TISKOVÁ ZPRÁVA – Hospodaření nemocnice v roce 2020
Dnešním dnem byla na webu českolipské nemocnice zveřejněna výroční zpráva nemocnice za rok 2021.
Zde je stručné shrnutí.
„Hospodaření nemocnice výrazně ovlivnila pandemie koronaviru. Nicméně díky solidaritě, s jakou jsme
se po celý rok setkávali, ať už od dárců, donátorů, dobrovolníků, studentů, AČR, PČR, HZS LK nebo
personálu nemocnice, který se velmi rychle adaptoval na novou formu práce, se situaci dařilo zvládat,“
řekl generální ředitel NsP Ing. Pavel Marek.
I přes velmi náročný rok z hlediska omezené operativy, vyšších mzdových nároků, nákladů na OPP,
desinfekce, léky, krev a střední zdravotnický materiál atd., zakončila NsP rok v kladných číslech,
a to především díky kompenzacím nákladů spojených s COVID-19, a generovala zisk ve výši více než
27 mil. Kč. Roční obrat nemocnice minulý rok navíc vůbec poprvé přesáhl 1 mld. Kč.
Finančně nejvýznamnější nákladovou položkou bylo dokončení zateplení budov, na jehož financování
se podílela jak sama nemocnice, tak Liberecký kraj a SFŽP. Druhou nejnákladnější položkou z hlediska
technického zhodnocení budov pak byla modernizace pravé lamely Chirurgického oddělení
vč. spojovací chodby a vestibulu před ní. Přestože některé projekty musely kvůli pandemii doznat
odkladu, nemocnici se podařilo převážnou část dalších plánovaných (i neplánovaných) projektů
zrealizovat. Mezi ty neplánované patřila např. přeměna prostor bývalých garáží na polní nemocnici
a stavební úpravy prostor určených k testování na Covid-19.
Začátek roku se v NsP nevymykal standardu. V březnu přišla jarní vlna pandemie, kterou se však díky
přísným vládním opatřením napříč republikou dařilo zvládat příkladným způsobem. Chod nemocnice
se tak mohl zanedlouho vrátit do původního režimu, a již v červnu byl obnoven plný provoz
u plánovaných operačních zákroků. V tomto režimu pokračovala nemocnice přibližně další 4 měsíce.
S nástupem podzimu se naplnily naše obávané představy a v důsledku objemného šíření infekce byla
znovu přerušena veškerá neakutní operativa. Lékaři i sestry se bez ohledu na svá pracoviště a své
specializace přesouvali na pozice, které bylo potřeba bezodkladně pokrýt. Od podzimu byly rovněž
zakázány návštěvy, které nejvíce doléhaly na pacienty hospitalizované na oddělení LDN. V rámci
nemocnice se na covidové jednotky přetransformovaly dvě lamely s max. kapacitou 80 lůžek
pro pacienty s potřebou oxygenoterapie nebo léčby pomocí HFNO, který je standardně vyhrazen pouze
pro použití na jednotkách intenzívní péče. Za celý rok 2020 bylo v NsP hospitalizováno přesně
535 pacientů s COVID-19 a zároveň bylo provedeno necelých 19 000 PCR a antigenních testů na téže
infekci.
Pandemii značně pocítil také Personální úsek. Zejména v druhé polovině roku byly dočasně přerušeny
veškeré odborné konference a semináře pořádané nemocnicí a výrazně omezeny byly také akce
pro zaměstnance, které se řadí mezi jeden z dlouhodobě nabízených benefitů.
I v této nelehké době však nemocnice dokázala rozšířit své portfolio o 4 akreditace pro lékařský
a 4 akreditace pro nelékařský personál, a navíc obhájit akreditaci Aplikované fyzioterapie.

Z vlastních zdrojů investovala nemocnice do vzdělávání zaměstnanců téměř 1,4 mil. Kč. Průměrný
počet zaměstnanců činil k 31. 12. 2020 celkem 860 osob.
Rok 2020 prověřil krizovou připravenost nemocnice, její schopnost bezprostředně reagovat
na nenadálé situace a bezodkladně jednat a přijímat účelná bezpečnostní opatření v rekordně nízkých
časech a za běžného provozu. Přes všechny překážky spojené s pandemií však Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s. dokázala v průběhu celého roku zajišťovat odbornou lékařskou péči pacientům z okolí,
a léčebné výsledky nemocnice byly i v covidovém období srovnatelné s výsledky ostatních vyspělých
zemí.
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