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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážené dámy a pánové,  

     ani v roce 2008 NsP Česká Lípa - již jako akciová společnost - nesnížila dostupnost zdra-
votní péče, neutrpěla ani kvalita jejího poskytování, zásadně se nesnížilo ani spektrum 
výkonů.  Naším prvořadým cílem se stala lepší péče o pacienty a jejich vyšší spokojenost 
s poskytovanou zdravotní péčí. I v roce 2008 jsme proto usilovali o to, aby Nemocnice s 
poliklinikou Česká Lípa, a. s., měnila tvář a stávala se moderní a ekonomicky stabilní.  Aby 
dokázala poskytovat vysoce kvalifikovanou zdravotní péči v klidném, příjemném a bez-
pečném prostředí. Avšak během sledovaného období se NsP potýkala s problémy, které 
přinášel způsob financování zdravotní péče od zdravotních pojišťoven. V oblasti příjmů 
tak i v roce 2008 nedochází k žádnému podstatnému nárůstu.  NsP s maximálním vypětím 
zvládla řešit  akutní havárie budov a přístrojového vybavení. Značnou pozornost jsme 
směrovali na dobrou spolupráci s odbornou veřejností a praktickými lékaři. Podíleli jsme 
se na pořádání různých odborných vzdělávacích akcí.  
     Vzhledem k stavebně-technickému stavu NsP, úrovni vybavení, jenž je dokladem o 
historicky dlouhodobému podfinancování českolipské nemocnice, kdy se první nezbytné 
investice uskutečnily teprve v posledních letech, jsme si stanovili za stěžejní úkol hledání 
cest k zabezpečení dlouhodobého rozvoje NsP. Je třeba konstatovat, že investice do obno-
vy a zdravotnických technologií byly v roce 2008 opět relativně nízké. Také proto jsme se 
zaměřili na přípravu a realizaci studie proveditelnosti Public Private Partnership  - projek-
tu směřujícího k celkové rekonstrukci NsP jako celku tj. nejen po stránce stavebně tech-
nického stavu budov,  ale  rovněž ve směru celkové modernizace zdravotnického vyba-
vení přístrojovou technikou. V roce 2008 NsP požádala o dotaci na projekt Rekonstrukce 
systému chlazení a klimatizace s využitím odpadního tepla pro ohřev vody z finančních 
mechanismů EHP a Norska. Na základě zprávy z Ministerstva životního prostředí ČR byl 
tento projekt hodnotící komisí MŽP posouzen kladně a doporučen k dalšímu hodnocení. 
Řešili jsme i zajištění komplexního servisu prádla ve zdravotnictví  externí renomovanou 
firmou ve formě outsourcingu. Stejně jako letitý problém NsP - energetické hospodář-
ství, které musí být pro nemocnici co nejefektivnější a nejhospodárnější. Z tohoto důvodu 
jsme připravovali cesty k zajištění rekonstrukce tepelného hospodářství.  
     Předmětem našeho úsilí bylo uskutečnění rychlejší personální stabilizace, zaměře-
né především na doplnění některých zdravotnických týmů. Zejména na ARO, kde hrozilo 
omezení operativy. Všem našim zaměstnancům jsme nabídli a umožnili výhodné penzijní 
připojištění.
     Přes řadu problémů, kdy neustále musíme hájit  svoji pozici na trhu poskytovatelů 
zdravotní péče a čelit negativním vlivům okolí, jsem přesvědčen, že českolipská nemoc-
nice plní svou základní úlohu to znamená, že je fungujícím zdravotnickým zařízením pro 
širokou spádovou oblast. Domnívám se, že k přednostem patří spektrum služeb i mnoho
obětavých a kvalifikovaných pracovníků. 

Ing. Marcel Zhorný
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Profil společnosti

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost, je významné zdravotnické zaří-
zení regionu poskytující lůžkovou i ambulantní péči. Slouží nejen pro obyvatele na úze-
mí okresu Česká Lípa (cca 110 000 obyvatel), ale ve vybraných odbornostech i pro část 
Děčínska. Vzhledem k blízkosti hojně navštěvovaných rekreačních oblastí v okolí České 
Lípy poskytuje péči zvýšenému počtu tuzemských i zahraničních rekreantů. Lůžkový fond 
nemocnice aktuálně představuje 527 lůžek. 
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost byla založena rozhodnutím 
zakladatele a jediného akcionáře Libereckým krajem. Zápis do obchodního rejstříku u 
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648 se uskutečnil 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 zdravot-
nických zařízeních v platném znění.

Hlavní akcionáři a majetkové účasti

- Liberecký kraj

Orgány společnosti

- Valná hromada

- Dozorčí rada

Ing. Karel Dolejší, předseda
Bc. Hana Moudrá, místopředseda
Ing. Radek Nastič, člen
Mgr. Jaromír Dvořák, člen
MUDr. Jan Brázda, člen
Bc. Alena Brodská, člen

- Představenstvo

Ing. Marcel Zhorný, předseda
JUDr. Stanislav Cenek, místopředseda
MUDr. Jiří Čech, člen
Ing. Jaroslav Kratochvíl, člen
Mgr. Tomáš Lenikus, člen
MUDr. Zuzana Nešněrová (do 4. 2. 2008)



�

Zpráva ředitele pro zdravotní obory

 Během roku 2008 jsme léčbu prováděli v deseti základních medicínských oborech 
na evropské odborné úrovni a se snahou o maximální citlivost k lidským potřebám paci-
entů.
 Českolipská nemocnice je zdravotnické zařízení, které zajišťuje  ambulantní i lůž-
kovou léčebnou péči pro zhruba 110 000  obyvatel.  Navíc, v  letní sezóně  pak  je tento 
počet ještě vyšší o četné turisty a rekreanty pobývající  v  naší  oblasti. V  řadě  oborů  naší   
nemocnici  vyhledávají   pacienti  z celé   České  republiky.  Hlavní  činností  NsP nadále 
zůstalo  poskytování  zdravotní  péče  v  rozsahu  rozhodnutí  o  registraci 
nestátního  zdravotnického  zařízení.  O  pacienty  se  staral   vyškolený  kvalifikovaný  per-
sonál,  který   je  zařazován  do  systému  celoživotního  vzdělávání.  NsP taktéž  postupně   
prochází   akreditačním  procesem, který  umožní  po jeho  získání  proškolovat  vlastní 
zaměstnance, ale i  pracovníky  jiných  zdravotnických  zařízení.  
 Hlavním  úkolem roku 2008  bylo zachování  současného stavu  poskytované  zdra-
votní   péče  se stejnou   nebo  spíše  s  vyšší  kvalitou  poskytovaných služeb. Zvyšování  
kvality  a  snižování   množství  komplikací. Starali jsme se o  udržení  vysoké odborné  
úrovně  personálu  celé  nemocnice – o celoživotní  vzdělávání  zaměstnanců.  Uskutečnili 
jsme i kroky k  udržování  dobré a korektní spolupráce s okolními  nemocnicemi.  Za cíl 
jsme si dali i  velmi zásadní zlepšování  komunikace  jak  mezi  zaměstnanci,  tak  mezi 
zaměstnanci a pacienty. 
 Při zkvalitňování zdravotních služeb jsme se rozhodli řídit i názory a zkušenostmi 
našich pacientů. Zapojili jsme se proto do dlouhodobého výzkumu nazvaného „Kvalita 
očima pacientů“, jehož cílem je systematický monitoring kvality poskytované péče právě 
prostřednictvím měření spokojenosti pacientů. Tento projekt navazuje na výzkumy, které 
v posledních letech provádějí podle stejné metodiky i v řadě dalších nemocnic u nás a v 
zahraničí. 
 Demografický vývoj v rámci ČR a situace v konkurenceschopnosti zdravotnických 
zařízeních nás nutila přemýšlet o rozsahu poskytované zdravotní péče. Jsme přesvědčeni, 
že toto spektrum bude nutné částečně přehodnotit. Směr pro rozvoj jsme hledali  napří-
klad u oblasti fyzioterapeutické a rehabilitační péče. Jednali jsme o rozšíření výkonů v 
ortopedii. Také jsme chystali rozvoj některých služeb, které nejsou hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění, v rámci péče o nemocné a občany regionu v předdůchodovém 
a důchodovém věku.  Připravovali jsme i významné projekty, kterými jsme chtěli zajistit  
kompletní rekonstrukci hemodialyzační jednotky či přemístění chirurgické ambulance do 
monobloku nemocnice, kde je nezbytné vytvořit funkční EMERGENCY CENTRUM.  
 I v příštích letech bude nutné pokračovat v obměně i pořizování zcela nových pří-
strojů, aby NsP Česká Lípa mohla rozšiřovat spektrum nabízených služeb a poskytovat 
zdravotní péči v souladu s nejnovějšími trendy.

MUDr. Jiří Čech
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Ortopedické oddělení
V roce 2008 bylo hospitalizováno na ortopedickém oddělení 1200 pacientů.
Operovaných bylo 964 – z toho 144 totálních endoprotéz kyčelního kloubu a 76 TEP 
kolenního kloubu, 370 artroskopií kolen. Oddělení bylo dovybaveno monitorovací tech-
nikou  pro pooperační sledování pacientů. Na oddělení nastoupil zkušený ortoped MUDr. 
Gutwald z ÚVN Praha-Střešovice.   

Chirurgické oddělení
V roce 2008 bylo hospitalizováno celkem 4559 pacientů, z  toho plánovaných 1320, akut-
ních 3239. Bylo provedeno celkem 2589 operací. Na chirurgické ambulanci polikliniky 
bylo celkem ošetřeno 33 241 nemocných  dalších 12 346 v odborných ambulancích. 
Do funkce primáře nastoupil po výběrovém řízení MUDr. Hladík, Ph. D., tým lékařů je 
stabilizovaný.  

Gynekologicko-porodnické oddělení 
V roce 2008 jsme na ambulanci provedli celkem 31 699 vyšetření, dále pak 11 488 ultra-
zvukových vyšetření a 6953 kardiotokografických vyšetření. Celkem jsme operačně ošet-
řili 1772 pacientek. Na porodnici se narodilo 1186 miminek z 1171 porodů. Byla prove-
dena rekonstrukce traktu porodních sálů, kdy se podařila dostavba nového a obnova 
současného sociálního zařízení pro maminky. Podařilo se doplnit porodní sál novým 
křeslem pro CTG vyšetření a  novým porodním lůžkem. Personální situace  středního 
zdravotního personálu se stabilizovala, v lékařském stavu stále schází lékař s II. atestací 
po odchodu lékařky na mateřskou dovolenou.

Radiodiagnostnické oddělení
V roce 2008 byla zpracována metodika CT angiografií a přímých angiografií (DSA) a po- 
dařilo se  udržet mammografický screening s obhájením akreditace na další rok ( v roce
2008 se naše oddělení umístilo mezi prvními osmi v České republice v kvalitě vyšetření, 
to se promítá zejména v odhalování malých nádorů prsu. Bylo zvládnuto  pokračující 
navyšování počtu i rozšíření náročných výkonů na CT,  navýšili jsme   počty mammo-
grafických screeningových vyšetření. Zároveň bylo udrženo  kladné hospodaření v roce 
2008. Celkem bylo provedeno 78 907. Trvá potřeba  nového, nejlépe  částečně zaškole-
ného lékaře. 

Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Pokračuje  úspěšně prodej rehabilitačních pomůcek pro naše pacienty. Zahájili jsme pro-
vádění nových rehabilitačních metodik. Zahájili jsme léčbu rázovou vlnou  za přímou 
úhradu pacienty. Rozšířili jsme svou nabídku o ergoterapii – přijali jsme 1 ergoterapeut-
ku. Přijali  jsem 2 nové fyzioterapeutky  Došlo ke stabilizaci stavu personálu . Uskutečnily 
se 4 audity všech profesních skupin .

Pediatrie a neonatologie 
V roce 2008   všichni pacienti do 19 let v NsP bez rozdílu diagnózy  byli hospitalizováni   
na lůžcích dětského oddělení. Počet hospitalizovaných dětí i jejich doprovodů zůstal  na 
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stejné úrovni jako v roce  2007. Výrazně bylo zlepšeno  zázemí pro doprovody dětí včet-
ně vybudování nadstandardního pokoje .  Na neonatologickém oddělení jsme zazna-
menali další nárůst porodnosti  na 1186 dětí.  Koncem roku bylo doporučeno  Neona-
tologickou společnosti  zařazení do aktualizovaného seznamu pracovišť intermediární 
neonatologické péče. Během roku  došlo k stabilizaci  personálního obsazení oddělení, 
které   prošlo akreditačním řízením.  Lékaři se  účastnili řady vzdělávacích odborných 
akcí pasivně, ale i aktivně. Dr. Gut byl zvolen opět místopředsedou  výboru České pedi-
atrické společnosti a zůstává členem redakčních rad dvou nejvýznamnějších pediatric-
kých časopisů. 

Laboratoře
Klinické laboratoře NsP sestávající z OKB a OKM tak začaly fungovat od 1. 6. 2008 jako 
jeden celek. Klinické laboratoře mají jeden společný příjem vzorků k vyšetření, společ-
né třídění a odesílání výsledků a obě oddělení využívají centrální analyzátor. Provoz byl 
vybaven novým analyzátorem ARCHITEKT od fy ABBOTT,což umožnilo zbavit se zasta-
ralých analyzátorů, konsolidovat provoz a zároveň na nový analyzátor převést metody 
ze serologie OKM. Provoz byl kompletně převeden na čárové kódy a zavedena jednotná 
žádanka ,čímž se zmenšila možnost záměny vzorků a zlepšil se komfort pro pacienty a 
lékaře. Spektrum metod bylo rozšířeno o další metody a dosaženo tak stavu odpovída-
jícímu typu naší nemocnice . V mikrobiologickém úseku byl také v závěru roku pořízen 
nový přístroj na vyšetření westernblotovou metodou, která výrazně zlepší diagnostiku 
borreliových infekcí.

Urologické oddělení
Na urologickém oddělení v roce 2008 bylo hospitalizováno 1451 pacientů a provedeno 
1096 operačních výkonů a  na urologické ambulanci  bylo vyšetřeno  7434 pacientů Byl  
zakoupen nový ultrasonografický přístroj a flexibilní cystoskop.

Neurologické oddělení
Během roku 2008 trvala  napjatá personální  situace v oblasti lékařů, která vedla k čás-
tečnému omezení poskytování ambulantních služeb, aby mohlo být zabezpečen  chod 
lůžkové  a konsiliární  péče s velkým nasazením stávajících lékařů.    

Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
Koncem roku 2008 se zkomplikovala dosud napjatá  personální situace odchodem 2 
lékařů. Stav sesterského personálu je stabilizovaný. Bylo poskytnuto 6162  (pokles pro-
ti  2005-6 o 10%)    z toho  5198 celkových anestézií  a 964  regionálních anestézií ( 
proporcionalita  dlouhodobě stabilní).Na resuscitačním oddělení bylo ošetřeno  169 
pacientů (proti letům 2005-6 pokles  o 15%, průměrná ošetřovací doba stacionárně 
9,8 dne, mortalita  29%). Trvá naléhavá potřeba rekonstrukce  rozvodu medicinálních 
plynů a elektroinstalace.  Vyvstává potřeba stabilizace  personálu a  vybavení a obnova 
některých  medicínských  technologií  (invazivní monitorace hemodynamiky, infúzní 
pumpy, zvlhčovače vzduchu).
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Následná péče
Oddělení  se skládá ze dvou jednotek  v České Lípě  a v Novém Boru . Na nich bylo ošetřeno  
308 pacientů s průměrným věkem  76.9 roků (ČL)  a  204 pacientů s průměrným  věkem 
79,9 let.  Pacienti jsou přijímány z akutních lůžek  všech oddělení NsP i jiných  zařízení. Byla 
dále poskytována  i sociální péče ( 5 zdravotně sociálních lůžek) Jednotka v Novém Boru 
prošlo rozsáhlou rekonstrukcí  a novým vybavováním  ( polohovací postele a křesla , toa-
letní stolky, rehabilitační pomůcky). Spokojenost s péčí  odráží i absence stížností na obě 
jednotky.  Personální situace je stabilizovaná, i když perspektivně bude vyžadovat řešení, 
protože několik lékařů je v důchodovém věku. 

Patologie
Na oddělení  je stabilizovaný personální stav. Bylo provedeno  4207 histologických vyšet-
ření, 539 cytologických vyšetření, 57 imunohistochemických  a 85 pitevních vyšetření. V 
rámci NsP proběhly 2 patologicko klinické semináře. 

Plicní oddělení (TRN) 
Oddělení TRN je jediné toho druhu na okrese zajišťuje komplexní služby týkající se pro-
blematiky plicních chorob. Na oddělení pracují 3 lékařky a jejich vytíženost je maximální. 
Během roku bylo na oddělení provedeno 19 740 vyšetření, z toho na úseku kalmetizace 
5 772. Bylo provedeno  5 346 spirometrických vyšetření, 349 bronchodilatačních testů, 
zhotoveno 9 309 RTG hrudníku. Meziročně nebyl zaznamenán nárůst nových případů 
rakoviny plic ( celkem 73 nově zjištěných ZN plic a průdušnice, z toho 54 mužů a 19 žen), 
ale došlo k výraznému vzestupu počtu nových případů TBC ( celkem 16, z toho 4 cizinci). 
V okrese evidujeme 22 osob s DDOT ( dlouhodobou domácí oxygenoterapií), z nichž  se 
podařilo 1 pacientku dovést k úspěšné transplantaci plic. Výborně se rozběhla činnost 
Ambulance léčby závislosti na tabáku, kterou od jejího založení prošlo 136 osob s více 
než 50% úspěšností.

Interní oddělení 
Personální obsazení oddělení je stabilní, podařilo se obsadit místo vedoucího dialyzační 
jednotky. Je třeba jen doplnit po  odchodu místo jednoho lékaře.  Byla otevřena nutriční 
poradna. Došlo k částečnému obnovení  techniky , zvláště v sektoru endoskopií (nová 
endoskopická jednotka) . Na oddělení  trvá  24-hodinová dostupnost  endoskopického 
vyšetření.  Byly také zahájena přípravné práce  projektové a organizační na plánovaných 
rekonstrukcích hemodialyzační jednotky a gastroenterologicko-endoskopické jednotky, 
které vyžadují vzhledem k stavu opotřebovanosti a  nových  nárokům na počty a kvalitu 
vyšetření a péče ( realizace započne pravděpodobně v roce 2009). 

Hematologické a transfúzní oddělení
Chod oddělení  byl zabezpečen i přes odchod lékařky se zkráceným úvazkem do důcho-
du, počet vyšetřených pacientů  zůstal na stejné úrovni jako v roce 2007 .  Bylo provede-
no   3254 dárcovských odběrů krve . V odběrové místnosti bylo provedeno   5600 odběrů 
vzorků.  Bylo rozšířeno spektrum vyšetřovaných metod zvláště v oblasti koagulace. Poda-
řil se udržet nadprůměrný trend  malého množství exspirované krve (0.002%). 
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Základní organizační schéma
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. v roce 2008

Generální ředitel
Ing. Marcel Zhorný

Technický a provozní ředitel
JUDr. Stanislav Cenek

Ředitel pro zdravotní obory
MUDr. Jiří Čech

Finanční ředitel
Ing. Jaroslav Kratochvíl

Hlavní lékárník
Mgr. Tomáš Lenikus

Hlavní sestra
Lenka Caklová

Vedoucí personálního odboru
Ludmila Antošová

Vedoucí odboru smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami
Bedřich Černoušek

Vedoucí provozního odboru 
Ladislav Sibera

Vedoucí technického odboru
Antonín Vojtěchovský

Vedoucí odboru komunikace a public relations
Mgr. Petr Pokorný

Vedoucí odboru rozpočtů a účetní evidence
Ing. Václav Tláskal

Vedoucí odboru veřejných zakázek a nákupů
Jiří Jaroščák, DiS.



��

Přehled jednotlivých lůžkových a nelůžkových oddělení a pracovišť

Lůžková oddělení:                    primář / vrchní sestra
Anesteziologicko-resuscitační oddělení           MUDr. Jan Brázda / MUDr. Jiří Hruška /  
                            Drahomíra Hubáčková

Dětské a novorozenecké oddělení            MUDr. Josef Gut / Jitka Jelínková

Gynekologicko-porodnické oddělení           MUDr. Radek Havlas / Dana Pastorová

Chirurgické oddělení              MUDr. Miloš Kadlec / Irena Patková

Interní oddělení a hemodialyzační středisko         MUDr. Romana Balková 
                                                                                              Marie Štullerová

Neurologické oddělení             MUDr. Martina Kučerová / MUDr.  Jitka    
               Mondoková / Stanislava Kadlecová

Ortopedické oddělení             MUDr. Karel Horel / Martina Černá
Urologické oddělení              MUDr. Josef Šulc / Vladislava Pešková 
Následné péče              MUDr. Nikolaj Štaňko / 
               Mgr. Eva Budnikovová

Komplement / Společné vyšetřovací a léčebné složky:

Oddělení klinické biochemie            Ing. Oldřich Mach / Věra Tomečková
Hematologické a transfúzní oddělení           MUDr. Jindřiška Mašková / 
               Irena Volejníková
Oddělení klinické mikrobiologie            MUDr. Vladimír Fibiger / Ilona Lounová
Patologie               MUDr. Luděk Coufal / 
               Jaroslava Hnídková
Radiodiagnostické oddělení             MUDr. Hana Čerbáková / Vladislav Jindra
Oddělení rehabilitace, fyzioterapie                          MUDr. František Koucký / 
a revmatologie               Bc. Dana Šperlíková
Plicní oddělení (TRN)             MUDr. Magdalena Popelková / 
               Hana Horčičková
Centrální  příjem                                            ved. lékař  MUDr. Lenka Dolejší /
               Bc. Alena Brodská  
Centrální oper. sály                                     ved. lékař MUDr. Petra Dvořáková /   
                        Ludmila Řeháková       
Centrální sterilizace                                        ved. lékař  MUDr. Petra Dvořáková /
               Jaroslava Fiedlerová                      
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Přehled o rozdělení lůžkového fondu

Chirurgie   96        Novorozenci    1 6
Chirurgie JIP     6   Novorozenci JIP     4
Interna   79   Ortopedie    3 2
Interna JIP     4   Urologie    3 0
Gynekologie   60   Neurologie    3 0
Pediatrie   34    Neurologie JIP     4
Pediatrie JIP     4   ARO       6

LDN Česká Lípa  60    LDN Nový Bor   6 2

Celkem NsP Česká Lípa, a. s.                  527 lůžek

Přehled o počtech zaměstnanců  k 31. 12. 2008

Profese                  Počet
Lékaři           95
Farmaceuti            8
Všeobecné sestry a porodní asist.,
Ostatní zdrav. nelékaři s odb. způsobilostí                 367
Zdrav. prac. nelékaři s odb. spec. způsobilostí                  80
Zdrav. prac. nelékaři pod odborným dohledem               124
Jiní odb. prac. nelékaři s odb. způsobilostí         2
THP           77
Dělníci a provozní pracovníci                 132

Celkem k 31. 12. 2008         883 zaměstnanců
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Vývoj osobních nákladů - mzdy, OON, odměny, pojištění - v roce 2008

Prezentace – 26.2.2009

Vývoj počtu zaměstnanců za rok 2008

měsíc THP ostatní 
odb. lékaři farmaceuti SZP laboranti fyziot., 

logoped PZP,NZP dělníci CELKEM

leden 77,98 2,00 90,20 7,80 363,82 57,85 20,87 120,65 133,87 875,0

únor 77,41 2,00 90,26 7,80 366,23 57,91 20,13 120,93 132,98 875,7

březen 74,80 2,00 88,03 7,80 367,02 58,10 20,00 122,57 132,13 872,4

duben 75,80 2,00 86,70 7,80 359,44 57,78 20,00 126,02 130,07 865,6

květen 76,57 2,00 87,09 7,80 357,43 59,77 20,00 128,11 129,87 868,6

červen 76,89 2,00 86,77 7,80 361,06 59,60 20,00 127,35 130,07 871,5

červenec 73,58 2,00 85,66 7,80 362,53 60,00 21,19 124,52 126,86 864,1

srpen 73,45 2,00 90,31 7,80 360,26 59,00 20,74 123,68 126,47 863,7

září 72,72 2,00 91,89 7,80 365,90 59,00 21,00 123,98 131,09 875,4

říjen 75,08 2,00 92,07 7,80 367,66 59,00 21,00 123,07 127,65 875,3

listopad 76,70 2,00 93,26 7,80 369,13 58,75 21,00 124,02 127,61 880,3

prosinec 76,97 2,00 94,63 7,80 366,60 58,50 21,00 123,52 131,55 882,6

celkem 99% 100% 105% 100% 101% 101% 101% 102% 98% 101%

Vývoj počtu zaměstanců za rok 2008

Vývoj osobních nákladů - mzdy, OON, odměny, pojištění - v roce 2008
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Prezentace – 26.2.2009

Počty zaměstnanců celkem - vývoj 1/08 - 12/08
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Rok  2008 byl pro zdravotnické nelékaře stejně tak  náročný, jako roky předcházející. 
Vypovídají o tom i základní údaje a přehledy z  úseku ošetřovatelství: 
 
1. STATISTICKÉ ÚDAJE 
  Pohyb zdravotnických nelékařů dle pracovních pozic. 

 
  Počty zdravotnických nelékařů dle profesí. 

Celkový počet SZP  fyzický 461 Přep. na pr. úv. 443,27 

Celkový počet NZP,PZP  fyzický 125 Přep. na pr. úv. 124,3 
 

Průměrná mzda 

Průměrná mzda  SZP 21 185 Kč. NZP 14 062 Kč. PZP 13 236  

 Pohled na přesčasovou práci.     

 

Nástupy  SZP NZP PZP Odchody SZP NZP PZP 

 62 8 34  56 6 25 

Nástupy absolventů  SZP NZP PZP Odchody na MD SZP NZP PZP 

 7 0 0  23 4 1 

Nástup z Úřadu práce SZP NZP PZP Odchod  do SD SZP NZP PZP 

 9 0 0  3 1 0 

Počet přesčasových  hodin.zdrav.  nelékařů SZP  NZP,PZP  

 26 003 3 214 

Fin. prostředky vynaložené na proplacení přes. práce 4 243 351 327 001 

Celkový počet zam. všech profesí s PN delší 1 měsíce 94  

Počet  zaměstnanců pracujících na DPČ SZP - interní SZP externí 

 10 6 

Počet zaměstnanců pracujících na zkrácené úvazky SZP NZP,PZP 

 36 0 

Zpráva hlavní sestry
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Pohled na úsek vzdělávání. 

Počet sester studujících PSS   
22 Fin.náklady 2008  192 834 Kč.  

Počet nově zařazených sester do studia  
21   

Počet nově doporuč. a schvál. přihlášek PSS  32   
Počet sester studujících vyšší odbor.a vys. 
školu 

11   

Počet absolvovaných sanitárských kurzů  5 Fin.náklady 2008   17 500 Kč 
Počet absolventů kurzů u  MUDr. 
Vinduškové 

54 Fin. náklady 
2008 

133 500 Kč. 

Počet seminářů konaných v NsP Č. Lípa 16   
Počet konferencí konaných v NsP Č. Lípa   3   
Počet schválených vzděl. akcí mimo NsP Č. 
Lípa 

183 Finanční náklady 
2008 

   73 893 Kč 

  
Počty hospitalizovaných – rok 2008. 

 
 

 Na úseku ošetřovatelství došlo v roce 2008 k vytvoření nových funkčních náplní všech 
zdravotnických  nelékařů a to  v souladu s vyhláškou č.424/2004 Sb. a zákonem č.96/2004 
Sb. 
Na základě funkčních náplní byli zaměstnanci zařazeni do odpovídajících  platových 
tříd.  Pro zdravotnické nelékaře jsme zavedli čtvrtletní hodnocení každého 
zaměstnance. 
 Zcela nově jsme pojali a zahájili i kontrolní činnost a to v podobě čtvrtletních auditů 
standardů  ošetřovatelských postupů na úrovni jednotlivých oddělení. V roce 2008 prošlo 
audity: 

 
Počet auditů provedených v rámci oddělení a zaměstnanců v roce 2008    1553 
Z důvodu nepřítomnosti zaměstnanců nebylo provedeno     v roce 2008    146 

 
 

Průměrná nemocnost v % 
SZP NZP,PZP 

 6,08% 10,27% 

Počet brigádníků celkem ve všech profesích 
nelékařů 

20  

Počet hospitalizací  
         18 952  

Počet ambulantně vyšetřených pacientů ve spojení s požitím 
alkoholu 

                86 

Počet pacientů ,kteří byli uloženi na lůžko v místnosti pro ebrietu na 
odd. CP  

                42 

Počet prosté ebriety hospitalizované na dětském oddělení                 37 
Počet dospělých pacientů hospitalizovaných  s dg.  ebrieta               254 
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2. Audity hlavní sestry – rok 2008  
 Hlavní sestra provedla na odděleních celkem 3 audity ošetřovatelských postupů se 
zaměřením na: 
    - ošetřovatelskou dokumentaci  
    - manipulaci, dokumentaci NL  
    - ošetřovatelské vizity. 
          
 Ošetřovatelská dokumentace 
    Ošetřovatelská dokumentace je  v souladu s vyhláškou č. 385/2006 Sb. Při zápisu 
do ošetřovatelské  dokumentace jsou používány oficiální záznamy, které splňují  
výše uvedenou vyhlášku a byly vytvořeny  pro účel NsP, a.s. v České Lípě. 
       
Návykové látky 
 Jednotlivá oddělení postupují při dokumentaci, manipulaci,skladování a kontrolách  
dle platných SOP  
 A 12/1 – Objednávání NL, A 16/1 – Uskladnění, kontrola a likvidace léčiv F  2/1 -  
Podávání NL , 
 F 7/7 –  Podávání léčiv a platného příkazu generálního ředitele č.:7/2008 
      
Ošetřovatelské vizity  
 Ošetřovatelských vizit se účastní vrchní, staniční a skupinová sestra. Obsahem 
ošetřovatelských vizit je cílený rozhovor s pacientem. 
 
3. Audity prováděné na odděleních 
  Na odděleních byly prováděny audity ošetřovatelské péče na úrovni vrchních, 
staničních sester a  řadových zdrav. nelékařů.V  průběhu roku 2008 byly na každém 
úseku provedeny čtyři audity  ošetřovatelské péče. Výsledky sloužily k revizi 
stávajících SOP a k zhodnocení  kvality poskytované ošetřovatelské péče. Na 
odděleních v průběhu roku 2008 prošlo odborným auditem 1553 
zdravotnických nelékařů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITY SOP PROVÁDĚNÉ NA 
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 4. Indikátory kvality 
  Po celý rok 2008 probíhalo kontinuální sledování  a vyhodnocování indikátorů 
kvality.  
  Pády:  v roce 2008 jsme zaznamenali 347 pádů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

               
 
 
 
 
 
 

 
Dekubity: v roce 2008 jsme zaznamenali – celkem 302 dekubitů. 
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5. Standardy ošetřovatelské péče, ošetřovatelská dokumentace 
  V roce 2008 jsme společně s vrchními sestrami za spolupráce všech zdrav.nelékařů 

aktualizovali: 
     222 standardů ošetřovatelské péče,  
       21 standardů ošetřovatelské péče vzniklo nově. 
   Ke konci roku 2008 máme celkem 243 standardů ošetřovatelských postupů.    

V roce 2008 došlo k aktualizaci stávající  ošetřovatelské dokumentace se 
zaměřením na její účelnost a využití. Do praxe byly zároveň  uvedeny nové záznamy - 
Záznam bolesti a Převazová karta. Vznikla  specifická dokumentace pro oddělení 
LDN. 
    
6. Novinky 
     V roce 2009 byl na jednotlivých odděleních vyřešen palčivý problém pitného 
režimu u pacientů.  V současné době byly zakoupeny nové várnice pro přepravu čaje, 
na odděleních jsou pacientům  k dispozici dispenzory pro přípravu teplých i studených 
nápojů. 
    Důležitým bodem bylo vytvoření informační brožurky pro pacienty, která 
přehledným způsobem  sděluje důležité informace. Na oddělení LDN byla zahájena 
činnost dobrovolníků  a úspěšně spuštěn program, který nabízí našim pacientům 
duchovní služby. 

 
Chtěla bych při příležitosti vydání výroční zprávy poděkovat všem zaměstnancům, kteří 
se podíleli na společné práci v úseku ošetřovatelství a realizaci změn.  
  
  

Lenka Caklová 
   
 
 
přidat dle příloh!!!!!!!! 
Statistické údaje 
 
Ekonomika 2008 
 
 
Zpráva nezávislého auditora 
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Primariát
Počet 

nasmlouvaných 
lůžek

Počet 
hospitalizovaných 

pacientů 1)

Počet 
ošetřovacích dnů

Průměrná 
ošetřovací doba

ARO 5 169 1 650 9,8
Gynekologie 60 3 399 11 851 3,5
Chirurgie 102 4 554 25 413 5,6
Interna 83 4 348 24 240 5,6
Neurologie 31 849 7 663 9,0
Ortopedie 32 1 199 7 816 6,5
Pediatrie 58 3 548 12 776 3,6
Urologie 30 1 450 5 704 3,9

LDN 122 499 37 425 75,0

body hospitalizační

18 945

6 414
134 538

35 521 817
281 727 241

1) Počet pacientů hospitalizovaných na příslušném primáriátu. Uvedený údaj nelze v součtu považovat 
za údaj celé NsP. Jeden pacient může být hospitalizován postupně na více primariátech.

Průměrná ošetřovací doba včetně LDN 7,1
Průměrná ošetřovací doba bez LDN 5,3

body vyžádané péče

Počet narozených
Počet operací

70,3%
397 077 070
79 828 012

Vykázané ošetřovací dny

Využití nasmlouvaných lůžek
Vykázané body celkem

z toho                   ambulatní body

1 181

Statistické údaje Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
rok 2008

Členění dle jednotlivých primariátů

Celkem na NsP
Počet hospitalizovaných pacientů
Počet návštěv v ambulancích 296 504

Statistické údaje Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 
rok 2008
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Základní ekonomické údaje o společnosti 
 
1. Nehmotný majetek 
 
 Nehmotný majetek k 31. 12. 2008 je evidován v brutto cenách 1276 tis. 
Kč, oprávky ve výši 414 tis. Kč, netto cena (zůstatková) ve výši 862 tis. Kč. 
 
2. Hmotný majetek 
  
 
 Hmotný majetek 
Celková hodnota hmotného majetku k 31. 12. 2008 je v netto cenách v aktivech 
rozvahy  
evidována částkou 317 548 tis. Kč. Základní členění majetku je následující: 
 
Druh majetku Pořizovací cena Oprávky Netto cena 
Software 1 196 414 782 
Budovy a stavby 156 066 7 738 148 328 
Dopravní prostředky 1 600 272 1 328 
Stroje a zařízení 125 284 20 908 104 376 
Pozemky 61 797 0 61 797 
Nedokončený hm.majetek 322 0 322 
Nedok. dlouh. nehmot. maj. 
Celkem 

80 
346 880 

0 
29 332 

80 
317 548 

 
 
Náklady celkem 
Nejvýznamnější nákladové položky: 
Položka Skutečnost 2008 v tis. Kč 
Náklady celkem 633 538 
Spotřeba léků 32 798 
Spotřeba SZM 60 409 
Prodej zboží ve veřejné lékárně 77 636 
Mzdové náklady 236 159 
Zákonné sociální náklady 85 370 
 
Výnosy celkem 
Nejvýznamnější výnosové položky 
Položka Skutečnost 2008 v tis. Kč 
Výnosy celkem 633 811 
Tržby za zdravotní péči od VZP 393 123 
Tržby za zdravotní péči od ostatních ZP 98 836 
Tržby za zboží z veřejné lékárny 94 429 
 
 
 
 
 

Základní ekonomické údaje o společnosti
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Náklady na energie 
Jednotlivé nákladové položky: 
Položka Skutečnost 2008 v tis. Kč 
Voda 3 553 
Teplo 27 518 
Plyn                              1 154 
Chlad 459 
Elektřina 9 645 
Energie celkem: 42 329 
 
Pohledávky a závazky 
Položka Stav k 31.12.2008 v tis. Kč 
Závazky celkem: 44 431 
              z toho po splatnosti:                               14 000 
Pohledávky celkem: 80 496 
              z toho po splatnosti:  1 439 
 
3. Úvěry 
 
 Nemocnice má v současné době kontokorentní úvěr u GE Money Bank ve výši 
20.000.000,- Kč a revolvingový úvěr ve výši 3.000.000,- Kč. Jsou to úvěry zajišťovací 
a v roce 2008 nebyly ve větší míře využívány.  
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Investice profinancované v roce 2008

Název Datum p. Úsek Název Cena
Stavební úpravy monoblok – porodní sál, lab. 31.8.2008 101 Budova - monoblok 3 635 247
Video procesor + příslušenství 31.8.2008 201 Interna 2 071 000
Skiagrafický komplet TOPLIFT 30.4.2008 915 RDG 1 992 000
Ultrasonograf 2002 ProFocus 24.4.2008 236 Urologie 1 348 984
Automobil FORD Transit Van 2,2 LWB 300 31.8.2008 710 Doprava 663 060
Pumpa artroskopická 31.12.2008 235 COS 559 831
Vlna rázová BTL 5000 SWT 31.8.2008 930 Rehabilitace 479 600
Systém modulární vrtací Power Drive 31.7.2008 235 COS 396 810
Nemocnice - dětské, nadstandardní pokoj 30.4.2008 103 Budova - dětská nemocnice 351 779
Cystoskop CYF-5 31.8.2008 236 Urologie 347 819
Křeslo porodní RADIUS-FAMILY 31.7.2008 230 Gynekologie 292 556
Poliklinika - archiv, stavební úpravy 31.3.2008 102 Budova - poliklinika 261 555
HF Generátor 31.12.2008 201 Interna 239 800
Webové stránky NsP 31.12.2008 223 125
Elektrochirurgický generátor Force FX-8C 31.3.2008 235 COS 195 111
Elektrochirurg. generátor Force FX-8C 31.3.2008 235 COS 195 111
Ph metr ORION 31.12.2008 227 Dětské oddělení 174 836
Intranet NsP 31.7.2008 507 Informatika 171 360
Elektroléčba s přísl. BTL- 5000 31.3.2008 930 Rehabilitace 104 967
Svářečka průběžná Gandus H-Data 30.6.2008 955 Centrální sterilizace 90 752
Dilutor Super D 30.6.2008 901 OKB 87 091
PC HP ML 150G3 31.3.2008 155 Lékárna 82 193
Kardiotokograf AVALON FM30 31.3.2008 230 Gynekologie 74 976
Kleště SonoSurg 31.7.2008 235 COS 71 613
Urethrotom Schaft 30.4.2008 235 COS 57 029
UPS ORVALDI k CT TOSHIBA 31.12.2008 915 RTG 56 882
Ultrazvuk jednokanálový  BTL-5000 31.3.2008 930 Rehabilitace 56 462
Stůl mycí skříňkový 31.8.2008 235 COS 54 227
Stůl mycí skříňkový 31.8.2008 235 COS 54 226
Chladnička Juka-Frosti SZ-1M1400 31.8.2008 520 Stravovací provoz 48 552
Odsávačka Victoria Thorax 31.12.2008 233 Chirurgie -  JIP 48 164
Odsávačka Victoria Thorax 30.9.2008 243 ARO - anestesie 48 159
Odsávačka Victoria Thorax 30.9.2008 243 ARO - anestesie 48 158
PC stanice s příslušenstvím 31.10.2008 155 Lékárna pro veřejnost 46 220
Chladnička Juka-Yetii M 1400 30.4.2008 520 Stravovací provoz 46 172
Skříň levá strana (na zakázku) 31.7.2008 205 Interna 44 744

14 720 171

Investice profinancované v roce 2008
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Dárci a nadace 
 
Finanční dary 
Českolipská teplárenská, a. s.     10.000,- Kč 
Ortex, s. r. o., Zlín       15.000,- Kč 
PURO-KLIMA, a. s., Praha 10    10.000,- Kč 
JK Trading, s. r. o., Karlovy Vary       3.000,- Kč 
RENOMIA, a. s., Brno      10.000,- Kč 
Agfa Health Care Czech, s. r. o., Praha 9   15.000,- Kč 
Astra Zeneca Czech Republic, s. r. o., Praha 5  45.000,- Kč 
ČEZ, a. s., Praha 4               500.000,- Kč 
Město Česká Lípa         98.700,- Kč 
Ing. Kmoch Petr, Česká Lípa     25.000,- Kč 
JUDr. Žídek Norbert, Vinoř       7.000,- Kč 
Nutricia, a. s., Praha 4            5.000,- Kč 
Sanofi Aventis, Praha 6             100.000,- Kč 
Nguyen Huong Giang, Praha 4                    60,- Kč 
Bílí tygři Liberec          13.700,- Kč 
Bc. Korvasová Lucie        5.000,- Kč 
Silnice a mosty, a. s., Česká Lípa      5.000,- Kč 
Fresenius Medical Care ČR, Praha    15.000,- Kč 
Agfa Health Care Czech, s. r. o., Praha 9             15.000,- Kč 
Ing. Hofrichtr Jiří                   8.000,- Kč 
Goč Ladislav, Praha 10                     267,- Kč 
Pacientka gyn-por. odd.                  3.500,- Kč 
MUDr. Kočová Helena, Česká Lípa              10.000,- Kč 
SAUER, a. s., Žandov              100.000,- Kč 
 
Věcné dary nad 500 000 Kč   Věcné dary nad 100 000 Kč 
Fresenius Medical Care, Praha   SAUER, a. s., Žandov 
Nadační fond paní Zdislavy, Česká Lípa Nadační fond paní Zdislavy, Česká Lípa 
        Avej Vending, s. r. o., Česká Lípa 
Věcné dary – nad 50 000 Kč 
Novartis 
 
Věcné dary – nad 1 000 Kč 
Nadační fond Kapka naděje  Fomei, a. s., Praha 8 
DN Formed Brno, s. r. o.   Pfizer, spol. s r. o., Praha 5 
Avej Vending, s. r. o., Česká Lípa Lohmann-Rauscher, s. r. o., Slavkov u Brna 
Beznoska, s. r. o., Kladno   Unicorn Management, s. r. o., Praha 
Torrex Pharma, s. r. o., Praha 4  Hořič Milan, Česká Lípa  
Ing. Ivo Šafus, Varnsdorf   Bártlová Milada, Hradec Králové 
Nycomed, s. r. o., Praha 4   Novo Nordisk, s. r. o., Praha 6  
Nutricia, a. s., Praha 4   Makarský Milan, Česká Lípa   
TRW Volant, s. r. o., Praha 9  MUDr. Petružela Tomáš 
 
Partneři 
Johnson Controls Automobilové součástky, Česká Lípa, a Sauer, a. s., Žandov 
 
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. děkuje všem dárcům, kteří v roce 2008 
přispěli svým darem. Každý dar přispěl ke zlepšení péče o pacienty v naší nemocnici. 

Dárci a nadace


