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1. Úvodní slovo fieditele
Opût ubûhl dal‰í pracovní rok Nemocnice Liberec. Na jedné stranû je tfieba se ohlédnout, pokusit
se rekapitulovat a na druhé stranû vytváfiet podmínky pro dal‰í rozvoj. Hodnocení není nikdy jednoduché. Je ovlivnûno tím, z jakého úhlu pohledu se na dané období ãlovûk dívá. Jiné je z pohledu vedení nemocnice a orgánÛ státní správy, jiné je z pohledu lékafiÛ, zdravotních sester, ãi dal‰ích
pracovníkÛ. NejdÛleÏitûj‰í pohled na kvalitu ãi nekvalitu nemocnice v‰ak patfií na‰im pacientÛm.
Základní snahou celého vedení na‰í organizace musí b˘t co nej‰ir‰í pohled s cílem vyváÏit a naplnit v‰echny potfiebné parametry medicínské a ekonomické. Základním ukazatelem musí b˘t efektivní a kvalitní péãe o pacienta spojená s jeho subjektivním pocitem spokojenosti. Rok 2000 jsme
vyhlásili Rokem komunikace s pacientem, s cílem zlep‰it vztahy mezi zdravotníky a pacientem, postavit na‰e pacienty do rovnoprávné polohy zaloÏené na vzájemné dÛvûfie a pfiedev‰ím informovanosti. Lze konstatovat, Ïe v této oblasti do‰lo a dochází k mnohému zlep‰ení.
Pro poskytování léãebné péãe ve v‰ech medicínsk˘ch oborech se projevila snaha nacházet a zaji‰Èovat optimální podmínky, které vytváfií pfiedpoklad pro její efektivitu a kvalitu. V roce 2000 zaãala seriozní diskuse o tom, jak˘m smûrem se bude Nemocnice Liberec dále rozvíjet. Je více neÏ
pravdûpodobné, Ïe nebude dokonãena v˘stavba diagnostického a terapeutického centra na kraji
mûsta. Tato stavba by mûla b˘t vyuÏita k v˘stavbû krajského centra integrovaného záchranného
systému. Z tohoto dÛvodu se zpracovává koncepce rozvoje nemocnice uvnitfi stávajícího areálu,
která by mûla vyústit v zahájení v˘stavby pavilonu traumatologického centra. To v sobû bude koncentrovat obory poskytující pfieváÏnû urgentní péãi – traumatologii, neurochirurgii, ortopedii, ARO
a dignostickou linku tvofienou pracovi‰ti CT, NMR a angiografie.
Do této koncepce zapadá pokraãující v˘stavba Pavilonu péãe o matku a dítû s obory gynekologie,
porodnice, dûtského lékafiství vãetnû perinatologického centra. Toto moderní pracovi‰tû by mûlo
b˘t dokonãeno v roce 2002. Z dal‰ích programov˘ch
projektÛ je tfieba zmínit naplÀování koncepce energetick˘ch úspor, koncepce informaãních systémÛ a technologií, telekomunikací a dal‰ích.
Nejcennûj‰í investice je v‰ak vytváfiení korektního prostfiedí pro zamûstnance. Rozumím tím takové prostfiedí,
ve kterém se budou na‰i zamûstnanci cítit profesnû, platovû a vztahovû uspokojeni. PovaÏuji to za jeden z klíãov˘ch prvkÛ vytváfiení podmínek pro rostoucí spokojenost pacienta. V roce 2000 byl zahájen proces navy‰ování mezd, kter˘ by mûl i v dal‰ích letech pokraãovat.
Je v‰ak zfiejmé, Ïe pfii souãasn˘ch omezen˘ch a ãasto nedostateãn˘ch finanãních zdrojích jde o spoleãn˘ úkol v‰ech. Lékafii, sestry, technicko hospodáfi‰tí pracovníci, dûlníci, prostû v‰ichni se musí na v‰ech
úrovních snaÏit zv˘‰it efektivitu a v˘konnost, sniÏovat náklady a tím pfiispût k celkovému rozvoji na‰í
nemocnice. Pfii hodnocení roku 2000 lze konstatovat, Ïe se tento pozitivní trend podafiilo nastartovat.
Z mého pohledu se dá hodnotit rok 2000 vcelku dobfie. Nemocnice hospodafiila kladnû, není zadluÏená, v mnoh˘ch oborech stoupá kvalita, mzdy prokazatelnû rostly. A za to v‰em zamûstnancÛm
nemocnice patfií mÛj dík a uznání.
MUDr. Jaroslav Krutsk˘
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2. Organizace fiízení Nemocnice Liberec
fieditel

pracovi‰tû útvaru
krizového
managementu

sekretariát
fieditele

odbor vnitfiních
vûcí

úsek námûstka pro
o‰etfiovatelskou
péãi

úsek lékafiského
námûstka

úsek ekonomického
námûstka

úsek technického
námûstka

Vedení Nemocnice Liberec
¤editel
Lékafisk˘ námûstek
Námûstek pro o‰etfiovatelskou péãi
Ekonomick˘ námûstek
Technick˘ námûstek

MUDr. Jaroslav Krutsk˘
MUDr. Radko Janou‰ek
PhDr. Alena Riegerová
Ing. Pavel Zahradníãek
Ing. âesta Havrda

Poradní orgány
Porada vedení nemocnice
Rada vedoucích SZP departmentÛ
Vûdecká rada
Léková komise
Komise pro racionální vyuÏívání
zdravotnického materiálu
Komise pro posuzování nezbytn˘ch
diagnostick˘ch metod

Rada vedoucích lékafiÛ departmentÛ
Etická komise
Rada pro kvalitu
Investiãní komise
Nemocniãní komise pro jadernou
bezpeãnost
Komise pro konsolidaci laboratofií
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Zdravotnick˘ úsek
vedoucí lékafi – primáfi
Funkãní diagnostika
V‰eobecní interna
Kardiologie
Revmatologie
Nefrologie a dial˘za
Gastroenterologie
Diabetologie
Plicní oddûlení
Infekce
Následná péãe (LDN)
V‰eobecná chirurgie
Cévní chirurgie
Traumatologie
Onkochirurgie
Urologie
Ortopedie
Dûtské oddûlení
Gynekologie a porodnictví
Psychiatrie
Rehabilitace
Klinická biochemie
Neurochirurgie
Neurologie
ORL
Oãní oddûlení
Stomatochirurgie
KoÏní oddûlení
Klinická onkologie
Radiaãní onkologie
ARO
Patologie
Hematologie
Transfúzní oddûlení
Klinická mikrobiologie
Klinická a soudní toxikologie
Radiodiagnostika
Nukleární medicína
Nemoci z povolání
Ústavní lékárna
Domácí péãe (TOP)
Ústavní epidemiolog
Odbor pohotovostní a
dopravní sluÏby

MUDr. Pavel Lang
MUDr. Jan Nedvídek
MUDr. Miroslav KoÈátko
MUDr. Michaela Kulhavá
MUDr. Antonín Knotek
MUDr. Jifií JankÛ
MUDr. Alena Klimoviãová
MUDr. Jifií Vytiska
MUDr. Lenka Nedvûdová
MUDr. Alena Jiroudková
MUDr. Miroslav Baader
MUDr. Jan Maru‰iak
MUDr. Stanislav Taller
MUDr. Zdenûk Havlík
MUDr. Anna Kleiblová
MUDr. Jifií Janata
MUDr. Martin Zítek
MUDr. Jan Aulehle
MUDr. Lumír Tau‰, CSc.
MUDr. Libor Kuãera
MUDr. Lubomír Dlouh˘
MUDr. Petr Suchomel
MUDr. Lenka Pení‰ková
MUDr. Alois Kafka
MUDr. Milada ·uchmová
MUDr. Ladislav Dzan
MUDr. Dana Frydrychová
MUDr. Libor Hanu‰
MUDr. Magda MacháÀová
MUDr. Radko Janou‰ek
MUDr. Josef Mikulá‰tík
MUDr. Jaromír Madûra
MUDr. Renata Procházková
MUDr. Vladimír Kracík
Ing. Ludûk KfiíÏ
MUDr. Jan Beran
MUDr. Milo‰ Mejstfiík
MUDr. Dana âermáková
PharmDr. Kamil Hrub˘
Eva Knotková
MUDr. Josef ·ámal
Zdenûk Îìársk˘
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vedoucí SZP – vrchní sestra
Iva ·kodová

Daniela Jandová
Eva Ko‰Àarová
Vûra Kubelková
Mgr. Ladislava Kohoutová

Franti‰ka Dostálová
Milada Trávníãková
Marie Horská
Dana Mormanová
Jana Andr‰ová
Zora BuÀatová
Zdena Rychnovská
Milena Dudová
Renata ¤íhová
Lenka Barretová
Vûra Donátová
Ingeborg Pla‰ilová
Dana Hrstková
Jaroslava Vin‰álková
Vladimíra Horová
Milena Toma‰oviãová
RNDr. Dagmar KuÈková
Ivana Veselá
Jindfii‰ka âerná
Marie Libertová
Franti‰ek ·ebek
Olga Girsová
Alena Rejmanová
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Ekonomick˘ úsek
vedoucí oddûlení
Ing. Renata Novotná
Ing. Jan Steyer
Dagmar H˘zlerová
Ing. Jan Gavlák

Oddûlení finanãní úãtárny
Oddûlení pro zdravotní poji‰Èovny
Oddûlení mzdové úãtárny
Oddûlení rozpoãtu a statistiky

Technick˘ úsek
Odbor provozu a správy majetku
Provozní oddûlení (vãetnû prádelny)
Oddûlení materiálnû-technického zásobování
Oddûlení energetiky a vodního hospodáfiství
Oddûlení údrÏby
Oddûlení reprografie
Stravovací oddûlení
Oddûlení ubytovacích sluÏeb

vedoucí odboru
Ing. Jaroslav Langr

vedoucí oddûlení
Ing. Jifií ¤ehofiek
Ing. Pavel ·vec
Tomá‰ Martenek
Alena Volfová
Ing. Jan Puhal

Oddûlení zdravotnické techniky
Oddûlení v˘poãetní techniky a telekomunikací
Oddûlení investiãní
Oddûlení zdravotnického zásobování
Oddûlení vefiejn˘ch zakázek
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3. Úsek lékafiského námûstka
Úvod
Hodnocení priorit roku 2000:
Personální
StûÏejní úkol, zlep‰it komunikaci mezi lékafiem a pacientem byl neustále sledován na v‰ech
úrovních fiízení a z poãtu stíÏností podan˘ch v této oblasti se dá usuzovat, Ïe úroveÀ komunikace zÛstává na stejné úrovni. Jak je patrné z personální charakteristiky lékafiského úseku, podafiilo se opût zv˘‰it odbornost lékafiÛ a tím zajistit odborné ambulance Nemocnice Liberec
erudovan˘mi lékafii.
Investiãní
Podafiilo se v podstatû dokonãit první fázi rekonstrukce Pavilonu péãe o matku a dítû (PPMD).
Ekonomické
Poprvé od vzniku samostatné Nemocnice Liberec se podafiilo, díky intenzivní spolupráci v‰ech
úsekÛ dosáhnout kladného hospodáfiského v˘sledku.

Personální charakteristika
Poãet lékafiÛ se zv˘‰il o 8 a bylo pfiijato 12 absolventÛ. Jsem rád, Ïe Nemocnice Liberec pfiijímá
absolventy lékafisk˘ch fakult, ale i farmaceuty a jiné vysoko‰koláky, neboÈ se tak zvy‰uje odborná
úroveÀ na‰ich klinick˘ch oborÛ, jako velk˘ vklad do budoucnosti. ZároveÀ se tak vytváfií záloha
pro poskytování specializované zdravotní péãe v terénu. Otázka v˘chovy lékafiÛ v‰eobecné odbornosti je‰tû není vyfie‰ena zejména ze strany ministerstva zdravotnictví a zdravotních poji‰Èoven.
V souãasné dobû nemocnice nemÛÏe vychovávat
v‰eobecné lékafie pro terén, vzhledem k vysoké finanãní nároãnosti této v˘chovy. JiÏ chronick˘m
problémem se stal nedostatek lékafiÛ na oddûleních
následné péãe, transfúzním a hematologickém.
Tento problém budeme fie‰it v roce 2001 ve spolupráci s primáfii pfiíslu‰n˘ch oborÛ a vedoucím primáfiem departmentu I.

Poãet lÛÏek a jejich struktura
Poãet lÛÏek a jejich struktura se pfiíli‰ nezmûnily.
Zmûnila se v‰ak kvalita, zvlá‰tû pak u intenzivních lÛÏek. Zakoupením dvou ventilátorÛ Rafael pro jednotku intenzivní péãe chirurgie a dvou ventilátorÛ Rafael pro ARO se zv˘‰ila kapacita nejkvalitnûji vybaven˘ch lÛÏek a tím i prostor pro chirurgické obory a jejich operativu. Zakoupením pfiístroje DIAPACT
pro ARO jsou pak zaji‰tûny eliminaãní metody CVVH, CVVHD pro na‰i nemocnici. Poãátkem roku
2001 se zv˘‰í kvalita akutních i intenzivních lÛÏek na gynekologii po otevfiení ãásti pavilonu PPMD.

Odborná ãinnost
V roce 2000 do‰lo k nárÛstu vysoce specializovan˘ch v˘konÛ. Z interních oborÛ pak nejvíce endoskopick˘ch v˘konÛ na gastroenterologii (po zakoupení diagnostického a terapeutického gastroskopu), dialyzaãních v˘konÛ a to i peritoneální dial˘zy, zv˘‰il se poãet i v predialyzaãním programu. Z chirurgick˘ch oborÛ nejvíce narostl poãet laparoskopick˘ch v˘konÛ, zvlá‰tû pak na gynekologii. Nové operaãní techniky byly zavedeny v traumatologii, neurochirurgii, cévní chirurgii a onkochirurgii. Z komplementu stoupá poãet v˘konÛ v intervenãní radiologii, i kdyÏ velk˘ rozvoj se
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musí oãekávat v následujících letech. Stabilizoval se provoz na oddûlení klinické biochemie, pfiesunutím poslední laboratofie z b˘valé polikliniky Klá‰ter. Nedafií se zatím pfiíli‰ stabilizovat situaci
na oddûlení klinické mikrobiologie pfieváÏnû díky ne zcela ideálním interpersonálním vztahÛm.
V˘raznû se zv˘‰ila úroveÀ transfúzního centra nakoupením nové technologie. Stabilizovala se ãinnost lékafiské sluÏby první pomoci.

Vzdûlávací a vûdecká ãinnost
V roce 2000 pfiedná‰eli na‰i lékafii na mnoha zahraniãních kongresech, neurochirurg a traumatolog
jako invited speaker, oba téÏ v zahraniãí operovali. Primáfii neurochirurgie, traumatologie a cévní
chirurgie byli zvoleni do evropsk˘ch v˘borÛ odborn˘ch spoleãností.
PfieváÏnû na neurochirurgii stáÏovali lékafii z Litvy, Loty‰ska, Izraele a Brasilie.
âtyfii lékafii Nemocnice Liberec pokraãují v postgraduálním studiu PhD.
Uspofiádali jsme velmi úspû‰n˘ mezinárodní kongres Alergologie a imunologie, jiÏ tradiãní celostátní semináfie z osteologie, metabolick˘ch poruch a dal‰í. Zv˘‰il se poãet odborn˘ch oborov˘ch
semináfiÛ v rámci Nemocnice Liberec.

V˘hledy a priority na rok 2001
Personální
Je nutné personálnû zajistit a stabilizovat oddûlení následné péãe, infekce, transfúzní a hematologie, interní. Je nutné, aby primáfii oborÛ vychovávali nástupce u zvlá‰tû specializovan˘ch v˘konÛ (endoskopie, laparoskopie, intervenãní radiologie, implantace pacemakerÛ, bronchoskopie atd.).
Investiãní
Zajistit podmínky pro dokonãení Pavilonu péãe o matku a dítû a s tím spojené zmûny v dislokaci oborÛ porodnice, dûtského oddûlení a neonatologie.
Dokonãit rekonstrukci ambulance chirurgie pro pfiíjem polytraumat a metabolické jednotky.
Ekonomické
SniÏovat náklady na léky, speciální zdravotnick˘ materiál a ostatní PZT .
Kontrolovat a dodrÏovat rozpoãty jednotliv˘ch nákladov˘ch stfiedisek, zkvalitnit vykazování
v˘konÛ zdravotním poji‰Èovnám. PouÏitím v‰ech nástrojÛ fiízení udrÏet vyrovnan˘ hospodáfisk˘
v˘sledek
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4. Úsek námûstka pro o‰etfiovatelskou péãi
Úvod
Do roku 2000 vstoupil o‰etfiovatelsk˘ úsek s nov˘m organizaãním ãlenûním o‰etfiovatelsk˘ch departmentÛ. Tyto zmûny sledovaly maximální funkãnost o‰etfiovatelsk˘ch departmentÛ jako nástroje fiízení.
Priority stanovené pro rok 2000 se podafiilo splnit:
Funkcí vedoucí sterilizaãního centra byla povûfiena sestra Irena ÎÛrková, která se zaslouÏila o zkvalitnûní sluÏeb ke spokojenosti uÏivatelÛ.
Ve dnech 11.–13. kvûtna se uskuteãnilo 1. ãesko-nûmecko-polské o‰etfiovatelské sympozium
„O‰etfiovatelství bez hranic“. Odborného semináfie se zúãastnilo pfies 400 stfiednû zdravotnick˘ch
pracovníkÛ v‰ech tfií zemí, ktefií si vymûnili zku‰enosti z odborné o‰etfiovatelské péãe.
V prÛbûhu roku 2000 probûhlo pro‰kolení sester v o‰etfiovatelském procesu formou tfií celoústavních semináfiÛ. Úãastnilo se celkem 400 sester z na‰í nemocnice.
Koncem roku 2000 byla sjednocena o‰etfiovatelská dokumentace v nemocnici (s v˘jimkou odd.
dlouhodobû nemocn˘ch), která obsahuje formuláfi vstupní o‰etfiovatelské anamnézy, plánu o‰etfiovatelské péãe, sesterské pfiekladové zprávy. Denní záznamy o pacientech, vãetnû lékafisk˘ch byly
sjednoceny do 2 typÛ formuláfiÛ – pro chirurgické obory a interní obory. (Zvlá‰tní formuláfie zÛstávají na psychiatrii a dûtském oddûlení.) Práce s dokumentací systémem organizátorÛ HINZ se roz‰ífiila na témûfi celou nemocnici (bez psychiatrie, LDN a dûtského odd.). Zatím její
vyuÏívání není plnohodnotné. Leckde je
práce s dokumentací doprovázena organizaãními zmûnami v o‰etfiovatelském procesu, které se nesetkávají u lékafiÛ s pozitivním ohlasem.
V listopadu roku 2000 byl proveden audit
na hygienickou dezinfekci rukou (HDR)
o‰etfiovatelského personálu dle stejné metodiky jako v roce 1999. V˘sledky se po
opatfieních poãátkem roku 2000 v˘raznû
zlep‰ily, a to v teoretické a praktické ãásti. Hygienické návyky a postupy se stávají u personálu více a více zaÏit˘mi. V souvislosti s dodrÏováním protiepidemiologick˘ch opatfiení a pfiedev‰ím HDR
byly sledovány náklady na desinfekãní prostfiedky. Celkovû vzrostly náklady o 7,86 % proti roku
1999 (na 3 343 355,– Kã), náklady na HDR ãiní 13 % z celkové ãástky.
V fiíjnu roku 2000 bylo otevfieno pfii interním oddûlení 4B ‰kolící místo pro edukaci v periferní Ïilní kanylaci pro sestry ze zdravotnick˘ch zafiízení Libereckého kraje. Odborn˘m garantem je primáfi
MUDr. Jan Nedvídek spolu s vrchní sestrou Ivou ·kodovou. Lektorskou a organizaãní ãinností byla povûfiena staniãní sestra Viola Kuãerová.
V záfií 2000 byl otevfien druh˘ bûh kvalifikaãního (rekvalifikaãního) kurzu o‰etfiovatel – o‰etfiovatelka.
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O‰etfiovatelská péãe a její kvalita
Ve‰lo v platnost 7 nov˘ch o‰etfiovatelsk˘ch standardÛ pracovních postupÛ:
ã. 25
Resuscitace pediatrická
ã. 26
Pfiedsterilizaãní pfiíprava a sterilizace
ã. 27
O‰etfiovatelská péãe u hemiplegického pacienta
ã. 28
Aplikace chladu
ã. 29
Aplikace tepla
ã. 30
Aplikace inzulinu
ã. 31
O‰etfiovatelská péãe u pacienta s hypoglykémií
Dle roãního plánu bylo provedeno 72 auditÛ (sledování dodrÏování pracovních postupÛ). U 14 auditÛ rozhodla auditorská skupina audit zopakovat pro nedodrÏení správn˘ch zásad. Byla doporuãena
nápravná opatfiení vrchním sestrám.
Byla vypracována podrobná kritéria pro hodnocení vrchních a staniãních sester.
Hodnocení vedoucích zamûstnancÛ patfií bezesporu k úãinn˘m nástrojÛm zvy‰ování kvality.
Pokraãoval kurz komunikativních dovedností veden˘ Mgr. ·lemínovou a Blankou Novotnou. âást
kurzu I. a II. absolvovalo celkem 60 sester. V roce 2000 byl zafiazen do programu kurz ã. III., kter˘ je urãen absolventÛm kurzÛ pfiedchozích. Zamûfiuje
se na zvládání praktick˘ch provozních zku‰eností a situací, a to formou bálintovského sezení. Teoretické informace jsou pouze doplÀkem. V˘raznû se zmûnil organizaãní model v‰ech kurzÛ.
V˘cvikov˘m protistresov˘m programem PhDr. Milana
·tûpanoviãe a Mgr. Leony Chvojkové pro‰lo na jafie
roku 2000 patnáct funkãních sester a ãtrnáct fiadov˘ch
sester. Funkãní sestry byly zafiazeny do programu zámûrnû, aby zhodnotily pfiínos a úãinek a dokázaly doporuãit kurz sv˘m sestrám.
V Institutu pro dal‰í vzdûlávání pracovníkÛ ve zdravotnictví (IDVPZ) v Brnû absolvovalo semináfie zamûfiené na management v o‰etfiovatelství i o‰etfiovatelsk˘ management sedm funkãních sester.
Vzdûlávání v managementu pfiispûl i regionální semináfi pofiádan˘ v na‰í nemocnici v fiíjnu. Jako
pfiedná‰ející byli pozváni manÏelé ·krlovi z firmy Renebo, ktefií se zab˘vají fiízením kvality v o‰etfiovatelské péãi (image sester, kultura organizace, fiízení smûn, fiízení kvality...).
Se sestrami oddûlení dlouhodobû nemocn˘ch pracovala Mgr.
Gerzová z psychologické poradny. Jednalo se o vedení Bálintovsk˘ch skupin a fie‰ení problematiky specifické pro toto oddûlení.
Právní oddûlení evidovalo za rok 2000 dvû oficiální stíÏnosti na
nedostateãnou kvalitu o‰etfiovatelské péãe a pfiístup o‰etfiovatelského personálu k nemocn˘m. Z toho jedna stíÏnost byla shledána opodstatnûnou a byla z ní vyvozena kárná opatfiení.
Byl zpracován plán nákupu antidekubitních matrací na dobu pûti let a schválen v investicích.
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Aktivity o‰etfiovatelského personálu
Akce pofiádané a organizované Nemocnicí Liberec
a) kvûten 2000:
I. ãesko-nûmecké o‰etfiovatelské sympozium „O‰etfiovatelství bez hranic“
(VIII. liberecké dny sester)
b) fiíjen 2000:
regionální semináfi „Lidsk˘ faktor v o‰etfiovatelství“
(pfiedná‰ející: M. a P. ·krlovi)
c) záfií 2000:
celostátní semináfi „Psychologie v rámci o‰etfiovatelského procesu“
semináfi uskuteãnûn jako souãást celostátního t˘dne
du‰evního zdraví ve spolupráci se SZ· a VZ· Liberec
d) listopad 2000:
celostátní semináfi oftalmologické sekce âeské asociace sester
e) celostátní kurz
Bobath koncept v rehabilitaci – veden izraelskou lektorkou
v angliãtinû za asistence fyzioterapeutky H. Kafkové
f) celoústavní pracovní Veãery SZP na téma:
● Komplexní péãe o onkologické pacienty
● Zajímavosti z o‰etfiovatelské péãe u nemocn˘ch s interními chorobami
● Realizace o‰etfiovatelského procesu v Nemocnici Liberec (3x opakováno)
● Práce sestry na neurocentru Nemocnice Liberec
● Klinická biochemie známá a neznámá
● Îena v roli sestry na pfielomu tisíciletí
● Sestra v geriatrii a následné péãi
g) spoleãensk˘ veãer
Vítání absolventÛ 2000 v Nemocnici Liberec
Pfiedná‰ková ãinnost
a)
odborná sdûlení na lokální úrovni:
(oddílenské semináfie, v DPT a celoústavní)
b)
odborná sdûlení na republikové úrovni:
c)
odborná sdûlení na mezinárodní úrovni:
(v angliãtinû: H. Kafková – RHC):

409 pfiedná‰ek
27 pfiedná‰ek
28 pfiedná‰ek
3 pfiedná‰ky

Publikaãní ãinnost
ãasopis Sestra (celostátní):
Adenotomie dfiíve a dnes:
Mentální anorexie:
Moderní kanyly ‰etfiící Ïíly:
O‰etfiovatelská péãe o nemocné s para a tetraplegií:

4 ãlánky
Dvofiáková Hana, ORL
Kuãerová Viola, INT
Kuãerová Viola, INT
Lanková Jaroslava, CHIR

ãasopis O‰etfiovatelství (celostátní)
Komunikace lékafie s pacientem pfii malé vizitû:

Strnadová Jolana, koÏní

Úãast sester na v˘zkumu
Klinická hodnocení lékÛ spoleãnû s lékafii: urologie, koÏní oddûlení, neurocentrum, oddûlení klinické hematologie
Odborné spoleãnosti
(ãlenové v˘boru)
– Z. Rychnovská (OKB): pfiedsedkynû Sekce biochemick˘ch laborantÛ, ãlenka v˘boru âeské spoleãnosti klinické biochemie
– Ilona KfiíÏová: âAS, oftalmologická spoleãnost
– Iva Kvapilová: sekce traumatologick˘ch sester Traumatologické spoleãnosti
– Bc. Jolana Strnadová: Rada pro národní standardy MZ âR
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– Inka Pla‰ilová: âAS, sekce hojení ran
– Bc. Hana Kafková: âAS – Bobath sekce
– Alena Rejmanová: âAS, sekce farmaceutick˘ch laborantÛ
– Zora BuÀatová: Spolek pro organizaci zdrav. kongresÛ v Görlitz
– PhDr. Alena Riegerová: Spolek pro organizaci zdrav. kongresÛ v Görlitz
– Irena ·Èovíãková: Spolek pro organizaci zdrav. kongresÛ v Görlitz
StáÏe
– zahraniãní:
D. Jandová – Görlitz
Z. BuÀatová – Görlitz
P. Jandová – St. Gallen
– republikové:
– v rámci NL:
– jin˘ch nemocnic âR v NL:

3

6 SZP (ve FN)
62 SZP
21 (vût‰inou z regionálních nemocnic)

Priority roku 2001
Otevfiít v nemocnici druhé regionální ‰kolící místo pro edukaci v o‰etfiování ran. Sjednotit postupy
v moderním o‰etfiování ran vlhk˘m procesem, vyuÏívat zku‰eností vy‰kolen˘ch sester „ranafiek“.
Vypracovat pro tyto sestry speciální náplÀ jako sester konzultantek. Spolupracovat s lékafii pfii
o‰etfiování ran.
Provést kvalitní aktivní nábor na zdravotnick˘ch ‰kolách za úãelem doplnûní chybûjícího o‰etfiovatelského personálu. Mimo obor v‰eobecná sestra soustfiedit pozornost na obory: porodní asistentka, zdravotní laborant a dietní sestra.
Zpracovat nov˘ aktualizovan˘ „Manuál pfiípravy nemocného
pfied rentgenov˘m vy‰etfiením“.
Pfiipravit investiãní projekt postupného vybavení lÛÏkov˘ch
stanic moderními dezinfektory podloÏních mís.
Doposud vypracované a pouÏívané o‰etfiovatelské standardy
zpracovat do elektronické podoby a zpfiístupnit je zájemcÛm
z regionálních nemocnic.
Vydat „Manuálek o‰etfiovatelského procesu“, kter˘ bude k dispozici sestrám. Bude obsahovat základní pojmy a charakteristiky o‰etfiovatelského procesu, kter˘mi se sestry mají fiídit.
Pokraãovat ve spolupráci s Klinikou v Görlitz – spolupracovat
na pfiípravû II. nûmecko-ãesko-polského sympozia v Görlitz.
UmoÏnit stáÏe nûmecky mluvícím sestrám v Nûmecku.
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5. Úsek technického námûstka
Úvod
Na úseku technického námûstka (TN) do‰lo v prÛbûhu roku k nûkolika zásadním personálním zmûnám, byl jmenován nov˘ námûstek a vedoucí odboru provozu a správy majetku. V souvislosti se
zmûnou v zaji‰Èování sluÏeb v˘poãetní techniky bylo zfiízeno oddûlení informaãních systémÛ a informaãních technologií (IS IT). Dále v úseku TN
vzniklo nové oddûlení vefiejn˘ch zakázek.
I pfies uvedené personální zmûny se podafiilo splnit
hlavní zámûry a priority v úseku technického námûstka stanovené pro rok 2000.
V oblasti obsluÏn˘ch provozÛ byla dokonãena stavba
prádelenského provozu. V souvislosti s instalovanou
novou technologií se v˘raznû zv˘‰ila kvalita praní
prádla.
Pokraãoval trend zkvalitnûní sluÏeb údrÏby, kdy byly
vyhodnocovány ve‰keré parametry smûfiující k zlep‰ení organizace práce a kvality sluÏeb souvisejících se správou majetku. Ke konci roku byl provoz
údrÏby pfiipraven ke kvalitativní zmûnû ve v‰ech hlavních parametrech.
V oblasti investiãního rozvoje pokraãovaly práce na dokonãení stavby Pavilonu péãe o matku a dítû, kdy se pro pokraãování stavby podafiilo zajistit finanãní prostfiedky ve v˘‰i 68 milionÛ korun.
Celá stavba tak mohla pokraãovat dle plánu, se závûrem roku byla první etapa stavby dokonãena
a pfiipravena ke zprovoznûní.
V oblasti obnovy radiodiagnostick˘ch zafiízení se podafiilo obmûnit skiagrafické pracovi‰tû v chirurgickém pavilonu.

Hlavní ukazatele ãinnosti
V oblasti materiálov˘ch zásob se podafiilo optimalizovat stav zásob ve v‰ech skladech v úseku TN,
i nadále v‰ak trvá úkol dÛslednûj‰ího vyuÏívání v˘poãetní techniky a moÏností nemocniãního informaãního systému (NIS). V rámci rozvoje NIS se nepodafiilo splnit v‰echny vyt˘ãené úkoly. V této oblasti je v‰ak nutno zohlednit rychlost rozvoje a z toho plynoucí mnoÏství poÏadavkÛ kladen˘ch na NIS a to i s ohledem na omezené finanãní moÏnosti. Jako
nesporn˘ úspûch je moÏno hodnotit progresivní tempo zavádûní
internetu.
Na základû zpracovaného energetického auditu se podafiilo získat
státní dotaci ve v˘‰i 2,1 mil. Kã na oblast energetick˘ch úspor –
v˘mûnu oken v Pavilonu interních oborÛ.
Nejvy‰‰í náklady na investiãní rozvoj v roce 2000, mimo jiÏ v˘‰e zmínûn˘ch akcí, pfiedstavovaly pfiedev‰ím investice do v˘poãetní techniky a aplikaãních softwarÛ, drobnûj‰ích stavebních
úprav investiãního rázu – plynová kotelna na transfuzní stanici,
dokonãení rekonstrukce ubytovny Zeyerova a pfiístrojové investice – ultrazvukov˘ pfiístroj na gynekologii, plazmov˘ sterilizátor.
Míra odpisÛ pro rok 2000 ãinila 65,5 mil. Kã, skuteãná v˘‰e vynaloÏen˘ch vlastních zdrojÛ pak byla 62,5 mil. Kã s ohledem na
cizí investiãní zdroje vykázala Nemocnice Liberec roz‰ífienou reprodukci investiãního majetku.
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Investiãní rozvoj
V roce 2000 bylo zaevidováno investiãního majetku za:
Z toho:
vlastní zdroje
cizí zdroje
Celkovû vynaloÏené finanãní prostfiedky v roce 2000:
Z toho:
vlastní zdroje celkem
cizí zdroje celkem
Z toho:
dotace OkÚ
dotace MF
dary, ostatní

62,4 mil. Kã
23,3 mil. Kã
39,1 mil. Kã
151,7 mil. Kã
62,5 mil. Kã
89,2 mil. Kã
39,4 mil. Kã
47,5 mil. Kã
2,3 mil. Kã

BohuÏel se v rámci obnovy investic ani v roce 2000 nepodafiilo fie‰it kritick˘ stav v obnovû stûÏejního radioterapeutického pfiístroje Betatron.
Z provozního hlediska se podafiilo zajistit plynul˘ chod nemocnice a to i pfies to, Ïe nadále není fie‰ena problematika stravovacího provozu.

Priority pro rok 2001
Pro rok 2001 jsou stanoveny ãtyfii nejdÛleÏitûj‰í oblasti
v rozvoji Nemocnice Liberec:
1. Pokraãování ve v˘stavbû Pavilonu péãe o matku a dítû.
2. Obnova pfiístrojového vybavení v oblasti radioterapie
a radiodiagnostiky pfiedev‰ím lineární urychlovaã
(atomov˘ zákon).
3. Pfiíprava koncepãního rozvoje Nemocnice Liberec –
v˘stavba traumatologického centra vãetnû návaznosti
na stravovací provoz.
4. Pokraãování v ekonomizaci a optimalizaci sluÏeb
obsluÏn˘ch provozÛ a v programu energetick˘ch úspor.
Nutn˘m pfiedpokladem pro úspû‰né splnûní stanoven˘ch
priorit je zaji‰tûní dostateãn˘ch finanãních zdrojÛ.
Pfiedpokládané náklady na realizaci hlavních cílÛ je moÏno
vyãíslit na cca 170 mil. Kã. Mimo tyto finance pfiedpokládá plán investic na rok 2001 pofiízení pfiístrojov˘ch a realizaci stavebních investic ve v˘‰i cca 50 mil. Kã.
V oblasti technicko-hospodáfisk˘ch obsluÏn˘ch provozÛ je
to pfiedev‰ím snaha o optimalizaci obûhu prádla, zavedení
subsystému stravování NIS, dokonãení systémové zmûny v ãinnosti údrÏby a nûkter˘ch technick˘ch ãinností v Nemocnici Liberec.
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6. Úsek ekonomického námûstka
Základní údaje o Nemocnici Liberec a hospodafiení za rok 2000
Nemocnice Liberec organizuje a zaji‰Èuje poskytování diagnostické a léãebné péãe v rozsahu stanoveném pfiíslu‰n˘mi právními pfiedpisy a Statutem Nemocnice Liberec. Dle pfiíslu‰n˘ch právních norem
hospodafií s finanãními prostfiedky získan˘mi vlastní ãinností, s prostfiedky pfiijat˘mi ze státního rozpoãtu, z rozpoãtu zfiizovatele, od jin˘ch subjektÛ na základû smlouvy, s pfiíspûvky a dary od fyzick˘ch
a právnick˘ch osob a v neposlední fiadû pak s prostfiedky získan˘mi svou hospodáfiskou ãinností.
Nemocnice Liberec je samostatnou pfiíspûvkovou organizací zfiízenou Zfiizovací listinou Okresního úfiadu Liberec a hospodafií dle vyhlá‰ky MF âR ã. 205/1991 Sb., o hospodafiení s rozpoãtov˘mi prostfiedky
státního rozpoãtu âeské republiky a o finanãním hospodafiení rozpoãtov˘ch a pfiíspûvkov˘ch organizací.
PfiestoÏe zdravotnictví v souãasné dobû prochází jak˘msi krizov˘m obdobím, Nemocnice Liberec
se v roce 2000 poprvé za posledních pût let dostala do hospodáfiského v˘sledku, kter˘ neskonãil
ztrátou. Byl dokonce vykázán zisk ve v˘‰i 269 tis. Kã. Tohoto hospodáfiského v˘sledku bylo ve
skuteãnosti dosaÏeno následovnû:
– náklady
858 714 000,– Kã
– v˘nosy
858 982 000,– Kã
V˘voj je pozitivní i v porovnání s pfiedchozími lety:
Hospodáfisk˘ v˘sledek za rok 2000
zisk
269 000,– Kã
Hospodáfisk˘ v˘sledek za rok 1999
ztráta
4 140 000,– Kã
Hospodáfisk˘ v˘sledek za rok 1998
ztráta
3 414 000,– Kã
Podmínky dané nafiízením vlády ã. 48/95 Sb., o usmûrÀování v˘‰e prostfiedkÛ vynakládan˘ch na platy a na odmûny za pracovní pohotovost v rozpoãtov˘ch organizacích a v nûkter˘ch dal‰ích organizacích a orgánech, byly dodrÏeny. K pfiekroãení mzdové regulace nedo‰lo. V roce 2000 byly nav˘‰eny
mzdy na pfielomu 3. a 4. ãtvrtletí v prÛmûru o 7,7 %.
StûÏejní investiãní akcí realizovanou v roce 2000 byla rekonstrukce Pavilonu péãe o matku a dítû.
V ãervnu byla dále dokonãena rozsáhlá rekonstrukce prádelny. V oblasti modernizace pfiístrojového vybavení patfií mezi nejvût‰í investice nákupy ultrazvukového pfiístroje Siemens pro oddûlení
gynekologie, prÛtokového cytometru pro oddûlení klinické mikrobiologie a plazmového sterilizátoru pro pracovi‰tû centrální sterilizace.
Inventarizace majetku byla provedena v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, a pfiíslu‰n˘mi pokyny fieditele organizace, kdy hlavní inventarizaãní komise zajistila její provedení prostfiednictvím dílãích inventarizaãních komisí v poÏadovan˘ch termínech u pfiíslu‰n˘ch majetkov˘ch kapitol.
V‰echny závazné ukazatele stanovené pro rok 2000 pfiednostou Okresního úfiadu Liberec, konkrétnû:
● nepfiekroãení pfiíspûvku na ãinnost,
● nepfiekroãení v˘‰e pfiidûlené dotace zfiizovatelem,
● nepfiekroãení v˘‰e investiãních dotací ze státního rozpoãtu,
● odvody z provozu, odpisÛ,
● dosaÏení vyrovnaného hospodáfiského v˘sledku,
● dodrÏení podmínek mzdové regulace,
● nepfiekroãení limitu v˘dajÛ na poho‰tûní a dary
byly splnûny.
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7. Zdravotnické údaje

Poãet lÛÏek
Poãet hospitalizovan˘ch pacientÛ
Procentuální vyuÏití lÛÏek
Poãet ambulantních vy‰etfiení
Poãet diagnostick˘ch v˘konÛ
Poãet operaãních v˘konÛ – urgentních
Poãet operaãních v˘konÛ – elektivních
Poãet medicínsk˘ch oborÛ
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rok 1998

rok 1999

rok 2000

978
24 930
79,9 %
382 257
2 322 660
2 806
10 714
40

941
25 145
78,1 %
268 478
2 222 897
2 881
9 831
40

941
25 659
79,3 %
359 462
2 145 992
2 881
10 333
41
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LÛÏkov˘ fond Nemocnice Liberec
Obory
Vnitfiní lékafiství
Metabolická JIP
Revmatologie
Diabetologie
Kardiologie
Kardiologie JIP
Infekce
Plicní
Pediatrie
Pediatrická JIP
Neonatologie
Neonatologie JIP
Porodnice
Gynekologie
Gynekologie JIP
Chirurgie, vã. cévní
Chirurgie JIP
Traumatologie
Ortopedie
Ortopedie JIP
Urologie
Urologie JIP
ORL
Stomatochirurgie
Oãní
Neurologie
Neurochirurgie
Neurocentrum JIP
KoÏní
ARO
Rehabilitace
Psychiatrie dosp.
vã. protialkohol.
Psychiatrie dûtská
Klinická onkologie
Radiaãní onkologie
LDN
Celkem

LÛÏka
Akutní péãe Intens. péãe

Násl. péãe

66
6
15
28
6
18
36
29
32
6
18
12
24
32
4
64
14
32
47
6
18
3
12
6
17
29
19
8
26
9
28
51
25
20
27
707

Celkem lÛÏek k 31. 12. 2000

148
148

86
941

VyuÏití lÛÏek PrÛmûrná
(v procentech) o‰etfi. doba
83,49 %
82,38 %
75,68 %
82,09 %
41,53 %
89,03 %
72,64 %
74,72 %
68,20 %
43,67 %
88,69 %
41,80 %
81,71 %
51,48 %
62,77 %
80,62 %
90,65 %
91,30 %
73,50 %
43,55 %
70,95 %
66,48 %
64,68 %
73,95 %
64,16 %
85,20 %
81,97 %
71,40 %
85,73 %
50,91 %
86,86 %

8,89
6,34
13,68
10,91
2,62
7,42
8,34
13,15
3,96
4,23
5,21
17,65
5,56
3,71
1,89
5,50
6,94
6,43
6,17
2,98
4,51
4,40
3,80
3,78
3,62
9,19
5,24
4,32
15,14
6,90
19,06

73,77 %
90,94 %
77,56 %
83,71 %
93,74 %

22,40
32,04
9,40
25,25
48,60

79,32 %

9,64

LÛÏek

VyuÏití
lÛÏek

707
86
148

77,82 %
68,49 %
93,74 %

Akutní péãe
Intensivní péãe
Následná péãe
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PrÛmûrná
o‰etfi. doba
9,21
6,37
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8. Personální údaje
Poãet zamûstnancÛ

rok 1998

rok 1999

rok 2000

Lékafii
Ostatní V·
Zdravotní sestry a laboranti
NiÏ‰í a pomocní zdrav. pracovníci
Administrativa THP
Dûlníci

205
36
868
173
120
345

208
37
861
177
116
339

216
33
867
180
115
324

Celkem fyzick˘ stav zamûstnancÛ

1 747

1 738

1 735

Struktura zamûstnancÛ dle kategorií

Dûlníci

Administrativa
THP

100%
80%

NiÏ‰í a pomocní
zdrav. pracovníci

60%

Zdravotní sestry a
laboranti

40%

Ostatní V·

20%
0%

Lékafii

Rok 1998

Rok 1999

Rok 2000

Vûková struktura – lékafii

Vûková struktura – SZP
Vûková struktura - SZP

Vûková struktura - lékafii
vûk 55-64
6,9%

vûk 65 a více
2,6%

vûk 15-24
0,9%

vûk 65 a více
0,2%

vûk 45-54
15,5%

vûk 35-44
19,7%

PrÛmûrn˘ vûk lékafie

vûk 15-24
22,5%

vûk 55-64
5,0%
vûk 45-54
21,9%

vûk 25-34
54,5%

vûk 35-44
19,6%

vûk 25-34
30,8%

PrÛmûrn˘ vûk SZP

37 let

34 let

PrÛmûrn˘ vûk SZP 34 let

PrÛmûrn˘ vûk lékafie 37 let
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absolutní hodnoty

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

287

378

420

83

1998

10

1999

Bc. - bakaláfiské studium

8

14

15

2000

13

studující V· - Bc.

14

V˘voj vzdûlanostní struktury o‰etfiovatelského personálu
Nemocnice Liberec od roku 1997

83

8

V· vzdûlaní - Bc.

6

PSS - pomaturitní specializované studium

71

SZ· + studující PSS

52

1997

SZ· - Stfiední zdravotnická ‰kola

396

SZ· + PSS

28

31

29

22

studující SZ·
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9. Základní ukazatele
Ekonomické údaje
Celkové náklady
Celkové v˘nosy
Hospodáfisk˘ v˘sledek

rok 1996

rok 1997

rok 1998

rok 1999

rok 2000

660 765
647 730
-13 035

698 727
692 386
-6 341

731 762
728 347
-3 415

791 291
787 150
-4 141

858 714
858 982
268

Celkové náklady a v˘nosy v letech 1996-2000
(v tis. Kã)
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000

Celkové
náklady

400 000

Celkové
v˘nosy

300 000
200 000
100 000
0
Rok 1996

Rok 1997

Rok 1998

Rok 1999

Rok 2000

Hospodáfisk˘ v˘sledek v letech 1996-2000 (v tis. Kã)

2 000
0
-2 000
-4 000
-6 000
-8 000
-10 000
-12 000
-14 000

Rok 1996

Rok 1997

Rok 1998
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Rok 1999

Rok 2000
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PrÛmûrn˘ plat
âástka v Kã
9 503
10 861
11 336

PrÛmûrn˘ plat v roce 1998 za organizaci
PrÛmûrn˘ plat v roce 1999 za organizaci
PrÛmûrn˘ plat v roce 2000 za organizaci

PrÛmûrn˘ mûsíãní plat dle kategorií
Kategorie
lékafii
farmaceuti
ostatní V·
ostatní S·
SZP
NZP
PZP
THP
dûlníci
Celkem

rok 1998
17 816
19 816
12 415
7 897
9 338
6 030
6 172
10 525
6 079

rok 1999
20 846
21 836
14 227
8 649
10 576
7 250
7 032
12 059
6 942

rok 2000
21 262
23 677
15 567
8 255
10 924
7 273
7 463
12 531
7 678

9 503

10 861

11 336
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V˘kaz zisku a ztráty
Stav k 31. 12. 2000
ãástka v tis. Kã
TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb
Aktivace
Spotfieba materiálu a energie
SluÏby
Pfiidaná hodnota
Provozní dotace
Osobní náklady
Danû a poplatky
Odpisy nehmotného a hmotného investiãního majetku
V˘sledek z prodeje nehmotného a hmotného investiãního majetku a materiálu
Ostatní v˘nosy
Ostatní náklady
DaÀ z pfiíjmÛ
Hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období

742 709,91
25 172,11
339 395,74
66 746,08
361 740,20
12 314,80
323 908,15
7 840,71
66 149,45
6 232,24
32 206,80
12 804,82
1 522,25
268,66
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Rozvaha
Koneãn˘ zÛstatek k:
1. 1. 2000
31. 12. 2000

AKTIVA CELKEM
Stálá aktiva celkem
z toho: Nehmotn˘ investiãní majetek
Oprávky k NIM
Hmotn˘ investiãní majetek
Oprávky k HIM
Finanãní investice
ObûÏná aktiva celkem
z toho: Zásoby
Pohledávky z obchodního styku
Jiné pohledávky
Finanãní majetek
Pfiechodné úãty aktivní

PASIVA CELKEM
Vlastní zdroje celkem
z toho: Majetkové fondy
Finanãní fondy
Hospodáfisk˘ v˘sledek
Cizí zdroje
z toho: Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Pfiechodné úãty pasivní

21

1 001 247

1 129 557

783 552
13 551
-9 042
1 176 724
-397 781
100
217 695
23 550
115 007
1 254
41 035
36 849

907 706
14 328
-11 155
1 358 113
-453 680
100
221 851
20 596
144 153
13 476
39 395
4 231

1 001 247

1 129 557

828 255
808 952
26 881
-7 578
172 992
0
229
171 518
1 245

955 680
923 893
39 096
-7 309
173 877
0
29 110
141 944
2 823

NEMOCNICE LIBEREC

Investice
v tis. Kã
Stavební investice
Provozní investice
Pfiístrojové vybavení

123 611
24 640
3 478

Investice celkem

151 729

Dotace
v tis. Kã
Provozní dotace
Investiãní dotace

12 315
88 700

Dotace celkem

101 015

Dary
v tis. Kã
Dary celkem

1 111
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Fond kulturních a sociálních potfieb (FKSP)
Rozpoãet

Skuteãnost

ãástka v tis. Kã

A Stav bankovního úãtu k 1. 1. 2000
B Tvorba fondu
C V˘daje
1. LyÏafiské závody Nemocnice Liberec
„Memoriál MUDr. J. Chocholou‰ka“
2. Sportovní hry
3. Vûdecko-v˘chovná ãinnost, dotace knihovnû
4. Dûtské tábory
5. Rehabilitace zamûstnancÛ
6. Kolektivní zájezdy organizované NL
7. Sociální v˘pomoc
a) návratná
b) nenávratná
8. Jubilea
9. Dary
a) fieditel
b) odbory
10. Ochranné pomÛcky
11. Pfiíspûvek na stravování
12. Technické vybavení
13. Pfiíspûvek na kulturu a sport
14. Poplatky
celkem
D Stav úãtu ke konci období
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1 330
4 200

303
4 624

10
10
100
200
170
250

10
8
104
232
130
211

200
50
350

220
42
298

50
200
20
2 920
50
50
0
4 630
900

9
86
0
2 585
0
62
7
4 004
923

