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1. Zák|adníinformaceo organizaci
péče
Nemocnicenrísledné
MoravskáTřebováje zařízeníposk).tující
odbomouambulantní
péčiv regionu MoravskéTřebovéa člástečně
i Jevíčska.Nemocnice rovněŽposkytuje
lůžkovouzdravotnípéčiv oboru následnépéče- LDN. Nemocnice je zaiizením
pavilónového
t1pu. Spádováoblastv hranicíchokesu Svitavyčiní417 km2 a áje v nítrvale
cca 28. tis' obyvatel.Nemocniceje příspěvkováolganizaceďízená Pardubiclcjmkajem'
Hospodařís majetkem,kteý je majetkemňzoyate|e - kn ÍÝ]lá
zaiízeníve správě' Dále pak
má v nájmujednu budovouv majetkuměsta'PřeviáŽnoučástsvéčinnosti,s roáodujícím
objemempříjmů'p.ovádí v najatém majetku od s.ro. Nemocnice Moravská Třebová'
celková účetní
hodÍotasvěřeného
majetkupřerryšuje
120mil. Kč'
statutámim orgánem zařizení je ředitel zařízení,jmenovaný do funkce zřizovatelem.
ostatnívedoucípracovnicijsou do vedoucích
fimtcíjmenovániředitelemzařízeni.
Cirrnost zařízeníupml,ujeŤadazíkonůa předpisů. ZákJadnímpředpisem,ktery rrpravuje
postavení a rozsah povinností nemocnice 1e ziizovaci listina \Tdaná zřizovatelem. Ta
upbuje spektrumčinností,způsobnakládánís majetk€m, pravomoci při hospodďenís níma
finančnímiplostředky. Rovněž definuje postaveníředitele a jeho oprávněni pii řizeni
zďízení. Vnitřní činnost zAiizenj a jejího provozuje upřavenaoBařIizačníma pracolnim
řádem a na ně navazuiicimi směmicemi ředitele.

2' Vyhodnoceníúkolů'pro kteréje organizacezřízena
Pod1ezňZovacílistiny rná za}izení za úkolposl1,tovats|úby v určeném
spádovém
území
v rozsahu:
- intemíambu]antní
péče
(včetně
kardiologie),
- diabelologické
péče.
ambulanmi
. ambulantní
péče
v g1nekologiia porodnictví,
- chirurgické
ambulance,
- arnbulance
prodélia dorost.
- ambulancepraktickéholékďe pro dospělév Březině.
- ávodní ambulance'
- rehabilitace,
- 1abomtořl1inickébiochemie,
-zdravotnidopraly,
- nás|edné
- LDN'
luzkové
péČe
všechny určené
čirnosti zajistilo zaŤízeniýe stanovenémrczsahu s oh]edemna potřeby
veřejnosti a úhrady od ZP v roce 2016 nedošlo \ zaÍízení k odmímutípacientůz
kapacitníchdůvodů,
v něLterýchobdobíchvšak musel bÍ v),tvářensemam čekatelů
na
umístění.

L

péčirozvÍízařízenív souladus lozvojem a stanovenýmcílemzdlavotní
ošetřovatelskou
péčePři posl]'.tovíiní
péčese ,-irměřujeme
ošetřovatelské
na trvalé zvyšováníkvaiity a
pacientů.
bezpečí
Dále jsou sledovríny
péče
indikátoryošetřovatelské
/ péče
o chronickérány'
dekubity.pády. nutričnípéčel. ZaÍizerttHade duraz i na preventivníopatřeni. V průběhu
Ioku pokačovalastandardizacea optimalizacepostupůošetřovatelské
péče,kteřéjsou
pii zvyšování
nezb}tné
kvality a bezpečnosti
pacientů.
v souladus platnoulegislativou.T}to
postupyvyplynuly i ze zavedené
elektlonické
dokumentace.
Při péči
o pacieÍtase ošetřuiící
peísonál zaměřujepředevšímna lehabilitačnípéči.
ve spolupťácis fyzioteťapeuty
a lékaři se nelékďský zdřavoh cký peřsonál podíli na
aklivizaci pacientu'nácviku soběstačnosti.
sebeobs|uhy.
léčebném
fehabilitačním
cvičeni
poopeřačních
stavech.poulazoÚch stavech' Součástitéto péčeje i bazální stimulace'
polohování,
dechovácvičení
apod.
Sociá]nípracovníkzařízenise zaměřuje na na pomoci pacientum,kteří se nacházív
nepříznivé
sociálnísituaci.
vnitřni systémhodnocenikvality poskýovanépéče
probíháplostřednictvínauditťl'Ty jsou
zaměřenyna činnostiošetřovatelské
péče
a indikátoryošetřovate]ské
péče'
Pruzkumpomocí
dotazníků
zjišťujespokojenostpacientůs péčí/3x ročnč/.
spokojenostzaměstnanců
a
následné
vrhodnoccníje
prováděDo
lx ročně'
odpovídajícípozornostje věnoviínasoustavnému
vzdělávánízdravotnickýchpracovníků.
Zde se zaÍÍzeni
qpu' periodickáškolení'účast
zaměřuje zajištěnipřednrášek
odbomého
na
je
seminiířícha konferencích.Podle potřeby zďízení a danéhooddělení umož:]oráno
zaměstnancům
studiuma účast
na odbornýchkurzecha školách.
Zařizení twa|e q.tváři podmínky pro zvyšování kvality posk1tovanézd.avotní péčea
konplexnímodemínáslednouoéči'

Početlůžko/dnů
na oddělenínáslednépéče.
Měsic/rok 2016
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Zaiizeni p|oýádí vedlejšíhospodtířskou(doplňkovot' činnostv oboru lestauračnía
hostinské
služby(vařenía výdejjidel plo cizi strávníky).
Cizi strávnícijsoupřevližněbývalí
je prováděnas cilem sniŽenírežijních
Zaměshancizďízení-Tatočinnost
Íákladůpro svoji
je kladný.
hlavníčinnost'
Výsledekhospodďeníz tétočinnosti

3. vyhodÍocenístanoYenýchukázatelů
Zatízení dodrže|ovšechny stanovcnézáýaznéukazate|e.Nemě]o stanovenýpříspěvekna
provoz (mimo účelovou
dotacjna pořizenísanitního
vozu ve Úši 700 tis' Kč) ani nďízený
odvod do rozpočtuzřizovatele.By] dodrženzávazný |imit prostředkůna plat} a účetních
odpisů'Závaznéukazatelejsou přílohouvýroční
zprávy'Zďizení Ía1Ťhlo
zřizovatelipouŽití
kJadného
hospodářského
rokli'
Úsledl.u na klÍi zbát z předchozích

4' Hospodaření
Dále je uvedenýrozbor a popis pruběhuhospodďení. V příjmecha nákladechbyly
nejr"ýraznějizřetelnédopady ze stanovenéhozv-všovániplatu. Vyhláškoustanovenéúhrady
a regulačníopatřeníncumoŽnily zařízeníodpovídajícizv.ýšení
příjmů.předevšínÝ
ambulancíclr a komplementu. Navýšení příjmů za útradu poslq,tnuté lůžkovépéče
odpovída]o stanovenémuniírůstumezd jen plo tento segment. Regulačni opaaeni
uplatňovanáze stÍanyZP hadičnězasahujíi do předchozíhoroku a jsou jen málo
předvidatelné'
Věcnéa pe.sonálnílimity, kteréjsou jednou z podminekúhradyzdravotnichv'ýkonůod
jsou stanovenylyhláškou a nenív' možnostechzařízení tento
zdravotníchpojišt,oven,
roáodujícínríkladovlivnit.
Tojsou lrJavni důvody.pro kterénenívhodnébez hlubšíchznalostímechanicky srovnávat
výwojovouřadu předchozích
let.
Shorapopsanévlily se nepodaři|o eliminovatv celémřozsahu úsporamia k rustu
hžeb.neboploduktivity,ze shořapopsanýchdůvodů
nenídán prostorJenna základě vy!Žiti
přípustných účetních
operací skončilo hospodďení zaiizenj s kladným hospodářským
\"Ísledken,l.

5.

Příspěvky organizaci v Kč :
Zdroj příspěýkll

r 2016

Dotace od ď1z ovatele

700000

Dotace od Města Moravská Třebová

500000

Nák|ady - výběr položekv Kč:
Nálílad -2016

Léčiva
RTG mat.
Lab mat.

obvaz oÚ mat.

SZM
Pomůckypro inkontinenci
Benzín

2868198
23855

2'10'7'750
145088
43191.',|4
415389
16256

Nafta motorová
Palivo - ublí

528362
r'729853

Potaviny pro pacienty

3324746

Potraviny pro zaměstIance

787453

cistícíplostŤedky

64n39
128300

VŠ€ o b€ c ný mat'
Elektrická energie
voda a stočné

Plyn
Služby
osobní ná.klady

1010748

ó3514l
96649

699s238
46681392

sociálnípojištění

6888164

Zdravotnípojištění

J210546

Odpisy

27386t',7

Náklady celkem

893'78232

Výnosy celkem

89392367

Hospodářskývýs|edek

14134

o.

TYorba a čerpáníFKSP.
rok 2016

Splátky půjček

4t'7.735,-

ZakJaóni příděI

527.628,-

Stavúěhr
k 1'l.

623.382,29

NtákupDDHM

49.658,40

Půjčkyzaměsbrancům
odměny při jubileích

203,6t1,37.600,-

Sociáhí v'.ýpomoci

0
294.1.99,-

Příspěvekna áv shavovriní
Zůstatek
na účfu
k 31.12.

955.839,66
'720

Poplatek ze vedeníúčtu
Poplatek za položky

695

5. ČerpánÍúče|ových
dotaci
Zaiízeni obdrže|ood dizovatele pŤovozÍ dotaci ve Úši 700'- tis. Kč. pro čiisteěnou
úfuadunového sanitníhovozu. od města Moravská Třebové obdrželo zařízeníúčelovou
dotaci ve ýši 500'. tis. Kč na stejnýúčel'
:

6. Záměstnanci pracovni doba, průměrný p|at, zahnniční služebÍicesiy
počerpraco!Ťík
PřepočreÚý
ů:
Rok20l5 Rok2016

Lékaři

11,,25

ll,l8

ZP nelékďi s odb. Zpus.

41,19

42,96

ZP nelékďi se spec.zp

6,31

ZP pod odb' vedením
odbomí pracolrríci

21,3'I
80,12

6,2
20,2'7

Dělrričtía provoznípr

29,50

THP

10,94 r0,97
t20,56 tzl,64

Celkoý poěetpmc.

80,61
30,06

7.

Praco!'nídoba v zařízeníje nepřetrŽitíjen na odd. LDN, ostatnípracol.eícimajípracovní
dobu dvousměnnou. Pouze u zdravotní dopravy, THP a údržbyje pracovní doba
jednosměnná. P|án pracovníkůbyl dodržena je totoŽný s výše uveden;ýmpřepočten}'m
stavemzaměstnanců'
osobni n.íkladyjsou uvedenév tabulce Nák|ady . výběr položekv Kč, pruměmý plat
činil22.l56.-Kč.
Žádný ze zwněstnacůNemocniceneabsolvovalv roce20ló zahlaniční
sluŽebniccsfu.

7. Péče
o majetel.'investiční
činnost
Investiční
oajet€ k :
V roce 20l6 bylo zařízenípříjemcemdotac€ od zfizovat€ l e ve r"ýši700.000.-Kč' Dotace
byla uťč€ n apro částečnou
úhradunákupusanitního
vozu. Dalšídotaciobdrželozařízeníod
MěstaMoravskáTřebováve výŠi500.000'.Kč' rovněžpro úhradučlistikupníceny sanitního
vozu.Hodnotavozu činilal.229.360.-Kč
Na dodávku dalšíhosanitniho vozu uzavřelo zařizení leasingovou smlouvu ( 54
měsičních
splátek)s celkoriýmnáklademve výši1'277'678'-Kč.
Převrižnoučást potřebné údÍžbya oplav zajiš'uje Nemocnice vlastní údržbou.
Dodavatelsky by|a zajišt'ovánaúdrŽbaa opra\T zdlavotnické tecbniky' vozovéhoparku'
kuchyňskéholybaveni a v]ýpočetní
techniky.

Informaceo pojištěnímajctku.
Nemoviý majetek, elel..tronika.\Yba\€ní' vodovodní Škody'škody způsobenéŽiv|y a
pojištěníodpovědnostiprovozovatelezdmvotnickéhozařízenije kr},topojištěnimuzavřeným
vozidel má Nemocíice
Pardubickýmkjajern.Pojištědodpovědnostiza plovoz motolo!4ých
uzavřenopro vozidlasamostatně.
V roce 2016 řešilo zařízeníjednu pojistnouudálost.Bylo jí poŠkození
vzduchotecbniky
stmvovacihoprovozuse škodouve výši60.379,-Kč.celou škoduuhradílapojištbvna.

8. Pobl€dávky a závazky, iÍventarizace majetku
Pobleúívkya ávazky jsou příIohouzpnilry. Nemocnice nerná ádné nedob}tnépobledávky.
lnventalizace je plÓváděná na základě lozhodnutí ředite|e podle plánu inventul. řídí se
směmicí ředitele plo inventalizaci. V roce 2016 nebyly zjištěnymanka, Škody,nebo
chybějící
majetek.

8.

9. Doplňková čiínost
Nemocnice v riímci doplňkovéčimosti pÍovádípouze hostinskou čimost.To je vďení jídel
pro cizí strá\.níLT.převážně plo klienty pečovatelskéslužby a bývalé zaměstnance.Tuto
činnostnemocnice provádís cílem sníŽenírežiiníchÍíkladůstravovacíhoprovozu. Činnost
není plovozoviínaza účelemdosaženízisku' V souladu se zjizoýací listinou jde o činnost,
ldelá není zhátová (viz příloha).

10' Peněžnífondy a jejich krytí
Nemocnice naplriujezíkonnýmpřídělemfond FKSP Nemocnice nenaplňujefinančnimi
prostředLyžádnýj iný fond' netvoříani rezervnífond(viz přílohy- Rozvaha,výku ziskůa
ztÍilt).

ll. P|něníopatření'návrh na zkva|itněníčinnosti,r.nitřníaudit.
Z minulér^ýroční
zpráry nelryplynula žádnáopatiení'která by bylo nutnénaplnit. Ná\Ťhy
opatření ke zkvalitnění činnostírychází z ekonomických možností.rozsahu hrazených
zdravotníchsluŽeb zeZP a 7iizoýateleÍnučenýchčinností.
Pro dalšírok je nezb}tnépokačovat v přípravě a naplněnílealizace Žádosti pro čerpání
prostředkůz fondůna úsporuenergií.Ve spolupláci se zřizovatelem pokračovalapříprava
akce zateplenístfavovacíhoprovozu s předpokládan}tmnákladem 6'. mil. Kč'
v oblastitepe]ného
hospodářství
se nepodařilozařizenínaplnitpotřebnéracionalizační
přerryšují
opatřenína úsekusniŽování
spotřebyenergii.Nrikladyna sPlněíípotřebíýchúkolů
potcnciálníúsporya tak především
pro chybějícífinanční
zdrojenebyloreďizovrínožádné
významné
opatření.
zdřízeni má, jako jeden z h]avníchcílů' stanoven proces vedoucíke zlYšování kvality
péče
zdťavotní
na lůžkových
odděleních
i v ambulantních
složkách.Podle\Thlášky102l20l2
řízeníkvality na b4o ob]asti:
Sb. rozdělujezařízení
-

potřebya přání pacientuajejich nap|ňování'
posk},továníkvalitni a bezpečnépéčepacientůmspokojeným a motivovaným
personálem'
dodržovriní
a aktualizacenitřních předpisůna zák|adělegislativníchnolem.

vedení zařízenímá nastavenproces řízeníkvality, která je zahmuta do strategického
plrínua cílůnemocnice i pro dalšíroky. Na naplňoviínízmíněnýchobiastíse.podílívšichni
2anněstnancizaÍízeni na zíkladě svých pracovnich náplrrí.organizačnízabezpeče\ířízeni
jc 7ajišťovánoorganizačnístrukturouzaiizení tak, aby
kvality a bozpeěi posb'tovanépéče
jsou seznÍrmoviíni
pokýalo veškeré
činrosti'Zaměstnanci
s posfupyv oblastiřízeníkva]ity
placovníLT'
členyt'ýmukomise kvality a svými vedoucími
Porada komise kvaliry zasedá 1x
jsou pravidelně1x
za dva měsíce'v případěpotřebyi ěastěji,poradyvedoucíchpracovniků
do měsíce.
9.

Do procesuzajišťovríní
k'ality péčenedílněpatříkontrohí činnostýkajici se kvality
zdravotnické
dokument]ace,
léčebné
péče
poskýovanépéČe
a oš€ t řovatelské
a bezpečnosti
a
postupů
plo
předcházení
potencirílních
služebs aktir,nímlyh]edávrínímrizikových oblastía
postupyk prováděnívšechčinností
chyb' V nemocnicijsou tak předepsané
zdravotnického
i
jsou pravidelně
pelsonálu a |.to postupya čiínostiznich \rypl}.vající
nezdravotnického
hodnocenya kontrolovlíny'
Nejen přo v roce 2016 ale i pro nás|edujicirok 207.1má zařízenídefinované
indikátory kvaliry, keré Ýl'hodnocujea Ústupy z hodnocenízuočuje v plaxi' Jsou
hodnoceny počty a důvody pádů. dekubitů.nemocničníchn.íkaz a jiných nežiídoucích
událostí,jeŽ mohou vznikat ve zdlavotnickémzďízení.K|ademe si za cíle jejich počty
kaŽdoločně přijatymi intervencemi snižovat. Je pro nás důleŽiý nrizor pacienfu i
zaměstnanců
na kva|ifupéče
a spokojenosl'v pťavidelných
intervďechjsou lThodnocovány
dotazníkyajejich výsledkyjsou vodítkempro zvyšování
spokojenosti.
LaboratořoKB je akreditovanáČIAdle normyČSN lSo 1518q:20|]v systcmuNASL '.
pracovištěuspěšněprošlo.vroce 2016, Extemim auditemplacovištěse
Radiodiagnostické
zdroji ionizujícíhoáření podle Zákona č. 3.73/201ISb' Z.lYšováníL.valityje nekončíci
ploces a zďízení neustále hledií cestu plo dalšízdokonaloviíníčirnosti ve plospěch
pacientů.
l2' výsledky kontřol
V zařízeníproběhla kontrola KHS zaměřeDána lůžkovoučiist a stavovací plovoz. v
lůžkové
částipřoběhlatakékontola vZP ČR zaměřenana dokumentacihospitalizovaných'
Jinévnějšíkontoly v zařízenínebyly provedeny.
13.PoŠkTtování
infořmací
posk}.tnutí
Po zařízení
nebylov roce2016požadovrino
informaciVesmyslu ziikonač'
r 06/1999
Sb.
14.vyhodnoceníplněnÍpovinnéhopodilu dle zákona č.436/2004sb.
počfuzaměstnancůje
povinnýpodíl,podle s 8l odst.5zákona,s 15,16a
Z celkového
20 lyhl' č.518/2004Sb' ve Úši 4.8 %. 4'95 osob.NemocnicezaÍněstnává
1l.09 osob. ktelé
sp]riuji stanovenékitéria. odběr zboží od zaÍněsÍnavatelů
zaměstnávajícíchosoby se
sníŽenouplaco.v.íí
způsobilostíse proto v tomto bodě ne\yhodnocuje.Nemocnice na ziá.kladě
splněnípovinnosti nemá povinnost odvodu do státníholozpočtu.Tuto sp]něnoupovinnost
Zaří..ení
oznamujepředepsaným
způsobem
Uřadu práce.

10.

ls.Kontro|ni čiínostna úsekuho8podrře!í
Zat1zenjmá zaveóelý !11itřnísystémfinančnlchkontol, podle zíkona ě. 320/200l Sb.
o fimnění kontrole ve veřejné spnívě. vnitfuj audit, podle tohoto systému, zajišťujea
plovádí pracovnik pověŤ€ný Úkonem vnitŤÍrího
auditu. V uplynulémobdobínebylo zjištěno
pochybení,
žádné
kteréby zakládalo povinnost oznámeni tohotopochybení orgánúměirným
v tlestdm řízeni. Ročnízpnílrr o ýsledcích finaněníchkontTol předkládá zařízenísvému
zřizovateIi.
|6.7Ávér
Výloční zpáva a její obsah odnáŽístav, heý je v činnostizařízenídefinován
předevšímáměry ?řizovatele prc oblast' ve kteÉ zzřizeli poskyaje ziizovatelem rrrčoné
služby. Podmínkypro činnostzařízeníjsouze stranyďizovatele stanove[y dizovací listinou
a průběžně
akfualizovanými podmínkamihospodďení.Těmito podmínkamijsou stanovenyi
možnosti organizace z blediska rozsahu a možnostířešení\.nějšíchvlivů, které mají
rozhodujícídopadjak na činnost,tak na výsledek hospodařenízařízení.
v MoravskéTř€ b ové úte1.2'20|7
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