiku a léèbu one-
mocnìní tepenného a �ilního systému. Inva-
zivní diagnostická vyšetøení a terapeutické
výkony jsou zajištìny on-line ve FNKV.

se za-
bývá diagnostikou a terapií chorob celého
trávicího ústrojí. Podílí se na celonárodním
programu vèasné diagnostiky kolorektálního
karcinomu v ÈR. Na tomto technicky špièkovì
vybaveném pracovišti se provádí kompletní
diagnostická endoskopická vyšetøení horního
i dolního trávicího traktu a celé spektrum
endoskopických terapeutických výkonù, jako
napø. polypektomie, stavìní krvácení vèetnì
skleroterapie nebo drcení a odstraòování
kamenù ze �luèových cest.

- Gastroenterologická poradna

- Hepatologická poradna

- Poradna pro onemocnìní metabolizmu

zajiš�uje
pøedevším dlouhodobé sledování nemocných
s nádorovými a ostatními záva�nými onemoc-
nìními za�ívacího traktu. Peèuje také o vybra-
né pacienty po operacích za�ívacího traktu.

dlouhodobì sle-
duje pacienty s onemocnìními jater.

se
soustøeïuje na péèi o komplikované nemocné
s cukrovkou, poruchami tukového metabolizmu
a obezitou.

Od minulého roku se výraznì zvýšila odborná
kvalifikace lékaøského týmu. Dvì atestace
z vnitøního lékaøství + nástavbovou atestaci
mají 3 lékaøi, 2 astestace má 7 lékaøù a atestaci
1. stupnì má 7 lékaøù interního oddìlení. Od-
dìlení získalo akreditaci MZÈR a provádí
postgraduální výchovu lékaøù rezidentù v pøí-
pravì na získání atestace 1. stupnì z vnitøního
lékaøství. Probíhá zde také pregraduální výuka
medikù 4. - 6. roèníku ze všech 3 pra�ských
lékaøských fakult i praxe �ákyò støedních a vy-
sokých zdravotnických škol. Oddìlení je zapo-
jeno do mezinárodní výzkumné èinnosti. Dlou-
hodobì øeší nìkolik randomizovaných klinic-
kých studií zabývajících se moderní léèbou
chronického srdeèního selhání, srdeèních aryt-
mií, hluboké �ilní trombózy a plicní embolie.
Poøádány jsou pravidelné vìdecké semináøe
s aktuální tématikou ve vnitøním lékaøství pro
lékaøe NNF i ambulantní specialisty a praktické
lékaøe z regionu Prahy 1.

V roce 2009 bude novì vybudován ambulantní
trakt interního oddìlení, který vèetnì všech po-
raden a specializovaných pracoviš� bude umís-
tìn v centru tohoto oddìlení. Toto opatøení
výraznì zvýší komfort pro hospitalizované
a ambulantní pacienty, zlepší logistiku i cel-
kovou organizaci práce. Souèástí této rekon-
strukce bude i modernizace gastro-
enterologického pracovištì a sanitárního
zázemí pro nemocné.

Výzkumná a výuková èinnost

Výhled do budoucna
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Základní statistické ukazatele

poèet standardních lù�ek 97
poèet nadstandardních lù�ek 1
poèet lù�ek JIP 6

poèet pøijatých pacientù: 2 824
prùmìrná oblo�nost stand. oddìlení 68,04%
prùmìrná oblo�nost JIP 74,54%
prùmìrná ošetøovací doba na stand.
oddìlení (dny) 8,5
prùmìrná ošetøovací doba na JIP (dny) 2,49
poèet zemøelých 257
prùmìrná úmrtnost (v %) 7,92

poèet ošetøených pacientù v poradnách:

Speciální statistické údaje za rok 2008

kardiologická a lipidologická poradna 4 120
diabetologická a obezitologická poradna 1 370
angiologická poradna 486

poèet speciálních vyšetøení:
ambulantní monitorování EKG
a krevního tlaku 370
zátì�ové EKG vyšetøení 128
transthorakální echokardiografie 1 843
jícnová echokardiografie 82
spirometrie 190
angiologický Doppler 63
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Primáø: Doc. MUDr. Jiøí Hovorka, CSc.
Zástupce primáøe: MUDr. Josef Effler
Odborný zástupce pro psychiatrii: MUDr. Erik Herrmann
Vedoucí lékaø video-EEG
monitorovací jednotky: MUDr. Tomáš Ne�ádal
Vrchní sestra: Martina Kostúrová
Poèet lù�ek: 25
z toho: video-EEG monitorovací 2
Poèet lékaøù: 10
Ostatní odborníci: psycholog 1, logoped 1, psychiatr 2
Poèet sester: 13
E-mail: neurologie@nnfp.cz

Profil oddìlení

7 .5 Neurologické oddìlení a neuropsychiatrické centrum

Neurologické oddìlení je akreditované praco-
vištì, které zajiš�uje komplexní neurologickou
péèi hospitalizaèní i ambulantní. Specifikou
tohoto oddìlení je epileptologické centrum,
jedno z celkem pìti v ÈR. Toto centrum se za-
bývá diagnostikou a komplexní léèbou farma-
korezistentních forem epilepsie. K dispozici má
video-EEG monitorovací jednotku a má oprá-
vnìní indikovat pacienty k invazivní epilep-
tochirurgické léèbì.
Ojedinìlý je také program diagnostiky a léèby
psychogenních neepileptických záchvatù diso-
ciaèních. Ten je souèástí širšího, komplexního
neuropsychiatrického programu u neurolo-
gických pacientù (léèba psychiatrických poruch
u stavù po cévních mozkových pøíhodách, po
úrazech, pøi chronických bolestech, pøi úzkost-
ných depresivních poruchách a pøi somato-
formních poruchách).
Neurologické oddìlení je alianènì propojeno
s pøedními pracovišti po celé republice, zvláštì
významná je spolupráce s neurochirurgickou
klinikou 1. LF UK. Oddìlení poskytuje také
pregraduální a postgraduální výuku lékaøù pro
1. LF v Praze a IPVZ.
Neurologické oddìlení poskytuje rovnì� trva-
lou konziliární slu�bu v rámci nemocnice a su-
perkonziliární slu�by pro jiná neurologická
oddìlení, pøedevším v oblasti epileptologie
v neuropsychiatrické problematice.
Neuropsychiatrické centrum, které je také sou-
èástí oddìlení, úzce spolupracuje s psy-
chiatrickou klinikou 1. LF UK a s Psychiatrickým
centrem 3. LF UK Praha.
Lékaøi našeho oddìlení provádìjí také kom-
plexní diagnostiku cévních mozkových pøíhod,

a to ve spolupráci s interním oddìlení (UZ,
ECHO…), souèástí léèby CMP je v indiko-
vaných pøípadech i léèba trombolytická. In-
vazivní léèba CMP se provádí ve spolu-
práci s neurochirurgickou klinikou 1. LF UK
a s neurochirurgickým oddìlením Nemocnice
Na Homolce.

- EEG (elektroencefalografe), mobilní EEG,
- video-EEG monitorovací jednotka
- sonograf pro diagnostiku CMP
- EMG-elektromyografie
- pøístroj pro snímání mozkových evokovaných

potenciálù

Oddìlení je situováno do novì, citlivì zrekon-
struovaných prostor historické èásti nemocnice.
Pacienti jsou ubytováni v moderních 2-3 lù�ko-
vých pokojích s vlastním sociálním vybavením.

Neurologická ambulance zajiš�uje komplexní
ambulantní péèi o neurologické pacienty pøed
pøedáním lékaøùm první linie, organizuje a plá-
nuje pøíjem pacientù na lù�kové oddìlení.
Ambulance a poradna pro léèbu chronické
bolesti je schopna pacienty léèit nejen
konzervativnì (bolesti hlavy, neuropatická bo-
lest), ale ve spolupráci s ARO zajiš�uje také
invazivní anesteziologické postupy, pøedevším
u pacientù s bolestmi dolní bederní páteøe
(tlakové kaudální blokády, epidurální blokády,
blokády nervových pletení a periferních nervù).

Oddìlení je komplexnì vybaveno moderní
pøístrojovou technikou:

Komplement neurologického oddìlení
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Základní statistické ukazatele
oddìlení za rok 2007

Poèet standardních lù�ek 25
Poèet lù�ek pro video-EEG monitorování 2

Poèet pøijatých pacientù 961
Prùmìrná oblo�nost (v %) 89,6
Prùmìrná ošetøovací doba (dny) 8,66
Poèet zemøelých 1
Video EEG monitorace, poèet pacientù 138
Lumbální punkce 89
Kaudální tlaková blokáda 98

Celkový poèet všech neurologických
ambulantních vyšetøení: 18 289
EEG-elektroencefalografická vyšetøení 1 926
EMG-elektromyografická vyšetøení
a evokované potenciály 961
Sonografická vyšetøení mozkových cév 748
Ambulantní neurologická vyšetøení 13 882
Psychologická vyšetøení 655
Další provádìná klinická vyšetøení
psychiatrická a logopedická 1 087

Poradna pro zánìtlivá onemocnìní nervové
soustavy

Epileptologické a neuropsychiatrické
centrum

Video-EEG monitorovací jednotka

Poradna se mù�e pochlubit úspìchy pøi vèasné
diagnostice a léèbì roztroušené sklerózy,
neuroboreliózy aj.

Toto pracovištì se zabývá diagnostikou a kom-
plexní léèbou farmakorezistentních forem
epilepsie.

Zde jsou sledováni pacienti s rùznými typy
farmakorezistentních epilepsií a na základì
výsledkù mohou být pacienti indikováni k in-
vazivní epileptochirurgické léèbì.

Neurologické oddìlení provádí rovnì�
komplexní vyšetøování øidièù-profesionálù
(vyšetøení neurologické-EEG a vyšetøení
neuropsychologické). V tomto ohledu jsou na
našem oddìlení konzultovány i nejasné
pøípady z primárních neurologických pracoviš�

V roce 2008 probíhala øada preklinických
i klinických studií, a to:
a/ oblast epileptologie (nová farmaka v léèbì

epilepsie)
b/ oblast neurologie-algeziologie (pøedevším

problematika neuropatických bolestí a jejich
farmakoterapie)

c/ neurologické oddìlení se také aktivnì podílí
v rámci 1. LF UK na øešení dlouhodobého
výzkumného zámìru pro léta 2005 - 2011
v oblasti patofyziologie neuropsychi-
atrických onemocnìní a jejich farmako-
logické léèby.

1/ Zavedením nového CT pøístroje bude
rychleji dostupná angiografie mozkových
a pøívodných cév, a dále se zkvalitní
diagnostika cévních mozkových pøíhod.

Výzkumná a vìdecká èinnost

Výhled do budoucnosti

2/ Probíhá další prohloubení spolupráce
s rozšíøeným rehabilitaèním oddìlením ne-
mocnice.

3/ V souèasné dobì je realizováno rozšíøení
spolupráce v oblasti algeziologie se spe-
cializovaným revmatologickým pracovištìm.

4/ Zachování a rozšíøení návaznosti na pre-
graduální výuku 1. LF UK a na postgra-
duální výuku IPVZ.

5/ Dokonèení zapoèatých studií a klinických
zámìrù, snaha o získání dalších grantù,
zahájení nových klinických a preklinických
studií.

6/ Další rozvoj epileptologického a neuro-
psychiatrického programu.
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Primáø: MUDr. Ivo Jokl
Zástupce primáøe: MUDr. Zdenìk Šetka

Poèet lékaøù: 2
Poèet sester: 8
Pomocný personál: 4
Rehabilitaèní pracovník: 1

Profil oddìlení

Základní statistické ukazatele
oddìlení za rok 2008

poèet lù�ek 26
poèet pøijatých 63
prùmìrná oblo�nost (v %) 98
prùmìrná ošetøovací doba (dny) 152,85
poèet zemøelých 27
úmrtnost v (v %) 42,85

7 .6 Oddìlení dlouhodobì nemocných

Oddìlení prošlo kompletní rekonstrukcí a mo-
dernizací v roce 1999 a uvedeno do provozu
bylo k 1.1.2000. Jedná se o moderní lù�kové
oddìlení s dvou a� tøílù�kovými pokoji, jeho�
vybavení a zaøízení poskytuje klientùm vysoký
standard jak lékaøské, tak i ošetøovatelské péèe,
a je pøizpùsobeno i pro pacienty se sní�enou
pohyblivostí.
Oddìlení velmi úzce spolupracuje se všemi
ostatními oddìleními nemocnice a plnì vyu�ívá
komplementu nemocnice, vèetnì rehabilitace.
Jsou zde hospitalizováni pacienti, kteøí byli pøi-
jati jednak z akutních lù�ek nemocnice, a jed-
nak pacienti ze spádových i nespádových zdra-
votnických zaøízení akutní péèe. Po zlepšení
zdravotního stavu tito pacienti odcházejí buïto
domù nebo do zaøízení sociální péèe. O kvalitì
lékaøské i ošetøovatelské péèe svìdèí kladné

hodnocení práce oddìlení jak pacienty, tak i je-
jich pøíbuznými.
Další rozvoj oddìlení bude zamìøen zejmé-
na na další zkvalitnìní ošetøovatelské péèe,
a zvláštì rehabilitace, na kterou je bìhem
pobytu našich klientù na oddìlení soustøedìn
hlavní dùraz.

Vrchní sestra: Vladimíra Budovcová
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Vedoucí oddìlení: Mgr. Blanka Ondráèková
Vedoucí laborantka: Lenka Kleislová

V roce 2008 pracovali v OKB:
pracovníci s vysokoškolským vzdìláním 3
– chemik (úvazek 1,0)
– lékaø-biochemik (úvazek 0,3)
– lékaø-hematolog (úvazek 0,3)
zdravotní laborantky 7

administrativní pracovnice 1

Profil oddìlení

7 .7 Oddìlení klinické biochemie

Naše oddìlení pracuje v nepøetr�itém smìn-
ném provozu. Ve dnech pracovního klidu
a dnech sváteèních pak v re�imu dvou-
smìnném (12 hodinovém).

OKB má k dispozici 2 automatické analyzátory
pro základní biochemická vyšetøení, na kterých
je mo�no zpracovávat vyšetøované vzorky
prostøednictvím a� 30 metod, 2 automatické
analyzátory, které jsou schopny vyšetøit
v souèasnosti biochemický materiál pomocí
celkem 14 imunochemických metod, dále ana-
lyzátor pro vyšetøování acidobazické rovno-
váhy, chromatografický analyzátor glykova-
ného hemoglobinu, 3 pøístroje pro urèování
výše hladiny krevního cukru, analyzátor pro
chemické vyšetøování moèí a mikroskop pro
diagnostiku moèových sedimentù.
Pro potøeby hematologie disponuje laboratoø
automatickým analyzátorem, který umo�òuje
vyšetøení 18 parametrù krevního obrazu
(vèetnì pìtipopulaèního diferenciálu),
poloautomatickým analyzátorem k vyšetøení
5 základních parametrù krevního obrazu,
poloautomatickým a plnì automatickým analy-
zátorem pro koagulaèní vyšetøení a mikrosko-
pem pro manuální stanovení rozpoètu bílých
krvinek.
Pøedtransfúzní vyšetøení krevních skupin je
provádìno manuálnì (metodou zkumav-
kovou), kompatibilita transfúzních pøípravkù je
stanovována v komplexním systému na
separaèních gelech.
Výsledky vyšetøení a veškerá administrativa je
zpracovávána prostøednictvím LIS firmy

AKORD, který je souèástí NIS NNFsP,
transfúzní sklad je øízen programem AMADEUS
firmy STEINER.
Základní vybavení laboratoøe doplòují centri-
fugy a lednice. Lednice urèené pro provoz krev-
ního skladu jsou opatøeny monitoringem teplot.

V roce 2008 bylo provedeno celkem 869 641
vyšetøení, z toho cca 63% vyšetøení bylo vy-
�ádáno STATIM, co� potvrzuje ka�doroèní ná-
rùst poètu statimových vyšetøení.
Vyšetøení biochemických parametrù se podílí
na celkovém poètu zhruba 70%, hematologická
a transfúzní vyšetøení pak tvoøí 30% všech
vyšetøení.

sanitáøi (celkem 1,5 úvazku) 7
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Primáø oddìlení: MUDr. Petr Dobíšek
Zástupce primáøe: MUDr. Lucie Zabadalová
Vedoucí RTG asistent: Petr Ludvík
Poèet lékaøù: 6
Poèet asistentù: 9

7.8 Radiodiagnostické oddìlení

- ERCP ve spolupráci s gastroenterologickým
pracovištìm

- ascendentní urografie ve spolupráci
s urologem

Výrazný pokles (o 275 vyšetøení v absolutních
èíslech) je pøedevším zpùsoben:
- dalším úbytkem klasických vyšetøení trávicí

trubice
- malým poètem endoskopických vyšetøení

za pou�ití skiaskopie
- úbytkem arthrografií, které døíve èásteènì

suplovaly vyšetøení CT a MR
- nevhodným typem skiaskopické stìny

ve vztahu ke struktuøe po�adavkù jedno-
tlivých pracoviš� nemocnice

- Poèet výkonù 3 440
(oproti 2007 vzestup o 5%)

- vyšetøení mozku, bøicha, páteøe a skeletu
nativnì i s pou�itím kontrastní látky

- vyšetøení plic a CT angiografie plicnice
- angiografie aorty

Další vzestup poètu vyšetøení souvisí se:
- zvýšením poètu statimových vyšetøení
- všeobecným rozšíøením spektra CT

diagnostiky

Nynìjší pøístroj Philips Aura ji� nevyhovuje
souèasným po�adavkùm a pøedpokládá se
jeho výmìna v roce 2009 za MDCT pøístroj.

CT

Oddìlení má ètyøi základní pracovištì: skia-
grafické, skiaskopické, sonografické a CT.
Dále jsou mobilní skiaskopické a skiagrafic-
ké pøistroje na ARO, OT, CH a INT oddìlení.
Na ARO je umístìn rovnì� sonografický pøí-
stroj Philips nVisor k vyšetøení obtí�nì trans-
portovatelných pacientù.

- Poèet výkonù 27 128
(oproti 2007 vzestup o 8%)

- vyšetøení skeletu, hrudníku a bøicha
- vyšetøení u lù�ka nemocného - ARO, JIP
- vyluèovací urografie

Pokraèující zøetelný vzestup (o 2021 více vyše-
tøení v absolutních èíslech) je pravdìpodobnì
zpùsoben :
- zvýšením kvality vyšetøení a dokumentace

po digitalizaci oddìlení
- redukcí poètu radiodiagnostických pracoviš�

v Praze 1

- Poèet výkonù 883
(oproti 2007 pokles o 23 %)

- urologická vyšetøení
(uretrografie, cystografie)

- skiaskopická vyšetøení na operaèních sálech
- vyšetøení gastrointestinálního traktu (jícen,

�aludek, duodenum , pasá� tenkým a tlustým
støevem, irrigoskopie)

- nativní skiaskopická vyšetøení pohybového
aparátu a arthrografie pro OT oddìlení

- fistulografie pro chirurgické oddìlení
- perimyelografie ve spolupráci s neurolo-

gickým oddìlením

Skiagrafie

Skiaskopie

Profil oddìlení

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Zpráva o èinnosti a hospodaøení za rok 2008



36

Sonografie

Digitalizace oddìlení

- Poèet výkonù 7 575
(oproti 2007 vzestup o 0,5%)

- ultrazvuková vyšetøení bøicha a mìkkých
tkání kdekoliv kromì vyšetøení prsù

- vyšetøení tepen a �il ( DUS) kdekoliv kromì
vyšetøení nitrolebního øeèištì

Poèet vyšetøení po výrazném vzestupu v letech
2006 a 2007 stagnuje. Hlavní limitací jsou
nevhodné prostory, ve kterých je pracovištì
umístìno. Po pøedpokládané reorganizaci,
podmínìné instalací skiaskopicko skiagrafické
stìny, by mohla výkonnost pracovištì vzrùst
o dalších a� 50 %.

Od I. ètvrtletí 2008 je oddìlení zcela
digitalizované. K obrazové dokumentaci mají
pøístup všichni lékaøi nemocnice. Významnì
se tak zlepšila kvali ta a pru�nost
diagnostického procesu a zmenšilo se
mno�ství opakovaných snímkù. Zcela se
zmìnila kvalita vizit. Významnì se zlepšilo
podání výsledkù CT vyšetøení a zcela novì jsou
pøístupna i data ze sonografického pracovištì.

Od 23. prosince 2008 má RDO NNF pøístup
do tzv. „metropolitní sítì“ prostøednictvím
systému ePacs, tzn. jakákoliv obrazová data

lze rychle pøedevším za úèelem konzultace
odesílat do všech spolupracujících pra�ských
nemocnic .

Prozatím není zcela doøešeno odesílání
obrazových dat do NNF z jiné nemocnice
v systému ePacs.

Všichni zamìstnanci RDO zvládli pøechod na
digitální provoz bez problémù.

Popisovna: V pracovní dobì diktují lékaøi
nálezy písaøce buï pøímo anebo telefonicky
z jakéhokoliv z diagnostických pracoviš� .
Ve slu�bì píší lékaøi popisy sami. Poèítá se se
zavedením poèítaèového diktovacího systému.

Zabezpeèení provozu: Radiodiagnostické
pracovištì poskytuje slu�by v nepøetr�itém
provozu. Pracuje zde 6 lékaøù na plný úvazek
a 3 externí lékaøi, kteøí mají uzavøenu smlouvu
pro zajištìní pohotovostních slu�eb. Dále na
oddìlení pracuje 9 radiologických asistentù.
Uvedený poèet lékaøù a radiologických
asistentù dostateènì pokrývá jak provozní, tak
i odborné po�adavky na provoz oddìlení.

Celkový poèet radiodiagnostických vyšetøení
stoupl ve srovnání s rokem 2007 o 5% a oproti
roku 2006 o 18,6 %.
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Primáø: MUDr. Irena Koudelková
Vedoucí fyzioterapeut: Petra �abová
Poèet fyzioterapeutù: 8

Profil oddìlení

Základní statistické ukazatele oddìlení
za rok 2008

celkový poèet ošetøených pacientù 3 597
ambulantní pacienti 602
lù�koví pacienti 2 995

7 .9 Oddìlení léèebné rehabilitace

Oddìlení léèebné rehabilitace zajiš�uje
rehabil i taèní léèbu pøedevším hospi-
talizovaných pacientù v rámci komplexní péèe
na lù�kových oddìleních nemocnice
(neurologie, ortopedie, interní oddìlení,
chirurgie, ARO a LDN). Na oddìleních akutní
zdravotní péèe je dùraz kladen na pohybovou
léèbu ve formì individuální léèebné tìlesné
výchovy, jejím� cílem je obnovení èi zachová-
ní maximální funkèní schopnosti pacienta po
kloubních aloplastikách, po úrazech, chirur-
gických operacích a pøi imobilizaci, zpùsobené
záva�ným onemocnìním èi bolestivým stavem.
V návaznosti na akutní rehabilitaèní léèbu je
zajištována i následná rehabilitaèní léèba na
oddìlení dlouhodobì nemocných, jejím� cílem
je zlepšení kondice, zdokonalení sobìstaènosti
a celková aktivizace pacientù.
Kvalifikovaní fyzioterapeuti uplatòují mobili-
zaèní techniky, techniky mìkkých tkání, reflexní
terapii, senzomotorickou stimulaci vèetnì
cvièení na balanèních plochách. Vyu�ití mo-
derní motodlahy ramenního kloubu umo�òuje
rozšíøení pohybové terapie u poúrazových èi
pooperaèních stavù. Z fyzikální terapie je vy-
u�ívána elektroterapie (DD proudy, interferen-
èní, tenzní proudy, elektrostimulace, elektro-
gymnastika), ultrazvuk a magnetoterapie.
Ambulantní rehabilitaèní léèba je zajiš�ována
v návaznosti na léèbu pacientù na jednotlivých
oddìleních nemocnice v závislosti na pro-
vozních mo�nostech rehabilitaèního oddìlení.
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Vedoucí: RNDr. Vladimíra Krejzová
Zástupce: RNDr. Jitka Gleichová

E-mail: lekarna@nnfp.cz
sanitárka 1

poèet vybavených receptù 13 887
poèet prodejù za hotové 9 737
poèet vybavených �ádanek 7 457

8. Ústavní lékárna

Personální obsazení farmaceuti 4
laboranti 3

Lékárna pøi Nemocnici Na Františku s polikli-
nikou patøí historicky mezi nejstarší lékárny
v Praze. První zmínky lze najít ji� v roce 1630.
Lékárna prošla stejnì jako témìø celá nemoc-
nice v nedávné dobì rekonstrukèními úpra-
vami. Má oddìlení výdeje na �ádanky, oddì-
lení zdravot. materiálu a odd. výdeje na recepty
a volnì prodejných pøípravkù (výdejna).
Výdejna poskytuje komplexní lékárenské
slu�by v oblasti hromadnì vyrábìných léèivých
pøípravkù pøedevším pro pacienty nemocni-
ce, také pro pacienty ambulantní, a to nejen
ze spádové oblasti. Výdejní èinnost je základní
souèástí tzv. správné lékárenské praxe. Pøi di-
spenzaci je pacientovi podáván dostatek

srozumitelných informací a rad, které ho sez-
namují napø. s ne�ádoucími úèinky léè. pøí-
pravkù, s vhodnými kombinacemi volnì prodej-
ných lékù atd.
Lékárna zajiš�uje plynulé zásobování nemoc-
nice nejen léèivými pøípravky, ale také enterál-
ní a parenterální vý�ivou. Oddìlení zdravot-
nických potøeb dodává spotøební sortiment od-
bìratelùm jak v nemocnici, tak i mimo ni.
Spolupráce lékárny s nemocnièními oddìle-
ními je pru�ná a efektivní.
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Poèty smluvních lékaøù LSPP
pro dospìlé 13
pro dìti a dorost 12
stomatologie 26

Poèty soukromých praxí
odborných lékaøù 34
praktických lékaøù 11
dìtských lékaøù 2
stomatologù 2

Poèty ošetøení v roce 2008
LSPP pro dospìlé celkem 3 306
z toho:
návštìvy v ordinaci 3 267
návštìvy u pacienta 39

LSPP pro dìti a dorost celkem 991
z toho:
návštìvy v ordinaci 986
návštìvy u pacienta 5

LSPP stomatologická celkem 20 101

9. Poliklinika

Nemocnice Na Františku s poliklinikou
pracovištì – poliklinika
Palackého 5, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 224 947 711
Vedoucí lékaø: MUDr. ValentIn Almássy
Správce: JUDr. Lubomír Schovanec
Vedoucí lékárny:   PharmDr. Vladimíra Loš�áková

Pøíspìvková organizace Územní poliklinika
Nové Mìsto jih se sídlem Praha 1,Palackého 5,
IÈO: 00 063398, byla dne 31.prosince 1999
slouèena s Nemocnicí Na Františku v Praze 1.
Novým názvem slouèené pøíspìvkové
organizace je Nemocnice Na Františku s po-
liklinikou se sídlem Praha 1, Na Františku 847,
IÈO: 00 879444.
V poliklinice sídlí do 31.12.2008 Lékaøská
slu�ba první pomoci (LSPP) pro dospìlé, pro
dìti a stomatologická Lékaøská slu�ba první
pomoci .V pøízemí budovy je lékárna s nepøe-
tr�itým provozem a prodejna zdravotnických
potøeb. Dále v budovì sídlí praktický lékaø,
který zajiš�uje závodní preventivní péèi pro za-
mìstnance NNFsP a další právnické subjekty
/MÈ Praha 1, KP VZP Praha, Hotel Inter-
continental Praha a jiné/.
Mimo to jsou zde soukromé ordinace jak prak-
tických, tak odborných lékaøù všech profesí
a pracovištì rehabilitace.

- vedoucí lékaø MUDr. Valentin Almássy

- vedoucí lékaø MUDr. Ivana Nulíèková

- vedoucí lékaø MUDr. Markéta Mudrová

Lékaøská slu�ba první pomoci pro dospìlé:

Lékaøská slu�ba první pomoci pro dìti
a dorost:

Lékaøská slu�ba první pomoci
stomatologická:
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10. Významní sponzoøi v roce 2008:

Dìkujeme i všem ostatním sponzorùm

Ing.Jalovec Jan
Dobrovodská Dagmar
FK Mladá Boleslav a.s.
RADIOCOM s.r.o.
Pospíchalová Kvìtoslava
Bláhová Ludmila
Dvoøáková Jarmila
Bürgermeisterová Vìra
Hrušková Marie
STAPRO s.r.o.
Šajch Cyril
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