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1. Slovo předsedy
představenstva

Vážení přátelé, kolegové,
rád bych se s vámi podělil o výsledky uplynulého
roku a mohu říct, že rok 2015 byl pro českolipskou
nemocnici opravdu zlomový. Podařilo se nám
vytvořit zisk ve výši 21 700 000,- Kč, což je nejvyšší
dosažený zisk za celou dobu existence nemocnice.
To je nejen údaj, kterým se můžeme pochlubit, ale hlavně nám otevírá další možnosti,
jak rozvíjet nemocnici v oblastech, které jsme si naplánovali.
Výborný výsledek hospodaření byl ovlivněn několika faktory:
1.
2.
3.

Byli jsme připraveni na jednání s pojišťovnami, která byla vedena
věcně na základě jasných dat, a díky tomu jsme dosáhli vyšších doplatků.
Podařilo se snížit nákupní ceny u spotřebního zdravotnického materiálu.
Dlouhodobě jsme efektivně hospodařili na celém úseku nákladů.

Na tomto místě chci poděkovat všem zaměstnancům nemocnice, protože bez vaší
účasti na změnách a podpoře při hledání rezerv bychom toho nedosáhli.
Na poli personální politiky došlo k výměně představenstva nemocnice. Tým, který
přestával být funkční a kde osobní zájmy a animozity občas vítězily nad společným
cílem spravovat nemocnici co nejúčinněji, byl obměněn a od počátku října tak začalo
pracovat nové představenstvo. Jsem přesvědčen, že spolupráce je zatím velmi efektivní
a v zájmu nemocnice.

strana 6

Výroční zpráva 2015

V oblasti mezd nám dobré hospodaření umožnilo podepsat s odborovými organizacemi
novou kolektivní smlouvu, která zajišťuje navýšení základního tarifu mezd o 5 %,
a uvolnily se časové postupy, což je v konečném důsledku navýšení mezd o 10%. Opět
mohu konstatovat, že se jedná o největší navýšení mezd v historii nemocnice.
Rozsáhlé byly také investice, které jsme v roce 2015 uskutečnili.
Stěžejní se v českolipské nemocnici stala modernizace centrálních operačních sálů.
Investiční akci podpořily prostředky z evropských fondů. Nemocnice dnes může
využívat tři nové anesteziologické přístroje, nové operační stoly, endoskopické věže
a také nový ultrazvuk. Evropské peníze nám dále přispěly k realizaci projektu nového
komunikačního systému s pacienty nebo k vybavení nemocnice novými lůžky. Myslíme
také na rozvoj našich služeb, péči o pacienty a v neposlední řadě na zkvalitňování
zázemí pro naše zaměstnance. Od května 2015 poskytujeme široké spektrum služeb
v oblasti zdravého životního stylu v našem Centru zdraví, novorozencům slouží
moderní inkubátory a zdravotní sestřičky mají na několika odděleních zcela nové
a moderně vybavené sesterny.
Rád bych zdůraznil, že výše uvedených výsledků jsme dosáhli při dodržení všech
parametrů pojišťoven, nedošlo k žádnému propadu výkonů ani počtu pacientů, ale
právě naopak. Tento fakt ještě podtrhuje efektivitu hospodaření naší nemocnice
a poděkování za to patří vám všem.
Nezbývá než popřát, aby nám stejně vyšel i letošní rok, a aby se tak do historie naší
nemocnice rok 2016 zapsal jako další z těch úspěšných.

Ing. Jaroslav Kratochvíl
předseda představenstva
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2. Základní identifikační
údaje o společnosti

Název: 			

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Sídlo:

Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

		

Právní forma: 		
				
				
				

akciová společnost zapsaná u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648
IČ: 27283518
DIČ: CZ27283518

Statutární zástupce:
				
				
				
				
				
				
		
Předmět činnosti: 		
				

1.1.2015 – 2.10.2015
MUDr. Radek Havlas, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Kratochvíl, místopředseda představenstva
od 3.10.2015
Ing. Jaroslav Kratochvíl, předseda představenstva
MUDr. Vladimír Trenčiansky, místopředseda představenstva
poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče,
poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv

Bankovní spojení: 		
				

GE Money Bank, a.s., pobočka Česká Lípa
číslo účtu: 183452738/0600

Kontakt:			
				
				
				
				

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
Tel: 487 954 111
Fax 487 951 468
www.nemcl.cz
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Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. je významné zdravotnické zařízení, které poskytuje lůžkovou
i ambulantní péči. Slouží nejen pro obyvatele na území okresu Česká Lípa (k 1.1.2015 102 816
obyvatel), ale ve vybraných odbornostech slouží také pro oblast Děčínska, Varnsdorfu a Rumburku.
Zejména v době letní rekreační sezóny je nemocnice k dispozici také pro rekreanty z turistických
oblastí Máchova jezera, Sloupu v Čechách či Lužických hor. Těm poskytuje ambulantní a případně
i hospitalizační péči. 													
								
Nemocnice disponuje celkem 475 lůžky, z toho je 315 lůžek standardních, 6 lůžek na oddělení ARO,
6 na oddělení DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče), 26 lůžek na JIP a 122 je lůžek pro
následnou péči.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. byla založena rozhodnutím zakladatele zápisem
do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648 dne 4. 1. 2006.
Hlavní činností společnosti je poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu
registrace podle zákona č. 160 / 1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
v platném znění.

4. Hlavní akcionář společnosti
Stoprocentním vlastníkem Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. je Liberecký kraj.
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5. Orgány společnosti

Valná hromada Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. V Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
ji představuje Rada Libereckého kraje.

Dozorčí rada Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Dozorčí rada je kontrolním orgánem.
Předsedkyně dozorčí rady			

							
Členové dozorčí rady
			
							
							
							

Mgr. Hana Moudrá
PhDr. Jaromír Baxa
zastupitel Libereckého kraje

Jiří Löffelmann

							zastupitel Libereckého kraje

							
a starosta obce Skalice u České Lípy
															

							Mgr. Lenka Kadlecová
							
							

náměstkyně hejtmana Libereckého kraje
řízení resortu sociálních věcí

							
							
							
		

MUDr. Miloš Volek						
lékař Gynekologicko-porodnického			
oddělení

							

primářka Interního oddělení
(1.1.2015-31.8.2015)

							MUDr. Romana Kvasničková
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Představenstvo Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.

1.1.2015 – 2.10.2015
Předseda představenstva
			MUDr. Radek Havlas
								ředitel pro zdravotní obory
								

primář Gynekologicko-porodnického oddělení

Místopředseda představenstva			 Ing. Jaroslav Kratochvíl
								generální ředitel
Členové představentstva

			MUDr. Vladimír Trenčiansky

								primář Oddělení léčebné rehabilitace
								
								
MUDr. Jiří Hruška
								zástupce primáře
								

Anesteziologicko-resuscitačního oddělení

								MUDr. Václav Bárta
								primář Chirurgického oddělení
								Bc. Blanka Hodinková, DiS.
								hlavní sestra (1.1.2015 - 31.5.2015)
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Od 3.10.2015
Předseda představenstva				Ing. Jaroslav Kratochvíl
								generální ředitel
Místopředseda představenstva 		 MUDr. Vladimír Trenčiansky
								ředitel pro zdravotní obory
								

primář Oddělení léčebné rehabilitace

Členové představenstva				Ing. Ivan Garaj
								technický a provozní ředitel 					
							

								Jaroslava Navrátilová

								ředitelka pro ošetřovatelskou péči
								Ing. Alena Brodská
								

manažerka kvality
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Organizační strukturu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. upravuje organizační řád, který
je základním organizačním předpisem. Určuje mimo jiné základní pravomoci a odpovědnosti
vedoucích zaměstnanců.
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7. Management
společnosti

Ing. Jaroslav Kratochvíl
předseda představenstva
generální ředitel

MUDr. Vladimír Trenčiansky
ředitel pro zdravotní obory
primář Oddělení léčebné rehabilitace

Ing. Ivan Garaj
technický a provozní ředitel

Jaroslava Navrátilová

ředitelka pro ošetřovatelskou péči

Bc. Gabriela Paulusová
personální ředitelka
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Ing. Jaroslav Kratochvíl
generální ředitel

8.1. Vývoj hospodářského výsledku za rok 2015
Hospodářský výsledek
ÚDAJE V MIL. KČ

SKUTEČNOST 2014

SKUTEČNOST 2015

INDEX

ROZDÍL

ZISK / ZTRÁTA

13,2

21,9

1,66

8,7

Vývoj hospodářského výsledku (zlepšení o 8,7 mil. Kč) byl ovlivněn především zvýšením tržeb
od zdravotních pojišťoven (dodržení objemu a kvality péče daný úhradovou vyhláškou, zlepšené
vykazování), tržeb za zboží (prohlubování opatření z roku 2014) veřejné lékárny a prakticky udržením
materiálových nákladů na úrovni roku 2014. Dosažený výsledek umožnil splnit dva rozhodující úkoly,
které byly pro rok 2015 stanoveny, snížení objemu závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti
a financování či spolufinancování nezbytného objemu investic.
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Náklady
LÉKY, KREV, SZM
OSTATNÍ MATERIÁL
ENERGIE
PRODANÉ ZBOŽÍ
OPRAVY
SLUŽBY
MZDY A ODVODY
OSTATNÍ NÁKLADY
NÁKLADY CELKEM

115,8
27,4
31,3
66,3
10,2
39,2
351,0
22,3
663,5

107,1
29,6
34,7
73,5
12,9
41,8
368,7
24,0
692,3

0,92
1,08
1,11
1,11
1,26
1,07
1,05
1,08
1,04

-8,7
2,2
3,4
7,2
2,7
2,6
17,7
1,7
28,8

Ke snížení nákladů došlo u spotřeby léků, krve a spotřebního zdravotního materiálu o 8,7 mil. Kč.
Zde jde o prohlubování opatření z roku 2014 – organizace nákupu, cenová jednání, střediskové
hospodaření. Zvýšení nákladů na materiál a opravy souvisí se záměrem napravit dlouhodobé
podfinancování oblasti péče o majetek. Zvýšení nákladů na energie vyplývá z uznání rozporovaných
vyúčtování záloh na teplo z minulých let. U objemu mezd a odvodů mezd byla dodržena mzdová
ujednání vyplývající z kolektivní smlouvy a zároveň byly vyplaceny odměny za výsledky hospodaření
středisek zdravotnickým pracovníkům, což posiluje jejich motivaci efektivního chování.

Tržby a výnosy
TRŽBY CP
TRŽBY OSTATNÍ
REGULAČNÍ POPLATKY
TRŽBY A VÝNOSY
OSTATNÍ VÝNOSY
TRŽBY CELKEM

561,5
23,6
3,1
82,0
6,5
676,7
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591,7
23,9
1,6
91,3
5,7
714,2

1,05
1,01
0,52
1,11
0,88
1,06

30,2
0,3
-1,5
9,3
-0,8
37,5
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Kolísání tržeb od zdravotních pojišťoven vyplývá z každoročních změn úhradových mechanizmů.
Už druhým rokem se daří lépe na tyto změny reagovat a zároveň zkvalitňovat vykazování, což
se projevuje ve výši úhrad. Zá roveň probíhají intenzivní jednání se všemi pojišťovnami. Pozitivní
trend byl nastolen v provozu a marketingu veřejné lékárny a došlo tak ke zvýšení tržeb o 9,3 mil. Kč.
Pro rok 2016 je plán nákladů, tržeb a tvorby zisku koncipován jako ziskový, a to ve výši 5 mil. Kč
při nákladech ve výši 720,3 mil. Kč a tržbách ve výši 725,3 mil. Kč.

8.1.1. Struktura nákladů

8.1.2. Struktura výnosů
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8.2. Statistika za rok 2015

Počet pacientů hospitalizovaných na příslušném primariátu NsP Česká Lípa, a.s.

Členění dle jednotlivých primariátů
PRIMARIÁT

POČET
LŮŽEK

POČET HOSPITAL.
PACIENTŮ 1)

POČET OŠETŘOV. DNŮ

PRŮMĚRNÁ OŠETŘOV.
DOBA

ARO
GYNEKOLOGIE
CHIRURGIE UROLOGIE
INTERNA
NEUROLOGIE
ORTOPEDIE
A TRAUMATOLOGIE
PEDIATRIE
REHABILITACE

6
44
70

156
2 710
4 244

2 003
7 284
16 633

12,8
2,7
3,9

80
34
49

4 286
1 176
2 873

18 392
6 026
10 854

4,3
5,1
3,8

44
20

3 691
418

11 236
5 445

3,0
13,0

DIOP

6

7

2 190

312,9

LDN

122

767

41 463

54,1

1) Uvedený údaj nelze v součtu považovat za údaj celé NsP, a.s. Jeden pacient může být hospitalizován postupně na více primariátech.

Celkem za NsP Česká Lípa, a. s.
POČET HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ
POČET NÁVŠTĚV V AMBULANCÍCH
POČET NAROZENÝCH DĚTÍ
POČET OPERACÍ
VYKÁZANÉ OŠETŘOVACÍ DNY
PRŮMĚRNÁ OŠETŘOVACÍ DOBA BEZ DIOP a LDN
PRŮMĚRNÁ OŠETŘOVACÍ DOBA VČETNĚ DIOP a LDN
VYUŽITÍ NASMLOUVANÝCH LŮŽEK
VYKÁZANÉ BODY CELKEM
Z TOHO AMBULATNÍ BODY
BODY VYŽÁDANÉ PÉČE
BODY HOSPITALIZAČNÍ
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18 696
282 718
898
4 720
121 526
4,3
6,5
70,1%
484 898 431
120 385 060
103 477 407
261 035 964
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8.3. Hodnocení kvality společnosti za rok 2015
Ocenění CZECH Stability Award
certifikace AAA – „Excelentní“

Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s.
IČ: 27283518

19. 05. 2015
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8.4. Centrum zdraví
Od května 2015 nabízí klientům kompletní sortiment a služby v oblasti zdravého životního stylu
a zdravotnických potřeb nová prodejna Centra zdraví, která sídlí v areálu českolipské nemocnice.
Centrum zdraví nabízí produkty ze zdravé výživy, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek,
soustředí se na zdravotní obuv, přírodní kosmetiku, péči o zuby, měření tělesných hodnot nebo
na různorodý sortiment pro matku a dítě. Navíc jsou každý měsíc v prostorách centra pořádány
zajímavé promo akce.
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9. Úsek lékařské
a ošetřovatelské péče
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MUDr. Vladimír
Trenčiansky

Jaroslava
Navrátilová

ředitel pro
zdravotní obory,
primář Oddělení léčebné
rehabilitace

ředitelka pro
ošetřovatelskou
péči

9.1. Lékařské úseky
LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ

KOMPLEMENT SPOLEČNÉ VYŠETŘOVACÍ
A LÉČEBNÉ SLOŽKY

Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Oddělení klinických laboratoří

Oddělení pediatrie

- Oddělení klinické biochemie

Gynekologicko - porodnické oddělení

- Oddělení klinické mikrobiologie

Chirurgické oddělení

Centrální příjem

Interní oddělení a hemodialyzační
středisko

Hematologické a transfúzní oddělení

Neurologické oddělení

Plicní oddělení

Oddělení ortopedie a traumatologie

Oddělení centrálních operačních sálů

Oddělení léčebné rehabilitace

Oddělení centrální sterilizace

Oddělení Lůžek následné péče

Oddělení patologie
Oddělení radiodiagnostiky
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9.2. Personální obsazení vedoucích pozic lékařských úseků
9.2.1. Lůžková oddělení
Anesteziologicko - resuscitační oddělení
								

primář MUDr. Lubor Picmaus
vrchní sestra Drahomíra Hubáčková

Oddělení pediatrie (dětské a novorozenecké)
								

primář MUDr. Josef Gut
vrchní sestra Jitka Jelínková

Gynekologicko - porodnické oddělení
								

primář MUDr. Radek Havlas
vrchní sestra Hana Kandlerová

Chirurgické oddělení 					
								

primář MUDr. Václav Bárta
vrchní sestra Irena Patková

Interní oddělení a hemodialyzační středisko
								
								
								

primářka MUDr. Romana Kvasničková
zástupce primářky MUDr. Světlana Lorencová
vrchní sestra Marie Štullerová
zástupce vrchní sestry Marie Kašparová

Neurologické oddělení 					
								

primářka MUDr. Jitka Mondoková
vrchní sestra Iva Volfová

Oddělení ortopedie a traumatologie
								

primář MUDr. Petr Gutwald
vrchní sestra Martina Černá

Oddělení léčebné rehabilitace 			
								

primář MUDr. Vladimít Trenčiansky
vrchní fyzioterapeutka Mgr. Dana Šperlíková

Oddělení Lůžek následné péče			
								

primář MUDr. Nikolaj Štaňko
vrchní sestra Lenka Caklová
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9.2.2. Komplement společné vyšetřovací a léčebné složky
Oddělení klinických laboratoří 			 primář MUDr. Vladimír Fibiger
								
vedoucí laborantka Andrea Hégrová, DiS.
Centrální příjem
			
								

primář MUDr. Jiří Čech
vrchní sestra Bc. Soňa Sittová

Hematologické a transfúzní oddělení
								

primářka MUDr. Jindra Škarková
vedoucí laborantka Irena Volejníková

Plicní oddělení
				
								

primářka MUDr. Magdalena Popelková
vrchní sestra Zuzana Dostálová

Oddělení centrálních operačních sálů
								

vedoucí lékař MUDr. Petr Ježek
vrchní sestra Ludmila Řeháková

Oddělení centrální sterilizace 			
								

vedoucí lékař MUDr. Petr Ježek
staniční sestra Jaroslava Fiedlerová

Oddělení patologie 					
								

primář MUDr. Luděk Coufal
vrchní laborantka Ladislava Badinová

Oddělení radiodiagnostiky
			
								
								

primář MUDr. Adam Kulhánek
vedoucí radiologická asistentka
Michala Krejčová, DiS.
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10.2. Vzdělanostní struktura – průměrný přepočtený
počet za rok 2015
VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA LÉKAŘŮ V ROCE 2015
LÉKAŘI bez specializace - L1

19,15

LÉKAŘI po dosažení základního kmene - L2

19,20

LÉKAŘI se specializovanou způsobilostí - L3

56,20

CELKEM

94,55
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VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA ZDRAVOTNICKÝCH NELÉKAŘSKÝCH PRACOVNÍKŮ V ROCE 2015
ZDRAVOTNICKÝ NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL - S1

19,25

ZDRAVOTNICKÝ NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL - S2

195,34

ZDRAVOTNICKÝ NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL - S3

205,49

CELKEM

420,08
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10. Úsek technický
a provozní

Ing. Ivan Garaj
technický a provozní ředitel

10.1. Investiční činnost za rok 2015
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. každoročně investuje do modernizace jak nemocničního
zázemí, tak do nezbytného lékařského vybavení.

10.2. Přehled investičních výdajů za rok 2015
V roce 2015 byl pořízen majetek v celkové hodnotě 30,4 mil. Kč. Z vlastních zdrojů bylo pořízeno
vybavení a provedeno technické zhodnocení za 12,5 mil. Kč. Dalším zdrojem pořízení nového majetku
byly finanční a věcné dary. Nemocnice v roce 2015 pořídila část investičního majetku úspěšným
získáním finančních prostředků z vyhlášených dotačních titulů pro daný rok. Dotace z Libereckého
kraje čítaly 2,4 mil. Kč, dotace z dotačního programu ROP NUTS II Severovýchod 15,5 mil. Kč.
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10.2.1. Přehled nejvýznamnějších investic z vlastních zdrojů
PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ

POŘIZOVACÍ CENA V TIS. KČ

INKUBÁTORY 2 KS
MOBILNÍ RTG PŘÍSTROJ
ROZVĚRAČ ABDOMINAL
ČISTIČKA UZ 2 KS
ODBĚROVÉ KŘESLO 4 KS
MIKROSKOP BX43F
LASER OPTON
VIDEOLARYNGOSKOP
SYSTÉM PRO MONITORING TEPLOT
TERMOSTAT
MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS
TRANSPORTNÍ VOZÍK URGENT 4 KS
LUŽKO ELEKTRICKÉ 5 KS
CYTOCENTRIFUGA ROTOSPIN
ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ CODACO
LEHÁTKO ELEVE 5 KS
FOTOTERAPIE S PŘÍSLUŠENSTVÍM
KŘESLO GYNEKOLOGICKÉ
HOLTER TK
VOZÍK TRANSPORTNÍ 2 KS
Software
SW LICENCE VITREA
Ostatní
DISKOVÉ POLE EMC
VYBAVENÍ SESTEREN
ČTYŘKOLKA UŽITKOVÁ S PŘÍSLUŠESTVÍM
Technické zhodnocení budov
STAVEBNÍ ÚPRAVY CENTRA ZDRAVÍ
STAVEBNÍ ÚPRAVY SESTEREN

416
369
324
301
300
231
224
221
187
181
145
138
137
125
111
102
78
62
50
40
360
472
357
194
1800
843
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10.2.2. Přehled nejvýznamnějších investic z dotací
Libereckého kraje
INVESTICE
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ BUDOV -STŘECHA

POŘIZOVACÍ CENA V TIS. KČ
2 437

10.2.3. Přehled nejvýznamnějších investic z dotací
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
INVESTICE
PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ, KOMUNIKACE
A MOBILITA
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ CENTRÁLNÍCH
OPERAČNÍCH SÁLŮ

POŘIZOVACÍ CENA V TIS. KČ
2 437
9 770
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10.3. Zpráva z úseku životního prostředí
V Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. se o odpady smluvně stará firma Marius Pedersen, a.s.
Společnost disponuje oprávněním přebírat odpady do svého vlastnictví.
V roce 2015 byl kladen důraz na třídění odpadů a snižování produkce odpadů. V celkových nákladech
za předané odpady je úspora proti roku 2014 350 000 Kč. Úspora pak byla dosažena optimalizací
nádob a prodejem využitelných odpadů jako surovin. Ve zdravotnických odpadech je proti roku
2014 mírné navýšení, komunální odpady jsou o jednu polovinu nižší ve srovnání s rokem 2013
(viz graf).
V průběhu roku byly prováděny kontroly jednotlivých oddělení (zdravotnických i technických)
se zaměřením na třídění odpadu a předcházení vzniku odpadu.
Porovnání produkce odpadů v letech 2013 -2015
180101 - 180104 zdravotnické odpady
200301 		
komunální odpad

Sběrová soutěž elektrozařízení - srpen 2015
V měsíci srpnu probíhala v prostorách vestibulu sběrová soutěž pro zaměstnance nemocnice
a veřejnost ve sběru elektrozařízení ve spolupráci se společností Asekol a.s. Tento projekt byl zařazen
do soutěže o nejzajímavější projekt roku pro třídění EEZ
Nemocnice je držitelem certifikátu Eko firma 2015
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11. Úsek personální

Bc. Gabriela Paulusová
personální ředitelka

11.1. Přehled počtu zaměstnanců v roce 2015 a srovnání
s rokem 2014
Průměrný přepočtený evidenční počet
KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ

2014

7,44

94,55
7,27

Index 2015/
2014
0,96
0,98

ZDRAVOT. NELÉKAŘŠTÍ PRACOVNÍCI
bez odbor. dohledu

426,35

420,08

0,99

ZDRAVOT. NELÉKAŘŠTÍ PRACOVNÍCI
pod odbor. dohledem

137,69

146,50

1,06

THP
DĚLNÍCI
CELKEM

58,11
105,69
833,89

54,50
99,60
822,86

0,94
0,95
0,99

LÉKAŘI
FARMACEUTI

2015
98,61
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11.2. Mzdové prostředky
KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ

2014

4 092 164

80 564 334
4 379 771

INDEX
2015/2014
1,04
1,07

ZDRAVOT. NELÉKAŘŠTÍ PRACOVNÍCI
bez odbor. dohledu

125 791 499

130 485 481

1,04

ZDRAVOT. NELÉKAŘŠTÍ PRACOVNÍCI
pod odbor. dohledem

23 014 209

25 269 440

1,10

THP
DĚLNÍCI
CELKEM

17 827 307
14 382 107
262 809 844

20 707 507
14 836 220
276 242 753

1,16
1,03
1,05

LÉKAŘI
FARMACEUTI

77 702 558

2015

11.2.1. Rozdělení mzdových prostředků podle kategorií

Pozn.: ZPBD
=
zdravotnický
nelékařský
pracovník
bez
odborného dohledu
ZPSZ = zdravotnický nelékařský
pracovník s odborným dohledem
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11.3. Benefity a zaměstnanecké výhody
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa poskytuje zaměstnancům plošné benefity určené pro všechny
pracovníky. Jedná se o závodní stravování přímo v areálu nemocnice, které je poskytováno
za zvýhodněnou cenu, pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance, možnost ubytování
v podnikové ubytovně, která se nachází v bezprostředním sousedství nemocnice, anebo mohou
využít zvýhodněného tarifu mobilního operátora. V areálu se rovněž nachází Lékařská knihovna,
která není určena jen pro lékaře, ale mohou ji navštívit i všichni zaměstnanci nemocnice, jsou zde
k dispozici odborné knihy se zdravotnickou tématikou, časopisy apod. Prostřednictvím knihovny
mají zájemci přístup i do zahraničních biomedicínských databází. I když je Nemocniční lékárna
a Centrum zdraví určeno především pro veřejnost, zaměstnanci mají možnost nakupovat zde
produkty za zvýhodněné ceny, a to jak pro ně samotné, tak pro rodinné příslušníky. V neposlední řadě
je třeba zmínit sociální, duchovní i psychologickou pomoc. Pro zaměstnance je určen Program péče
a podpory zdravotnickým pracovníkům – Strategie zvládání psychicky náročných profesních situací
(PEER). Odborně vyškolené pracovnice prostřednictvím tohoto programu pomáhají při zvládání
psychicky náročných životních i pracovních situací. Pro pracovníky jsou mimo jiné připravovány
pravidelné společenské akce v podobě nemocničního plesu, dětského dne, mikulášské besídky
a pravidelných setkání se zaměstnanci.

11.4. Vzdělávání
V roce 2015 bylo zaměstnancům také umožněno odborné vzdělávání, specializační vzdělávání,
stáže a mohli se zúčastnit různých seminářů a odborných školeních.

Povinná školení

Ostatní školení

kardiopulmonální resuscitace
školení BOZP a PO
nozokomiální nákazy

školení požárních hlídek
referenční zkoušky pro řidiče
zvládání stresových situací
komunikace a měkké dovednosti
ozbrojený útočník
zlepšování systému hodnocení
mezi-profesní komunikace
medicinální plyny
péče o pacienty na oddělení
školení na mzdový a personální program
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Leden 2015
První miminko roku 2015
Prvním miminkem roku 2015 celého Libereckého kraje se stala
holčička Tran Thuy Lan, která se narodila v českolipské nemocnici
1. ledna mamince z obce Jestřebí Nguyen Thi Huyen. Mezi gratulanty
kromě vedení nemocnice patřil také hejtman Libereckého kraje
Martin Půta.

Leden 2015
Nový signalizační systém mezi pacienty a zdravotníky
Technici instalovali kvalitní dorozumívací zařízení a signalizační systém mezi pacienty a zdravotníky
v českolipské nemocnici. Modernizaci umožnil projekt „Komunikace a mobilita bez bariér“, na který
nemocnice získala dotaci téměř 6 milionů korun z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod,
39. kolo výzvy - oblast podpory 2.2. Signalizační systém slouží v prostorách Gynekologicko porodnického oddělení, na Neurologickém oddělení a na Interním oddělení.

Únor 2015
Pokoj pro paliativní péči
Českolipská nemocnice otevřela již čtvrtý tzv. „rodinný pokoj
pro paliativní péči,“ pokoj s hospicovým lůžkem, ve kterém může
pacient trávit poslední chvíle života společně se svými rodinnými
příslušníky. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa zařídila tento pokoj
ve spolupráci s Hospicovou péčí Svaté Zdislavy, o. p. s.
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Březen 2015
Nové inkubátory na novorozeneckém oddělení
Českolipská nemocnice zlepšuje kvalitu péče o nejmenší pacienty.
Předčasně narozená miminka „zahřívají“ dva nové, moderní
inkubátory. Novorozenecké oddělení má k dispozici celkem pět
inkubátorů.

Březen 2015
Pracovny sester v novém
Českolipská nemocnice se pustila, v rámci modernizace provozu
lůžkových oddělení, do úpravy a přemístění šesti sesteren
a vyšetřoven pracovišť nemocnice. Všechny sesterny se nachází
v budově monobloku nemocnice a jsou umístěny za vstupní dveře na
jednotlivé lůžkové stanice. Modernizace se dotkla Neurologického
oddělení, Interního oddělení, sesterny Gynekologicko-porodnického
oddělení a Chirurgického oddělení.

Duben 2015
Nová polohovatelná lůžka
Dosloužilé postele pro nemocné v českolipské nemocnici
nahradilo celkem 100 nových nemocničních lůžek. Jde o elektricky
polohovatelná nemocniční lůžka s nočním stolkem a s integrovanou
jídelní deskou. Každé lůžko je vybaveno pasivní antidekubitní
matrací, sklopnými postranicemi, infuzními stojany a eurolištou.
Akce proběhla v rámci projektu „Komunikace a mobilita bez bariér.“
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Květen 2015
Fototerapie nové generace
Nová pojízdná lampa s modrým světlem začala léčit novorozence
v českolipské nemocnici, kteří potřebují fototerapii.

Květen 2015
Policejní specialisté učí zdravotníky, jak si poradit s agresory
Útok ozbrojence, střelce nebo vyšinutého člověka v tak otevřené instituci, jakou nemocnice
bezesporu je, není vyloučený. V českolipské nemocnici proto proběhlo školení zdravotníků
v dovednosti, jak zpacifikovat agresory. Lékařům a sestrám radili, ale i ukazovali řešení modelových
i reálných situací policejní specialisté, kteří se touto problematikou zabývají.

Květen 2015
Centrum zdraví
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. otevřela novou prodejnu
Centra zdraví. Centrum nabízí kompletní služby v oblasti zdravého
životního stylu a zdravotnických potřeb. V prodejně si zákazníci
vyberou z kategorií zdravá strava, zdravotní obuv, přírodní
kosmetika, doplňky stravy, péče o zuby, kompenzační pomůcky,
měření tělesných hodnot, péče o chodidla, rehabilitační pomůcky či
péče o matku a dítě.
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Červen 2015
Ocenění CZECH Stability Award
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. získala nejvyšší stupeň
uznávaného ocenění CZECH Stability Award, které vyhlašuje
společnost Bisnode ve spolupráci se Sdružením CZECH TOP 100.
Výsledky hodnocení jednotlivých společností jsou každoročně
vyhlašovány v rámci žebříčku CZECH TOP 100 v kategorii
„Nejstabilnější firma roku“. Českolipská nemocnice se nyní může
pyšnit certifikací AAA – „Excelentní“.

Červenec 2015
Canisterapie na LDN
Oddělení LDN českolipské nemocnice se ve spolupráci se Sdružením
tělesně postižených, o. p. s. v České Lípě podařilo pro své pacienty
zajistit canisterapii. Podstatou canisterapie je zajištění léčebného
kontaktu, který je navazován mezi psem a člověkem. Pes je totiž
i jen svou pouhou přítomností schopen u člověka navodit dobrou
náladu. Pes má navíc v průměru až o 2% vyšší tělesnou teplotu než
člověk a tato skutečnost významně
pomáhá u pacientů
při cíleném polohování, kdy dochází k prohřátí postižených částí
těla a u pacienta může následně dojít ke zlepšení pohyblivosti.

Srpen 2015
Mobilní rentgen
Nemocnice s poliklinikou v České Lípě obdržela od společnosti Preciosa a. s. finanční
dar ve výši téměř 300 000 Kč. Nemocnice za získané prostředky zakoupila nový mobilní
rentgenový přístroj. Zařízení je o brovským přínosem především na odděleních JIP
a na centrálních operačních sálech, kde se pacienti nemohou sami pohybovat a jejich převoz
na specializované pracoviště RDG by mohl znamenat zdravotní komplikace.
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Září 2015
Modernizace centrálních operačních sálů
Českolipská
nemocnice
dokončila
kompletní modernizaci
centrálních operačních sálů, na kterou získala prostředky
z evropských fondů v celkové výši 10 430 200 Kč. Díky tomu může
využívat tři nové anesteziologické přístroje, nové operační stoly,
endoskopické věže a nový ultrazvuk. Projekt byl rozdělen do čtyř
částí. V první fázi se jednalo o tři nové anesteziologické přístroje
v celkové hodnotě necelé 2 mil. Kč. V druhé části nemocnice
zakoupila dva operační stoly v hodnotě téměř 3 mil. Kč. Jeden stůl
vylepšil podmínky pro urologicko-gynekologické operace, druhý
byl určen speciálně pro traumatologické a ortopedické operace.
V další fázi nemocnice zakoupila tři věže pro endoskopické operace,
které stály téměř 4,4 mil. Kč a na závěr byl v nemocnici instalován
ultrazvuk v hodnotě necelého 1 mil. Kč.

Září 2015
Centrum zdraví má vlastní věrnostní kartu
Českolipská nemocnice se po zavedení provozu prodejny Centra
zdraví rozhodla rozšířit jeho služby prostřednictvím věrnostního
programu. Pro všechny zákazníky začala platit nová karta slev
a výhod.
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Říjen 2015
Nové představenstvo Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Členové Představenstva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.: Ing. Jaroslav Kratochvíl – předseda
představenstva, generální ředitel, MUDr. Vladimír Trenčiansky – ředitel pro zdravotní obory, primář
Oddělení léčebné rehabilitace, Ing. Ivan Garaj – technický a provozní ředitel, Jaroslava Navrátilová –
ředitelka pro ošetřovatelskou péči, Ing. Alena Brodská – manažerka kvality.

Říjen 2015
Petr Havlíček v Centru zdraví
Nemocnici s poliklinikou v České Lípě navštívil známý odborník na
výživu Ing. Petr Havlíček. Nemocnice nejprve připravila pro všechny
Českolipany jeho autogramiádu v místním Centru zdraví. V odpoledních
hodinách poté v zasedací místnosti nemocnice proběhla zajímavá
beseda jak na téma zdravý životní styl, tak také o vlivech, které na nás
v současné době v tomto ohledu působí.

Litopad 2015
Bezpečná nemocnice
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. se opětovně účastní
celostátní soutěže Bezpečná nemocnice. Soutěž vyhlašuje Kraj
Vysočina, a to ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, o.p.s.,
Johnson & Johnson, s.r.o., Project HOPE – Česká republika, o.p.s.,
a Českou asociací sester. Pro letošní 8. ročník soutěže bylo stanoveno
zastřešující téma „Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky,
aby mohli poskytovat bezpečnou péči“. Nemocnice se do soutěže
zapojila s projektem, který byl nazván „Kde všude číhá nebezpečí?“
a podstatou byly 4 odborné semináře zaměřené na řešení krizových
situací, kterých se zúčastnilo na 133 zaměstnanců nemocnice.
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Listopad 2015
Nový přístroj na plicní ambulanci
Plicní ambulance místní nemocnice zakoupila nový přístroj Niox Vero, který měří frakčně exhalovaný
oxid dusnatý. Přístroj slouží například k diagnostice astmatu, měří alergický zánět dýchacích cest.
Přístroj dále slouží k optimalizaci dávky inhalačního kortikoidu a detekuje necitlivost pacienta vůči
tomuto kortikoidu. Nepřímo se dá rovněž říci, že snižuje náklady na léčbu astmatu.

Listopad 2015
Mezinárodní den výživy a „Stop dekubitům“
K NutritionDay, neboli k mezinárodnímu dni výživy, který
v letošním roce připadl na 19. listopadu, se v letošním roce připojila
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Cílem akce bylo v prvé řadě
zlepšovat znalosti a povědomí o podvýživě ve zdravotnických
a pečovatelských zařízeních a celkově zvyšovat kvalitu nutriční
péče. V rámci tohoto dne pak proběhla zároveň akce zaměřená
na prevenci proleženin „Stop dekubitům“.

Listopad 2015
Ocenění “Českých 100 nejlepších”
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa dosáhla významného ocenění
“Českých 100
nejlepších”
udělované
firmám, podnikům
či společnostem, které dosahují vynikajících a mimořádných výsledků.
V několika kategoriích soutěžily podniky z celé republiky. Českolipská
nemocnice získala ocenění v kategorii Zdraví-vzdělání-humanita
a umístila se po boku například pražské motolské nemocnice či nadace
Dobrý Anděl.
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Litopad 2015
Podepsání kolektivní smlouvy pro rok 2016
V pátek 4. prosince 2015 bylo podpisem nové kolektivní smlouvy
završeno šestiměsíční období kolektivního vyjednávání ve společnosti
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Po dohodě všech stran, kdy
v nemocnici působí celkem čtyři odborové organizace, platí od roku
2016 nové mzdové tabulky, které navyšují původní o 5%. Vzhledem
k tomu, že byly uvolněny také časové postupy v jednotlivých
mzdových stupních, je celkově navýšení mezd ještě vyšší, a to
o více než 10%.

Prosinec 2015
Dárky na Dětském oddělení
Společnost Hitrádio Crystal během prvních prosincových dní vybralo od veřejnosti dárky pro všechny
malé pacienty na Dětském oddělení, které zde slouží dodnes.
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