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Vážení přátelé, milí spolupracovníci,
předkládám vám Výroční zprávu naší obchodní společnosti za rok 2009.
Oblastní nemocnice Kladno, a.s. pokračovala i v roce 2009 na zlepšení
poskytovaných zdravotnických služeb nákupem nových přístrojů, které umožnily
zavedení nových diagnostických metod a terapeutických postupů.
Nové vedení nemocnice stabilizovalo personální situaci na jednotlivých
pracovištích a získáním nových zkušených lékařů přispělo k tvůrčí atmosféře ať na
jednotlivých pracovištích, tak i v celé nemocnici. Z velké části došlo k aktualizaci a
realizaci nových vnitřních předpisů, provozních řádů a standardů.
Za jeden z velkých úspěchů považuji otevření zubních ambulancí a
pohotovostí, včetně nákupu zubního laseru, který umožňuje poskytovat pacientům
bezbolestnou péči včetně nadstandardní péče jako je bělení zubů. Tento chybějící
krok byl učiněn za výrazné podpory Středočeského kraje.
Vzhledem ke změně ve vedení nemocnice a odhalení řady ekonomicky
nevýhodných smluvních vztahů proběhla výběrová řízení na některé poskytované
služby.
Nemocnice pokračuje v naplňování funkce edukačního centra, což dokazuje
spolupráce s ČVUT – výuka studentů, se SZŠ a dalšími odbornými učilišti, jejichž
žáci zde získávají praktické i teoretické znalosti a schopnosti.
dotace na opravu zastřešení
Z krajského úřadu nám byla schválena
Niederleho pavilonu, které bylo v havarijním stavu. První pavilon Nemocnice Kladno
byla založen roku 1903 prvním ředitelem a primářem prof. Niederlem. Tento
pavilon, který se dochoval dodnes a nadále slouží jako zázemí pro některá oddělení
a administrativní odbory, je památkově chráněn. Na jeho opravu se snažíme získat
finanční prostředky.
Hlavní budova, takzvaný monoblok, byl postaven ve 40. letech 20. století
jako moderní stavba, která byla z architektonického hlediska vysoce hodnocena a
stala se součástí učebnic architektury. V lednu roku 2009 došlo k přehodnocení
celého projektu na výstavbu nového pavilonu centra akutní medicíny tak, aby bylo
možno rekonstruovat i stávající monoblok a zahájila se rekonstrukce na objektu
ozařovny a celého pracoviště radioterapie. V průběhu roku 2009 se podařilo získat
další finanční dotaci od Středočeského Kraje, která zajistí rekonstrukci monobloku a
tím umožní komplexní přeměnu kladenské nemocnice na fungující celek umožňující
nejen kvalitní akutní ošetření, ale i doléčení odpovídající nejvyššímu standardu
léčebných možností. Výstavba nového pavilónu centra akutní medicíny nadále
pokračuje a měla by být dokončena na konci roku 2010.
Vzhledem ke ztrátě možnosti umísťování našich pacientů do LDN či jiného
zařízení, částečně způsobené prodejem zdravotnického zařízení GARC –
soukromému subjektu v roce 2007, se nám podařilo úspěšně získat od SČK í
finanční prostředky na i realizace výstavby „ Domova důchodců a lůžek následné
péče“.
Výstavba a rekonstrukční práce se promítají do všech ekonomických
ukazatelů, přesto Nemocnice Kladno vykázala za rok 2009 kladný hospodářský
výsledek a v hodnoceném období vykázala i přes ztížené pracovní podmínky nárůst
v poskytování zdravotní péče, za což patří poděkování drtivé většině zaměstnanců.
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Intenzivně jsme se věnovali a věnujeme vzdělávání našich zdravotnických
pracovníků, a to jak lékařů zvyšujících si pravidelně svou odbornost, tak i SZP, kde je
vysoký nárůst postupného vzdělávání.
Ráda bych přispěla k tomu, aby poskytování zdravotní péče v Oblastní
nemocnici Kladno, a.s. bylo vůči klientům na dobré odborné úrovni, aby nemocnice
splnila roli vedoucího zdravotnického zařízení pro spádový region západní části
Středočeského kraje, aby hospodaření bylo co možná nejefektivnější a
ekonomickými výsledky se nadále podílelo na stabilizaci systému zdravotnictví
celého Středočeského kraje.

MUDr. Kateřina Pancová
ředitelka nemocnice
Oblastní nemocnice Kladno,a.s.
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Profil Oblastní nemocnice Kladno,a.s., nemocnice Středočeského
kraje
Právní postavení ON Kladno, a.s.
Akciová společnost ON Kladno,a.s., nemocnice Středočeského kraje je
založena bez veřejné nabídky akcií jediným zakladatelem Středočeským krajem, se
sídlem Praha 5, Zborovská 11, ve smyslu ust. § 172 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník v platném znění, zakladatelskou listinou ze dne 23.3.2005 sepsanou ve
formě notářského zápisu. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze dne 21.června 2005.
Obchodní firma:
Oblastní nemocnice Kladno,a.s.,nemocnice Středočeského kraje
Sídlo společnosti:

Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59

IČO: 27256537
Společnost je založena na dobu neurčitou.
Předmětem podnikání společnosti je :
- Poskytování zdravotní péče v rozsahu rozhodnutí o registraci nestátního
zdravotnického zařízení
- Masérské, rekondiční a regenerační služby
- Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být
prodávány prodejci zdravotnických prostředků
- Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, kterém
se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i
mimo lékárny
-

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

-

Zprostředkování obchodu a služeb
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zpracování dat, služby databank, správa sítí

-

Ubytovací služby

-

Hostinská činnost

-

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
lektorské činnosti

-

Reklamní činnost a marketing

-

Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

-

Správa a údržba nemovitostí

-

Technické činnosti v dopravě

Základní kapitál k 31.12.2009 :

380 700 tis. Kč
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ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ
SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti:

Dozorčí rada:

Mgr. Aleš Buriánek - předseda
JUDr. Jan Mach- člen
MUDr. Vladimír Lemon - člen
Ing. Marcel Hrabě - předseda
PaedDr. Milan Němec
Jaroslav Zelenka
JUDr. Karel Molnár
MUDr. Jaroslav Litera
Božena Švecová
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Ředitel :

Sekretariát
Koordinátor pro vznik neziskových organizací
Ústavní hygienik
Náměstek pro LPP
Hlavní sestra
Náměstek ekonomicko - obchodní
Vedoucí technického úseku
Náměstek pro výstavbu Generelu

Náměstek ředitele pro LPP :

Sekretariát
Odd. výchovy a dalšího vzdělávání
Knihovna
Primariáty

Hlavní sestra :

Sekretariát
Odd. nutričních terapeutů
Sociální oddělení
Odd. kvality péče
Vedoucí NLZP
Dobrovolníci

Náměstek ekonomicko - obchodní : Sekretariát
Ekonomický odbor
Odd. nákupu a logistiky
Odbor zdravotních pojišťoven
Lékárna
Odbor výpočetní techniky
Zaměstnanecký odbor
Vedoucí technického úseku :

Sekretariát
Odd. dopravy
OLVS
Odd. servisu zdravotní techniky
Provozní a technický úsek

Náměstek pro výstavbu Generelu:

Sekretariát
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Poskytování zdravotní péče
v Oblastní nemocnici Kladno a.s.,nem. SČK
Nemocnice Kladno prochází druhým rokem rozsáhlou rekonstrukcí, při které je
zachován provoz všech lůžkových i komplementárních oddělení.
Nově vzniklé Centrum akutní medicíny je fyziologicky propojeno s původním
monoblokem a bude tvořit jeden funkční celek. V Centru akutní medicíny je umístěn
urgentní a centrální příjem, CT, magnetická rezonance, RTG. Dále JIP,koronární
jednotka, kardiostimulační centrum a oddělení centrální sterilizace a operačních sálů.
Tímto způsobem bude centralizována neodkladná péče pro celé spektrum pacientů a
urychlena a zefektivněna jejich léčba. Činnost CaM zahájí na přelomu r. 2010 a
2011. Během rekonstrukce je zachován provoz na všech odděleních, která plní i
funkci nadregionální, tj. i pro nemocné z okresů Beroun, Rakovník a ze Slánska.
Nemocnice disponuje ústavní lékárnou, dětskou LSPP,, zubní ordinací
s ambulantním i pohotovostním režimem, od r. 2011 i s LSPP pro dospělé. Na 622
lůžkách standardních i intenzivních je zajišťována zdravotní péče na vysoké úrovni.
Nedostatek lůžek následné péče bude nemocnice řešit výstavbou nového pavilonu
v místech bývalého kožního oddělení. Poskytování zdravotní péče je hlavní činností
nemocnice. Dále ONK zajišťuje stáže mediků a žákyň zdravotnických škol,
předatestační přípravu a celou řadu kurzů a doškolování.

Jednotlivá odd. nemocnice
Interní odd.
Přednosta MUDr. Ivo Podpěra
Je umístěno v hlavní nemocniční budově- monobloku v pavilonu A. Kromě
standardního odd. umístěného na v 1.,3. a 4. patře patří pod interní odd. i akutní
lůžka na Metabolické a Koronární jednotce. V ambulantní části působí především
příjmová interní ambulance a dále pak specializované ambulance – kardiologická a
nefrologická. Další významnou součástí oddělení jsou i gastroenterologické
ambulance a ambulance pro léčbu obezity. Endoskopické centrum provádí široké
spektrum diagnostických i léčebných výkonů v oblasti horní i dolní části trávicího
traktu. Další součástí interního oddělení je kardiostimulační centrum.

Chirurgické odd.
Přednosta MUDr. Stanislav Průša
Standardní část má kapacitu 66 lůžek, v jejímž rámci funguje i tzv. septické odd. a
nachází se ve 3-5. patře budovy monobloku pavilonu B a ve 4 patře pavilonu A.
.Dále v rámci chirurgie působí i jednotka intenzivní péče o kapacitě 6 lůžek a
oddělení dětské chirurgie (20 lůžek), které je v přímé návaznosti na pediatrické odd.
Součástí chirurg odd. jsou 3 operační sály . Z ambulantní péče je to všeobecná
chirurgická ambulance a dále specializované poradny- kýlní, cévní, mammární,
onkologická.Oddělení zajišťuje širokou konservativní i operační léčbu
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v oblasti dutiny břišní, prsů, traumatologii v oblasti dutiny hrudní , traumatologii
kraniocerebrální, péče o pacienty se syndromem diabetické nohy. Jsou zde
prováděny cévní rekonstrukční výkony , především na tepnách DK a karotidách. Při
chir. oddělení byla zřízena poradna pro operační řešení kýl.

Neurologické odd.
Přednosta MUDr. Tomáš Bouzek
Jediné lůžkové zařízení odbornosti neurologie v západní části SČK o kapacitě 26
lůžek ve standardní části a 6 lůžek na jednotce intenzivní péče. Umístěno je
v budově monobloku ve vchodu A ve 2. patře. Vzhledem k nedostatečné a
omezené lůžkové kapacitě byly v roce 2007 prováděny přípravy na rozšíření
oddělení a otevření nové lůžkové kapacity.
V průběhu roku 2007 byla zavedena do klinické praxe nová léčebná péče- tzv
trombolýza,která by měla přispět k výraznému zlepšení o pacienty s ischemickou
cévní mozkovou příhodou. Kromě již zmíněné péče o pacienty s CMP se oddělení
zabývá ostatními neurologickými chorobami jako jsou roztroušená sklerosa,
polyneuropatie, stavy po úrazech CNS , infekce CNS, akutní i chronické bolesti zad
různé etiologie….
V rámci oddělení kromě standardních ambulancí pro dospělé a dětské pacienty
působí i elektrofyziologické laboratoře- EMG a EEG vyšetřovna s modernizovaných
vybavením. Ve spolupráci s RDG oddělením je využíván USG přístroj k provádění
UZ vyšetření karotických tepen.

Dětské a novorozenecké oddělení
Přednosta MUDr. Petr Lyer
Kapacitně největší odd. v západní části Sčk poskytující péči na 32 lůžkách v rámci
pediatrie, 17 lůžkách na novorozeneckém odd. a 2 jednotkách intenzivní péče –
dětská JIP 4 lůžka, neonatologická JIP- 10 lůžek- toto pracoviště poskytuje péči i
nezralým novorozencům od 32 týdne narození. Veškeré části oddělení jsou v 1-4
patře budovy D hlavního monobloku. Oddělení má nadregionální charakter,
poskytuje širokou léčebnou péči dětským pacientům a spolupracuje s pražskými
fakultními pracovišti v oblasti vysoce specializované péče.
V rámci dětského odd. působí řada odborných poraden- dětské kardiologie,
diabetologie, nefrologie, alergologie a dále je zde regionálně zajišťována lékařská
služba první pomoci pro děti a dorost na které se podílí kromě lékařů zaměstnanců i
privátní odborní pediatři .

Ortopedicko-úrazové odd.
Přednosta MUDr. Jan Deniger
Lůžková část má celkem 66 standardních lůžek včetně nadregionálně působícího
oddělení septické ortopedie a dále jednotku intenzivní péče o 6 lůžkách. Umístěno je
v budově B v 1.a 2.patře monobloku. V rámci oddělení je poskytována jak péče
akutní v rámci traumatologie pohybového aparátu, včetně sdružených poranění, tak i
péče elektivní – ortopedická, která zahrnuje prakticky celé spektrum současné
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ortopedie (náhrady velkých končetinových kloubů, artroskopie, osteotomie, chirurgie
ruky a zápěstí, septické výkony a klasické ortop. výkony), pouze s výjimkou operační
léčby některých vrozených vad pohybového aparátu a primárních zhoubných
kostních nádorů. V roce 2007 došlo především k dalšímu rozvoji chirurgie ruky a
zápěstí. Do klinické praxe začaly být používány nové modernější implantáty a
v oblasti operativy TEP kyčelního kloubu se začíná prosazovat tzv. miniinvazivní
přístup, který zkracuje dobu rekonvalescence pacienta a zmenšuje pooperační
bolestivost.
Operační zázemí tvoří 3 sály – 2 s aseptickým režimem, 1 oddělený septický sál.
Ambulantní zázemí oddělení je tvořeno ortopedickou ambulancí, dětskou
ortopedickou ambulancí, septickou ambulancí , traumatologickou a příjmovou.

Gynekologicko- porodnické odd.
Přednosta MUDr. Petr Ullrych
Poskytuje péči na 55 lůžkách včetně odd. šestinedělí , dále pak na 2 klasických
operačních sálech, 4 porodních boxech a 1 oper. sálu v rámci porodnice. Oddělení je
umístěno v bloku C budovy monobloku, 2,3, a 4. patro.
Kromě standardní gynekologické péče a porodnictví se oddělení specializuje
především na léčbu děložních myomů miniinvazivními operačními metodami. Je
prováděna otevřená i laparoskopická gynekologická operativa v oblasti břicha a malé
pánve , menší gynekologické zákroky na specializovaném sálku v režimu
jednodenní chirurgie.
Ambulantní zázemí tvoří gynekologická ambulance, těhotenská poradna, poradna
pro léčbu neplodnosti a příjmová ambulance. Oddělení má k disposici vlastní
ultrazvukový přístroj.

Anestesiologicko- resuscitační odd.
Přednosta MUDr. Kamil Kodras
Oddělení má kapacitu celkem 8 lůžek. Je zde soustředěna péče o
nejkomplikovanější a životem nejvíce ohrožené pacienty. Ve spolupráci s ostatními
odd. je zde řízena i péče o polytraumatizované pacienty.
Jedná se o přístrojově nejnáročněji vybavené oddělení v celé nemocnici.
Kromě lůžkové péče v oblasti život zachraňující medicíny je významnou náplní
práce i poskytování anestesie na operačních sálech operačních oborů.
V rámci ARO působí i ambulance chronické bolesti o jejíž služby je mezi klienty
nemocnice značný zájem.

Urologické odd.
Přednosta MUDr.Lubomír Hyršl
Léčba urologických pacientů je zajišťována na 35 standardních lůžkách v budově
monobloku bloku B ve 3. patře. Operační výkony jsou prováděny na chirurgických
operačních sálech .Jsou zde prováděny otevřené i endoskopické operace v širokém
spektru. Oddělení poskytuje komplexní léčebnou péči v oboru urologie včetně
onkourologických operačních výkonů s náhradou postižených orgánů (prostaty,
močového měchýře).
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Z přístrojového vybavení má k disposici vlastní UZ diagnostický přístroj, kompletní
endoskopické vybavení.
Ambulantní zázemí tvoří příjmová ambulance, kde je zajištěn nepřetržitý 24
hodinový provoz a nově otevřená urologická ambulance.
Otorinolaryngologické odd- ORL
Přednosta MUDr. Peter Klimák
Léčebná péče je zajišťována na 28 standardních lůžkách – od r. 2006 v nově
vybudovaném oddělení v 1. patře budovy C monobloku . Dále má odd. k disposici
vlastní operační sál, odborné ORL ambulance včetně audiometrického vyšetření ,
poradny pro nedoslýchavé a příjmové ambulance s nepřetržitým provozem.
Oddělení zajišťuje širokou nadregionální léčbu v ORL oblasti- kromě standardních
výkonů i radikální onkologické operace, laserovou léčbu hlasivek, operace
odstraňující chrápání….
V roce 2007 byl zakoupen a uveden do provozu multifunkční přístroj pro objektivní
audiometrii a ve spolupráci s dětským odd. jako první v ČR začalo být prováděno
screeningové vyšetření sluchu u novorozenců.

Oční odd.
Přednosta MUDr. Jan Blumenstein
Obdobně jako ORL odd. i oční je od r. 2006 přestěhováno do nových prostor v1
patře budovy D monobloku, kde má k disposici 20 standard. lůžek a operační
sál.Jedná se o dlouhodobě zaběhnuté a stabilizované pracoviště.Kromě lůžkové
části jsou nově vybudovány i odborné oční ambulance , včetně čekárny a
hygienického zázemí. Léčebná péče je poskytována v širokém spektru a v oblasti
superspecializované péče spolupracuje odd. s klinickými pracovišti.
Z přístrojového vybavení byl v r 2007 pořízen nový fakoemulsifikátor sloužící
k operační léčbě katarakt.
Na očním odd. je poskytována nepřetržitá 24 hodinová lékařská služba pro pacienty
s akutními očními obtížemi či poraněními.

Kožní odd.
Přednosta MUDr. Vladimír Drvota
Oddělení v současné době umístěno v části C monobloku. Na oddělení je t.č. 15
standardních lůžek. Poskytuje léčebnou péči v širokém portfoliu kožních onemocnění
a afekcí. Z přístrojového zařízení má k disposici kryokauter, elektrokauter a kabinový
ozařovač.
Ambulantní zázemí tvoří kožní ambulance a dále nadregionálně působící
venerologická ambulance , zabývající se diagnostikou a léčbou pohlavně se šířících
chorob.

Plicní odd.
Přednosta MUDr. Jana Keilová
Umístěno mimo areál hlavní budovy. Má k disposici 28 standardních lůžek včetně
6 lůžek vyčleněných pro pacienty s TBC onemocněním. Poskytuje léčbu v oblasti
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chorob respiračního ústrojí včetně léčby bronchogenních karcinomů. Mimo lůžkovou
část jsou v budově umístěny i odborné ambulance . Z přístrojového vybavení má
odd. k disposici spirometr , celotělový pletysmograf , bronchoskop s videořetězcem
a vlastní Rtg přístroj.
Odd. klinické onkologie a Radioterapeutické odd.
Přednosta MUDr. Josef Kvěch
Sídlí ve stejné budově jako plicní odd. K disposici má 22 standardních lůžek a dále
3 odborné ambulance. Je zde zajišťována především onkologická léčba ve formě
chemoterapie a paliativní péče. Kobaltový a cesiový ozařovač k provádění paliativní
radioterapie t.č. není v provozu. Probíhá rozsáhlá rekonstrukce bunkru kam bude
ozařovač umístěn. Tento sice již byl v minulosti zakoupen, ale t.č. je uložen na UJP.
Na léčbě onkologických pacientů indikovaných k radikální radioterapii spolupracuje
oddělení úzce z pražskými klinickými pracovišti.

Radiodiagnostické odd.
Přednosta MUDr. Radoslava Ouhrabková CSc.
Nelůžkové oddělení sídlící převážně v hlavní budově monobloku a spolupracujícími
se všemi klinickými pracovišti. Pracoviště je vybaveno moderní skiaskopickoskiagrafickou technikou, USG vyšetřovacími přístroji, angiolinkou a jedním
z nejmodernějších CT přístrojů v ČR. Jedná se o plně digitalizované pracoviště.
V rámci angiolinky jsou postupně rozvíjeny a rozšiřovány intervenční angiologické
výkony na hlavních viscerálních a končetinových tepnách.
Dne 23.7.2008 byl zahájen provoz na NMR. Toto oddělení se stále rozvíjí jak ve
spektru vyšetření, tak i v jejich počtu.

Oddělení klinické biochemie
Přednosta MUDr. Frajer
Jedno z nejmodernějších a nejlépe vybavených biochemických pracovišť
v republice. Poskytuje širokou škálu laboratorní diagnostiky (biochemické,
hematologické, serologické) dle potřeb klinických oddělení. Je zde prováděna i
školící a vědecká činnost.

Transfúzní oddělení
Přednosta MUDr. L. Bartošová
Zajišťuje především odběry od dárců krve, zpracování krevních derivátů a jejich
distribuci jak do vlastní nemocnice tak i do jiných zdravotnických zařízení. Je
vybaveno moderní přístrojovou technikou a v oblasti dárcovství krve spolupracuje
s ČČK.
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Rehabilitační oddělení
Přednosta MUDr. Marta Melicherčíková
Oddělení je situováno především v suterénních prostorách hlavní nemocniční
budovy, kde jsou umístěny cvičebny, posilovny, fyzikální rhb procedury (Mgt, UZ,
elektroléčba, laser, lymfodrenáže). Pracovníci rhb odd. navíc docházejí na jednotlivá
klinická pracoviště, kde pomáhají v komplexní léčbě pacientů jednotlivých
odborností. Rhb odd. je silně využíváno i ambulantně léčenými klienty nemocnice.
Kromě individuálního cvičení se provádí i kolektivní cvičení ve cvičebně , která je
od r 2007 umístěna v budově Niederleho pavilonu.
Během rozsáhlé rekonstrukce ONK byl zbořen pavilon, kde bylo umístěno kožní
oddělení. Na tomto místě vyroste nový, moderní pavilon propojený s monoblokem,
kde bude v dolní části umístěno rehabilitační oddělení a v patrech domov důchodců
pro nepohyblivé pacienty vyžadující stálou lékařskou péči.V této chvíli se již
intenzivně připravuje projekt.

Soukromé zdravotnické zařízení HBOX Kladno
Statutární zástupce MUDr. Š. Novotný
Oddělení hyperbarické medicíny je umístěno v suterénu budovy monobloku jako
samostatné zařízení poskytující péči jak ambulantním, tak i hospitalizovaným
pacientům. Toto pracoviště je referenčním pracovištěm Ústavu speciálních služeb
MVČR. Zařízení poskytuje vysoce specializované služby pacientům s poúrazovým
postižením mozku, nebo např. při intenzivní léčbě elasticity a obnovy ztracených
pohybových funkcí.

Hemodialyzační oddělení
Oddělení je v současné době dlouhodobém pronájmu firmě Fresenius.
Jedná se o personálně stabilizované oddělení poskytující kvalitní hemodialyzační
služby v širším regionálním měřítku. V současné době probíhá přístrojová a
technická modernizace oddělení pod křídly silného nadnárodního výrobce
zdravotnické techniky.

stránka 14 z 40, Výroční zpráva 2009

Program zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb
Oddělení kvality péče Oblastní nemocnice Kladno pracovalo v roce 2009 ve složení :
manažerky kvality Bc. Zdeňka Kočišová a Bc.Zuzana Miláčková
referent oddělení Irena Malá
Činnosti oddělení
Za účelem poskytování bezpečné péče je ve spolupráci s ústavním hygienikem
monitorován výskyt nozokomiálních nákaz na všech oddělení ONK.
Sledování mimořádných událostí - pádů:
Výsledky jsou po zpracování měsíčně hlášeny do celostátního průzkumu. Za rok
2009 bylo evidováno celkem 155 pádů, z toho:
klienti starší 65 let: 116 hlášení; z celkového počtu bylo 71 mužů a 84 žen.
Hlášení o vzniku dekubitů.
Při počtu 142 373 ošetřovacích dnů bylo hlášeno celkem 150 výskytů, z toho u
přijatých klientů 85 výskytů a vzniklých v našem zařízení celkem 65.
Průzkum spokojenosti pacientů:
V lůžkové i ambulantní části ONK je rozmístěno celkem 48 schránek pro pacienty.
Během roku bylo pacienty vhozeno celkem 3 677 vyplněných dotazníků, z toho 2817
na lůžkových oddělení a 860 dotazníků v ambulantní části.
Hodnocení dotazníků probíhá čtvrtletně a výsledky jednotlivých stanic i oddělení jsou
zveřejňovány na intranetu ONK, kde jsou přístupny všem zaměstnancům.
Stížnosti klientů jsou průběžně sdělovány vedoucím pracovníkům k posouzení a
řešení. Pokud klient uvede kontaktní adresu či telefon, je mu při oprávněné stížnosti
podáno vysvětlení, buď vedoucím pracovníkem příslušného oddělení nebo vedením
ONK.
Auditorská činnost:
V průběhu roku bylo provedeno několik auditů zaměřených na používání
jednorázových zdravotnických pomůcek a jejich likvidaci. Opakovaně proběhla
kontrola formaldehydové sterilizace pomůcek.
Dále byla kontrolní činnost zaměřena na dezinfekční program - uložení přípravků,
zakotvení v provozních řádech, dostupnost bezpečnostních listů a používání
ochranných pomůcek při práci.
V prosinci 2009 Bc. Zuzana Miláčková absolvovala v NCO-NZO Brno certifikovaný
kurz „Interní auditor ve zdravotnických zařízení“ a získala tak oprávnění k provádění
této činnosti.
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Aktualizace a příprava standardních postupů:
V druhé polovině roku 2009 byla zahájena revize standardních ošetřovatelských
postupů, která stále pokračuje.
Stávající jsou upravovány v souladu s novými poznatky a postupy. V přípravě jsou i
další standardní postupy. Při jejich přípravě se řídíme doporučeními Spojené
akreditační komise České republiky.
Aktualizace a příprava informovaných souhlasů:
Koncem roku 2009 proběhl interní audit všech oddělení Nemocnice Kladno. Bylo
zjištěno, že informované souhlasy používané na oddělení jsou již nevyhovující. Proto
začala postupná obnova základních informovaných souhlasů, která probíhá
průběžně i v roce 2010.
Dále bylo ještě zintensivněno řízení vnitřní dokumentace, která se začala začátkem
roku 2009 postupně aktualizovat a vydávat nejdůležitější předpisy nemocnice, které
mají podobu vnitřních předpisů, metodických pokynů, pracovních postupů, řádů, a
příkazů.
V tomto týmu a duchu se pracuje i v roce 2010.
Také koncem roku 2009 proběhla právní analýza smluv uzavřených v nemocnici.
Vnitřním auditem byla zjištěna nevýhodnost některých uzavřených smluv a bylo
doporučeno postupné řešení a náprava..
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Počty zaměstnanců k 31.12.2009 - Lůžková část

Oddělení
Interna
Metabolická JIP
Kardio JIP
TRN
Nervové JIP
Nervové
Dětské JIP
Dětské
Novorozenecké
Nedonošenecké
Ženské
Chirurgie JIP
Chirurgie
Chirurgie děti
ARO
Ortopedie septika
Ortopedie JIP
Ortopedie
Urologie
ORL
OČNÍ
Kožní
RTO
Celkem lůžka

2007
72,765
15,300
23,680
20,000
18,600
19,766
13,016
29,440
12,533
19,066
55,451
14,200
66,407
7,807
40,600
0,000
13,866
64,411
25,833
16,400
20,873
11,860
13,222
595,096

2008
76,617
16,567
24,260
20,566
19,600
32,049
13,216
27,840
12,533
18,599
59,067
14,703
63,533
7,800
42,069
0
12,333
74,039
26,633
18,350
19,073
13,410
13,972
626,829

2009
73,856
16,441
21,976
21,747
20,894
34,265
13,816
32,031
11,633
17,599
59,764
14,275
71,512
7,000
42,845
0
14,133
73,522
28,182
18,058
16,110
12,785
13,987
636,431

stránka 17 z 40, Výroční zpráva 2009

Počty zaměstnanců k 31.12.2009 - Ambulantní část a komplement

oddělení
Interna amb.
Interna endo
ECHO
Kardio + nefro
Kardiocentrum
TRN amb.
Nervové amb.
Jesle
Dětské poradny
Dětská LSPP
Ženské amb.
Chirurgické poradny
Chirurgie amb.
ARO anastezie
Úrazové amb.
ORL amb.
ORL audio
Oční amb.
Kožní amb.
Kožní venerolog.
RTO amb.
Národní onkol. registr
Ozařovny
Rehabilitace
Zubní META
Sociální sestry
Nutriční sestry
Psychiatrie
OCHOP
AMBULANCE celkem
KOMPLEMENT
Klinická biochemie
Radiodiagnostika
Transfúzní
Patologie
Lékárna
KOMPLEMENT celkem

2007
0,000
9,922
2,314
2,656
6,000
8,900
9,199
0,350
5,811
0,400
3,956
0,950
3,650
19,250
9,144
3,950
0,550
5,015
1,564
1,376
3,304
3,000
5,824
36,316
0,000
2,000
6,500
3,330
3,330
158,561
33,595
27,800
20,625
15,400
16,568
97,420

2008
0,000
9,127
1,992
1,308
6,000
9,400
9,299
0,350
5,811
0,400
3,810
4,650
0,930
15,575
10,200
3,950
0,500
5,977
1,764
1,376
3,304
3,000
5,824
39,219
0,000
2,000
6,000
4,330
3,330
159,426
35,198
32,096
19,900
15,000
16,533
102,194

2009
0,000
9,416
2,309
3,491
7,400
9,438
10,208
0,363
5,941
1,000
2,809
0,733
4,400
16,792
10,454
3,984
1,511
8,048
3,267
0,878
3,298
3,000
5,824
41,754
4,000
2,000
2,000
3,352
3,330
171,00
36,412
31,261
21,657
15,400
20,125
124,855

stránka 18 z 40, Výroční zpráva 2009

Počty zaměstnanců k 31.12.2009 – Administrativa a HTS

Oddělení
ředitelství
etická kom.
LPP
správa
hygienik
výpočetní stř.
hlavní sestra
Kvalita péče
ÚKM
knihovna
závodní klub
sklad SZM
ekonom. odb.
zaměstná.odb.
energet. provozy
OLVS
stravování zam.
prádelna
sanitní doprava
osobní doprava
správa DZS
provozní úsek

2007

2008

2009

6,990
0,260

9,590
0,260

16,198

17,876

9,800

10.800

1,540
0,700
2,000
3,750
11,000
5,000
3,000
34,000
2,000
0,000
21,960
1,000
2,096
10,393

1,540
2,500
2,000
3,750
11,000
6,000
3,000
38,000
1,000
0,000
20,960
1,340
1,800
11,420

3,250
0,260
1,740
17,924
0,500
10,000
2,250
3,000
1,540
0,500
2,000
3,000
13,000
5,625
3,000
0
0
0
25,960
0
3,600
15,100

Celkem administrativa + HTS

131,687

142,836

112,249

ONK, a.s.. celkem

1002,15

1047,81

1044,535
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Využití lůžkového fondu

Oddělení

Interna
MJ
KJ
TRN
Nervové JIP
Nervové
Dětské JIP
Dětské
Novorozenecké
Nedonošenecké
Ženské a porod.
Chirurgie JIP
Chirurgie
Chirurgie děti
ARO
Ortopedie JIP
Ortopedie
Urologie
ORL
Oční
Kožní
RTO

Celkem

rok 2008
počet
lůžek

rok 2009
počet
lůžek

rok 2008
hospitalizace

rok 2009
hospitalizace

rok 2008
průměrná
oš. doba

rok 2009
průměrná
oš. doba

rok 2008
počet
ošetř. dnů

rok 2009
počet
ošetř. dnů

98
7
7
38
6
26
4
32
17
10
75
6
66
20
8
6
66
35
28
20
25
22

98
7
7
38
6
26
4
32
17
10
75
6
66
20
8
6
66
35
28
20
25
22

4 193
270
660
978
160
1 281
489
1 409
1 151
275
3 744
474
3 681
1 105
211
896
2 486
1 715
2 402
1 171
388
401

4273
268
526
1026
184
1454
547
1533
1192
267
4 174
465
3721
1104
173
893
2629
1658
2503
1018
355
499

6,4
8,1
3,2
7,0
11,6
7,9
2,6
2,7
4,1
11,7
3,7
3,9
4,4
2,3
9,6
1,7
5,6
5,9
2,1
2,1
11,0
4,9

6,4
7,8
3,8
7,1
10,0
8,0
2,6
2,7
4,4
12,3
4,1
3,9
4,2
2,4
12,5
1,6
5,1
5,5
2,1
2,0
10,2
4,3

26 982
2 197
2 091
6 811
1 859
10 150
1 254
3 780
4 741
3 224
14 025
1 869
16 265
2 542
2 031
1 551
13 959
10 099
5 145
2 468
4 250
1 946

27228
2097
1996
7242
1832
11 599
1435
4124
5215
3291
17 111
1801
15 586
2662
2165
1472
13 328
9068
5330
2029
3605
2157

622

622

25 419

26 413

5,5

5,4

139 239

142 373
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Počty operací
chirurgie
dětská chirurgie
gynekologie
ortopedie
orl
oční
urologie

2008
1296
336
1480
1732
1904
964
1333

2009
1439
412
1876
1806
1940
784
1275

Celkem

9 045

9 532

Počty návštěv

2008

2009

interna
trn
neurologie
dětské
gynekologie
chirurgie
aro
ortopedie
urologie
orl
oční
kožní
onkologie
transfuz. odd.
rtg
patologie
rehabilitace
okb
psychiatrie
ochop
lspp
klin.psychologie
zubní

37 538
25 714
18 927
15 313
13 223
21 504
1 993
36 104
5 331
26 390
20 785
11 320
13 941
12 552
47 857
13 328
85 607
167 188
2 143
1 597
6 173
731
0

celkem

585 259

38 396
22 972
20 781
14 402
13 297
23 180
585
39 986
6 765
27 701
22 003
13 763
12 680
13 242
53 060
11 980
78 158
173 180
2 187
1 426
7 634
1 026
2 531

600 935
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POČTY RODNÝCH ČÍSEL DLE POJIŠŤOVEN - ROK 2008

cizinci
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POČTY RODNÝCH ČÍSEL DLE POJIŠŤOVEN - ROK 2009
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Rozvoj nemocnice v roce 2009
Technická část - hlavní investiční akce
Rok 2009 pokračoval finančním projektem EPC (financování energetických investic
dosaženou úsporou). Výše úspor oproti referenčnímu roku dosáhla výše
10 049 244,- Kč.
Po odpočtu ročních nákladů projektu a podílu firmy ITES s.r.o. činila úspora oproti
referenčnímu roku 2003 celkem 1 891 327,- Kč.
V únoru r. 2009 byly zahájeny práce na zřízení Stomatologické ambulance v budově
Niederleho pavilonu. Tyto byly dokončeny v červnu. Investiční náklady činily
909 844,- Kč
V červnu 2009 byly započaty práce na opravě havarijního stavu zastřešení
Niederleho pavilonu. Práce byly dokončeny v prosinci. Celkové náklady činily
3 998 345,- Kč
Od července 2009 byly zahájeny práce na opravách havarijního stavu
elektroinstalace a ZTI budov. Tyto trvaly z důvodu neomezení zdravotního provozu
až do konce roku.
Při této akci proběhly opravy na níže uvedených odděleních:
Oprava el. rozvodů operačního sálu – monoblok „B“ 1.p.
381 239,- Kč
Oprava el. rozvodů operačního sálu – monoblok „B“ 5.p.
405 823,- Kč
Oprava el. rozvodů operačního sálu – monoblok „B“ 4.p.
377 098,- Kč
Zprovoznění automatického provozu DA
45 091,- Kč
Oprava napájecího kabelu
15 087,- Kč
Náhradní napojení monobloku při výměně hlavních vypínačů v rozvodně
101 391,- Kč
Výměna jističů hlavního přívodu trafostanice
697 173,- Kč
Oprava el. rozvodů oddělení JIP – monoblok A3 – 2.p.
187 408,- Kč
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Oprava el. rozvodů oddělení JIP – monoblok A2 – 1.p.
198 931,- Kč

Oprava el. rozvodů operačního sálu – monoblok „B3“ – 2.p.
102 504,- Kč
Oprava el. rozvodů odd. T1 – endoskopie TBC
238 964,- Kč

Z důvodu zabezpečení včasné desinfekce vodovodního řádu pavilonu - monoblok,
bylo nainstalováno desinfekční zařízení. Celkové náklady včetně instalace tvořily
353 299,- Kč.
V rámci akce byla provedena taktéž oprava části střechy monobloku.
Náklady na opravu činily 1 509 773,- Kč.
Současně s výše uvedenými pracemi byla řešena situace havarijního stavu
zdravotnické technologie.
Toto zařízení bylo buď opraveno nebo zaměněno za nové. Náklady spojené s touto
investicí činily 7 408 649,- Kč.

Generel
V kontextu řešení celého Generelu Oblastní nemocnice Kladno byly ve spolupráci
s vedením kraje určeny nové priority jeho naplňování. Na základě přehodnocení
záměru a navržené optimalizace využití finančních prostředků bylo rozhodnuto, že
v novém koncepčním řešení nebude realizována novostavba transfůzní stanice
(zůstane umístěna v prostoru stávajícího monobloku), nebude realizováno vybavení
pavilónu akutní medicíny robotickým pracovištěm a bude redukována stavba
ozařovny pro aktuálně objednanou technologii kobaltového ozařovače, nikoliv
s rezervou pro lineární urychlovače, jak bylo původně uvažováno. Z technických a
ekonomických důvodů bylo také ustoupeno od provedení heliportu a fotovoltaického
solárního systému. Hlavním záměrem všech redukcí je úspora finančních
prostředků, které by naopak měly být vloženy do realizace rekonstrukce stávajícího
monobloku.
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Centrum akutní medicíny
Stavba, zahájená 3.11.2008, je realizována sdružením MPEH, firem Metrostav a.s.,
Energie stavební a báňská a.s., Puro-klima a.s., Hospimed spol.s.r.o..
V souladu se smluvním harmonogramem byla v roce 2009 dokončena hrubá stavba,
byly zahájeny práce PSV a byly realizovány podmíněné provozní soubory a
stavební objekty zejména energetické infrastruktury.
Dne 13.11.2009 byl uzavřen dodatek č.6 k základní smlouvě o dílo, zohledňující do
té doby odsouhlasené změny v rozsahu prací a upravující termín dokončení díla.
Výsledná cena činí 1.287.084.688,-Kč vč.DPH (z původních 1.409.849.246,-Kč ),
termín předání díla se zkrátil o jeden měsíc, tzn. do 30.11.2010.
Objem čerpaných finančních prostředků od zahájení stavby činil k 31.12.2009 cca
515 mil. Kč.
ONK se přihlásila do jarní výzvy 2009
strukturálních fondů EU Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti
Střední Čechy s žádostí o dotaci na pořízení
zdravotnické technologie do Centra akutní
medicíny. Žádost byla úspěšná a programu
byla přiznána dotace do maximální výše
221.794.916,-Kč.
Uspořené prostředky ze získané dotace
předpokládá ONK vložit opět do rekonstrukce
monobloku.
Foto – pohled na CAM z ulice Čs.armády

Rekonstrukce monobloku:
První etapa rekonstrukce je realizována sdružením MPEH v rámci smluvního
opčního plnění. Předmětem díla je rekonstrukce Radioterapie (dokončení 5.6.2010),
stavba spojovacího krčku mezi monoblokem a Centrem akutní medicíny (dokončení
30.11.2010) a rekonstrukce bloku C1a (bude zahájena po dokončení CAM). Smluvní
sena díla této opční části činí 279.388.380,-Kč vč.DPH.
Prostavěnost v rámci první etapy v roce 2009 činila cca 58 mil.Kč.
Dne 30.11.2009 byla zpracovatelem DOMY,spol.s r.o., dokončena a dodána
projektová dokumentace Rekonstrukce monobloku – změny stavby před
dokončením. Dokumentace byla pořízena
nákladem 6.878.200,- Kč a představuje
komplexní řešení celého monobloku, včetně
dosud neřešených bloků A a D a veškerých
změn, vyvolaných novým koncepčním
uspořádáním
a
zachováním
provozu
transfůzní stanice v bloku B .

Foto – zakládání bunkru kobaltové ozařovny
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Stomatologie
Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.55-3/2009/ZK ze dne 13.3.2009
bylo schváleno přidělení dotace ONK ve výši 4.000.000,- Kč na vybavení
stomatologické ordinace pohotovostní služby.
Z dotace byla pořízena zdravotnická technika pro dvě pracoviště, stomatologický
laser, stomatologický rentgen
a mobiliář. Úpravu ambulancí
a komplementáře v objektu Niederlova
pavilónu realizovala firma Rating
group a.s. nákladem 845.584,-Kč.
Dne 29.6.2009 byl vydán stavebním
úřadem
kolaudační
souhlas
s užíváním stavby.

Foto – ambulance stomatologie

Domov důchodců
Na základě společného rozhodnutí vedení ONK a Krajského úřadu byl schválen
záměr stavby „Domov důchodců a lůžka následné péče“. Objekt bude situován na
místě zdemolované budovy kožního oddělení a spojovacími koridory bude
komunikačně propojen s monoblokem. Předpokládané náklady stavby činí 130 mil.
Kč a v objektu je uvažováno s kapacitou cca 70 lůžek a umístěním celého oddělení
rehabilitace.
Projekční činnost byla zařazena do Plánu investic a oprav na rok 2009
Středočeského kraje. Projekt studie a dokumentace pro územní řízení vypracovala
firma INTAR a.s. nákladem 5.355.000,-Kč.
Dne 17.12.2009 podala ONK na stavební úřad žádost o vydání územního
rozhodnutí.

Vizualizace Domova důchodců – DÚR, Intar/2009
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Příloha k účetní závěrce Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
k 31.12.2009
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje se sídlem Kladno,
Vančurova 1548, PSČ 272 59, IČ 27256537
zapsaná v oddíle B č.vložky 10020 obchodního rejstříku Městského soudu v Praze
dne 21.6.2005 je obchodní společnost, založená Středočeským krajem, který je
jejím jediným akcionářem. Právní forma – akciová společnost.
Hlavním účelem společnosti je zajištění provozování Nemocnice Kladno, zajištění
kvalitních diagnostických a léčebných metod a vyšší komfort lůžkového zázemí.
Předmětem podnikání je poskytování zdravotní péče v rozsahu rozhodnutí o
registraci nestátního zdravotnického zařízení. V hodnoceném období nemocnice
vykázala růst v poskytování zdravotní péče i v oblasti příjmů ze zdravotního pojištění.
Za velmi významné lze považovat zavedení dalších softwarových prostředků ke
zlepšení vykazování zdravotní péče ve shodné metodice, kterou používá většina
zdravotních pojišťoven, zejména VZP. Na konci roku 2009 došlo i k závěrečné
přípravě sjednocení vykazování zdravotní péče ve všech pěti krajských nemocnicích
shodně, což umožní pro příští období jednotný postup všech oblastních nemocnic.
Rok 2009 byl hlavně rokem výstavby nového pavilonu akutní medicíny a dalších
rekonstrukčních prací v oblasti monobloku, což se promítá prakticky do všech
ekonomických ukazatelů.
Statutární orgán – představenstvo:
předseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva

Mgr.Aleš Buriánek
JUDr. Jan Mach
MUDr. Vladimír Lemon

Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

Ing. Marcel Hrabě
Jaroslav Zelenka
JUDr. Karel Molnár
PaedDr. Milan Němec
Božena Švecová
MUDr.Jaroslav Litera

Jediný akcionář: Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11, IČ 70891095.
Základní kapitál: 380 700 000,-Kč
Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2009 je 1044,54.
Osobní náklady jsou ve výši 487 776 tis.Kč, z toho mzdové ve výši 362 835 tis.Kč,
odměny členů statutárních orgánů společnosti jsou ve výši 216 tis.Kč a náklady
na zákonné sociální a zdravotní pojistné ve výši 121 377 tis.Kč. Sociální náklady jsou
ve výši 3 348 tis.Kč. Osobní náklady tvoří 51,04 % celkových nákladů nemocnice.
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Společnost má uzavřenou s Komerční bankou a Českou spořitelnou (Agent)
Smlouvu o úvěru ze dne 10.9.2008 ve výši 985 000 000,-Kč na Dlouhodobé úvěrové
financování Oblastních nemocnic Středočeského kraje – výstavba nové nemocnice –
pavilonu akutní medicíny (GENEREL). K 31.12.2009 ONK a.s. vyčerpala celkem
z úvěru 429 595 801,50 Kč. Na úrocích bylo zaplaceno 6 917 576,- Kč.
K 31.12.2009 společnost čerpala půjčku od Středočeského kraje ve výši
18 863 749,50Kč.
Jedná se o dlouhodobý závazek za ovládající a řídící osobou – půjčka byla
poskytnuta na základě Smlouvy o půjčce evid.č.892/ZDR/2009 ze dne 23.4.2009.
Půjčka byla poskytnuta na financování Projektu vybavení pracoviště radioterapie –
kobaltový ozařovač a další přístroje a technologie, nazvaný „Světlo života pro
centrum moderní radioterapie“, financovaného z Regionálního operačního programu
ROP NUTS 2 Střední Čechy.
Účetní závěrka k 31.12.2009 byla sestavena v souladu se Zákonem č.563/1991 Sb.
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Je sestavena v plném rozsahu a je
ověřena auditorem.
Zvolené způsoby oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a
zásob jsou v souladu se zásadami uvedenými v zákoně o účetnictví, účtové osnově
a postupech účtování a nebyly v průběhu účetního období měněny. V oblasti zásob
jsou pro jednotlivé typy stanoveny varianty A nebo B podle účetních standardů.
Při účtování dle varianty B se vychází z vnitroorganizačních směrnic.
V rámci účetní závěrky a inventarizace k 31.12.2009 byly vytvořeny zákonné
opravné položky k pohledávkám ve výši 146 483,85 tis.Kč.
Rezervy na opravy dlouhodobého majetku nebyly v roce 2009 tvořeny.
Organizace má stanoven individuální odpisový plán účetních odpisů se zřetelem
k životnosti a době používání dlouhodobého majetku.
Organizace používá pro přepočet cizích měn na českou měnu pevný roční kurs.
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Souhrnná výše pohledávek v tis.Kč
rok 2009
celkem

ve lhůtě splatnosti

po lhůtě splatnosti

krátkodobé pohledávky
122 671
z toho: obchodní vztahy
73 688
krátk.poskyt.zálohy
6 047
dohadné účty aktivní 42 911
jiné pohledávky
25

2 971
2 971

125 642
76 659
6 047
42 911
25

celkem

2 971

125 642

122 671

Souhrnná výše závazků v tis.Kč
rok 2009
celkem

ve lhůtě splatnosti

krátkodobé závazky
447 127
z toho: obchodní vztahy
115 190
závazky k zaměstnancům 23 106
soc. a zdrav. zabezpečení 13 852
stát - daňové záv.a dotace 273 507
0
krátk.přijaté zálohy
dohadné účty pasivní
19 195
jiné závazky
2 278
dlouhodobé závazky
35 655
z toho: závazky ovl. a říd. osoba 18 864
odložený daňový závazek 16 791

celkem

482 782

po lhůtě splatnosti

92 399
92 399

92 399

539 526
207 589
23 106
13 852
273 507
0
19 195
2 278
35 655
18 864
16 791

575 181
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Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou především pohledávky za poskytnutou zdravotní
péči cizincům. Dohadné účty aktivní jsou ve výši 42 911 tis.Kč – jedná se o předpis
doplatku od zdravotních pojišťoven z titulu zvlášť nákladných pacientů (22 000
tis.Kč) a z titulu předpokládaných oprav účtů do konce března 2010 vzhledem
k předpokládanému maximálně možnému čerpání dle úhradové vyhlášky pro rok
2009 (8 000 tis.Kč), dále předpis zároveň aktivní i pasivní položky ve výši 12 908
tis.Kč na předpokládanou srážku za vyúčtování zdravotní péče za rok 2008
vzhledem k její neujasněnosti a rozdílnému výkladu VZP a nemocnice.
U závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti se jedná především o spotřební
zdravotnický materiál a léky. Krátkodobé závazky z obchodního styku ve srovnání
s minulým rokem vzrostly především v důsledku vyššího nákupu investičního
majetku – výstavba pavilonu akutní medicíny -GENEREL a zároveň probíhající
rekonstrukce stávajících kapacit v prostorách monobloku. Dále výši závazků
významně ovlivňuje poskytnutá dotace od Středočeského kraje ve výši 270 000
tis.Kč, určená na rekonstrukci monobloku.
Výše závazků po lhůtě splatnosti z obchodních vztahů vychází ze skutečnosti, že
zdravotní pojišťovny hradí své závazky podstatně později, než je běžný 14 denní
závazek vůči dodavatelům (potraviny, zálohy na energie apod.). Zdravotní pojišťovny
hradí své závazky zpravidla až po uplynutí 30 i více dní po vystavení daňových
dokladů.
Dohadné účty pasivní představují především tzv.závislý poplatek fi ITES ve výši
6 841 tis.Kč, dále předpis vyúčtování VZP za rok 2008 ve výši 12 908 tis.Kč.
Dlouhodobé závazky ve výši 35 655 tis.Kč zahrnují odložený daňový závazek ve
výši 16 791 tis.Kč a dále závazek za ovládající a řídící osobou ve výši 18 864 tis.Kč –
tj. půjčka od Středočeského kraje na financování Projektu vybavení pracoviště
radioterapie.
Společnost nemá závazky v cizí měně.
V roce 2009 byla Oblastní nemocnici Kladno, a.s. poskytnuta neinvestiční dotace
v souhrnné výši 27 503 tis.Kč. Z toho částka 15 500 tis.Kč z rozpočtu Středočeského
kraje na vyrovnání rozdílu nezbytných nákladů, spojených s provozem některých
ztrátových oddělení. Dále byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace v částce 4
200 tis.Kč, určená na úhradu činností, nehrazených z prostředků veřejného
zdravotního pojištění – rovněž od Středočeského kraje. Dále byla poskytnuta dotace
na činnost národního onkologického registru v částce 101tis.Kč. Dotace na opravu
střechy Niederleho pavilonu činila 3 998 tis.Kč, na opravu havarijního stavu
elektroinstalace 1 025 tis.Kč a na stomatologickou ambulanci 360 tis.Kč. V roce 2009
byl nemocnici poskytnut z MZ ČR Grant ve výši 100 tis.Kč.
Na základě Smlouvy o zajištění zdravotní péče – LSPP dětské – byla poskytnuta
dotace ve výši 1 500 tis.Kč od ÚSZS Středočeského kraje.
Částka ve výši 718 tis.Kč byla poskytnuta na zajištění činností v oblasti zabránění
vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulosou, které nejsou hrazeny z prostředků
veřej. zdrav. pojištění na základě vyhlášky MZ ČR č.224/2002 Sb.
V roce 2009 byly poskytovány Středočeským krajem regulační poplatky na základě
fakturace z podkladů informačního systému – celkem 16 941 tis.Kč včetně lékárny.
Všechny dotace byly vyčerpány v souladu s jejich účelovým zaměřením.
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Podpis člena statutárního orgánu společnosti
Oblastní nemocnice Kladno,a.s.,nemocnice Středočeského kraje

předseda představenstva:

Mgr. Aleš Buriánek

....................................
člen představenstva:

JUDr. Jan Mach

...................................
člen představenstva:

MUDr. Vladimír Lemon
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Zpráva nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky a hospodaření
Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Středočeského kraje
k 31. prosinci 2009

Ověřovaná organizace:
Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Středočeského kraje
sídlo : Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59
IČO : 272 56 537

Statutární orgán:
Předseda představenstva:

představenstvo
Mgr. Aleš Buriánek

Auditorské ověření provedl:
Ing. Anithea Škodová, číslo oprávnění KA ČR 1161, Boleslavská 7/1905, 130 00
Praha 3

Předmět a účel auditu:
Roční účetní závěrka za rok 2009 ve smyslu ustanovení zákona č. 93//2009Sb., o
auditorech a v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky

Datum vyhotovení: 31. května 2010
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