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1. Úvod - činnost Nemocnice Žatec o.p.s. v roce 2008

Na začátku r. 2008 byla nemocnice připravena dál pokračovat v úspěšné práci jako
doposud. Koncem února ale odchází z osobních důvodů primář gynekologického oddělení,
plánované nástupy lékařů se z osobních příčin neuskutečnily. Přechodně získán nový primář
na gyn. por. oddělení, ale pro podmínky dané pojišťovnami lékaři, kteří měli část soukromé
praxe v ordinaci nebo laboratoři, jsou nuceni na gyn. por. odd. zkracovat svoje úvazky a
postupně jsem nucen omezovat a 1.5.2008 přechodně zastavit činnost gynekologickoporodnického oddělení. Současně se objevují personální nedostatky na pediatrickém
oddělení. Zdravotní pojišťovny ihned reagují na zastavení činnost gynekologie a hned
v květnu snižují úhrady za zdravotní péči. Oddělení gynekologie a novorozenecké oddělení
je zakonzervováno, po domluvě je personál ponechán v nemocnici a je dle svých požadavků
rozmístěn po nemocnici na ostatní oddělení, kde klesají přesčasové hodiny a je umožněno
v termínech vybírání dovolené. Nemocnice pokračuje v hledání lékařů a daří se v červnu 08
revitalizovat pediatrické oddělení, od září se daří přijímat nové erudované lékaře na
gynekologické oddělení, takže v říjnu je postupně obnovována činnost gynekologické části
oddělení a od začátku letošního roku (2009) je zcela obnovena činnost celého
gynekologicko-porodnického oddělení.
Mezi tím nemocnice vzdoruje opakovaným pokusům zlikvidovat část nemocnice - pediatrii a
gynekologii - ze stran zdravotních pojišťoven, proběhla řada setkání a korespondence
s pojišťovnami a jednotlivými společnostmi JEP. Nemocnice spory vyhrává a dokazuje tak,
že je schopna se postarat o své pacienty v celém spektru zdravotní péče.
Dále nemocnice podniká tyto kroky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je uzavřena smlouva s ortopedem a je započata ortopedická operativa
je uskutečněn přechod v laboratorních vyšetřeních, které nemocnice zatím
neprovádí, na jednoho zpracovatele – KLINLAB Praha, jsou domluveny výhodnější
platby pro nemocnici
je nastartována metodika vybrání poplatků v ambulantní i lůžkové části
v únoru probíhá kompletní kontrola SUKLu na přístrojovou techniku nemocnice
Žatec, která proběhla zcela bez závad
opakovaně setkání s praktickými lékaři a domlouvání zajištění LSPP, prozatím do
konce února je pohotovost zajišťována nemocnicí
v březnu proběhla výběrová řízení na koupi mammografu a uzavření smlouvy na
jednorázová rouškování na operačních oborech tak, jak nám to ukládají směrnice EU
objevují se problémy s privatizací gynekologické ordinace v Postoloprtech, která
probíhá nestandardně přes odpor nemocnice
v dubnu je instalován mammograf
provedeno malování na dětském oddělení
je naplánovaná rekonstrukce chodby chirurgie s přístupy na operační sály ve 3
etapách tak, aby průběh operací byl co nejméně omezen
byl přijat a zapracován dispečer dopravy z důvodu koordinace pohybu sanit
s maximálním využitím a snížením nákladů
domluvena s lékárnou rychlá orientace v cenách léků a objednávání nejlevnějších
preparátů od různých firem
snížení plánů spotřeby drogistického zboží pro jednotlivá oddělení
jsou zajištěny služby praktických lékařů na LSPP
započaty rozhovory o vybudování CT pracoviště v nemocnici Žatec – zjišťování
předpokládaných počtů vyšetření, rentabilita
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizovány nákupy potravin, surovin za nejnižší nabídkové ceny
práce na obou operačních sálech při 1. části rekonstrukce chodby probíhá
bezchybně, na aseptický kostní sál jsou pacienti transportováni sanitami
je přijat ekonom na pozici hlavní ekonom nemocnice
kontaktováni pracovníci pro přípravu na využití finančních dotací Eurofondů záležitost vzdělávání. Sestaveny 2 týmy, které budou připravovat návrhy projektů pro
sestry a lékaře
na zdravotním úseku přijata opatření ke zvýšení bodového zisku nemocnice
byly obnoveny kontakty s firmou Medicalc software, která měla v minulosti zavést NIS
v nemocnici – seznámení s NIS konec června
personální kompletace dětského oddělení, žádosti o navýšení lůžek pediatrie a
otevření intermediální péče na pediatrii
v červenci z důvodů další části rekonstrukce přestěhování pohotovostní pracoviště
RTG na polikliniku včetně nočních služeb, úprava organizace ambulantní služby
přesunutí aseptické operativy na gynekologický sál z důvodů rekonstrukce tak, aby
nemocnice nezaznamenala bodový propad
získáno zařízení pro dovybavení kuchyně za zlomkovou cenu z hotelu Gabriel, Lipno
nad Vltavou - konvertomat, vany pro ohřev jídla, kuchyňské stoly s nerezovou
úpravou, roboty, el. trouby, el. varný kotel, nádobí, příbory. Ušetřeno cca 750.000 Kč
opakovaně kontroly OHES (kuchyně, oddělení - vždy bez závad)
kontrola a dokončení plánů počítačové sítě, dopracovány počty hardware pro
nemocnici
ukončuje pracovní poměr ekonom z osobních důvodů
provedeno odkoupení počítačů od České pojišťovny za symbolickou cenu
pokusy o nasmlouvání maximálního počtu kódů zdravotnických výkonů k zajištění co
nejvyššího přijmu nemocnice – kódy Následné péče, rehabilitace, OKB.
žádosti Louny, Podbořany, velké firmy Triangl, Podbořansko o dotace pro nemocnici
zahájena dotazníková akce spokojenosti pacientů v nemocnici
domluven a přijat dar i Fortuna - 17 televizí pro nemocnici
domluveno uvedení reklamy na nemocnici Žatec v Krajském lexikonu zdraví
Ústeckého kraje
absolvování semináře o Eurofondech se zjišťováním možností dotací pro nemocnici obnova techniky, vybavení přednáškové místnosti, zateplení budov
snaha o maximální obsazení polikliniky - získání financí z pronájmu
změny smluv a financování služeb s ohledem na účinnost zákona 294 / 2008 - práce
přesčas ve zdravotnictví
příprava přestěhování chirurgického oddělení do nových prostor včetně otevření nové
JIP
koncepce služeb na interním oddělení a odd. následné péče po přestěhování interny
do nových prostor
dokončeny kontroly plánů a zakreslení zbývajících úseků kabeláže pro NIS
veřejné oznámení o funkčnosti gynekologické části gynekologicko-porodnického
oddělení a oznámení gynekologům - specialistům v okrese.
13.10. zprovozněna nová JIP operačních oborů
opakovaná jednání se zdravotními pojišťovnami o zachování gynekologie a pediatrie
jednání s KlinLabem Praha o snížení plateb za agregovaný bod o polovinu - úspora
pro nemocnici
snížena cena některých vyšetření na OKB - zisk pro nemocnici
příprava zasílání výsledků z KlinLabu elektronicky
provedeno výběrového řízení na pozici ekonoma
dokončeno stěhování celého oddělení i pacientů na chirurgické odd. - listopad
proběhla velká kontrola VZP na odd. následné péče – bez připomínek, vysoká
úroveň péče o pacienty
řešení dopadu nového Zákoníku práce na nemocnici Žatec
naplánováno rozšíření operativy o nový obor – urologické výkony – v nemocnici
Žatec
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•
•
•
•
•

odeslání přístrojových požadavků Nemocnice Žatec do 1 900 000,- Kč do poslanecké
kanceláře
předvedení jiného NIS - zatím se tvoří
kontroly počtů pracovníků nezdravotnických služeb, přepočet stravovací jednotky,
nastavení nové ceny stravenek
dokončen nábor pracovníků na gynekologii s výhledem plného otevření k 1.1.2009
provedeno výběrové řízení na HW pro nemocnici

Z těchto vyjmenovaných, pouze nejdůležitějších kroků vyplývá, že nemocnice se snažila:
•
•

•
•
•
•
•
•

maximálně snížit bodový propad při vyloučení gynekologie a porodnictví a částečně
pediatrie
maximálně zvýšit zisky nemocnice od pojišťoven při snižování nákladů (kontroly
kódování JIP, nasmlouvání kódů NP, OKB, zařazování nových operačních oborů
v nemocnici Žatec - ortopedie, urologie s předpokladem zvýšení počtu kódů
operačních oborů a zvýšení počtů pacientů na chirurgii)
zachovat smluvní akceptaci nemocnice zdravotními pojišťovnami v nezměněné
podobě se všemi odděleními
změny provozu, způsobené novými předpisy a zákony co nejdříve včlenit do provozu
nemocnice a tím se vyhnout pozdějším finančním sankcím
maximálně šetřit na provozních věcech i na spotřebě léků a speciálních
zdravotnických materiálů, na potravinách a surovinách, postupné rušení některých
ústavních pohotovostních služeb a kumulace služeb na některá oddělení zdarma
splnit požadavky opakovaných kontrol zdravotních pojišťoven, SUKLu i OHESu a tím
zajistit bezproblémovou funkčnost nemocnice
maximální snaha nemocnice získat dotace od velkých firem na Žatecku a
Podbořansku, a od ostatních měst a vesnic v regionu
snaha o včlenění do komplexu dotací z eurofondů

Lze tedy konstatovat, že nemocnice v současnosti pracuje na všech odděleních, bodový
propad r. 2008 byl 6-7% oproti r. 2007, přestože chybějící gynekologie vytvářela bodový
zisk z celé produkce nemocnice cca 25%, což je důkaz snahy všech oddělení propad
eliminovat. Úhrady od VZP byly sníženy o zhruba 1.100.000 Kč/měsíčně, což je propad o
téměř 9.000.000 Kč za minulý rok. Byla maximální snaha organizací práce při rekonstrukci
chirurgického oddělení i jeho ambulantní části přesunout stávající provozy do jiných míst tak,
aby nemocnice byla v maximální míře funkční a pacienti nezaznamenali problémy,
související s rekonstrukcí.

Chci nesmírně poděkovat všem pracovníkům - zdravotníkům i nezdravotníkům za
bezproblémové zvládnutí celého roku 2008, který byl z hlediska provozu nemocnice v Žatci
maximálně náročný.
V současnosti jsou vhodné podmínky pro další činnost nemocnice.

Prim.MUDr.Zdeněk Bergl
ředitel Nemocnice Žatec, o.p.s.
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2. Základní informace o společnosti

Název:

Nemocnice Žatec,o.p.s.

Sídlo:

Husova 2796, Žatec 438 01

IČO:

250 26 259

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

Hlavní činnost:
•
•

poskytování zdravotní péče občanům ve smyslu zák. č.20/1966 o péči a zdraví
lidu ve znění pozdějších předpisů a doplňků
provozování lékárny základního typu

Doplňková činnost:
•
•
•
•
•

ubytovací služby
podnájem nebytových prostor
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
reklamní činnost
poskytování softwaru

Založení společnosti:
•

2. října 1997

Zakladatel:
•

město Žatec

Statutární orgán:
•

správní rada

Orgány společnosti:
•
•
•

správní rada
dozorčí rada
ředitel společnosti
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3. Složení statutárních orgánů

Správní rada
•

Předseda:

•

Místopředseda:

•

Členové:

•

Ing. Martin Hanták

•

RNDr. René Zugar

•
•
•
•

MUDr. Vladimír Záhorský
JUDr. Karel Krčmárik
Mgr. Erich Knoblauch
Milan Získal

Dozorčí rada
Dozorčí rada pracovala začátkem roku 2008 v tomto složení :
•
•

Předseda:

•

Ing. Petr Dočkal

•
•

Ing. Jan Sulík
Jan Novotný, DiS

Členové:

Dne 23.6.2008 bylo zřizovateli doručeno odstoupení z Dozorčí rady pana Ing. Sulíka. Město
Žatec jmenovalo třetího člena dozorčí rady a to Ing. Alenu Hlávkovou k datu 1.10.2008.
Nemocnice Žatec, o.p.s. podala Krajskému soudu v Ústí nad Labem návrh na zápis změn
společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností, které se týkaly změn v dozorčí
radě. Soud návrhu vyhověl a změny byly zapsány v obchodním rejstříku. Od 1.10.2008
dozorčí rada pracovala v tomto složení:

•
•

Předseda:

•

Ing. Petr Dočkal

•
•

Jan Novotný, DiS
Ing. Alena Hlávková

Členové:
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4. Struktura Nemocnice Žatec, o.p.s.
V roce 2008 provozovala Nemocnice Žatec, o.p.s. tato oddělení :
•

Lůžková oddělení
•
•
•
•
•

•

ARO

Komplementární oddělení
•
•
•

RDG (radiodiagnostika)
OKBH (oddělení klinické biochemie a hematologie)
DZS (dopravní zdravotní služba)

•

Lékárna základního typu

•

Ambulantní oddělení
•
•
•
•
•
•
•
•

•

45 lůžek, z toho 4 lůžka JIP
40 lůžek, z toho 4 lůžka JIP
28 lůžek, z toho 8 porodnice a 3 IMP
28 lůžek, z toho 8 porodnice
50 lůžek, z toho 10 sociálních lůžek

Nelůžková oddělení
•

•

interna
chirurgie, urologie, ortopedie
dětské a novorozenecké
gynekologicko-porodní
lůžka následné péče

interní příjmová ambulance na interním oddělení
chirurgická příjmová ambulance na chirurgickém oddělení
chirurgická všeobecná ambulance a mykologická poradna na poliklinice
endoskopická ambulance na chirurgickém oddělení
gynekologická příjmová ambulance na gyn-por. oddělení
dětská příjmová ambulance na dětském oddělení
dětská odborná ambulance na poliklinice
dětská neurologická ambulance na poliklinice

Ostatní provozy – HTS
•
•
•
•
•
•

údržba
poliklinika
sklady
kuchyně
třídírna prádla
ředitelství

Výroční zpráva Nemocnice Žatec o.p.s. /rok 2008/

5. Předpokládaný vývoj Nemocnice Žatec o.p.s. v horizontu
jednoho roku a kontrola plnění úkolů daných na rok 2008

Předpokládaný vývoj nemocnice na r. 2009 – v horizontu 1 rok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pokračovat v personální stabilizaci jednotlivých oddělení
obnovit monitorovací soustavu na JIP operačních oborů
získat ultrasonograf na RTG oddělení, stávajícím vybavit gynekologické oddělení
získat 3 monitory na pooperační pokoje gynekologie
pokračovat a dokončit přípravu na výstavbu CT pracoviště
pokračovat v práci ve sdružení malých nemocnic
pokusit se získat finanční prostředky na obnovu zdravotnické techniky z kraje
dokončit rekonstrukci 1. patra dětského oddělení
opravit budoucí oddělení NP v prostorech původního interního oddělení
započít přípravné práce k rekonstrukci budov NP a dětského oddělení

KONTROLA plnění úkolů daných na r. 2008

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

stabilizace dětského oddělení, příjem pediatra, schválení navýšení lůžek, po získání
dalšího pediatra žádost o otevření IM lůžek. Plánování rekonstrukce dětského
oddělení, malování - SPLNĚNO
rozšíření operativy o ortopedické výkony - SPLNĚNO
započetí složitých arthroskopických operací kolenního a možná ramenního kloubu dle domluvy s VZP - SPLNĚNO, VZP NEPOVOLILA
v případě ukončení mammografického screeningu v Chomutově uvažovat o zřízení
mammografického screeningu pro oblast Mostu, Chomutova, Žatce, Kadaně, možná
Teplic. Mammologickou poradnu máme velmi dobrou a funkční NEBYL
SCREENING V CHOMUTOVĚ UKONČEN
příprava materiálu k získání dotací z EU fondů - obnovit vybavení zdravotnické i
nezdravotnické části nemocnice a zlepšit tak pracovní prostředí pro zdravotníky i
technické pracovníky – ANO, ALE v roce 2008 NELZE
uvažovat a vést první rozhovory o postavení CT – místo máme, možná přestěhovat
celé RTG oddělení z polikliniky – ANO, PROBÍHÁ
částečná rekonstrukce OKBH – NESPLNĚNO - PLÁNY NA MĚSTĚ
postupně převést interní a chirurgický JIP do nových prostor se společným
personálem a technickým vybavením - SPLNĚNO
dokončení rekonstrukce chirurgického oddělení, započetí rekonstrukce chirurgických
ambulancí - SPLNĚNO
pokud lze, co nejrychleji přestěhovat interní oddělení do nových prostor - SPLNĚNO
rozšířit oddělení následné péče do prostor po interním oddělení – V BĚHU, PLNÍ SE
zachovat výkonnost nemocnice i při pokračující rekonstrukci chirurgického odd. –
SPLNĚNO

prim.MUDr.Zdeněk Bergl
ředitel Nemocnice Žatec, o.p.s.
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6. Zpráva o činnosti za rok 2008 – jednotlivá oddělení

Přehled zpráv o činnosti za rok 2008 těchto oddělení :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interna
Chirurgie
Dětské a novorozenecké
Gynekologie porodnictví
Lůžka následné péče
ARO
RDG
OKBH
Lékárna
HTS
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6.1. Interní oddělení - zpráva o činnosti za r. 2008

Zpracoval:
MUDr. Jiří Král
Březen 2009

•

Primař:

•

Zástupce primaře:

•

Vrchní sestra:

•

prim.MUDr. Jiří Král

•

MUDr. Jiřina Koutná

•

Janka Janíčková

Vzhledem k prodloužení rekonstrukce chirurgického oddělení, bylo interní oddělení v
roce 2008 i nadále umístěno s oddělením následné péče v jedné budově. Pro nedostatek
prostoru jsme měli v budově i nadále jen 37 lůžek akutní péče a 4 lůžka JIP. Rozmístění
lůžek se oproti roku 2007 nezměnilo. Obě oddělení úzce spolupracovala v personální i
ekonomické oblasti. Spádová oblast se nezměnila, poskytujeme péči občanům ze spádové
oblasti Žatce i Podbořan, což činí kolem 50 000 občanů.
Při sledování procentuálního zastoupení ležících pacientů na našem oddělení z
jednotlivých oblastí bylo za tento rok 64,7% ze Žatecka, 26% z Podbořanska ,4,2% z
Postoloprtska a 5% z jiných oblastí.
Obložnost byla v roce 2008 na interně a JIPu 71,1%, celkový počet lůžkodnů byl 10
669, v průměru 29,15 pacienta na den. Počty jsou srovnatelné s rokem 2007. Počet příjmů
byl 1605, to bylo navýšení oproti minulému roku. Průměrná doba hospitalisace byla 6,65
dne.To bylo opět zkrácení doby hospitalisace. Tento vyšší „obrat“ oproti loňskému roku
vysvětluje lehčí snížení obložnosti. Při malém počtu lůžek a nemožnosti mít navíc rezervní
lůžka nebo přistýlky nelze dosáhnout vyšší obložnosti. Průměrná doba hospitalisace je již na
interní oddělení příliš krátká a další zkracování by bylo již nevhodné jak pro pacienty, tak pro
zvládnutí provozu.
Počet vykázaných bodů byl 16 844 904, to bylo navýšení oproti minulým rokům. Na
interní ambulanci bylo ošetřeno zhruba 8000 pacientů.
Personální situace na našem oddělení není dlouhodobě dobrá. Odešly dvě lékařky,
jedna lékařka zkrátila svůj úvazek o 0,2 lékařského místa. Podařilo se přijmout jen jednoho
absolventa k přípravě k atestaci na praktického lékaře. Na obou odděleních (interním včetně
JIP a na odd. Následné péče) tak zůstalo jen 8 lékařů v úvazku 7,4 LM. Při množství práce a
zajištění služeb je tento stav dlouhodobě neúnosný. V roce 2008 se podařilo stabilizovat
střední zdravotnický personál po nutném zvýšení mezd. Do té doby byla situace značně
kritická. Do května bylo v turnuse jen 8 sester a 5 na JIPu. V květnu odešly dvě sestry.
Protože bylo zavřeno gyn.-por. oddělení nastoupily u nás tři sestry z tohoto oddělení.
Měli jsme 3,5 místa sanitářek a čtyři zřízence. V prosinci byl přijat pátý zřízenec, protože
došlo ke změně smluv a zřízenci pracují v nepřetržitém provozu.

Výroční zpráva Nemocnice Žatec o.p.s. /rok 2008/

Na oddělení již tři roky čekáme na zavedení NIS. Zatím lékaři psali na psacích
strojích, ke konci roku jsme byli vybavení počítači, ale bez softwaru. Vybavení přístroji se
nezměnilo, bylo v naprosto nevhodném stavu. Monitory na JIPu byly zapůjčeny, ultrazvuk je
již čtrnáct let starý a dosluhuje. Věříme, že po přestěhování do nových prostor dojde ke
zlepšení.
Na oddělení se prováděly odborné semináře lékařů, bylo pravidelné školení v požární
ochraně a v BOZ. Byly pravidelně pořádány provozní schůze. Lékaři i sestry si doplňovaly
své vzdělání v rámci postgraduálního vzdělávání. Dr. Hlavatý absolvoval školení na TRN
oddělení a na infekci.
Vzhledem k vybavení a spádové oblasti, která se nezměnila je předpoklad
poskytování služeb i na rok 2009 ve stejném rozsahu.
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6.2. Chirurgické oddělení - zpráva o činnosti za r. 2008

Zpracoval:
MUDr. Jiří Hamous
Březen 2009

•

Primař:

•

Zástupce primaře:

•

Vrchní sestra:

•

prim.MUDr. Jiří Hamous

•

MUDr. Jiří Němec

•

Růžena Srbová

1. Charakteristika oddělení
Chirurgické oddělení Nemocnice Žatec, o. p. s. poskytuje léčebně preventivní péči
v oboru chirurgie pro dospělé i děti ve spádové oblasti Žatecko, Podbořansko, Postoloprtsko,
specializovanou péči – mammologie, operativa štítné žlázy pro pacienty z Lounska,
Chomutovska a Mostecka (dle výběru pacientů).

Struktura oddělení:
Od ledna 2006 do konce roku 2008 probíhal provoz chirurgie v rekonstruovaných
prostorách současného interního oddělení. Po ukončení druhé etapy rekonstrukce
chirurgického pavilonu se v lednu 2009 stěhuje zpět do původních prostor chirurgického
oddělení. Oddělení staveniště při rekonstrukci lůžkové části v roce 2008 umožnilo využívání
břišního sálu uprostřed chirurgického pavilonu. Závěr rekonstrukce (vzhledem k nutnosti
dokončení podlah, elektroinstalace) si vyžádal výpadek v operativě. Kostní sál při chirurgické
ambulanci celoročně vyřazen z provozu, zpřístupněn spolu s ambulancí v únoru 2009
s dokončením třetí etapy rekonstrukce chirurgie. Od března 2008 využívání gynekologického
operačního sálu v patře uzavřeného gyn - por. odd. pro operativu kostní a štítné žlázy.
Menší prostory limitují spektrum traumatologických operací.
Nefunkčnost RTG pracoviště při chirurgii, možnost využívání RTG vyšetření pouze na
poliklinice zatěžuje pracovníky chirurgie celoročně. Pacienti jsou převáženi sanitními vozy k
vyšetření i zpět, zvýšena tím nákladovost i náročnost na organizaci provozu.
Oddělení disponuje 4 lůžky JIP, 36 lůžky standardní péče, z toho 8 lůžek na
nadstandardních pokojích umístěných v samostatném traktu budovy, příjmovou ambulancí,
endoskopickou ambulancí a převazovnou, dva pokoje po 2 lůžkách vyčleněny pro septické
pacienty. Součástí chirurgie je chirurgická ambulance polikliniky s traumatologickou a
mammologickou poradnou, poradnou dětské a všeobecné chirurgie.
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Struktura činnosti
Poskytována ambulantní i hospitalizační péče ve všeobecné chirurgii a traumatologii
v rozsahu nemocnice I. typu.
Příjmová ambulance chirurg. odd. s nepřetržitým provozem. Vzhledem k personální
situaci sester je po ukončení denní směny ambulantní sestry provoz na ambulanci zajišťován
sestrami chirurgického odd.
Pracoviště chirurgické ambulance polikliniky ve všední dny:
Pondělí
Úterý

830 – 1200

MUDr. Němec

poradna pro dětskou chirurgii, všeobecná chirurgie

30

00

MUDr. Dubský

všeobecná chirurgie

30

30

MUDr. Hamous

mammologická poradna

30

00

MUDr. Kolář

traumatologická poradna

30

30

MUDr. Hamous

mammologická poradna

MUDr. Marhefková

všeobecná chirurgie

MUDr. Tóth

všeobecná chirurgie

8 – 12
12 – 14

Středa

8 – 12
12 – 14

Čtvrtek
Pátek

830 – 1200
30

00

8 – 12

V traumatologii rozsah poskytované péče s ošetřením akutních traumat hlavy,
hrudníku, břicha, pohybového aparátu, součástí jsou osteosyntesy končetinového skeletu.
Tyto pacienty léčíme a monitorujeme na JIP odd. V případě indikovaného CT
vyšetření odesíláme cestou RZS na statim CT do Chomutova, Mostu, Loun. Vzhledem k
množství úrazů a hlavně dopravních nehod je řešení těchto úrazů převážně ve službě
organizačně obtížné, forensní zátěž lékařů extremní. Výraznou pomocí by bylo vybavení
nemocnice CT přístrojem.
V oblasti operativy končetinového skeletu zajišťujeme širokou nabídku řešení. OS
horních končetin v oblasti ramenního pletence/ klíční kosti, AC disjunkce, nitrodřeňové
adaptační OS zlomenin krčku kosti pažní/- AO metody, LCP dlahy, nitrodřeňové OS
dlouhých kostí - Hacketal, Kirschner, Prevoty, v oblasti lokte AO OS, v předloktí a zápěstí AO OS, LCP dlahy, Prevoty, zevní fixator. Další rozvoj vidíme v zavedení osteosynthesy
humerálních hřebů, včetně zaučení lékaře a inovaci instrumentaria u zevních fixatorů. Na
dolních končetinách máme k dispozici 4 typy řešení u zlomenin proximální části stehenní
kosti – aplikace cervicocapitální endoprotesy, DHS, PFN Medin, Endery. Na bérci tibiální
hřeb Medin, AO řešení zlomenin hlezenného kloubu. Dalším rozvojem bude opatření
dlouhého femorálního hřebu PFN long Medin. Součástí traumatologické péče jsou
diagnostické i terapeutické artroskopie kolenních kloubů, plánujeme plastiky předních
zkřížených vazů kolenních.
Ve všeobecné chirurgii dominují operace břišní - elektivní i akutní, otevřené i
laparoskopické. Problematika náhlých příhod břišních ve standardní i laparoskopické
technice, operace hernií, nádorů GIT, akutních cévních uzávěrů, operace varixů DK,
chirurgická operativa prsní žlázy.
Operativa štítné žlázy 1x za 14 dní pod supervizí smluvního lékaře (prof. MUDr.
Josef Dvořák DrSc.). V rámci spolupráce využíváme možnosti konzultace při řešení
komplikovaných případů.
Laparoskopické břišní operace – cholecystectomie, appendectomie, adhaesiolysy,
diagnostické laparoskopie, herniotomie TAPP. Oddělení disponuje odpovídajícím
laparoskopickým vybavením s nutností obnovy nástrojů a spotřebního materiálu. V rámci
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zkvalitnění služeb je s firmou Olympus dohodnuta opakovaná bezplatná zápůjčka
harmonického skalpelu pro náročné břišní operace (př. nízké resekce konečníku.
Od počátku roku 2008 operuje 1x za 14 dní smluvní ortoped MUDr. Šizling. Provádí
ortopedické výkony, včetně artroskopií kolenních kloubů, v rámci další spolupráce máme
záměr provádět plastiky předních zkřížených vazů. Od října 2008 1x za 14 dní operují
urologové MUDr. Jirásek a MUDr. Lošan. Tato operativa zvyšuje bodový zisk oddělení,
rozšiřuje spektrum pacientů. Ve střednědobém záměru je endoskopická urologická
operativa.
Prováděné výkony na endoskopické ambulanci: esofagogastroduodenoskopie
s odběrem tkání, opichy, včetně jícnových varixů, kolonoskopie rovněž s diagnostikou a
endoskopickou technikou odstraňováním polypů, nádorů tračníku, dg. biopsií, včetně
dispenzarizačních kontrol. Endoskopická soběstačnost je pro oddělení v rámci diagnostiky
optimální, ale personálně náročné pro fixaci lékaře 3x týdně. Příkladně funguje spolupráce s
nadřazenými endoskopickými metodami /ERCP, endosono/ s pražským pracovištěm
Nemocnice Na Homolce.
2. Personální situace
7 lékařů – přepočtený úvazek 6,6
Lékař
MUDr. Jiří Hamous
MUDr. Jiří Němec

Atestace

Funkce

chirurgie II.stupně

primář

chirurgie II.stupně

zástupce primáře

nadstavbová z dětské chirurgie

vedoucí lékař
operačních sálů

specializovaná způsobilost

sekundární lékař

mammologická poradna

chirurgie II.stupně

staniční lékař

traumatol.ambulance

specializovaná způsobilost
chirurgie

vedoucí lékař
chirurgické
ambulance pol.

nozokomiální n.

chirurgie I.stupně

sekundární lékař

onkologická dokumentace

chirurgie I.stupně

sekundární lékař

mammologická poradna
endoskopická ambulance
dětská chirurgická
ambulance

MUDr. Jana Mikešová
úvazek 0.8
MUDr. Martin Kolář
MUDr. Hynek Dubský
úvazek 0,8
MUDr. Katarína Marhefková
MUDr. Peter Tóth

Externisté:
•
•
•
•
•
•
•

Prof. MUDr. Josef Dvořák DrSc.
MUDr. Vladimír Melč
MUDr. Vladimír Richter
MUDr. Stanislav Richter
MUDr. Petr Šizling
MUDr. Ernest Jirásek
MUDr. Ivo Lošan

- od září 2004 – úvazek 0,1
- smluvní lékař chir. odd. - služby, operativa
- smluvní lékař chir. odd. - služby, operativa
- smluvní lékař chir. odd. - služby
- od I. 2008 smluvní lékař - orthoped.operativa
- od X. 2008 smluv.lékař - urologická operativa
- smluvní lékař pro urologickou operativu

3 externisté se podílejí na zajištění pohotovostních služeb oddělení, vykonávané činnosti
externistů jsou v oblasti operativy.
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Personální změny v průběhu r. 2008:
v dubnu 2008 nástup MUDr.Mikešové na MD
v lednu 2008 příchod smluvního ortopeda MUDr.Šizlinga - operativa 1 x za 14 dní
v říjnu 2008 příchod smluvních lékařů urologů, MUDr.Jirásek, MUDr.Lošan, Tito smluvní
lékaři dochází na oddělení pouze o klinický den k operacím v jejich odbornosti.
Střední zdravotní personál a ostatní pracovníci
SZP
vrchní sestra
Chirurgická ambulance nemocnice
Chirurgická ambulance poliklinika
Chirurgické oddělení
operační sály
JIP
Endoskopie

1
1
1
11
6
5,6
1

z toho nadstavbové
vzdělání
PSS
PSS, stomický kurz
1x PSS 1x VOŠ
4x PSS
1x VOŠ, 1x ARIP
VOŠ

NZP

3 OŠ

PZP

4 uklízečky
6 / 4 sanitář, 2 uklízečky

3. Nákup přístrojové techniky v r. 2008
•
•
•

přístrojové vybavení nebylo nakupováno
nákup instrumentaria a základní sady PFN hřebu plánovaný v roce 2007 byl
realizován v lednu 2008 formou zápůjčky od firem Beznoska a Medin, s firmou je
dohoda o placení pouze použitých hřebů.
staplery pro přední nízké resekce recta (cca 40 tis. Kč)

4. Struktura operativy
Struktura operativy odpovídá charakteru chir. oddělení nemocnice I. typu se
zachováním trendů předchozích období. Některé výkony, např. přední nízké resekce recta,
totální thyreoidectomie, reoperace na zažívacím traktu přesahují rámec nemocnice I. typu.
Spádová oblast pro chirurgické odd. v Žatci je 48-50 tis.obyvatel.
•
•
•

2006
2007
2008

počet hospitalizovaných - 2199
počet hospitalizovaných - 1945
počet hospitalizovaných - 2009

počet operací - 848
počet operací - 781
počet operací - 874

Počet přijatých i operovaných pacientů vzhledem k opakované možnosti operativy
pouze na jednom operačním sále z důvodů rekonstrukce odpovídá podmínkám v roce 2008.
Stanovená strategie struktury operativy po dobu rekonstrukce byla dodržena.
Celkový počet bodů vykazovaný zdravotním pojišťovnám:
•
•
•

2006
2007
2008

20 134 555 bodů
23 578 646 bodů
22 899 935 bodů
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Bodová výkonnost nákladových středisek
•
•
•
•
•

chirurgické ambulance příjmové
chirurgické oddělení
chirurgická ambulance endoskopie
chirurgického JIP
chirurgické ambulance polikliniky

1 428 686 bodů
11 110 865 bodů
768 833 bodů
8 159 276 bodů
1 326 968 bodů

Laparoskopické operace z celkového počtu operací
2005
65
4
30
69
5
1056

laparoskopické operace žlučníku
diagnostické laparoskopie
appendectomie laparoskopické
arthroskopie kolenního kloubu
laparoskopické operace kýl
operace celkem

2006
63
7
16
48
5
848

2007
67
8
18
24
6
781

2008
64
3
21
119
16
874

5. Počty ošetřených pacientů
Endoskopická ambulance
2005
528
520

Kolonoskopie
Gastroskopie

2006
459
565

2007
490
544

2008
510
661

Chirurgická ambulance - poliklinika
Lékař

počet ošetřených
pacientů

body

MUDr. Dubský Hynek
MUDr. Hamous Jiří
MUDr. Kolář Martin
MUDr. Mikešová Jana
MUDr. Marhefková Katarína
MUDr. Němec Jiří
MUDr. Tóth Peter

925
1796
1175
327
707
1290
657

256 321
291 376
244 898
76 277
113 825
270 667
109 480

Lékař

počet ošetřených
pacientů

body

MUDr. Dubský Hynek
MUDr. Hamous Jiří
MUDr. Kolář Martin
MUDr. Mikešová Jana
MUDr. Marhefková Katarína
MUDr. Němec Jiří
MUDr. Tóth Peter
Externisté

525
1165
706
30
734
1001
889
490

167 012
325 208
224 936
7 290
210 459
281 060
257 485
168 386

Příjmová ambulance chirurgického oddělení
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Obložnost v roce 2008 na srovnatelné úrovni s rokem 2007. Průměrná doba
hospitalizace 1 pacienta v roce 2008 činila 4,5 dne. Tržby za nadstandardní pokoje činily v
roce 2008 – 189000,- Kč.

6. Vlastní odborné aktivity
V rámci celoživotního vzdělávání sester a k registraci kreditních bodů pod záštitou
ČAS pořádala chirurgie Žatec zastoupená vrchní sestrou R. Srbovou 2 konference a jeden
odborný seminář.
21. 5. 2008 konference „Následná péče“

125 účastníků

5. 11. 2008 konference „Komplikace civilizačních chorob z pohledu sestry“ 130 účastníků
30. 11. 2008 seminář „MRSA“

60 účastníků

Sestry, kterým byla udělena akreditace, pravidelně přednáší v rámci rekvalifikačních
kurzů pro pracovní zařazení - sanitář.
Pravidelná účast lékařů na odborných chirurgických kongresech a stážích
odborný růst i k získávání kreditních bodů v rámci celoživotního vzdělávání ČLK.

pro

Dva lékaři průběžně absolvují povinné stáže v rámci získávání specializované
způsobilosti v oboru chirurgie.
Jeden lékař absolvoval kurz ultrasonografické diagnostiky.

7. Plán rozvoje chirurgického oddělení
•

•
•
•
•
•
•
•
•

získání akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro uskutečňování
vzdělávacího programu dle §17 zákona č.95/2004 sb. Žádost se splněnými
podmínkami k udělení akreditace odeslána v listopadu 2008. Předpoklad projednání
na MZ - duben 2009
podána žádost o akreditaci Gastroenterologické společnosti ČSL JEP k provádění
screeningových kolonoskopických vyšetření
rozšíření přístrojového a technického vybavení (dle finančních možností nemocnice)
– prioritou zakoupení harmonického skalpelu
podání žádosti zdravotním pojišťovnám o vykazování složitějších ortopedických
výkonů, které plánujeme provádět ve spolupráci s externím ortopedem (plastika
předních zkřížených vazů kolenních)
zavedení nových traumatologických metod (PFN Long hřeb, kanylované šrouby,
zevní fixatéry)
zavedení urologické endoskopické operativy ve spolupráci s externími urology včetně
nasmlouvání vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám (střednědobý výhled)
nasmlouvání výkonů v sonografické diagnostice prováděných chirurgickým
oddělením (závisí na dosažení předepsaného počtu sonografických vyšetření,
předpoklad období 2 let)
snaha o získání mimorozpočtových zdrojů (sponzorské dary, dotace), v roce 2008 se
mimorozpočtové zdroje nepodařilo realizovat
přijmout dalšího sekundárního lékaře
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6.3. Dětské a novorozenecké odd. - zpráva o činnosti za r. 2008

Zpracovala:
MUDr. Zdeňka Zasadilová
Březen 2009

•

Primař:

•

Zástupce primaře:

•

Vrchní sestra:

•

prim.MUDr. Zdeňka Zasadilová

•

MUDr. Tomáš Polanský

•

Dagmar Zemanová

Personální situace:
leden 2008 - květen 2008

prim. MUDr. V.Marek

od 1.6. 2008

prim. MUDr. Z.Zasadilová

Sekundární lékaři:

MUDr. Chládková - bez atestace, ukončila pracovní poměr
8/08, dále spolupracuje v zajištění ústavních pohotovostních
služeb

od 1.6.08 nastoupili:

MUDr. T. Polanský atestace z pediatrie I. stupně
2. specializace z neonatologie - zástupce prim.
MUDr. S. Polanská bez atestace

od 7/08 nastoupila:

MUDr. A.Michálková atestace z pediatrie I.stupně
MUDr. V. Marek I.a II.atestace z pediatrie úvazek 0,4 pro
potřeby ředitelství, podílí se na zajištění ústavních
pohotovostních služeb

ambulance při DO :

neurologická

MUDr. Umlaufová

nefrologická

MUDr. Marek / MUDr. Zasadilová

pro rizikové novorozence MUDr.Polanský
Během r.2008 odešla Dr.Piačková a Dr.Chládková. Od května 2008 byla uzavřena
zcela stanice novorozenců. V květnu 2008 také omezen provoz na dětském odd. (malování,
technické opravy a nedostatek lékařů).
Od 1.6.2008 znovu plně obnoven provoz na dětském odd., zahájena činnost na
lůžkách intermediální péče (3lůžka IMP). Dětské odd. mělo 17 standardních lůžek a 10
lůžek novorozeneckých.
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Od 1.1.2009 bylo požádáno o navýšení standardních lůžek na 28, tak aby bylo
možné vytvořit stanici kojenců a větších dětí. Toto uspořádání a navýšení je nutné
z epidemiologického hlediska a také je to podmínka existence odd. dle požadavků odborné
pediatrické společnosti a pojišťoven.

Na odd. bylo přijato celkem:

859 děti z toho 175 dětí na IMP

Porozeno bylo do konce dubna 08:

196 novorozenců z toho pouze 3 přeloženy
na vyšší pracoviště (NNPH)

Matky jako doprovod přijaté na DO:

351

Na neurolog. amb. bylo vyšetřeno:

422 pacientů (polovina roku 07 – z důvodů vážné
nemoci lékařky)

Na nefrolog. ambulanci bylo vyšetřeno:

281 pacientů

Od 1/09 znovu zahájena činnost novorozenecké stanice – u všech dětí prováděn
povinný screening metabolických onemocnění a navíc pak: vyš. sluchu a katarakty (oční
vada) a USG ledvin a MM.
V r. 2008 nebylo na odd. žádné úmrtí.
Hospodaření odd. bylo v r. 2008 ztrátové v důsledku uzavření novorozeneckého odd.
a také omezení provozu na dětském odd., kde byl nedostatek lékařů. Od června, kdy se
naplnil stav lékařů a odd. začalo pracovat na plno, včetně toho, že byla znovu otevřená lůžka
IMP se ztráta snížila na polovinu. Při porovnání výkonnosti odd. v r. 2008 se stejným
obdobím r. 2007 je jednoznačný nárůst bodů na lůžkách IMP, výkony na odd. jsou v mírném
poklesu, ostatní výkonnost je srovnatelná. Významný bodový pokles je pouze na stanici
novorozenců, která byla zcela uzavřena a pak se snížily počty vyš. na neurolog. ambulanci,
který byl způsoben závažným onemocněním odborné lékařky. Zástup pak byl řešen pouze
pro akutní pacienty. Tento pokles byl však celkově za dětské odd. dorovnán právě znovu
otevřenými lůžky IMP.
Předpokládaná výkonnost v r. 2009 by měla být navýšena jednak o výkony na
novorozeneckém odd. a o výkony na IMP
V r. 2007 dosaženo za rok na dětském oddělení

9 163 000 bodů

V r. 2008 dosaženo za rok

8 834 000 bodů

Pro rok 2009 předpokládáme navýšení na

12 500 000 bodů

Od roku 2003 probíhají jednání o navýšení počtu lůžek na 30 standardních lůžek, tak
aby bylo možné co nejvíce hospitalizovat děti v doprovodu matky, abychom dodržovali
Chartu práv hospitalizovaného dítěte. Tato jednání probíhala na několika úrovních – na
odborné úrovni – jednání s Českou pediatrickou společností, která je odborným garantem a
vytváří podmínky, které musí být splněny pro zajištění nejvyšší odbornosti v péči o nemocné
děti. Další jednání pak byla na krajské zdravotním odboru, na krajské VZP, dále na úrovni
města – zastupitelé města, správní rada a ředitelství nemocnice.
V současné době, kdy je dokončena rekonstrukce chirurgie a interny a uvolnilo se
1.patro na dětském odd., máme možnost znovu rozšířit DO – navýšit lůžka a vytvořit
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důstojné podmínky pro dětské pacienty a jejich rodiče. V minulém roce se podařilo
stabilizovat personální obsazení lékaři, které umožňuje toto navýšení.
Spádová oblast pro naše dětské odd. (17 lůžek) oficiálně je 13 269 dětí (0 – 14 let) a
5 549 dorostenců (15-19 let). Celkem 18 818 dětí a dorost.
Pro srovnání, vedlejší oblast Chomutovska 2 nemocnice CV 32 lůžek a Kadaň 30
lůžek celkem počet dětí 27 633, na každou nemocnici připadá 13 816 dětí. (počty dětí jsou
čerpané z UZIS k 30.8.08)
Předběžné kalkulace na znovu otevření lůžek na dětském odd. především pokojů
pro matky a děti se odhaduje cca na 500 000Kč. Do této částky jsou započteny nezbytné
úpravy stavební /důstojné hygien. vybavení, vymalování, lakýrnické práce/ a vybavení
pokojů. Zatím máme pouze malou část prostředků, které se nám podařilo získat formou
sponzorského daru, ale bohužel tato nestačí a proto hledáme další sponzory a podporu, tak
aby bylo možné vše realizovat.
Od roku 2003 nebylo investováno do zařízení odd., rozpočet zůstával stejný.
Opakovaně bylo žádáno o výměnu zastaralého zařízení – dětských postelí, postelí pro
matky, obnova herny a jídelny pro děti, která je vybavena před 20 lety. Všechny prostředky
byly soustředěny na rekonstrukci chirurgie a interny. Navíc byla ohrožena existence
oddělení, a proto se do oddělení neinvestovalo.
Nyní kdy se podařilo stabilizovat odd. personálně, znovu se obnovila lůžka IMP a
novorozenecké je čas oddělení vylepšit tak, aby mohlo konkurovat oddělením v okolí a bylo
pro matky s dětmi přijatelné.

počet lůžek + IMP
hospitalizace děti
hospitalizované matky
IMP
Novorozenci
ambulance DO
lékaři atestace II°
lékaři atestace I°
lékaři bez atestace

2006

2007

1.1. – 31.5.2008

1.6. – 31.12.2008

14+3
859
297
389
577
1001
2
0
2

17
883
342
0
647
895
1
0
2

17
290
117
0
196

17+3
569
224
175
0

1
0
1

2,4
1
1

počet lůžek
počet dětí v regionu
počet dětí na 1 lůžko

Žatec
20
18 818
941

Chomutov
32
27 633
445

celkem 2008

859
341
175
196
675

Kadaň
30
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Diagnosy hospitalizovaných dětí od června 2008:
Nejčastější dg., pro které jsou děti hospitalizovány, jsou respirační infekty - infekty
HCD (celkem 221 x) a také bronchopneumonie (celkem 28 x), které dobře reagují na ATB.
Pouze 1x bylo nutné provést amb. bronchoskopii v Motole na dětské klinice pro přetrvávající
atelektázu. Další častá dg. hlavně u kojenců a batolat je bronchitis provázená dušností
(celkem 79 x). Další časté dg. jsou průjmová onemocnění virové i bakteriální etiologie se
zvracením (celkem 85 x) a s dehydratací vyžadující parenterální rehydrataci (14 x).
Z ledvinných onemocnění akutní pyelonefritis (20 x), infekce dolních moč. cest (13 x). 8 x
byli hospitalizováni na dětském odd. adolescenti po požití alkoholu, přivezeni většinou RZP.
Od června byla na IMP hospitalizována pacientka po nehodě s apalickým syndromem, do
domácí péče propuštěna 28.11.08
V létě byly ošetřeny na IMP také 2 děti s encephalitidou. Během podzimu 2008 byl
na odd. hosp 2x pacient s nově dg. Diabetem mellitus. 1x hosp. dítě po intoxikaci houbamihřib žlučový.
Společně s chir. dg. a operativně řešená Pylorostenosa - následně zcela bez
komplikací
1x transportován 4 měsíční kojenec do kardiocentra pro paroxysmální tachykardii ke
kardioverzi.
1x překládán chlapec na dětskou chirurgii do Ústí n/L pro ileosní stav – per oper. dg.
invaginace u 8 měsíčního dítěte.
1x překlad chlapce po úrazu na kole na
impresivní zlomeninu lebky front. – k oper. řešení.

neurochirurgické odd. do Ústí n/L pro

1x překlad chlapce na ortoped. odd. KDD FN Motol – pro skluz hlavice femuru řešeno
operativně
Dále u 8 měsíčního chlapce při pyelonefritidě dg. VVV ledvin megaureter – předán do
péče dětských urologů na Urolog. klinice VFN v Praze k oper. řešení.
Opakovaně na odd. byli hosp. pacienti – adolescenti intoxikováni alkoholem a chlapci
k observaci či akutně nemocní z výchovného ústavu ve Pšově. U jednoho z nich pak dg.
hepatitis C.
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6.4. Gynekologicko-porodní odd. - zpráva o činnosti za r. 2008

Zpracoval:
MUDr. Pavel Hrubeš
Březen 2009

•

Primař:

•

Zástupce primaře:

•

Vrchní sestra:

•

prim.MUDr. Pavel Hrubeš

•

MUDr. David Ježek

•

as. Alena Razímová

Provoz oddělení:
Do dubna 2008 probíhá činnost gynekologicko-porodnického oddělení normálně,
poté od 18.4.2008 dochází k uzavření oddělení a přerušení jeho činnosti v důsledku
nedostatku lékařského personálu. V květnu 2008 gynekologicko-porodnického oddělení
přišlo o gynekologickou ambulanci v Postoloprtech. K částečnému obnovení provozu
oddělení došlo v září 2008, kdy k 8.9.2008 nastoupil MUDr. Stanislav Malík. Od 3.11.2008
pracuje na gynekologicko -porodnického oddělení MUDr. Ondřej Sága.
V důsledku těchto událostí poklesl počet vykázaných bodů za rok 2008 na 33% ve
srovnání s rokem předchozím. Provoz gynekologicko-porodnického oddělení byl vysoce
ztrátový. Počet porodů poklesl na 190/rok (644/rok v roce 2007), odpovídajícím způsobem
došlo ke snížení počtu operací a počtu ambulantních ošetření. Na druhou stranu byla v roce
2008 perinatální úmrtnost 0 0/00.

Nákupy zdravotnické techniky:
V roce 2008 byl zakoupen 1 kardiotokografický přístroj.

Plán rozvoje na rok 2009:
Začátkem roku 2009 s příchodem dalších dvou lékařů byl obnoven provoz lůžkové
části gynekologicko-porodnického oddělení, od 20.1.2009 zahájila provoz také porodnice a
byly obnoveny pohotovostní služby v plném rozsahu.
Rádi bychom v roce 2009 navázali na vynikající hospodářské výsledky z roku 2007.
Předpokládá to dosáhnout počtu cca 14 000 000 vykázaných bodů.
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Úkoly:
•
•
•
•
•
•

Rozšířit činnost gynekologické ambulance.
Sehnat ještě 2 lékaře na úvazek 1,0.
Zakoupit moderní ultrazvukový přístroj s Dopplerem na gynekologicko -porodnického
oddělení.
Postupně obnovit gynekologické operační instrumentarium.
Zakoupit monitory ke sledování vitálních funkcí na pooperační pokoj gynekologicko porodnického oddělení.
Výhledově otevřít urogynekologickou ambulanci a rozšířit operativu o
urogynekologické operace.
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6.5. Oddělení lůžka následné péče - zpráva o činnosti za r. 2008

Zpracoval:
MUDr. Jan Červinka
Březen 2009

•

Primař:

•

Zástupce primaře:

•

Vrchní sestra:

•

prim.MUDr. Jan Červinka

•

MUDr. Alena Nikitinová

•

Lenka Němcová

Provoz oddělení:
V roce 2008 bylo na oddělení následné péče přijato 464 pacientů. Z toho 200 mužů a
264 žen. Zemřelo 103 pacientů. Průměrná obložnost oddělení je 88%.
Na oddělení máme 50 lůžek. Z toho 5 sociální péče. Významně se zlepšila
fyzioterapie díky komplexnímu dovybavení a přijmutí 1,5 fyzioterapeuta.
Stav personálního obsazení v kategorii sesterské a ošetřovatelské je stabilizován. V
kategorii lékařské bude nutné přijmout 1 lékaře.

Plán rozvoje na rok 2009:
V roce 2009 bychom plánovali vymalovat a otevřít volné patro po odstěhování
interního oddělení. Od ledna 2009 chceme navýšit kapacitu sociálních lůžek na počet 10.
Celou budova, kde se nachází oddělení Následné péče, je nutno zahrnout do celkové
rekonstrukce.
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6.6. Oddělení ARO - zpráva o činnosti za r. 2008

Zpracoval:
MUDr. Zdeněk Bergl
Březen 2009

•

Primař:

•

Zástupce primaře:

•

Vrchní sestra:

•

prim. MUDr. Zdeněk Bergl

•

MUDr. Iva Urbanová

•

Simona Kutnohorská

Charakteristika oddělení:
ARO nemocnice Žatec je nelůžkové oddělení, které poskytuje komplexní služby pro
potřeby chirurgického, gynekologického oddělení, ale i interního a pediatrického oddělení. Je
schopno podávat celkové anestezie, epidurální anestezie, zavádět epidurální katetry pro
tišení pooperační bolesti i chronické bolesti nebo bolesti způsobenou traumatem, aplikovat
analgosedace a dohled nad pacienty při nepříjemných vyšetřovacích metodách, provádět
komplexní konziliární služby na standardních lůžkách i JIP lůžkách, zavádění subclaviálních
katétrů pro volumoterapii i pro nutrici, návrhy parenterální výživy i komplexní péče o
pacienta.
Výkony:
Bohužel nemáme srovnání v absolutních číslech s minulými obdobími:

celkem podáno anestezií
celkových anestezií
epidurálních anestezií
zavedení epidurálního katetru
výkon nad 2 hodiny
Pacienti starší 70 let
anestezie dětí
analgosedace a dohled
analgosedace starší 70 let
epidurálních porodů
sekce epidurálně vedená
sekce v CA
výkony ve službě

rok 2007

rok 2008

2 133
1 943
75
72
178
199
111
424
131
11
41
83
280

1470
1296
50
25
98
173
125
438
221

28
284

Celkové počty anestezií i jejich rozložení je nižší díky výpadku gynekologické
operativy - jak sálových výkonů, tak výkonů na malém operačním sálku a výkonů
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porodnických. Přesto narostly počty anestezií u dětí, analgosedace a dohled a výkonů ve
službě.
Zároveň jsme poskytli konziliární služby nebo přebíráme celkovou péči o pacienty ve
vážných až kritických stavech, kdy je nutno pacienty uměle ventilovat nebo pacientům
poskytnout komplexní resuscitační péči. Tato komplexní resuscitační péče byla poskytnuta
6 pacientům na nové JIP.
Dle výroční zprávy za rok 2006 byl předpoklad nákupu 2 anesteziologických přístrojů,
ale dle mého zjištění nebyly identifikovány prostředky, za které by se oproti předpokladu
z minulých let nové přístroje nakoupily. Proto se dále pracuje na stávající přístrojové
technice, která je již morálně zastaralá a jen díky maximální péči středního zdrav. personálu
je dále funkční. Ani v roce 2007 nedošlo k nákupu zdravotnické techniky pro ARO z důvodů
nedostatku finančních prostředků.

Personální situace :
Personální situace je nadále velmi hraniční – hlavně v kmenových zaměstnancích.
Byly opakovaně kontaktovány pracovníci – lékaři na ARO, ale zatím bez úspěchu. Provoz i
služby jsou zajištěny na 100%. Byl by vhodný příjem minimálně 1x kmenový zaměstnaneclékař na ARO.

Lékaři :
MUDr. Zdeněk BERGL – primař, úvazek 1.0 ARO, atestace I.,II.,st. ARO, osvědčení nutriční odborník,
primářská licence ČLK, osvědčení o spec. způsobilosti
MUDr. Iva URBANOVÁ – zástupce primaře, úvazek 1.0 ARO,atest. I.,II.,osvědčení o odborné
způsobilosti
MUDr. Kamila PEŠKOVÁ – atestace I,II ARO, akreditace pro regionální, porodnickou analgezii,
úvazek 0.2
MUDr. Zdeněk MULLER – atestace I,II ARO
MUDr. Jaroslava VODRÁŽKOVÁ – atestace I. ARO
MUDr. Zdeněk NĚMEČEK – atestace I.,II ARO, akreditace pro regionální, porodnickou analgezii
MUDr. Pavel RUSNÁK – v přípravě na atest. I. ARO
MUDr. Tomáš GRAUS – v přípravě na atest. I.ARO
MUDr. Saša SELČAN – v přípravě na atest. I.ARO
MUDr. Zuzana KOPYTKOVÁ – atest. I.ARO
MUDr. Romana ZÁMEČNÍKOVÁ – v přípravě na atest. I.ARO
MUDr. Kateřina KUNDRÁTOVÁ – v přípravě na atest. I.ARO
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Střední zdravotní personál:
D.s. Simona KUTNOHORSKÁ – vrchní sestra, atestace PSS ARIP
D.s. Hana JOBOVÁ

- atestace PSS ARIP

D.s. Michaela HRIČOVINYOVÁ – atestace PSS ARIP
D.s. Hana MACHOVÁ

- atestace PSS ARIP

D.s. Michaela VOTAVOVÁ – v přípravě na atest. PSS ARIP

Potřeby oddělení:
Pro potřeby nelůžkového ARO je nutno zakoupit:
•
•
•
•

2x anesteziologický přístroj s měřením ventilačních parametrů, ETCO2, konc.
narkot.plynů – v cenové relaci kolem 1.000.000 Kč za každý
2-3x přístroj k měření saturace
1x kardiomonitor / sekční sál/
1x přenosný kardiomonitor pro ambulantní anestezii

Výhled na r. 2009
Předpokládáme zvýšení výkonů a tím bodů na úroveň r. 2007 a tím zlepšení
hospodářského výsledku oddělení. Léky a zdrav. materiál se nakupuje dle potřeby a
spotřeby s minimálními zásobami. Rádi bychom získali alespoň jeden nový anesteziologický
přístroj.
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6.7. Oddělení RDG - zpráva o činnosti za r. 2008

Zpracovala:
MUDr. Zuzana Nová
Březen 2009

•
•

Primař:
Vedoucí laborant:

•

prim. MUDr. Zuzana Nová

•

Soňa Svobodová

Personální situace
Lékaři:
•
•
•
•

MUDr. I . Mullerová
MUDr. R. Petříčková
MUDr. P. Pavelčík
MUDr. P. Pištora

- I. atestace současně na MD
- I. atestace současně na MD
- vypomáhá po službě 1x – 4x měsíčně
- popisy RTG snímků cca 2x měsíčně

Laboranti:
•
•
•

K. Lóšková
J. Tvarůžková
A. Nebesařová

Administrativní pracovnice:
•
•
•

D. Chalásová
I. Hrnčiříková
P. Skalická

Počet vyšetření
•

Celkem

28 437

Z toho:
•
•

mamografie
sonografie

1 225
6 979
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V roce 2008 došlo k poruše mamografu, v dubnu téhož roku jsme instalovali nový
mamograf. Dále se v roce 2008 pořizoval Negatoskop. Kvůli stáří jsme byli nuceni
demontovat chiroskop. V polovině roku 2008 jsem uzavřeli RTG pracoviště na chirurgii
z důvodu rekonstrukce tohoto oddělení. Byla uzavřena smlouva s radiačním fyzikem – toto
byl požadavek SÚJB, který jsme splnili.
Při instalaci nového mamografu byla vymalována 1 snímkovna a 2 služební místnosti,
kde byla 24 hod. služba.
Do budoucna by jsme požadovali vymalovat zbývající snímkovny a vyšetřovny.
Zakoupit nové skiagrafické přístroje, současné dva jsou z roku 1978. Zakoupit nový UZ,
v 1.Q roku 2009 je počítáno s vypsáním VŘ na koupi.
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6.8. Oddělení OKBH - zpráva o činnosti za r. 2008

Zpracoval:
Ing. Petr Novák
Duben 2009

•
•

Vedoucí oddělení:
Vedoucí laborant:

•

Ing. Petr Novák

•

Dagmar Šímová

Personální situace :

Středoškolský a nižší zdravotnický personál
Počet SZP se oproti roku 2008 nezměnil, na oddělení pracuje osm SZP včetně
vedoucí laborantky, jedna pracovnice z kategorie NZP pracuje nadále jako pomocnice
v umývárně skla. Na začátku roku 2008 byla přijata nová pracovní síla pro úklid laboratoře.
Kvalifikační struktura SZP je plně dostačující, v průběhu roku beze změn, laborantky
se pravidelně účastní seminářů ohodnocených kredity podle plánu celoživotního vzdělávání
pracovníků ve zdravotnictví.
V tomto roce začala příležitostně sloužit jedna z laborantek, která tuto pracovní
činnost po návratu z mateřské dovolené nevykonávala. Je tak naprosto bezproblémově
zajištěn pohotovostní provoz oddělení i v případě nenadálých událostí (např. vyšší
nemocnost na oddělení).

Jiní vysokoškolsky vzdělaní pracovníci
Úvazky vysokoškolsky vzdělaných pracovníků nelékařů se oproti roku 2008
nezměnily a zůstávají stejné.

Lékaři
Úvazky lékařů se nezměnily, na oddělení nadále pracují MUDr. Břešťan (garant
oboru klinická biochemie) a MUDr. Strašíková (garant oboru hematologie a transfuzní
lékařství)
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Bohužel se nepodařilo uzavřít smlouvu s žádným jiným hematologem pro provoz
hematologické ambulance. Je to jeden z úkolů pro příští rok (2009)
Shrnutí:
Personální situace na oddělení nadále odpovídá provozním potřebám. Oddělení by
potřebovalo sehnat lékaře hematologa pro provoz hematologické ambulance a jako garanta
pro obor hematologie pro případ odchodu MUDr. Strašíkové (z důvodu důchodového věku).

Semináře:
Ing. Petr Novák se aktivně zúčastnil semináře klinické biochemie ve Znojmě, kde
prezentoval způsoby práce a vybavení OKBH Nemocnice Žatec.
Zaměstnanci laboratoře se pravidelně účastní seminářů v rámci celoživotního
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Preferovány jsou samozřejmě vzdělávací akce
s tématy z klinické biochemie a hematologie a dále semináře a kurzy pořádané Českou
společností klinické biochemie.

Situace na oddělení:
Situace na oddělení je v současné době dobrá.
V únoru 2008 došlo k prodeji biochemického analyzátoru Olympus AU400, který byl
v majetku laboratoře. Utržená částka 470.000,- Kč měla být uvolněna na rekonstrukci
oddělení, které o její provedení žádá již poměrně dlouhou dobu. Vzhledem k finanční situaci
nemocnice byla tato částka využita na její provoz a k rekonstrukci opět nedošlo. Bylo by
nanejvýš vhodné uskutečnit rekonstrukci v roce 2009, neboť situace se z hygienického a
provozního hlediska stává již velmi vážnou.
Na oddělení byl nainstalován nový analyzátor Bio-Rad D10 pro měření HbA1c.
Dosavadní imunochemická metodika byla nahrazena novou metodikou HPLC, která
poskytuje kvalitnější výsledky a vykazuje daleko nižší riziko interferencí. Jednou z velikých
výhod pronájmu tohoto přístroje je i snížení provozních nákladů z dosavadních cca 105
Kč/test na nynějších cca 60 Kč na test. Rovněž došlo k urychlení analýzy a klienti laboratoře
tak mohou mít výsledky tohoto stanovení dříve.
Opakovaně nastaly potíže s dodavateli laboratoře z důvodu příliš dlouhé splatnosti
faktur. Bylo podniknuto několik jednání o různých cestách řešení tohoto problému, jejichž
výsledkem bylo nepřerušení dodávek reagencií a materiálu do laboratoře.Pokud by tento
stav trval i v roce následujícím, hrozilo by reálně omezení dodávek a tím možná ztráta
klientů z terénu.
Od října roku 2008 je nabízeno klientům standardně posílání výsledků elektronicky.
Mezi lékaři byl o tuto službu smíšený zájem, někteří klienti, kteří o to žádali v předchozích
letech ji dodnes nevyužívají.
V nemocnici nebyl bohužel dosud nainstalován NIS, výsledky laboratorních vyšetření
tak budou v roce 2009 posílány na oddělení jiným způsobem.
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V srpnu 2008 bylo u pojišťoven zažádáno o nové výkony, které by měly sloužit ke
zvýšení produkce laboratoře. Tyto výkony bohužel VZP schválila až v únoru 2009, čímž
vznikly nemalé škody ve formě uniklého výdělku za tato nová, velmi lukrativní vyšetření.
V listopadu byla uskutečněna schůzka se zástupci laboratorního komplexu Klinlab
s.r.o., na které byla domluvena nová cena za bod pro agregované výkony (0,25 Kč/bod),
příspěvek na rekonstrukci naší odběrové místnosti, zasílání výsledků pro oddělení mailem a
další novinky ve spolupráci s tímto subjektem. V těchto dnech by mělo dojít k podepsání
potřebných smluv a nové podmínky by měly začít okamžitě platit.

Vybrané ekonomické ukazatele oddělení:
V roce 2008 došlo k mírnému poklesu počtu vykázaných bodů, celkem bylo za
oddělení vykázáno 14 787 536 bodů, což představuje pokles meziročně o 1,3%. Tento
pokles je zapříčiněný ztrátou výkonů pro gynekologicko-porodnické oddělení, které bylo od
května 2008 mimo provoz, a pro dětské oddělení, které mělo provoz po určitou dobu
omezen. Celkově tak lze konstatovat, že kdyby nedošlo k problémům s těmito dvěma
odděleními, laboratoř by vykázala meziroční nárůst o cca 15%.
Hospodářský výsledek za rok 2008 činil 3.434.979,- Kč, což ve srovnání s minulým
obdobím znamená nárůst o více než 12%. Tento nárůst efektivity oddělení byl způsoben
snížením nákladů na reagencie, prodejem analyzátoru Olympus AU400 a vyšší platbou od
smluvních pojišťoven. Vzhledem ke zvýšení osobních nákladů po plošném zvýšení platů
v celé nemocnici lze tento fakt považovat za úspěch.

Hematologická ambulance – počet ošetřených pacientů:
Hematologická ambulance nebyla v roce 2008 v provozu.

Přístrojová technika – pořízení v roce 2008:
•

Bio-Rad D10, analyzátor pro stanovení HbA1c v plné krvi

Výhled na rok 2009:
•

plánováno připojení laboratoře k NIS (???)

•

částečná rekonstrukce prostor oddělení

•

rekonstrukce odběrové místnosti

•

zajištění odběrů personálem laboratoře

•

zavedení nových vyšetřovacích metod, instalace nového analyzátoru pro
imunochemická a sérologická stanovení
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•

zvýšení produkce laboratoře z důvodů stabilizace oddělení nemocnice a rozšíření
palety prováděných testů

•

obnovení činnosti hematologické ambulance – nutno personálně zajistit

•

snaha o expanzi do terénu

•

reorganizace oddělení – personální změny a v případě ukončené rekonstrukce i
změny provozní (podle současných trendů a potřeb klientů i samotné laboratoře)

•

organizace alespoň jednoho semináře pro střední zdravotnický personál a pro
lékaře

•

odkup koagulačního analyzátoru Sysmex CA-540 za zůstatkovou cenu, což
povede ke snížení nákladů na tento úsek laboratoře o cca 100.000,- Kč/rok
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6.9. Lékárna Na Poliklinice - zpráva o činnosti za r. 2008

Zpracoval:
Pharm.Dr. Vlastimil Novák
Březen 2009

•

Vedoucí lékárny:

•

Zástupce:

•

Vedoucí laborant:

•

Pharm.Dr. Vlastimil Novák

•

Mgr. Marie Voldřichová

•

Libuše Bernoláková

V roce 2008 vstupovala Lékárna Na Poliklinice do sedmého roku své existence
v rámci Nemocnice Žatec o.p.s.
Lékárna je rozdělena na dvě části:
•

veřejná - komerční

realizuje výdej léků, ortopedických a léčebných pomůcek na recepty, žádanky a
poukazy soukromých praktických a odborných ambulancí a ambulancí nemocničních
oddělení (mimo žádanek).
•

nemocniční

realizuje výdej léků na žádanky nemocničních oddělení, bez obchodní přirážky a to
v celkové částce 3.202.090,43 Kč.
Ve srovnání s r.2007 došlo k dalším legislativním změnám v oblasti lékárenství,
cenotvorby léků a výše marže od dodavatelů. S obavami jsme sledovali vývoj obratů
finančních prostředků vzhledem k neustálému poklesu cen léků, realizovaných na recepty.
Ke konci r.2008 jsme se pokusili sestavit plán rozpočtu lékárny na r.2009. Vzhledem
k situaci, kdy se krajské úřady chystaly k bezdoplatkové politice, jsme se pokusili odhadnout
obrat lékárny na přibližně stejné výši jako v r.2008. Obrat lékárny v r.2008 činil 33.073.000,Kč, z toho tržby v hotovosti 9.696,000 Kč. Celkový počet vydaných receptů byl 48.354 ks,
poukazů a žádanek 2.440 ks. Vzhledem k zavedení regulačních poplatků, dle zákona, byly
na receptech zvýšeny počty kusů žádaných léků a tím se snížil celkový počet vydaných
receptů.
V personální oblasti došlo ke stabilizaci pracovníků, byla přijata na poloviční úvazek
pracovnice, která si dokončuje vzdělání na farmaceutickou asistentku.
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Lékárna měla toto personální obsazení:
•
•
•
•

2,3 úvazku lékárník asistent
2,0 úvazku farmaceutický asistent /laborantka/
1,5 úvazku pomocné pracovní síly
0,5 úvazku uklízečka

Po dokončení vzdělání pomocnice bychom zvýšili loni požadovaný úvazek
farmaceutických asistentek na 3,0.
Technické vybavení lékárny stárne, zvláště v oblasti výpočetní techniky, na kterou
jsou stále kladeny větší a větší nároky vzhledem k legislativě ve zdravotnictví a množství
pracovních úkonů v lékárně. V roce 2009 se počítá s výměnou počítačové sítě a
programovým vybavením.
Vzhledem k hraničnímu počtu zaměstnanců, konkurenci již 7 lékáren, zkrácené
pracovní době, neustále se snižujícím cenám léků a legislativním změnám se nám daří
udržovat stejný obrat a zisk.
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6.10. HTS - zpráva o činnosti za r. 2008

Celá hospodářsko-technická správa (HTS) Nemocnice Žatec, o.p.s. je rozdělena na
několik úseků, které zabezpečují plynulý provoz všech zdravotnických úseků a oddělení
v areálu nemocnice. Tento úsek zabezpečuje také pohotovostní služby nejdůležitějších
profesí po celých 24 hodin tak, aby nebyl ohrožen chod a režim pro zabezpečení lékařských
služeb a provozu zdravotního personálu. Zabezpečení celého úseku správy je řízeno
hlavním technikem, který částečně zabezpečuje mimo jiné i odpadové hospodářství,
energetiku, tepelné hospodářství a správcovství v celém nemocničním areálu.

HTS se dělí na tyto úseky:
•
•
•
•
•
•
•

Vrátnice včetně telefonní ústředny + Poliklinika
Stravovací provoz včetně rozvozů stravy + dietní sestra
Třídírna prádla + šikovná
Dopravní zdravotní služba + dispečink
Údržba
Sklady
Strážní služba

Některé úseky mají směnný provoz, vybrané profese mají vzájemnou zastupitelnost
k zajišťování více činností a služeb. HTS se stará také o zajišťování a údržbu celého areálu
včetně parku a zeleně, drobných oprav budov, investiční a rozsáhlejší akce včetně
rekonstrukcí jsou zajišťovány MÚ Žatec.
Hospodářsko-technická správa nemocnice slouží především jako doplňková služba a
činnost pro všechny oddělení. Z tohoto důvodu většina jejich středisek je ztrátových, pouze
některé mají příjmovou stránku (poliklinika – podnájmy, DZS – příjmy od pojišťoven).
V oblasti technického a provozního zabezpečení se v rámci hospodářsko-technických
služeb podařilo v roce 2008 ve spolupráci s MÚ Žatec zabezpečit tyto akce:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

úprava spojovací komunikace mezi stravovacím provozem a lůžkovou částí chirurgie a
gyn.-por.odd.
výměna (dokončení) oken v budově kuchyně
úprava parkovacích stání za chirurgií
nákup přístrojového vybavení
rekonstrukce chirurgického oddělení včetně interiérového vybavení
rekonstrukce střechy budovy Polikliniky B
úprava hlavní elektrorozvodny
částečné opravy komunikací v areálu nemocnice
zajištění nového připojení silových elektro kabelů pro další etapu rekonstrukce
chirurgie z hlavní rozvodny elektro
pravidelná údržba celého areálu včetně zeleně a zabezpečení provozu a činností
nemocnice
malování a zednické opravy určených pavilónů, místností a oddělení
opravy střešních krytin budov a objektů po areálu nemocnice
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7. Zpráva dozorčí rady za rok 2008

V roce 2008 pracovala dozorčí rada Nemocnice Žatec, o.p.s. ve složení:
Ing. Petr Dočkal
Bc. Jan Novotný
Ing. Jan Sulík
Ing. Alena Hlávková

- předseda dozorčí rady
- člen dozorčí rady
- člen dozorčí rady - dne 23.6.2008 odstoupil z funkce
- člen dozorčí rady

V souladu s platnými předpisy, především Zákona č. 248/1995 Sb. o o.p.s.
prováděla dozorčí rada kontrolu činnosti správní rady, dohlížela na vykonávání činnosti v
souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti, průběžně podávala
zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti a přezkoumala roční účetní závěrku
a výroční zprávu.
Dozorčí rada neshledala ve výroční zprávě, jejíž součástí je roční účetní uzávěrka vč.
příloh a zhodnocení základních ekonomických ukazatelů, žádné nedostatky. Účetní závěrka
podává ve všech významných ohledech věrný obraz o aktivech a pasivech společnosti a o
její finanční situaci.
Dozorčí rada při své kontrolní činnost zaznamenala skutečnost, že během roku 2008
došlo k selhání komunikace mezi správní radou a zaměstnanci Nemocnice Žatec, o.p.s., což
vyvrcholilo odchodem několika klíčových zaměstnanců. Tato situace vedla k narušení
spolupráce mezi správním radou a dozorčí radou a to např. v rámci informovanosti o
uskutečněných výběrových řízeních.
Tato situace byla zakladatelem o.p.s. řešena v roce 2009 odvoláním správní rady a
jmenováním nových členů s dlouholetými managerskými zkušenostmi a praxí ve vedoucích
funkcích ve zdravotnictví.
Tato změna dává předpoklad ke stabilizaci především
v personální a finanční oblasti, dále pak předpoklad pro obnovení řádné spolupráce správní
rady a dozorčí rady s ředitelem Nemocnice Žatec, o.p.s.
Dozorčí rada si tímto dovoluje poděkovat panu primáři MUDr. Zdeňku Berglovi a
všem zaměstnancům Nemocnice Žatec, o.p.s. za odvedenou práci v roce 2008 a přeje
mnoho úspěchů v roce 2009.

V Žatci dne 8.5.2009

Ing. Petr Dočkal
předseda dozorčí rady

Bc. Jan Novotný
člen dozorčí rady

Ing. Alena Hlávková
člen dozorčí rady
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8. Roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních ekonomických a
finančních ukazatelů za rok 2008

•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpočet na rok 2008
Rozvaha k 31.12.2008
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2008
Příloha k účetní závěrce 2008
Závazky a pohledávky od zřizovatele
Grafy
Hodnocení rozpočtu nemocnice na rok 2008
Výkonnost graf
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Plán nákladů:
účet
SE
501
502
504
511
512
518
521
524
525
531
538
540
542
543
543
548
549
551
554

TEXT
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Prodané zboží
Oprava a údržba
Cestovné
Služby materiální a nemateriální povahy
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Připojištění zaměstnavatel
Daň silniční
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady
Ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy NHIM a HIM
Prodaný materiál
Náklady celkem

plán 2008
tis. Kč
22 100
7 400
27 700
1 800
200
6 700
67 000
24 500
560
44
34
1 500
0
0
0
40
650
4 100
5
164 333

skutečnost
plnění v
2008
%
tis. Kč
19 833
90
6 251
84
24 023
87
1 938
108
107
54
6 130
91
66 793
100
23 385
95
566
101
8
18
23
68
1 800
120
10
0
60
64
160
0
0
7 166
175
4
80
158 161
96

Plán výnosů:
účet
SE
600
602
604
644
649
654
691

TEXT
Tržby za vlastní výkony
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje materiálu
Dotace od zřizovatele
Výnosy celkem

Hospodářský výsledek Nemocnice Žatec o.p.s.

plán 2008
tis. Kč
110 500
5 800
33 000
2
50
7
0
149 359
-14 974

plnění v
skutečnost
2008
%
tis. Kč
101 809
92
5 854
101
29 666
90
2
100
1 557
3114
474
6771
9 494
148 856
100
-9 305

62
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Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č.476/2003 Sb.

Název, sídlo, právní forma a
předmět činnosti účetní
jednotky:

Nemocnice Žatec,
o.p.s.

R O Z V A H A (Bilance)
Ke dni: 31.12. 2008

Husova 2796

(v tisících Kč)

438 01 Žatec

IČ

25026259

č.ř.

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem

ř.2+10+21+29

1

ř.3 až 9

2

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

stav k posled.
dni úč.období

13 736
526

16 513
560

526

560

46 974

46 400

1 459
37 963

1 459
37 296

6 739

6 846

813

799

0

0

-33 764

-30 447

-381

-477

-7 495
-21 782

-9
-24 058

-4 106

-5 903

3

2. Software

4

3. Ocenitelná práva

5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

ř.11 až 20

10

1. Pozemky

11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

3. Stavby

13

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6. Základní stádo a tažná zvířata

16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

ř.22 až 28

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

21
22

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4. Půjčky organizačním složkám

25

5. Ostatní dlouhodobé půjčky

26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

28

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

stav k prvnímu
dni úč.období

ř.30 až 40

29

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

30

2. Oprávky k softwaru

31

3. Oprávky k ocenitelným právům

32

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

6. Oprávky ke stavbám

35

7. Oprávky k sam. movitým věcem a souborům movitých věcí

36

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

37

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

38

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

40
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č.ř.
B. Krátkodobý majetek celkem

ř.42+52+72+81

I. Zásoby celkem

ř.43 až 51

31 351

27 170

42

6 393
3 817

6 398
3 867

2 206

2 352

370
15 401
15 401

179
10 356
10 322

0
0

0
0

0

0
21

0

13

9 539
176

10 397
218

9 363

10 176

0
18
9
9

3
19
19
0

45 087

43 683

43

2. Materiál na cestě

44

3. Nedokončená výroba

45

4. Polotovary vlastní výroby

46

5. Výrobky

47

6. Zvířata

48

7. Zboží na skladě a v prodejnách

49

8. Zboží na cestě

50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

51
ř.53 až 71

52

1. Odběratelé

53

2. Směnky k inkasu

54

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

55

4. Poskytnuté provozní zálohy

56

5. Ostatní pohledávky

57

6. Pohledávky za zaměstnanci
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a
veřejného zdravotního pojištění

58

8. Daň z příjmů

60

9. Ostatní přímé daně

61

10. Daň z přidané hodnoty

62

11. Ostatní daně a poplatky
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním
rozpočtem
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů
územních samosprávných celků

63

59

64
65

14. Pohledávky za účastníky sdružení

66

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací

67

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

68

17. Jiné pohledávky

69

18. Dohadné účty aktivní

70

19. Opravná položka k pohledávkám

71

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

ř.73 až 80

72

1. Pokladna

73

2. Ceniny

74

3. Účty v bankách

75

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

76

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

77

6. Ostatní cenné papíry

78

7. Pořízený krátkodobý finanční majetek

79

8. Peníze na cestě

80

IV. Jiná aktiva celkem

ř.82 až 84

83

2. 2. Příjmy příštích období

84

3. Kursové rozdíly aktivní

A K T I V A CELKEM

81
82

1. Náklady příštích období

stav k posled.
dni úč.období

41

1. Materiál na skladě

II. Pohledávky celkem

stav k prvnímu
dni úč.období

ř.1+41

85
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č.ř.

stav k prvnímu
dni úč.období

stav k posled.
dni úč.období

ř.87+91

86

12 773

12 993

ř.88 až 90

87

94

54 788
54 788
0
0
-42 015
-12 942
0
-29 073

64 508
64 508
0
0
-51 515
-9 305
0
-42 210

95

32 314

30 690

0
0
0

0
0
0

0
32 180
24 685

0
30 660
20 454

0

0

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
1. Vlastní jmění

88

2. Fondy

89

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

90

II. Výsledek hospodaření celkem

ř.92 až 94

91

1. Účet výsledku hospodaření

92

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
ř.96+98+106+130
I. Rezervy celkem

ř.97

1. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky celkem

96
97

ř.99 až 105

98

1. Dlouhodobé bankovní úvěry

99

2. Emitované dluhopisy

100

3. Závazky z pronájmu

101

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

102

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

103

6. Dohadné účty pasivní

104

7. Ostatní dlouhodobé závazky

105

II. Krátkodobé závazky celkem

ř.107 až 129

106

1. Dodavatelé

107

2. Směnky k úhradě

108

3. Přijaté zálohy

109

4. Ostatní závazky

110

5. Zaměstnanci

111

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění
8. Daň z příjmů

112

79
4 301

101
4 856

113

2 382

2 692

9. Ostatní přímé daně

115

10. Daň z přidané hodnoty

116

634
53

11. Ostatní daně a poplatky

117

639
70
0

12. Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních
samosprávných celků
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

118

15. Závazky k účastníkům sdružení

121

16. Závazky z pevných termínových operací

122

17. Jiné závazky

123

18. Krátkodobé bankovní úvěry

124

19. Eskontní úvěry

125

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

126

21. Vlastní dluhopisy

127

114

120

22. Dohadné účty pasivní

128

19. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

129

IV. Jiná pasiva celkem

ř.131 až 133 130

1. Výdaje příštích období

131

2. Výnosy příštích období

132

3. Kursové rozdíly pasivní

133

P A S I V A CELKEM

ř.86+95

0

119

134

46

48

0
134
134

0
1 800
30
30

45 087

43 683
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Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003
Sb.

Název, sídlo,
právní forma a
předmět činnosti
úč.jednotky:

Výkaz zisku a ztráty
Nemocnice Žatec. o.p.s.
Husova 2796
438 01 Žatec

ke dni 31.12.2008
(v tisících Kč)

IČ

25026259
číslo
řádku
A.
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Náklady

1

Činnosti
hlavní

hospodářská

Celkem

4

48 195
19 406
4 766

1 912
427
1 485

50 107
19 833
6 251

5

0

0

0

6

0
722
35
0
0
687
2 404
1 804
585
0
0
15
2
0
0
2
192
0
0
0
0
0
0
0
192

24 023
8 175
1 938
107
0
6 130
90 744
66 793
23 385
0
0
566
31
8
0
23
1 934
0
10
0
0
0
60
64
1 800

Spotřebované nákupy celkem

2

1. Spotřeba materiálu

3

2. Spotřeba energie
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných
dodávek
4. Prodané zboží
Služby celkem

7

24. Jiné ostatní náklady

30

24 023
7 453
1 903
107
0
5 443
88 340
64 989
22 800
0
0
551
29
8
0
21
1 742
0
10
0
0
0
60
64
1 608

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem

31

7 160

10

7 170

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku

32

7 156

10

7 166

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku

33

0

0

0

27. Prodané cenné papíry a podíly

34

28. Prodaný materiál

35

0
4
0
0
0
0
0
0
0
152 919

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 242

0
4
0
0
0
0
0
0
0
158 161

5. Opravy a udržování

8

6. Cestovné

9

7. Náklady na reprezentaci

10

8. Ostatní služby

11

Osobní náklady celkem

12

9. Mzdové náklady

13

10. Zákonné sociální pojištění

14

11. Ostatní sociální pojištění

15

12. Zákonné sociální náklady

16

13. Ostatní sociální náklady

17

Daně a poplatky celkem

18

14. Daň silniční

19

15. Daň z nemovitostí

20

16. Ostatní daně a poplatky

21

Ostatní náklady celkem

22

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

18. Ostatní pokuty a penále

24

19. Odpis nedobytné pohledávky

25

20. Úroky

26

21. Kursové ztráty

27

22. Dary

28

23. Manka a škody

29

29. Tvorba rezerv

36

30. Tvorba opravných položek

37

Poskytnuté příspěvky celkem

38

21. Poskyt.příspěvky zúčt. mezi organiz.složkami

39

32. Poskytnuté příspěvky

40

Daň z příjmů celkem

41

33. Dodatečné odvody daně z příjmů

Náklady celkem

42
43
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číslo
řádku
B.
I.

Výnosy

III.

IV.

V.

VI.

VII.

D.

hospodářská

Celkem

2. Tržby z prodeje služeb

47

3. Tržby za prodané zboží

48

131 797
101 809
322
29 666

Změny stavu vnitroorganizačních zásob
celkem

49

0

0

0

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

50

5. Změna stavu zásob polotovarů

51

6. Změna stavu zásob výrobků

52

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 559
0
0
0
2
0
0
1 557

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

45
46

5 532
0
5 532
0

137
101
5
29

329
809
854
666

18. Jiné ostatní výnosy

66

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 559
0
0
0
2
0
0
1 557

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem

67

474

0

474

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku

68

470

0

470

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

69

21. Tržby z prodeje materiálu

70

22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku

71

0
0
0
0
0
0
0

0
4
0
0
0
0
0

7. Změna stavu zvířat

53

Aktivace celkem

54

8. Aktivace materiálu a zboží

55

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

56

10. Aktivace dlouhod. Nehmot. majetku

57

11. Aktivace dlouhod. hmotného majetku

58

Ostatní výnosy celkem

59

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

13. Ostatní pokuty a penále

61

14. Platby za odepsané pohledávky

62

15. Úroky

63

16. Kursové zisky

64

17. Zúčtování fondů

65

23. Zúčtování rezerv

72

24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

73

25. Zúčtování opravných položek

74

Přijaté příspěvky celkem

75

0
4
0
0
0
0
0

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami

76

0

0

0

27. Přijaté příspěvky (dary)

77

28. Přijaté členské příspěvky

78

Provozní dotace celkem

79

29. Provozní dotace

80

0
0
9 494
9 494
143 324

0
0
0
0
5 532

0
0
9 494
9 494
148 856

-9 595
0
-9 595

290
0
290

-9 305
0
-9 305

Výnosy celkem
C.

hlavní

44

1. Tržby za vlastní výrobky

II.

Činnosti

81

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

34. Daň z příjmů

83

Výsledek hospodaření po zdanění

84

Sestaveno dne:

12.3.2009

Zpracovala:

Holatová

Podpisový záznam:
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Nemocnice Žatec, o.p.s.

Příloha
tvořící součást účetní závěrky
k 31.12.2008

Sestaveno
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
dne:

13.3.2009
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1. Obecné vysvětlivky k příloze
Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991
Sb. v platném znění a vyhláškou č. 504/2002 Sb. v platném znění.
Peněžní údaje jsou v celých tisících, pokud není uvedeno jinak.
V příloze jsou uváděny údaje za minulé účetní období, jsou-li srovnatelné s údaji za běžné
účetní období.
Společnost Nemocnice Žatec, o.p.s. je dále jen uváděna pod pojmem „společnost“.

2. Obecné údaje o účetní jednotce
2.1. Popis účetní jednotky
a) Základní údaje
Nemocnice Žatec, o.p.s. je obecně prospěšnou společností zapsanou do
obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ústí nad Labem, oddíl
0 vložka 11 Česká republika, dne 2.října 1997.
IČO:

25026259

DIČ:

CZ 25026259

Sídlo: Husova 2796, 440 01 Žatec
Sídlo společnosti se nachází v Žatci. Předmětem činnosti je dle obchodního
rejstříku: poskytování zdravotní péče občanům ve smyslu zákona č. 20/1996 Sb. o
péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů a doplňků a předpisů souvisejících.
Společnost provozuje i tzv. doplňkovou činnost, která se skládá z jednotlivých
činností a to:
•
•
•
•
•

Ubytovací služby
Podnájem nebytových prostor
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Reklamní činnost
Poskytování software

b) Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období
v obchodním rejstříku, popis organizační struktury účetní jednotky a její
zásadní změny v uplynulém účetním období.
V prosinci roku 2007 žádala
rejstříku, a to:

společnost o změnu

v zápisu do obchodního

Změna osob ve správní radě. V lednu 2008 – Výzva k doplnění údajů. 15.2.2008
bylo doručeno „Usnesení“ o provedení změn ve správní radě. V lednu 2008 žádala
společnost o změnu osob v dozorčí radě. V březnu 2008 doručeno „Usnesení“ o
provedení změn v dozorčí radě. V červnu 2008 odstupuje z dozorčí rady Ing.Jan
Sulík, k 1.10.2008 je nově jmenována Ing. Alena Hlávková. Návrh na zápis změn
podán v říjnu 2008. V listopadu 2008 doručeno „Usnesení“ o provedených
změnách.
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c) Společnost má následující organizační strukturu:
samostatná příloha

d) Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 2008
Dozorčí rada:

funkce:

Ing. Petr Dočkal

předseda

Ing. Jan Sulík

člen – v červnu 2008 odstupuje

Ing. Alena Hlávková

člen – nově jmenována od 1.10.2008

Jan Novotný Dis.

Člen

Správní rada:
Ing. Martin Hanták

předseda

RNDr. René Zugar

místopředseda

JUDr. Karel Krčmárik

člen

Mgr. Erich Knoblauch

člen

MUDr. Vladimír Záhorský

člen

Milan Získal

člen

2.2. Zaměstnanci
Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídících
pracovníků, s uvedením výše osobních nákladů na zaměstnance, z toho na
řídící pracovníky, dále v úhrnu odměny ostatních členů statutárních a
dozorčích orgánů:

Průměrný
přepočtený počet

Mzdy (tis. Kč)

Náklady na sociální
zabezpečení a
zdravotní pojištění

Sociální náklady

(tis. Kč)
(tis. Kč)
Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd.
Zaměstnanci
Z toho řídící pracovníci *)
Statutární orgány
Dozorčí orgány

Celkem
*)

250,24
10,8

242,25
11,5

66793
8201

59660
8 419

23385
2870

20 911
2 946

566

66793

59 660

23385

20 911

566

za řídící pracovníky se považují především ředitelé, náměstci a vedoucí organizačních složek

3. Informace o použitých účetních metodách, obecných
účetních zásadách a způsobech oceňování
3.1. Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení
situace podniku a jejich změny
Společnost používá pouze účetní metody a postupy stanovené vyhláškou č. 504/2002 Sb.
v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele. Společnost nepoužívá
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zvláštní metody, které by nebyly popsány níže a měly vliv na posouzení situace společnosti.
Účetní závěrka k datu 31.12.2008 podléhá dle platných norem auditu.

3.2. Oceňování
3.2.1. Způsob oceňování nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku
vyrobeného vlastní činností
Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek vyrobený ve společnosti, pokud se aktivuje, je
oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady a výrobní
režii vztahující se k výrobě tohoto nehmotného či hmotného dlouhodobého majetku.
3.2.2. Způsob oceňování nakupovaných zásob
- Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami.
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením
souvisejících (náklady na přepravu, provize atd.).
3.2.3. Způsob oceňování zásob vytvořených vlastní činností
Vlastní výrobky a nedokončená výroba se oceňují skutečnými ( předem stanovenými )
vlastními náklady. Vlastní ( předem stanovené ) náklady zahrnují přímé materiálové a
osobní náklady a podíl výrobní režie (správní režie)
3.2.4. Odložená daň
O odložené dani nebylo účtováno.
3.2.5. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této
ceně a pořízeného v průběhu účetního období
Reprodukční pořizovací cena se stanovuje na základě posudku znalce. Reprodukční
pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm
účtuje.
3.2.6. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen
Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen
nakupovaných zásob a zásob vyrobených ve vlastní režii.
Pořizovací cena zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením
souvisejících:
-

clo

-

náklady na přepravu

-

skladné

-

provize

3.2.7. Podstatné změny ve způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů
účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a
s vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a
výsledku hospodaření, je-li to reálné stanovit (viz § 7 odst.5 zákona)
Nedošlo k žádným změnám.
3.2.8. Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací
pro stanovení jejich výše

Tvorba opravných položek
Účetní opravné položky se vytvářejí k majetku, u kterého se při inventarizaci zjistí, že jeho
ocenění v účetnictví je vyšší než momentální tržní cena, avšak tato skutečnost je
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přechodného charakteru. V případech trvalého znehodnocení majetku je nutno tento
majetek odepsat při respektování platných účetních i daňových postupů.

Směrnice:
a) Opravné položky u dlouhodobého majetku
Pokud nastanou důvody k vytvoření opravných položek, o jejich výši a zúčtování rozhodne
na návrh hlavní inventarizační komise vedení společnosti a podkladem k zúčtování je zápis
z jednání (porady) vedení společnosti.

b) Opravné položky u zásob
Tvorba je závislá na obrátkovosti zásob. Na základě výsledků inventarizace stanoví tvorbu
opravných položek ředitel společnosti.

c) Opravné položky u pohledávek
- jejich tvorba bude v závislosti na lhůtě jejich splatnosti v kombinaci s tvorbou zákonných
položek
Opravné položky k pohledávkám se vytváří k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a
vyrovnávacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám, které jsou účtovány v účetnictví.
Návrh tvoření opravné položky na pohledávky je předkládán inventarizační komisi, která
prováděla dokladovou inventuru pohledávek. Podkladem je rozbor pohledávek po lhůtě
splatnosti a podle míry a formy jištění pohledávek.
V roce 2008 nebyly vytvořeny žádné opravné položky.
3.2.9. Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité
odpisové metody
Účetní odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku jsou vypočteny na základě
pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
3.2.10. Metoda evidence drobného majetku a jeho případného odepisování
Jednotlivé předměty jsou evidovány dle druhů a množství v operativní evidenci na počítači
a podléhají ročně inventarizaci. Vyřazení se provádí na základě inventarizační komise nebo
dle řádně zdůvodněného návrhu (likvidační protokol) Do evidence jsou zařazovány veškeré
předměty tohoto charakteru bez omezení spodní finanční hranice. Předměty s pořizovací
hodnotou nad 10 000 Kč,- jsou odepisovány po dobu 2 let, pokud se nejedná o předměty
pořízené z dotací.
3.2.11. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Majetek a závazky se přepočítávají denním devizového trhu stanoveným
k okamžiku ocenění.

ČNB a to

4. Doplňující informace k rozvaze výkazu zisků a ztrát
4.1. Významné skutečnosti, které nelze z účetních výkazů vyčíst,
protože v nich nejsou zahrnuty, nebo jsou kompenzovány s jinými
položkami a nejsou vykázány samostatně
Vlastní jmění – vklad zakladatele

17 955 tis. Kč
Výroční zpráva Nemocnice Žatec o.p.s. /rok 2008/

-

-

dotace poskytnuté MÚ Žatec
15 304,(z toho v letošním roce investiční ve výši1 500 tis. Kč na pořízení a implementaci
software)
dary od MÚ Žatec
18 241 tis. Kč
dary ostatní
5 517 tis. Kč
ostatní
7 491 tis. Kč
v letech 1998 až 2005 byly dle smlouvy s městem Žatec účtovány oprávky, které byly
na straně aktiv a snižovaly hodnotu majetku. Po dohodě s auditorem byly přeúčtovány
na stranu pasiv. Tímto účtováním nebyl dotčen výsledek hospodaření.

4.2. Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a
okamžikem sestavení účetní závěrky, tj. události, které představují
neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků v okamžiku sestavení
účetní závěrky a jejichž neuvedení by mohlo ovlivnit rozhodování
uživatelů účetních informací
Společnost prověřila všechny oblasti určené vnitřní směrnicí a vyplynulo, že mezi
rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
a) nenastaly žádné významné události

4.3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
4.3.1. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku
Stav k
31.12.06

Přírůstky

Software

526

0

526

34

560

Celkem

526

0

526

34

560

Pořizovací cena

Převody

Úbytky

Stav k
31.12.07

Přírůstky Převody

Úbytky

Stav k
31.12.08

4.3.2. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku
Stav k
31.12.06

Přírůstky

Budovy

13 659

Samost. movité věci

29 587

Pořizovací cena

Převody

Úbytky

Stav k
31.12.07

60

12 260

1459

15 318

203

44 702

Přírůstky Převody

Úbytky

Stav k
31.12.08
1 459

2 506

3 066
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44 142

4.4. Pohledávky
4.4.1. Rozbor pohledávek dle splatnosti, výše opravných položek
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů dle splatnosti:
Brutto hodnota
Termíny splatnosti

Opravná položka

Běž. obd.

Min. obd.

9 895

15 143

Po splatnosti od 0 do 3
měsíců

148

32

Po splatnosti od 3 do 6
měsíců

31

8

Po splatnosti od 6 do 12
měsíců

29

1

220

217

10 323

15 401

Pohledávky z obch. vztahů
před lhůtou splatnosti

Po splatnosti nad 12
Celkem

Běž.
obd.

Min.
obd.

Netto hodnota
Běž. obd.

Min. obd.

Krátkodobé pohledávky (vazba na rozvahu):

Typ pohledávek

Pohledávky z obchodních
vztahů
Sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění
Stát – daňové pohledávky

Netto hodnota celkem
Běž. obd.

Min. obd.

10 322

15 401

0

0

21

0

Krátkodobé poskytnuté
zálohy

0

Dohadné účty aktivní

0

Jiné pohledávky

0

0

10 356

15 401

Celkem

Z toho netto hodnota
k podnikům ve skupině
Běž. obd.

Min. obd.
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4.5. Závazky
4.5.1. Rozbor závazků dle splatnosti
Rozbor krátkodobých závazků z obch. styku dle splatnosti
Termíny splatnosti

Brutto hodnota
Běž. obd.

Min. obd.

Závazky před lhůtou splatnosti

7 438

7 697

Po splatnosti od 0 do 6 měsíců

12 401

13 781

615

2 905

0

302

20 454

24 685

Po splatnosti od 6 do 12 měsíců
Po splatnosti nad 12 měsíců
Celkem

Ostatní dlouhodobé závazky:
nejsou

4.6. Ostatní pasiva
Výdaje příštích období zahrnují především částku za odmítnuté tržby VZP a jsou účtovány
do nákladů v období, s kterým věcně a časově souvisí.

4.7 Mimobilanční údaje
4.7. Majetek neuvedený v rozvaze
Druh majetku

Hodnota (v pořiz.cenách)
Běž. obd.

Min. obd.

Drobný hmotný majetek (operativní evidence)

8 479

7 588

Celkem

8 479

7 588

Zpracovala : Holatová Alena
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Závazky a pohledávky
Stav k 31.10.2008
Aktiva
Za odběrateli služeb
Za zaměstnanci
Za obyvateli
Peníze v hotovosti
Peníze v bankovním ústavu
Peníze na cestě
Dohadné účty aktivní
Poskytnuté zálohy

Aktiva celkem

Stav k 30.11.2008
Aktiva
Za odběrateli služeb
Za zaměstnanci
Za obyvateli
Peníze v hotovosti
Peníze v bankovním ústavu
Peníze na cestě
Dohadné účty aktivní
Poskytnuté zálohy

Aktiva celkem

Stav k 31.12.2008
Aktiva
Za odběrateli služeb
Za zaměstnanci
Za obyvateli
Peníze v hotovosti
Peníze v bankovním ústavu
Peníze na cestě
Dohadné účty aktivní
Poskytnuté zálohy

Aktiva celkem
Zpracovala: Holatová

Kč
11 109 692,45
0,00
0,00
164 986,00
9 165 982,58
2 011,00

Pasiva
Kč
Za dodavateli
19 918 377,91
Za zaměstnanci (mzdy)
90 926,00
Za finančním úřadem (daně)
561 722,00
Za OSSZ, ZP
2 399 915,86
Půjčka - Město
1 800 000,00
účelová dotace - Město
86 000,00
Nevyfakturované dodávky
1 780 109,20
2 027 943,61 Za zaměstnanci (spoření)
4 341 580,00
Přijaté zálohy
46 293,00
Závazky-depozita (dědictví)
166 347,50
Penzijní připojištění
47 700,00
Daň z přidané hodnoty
50 764,00
22 470 615,64 Pasiva celkem
31 289 735,47
Platební deficit
-8 819 119,83

Kč
10 736 563,65
0,00
0,00
215 359,00
8 416 499,59
1 508,00

Pasiva
Kč
Za dodavateli
20 447 202,51
Za zaměstnanci (mzdy)
92 060,00
Za finančním úřadem (daně)
591 567,00
Za OSSZ, ZP
2 516 464,85
Půjčka - Město
1 800 000,00
účelová dotace - Město
86 000,00
Nevyfakturované dodávky
1 958 789,12
2 257 834,01 Za zaměstnanci (spoření)
4 475 573,00
Přijaté zálohy
51 462,00
Závazky-depozita (dědictví)
165 752,50
Penzijní připojištění
47 700,00
Daň z přidané hodnoty
40 713,00
21 627 764,25 Pasiva celkem
32 273 283,98
Platební deficit
-10 645 519,73

Kč
10 322 551,18
0,00
0,00
218 164,00
10 175 627,08
2 614,00
12 640,80
179 048,02

Pasiva
Kč
Za dodavateli
20 454 155,97
Za zaměstnanci (mzdy)
101 227,00
Za finančním úřadem (daně)
639 311,00
Za OSSZ, ZP
2 691 846,00
Půjčka - Město
1 800 000,00
účelová dotace - Město
1 500 000,00
Nevyfakturované dodávky
0,00
Za zaměstnanci (spoření)
4 673 304,00
Přijaté zálohy
0,00
Závazky-depozita (dědictví)
182 819,50
Penzijní připojištění
47 700,00
Daň z přidané hodnoty
70 454,00
20 910 645,08 Pasiva celkem
32 160 817,47
Platební deficit
-11 250 172,39
V Žatci 10.3.2009
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Podíl příjmů jednotlivých oddělení na celkových příjmech za zdravotní péči
Nákladové středisko
Doprava

Kod

Výnosy za zdrav.péči [Kč]

40

3 125 293

Interna včetně JIP

1101

17 549 553

Dětské odd.

1120

8 918 815

Gynekologicko-porodní odd.

1130

5 113 569

Chirurgie včetně JIP

1140

22 448 835

ARO

1142

4 120 390

Následná péče

1150

16 403 082

OKB

2991

14 983 844

Lékárna

2992

29 666 308

RDG

2995

5 603 958

Sociální lůžka

1151

1 426 540

Chirurgická ambulance

2241

1 116 893

Gynekologická ambulance

1132

258 173

LSPP dospělá

031

402 827

LSPP dětská

032

337 147

CELKEM

131 475 227
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Podíl materiálových nákladů
Účet

kod

náklady

podíl [%]

Léky

50101

2 776 942

14,00

Krev

50102

2 204 327

11,11

RDG materiál

50103

424 344

2,14

SZM - ostatní materiál

50104

6 420 467

32,37

Potraviny

50108

2 566 709

12,94

Infuze

50119

486 795

2,45

Plyny

50120

1 399 537

7,06

DHIM do 10.000,- Kč

50121,50125

1 086 475

5,48

PHM, oleje, mazadla

50107,50117

731 938

3,69

Literatura, kancelářské a čistící potřeby.

50110,50112

850 441

4,29

ND, údržba materiálu a zdravotnické techniky

50111,50115

179 732

0,91

Prádlo, oděv, obuv - o.p.p.

50113,50114

206 049

1,04

Ostatní, občerstvení

50116,50191

499 260

2,52

CELKEM

501XX

19 833 016
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Podíl příjmů od jednotlivých zdravotních pojišťoven vč. placených služeb

Pojišťovna

Příjmy v roce 2008

%

83391749

63,4

Vojenská ZP (201)

4157667

3,2

Hutnická ZP (205)

3006

0,0

Oborová ZP (207)

2927782

2,2

26718

0,0

4424956

3,4

Revírní bratrská ZP (213)

13745

0,0

ZP Metal Aliance (217)

97556

0,1

Česká národní ZP (222)

1655844

1,3

Pacienty hrazené služby

5109896

3,9

29666308

22,6

131475227

100

VZP (111)

ZP Škoda (209)
ZP MV ČR (211)

Tržba za prodej léků
Celkem příjmy
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Podíl příjmů od jednotlivých zdravotních pojišťoven vč. placených služeb

Pojišťovna

rok 2008

rok 2007

rozdíl (2008-2007)

111

VZP

83 391 749

90 155 556

201

VoZP

4 157 667

3 971 432

205

Hutnická ZP

3 006

6 599

207

Oborová ZP

2 927 782

2 999 326

209

ZP Škoda

26 718

2 897

23 821

211

ZP MV ČR

4 424 956

4 356 049

68 907

213

Revírní bratrská ZP

13 745

37 689

217

ZP Metal Aliance

97 556

66 947

222

ČNZP

1 655 844

1 631 622

Služby hrazené pacienty

5 109 896

1 016 546

29 666 308

34 161 234

-

4 494 926

131 475 227

138 405 903

-

6 930 676

Tržba za prodej léků
CELKEM

-

6 763 807
186 235
-

-

3 593
71 544

23 944
30 609

-

24 222
4 093 350
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Podíl jednotlivých nákladových skupin na celkových nákladech

Účet č.

Popis

Celkem 2008 [Kč]

%

19 833 016

12,5

6 251 229

4,0

24 022 971

15,2

501

Spotřeba materiálu

502

Spotřeba energií

504

Prodané zboží

511

Údržba

1 937 539

1,2

512-518

Služby, cestovné

6 237 000

3,9

521

Mzdové náklady

66 793 350

42,2

524

Odvody, SP, ZP, sociální náklady

23 951 030

15,1

Ostatní 5xx

Ostatní náklady

1 969 028

1,2

551

Odpisy majetku

7 165 624

4,5

Celkem

158 160 787
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Podíl jednotlivých nákladových skupin na celkových nákladech
Účet č.
501
502
504
511
512-518
521
524
ostatní 5..
551

Popis
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Prodané zboží
Údržba
Služby, cestovné
Mzdové náklady
Odvody, SP, ZP, soc. nákl.
Ostatní náklady
Odpisy majetku
Celkem

rok 2007
20 105 088,17
5 866 615,11
28 436 451,80
1 840 420,99
6 437 304,92
59 659 868,00
20 911 235,02
19 073 714,79
4 500 133,16
166 830 831,96

rok 2008
rozdíl
19 833 016,00
-272 072,17
6 251 229,00
384 613,89
24 022 971,00
-4 413 480,80
1 937 539,00
97 118,01
6 237 000,00
-200 304,92
66 793 350,00
7 133 482,00
23 951 030,00
3 039 794,98
1 969 028,00 -17 104 686,79
7 165 624,00
2 665 490,84
158 160 787,00
-8 670 044,96
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Vývoj zaúčtovaných tržeb od jednotlivých pojišťoven od roku 2003 - 2008

2003

2004

2004

2006

2007

2008

VZP

59 284 494

77 822 372

82 845 332

82 596 159

90 155 557

83 391 749

Vojenská ZP

3 357 950

3 613 648

3 746 341

3 780 130

3 971 432

4 157 667

Hutnická ZP

1 024

3 950

10 242

2 135

6 600

3 006

Oborová ZP

1 485 819

1 648 400

2 256 425

3 616 705

2 999 326

2 927 782

ZP Škoda

12 136

12 317

47 746

11 762

2 898

26 718

ZP MV ČR

3 816 262

3 455 262

4 035 759

4 516 505

4 356 049

4 424 956

Revírní bratrská
ZP

606

13 727

15 832

32 211

37 690

13 745

ZP Metal Alliance

68 599

97 148

31 754

156 875

66 948

97 556

ČNZP

1 181 073

2 000 922

1 626 280

1 390 190

1 631 622

1 655 444
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Hospodářský výsledek za období 1997 - 2008

rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

HV
-252 666,44
276 530,55
199 747,46
-1 933 137,84
-10 706 630,01
-6 121 609,93
-6 035 292,34
10 542,59
19 867,90
-4 724 844,97
-12 942 447,98
-9 305 353,46
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8.7 Hodnocení rozpočtu Nemocnice Žatec o.p.s. na rok 2008

Na rok 2008 byla plánovaná ztráta ve výši 14 974tis.Kč, náklady ve výši 164 333tis.
Kč a výnosy ve výši 149 359tis.Kč.
Náklady v roce 2008 byly ve srovnání s rozpočtem nižší o 6 172tis.Kč. Úspora byla
především ve spotřebě materiálu a to léků a krevních derivátů, jelikož od května 2008 byl
zastaven provoz gynekologicko-porodního oddělení.
Nebyla naplněna položka 504-prodej zboží, kde úspora činí 3 677tis.Kč. I přestože
nebylo prodáno plánované množství zboží, marže byla překročena oproti plánu o 343tis.Kč.
Další úspora byla ve spotřebě energií a to ve výši 1 149tis. Kč oproti plánu. Největší nárůst
nákladů byl u účtu 551 odpisy HIM a NHIM o 3 066tis.Kč. Tato nákladová položka byla
překročena, protože se začal odepisovat majetek darovaný zřizovatelem v pořizovací ceně
10 739tis.Kč. Ostatní nákladové položky se vyvíjely dle plánovaného rozpočtu.
Celkové příjmy za rok 2008 byly nižší než předpokládal rozpočet o 503tis.Kč.
Hlavní příčinou nenaplnění plánovaných příjmů bylo zastavení činnosti gynekologickoporodního oddělení, které se projevilo v položce 600-tržby za vlastní výkony a to nižšími
příjmy oproti plánu ve výši 8 691tis.Kč. Tento výpadek byl částečně nahrazen ostatními
výnosy ve výši 1 557tis.Kč, především příspěvek na provoz LSPP. Dále dotacemi od
zřizovatele a MPSV ČR ve výši 9 494tis.Kč. Tyto dotace byly účelové a jednalo se o dotaci
na úhradu závazků po splatnosti ve výši 8 000tis.Kč, dotaci na sociální lůžka a LSPP ve
výši 494tis.Kč a dotaci na pořízení hardwaru pro NIS ve výši 1 000tis.Kč.
Výnosy z prodeje služeb naplnily rozpočet na 101% a tržby za prodej HIM ve výši
474tis.Kč překročily rozpočet, jelikož prodej daného HIM nebyl do rozpočtu zahrnut.
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Porovnání výkonnosti

Body

rok
akutní péče
následná péče
celkem

2003

2004

2005

2006

2007

2008

72 993 045

77 714 280

6 378 410

9 289 060

84 899 523

94 532 750

91 895 285

81 190 716

9 728 005

10 575 140

9 690 845

9 190 802

79 371 455

87 003 340

94 627 528

105 107 890

101 586 130

90 381 518
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