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Úvodní slovo... předsedy představenstva KNL, a.s.

Obě naše nemocnice se těší důvěře  

našich pacientů. Zasloužili jsme si ji každodenní 

pečlivou, trpělivou a poctivou prací a vlídným, 

empatickým přístupem k pacientům. Prosazujeme 

odbornost, pracovitost a pokoru, vzájemnou úctu, 

spolupráci a slušné chování k pacientům i sami  

k sobě navzájem. 

Vážení přátelé, 

je mi ctí, že jménem vedení celé nemocnice se 

mohu na stránkách této Výroční zprávy Krajské nemoc-

nice Liberec, a.s. ohlédnout za rokem 2018.

Už poněkolikáté hodnotíme uplynulý rok jako  

velmi úspěšný. Dařilo se nám naplňovat náš  

hlavní cíl, kterým je bezpečná a kvalitní péče o zraně-

né a nemocné. 

Jsem hrdý na to, že se nám to díky skvělému per-

sonálu a s využitím nejmodernějších medicín-

ských postupů opravdu daří. Těší mě, že tento záměr  

Krajská nemocnice Liberec, a.s. naplňuje navzdory 

dlouhodobému tlaku, který je způsoben nerovno-

měrnou distribucí zdravotní péče v Libereckém kraji. 

Následkem je vysoká koncentrace akutní péče v naší 

nemocnici. Jde o velký počet pacientů, u kterých je  

zapotřebí nejnáročnější lékařská a ošetřovatelská 

péče. Přináší to současně enormní zátěž našich pra-

covníků, vysoké provozní náklady a prodlužování če-

kacích dob. 

Tento fakt se navzdory vší snaze neodráží ve výši 

úhrad od zdravotních pojišťoven. Přes to všechno 

děláme maximum, abychom naše zaměstnance mohli 

co nejlépe za tuto náročnou práci odměňovat. 

V roce 2018 činily výnosy naší nemocnice 3,7 mi-

liardy Kč, což je nárůst téměř o 9 % ve srovnání  

s předchozím rokem. Hospodářský výsledek po zda-

nění za rok 2018 činí 18 milionů Kč, což ve srovnání  

s rokem 2017 znamená nárůst o 20 %. Jako jedna  

z mála nemocnic v České republice hospodaříme bez 

provozních dotací se ziskem. Přitom jsme z vlastních 

prostředků hradili všechny stavební a přístrojové in-

vestice, nemalou spoluúčast u dotačních titulů a také 

jsme výrazně navýšili mzdy našich zaměstnanců.

Personální náklady KNL za rok 2018 činily 1,8 miliar-

dy Kč, což je o 12 % více než v roce 2017. Celkový 

počet zaměstnanců atakuje hranici 3 000! Průměrná 

mzda lékaře v naší nemocnici činí 87 tis. Kč, průměrný 

plat sestry pak 40,9 tis. Kč.  

V roce 2018 bylo v našich nemocnicích v Liberci  

a Turnově hospitalizováno 43 955 pacientů  

a každý den naše ambulance navštíví více než 1 000 

pacientů. Celkem jich v roce 2018 bylo 385 tisíc. 

Poslední zajímavé číslo, které ilustruje úspěšnost 

našeho konání v minulém roce, je počet vyrobe-

ných jídel. Celkem jich kuchaři v našem KNL Cateringu 

s láskou a péčí každý den uvaří více než 9 000, celkem 

to je ročně 2,039 milionů jídel. 
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Naše naděje se upínají k budoucnosti. Tu pro nás 

symbolizuje stavba Centra urgentní medicíny. 

Velmi pečlivě a transparentně připravovaná stavba se 

konečně dostává do fáze, kdy budeme žádat o územní 

rozhodnutí a stavební povolení. Spolu se zdravotníky 

a našimi pacienty doufáme v brzké zahájení a hlavně 

úspěšné dokončení této veledůležité stavby. 

Vážené dámy, vážení pánové, Krajská nemocnice Li-

berec, a.s. je v přeneseném smyslu vlajkovou lodí 

zdravotnictví v Libereckém kraji. Má navíc silný nad-

regionální přesah, skvělé výsledky, vysokou erudici  

a rozsáhlou vědeckovýzkumnou činnost. 

Ale hlavně se obě naše nemocnice těší důvěře 

našich pacientů. Tuto důvěru jsme si zasloužili  

každodenní pečlivou, trpělivou a poctivou prací a vlíd-

ným, empatickým přístupem k pacientům. Významně 

se na tom podílí firemní kultura, v jejímž prosazování 

pokračuji od svého nástupu do čela KNL. Prosazuje-

me odbornost, pracovitost a pokoru, vzájemnou úctu  

a spolupráci a slušné chování k pacientům i sami  

k sobě navzájem. 

Je mi ctí, že mohu být v čele této úspěšné instituce. 

Věřím, že i dále budeme schopni nabízet a poskyto-

vat kvalitní a bezpečnou péči ke spokojenosti našich 

pacientů a k zadostiučinění zdravotníků i nezdravotní-

ků v naší organizaci.
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MUDr. Richard Lukáš, PhD.

předseda představenstva KNL, a.s.



1312

Vážené dámy, vážení pánové,  

opět dostávám jako před-

sedkyně dozorčí rady Krajské 

nemocnice Liberec, a.s. možnost 

zhodnotit a ohlédnout se za uply-

nulým rokem 2018. 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. opakovaně potvrzuje 

klíčovou roli v systému zdravotnictví Libereckého 

kraje. V řadě medicínských oborů také s nadregionálním 

nebo dokonce i nadrepublikovým přesahem. Kromě 

spolehlivé standardní péče poskytuje v mnoha seg-

mentech i vysoce specializovanou péči, za kterou do 

ní míří pacienti nejenom z Liberce, ale i ze vzdáleněj-

ších koutů České republiky. Jsem ráda, že opět mohu 

pochválit všechny zaměstnance největšího zdravotnic-

kého zařízení v Libereckém kraji a vyjádřit jim vděčnost 

za jejich obětavost a nasazení při plnění jejich nelehké-

ho poslání. Naše díky patří zaměstnancům všech pozic  

a oborů napříč nemocnicí, od nezdravotnických pracov-

níků přes střední zdravotnický personál a lékaře až po 

management firmy. Díky nim totiž liberecká nemocnice 

prosperuje, poskytuje léčebnou péči na špičkové úrovni 

za použití nejmodernějších postupů a přístrojů. 

Ve srovnání s jinými nemocnicemi v České republice 

se ta „naše“ liberecká může pochlubit dlouhodobě 

dobrými hospodářskými výsledky, vysokými investice-

mi ať již z vlastních zdrojů nebo díky úspěšně získá-

vaným prostředkům z dotačních titulů, poskytováním 

důstojného ohodnocení zaměstnanců za jejich práci  

a přívětivým renomé mezi pacienty. I v loňském roce 

se nám úspěšně dařilo plnit jeden z hlavních cílů naší 

nemocnice – poskytovat a udržovat stálou vysokou me-

dicínskou kvalitu naší péče a mít spokojené pacienty.

Maximální podpoře dozorčí rady se těší práce na pří-

pravě výstavby Centra urgentní medicíny (CUM). 

Děkuji všem členům týmu, který se podílí na přípravě 

projektu CUM. Jsem přesvědčena, že CUM bude klíčové 

pro další zdravý rozvoj Krajské nemocnice Liberec, a.s.  

v následujících letech. 

Do budoucna také věřím, že KNL bude stoprocentně 

zastávat svou funkci stabilizátoru krajského zdra-

votnictví, včetně nutnosti zajistit lékařskou péči ve Frý-

dlantském výběžku.

Věřím, že Krajská nemocnice Liberec, a.s. udrží 

všechny atributy úspěšného zdravotnického zaříze-

ní a bude jako dosud držet krok s vědeckým vývojem  

a nejmodernějšími medicínskými poznatky. 

Bc. Lena Mlejnková

předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.

Úvodní slovo... předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.
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MUDr. Richard Lukáš, PhD.
Generální ředitel

Mgr. Marie Fryaufová
Ředitelka pro  

ošetřovatelskou  
péči

Ing. Hana Jelínková
Ekonomická ředitelka

MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.
Lékařský ředitel

Ing. Jan Rais, MBA
Technický ředitel

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL. M., MBA
Obchodně-investiční ředitel

Leonberger Elwis King Druhá šance
Canisterapeut

Management 
společnosti

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
Náměstek oddělení řízení 
zdravotní péče

MUDr. Martin Hrubý
Lékařský náměstek 
nemocnice Turnov

prof. Ing. Petr Moos, CSc.
Náměstek pro koordinaci 
výstavby nového pavilonu

Ing. Štefan Nebus
Náměstek oddělení řízení 
lidských zdrojů
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Statutární orgány společnostiZákladní údaje o společnosti
Představenstvo 2018

Dozorčí rada 2018

16 17
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MUDr. Richard Lukáš, PhD. 

Ing. Jan Rais, MBA

Mgr. Marie Fryaufová

MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.

MUDr. Martin Hrubý

Ing. Hana Jelínková

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

MUDr. Dušan Morman

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL. M., MBA

MUDr. Adam Vitouš

Bc. Lena Mlejnková

Mgr. Roman Baran

MUDr. Ivan Bašta

Tibor Batthyány

MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D.

Ing. Tomáš Hocke

Ing. Jaroslav Knížek

Bc. Zuzana Kocumová

Ing. Michal Kříž

Mgr. Jana Pastuchová

Mgr. Petra Plašková

Bc. Martin Půta

předseda představenstva 

místopředseda představenstva

členka představenstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva  

člen představenstva (do 16. 1. 2018)

člen představenstva

člen představenstva (od 17. 1. 2018)

předsedkyně dozorčí rady 

člen dozorčí rady (od 1. 7. 2018)

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady 

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

členka dozorčí rady

člen dozorčí rady

členka dozorčí rady (do 30. 6. 2018)

členka dozorčí rady

člen dozorčí rady

2007
1. července

2014
1. ledna

Vznik akciové společnosti,  
rozhodnutí Libereckého  
kraje

• hlavní činnost: správa  
 a údržba majetku

Vstup statutárního  
města Liberec

82,47 % Liberecký kraj
17,53 % statutární město Liberec

Fúze KNL + Panochova 
nemocnice Turnov

74,23 % Liberecký kraj
15,77 % statutární město  
Liberec
10 % město Turnov

Zahájení činnosti  
zdravotnického  
zařízení 
• transformace z příspěvkové  
 organizace

LK

SML

LK

SML
TU

2006
7. února

2008
30. září
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    S ohlédnutím v čase 

něco po nás zůstane...
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Obchodně-investiční úsek

Stavební investice

Přístrojové investice – zdravotnická technika
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Dostává se Vám do rukou 

Výroční zpráva Krajské 

nemocnice Liberec KNL, a.s. 

za rok 2018, a tak mi dovolte, 

abych shrnul činnost obchod-

ně-investičního úseku naší 

nemocnice a připomněl, že 

hlavním smyslem naší organi-

zace je porozumění a neustálé 

zvyšování kvality poskytování 

zdravotní péče. Tato situace je 

neoddělitelná od financování zdravotnických zařízení, kte-

ré je stále velmi aktuálním, ale i palčivým tématem a celá 

společnost je na tuto skutečnost velmi citlivá. 

Zároveň je těžké označit činnost či profesi, která je  

v nemocnici nejdůležitější. Všechny jsou důležité.  

Podstatou je souhra a respektování rolí všech profesí  

a činností na společném cíli, proto patří poděkování všem 

našim zaměstnancům bez rozdílu funkčního zařazení za je-

jich úsilí a pracovní nasazení.

V roce 2018 bylo zrealizováno a ukončeno 16 stavebních 

projektů a 8 stavebních projektů bylo zahájeno s pláno-

vaným dokončením v letech 2019–2020. Celkový finanční 

objem realizovaných a rozpracovaných stavebních projektů 

byl 64 307 tis. Kč, z toho 47 959 tis. Kč z vlastních zdrojů ne-

mocnice. Nejvýznamnějšími akcemi v nemocnicích byly:

Rok 2018 z pohledu pořizování zdravotnické přístrojové 

techniky byl také bohatý. V průběhu celého roku po-

řídila a uhradila KNL, a.s. zdravotnické přístroje v celkové 

výši přesahující 181 000 tis. Kč. Tato technika byla finan-

cována jak ze zdrojů vlastních, z příspěvků zřizovatelů, 

tak především z evropských fondů, konkrétně z 31. Výzvy  

z integrovaného regionálního operačního programu  

„Zvýšení kvality návazné péče“. Celkově bylo pořízeno  

160 ks zdravotnických kompletů zahrnujících rozličné vy-

bavení napříč celým spektrem zdravotnických provozů.

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL. M., MBA

Obchodně-investiční ředitel

1. Nemocnice Liberec

1.1. Dokončení akce: PIO – přístavba MR + rozšíření rehabilitace.

1.2. Zahájení rekonstrukce objektu „I“ pro psychiatrické odd. – spolufinancováno ze strukturálních fondů EU  

 (IROP), výzva č. 54 „deinstitucionalizace psychiatrické péče“.

1.3. Modernizace elektroinstalace na lůžkových odd. „objektu B“, Pavilon interních oborů.

2. Nemocnice Turnov

2.1. Stavební úpravy na RDG oddělení.

2.2. Náhradní zdroj elektrické energie (UPS) pro ARO a OKB.

2.3. Oprava a úprava části střechy na objektu TE.  

1. Nemocnice Liberec

1.1 Angiografická linka (11/2018)

1.2 Optický koherenční tomograf (12/2018)

1.3 Magnetická rezonance (05/2018)

2. Nemocnice Turnov

2.1 Počítačový tomograf (08/2018)

2.2 Anesteziologické přístroje (02/2018)

2.3 Plicní ventilátory (03/2018)

 Přístrojové investice

181 000 tis. Kč

Veřejné zakázky – dokončené

975 210 tis. Kč

Stavební investice

64 307 tis. Kč

16 + 8 160 154
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Veřejné zakázky a poptávková řízení

V roce 2018 obchodně-investiční úsek organizoval  

obchodní soutěže s celkovou předpokládanou hodno-

tou za více než 1 miliardu (přesněji za 1 055 796 tis. Kč,  

z toho byly již dokončeny soutěže s celkovou hodnotou za  

975 210 tis. Kč včetně DPH). Celkově bylo v roce 2018 

zahájeno 172 zakázek, z toho 154 dokončeno, 30 soutěží 

bylo zrušeno a 22 je jich v procesu zatím neukončených, 

převážně převedených z roku 2018 do roku 2019. Ne-

přesná křížová kontrola v uvedené tabulce je způsobena 

převáděnými jednotlivými soutěžemi z jednoho roku do 

druhého z různých důvodů.

Některé veřejné zakázky realizujeme pomocí 

elektronických aukcí, které jsou mimo režim zákona 

ZZVZ (hodnota zakázky má nižší limit, než uvádí zákon). 

První zakázky byly organizovány především na léky – 

účinnou látku, abychom postupně narovnávali legislativní 

úhradový (bonusový) problém. V současné době 

používáme elektronické aukce průřezově i na ostatní 

sortiment nakupovaného materiálu, tzn. všeobecný 

materiál, speciální zdravotnický materiál a léky. 

Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval všem 

našim pracovníkům, jak zdravotnickým, tak nezdra-

votnickým za jejich nelehkou a obětavou práci, kteří jsou 

ztotožněni s naší nemocnicí a k jejich přednostem patří 

kvalifikovanost, vlídnost a lidskost. Poděkování též patří 

našim zakladatelům, sponzorům a partnerům.

zahájené
dokončené 

(i z loňského 
roku)

zrušené neukončené

Počet zakázek dle ZZVZ celkem 51 66 7 7

z toho OŘ – otevřené řízení 40 57 6 5

z toho ZPŘ – zjednodušené podlimitní řízení 11 9 1 2

Počet veřejných zakázek malého rozsahu 121 88 23 15

Počet VZMR 69 46 8 15

Počet VZMR s aukcí 5 9 0 0

Počet aukcí 47 33 15 0

Počet zakázek celkem 172 154 30 22

Přehled veřejných zakázek dle Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) za období 1–12 / 2018
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Přehled nejvýznamnějších investic
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Leden 2018
Pořízení lůžek s laterálním náklonem (LBC ARO a CHIR JIP). 

Celkový náklad 2,6 mil. Kč.

Únor 2018
Pořízení rentgenové techniky pro Liberec a Turnov. 

Celkový náklad 18,5 mil. Kč. 

Skiagrafie a mobilní RTG + stavební práce pro instalaci 

skiagrafie do Turnova.

Celkový náklad 250 tis. Kč. 

Březen 2018
Pořízení plicních ventilátorů do Turnova.  

Celkový náklad 4,5 mil. Kč.

Záhájení rekonstrukce objektu „I“ v rámci dotačního  

projektu „Rekonstrukce a rozšíření oddělení  

psychiatrie KNL, a.s. v budovách „I“ a „E“,  

reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002540, r. 2018–20.

Celkový náklad 148,8 mil. Kč.

Květen 2018
Nová magnetická rezonance (MR). 

Celkový náklad akce 28,7 mil. Kč.

Dokončení stavební akce PIO – přístavba MR vč. rozšíření 

rahabilitace + výměna centrálního zdroje chladu na PIO. 

Celkový náklad akce 24,3 mil. Kč.

Červen 2018
Pořízení laboratorních přístrojů.

Celkový náklad 3,2 mil. Kč.

Ukončení akce: „Havárie centrálního zdroje chladu na 

objektu PPMD“.

Celkový náklad 4,5 mil. Kč.

Červenec 2018
Náhradní zdroj el. energie UPS pro OKB a ARO Turnov. 

Celkový náklad 1,1 mil. Kč.

 

Srpen 2018
Počítačový tomograf – CT v Turnově + stavební práce  

pro instalaci. 

Celkový náklad CT 12,3 mil. Kč + práce 1,2 mil. Kč

Ukončení akce: Modernizace prostor sociálního zázemí  

v objektu dětské psychiatrie. 

Celkový náklad 1,4 mil. Kč.

Říjen 2018
Konec akce „Úprava vstupu u centrálního příjmu PIO“.

Celkový náklad 2,6 mil. Kč.

Ukončení výměny jednoho výtahu na objektu D. 

Celkový náklad 2,4 mil. Kč.

Listopad 2018
Pořízení angiografického přístroje. 

Celkový náklad 15,4 mil. Kč.

Zahájení modernizace objektu v Klášterní ulici  

pro mateřskou školku r. 2018–19 

Celkový náklad 33 mil. Kč.

Prosinec 2018
Pořízení terapeutického RTG přístroje + stavební práce  

pro instalaci. 

Celkový náklad 9,6 mil. Kč. RTG + práce 580 tis. Kč.

Modernizace elektroinstalace na lůžkových staniccích  

PIO 6A, 5A, 4A,3A, 2B. 

Celkový náklad 8,2 mil. Kč.
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7 Projekt Centra urgentní medicíny 
(CUM) a parkovacího domu
Po mnoha letech se Krajské nemocnici v Liberci podařilo získat zdroje pro financování modernizace a zejména pro výstavbu 

Centra urgentní medicíny, přestože dotace z EU a dotace státu na výstavbu jsou nedostupné. Smlouva o příplatcích do 

úvěrového modelu byla všemi třemi akcionáři po citlivých jednáních a konečných souhlasech tří zastupitelstev podepsána 

a projekt má postupně na veřejném účtu potřebné investiční prostředky na dokončení přípravných prací, projektové 

dokumentace a při jednáních se třetími stranami většinou nachází vedení nemocnice potřebné porozumění a pomoc. 

V rámci Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) bylo do-

saženo potřebného doplnění týmu vítěze architekto-

nické soutěže o tým největších odborníků – projektantů na 

zdravotnické stavby u nás. Firma Domy Architects projek-

tovala řadu nemocnic u nás i v zahraničí a jejich přístup  

k danému projektu je mimořádně aktivní a tvořivý.

Ve smluvně daném termínu byla předána dodavatelem 

projektu dokumentace k Návrhu stavby CUM, a to jak  

v tištěné podobě textové a výkresové, tak také na digi-

tálních nosičích. Členové projektového týmu vyslechli 

komentáře zhotovitele k jednotlivým částem dokumentace  

a během několika následujících týdnů dokumentaci k návr-

hu stavby připravili připomínky budoucího uživatele.

Návrh stavby byl v průběhu jeho přípravy postupně pro-

jednáván a precizován jednotlivými lékařskými týmy 

při workshopech, kterých bylo uspořádáno v období únor až 

květen 2018 více než čtyřicet. Vedoucí jednotlivých týmů 

lékařů a ošetřovatelů – primáři – na posledním workshopu 

potvrdili podpisem souhlas či podmíněný souhlas s kon-

cepčním, provozně dispozičním řešením jednotlivých od-

dělení CUM. Některé drobnější úpravy bude možno provést 

a do výkresů zahrnout v období tvorby Dokumentace pro 

územní rozhodnutí (DÚR) a Dokumentace pro stavební roz-

hodnutí (DSP). Návrh stavby odsouhlasený zdravotnickými 

týmy byl předmětem prezentace uskutečněné pro vedoucí 

pracovníky KNL, a.s. na kolegiu dne 24. 5. 2018 v Černousech.

Výstavba budovy CUM je velkou 
příležitostí pro KNL. Zlepší se 
komfort pro pacienty a vytvoří 
se prostory pro moderní 
technologie. Parkovací dům 
pomůže vyřešit dlouhodobý 
problém s parkováním  
v centru Liberce.

Vizualizace objektu Centra urgentní medicíny a parkovacího domu v intravilánu města Liberce
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Vizualizace budovy CUM s integrovanými laboratořemi a parkovacím domem se spojovací chodbou

• „Rozpracovaná studie novostavby Centra urgentní  

 medicíny Krajské nemocnice v Liberci je založena na 

 kompetentním a racionálním konceptu, který je  

 možné dále precizovat a optimalizovat při dalších  

 projektových krocích. Především při uživatelském  

 projednání.

• Doporučuji současně se studií CUM pracovat na  

 budoucím urbanistickém řešení po dožití pavilonu A  

 a dalších současných objektů nemocnice.   

 Urbanistické řešení souvisí také s koncepcí vnitro- 

 ústavní dopravy.  

• Rozpracovaná studie první etapy, kterou je Centrum  

 urgentní medicíny, ukazuje určité napětí mezi  

 programovými požadavky a daným limitem ceny  

 a tím i kubatury. 

• Konstrukční schéma na principu obousměrného  

 modulu 7,2x7,2 m je zvoleno naprosto správně  

 a umožňuje logickou skladbu dispozic. Současně 

 je s ohledem na půdorysnou variabilitu plošně  

 nejúspornější. 

• Vertikální a horizontální komunikace tvoří v racionál- 

 ním architektonickém půdorysném řešení objektu  

 nejméně 30–40 % plochy navíc. To platí pro velmi  

 úsporné řešení. V našem případě do toho nelze  

 započítávat celou plochu vstupní haly, která by měla  

 v budoucnu sloužit pro celý areál. 

• Již při zadání soutěže bylo odkazováno na standardy  

 ministerstva zdravotnictví, které jsou mimochodem 

 v některých částech minimalistické.

• Autoři studie mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti  

 výstavby a přestavby nemocničních areálů. To také  

 ukazuje rozpracovaná studie Centra urgentní  

 medicíny, kterou jsem oponoval.

• Další projektové kroky povedou k optimálnímu  

 vyřešení novostavby Centra urgentní medicíny  

 Krajské nemocnice Liberec“. 

Zhotovitel první návrhy stavby provedl ve variantách. 

Varianty se samostatným objektem na jižní straně 

Kristiánovy ulice se ukázaly provozně i ekonomicky nevý-

hodné, a proto byla přijata k dalšímu rozpracování varianta  

s laboratořemi integrovanými v objektu CUM. K tomuto ře-

šení jsme si vyžádali stanovisko právní kanceláře, protože 

dochází ke změně zadání stanoveného JŘBU.

Výstavba budovy CUM je velkou příležitostí pro KNL, 

na kterou nemocnice čeká mnoho let. Je to příleži-

tost podstatně zlepšit podporu procesů urgentní medicí-

ny. Zlepší se i komfort pro pacienty a vytvoří se prostory 

pro moderní technologie. Tyto příležitosti posiluje koncept 

stavby Centra urgentní medicíny systémem sloupové kon-

strukce, kde bude možné jednotlivé příčky v budoucnu 

měnit podle potřeb, takže podmínka přípustné variability 

bude naplněna. 

Velkou příležitostí je příprava dalších etap výstavby  

integrovatelných s objektem CUM a dalšími objekty KNL.

Práci na projektu posoudil v březnu nezávislý oponent 

pan Doc. Ing. Arch. Fořtl, CSc z fakulty architektury 

ČVUT – specialista v oboru zdravotnické stavby, který hod-

notil řadu podobných projektů v ČR. Z jeho posudku citu-

jeme:
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V listopadu 2018  
proběhlo spuštění nového webu  

www.modernizace-knl.cz
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Výzkum a vysokoškolská výuka
V roce 2018 Vědecká rada KNL, a.s. (VR KNL) provedla sběr a vyhodnocení odborných a publikačních aktivit lékařů a VŠ 

pracovníků za rok 2017, na které rozdělila 1 600 000 Kč, evidenci studií a grantů, evidenci pedagogické a další navazující 

činnosti. Bylo provedeno vyhodnocení Soutěže o nejlepší odborné sdělení za rok 2017, vítězné práce byly představe-

ny na přednáškovém večeru Spolku lékařů ČLS JEP. V souladu s pravidly Fondu vědeckých projektů VR KNL schválila  

a podpořila 5 výzkumných projektů v hodnotě 410 000 Kč a aktivní účasti lékařů na mezinárodních konferencích v hod-

notě 149 000 Kč. Dále provedla vyhodnocení závěrečných a průběžných zpráv řešených projektů. Opakovaně byla podá-

na žádost o získání statutu vědeckovýzkumné organizace.

– FEJFAR, T. DVOŘÁK, K. FRAŇKOVÁ, S. Neinvazivní metody v hodnocení jaterní fibrózy. In: Hepatologie, 3. vyd. Praha:  

 Grada 2018, Kapitola 4.10, s. 143-151.

– STEJSKAL F. Parazitární onemocnění střeva. In: LUKÁŠ, Karel a Jiří HOCH, ed., 2018. Nemoci střev. Praha: Grada  

 Publishing. ISBN 978-80-271-0353-9.

– CHLÁDKOVÁ N. Monografie (spoluautorství): Diagnostika a terapie ADHD, in: MIOVSKÝ, Michal, 2018. Diagnostika  

 a terapie ADHD: dospělí pacienti a klienti v adiktologii. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 978-80-271-0387-4.

– BALKO Jan, TONAR Zbyněk a VARGA Ivan, 2018. Memorix histology. Ilustrovala Šárka ZAVÁZALOVÁ, ilustroval Radovan  

 HUDÁK. Prague: Triton. ISBN 978-80-7553-577-1.

– STEJSKAL F. Paraziti na cestách aneb rizika parazitárních infekcí při cestách do zahraničí. In: VOTÝPKA Jan,  

 Iva KOLÁŘOVÁ a Petr HORÁK, 2018. O parazitech a lidech. V Praze: Stanislav Juhaňák – Triton. ISBN 978-80-7553-350-0.

– ROUBÍČEK Tomáš, WICHTERLE Dan a KAUTZNER Josef, 2018. Cardoneuroablation in a patient with atrioventicular  

 nodal re-entrant tachycardia. EP Europace. 1. DOI: 10.1093/europace/euy190.

– MORAVA Jan, RICHTER Aleš a KUČERA Pavel, 2018. Electromagnetic compatibility of cardiostimulation technology  

 in relation to human body – the introductory study. In: LHOTSKÁ, Lenka, SUKUPOVÁ Lucie, LACKOVIČ Igor a Geoffrey S.  

 IBBOTT. IFMBE Proceedings: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. Springer Singapore,  

 s. 755-760. DOI: 10.1007/978-981-10-9035-6_139. ISBN 9789811090349.

– SPATENKOVA Vera, BRADAC Ondrej, FACKOVA Daniela, BOHUNOVA Zdenka a SUCHOMEL Petr, 2018. Low incidence of  

 multidrug-resistant bacteria and nosocomial infection due to a preventive multimodal nosocomial infection control:  

 a 10-year single centre prospective cohort study in neurocritical care. BMC Neurology. 18(1). DOI: 10.1186/s12883- 

 018-1031-6. ISSN 1471-2377. Dostupné také z: https://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12883- 

 018-1031-6

– HOLUBOVÁ Michaela, PRAŠKO Ján, OČISKOVÁ Marie, VANĚK Jakub, ZÁTKOVÁ Marta, SLEPECKÝ Miloš, LÁTALOVÁ Klára  

 a KOLEK A., 2018. Three diagnostic psychiatric subgroups in comparison to self-stigma, quality of life, disorder severity  

 and coping management cross-sectional outpatient study. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Společnost inte- 

 grovaných věd, 39(4), 331-341. ISSN 0172-780X.

– KAMENICKÁ Hana, ZAJÍC Tomáš, BYDŽOVSKÁ Ivana a PROCHÁZKOVÁ Renata, 2018. Determination of Fetomaternal  

 Hemorrhage by Flow Cytometry and Red Blod Cell Alloimmunization in Pregnancy. Annals of Hematology & Oncology. 

 New Jersey: Austin Publishing Group, 5(2), 6. ISSN 2375-7965.

– RICHTER Igor, JIRÁSEK Tomáš, HAVLÍČKOVÁ Ivana, ČURČÍKOVÁ Radmila, ŠÁMAL Vladimír, DVOŘÁK Josef a BARTOŠ Jiří, 

 Řecká republika. The expression of PD-L1 in patients with castrate prostate cancer treated by enzalutamide. JBuon.  

 Athény, 23(6), 1796-1802. ISSN 1107-0625.

– ŠTROS Jan, POLÁŠEK Rostislav, SEINER Jiří a KARÁSEK Jiří, 2018. Extracorporeal membrane oxygenation in a patient  

 with yew and escitalopram intoxication. Cor et Vasa. Brno: Czech Society of Cardiology, 8(3), 5. DOI: 10.1016/j. 

 crvasa.2018.08.003. ISSN 0010-8650.

– BULAVA Alan, HÁJEK Přemysl, KAUTZNER Josef, et al., 2018. Srdeční resynchronizační léčba v podmínkách ČR – data  

 z multicentrického registru EHRA CRT Survey II. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 60(6), 730-738. DOI: 

 10.1016/j.crvasa.2018.03.004. ISSN 0010-8650.

– ŠRÁM Jaroslav, TALLER S., HARCUBA Roman, KŘIVOHLÁVEK Martin, LUKÁŠ Richard a DŽUPA V., 2018. Osteosyntéza  

 předního segmentu pánve: nová symfyzeální dlaha – první klinické zkušenosti. Acta chirurgiae orthopaedicae et  

 traumatologiae Čechoslovaca. 85(1), 9-16. ISSN 0001-5415.

– JANDOVÁ S. a PAZOUR Jan, 2018. Limitovaný versus extenzivní laterální přístup při osteosyntéze zlomenin patní kosti 

 – srovnání časových a dynamických parametrů krokového cyklu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae 

 Čechoslovaca. Praha: Galén, 85(1), 57-61. ISSN 0001-5415.

– STEJSKAL František, NOHÝNKOVÁ E., KOSINA P. a KULICHOVÁ J., Diagnostika, léčba a profylaxe malárie. Klinická mikro- 

 biologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS, 24(1), 20-30. ISSN 1211-264X.

Monografie a kapitoly v monografii

Publikace v recenzovaných časopisech
V odborných periodicích bylo publikováno 52 článků, z toho 33 v domácích periodikách (6 s impact faktorem) a 13 v zahra-

ničních časopisech (z toho 7 v impaktovaných).  
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Přednášky na mezinárodních konferencích

Přednášky na domácích konferencích

Řešené výzkumné projekty 

Na mezinárodních konferencích bylo prezentováno formou přednášek či posterů 46 sdělení, z toho 17 abstraktováno.  

Na odborných konferencích v České a Slovenské republice bylo prezentováno formou přednášek či posterů celkem 386 

sdělení, z toho 200 na akcích regionálního charakteru a 186 na akcích republikových. 50 sdělení bylo abstraktováno.   

Granty

V roce 2018 byly řešeny dva granty MZ ČR (AZV) a jeden grant MPO.

– AZV 15-27994A studie ECMO-CS, hlavní řešitel: Doc. MUDr. Petr Ošťádal, PhD., Nemocnice na Homolce, spoluřešitel  

 KNL, a.s.: MUDr. Jiří Karásek.

– AZV_16-29148A_Sonolýza v průběhu karotické endarterektomie v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného  

 pomocí magnetické rezonance – SONOBIRDIE MR Trial 2016–2019, hlavní řešitel: prof. MUDr. Vladimír Beneš DrSc., Ústřední  

 vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, spoluřešitel KNL, a.s.: doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D.

– MPO – FV30219 3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu, především lidské pánve – hlavní řešitel Wstec s.r.o.:  

 Ing. Jiří Liška, za KNL, a.s.: MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D. 

Projekty ve spolupráci s TUL 

Evidujeme 3 řešené projekty. Výzkumná spolupráce je zaměřena zejména na možnosti využití nanovláken v tkáňovém inže-

nýrství či využití moderních technologií v medicíně. 

– DVOŘÁK Karel, 2018. Liver elastography in a department of gastoenterology and hepatology – not only viral hepatitis. Praha.

– KARÁSEK Jiří, SEINER Jiří, POLÁŠEK Rostislav, KREJBICHOVÁ Kateřina, STRÝČEK Matěj a OŠŤÁDAL P., 2018.  

 ECMO program in regional hospital without cardiosurgery. supl. Perfusion 2018. 33(1), 87-220,  

 DOI: 10.1177/0267659118767502

– SOCHOR Marek, BAŠOVÁ Petra, PEŠTA M., BARTOŠ Jiří a STOPKA Tomáš, 2018. Prediction potential of serum miR-155  

 and miR- 24 for relapsing early breast cancer. 11th European Breast Cancer Conference, Barcelona, Spain.

– ŠPATENKOVÁ Věra, 2018. International prospective observational study on intracranialpressure in intensive care  

 (The Synapse-ICU study): 23rd Meeting of The Eur.Soc.of Neurosonol.and Cerebr.Hemodyn. Praha.

– SUCHOMEL Petr, 2018. Who is ideal patient for CTDR?, Cervical Spine Research Society. Lisabon.
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Transfuzní odd.: 

– MUDr. R. Procházková, Ph.D. Využití trombocytů (PRP a TRS) pro zvýšení proliferace buněčných kultur do 3D nano- 

 vlákenných struktur od 2013. Dlouhodobý projekt. Spolupracující: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TUL. 

Chirurgie:

– MUDr. J. Škach: Modifikace kýlních implantátů metodou nanovrstev. 

– MUDr. P. Hromádka: Vývoj antiadhesivního degradabilního materiálu z nanovláken. 

Projekty podpořené z Fondu podpory odborných a vědeckých projektů KNL

– MUDr. V. Špatenková, Ph.D.: Eliminace sekundárního poškození mozku během umělé plicní ventilace pomocí elektrické  

 impedační tomografie u pacientů v neurointenzivní péči.

– MUDr. V. Špatenková, Ph.D.: Multimodální prevence infekce v místě chirurgického výkonu.

– MUDr. I. Richter, PhD.: Výskyt exprese PD-L1 a jeho prognostický význam u pacientů s karcinomem z Merkelových buněk.

– MUDr. V. Špatenková, Ph.D.: Rizikové faktory infekce v místě chirurgického výkonu.

– MUDr. K. Dvořák, Ph.D.: Neinvazivní diagnostika jaterních chorob a portální hypertenze.

Participace na vysokoškolské výuce 

V pregraduální výchově je zapojeno 48 lékařů a VŠ, z toho 30 na Technické univerzitě v Liberci a 18 na jiných vysokých 

školách, zejména lékařských fakultách. Počet vyučujících se proti předchozímu roku zvýšil o 13.

Na základě smluv KNL s vysokoškolskými pracovišti a vyššími odbornými školami:

– Technická univerzita v Liberci – Smlouva o zabezpečení odborné výuky a cvičení. Podíl na zajištění výuky na Fakultě  

 zdravotnických studií (bakalářské studium všeobecná sestra a zdravotnický záchranář, bakalářské a magisterské studium  

 biomedicínský technik/inženýr) a Textilní fakultě TUL (magisterské studium tkáňové inženýrství).

– Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola v Liberci.

Na základě rámcových smluv KNL vede praxe a poskytuje další vzdělávání pro:

– 1. LF UK Praha – gastroenterologie, neurochirurgie, infekční lékařství, ortopedie, onkologie.

– 2. LF UK Praha – infekční lékařství, patologie, neurochirurgie.

– 3. LF UK Praha – urologie, patologie, ortopedie a traumatologie.

– LF UK Hradec Králové – urologie.

– LF University Palackého Olomouc – neurochirurgie.

– Masarykova universita Brno – lékařská fakulta – neurochirurgie.

– ILF – traumatologie.

– Vedení Ph.D. studia – 3 školitelé specialisté pro 6 PGS studentů.

G...D...P...R
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S nabytím účinnosti obecného nařízení Evropského parla-

mentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, 

obecně označovaného GDPR, dne 25. května 2018, vznik-

ly Krajské nemocnici Liberec, a.s. některé nové povinnosti  

v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Od března 

roku 2018 působí v KNL pověřenec pro ochranu osobních 

údajů, který dohlíží na soulad nemocniční praxe s požadav-

ky právních předpisů při nakládání s osobními údaji. Obra-

cejí se na něj se svými dotazy, požadavky či námitkami jak 

zaměstnanci, tak pacienti a veřejnost. 

Mezi subjekty osobních údajů KNL, a.s. patří v prvé řadě 

pacienti, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány zej- 

ména na základě právního titulu plnění právní povinnosti 

v souladu se zákonem o poskytování zdravotních služeb 

a vyhláškou o zdravotnické dokumentaci. Jako správce 

plní KNL svou informační povinnost směrem k pacientům  

a informuje je o zpracování osobních údajů prostřednictvím 

webových stránek (https://www.nemlib.cz/zpracovani- 

osobnich-udaju/) a na nástěnkách či informačních pane-

lech umístěných v areálu nemocnice. 

Subjekty osobních údajů jsou pro nemocnici v pozici 

správce také všichni zaměstnanci nemocnice, které 

též musí informovat o zpracování jejich osobních úda-

jů na základě plnění smlouvy či jiných právních důvodů 

zpracování. Všichni zaměstnanci KNL byli o náležitostech 

ochrany a správného zpracování osobních údajů proškole-

ni a školení se budou pravidelně opakovat každý rok, vždy  

s důrazem na aktuální témata. 

Jméno a Příjmení:

Bydliště:

Diagnóza:

Kontakt:
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Sociální sítě
Facebook

8

Sledovanost facebookových stránek KNL Liberec a Turnov dle věku (v %)

Počet fanoušků KNL Liberec Počet fanoušků KNL Turnov

Celkový počet „To se mi líbí“, KNL Turnov

Nejúspěšnější příspěvek roku 2018

1. 1. 2017 31. 12. 2017 31. 12. 2018

9 046 10 297 10 964
31. 12. 2017

387
31. 12. 2018

802

0,92
7 7

21 20 21 22

12
17

6
10

4 5

3 1
4 34 22 1 1

7
5

0,57

věk 13–17 18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+

73 7327 27

Liberec Turnov

Genderové zastoupení na Facebooku v %

Počet sledujících  
instagram KNL

687

únor2018

0

400

břez. dub. květ. červ. červen. srpen září říjen list. pros.

Dosah příspěvků – počet lidí, kterým se na  
obrazovku dostaly jakékoli příspěvky KNL Liberec

únor2018
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Jak šel čas...  
aneb rok 2018 pěkně po pořádku

Stěhování přístroje nové magnetické rezonance, 16. 4. 2018.
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Závod zdravotníků v běhu na lyžích
44. ročník – Memoriál MUDr. Jiřího Chocholouška a Blanky 
Kottnauerové. Závodu se účastnilo 80 zdravotníků a jejich 
rodinných příslušníků nejen z KNL, a.s. 

Den otevřených dveří ARO
Pilotní ročník veřejné prohlídky prostor v nemocnici 
Liberec, hyperbarické komory nebo přijímací místnosti 
u heliportu. Přítomní si mohli na vlastní kůži vyzkoušet 
přístrojovou techniku, kardiopulmonární resuscitaci nebo 
různá vybavení při záchraně lidského života. 

Otevření druhé 
magnetické rezonance (MR)
Díky nové MR je možné vyšetřovat prakticky všechny části těla, resp. orgánové 
struktury. Nová MR má o 10 cm větší otvor gantry než dosavadní přístroj (ten má 
60 cm), což umožňuje vyšetřit i obézní pacienty nad 140 kg. Vzniklo nové Centrum 
zobrazovacích metod, pod které spadá Radiodiagnostické oddělení KNL, Oddělení 
nukleární medicíny KNL a Radiodiagnostické oddělení Turnov. Přednostou centra 
se stal stávající primář RDG oddělení MUDr. Ladislav Endrych.

15. výročí založení spinální jednotky 
Odborná konference na téma „Mezioborová péče  

o pacienty s míšní lézí“ konaná na počest  
15. výročí založení spinální jednotky, která byla  

v Liberci založena v únoru 2003 jako třetí  
v České republice.

Slavnostní otevření nových prostor  
oddělení rehabilitace
Nové prostory vznikly v prvním patře budovy Pavilonu 
interních oborů (Pavilon B) kvůli pořízení druhé 
magnetické rezonance. Splňují standardy nejmodernější 
rehabilitační péče a zjednodušení logistiky.

Nový tým intervenční 
kardiologie
Novým vedoucím lékařem 
Katetrizační laboratoře 
(Katlab) se stal  
MUDr. Jan Horák, CSc. 

10. výročí Dobromysli – Ocenění dobrovolníků
Dobrovolnické centrum KNL, a.s. Dobromysl vzniklo v roce 2007.  
Je v něm registrováno 35 dobrovolníků, kteří docházejí převážně na oddělení  
následné péče, spinální jednotku nebo psychiatrii. Navštěvují pacienty  
u lůžka, kde jim krátí dlouhé chvíle, nebo se podílejí na různých volnočasových 
aktivitách, jako jsou tvořivé dílny, zpívání, stříhání pacientů apod.

20. ledna 2018 10. března 2018

21. března 2018

16. dubna 2018
stěhování MR

10. května 2018
22. února 2018

8. března 2018

8. února 2018
Liberec

14. února 2018
Turnov
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Vernisáž na ONP
Již 9. výstava obrazů na oddělení následné péče v rámci projektu 
Pomáhejme uměním. Tentokrát s Monikou Zieneckerovou  
a jejími fotoobrazy s názvem Život v pestrých barvách.

Family Day
V libereckém Sportovním areálu Vesec 
proběhl 2. ročník zábavného odpoledne 
pro zaměstnance KNL, a.s. a jejich rodinné 
příslušníky. O zábavu se mimo rozsáhlých 
atrakcí nejen pro děti postarala i originální 
„babypanková“ kapela Kašpárek v rohlíku.

Předání medailí  
prof. Janského 

V obřadní síni liberecké radnice se konalo 
slavnostní předávání stříbrných a zlatých 

medailí prof. MUDr. Jana Janského. Stříbrné 
medaile převzali přítomní za 20  

a zlaté medaile za 40 odběrů krve.

30. května 2018

23. června 2018
25. června 2018

Výměna nemocničních  
lůžek v Turnově
Do turnovské nemocnice dorazilo  
celkem 128 moderních elektricky  
polohovatelných lůžek, které jsou  
hrazeny z dotačního programu Návazná péče.

19. června 2018

Moliérova „Škola žen“ k Mezinárodnímu  
dni ošetřovatelství 
Tato proslulá divadelní komedie v podání souboru F. X. Šaldy 
patřila tento večer zdravotním sestrám a ošetřovatelkám KNL 
(nejen ženského pohlaví) jako poděkování za jejich obětavou práci.

17. května 2018

Handbike trenažér  
na spinálce

Od tohoto dne můžou pacienti 
spinální jednotky posilovat na novém 

trenažéru, který je obdobou klasického 
jízdního kola, ale nepohání jej však 

nohy, ale ruce. Autorem handbiku je 
Heřman Volf, celý projekt zajišťuje 

spolek Cesta za snem.

Nové CT pro nemocnici Turnov
V tento den nemocnice uvedla do ostrého provozu nový 
počítačový tomograf značky Siemens. Zařízení je výrazně 
šetrnější k pacientům, dávka záření je minimální.

Otevření Lékárny KNL v Turnově
Krajská nemocnice Liberec otevřela ve své turnovské  
části novou nemocniční lékárnu. Navazuje na činnost  
soukromého provozovatele, kterému skončila nájemní smlouva. 

Lékařská pohotovost  
ve Frýdlantu

KNL, a.s. od července zaštiťuje 
lékařskou pohotovost. Zajišťují 

ji praktičtí lékaři a specialisté 
z Frýdlantska a lékaři KNL, a.s. 

Pohotovost je v prostorách 
plicní ambulance ve Fügnerově ulici.

Den zdraví v Turnově
Další součástí tohoto významného dne byl i Den zdraví určen pro 
veřejnost. Zájemci mohli v pravidelných intervalech absolvovat 
komentované prohlídky nemocnice a účastnit se zábavného 
odpoledne v areálu nemocnice. Také si mohli zacvičit, nechat změřit 
tlak, glukózu anebo vyzkoušet kardiopulmonární resuscitaci. 

3. září 2018

6. září 2018

6. září 2018

1. červenec 2018

6. září 2018
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Vítání do praxe
Při příležitosti začátku školního  
roku proběhlo slavnostní vítání studentů liberecké 
SZŠ a VOŠ do praxe v KNL, a.s. Významného předělu 
ve studentském životě se zúčastnilo 110 studentů.

Tři nové sanity v KNL
Vozový park sanitní dopravy KNL se rozrostl o tři další vozy – 
sanity vybavené nejmodernější transportní technikou. Novinkou 
je elektricky výsuvný schůdek bočních dveří pro snadný nástup 
do vozu. Mají nezávislé topení a klimatizaci, sklopnou rampu 
pro naložení imobilních pacientů a světelnou rampu integrující 
výstražné majáky, blinkry a doplňkové osvětlení okolí vozu.

40. výročí ARO – konference
V tyto dny probíhala v prostorech Technické 
univerzity Liberec odborná konference 
anesteziologie a intenzivní péče, která se konala na 
počest 40. výročí založení lůžkové stanice ARO  
v liberecké nemocnici. 

KNL získala 1. místo v projektu „Férové pracoviště“
KNL, a.s. se opakovaně umístila na absolutní špičce dle hodnocení 
projektu Férové pracoviště, které připravuje Sekce mladých lékařů 
České lékařské komory. Vyplývá to z průběžných výsledků projektu, 
který si dal za cíl ukázat, že v českém zdravotnictví existují nemocnice, 
které mají dobré pracovní podmínky a snaží se, aby u nich byli nejen 
mladí lékaři spokojení.

Cena A. Vejtasy – 2. místo
KNL, a.s. vybojovala skvělé druhé místo  
v prvním ročníku nové soutěže o Cenu Antonína Vejtasy. 
Zabodovala se svým projektem „Naše sestra“, což je v rámci 
celé České republiky ojedinělý systém nové ošetřovatelské 
dokumentace a nově nastaveného procesu ošetřovatelství.

27. září 2018

2. listopadu 2018

8.–9. listopadu 2018

22. listopadu 2018

2. října 2018

15. výročí založení kardiologického oddělení 
Na počest tohoto výročí proběhlo celodenní odborné 
sympozium s názvem Den liberecké kardiologie 2018,  
které patřilo přednáškám nejen z lékařské, ale  
i ošetřovatelské sekce.

179. děťátko v babyboxu,  
tentokrát v Turnově!
Stalo se to v pondělí 3. 12. ve 13.24 
hodin. Jde o holčičku, která se zřejmě 
narodila v nemocnici. Ludvík Hess, který 
je „otcem“ babyboxů v ČR, pojmenoval 
holčičku jménem Světlana. 

Vánoční večírek KNL
Mig 21, ABBA Stars, Michal David Revival 
a spousta zábavy do ranních hodin... Je 
třeba dodat více? Jen to, že zaměstnanci 
KNL si ji opravdu zaslouží!

Nová angiolinka pro Centrum 
zobrazovacích metod

Nová angiografická linka proti  
původní lince disponuje řadou  

nových a modernějších funkcionalit, 
především se snížila radiační zátěž  

pacientů i obsluhy.

14. listopadu 2018

3. prosince 2018

6. prosince 2018

17. prosince 2018

Nový systém třídění 
pacientů – TRIAGE
Od tohoto dne se všichni 
pacienti, kteří navštíví 
chirurgickou nebo úrazovou 
ambulanci, nejdříve zaevidují 
na recepci v budově A, kde 
dojde ke správnému  
a včasnému nasměrování do příslušné 
ambulance a zjednodušení seřazení pacientů podle 
závažnosti jejich stavu. 

1. listopad 2018

Volejbalový turnaj KNL 
Tradiční souboj poměřování sil 
mezi odděleními KNL  
s devíti družstvy volejbalistů.

2. listopadu 2018
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Konference u příležitosti 7 let činnosti 
Komplexního cerebrovaskulárního centra (KCC)

Odborné konference 2018
Datum Název

21. 3. 2018 15 let spinální jednotky, téma: Mezioborová péče o pacienty s míšní lézí

5. 4. 2018 7 let činnosti Komplexního cerebrovaskulárního centra v KNL, a.s.

18. 4. 2018 Sestra v akci VIII. Téma: Když táhneme za jeden provaz

18. 4. 2018 XI. Turnovský ošetřovatelský den

3. 5. / 4. 10. 2018 Kámen, nůžky, papír…. Ošetřovatelství v urologii

25. 4. 2018 Přístupy k léčbě chronických a komplikovaných ran

16. 5. 2018 X. Liberecká konference nelékařských profesí, téma: Etiketa – podstata úspěšné  
komunikace (Ladislav Špaček)

25. 5. 2018 37. Severočeská transfuziologická konference

26. 5. 2018 10. Liberecký pediatrický den

31. 5. 2018 VII. Májoviny. Téma: V symbióze s laboratořemi

7.–8. 6. 2018 XXII. Harrachovské chirurgické dny

10. 10. 2018 XI. Liberecká konference nelékařských profesí, téma: Prevence agrese, agresivity a násilí  
(Ondřej Vetchý, Jaroslav Pekara)

27. 10. 2018 VI. Feminafest – seminář pro ženy, téma: Co mají vědět matky o dcerách a naopak,  
Pro budoucí rodiče

8.–9. 11. 2018 Konference anesteziologie a intenzivní péče u příležitosti 40. výročí založení lůžkové 
stanice ARO Liberec

8. 11. 2018 XII. konference fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce POUZP a KNL, a.s., téma: Funkč-
ní poruchy pohybového aparátu pohledem vybraných metodik

9. 11. 2018 13. Odpoledne s Konrádem (RDG odd.)

14. 11. 2018 Den liberecké kardiologie, k 15. výročí založení kardiologického oddělení

14. 11. 2018 Den diabetologie, seminář pro veřejnost – diabetiky

15. 11. 2018 XV. Psychiatrické sympózium

Převzetí zlatého ocenění Angels Award  
od společnosti European Stroke 
Organization za léčbu pacientů 
s ischemickou cévní mozkovou příhodou 
MUDr. Lubomírem Jurákem, Ph.D., 
vedoucím lékařem KCC KNL. 

MUDr. Ondřej Brychcí a jeho přednáška s názvem Mezioborovost péče 
pro pacienty s míšní lézí.

Konference k 15 letům spinální jednotky
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Přednáška terapeuta ONP Mariana Svobody o komunikaci s pacientem  
a jeho rodinou a jak předcházet konfliktům.

Součástí konference byl i podpůrný prodej výrobků, které vyrobili paci-
enti oddělení psychiatrie KNL.

Přivítání účastníků generálním ředitelem KNL, a.s. MUDr. Richardem 
Lukášem, PhD. a přednostkou Centra laboratorní medicíny a primářkou 
transfuzního oddělení MUDr. Renatou Procházkovou, Ph.D.

Mgr. Sabina Škodová a přednáška „Implementace genotypování 
erytrocytárních antigenů – první zkušenosti“.X. Liberecká konference nelékařských profesí

Ladislav Špaček
Etiketa – podstata úspěšné komunikace

48 49

X. Liberecká konference nelékařských profesí

37. Severočeská transfuziologická konference
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Přednáškový sál má kapacitu pro cca 170 lidí, tento den však praskal 
ve švech...

Expert na profesionální komunikaci a prevenci násilí ve zdravotnictví 
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. a jeho originální pojetí agresivního pacien-
ta se zapojením dobrovolnice z účastníků přednášky.

XI. Liberecká konference nelékařských profesí

Ondřej Vetchý

A jeho poselství nejen o prevenci agresivity, ale i pohledy 
na současnou celospolečenskou situaci politickou, 
společenskou, na národnostní menšiny či migraci.

50

Přivítání účastníků primářem gynekologicko-porodnického oddělení 
KNL MUDr. Pavlem Černým.

Přednáška psycholožky KNL PhDr. Jitky Havlové na téma Porucha 
příjmu potravy v dospívání a adoslescenci.

Součástí semináře bylo i předání hodnotných cen za vyplnění dotazníku 
o Feminafestu.

Seminář byl rozdělen na dopolední a odpolední část vždy s jiným téma-
tem. Obou částí se celkem účastnilo cca 120 lidí.

VI. Feminafest

Téma:
Co mají vědět matky o dcerách a naopak 
Pro budoucí rodiče
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Vzácným hostem konference byl bývalý primář MUDr. Radko Janoušek, 
který ARO vedl v letech 1989–2005. 
Zleva: MUDr. Jiří Karásek (Kardiocentrum KNL), MUDr. Radko Janoušek, 
a MUDr. Dušan Morman (současný primář ARO KNL). 

Přednáška doc. MUDr. Jany Drábkové, CSc. na téma ARO týmy – jejich 
historie, současnost, výhledy i vize.

Konference anesteziologie a intenzivní péče u příležitosti  
40. výročí založení lůžkové stanice ARO Liberec

Úvod konference patřil také poděkování pracovnicím oddělení ARO (zleva): MUDr. Hana Čejková, lékařka ARO, 40 let v KNL;
Marcela Hájková, sestra ARO, 40 let v KNL; Bc. Michaela Brynychová, vrchní sestra v letech 2006–2008, přes 20 let na ARO;
Bc. Martina Křečková, vrchní sestra v letech 2003–2006 a Vladimíra Horová, vrchní sestra v letech 1991–2004.

V rámci Dne světového dne diabetologie, dne 14. listopadu, uspořáda-
lo diabetologické oddělení KNL, a.s. soubor přednášek pro veřejnost. 
Přednáška primářky oddělení diabetologie MUDr. Jindry Vejrychové na 
téma: Zahubí lidstvo diabetes mellitus a obezita? 

Co dělat, když dieta pohyb nestačí. Informace o moderní léčbě cukrovky  
MUDr. Petry Štajglové.

XII. celostátní konference fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce 
POUZP a KNL, a.s.
Téma:
Funkční poruchy pohybového aparátu pohledem vybraných metodik

Světový den diabetologie

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. – Akrální koaktivační tera-
pie a její dávkování u pacientů s nespecifickou bolestí zad.

Odborné konference jsou zařazeny do formy celoživotního vzdělávání, 
účastní se jich jak zaměstnanci KNL, a.s., tak i zdravotníci z jiných zařízení.
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Kateřina Nováková – Příprava pacientů před kardiologickými výkony. 
První část byla věnována přednáškám z ošetřovatelského úseku pro 
nelékaře, zbytek dne pak patřil přednáškám z lékařského prostředí.

Celodenní sympózium se konalo v rozsáhlých prostorech Clarion Grand 
Hotelu Zlatý Lev.

Den liberecké kardiologie 2018, k 15. výročí založení kardiologického odd.

54

Účastníci mohli podpořit oddělení psychiatrie zakoupením drobných 
výrobků, které zhotovili hospitalizovaní pacienti.

Úvodní slovo lékařského ředitele a primáře oddělení psychiatrie KNL, a.s. 
MUDr. Jaromíra Honse, Ph.D.

XV. Psychiatrické sympózium

Novinky ve farmakoterapii duševních poruch  
 Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
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Všechno je to o lidech...
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Činnost Ošetřovatelského úseku

Rok 2018 zaznamenal v ob- 

lasti poskytování ošetřo-

vatelské péče velmi pozitivní 

ohlasy na zavedenou zjed-

nodušenou dokumentaci. 

Ohlasy jsme zaznamenali jak 

uvnitř nemocnice od pracov-

níků, kteří s administrativně 

jednoduššími záznamy pracu-

jí, tak od odborné veřejnosti. 

To, že jsme se v racionalizaci  

administrativy vydali tím optimálním směrem, dokládá  

i celostátní ocenění odborníků ve zdravotnictví.

V oblasti naplnění personálních týmů na oddělení byl 

rok 2018 obdobný těm předchozím. Ošetřovatelské 

týmy s vysokým nasazením plnily své pracovní povinnosti, 

za což jim patří velké poděkování. 

Protože se nám dlouhodobě nedaří doplnit pracovní 

týmy zdravotnického personálu, rozhodli jsme se využít 

pracovní nabídky ukrajinských sester a v závěru roku jsme 

na oddělení následné péče přivítali první čtyři sestry. První 

ohlasy na naše nové spolupracovnice jsou velmi pozitivní, 

proto jsme se rozhodli pokračovat v doplnění pracovních 

týmů sestrami z Ukrajiny. Jsou to sestry s dlouholetou praxí 

nebo sestry absolventky, které mají ministerstvem zdravot-

nictví uznané dosažené vzdělání. Musí si jen doplnit zna-

losti v českém jazyce (vyučování probíhá každý všední den 

odpoledne) a do roka od příjezdu splnit předepsané zkouš-

ky z odborných znalostí v českém jazyce. Je naším velkým 

zájmem, aby se jim to podařilo, takže je velmi podporujeme 

i v mimopracovních aktivitách.

Další oblastí, na kterou je zaměřeno ohnisko našeho vel-

kého zájmu a edukace, je oblast podpory zaměstnanců  

v komunikačních technikách a v umění prevence agresivní-

ho chování. Konference a semináře s touto tématikou jsou 

velmi vyhledávané našimi zaměstnanci, budeme tedy na-

dále v tomto vzdělávání pokračovat. 

Mgr. Marie Fryaufová

Ředitelka pro ošetřovatelskou péči
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Projekt „Naše sestra“

Na počátku bylo rozhodnutí ředitelky ošetřovatelské 

péče Mgr. Marie Fryaufové, která v září roku 2016 jme-

novala pracovní skupinu pro tvorbu nové ošetřovatelské 

dokumentace. Skupina měla 15 členek, které zastupovaly 

průřezově různá oddělení KNL. Tato skupina vytvořila návrh 

nové dokumentace včetně praktického manuálu. Poté pro-

bíhalo testování na odděleních KNL, z kterého vzešly různé 

úpravy a doplnění. Vznikla pětičlenná komise pro posouze-

ní ošetřovatelské dokumentace, která v následujícím obdo-

bí koordinovala její uvedení do praxe.

Vedení dokumentace probíhalo formou vícedenních 

záznamů, které lépe zachycovaly průběh pacientova 

monitoringu (ideální pro lékaře) a zároveň i kontinuitu zá-

znamů v ošetřovatelsky významných oblastech. Byly sta-

noveny základní oblasti, ve kterých se odehrává největší 

penzum ošetřovatelských problémů a následných aktivit 

sestry.

Dále vyvstala potřeba zprůhlednit běžný ošetřovatelský 

proces a popsat režim při řešení ošetřovatelských pro-

blémů – tak vznikly tzv. Mapy ošetřovatelské péče. Slouží  

k rychlé orientaci nelékařů při potřebných činnostech  

u pacientů či přehledné edukaci nových zaměstnanců, 

obsahují související dokumenty nebo úkoly vyplývající  

z interakce sestra vs. pacient a další. Do těchto map bylo 

Projekt „Naše sestra“ k vytvoření nové ošetřovatelské dokumentace v KNL vznikl z důvodu navýšení administrativ-

ní zátěže zdravotníků v posledních letech spojeného s nedostatkem středního nelékařského personálu. V ošetřova-

telské dokumentaci se naše nemocnice, stejně jako ostatní zdravotnická zařízení, potýkala s velkým počtem různých 

ošetřovatelských formulářů. Značné množství předdefinovaných ošetřovatelských diagnóz nebylo příliš srozumitelné  

a výtěžnost zapsaných dat byla minimální.

zahrnuto množství informací ze standardů ošetřovatel-

ské péče, a tak vznikla tříčlenná skupina, která během půl 

roku přepracovala stávající rozsáhlé standardy do jasných  

a stručných Manuálů pro různé ošetřovatelské úkony.

V rámci projektu aktualizace ošetřovatelské dokumenta-

ce vznikl zcela nový a republikově ojedinělý koncept 

dokumentování ošetřovatelské péče, který je podpořen 

jasnými interními předpisy. Ošetřovatelský proces je lo-

gicky propojen s vedením zdravotnické dokumentace, 

přičemž jsou nastavena pravidla, podle kterých je tento 

postup v KNL realizován. 

Současný postup nastavil logičnost, jednoduchost  

a snížil administrativní zátěž sester. Zjednodušení do-

kumentace by mělo vést k tomu, aby čas, který věnují sku-

tečné péči o pacienta, a evidování toho, jak se o něj starají, 

byly ve správném poměru ve prospěch pacienta.

V říjnu 2018 KNL, a.s. získala tímto projektem druhé místo  

v prvním ročníku nové celostátní soutěže o Cenu Anto-

nína Vejtasy, bývalého dlouholetého spolupracovníka SAK 

(Spojené akreditační komise) a neúnavného propagátora  

a nestora řízení kvality a bezpečí nezdravotnických procesů, 

realizovaných v rámci poskytování zdravotních služeb.

Stará dokumentace, která obsahovala devět tiskopisů, nová doku-
mentace má tiskopisy jen dva.

Realizační tým projektu (zleva): PhDr. Eva Nesládková, MBA 
(manažerka kvality), Iva Manová (staniční sestra odd. ortopedie)  
a Bc. Petra Pacltová (odd. kvality) 60
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Vzdělání v roce 2018

Lékaři  
s odbornou  
způsobilostí 

VS – Všeobecné sestry / PA – Porodní asistentky

Lékaři se  
specializovanou  

způsobilostí 

Lékaři  
s absolvovaným  

kmenem

Vzdělanostní struktura zaměstnanců

VS a PA s odbornou 
způsobilostí

VS a PA  
se specializací

VS a PA  
s VŠ vzděláním 
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Počet zaměstnanců za rok 2018 

Průměrné přepočtené počty zaměstnanců  
dle kategorií za rok 2018

Turnov Liberec Celek

Lékaři 38,98 342,44 381,42

Farmaceuti 13,05 13,05

Všeobecné sestry, porodní asistentky 105,98 745,91 851,89

Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři
s odbornou způsobilostí 34,73 242,57 277,30

Zdravotničtí pracovní nelékaři s odbornou  
a specializovanou způsobilostí 14,71 69,88 84,59

Zdravotničtí pracovní nelékaři pod odborným dohledem  
nebo přímým vedením 44,67 268,39 313,06

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou  
způsobilostí a dentisté 1,00 8,09 9,09

Technicko–hospodářští pracovníci 18,07 229,48 247,55

Dělníci a provozní pracovníci 85,50 444,65 530,15

CELKEM 343,64 2 364,46 2 708,10

Průměrná mzda zaměstnanců 2018
Liberec, v Kč 2017 2018

    Lékaři 83 022 87 095

    Všeobecné sestry 37 137 40 908

    THP 33 597 35 025

    Zam. celkem 39 650 41 670

Turnov, v Kč 2017 2018

    Lékaři 81 932 84 742

    Všeobecné sestry 36 953 41 599

    THP 26 477 27 349

    Zam. celkem 37 526 38 323
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Personální náklady KNL  
za rok 2018 činily 

1,8 miliardy Kč
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Personální obsazení vedoucích  
pozic zdravotnických úseků
Liberec – stav k 31. 12. 2018

CENTRUM / ODDĚLENÍ PŘEDNOSTA / PRIMÁŘ / VED. ODDĚLENÍ VRCHNÍ / STANIČNÍ

KARDIOCENTRUM MUDr. Rostislav Polášek Bc. Iveta Pernerová

Katetrizační laboratoř MUDr. Jan Horák, CSc. Radka Luňáková

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM MUDr. Jiří Bartoš, MBA Mgr. Dana Hrstková

Oddělení klinické onkologie MUDr. Jiří Bartoš, MBA Lenka Nováková

Oddělení radiační onkologie MUDr. Magda Macháňová Mgr. Ludmila Bobková

TRAUMATOLOGICKO–ORTOPEDICKÉ CENTRUM MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D. Bc. Pavla Bártová

Oddělení traumatologie MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D. Renata Tichá

Spinální jednotka MUDr. Jan Pazour Mgr. Alena Kyrianová

Oddělení ortopedie MUDr. Jiří Kratochvíl Iva Manová

Ambulantní trakt Bc. Jakub Kopecký

CENTRUM LABORATORNÍ MEDICÍNY MUDr. Renata Procházková, Ph.D.  

Oddělení transfuzní MUDr. Renata Procházková, Ph.D. Ivana Veselá

Oddělení klinické hematologie MUDr. Adriana Heindorfer Andrea Honcová

Oddělení klinické mikrobiologie  
a imunologie MUDr. Vladimír Kracík Zuzana Chvátalová

Oddělení klinické biochemie RNDr. Petr Matoušek, Ph.D. Naděžda Buriánová

CENTRUM / ODDĚLENÍ PŘEDNOSTA / PRIMÁŘ / VED. ODDĚLENÍ VRCHNÍ / STANIČNÍ

NEUROCENTRUM Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Milena Dudová

Oddělení neurochirurgie Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Jarmila Brzáková

Oddělení JIP neurocentra MUDr. Věra Špatenková, Ph.D. Kateřina Křepelková

Oddělení neurologie MUDr. Jan Dienelt Monika Voháňková

CENTRUM PATOS Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.  

Oddělení patologie Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D. Olga Pavlíková

Oddělení soudního lékařství MVDr. MUDr. Tomáš Adámek  

Odd. klinické a soudní toxikologie Mgr. Jitka Macháčková Irena Firmanová

CENTRUM INTERNÍCH OBORŮ MUDr. Tomáš Klimovič Mgr. Iva Škodová

Oddělení všeobecné interny MUDr. Tomáš Klimovič Mgr. Iva Škodová

JIP interních oborů MUDr. Pavel Švancar Šárka Augstenová

Bc. Dana Venclíková

Oddělení revmatologie MUDr. Ivana Součková Zdeňka Zolmanová

Oddělení nefrologie a dialýzy MUDr. Miroslav Ryba Jaroslava Barková

Oddělení diabetologie MUDr. Jindra Vejrychová Miloslava Hlavínová

Oddělení gastroenterologie MUDr. Karel Dvořák, Ph.D. Jana Machartová

Oddělení pro léčbu nespecifických  
střevních zánětů MUDr. Lenka Nedbalová Miloslava Petráková

CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE MUDr. Jan Nedvídek Renata Beková

Oddělení následné péče Liberec MUDr. Věra Mikulecká Renata Beková

Oddělení následné péče Jablonné v Podj. MUDr. Dušan Astl Irena Ginzelová

CENTRUM ZOBRAZOVACÍCH METOD MUDr. Ladislav Endrych Bc. František Šebek

Oddělení radiodiagnostické MUDr. Ladislav Endrych Bc. František Šebek

Oddělení nukleární medicíny MUDr. Miloslav Jerinič Lenka Šťastná

Lékařský ředitel: MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.  
Ředitelka ošetřovatelské péče: Mgr. Marie Fryaufová
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Personální obsazení vedoucích  
pozic zdravotnických úseků

CENTRUM / ODDĚLENÍ PŘEDNOSTA / PRIMÁŘ / VED. ODDĚLENÍ VRCHNÍ / STANIČNÍ

Oddělení centrálních operačních sálů MUDr. Jiří Nováček Mgr. Marie Fryaufová

Oddělení chirurgie MUDr. Peter Hromádka Mgr. Ladislava Kohoutová

Oddělení JIP chirurgických oborů MUDr. Vladimír Mareš Mgr. Jana Kusáková

Oddělení urologie MUDr. Jan Mečl Mgr. Lucie Židková, MBA

Oddělení ORL MUDr. Martin Kracík Bc. Dita Novotná

Oddělení oční MUDr. Petr Bulíř Bc. Jana Marešová

Oddělení ÚČOCH MUDr. Ladislav Dzan, Ph.D. Eva Holmová

Oddělení plicní MUDr. Jiří Vytiska Martina Hillová

Oddělení kožní MUDr. Dana Frydrychová Eva Šlerková

Oddělení infekční MUDr. Adam Vitouš Věra Morávková

Oddělení rehabilitace MUDr. Libor Kučera Mgr. Petra Brédová

ARO MUDr. Dušan Morman Mgr. Hana Šimonová

Oddělení gynekologicko–porodnické MUDr. Pavel Černý Mgr. Zuzana Paukertová

Oddělení psychiatrie MUDr. Jaromír Hons, Ph.D. Martina Löffelmanová 

Oddělení dětské psychiatrie MUDr. Jana Prouzová Mgr. Blanka Stárková

Oddělení dětské MUDr. Martin Kuchař Mgr. Petra Plašková

CENTRUM / ODDĚLENÍ PŘEDNOSTA / PRIMÁŘ / VED. ODDĚLENÍ VRCHNÍ / STANIČNÍ

Nemocniční lékárna Mgr. Martin Mísař Jana Grundzová

Oddělení nemocí z povolání MUDr. Dana Čermáková

Oddělení ústavního hygienika MUDr. Jana Brandejská

Oddělení sociálních služeb Jindřiška Sasková

Oddělení domácí péče Věra Sláčalová
Liberec – stav k 31. 12. 2018

CENTRUM / ODDĚLENÍ PŘEDNOSTA / PRIMÁŘ / VED. ODDĚLENÍ VRCHNÍ / STANIČNÍ

Chirurgické oddělení MUDr. Zdeněk Rambousek Bc. Miriam Mazurová

Interní oddělení MUDr. Iva Bartošová Eva Kubíková

ARO MUDr. Jiří Patka Milada Nováková

Rehabilitační oddělení MUDr. Ivan Bašta Lenka Honců

RDG oddělení MUDr. Zuzana Marková Ivana Bumbová

Oddělení následné péče MUDr. Daniel Pospíšil, EuSpLM Kateřina Bulířová

OKB a hematologie RNDr. Petr Brzák Bc. Jitka Pěničková

Oddělení ortopedie MUDr. Dalibor Ďurďa Martina Šestáková

Operační sály Ivana Zimová

Turnov – stav k 31. 12. 2018

Lékařský náměstek: MUDr. Martin Hrubý
Hlavní sestra: Mgr. Eva Krejčí
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Personální obsazení vedoucích  
pozic nezdravotnických úseků

ÚSEK / ODDĚLENÍ VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

Úsek generálního ředitele

Generální ředitel MUDr. Richard Lukáš, PhD.

Lékařský ředitel MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.

Ředitelka ošetřovatelské péče Mgr. Marie Fryaufová

Ekonomická ředitelka Ing. Hana Jelínková

Technický ředitel Ing. Jan Rais, MBA

Obchodně-investiční ředitel Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL. M., MBA

Oddělení koordinace výstavby nového  
pavilonu Prof. Ing. Petr Moos, CSc.

Oddělení řízení zdravotní péče MUDr. Luděk Nečesaný, MBA

Sekretariát generálního ředitele Lenka Hloušková

Manažer PR Václav Řičář

Oddělení řízení lidských zdrojů Ing. Štefan Nebus

Úsek technického ředitele

Oddělení zdravotnické techniky Bc. Zbyněk Šrámek

Oddělení informačních a komunikačních  
technologií Ing. Martina Jirsová Bc. Jan Stříž

Oddělení provozu a správy majetku Ing. Filip Galnor Petr Hanák

ÚSEK / ODDĚLENÍ VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

Oddělení dopravy Ing. Aleš Pěnička

Oddělení bezpečnosti a krizového řešení Marcela Jílková Ing. Denisa Maxová

Oddělení stravovacích služeb Karel Kubelka Kateřina Kubelková

Úsek obchodně-investičního ředitele

Oddělení investic Tomáš Martenek

Oddělení veřejných zakázek a dotací Ing. Dana Draslarová

Obchodní oddělení Ing. Dana Draslarová – pověřena  
vedením

Úsek ekonomické ředitelky

Oddělení ekonomických informací Ing. Zdeňka Javorská

Oddělení smluvních vztahů se ZP  
a účtování zdravotní péče Ing. Renata Petříková

Stav k 31. 12. 2018
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„Každá lidská činnost se nakonec  
musí nějak projevit v číslech.“ 

Tomáš Baťa

37,8 °C

21%

≤ + - x / : = $ ¾ + € / : ∑ ∞ + ≥ =

140 150 160 170
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Hospodářské výsledky 2018

v Kč 2015 2016 2017 2018

HV po zdanění 21 278 034 14 200 831 13 908 492 23 926 983

HV před zdaněním 23 324 604 6 196 561 15 231 362 21 592 783

daň z příjmů (591*) 2 046 570 -8 004 270
 

1 322 870 -2 334 200

-10 mil.

-5 mil.

0

5 mil.

10 mil.

15 mil.

20 mil.

25 mil.

HV po zdanění HV před zdaněním daň z příjmů
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v Kč 2016 2017 2018

Struktura výnosů 3 019 250 788 3 130 748 172 3 659 846 833

   Tržby od zdravotních pojišťoven 2 670 667 329 2 772 120 712 3 026 368 506

   Tržby ostatní služby 125 037 967 112 357 432 280 564 517

   Tržby prodej zboží 165 475 992 172 347 226 260 985 141

   Ostatní výnosy 55 780 965 68 967 476 89 026 505

   Dary 2 288 535 4 955 326 2 902 164

0 0600 mil. 1 000 mil.900 mil. 1 500 mil.1 200 mil. 2 000 mil.1 500 mil. 1 800 mil. 2 500 mil. 3 000 mil. 3 500 mil. 4 000 mil. 4 500 mil.300 mil. 500 mil.

Materiál Tržby od zdravot-
ních pojišťoven

Energie

Tržby ostatní  
službyNáklady prodej zboží

Tržby prodej  
zboží

Opravy

Ostatní výnosy

Ostatní služby

Dary

Osobní náklady

Ostatní náklady

Odpisy

Struktura nákladů Struktura výnosů
Struktura nákladů 2018

v Kč 2016 2017 2018

Struktura nákladů 3 005 049 957 3 116 839 680 3 635 919 850

    Materiál 1 043 167 404 1 029 849 905 1 232 407 020

    Energie 55 335 107 40 378 120 44 200 680

    Náklady prodej zboží 130 274 942 132 992 191 185 417 111

    Opravy 51 913 387 61 213 676 63 028 643

    Ostatní služby 136 068 791 155 776 418 109 875 577

    Osobní náklady 1 403 506 151 1 507 683 670 1 793 159 847

    Ostatní náklady 51 825 350 47 092 838 63 644 109

    Odpisy 132 958 826 141 852 863 144 186 864

1 %

5 %

2 %

2 %

3 %

4 %

34 %

49 %

2018

2018
82,7 %

7,7 %

7,0 %

2,5 % 0,1%
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Počet hospitalizací – Liberec    (dle metodiky UZIS)

2016 2017 2018

Akutní lůžka 28 894 28 685 28 356

JIP 7 967 7 870 8 163

Následná péče 1 011 1 012 1 028

Celkem 37 872 37 566 37 547

0 0

5 000 1 000

10 000 2 000

15 000 3 000

20 000 4 000

25 000 5 000

30 000 6 000

35 000 7000

40 000 8 000

Akutní lůžka Akutní lůžkaJIP JIPNásledná péče Následná péčeCelkem Celkem

Počet hospitalizací – Turnov  (dle metodiky UZIS)

2016 2017 2018

Akutní lůžka 5 894 5 572 5 857

JIP 832 740 303

Následná péče 290 271 248

Celkem 7 015 6 583 6 408

78 79
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Počet operačních výkonů Počet ambulantních bodů

Počet operačních výkonů 2016 2017 2018

Liberec 15 795 15 997 16 006

Turnov 2 538 2 267 2 462 

Celkem 18 333 18 264 18 468

Počet ambulantních bodů 2016 2017 2018

Liberec 719 587 007 654 602 472 773 176 000

Turnov 90 101 000 90 900 000 94 460 000 

Celkem 809 688 007 745 502 472 867 636 000

0 3 000

Liberec

Turnov

Celkem

6 000 9 000 12 000 15 000 18 000

0 3 000

Liberec

Turnov

Celkem

6 000 9 000

15 000 18 000

7901 000
pacientů/den 
v ambulancích

796

holčiček chlapečků

1 586

počet dětí, které 
v roce 2018 
přinesl čáp
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Obsloužili jsme 66 plicních 
ventilátorů, které v součtu  
za pacienty „udýchaly“ přes 947  
čtyřiadvacetihodinových směn.

Pár čísel z technického úseku
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Také v 8 etapách jsme zrealizovali instalaci mj.  
400 sad lůžek a stolků, což je téměř 9x víc než  
lůžek v horském hotelu Ještěd.

V roce 2018 přistál  
vrtulník na našem 
heliportu 365krát. 

A také ujely o 100 tis. km více než  
v roce 2017, což se rovná 43 obvodům 
České republiky.

Zajistili jsme provoz 
381 ks injekčních 
dávkovačů, které 
průměrně pracovaly 
13 hod. za den.

V roce 2018 naše vozy převezly o 4 312 pacientů 
víc než v roce 2017, což je víc než půlka obyvatel 
Vratislavic.

1,9
mil. km

1,166
mil. hovorů

381
injekčních 
dávkovačů

51 418
pacientů

55 730
pacientů

2,0
mil. km

2017

2018

Na 23 úpravnách vody v nepřetrži-
tém provozu jsme vyrobili 26 280 m3 
upravené vody v odpovídající kvalitě, 
což by naplnilo největší českou kašnu 
(Samsonovu kašnu na náměstí v Čes-
kých Budějovicích) 111x.26 280

m3 vody

23 úpraven

400
sad lůžek 
a stolků

Realizovali jsme 81 959 
skiagrafických výkonů, 
což je přes 220 snímků 
denně.

81 959
snímků

66
plicních

ventilátorů
Vystavili jsme 3 153 objednávek na servis zdravotnic-
kých přístrojů, což je téměř 2x tolik než v roce 2013.

3 153
objednávek

2013

2018

365
přistání

KNL v roce 2018 přijala  
1 165 961 telefonických  
hovorů, z toho jich bylo  
842 287 v Liberci  
a 323 674 v Turnově.
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Kvalita v roce 2018
Typy interních auditů

Nejčastější typy stížností

Počet nežádoucích událostí

Počet auditů

328

217

331

375

2018

2018 201520162017

2015

2017

2016

Stížnosti 2018

15 49

opodstatněné neopodstatněné

8

2

3

6

6

75

59

49

47

Sterilizace

Radioterapie

Transfuzní 
výrobní úsek

Radiodiagnostika

Řízení kvality

BOZP a PO

Hygienicko- 
epidemiologické

Laboratorní proces

Nakládání s odpady

41

290 
interních  

auditů

84

0

lékařská,  
zdravotní péče

lékařská,  
komunikace

ošetřovatelská,  
komunikace

ošetřovatelská,  
ostatní

5

10

15

20

25

30

Nejčastější typy stížností 2017 2018

lékařská, zdravotní péče 21 28

lékařská, komunikace 9 10

ošetřovatelská, komunikace 5 5

ošetřovatelská, ostatní 5 6

Celkem 40 49

102 11011692
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Srovnání typu poděkování 

Počet děkovných dopisů

0

péče, přístup, 
prostředí

profesionalita,
zákrok

čistota stravování spolupráce vybavení

50

100

150

200

250

300

Srovnání typu poděkování 2017 2018

péče, přístup, prostředí 228 185

profesionalita, zákrok 112 95

čistota 10 6

stravování 5 4

spolupráce 1 5

vybavení 0 1

Celkem 356 296

235 382 298213

2018 2017 2016 2015

1

13

25

16

10
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Catering KNL
K 31. 12. 2017 došlo ke zpětné fúzi společnosti KNL Catering s.r.o. s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. Cateringové služby 

nadále zajišťuje KNL prostřednictvím stravovacího oddělení. Své služby nabízí ve čtyřech divizích – stravování pro veřej-

nost, nemocniční stravování pro pacienty, firemní stravování a divize cateringu a služeb.

88

0

200 tis.

400 tis.

600 tis.

800 tis.

Počet uvařených jídel v našich vývařovnách v roce 2018

Závodní jídelna  
KNL Liberec

Závodní jídelna  
KNL Turnov

Restaurace  
Krajský úřad

Kuchyně  
Magna

Počet balených jídel 
Výrobna Magna

Počet balených jídel 
Výrobna Turnov

Kuchyně  
Denso

Kuchyně  
FläktGroup 

Kuchyně  
ZF TRW 

Jídelny počet jídel

Závodní jídelna KNL Liberec 660 994

Závodní jídelna KNL Turnov 494 547

Restaurace Krajský úřad 230 901

Kuchyně Magna 257 100

Kuchyně Denso 211 757 

Kuchyně FläktGroup 76 645

Kuchyně ZF TRW 107 381

Celkem 2 039 325 224 507 155 000

88

2 039 325
jídel
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Zajištění důležitých akcí  
v Libereckém kraji v roce 2018

Nejvýznamnější akce kuchyní  
pro naše strávníky
• Úspěšná chorvatská kuchyně
• Japonské dny
• Polévkování, Burgry každý pátek,  
 prodeje zabijačkových výrobků  
 při vepřových hodech
• Saláty v novém kabátu

Nové provozovny

• FläktGroup – spolupráce od dubna 2018
• Obrobna Resl a Modelárna Liaz –  
 převzetí výdeje do vlastní režie

7 500
Jizerská 50 včetně VIP 
kompletní strava pro

závodníků 1 500
Malevil Cup  

kompletní strava pro

závodníků

3 700
ČT Cup  

kompletní strava pro

závodníků

Vaření pro prezidenta 
Miloše Zemana

při návštěvě  
Libereckého kraje

Akce roku

Spolupráce s firmou  
MÖBELIX při znovuotevření  

pobočky 

MobilKredit 
Možnost mobilního objednávání 
pro zaměstnance nejen KNL a.s.

Spolupráce s filmaři při natáčení filmu  
SPIDERMAN – Daleko od domova

Partnerství se statutárním městem Liberec, 
Divadlem F. X. Šaldy, Krajským úřadem 

Libereckého kraje, Židovskou obcí  
a mnohými dalšími stálými odběrateli.

Navázání spolupráce pro žitavskou radnici. 

Pravidelné zajišťování akcí typu Family Day či 
Dětských dnů našich velkých  

zákazníků pro jejich zaměstnance – 
společnosti Laird, Ontex, Trumpf a dalších.

91

76
Cateringové služby  

počet svateb  

90
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Zpracování, design:  
Ing. Ivana Kelemenová, PR KNL, a.s. 

Fotografie:  
archiv PR KNL, a.s.

červen 2019 
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