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I. Charakteristika společnosti
/ Úvodní slovo předsedy představenstva /

Dobrý den,
na následujících stránkách předkládáme zřizovateli, pacientům a veřejnosti
zprávu o činnosti Karlovarské krajské nemocnice, a.s. za rok 2013.
Rok 2013 byl pro KKN, a.s. rokem bez přehánění kritickým, zejména vzhledem
k úhradové vyhlášce, která svým nastavením výrazně regulovala objem prostředků směřujících do všech nemocnic v rámci systému úhrad za poskytnutou
zdravotní péči. To bylo hlavním důvodem konečné ztráty převyšující částku
130 milionů korun.
I přes tyto problémy se nemocnici podařilo udržet a postupně i zlepšovat zejména kvalitu poskytované péče.
V nemocnici Karlovy Vary je třeba zmínit úspěšné pokračování startu nového pavilonu akutní medicíny. Ten
se díky svému vybavení, modernosti, pracovním týmům a logistice provozu stal přirozenou vstupní branou
nemocnice. Zároveň přispěl k další profilaci nemocnice jako spádového zařízení v rámci regionu, dokonce
rychlejším tempem, než jsme předpokládali. Nárůst počtu pacientů zejména na odděleních emergency
(urgentního příjmu) a intenzivní péče mimo vlastní spád okresu Karlovy Vary je toho důkazem. Povedlo se
také dokončit výstavbu a zprovoznění oddělení akutní lůžkové rehabilitace, která slouží zejména pro pacienty
po mozkových příhodách, kteří směřují na naši Iktovou jednotku. Byly uskutečněny i některé menší investiční
akce do infrastruktury budov.
V případě chebské nemocnice pak bylo zásadním počinem dokončení přípravy generelu nemocnice, tedy
projektu na její komplexní dostavbu a dokončení rekonstrukce tak, aby v horizontu 5 let byla zařízením, které
splní všechny parametry moderního zdravotnického zařízení. V tomto směru došlo k dohodě mezi Karlovarským krajem, městem Cheb a nemocnicí s definicí harmonogramu této přeměny. Povedlo se také dojednat
pokračování onkologické péče v chebské nemocnici.
V roce 2014 nás čekají zejména kroky vedoucí ke stabilizaci nemocnice po ekonomické stránce, snaha
o redukci deficitního hospodaření. Budeme dále pracovat na využití dotačních prostředků EU k modernizaci
přístrojového vybavení. Stejně tak nás čeká práce na centralizaci oddělení dislokovaných v areálu v jednotlivých pavilonech do „monobloku“ hlavní budovy, který vznikl propojením pavilonů A, B a C. Dále se chceme
profilovat jako zařízení vyššího typu, spádové pro Karlovarský kraj.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim zaměstnancům, bez kterých by se nemocnicím Karlovy Vary
a Cheb nemohlo podařit zajistit kvalitní a dostupnou zdravotní péči.
Děkuji za přízeň a důvěru i našim pacientům a věřím, že i v dalších letech pro ně budeme vyhledávaným
partnerem při řešení jejich zdravotních potíží.
V Karlových Varech 20.5.2014
MUDr. Josef März
Předseda představenstva - generální ředitel KKN, a.s.
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I. Charakteristika společnosti
/ O nás /

/ I. Charakteristika
společnosti

Firma:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

IČO:

26365804

Adresa:
DIČ:

Bezručova 19,360 66 Karlovy Vary
CZ26365804

Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Plzni oddíl B, vložka 1205 Datum vzniku: 3. ledna 2006 Právní forma:
akciová společnost

Výroční zpráva 2013

Vlastnictví: jediným akcionářem KKN a.s. je Karlovarský kraj, který vlastní 52 kusů akcií

Karlovarská krajská nemocnice a.s. je největším zdravotnickým zařízením na území Karlovarského kraje.
Karlovarská krajská nemocnice a.s. poskytuje ambulantní a lůžkovou zdravotní péči v oblasti preventivní,
diagnostické, léčebné, rehabilitační, lékárenské a pohotovostní, včetně prodeje krve a krevních derivátů
mezi zdravotnickými zařízeními, a to v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách.
Karlovarská krajská nemocnice a.s. vznikla fúzí nemocnic v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.
K1. lednu 2011 byla na základě Smlouvy o pronájmu části podniku vyčleněna Nemocnice v Sokolově, kterou
nyní spravuje společnost Nemos Sokolov spol. s r.o.
Karlovarská krajská nemocnice a.s. byla v roce 2013 řízena tříčlenným představenstvem. Kontrolní funkci
ve společnosti vykonávala šestičlenná dozorčí rada. Povinnosti Valné hromady KKN a.s. plnila Rada
Karlovarského kraje. Na řízení KKN a.s. se v roce 2013 podílel předseda představenstva spolu s provozněekonomickou ředitelkou a lékařským ředitelem.
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/ Organizační struktura /

/ Organizační struktura /

Úsek generálního ředitele

Orgány společnosti

Nejvyšší orgán

Kontrolní orgán

Statutární orgán

Valná hromada

Dozorčí rada

Představenstvo

Generální ředitel

Tajemník GŘ

Oddělení zdravotních pojišťoven

Karlovy Vary

Cheb

PR oddělení

Právní oddělení

Manažer kvality

Sekretariát

Odd. Informačních technologií

Karlovy Vary

Cheb

Předseda představenstva

Přestavenstvo společnosti

Místopředseda
představenstva

Člen představenstva

Tajemník představenstva

￼ Provozně – ekonomický
ředitel

Provozně ekonomický úsek

Provozně – technické oddělení

Úseky

Oddělení finanční účtárny

Personální oddělení

Oddělení výstavby

Obchodní odělení

BMI oddělení

Karlovy Vary

Cheb

Karlovy Vary

Cheb

Generální ředitel

Úsek generálního ředitele

Provozně ekonomický úsek

Zdravotnický úsek

￼ Provozně – technické
oddělení

Provozně ekonomický úsek

Představenstvo do 30.3.2014
Předseda představenstva:
Místopředseda představenstva:
Člen představenstva:

MUDr. Luděk Nečesaný

Referát energetiky a odpad.
hospodářství

Referát energocentra

Referát stravovacího provozu

Komerční provozy

Karlovy Vary

Cheb

Referát administrace
dotačních titulů

Referát provozních činností
Karlovy Vary

Referát provozních činností
Cheb

Referát údržby

Karlovy Vary

Cheb

Lékařská knihovna

Náměstek LPP pro chirurgické
obory komplement

Ing. Dagmar Divišová
Ing. Mgr. Milan Trpišovský, MBA

Představenstvo od 1. 4. 2014
Předseda představenstva:
Místopředseda představenstva:
Člen představenstva:

Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T)
MUDr. Josef März
Ing. Dagmar Divišová
Zdravotnický úsek

Dozorčí rada
předseda dozorčí rady:
místopředseda dozorčí rady:
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Lékařský ředitel

Jakub Pánik
MUDr. Jan Valeš

člen dozorčí rady:

JUDr. Martin Havel

člen dozorčí rady:

Ing. Edmund Janisch

člen dozorčí rady:

Bc. Miroslava Korseltová

člen dozorčí rady:

Petr Martínek

Náměstek LPP pro chirurgické
obory komplement

Náměstek LPP Karlovy Vary
pro interní obory

Náměstek pro
nelékařská povolání

Náměstek LPP Cheb

Hlavní sestra
Cheb

Lékárna
Karlovy Vary a Cheb

Hlavní sestra
Karlovy Vary
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/ Personální obsazení /

/ Personální obsazení /

Oddělení

Nem.

Primář/ka, vedoucí lékař/ka

Vrchní sestra

Vrchní laborantka

Klinické obory				
Oddělení interní

MUDr. Jaroslav Žák

Martina Demeterová-Trapani

-

CH

MUDr. Jan Vohralík

Bc. Miroslava Korseltová

-

KV

MUDr. Michal Paďour

Lenka Kleslová

-

Oddělení infekční

KV

MUDr. Jaroslava Poustková

Ivona Leitermanová

-

Oddělení TBC a respiračních nemocí

KV

MUDr. Jana Špidlová

Blažena Brečková

-

Oddělení neurologické

KV

MUDr. Igor Karpowicz

Danuše Klecanová

-

Neurologická ambulance

CH

MUDr. Jana Krobová

Jitka Pelikánová

-

Oddělení dětské

KV

MUDr. Jan Parma

Andrea Horáková

-

CH

MUDr. Ondřej Čapek

Dagmar Veselá

-

KV

MUDr. Petr Šváb

Eva Kuráková

-

CH

MUDr. Jozef Bobrik

Hana Vávrová

KV

MUDr. Pavel Novotný

Jana Štulíková

CH

MUDr. Michal Trpák

KV

MUDr. Zdeněk Kos

CH

MUDr. Pavel Kopecký

Oddělení chirurgické
Oddělení ARIM

8

Oddělení kl. biochemie a hematologie KV
Oddělení radiodiagnostické
Oddělení transfuzní

Vrchní laborantka

fyzioterapeut

PharmDr. Vlasta Krejčová

-

Martina Skokánková

CH

MUDr. Margita Cheníčková, CSc.

-

Dagmar Gracíková

KV

MUDr. Jiří Hofmann

-

Jana Klinková

CH

MUDr. Václav Vokáč

Marta Beránková

KV

MUDr. Eva Nováková

Libuše Schützová

CH

MUDr. Eva Nováková

-

Božena Nesvačilová
Miroslava Tokanová

MUDr. Ivana Hanzlíková

Jitka Leitnerová

-

MUDr. Marcela Prokopová

Michaela Malcová, DiS.

-

			

Kateřina Smoláková, DiS

-

Oddělení nukleární medicíny

KV

MUDr. Jan Valeš

Bc. Petra Marunová

-

-

Oddělení patolog. anatomie

KV

MUDr. Romana Badejová			

-

-

Oddělení lékařské mikrobiologie

KV

MUDr. Blanka Puchálková

-

Bc. Jana Mocková

-

Oddělení klinický psycholog

KV

PhDr. Monika Kopárková

-

Marie Klauzová

-

Monika Bortelová

-

Petra Slavíčková

KV

MUDr. Miroslav Švec

Marcelina Hrušková - Kendíková

-

Oddělení urologické

KV

MUDr. Tomáš Hlavatý

Miroslava Losová

-

		

MUDr. Jan Pokorný		

Oddělení ORL

KV

MUDr. Radko Vichnar

Michaela Burešová

-

Oční ambulance

CH

MUDr. Zdeňka Trpáková

-

-

Oddělení kožní

KV

MUDr. Tomáš Pospíšil

Ivana Pavlíčková

-

MUDr. Dagmar Märzová

Mgr. Taťána Mašková

-

			

Denisa Bílská

Oddělení centrálních operačních sálů KV

MUDr. Josef März

Irena Chmelíková

-

Odd. onkologie radioterapie

MUDr. Pavel Krištof

Zdeňka Kalabzová

-

Oddělení rehabilitace

Vrchní sestra /

KV

Oddělení ortopedické

CH

Primář/ka, vedoucí lékař/ka

CH

			

Oddělení centrálního příjmu-emergency KV

Nemocnice

Komplement			

KV

Oddělení kardiologické

Oddělení gynekologicko- porodnické

Oddělení

Petra Koutová
Libuše Holečková
-

Následná péče				
Oddělení dlouhodobě nemocných

CH

MUDr. Ilja Horník

-

-

Lékárna

KV

PharmDr. Iva Tomisová

-

-
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/ Profil /

/ Profil /

Profil Nemocnice v Karlových Varech

Profil Nemocnice v Chebu

Operační výkony

Operační výkony

Gynekologicko-porodnické oddělení

1 707

Gynekologicko-porodnické oddělení

1 192

Chirurgické oddělení

2 367

Chirurgické oddělení

1 725

Ortopedické oddělení

1 304

ORL		

638

Urologické oddělení

987

Celkem		

3 555

ORL		

895

Celkem		

7 260

Zemřelí
Oddělení interní

Oddělení interní

188

Oddělení dětské

0

Oddělení gynekologicko-porodnické

0

Oddělení kardiologie

1

Oddělení chirurgické

33

Oddělení infekční

1

Oddělení ARO

39

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí

60

Oddělení ORL

Oddělení neurologické

54

Oddělení onkologie radioterapie

Oddělení dětské

2

Ošetřovatelská lůžka

Oddělení gynekologicko-porodnické

0

Celkem		

Oddělení chirurgické

42

Oddělení ARO

76

Oddělení ortopedické

8

Oddělení ORL

5

Celkem		

0
16
2
278

1

Oddělení urologické
Oddělení kožní

10

202

Zemřelí

0
452
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I. Charakteristika společnosti
/ Základní kapacitní a výkonnostní ukazatele /

KKN a. s. rozdělení hospitalizačních případů v r. 2013 na skupiny podle diagnózy
Nemocnice Karlovy Vary - celkem 17 524 hospitalizačních případů

12

Onemocnění a poruchy oběhového systému

16%

Onemocnění a poruchy muskuloskeletálního systému a pojivové tkáně

13%

Onemocnění a poruchy trávicího systému

9%

Onemocnění a poruchy uší,nosu a krku

9%

Onemocnění a poruchy nervového systému

7%

Těhotenství,porod a šestinedělí

6%

Onemocnění a poruchy dýchacího systému

6%

Onemocnění a poruchy ledvin a močových cest

6%

Onemocnění a poruchy kůže,podkožní tkáně a prsou

5%

Onemocnění a poruchy ženského reprodukčního systému

5%

Novorozenci

4%

Onemocnění a poruchy hepatobiliárního systému a slinivky břišní

3%

Endokrinní,nutriční a metabolická onemocnění a poruchy

3%

Onemocnění a poruchy mužského reprodukčního systému

2%

Infekční a parazitická onemocnění,systémová či neurčená místa

2%

Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami

1%

Onemocnění a poruchy krve,orgánů podílejících se na tvorbě krve a imunity

1%

Úrazy,otravy a toxické účinky léků

1%

Ostatní		

2%
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/ Základní kapacitní a výkonnostní ukazatele /

/ Základní kapacitní a výkonnostní ukazatele /

KKN a. s. rozdělení hospitalizačních případů v r. 2013 na skupiny podle diagnózy
Nemocnice Cheb - celkem 11 122 hospitalizačních případů

KKN a. s. - celkem 28 646 hospitalizačních případů
Celkem

Onemocnění a poruchy trávicího systému

14%

Onemocnění a poruchy oběhového systému

14%

Onemocnění a poruchy oběhového systému

11%

Onemocnění a poruchy trávicího systému

11%

Těhotenství,porod a šestinedělí

10%

Onemocnění a poruchy muskuloskeletálního systému a pojivové tkáně

10%

Onemocnění a poruchy uší,nosu a krku

8%

Onemocnění a poruchy uší,nosu a krku

8%

Onemocnění a poruchy ženského reprodukčního systému

7%

Těhotenství,porod a šestinedělí

8%

Onemocnění a poruchy dýchacího systému

7%

Onemocnění a poruchy dýchacího systému

6%

Onemocnění a poruchy muskuloskeletálního systému a pojivové tkáně

6%

Onemocnění a poruchy ženského reprodukčního systému

6%

Myeloproliferativní onemocnění a poruchy,špatně diferenciované novotvary

6%

Onemocnění a poruchy nervového systému

6%

Novorozenci

5%

Onemocnění a poruchy ledvin a močových cest

5%

Onemocnění a poruchy kůže,podkožní tkáně a prsou

4%

Novorozenci

5%

Onemocnění a poruchy hepatobiliárního systému a slinivky břišní

4%

Onemocnění a poruchy kůže,podkožní tkáně a prsou

5%

Onemocnění a poruchy ledvin a močových cest

4%

Onemocnění a poruchy hepatobiliárního systému a slinivky břišní

3%

Onemocnění a poruchy nervového systému

3%

Endokrinní,nutriční a metabolická onemocnění a poruchy

3%

Endokrinní,nutriční a metabolická onemocnění a poruchy

3%

Myeloproliferativní onemocnění a poruchy,špatně diferenciované novotvary

2%

Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami

1%

Infekční a parazitická onemocnění,systémová či neurčená místa

2%

Infekční a parazitická onemocnění,systémová či neurčená místa

1%

Onemocnění a poruchy mužského reprodukčního systému

1%

Onemocnění a poruchy krve,orgánů podílejících se na tvorbě krve a imunity

1%

Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami

1%

Úrazy,otravy a toxické účinky léků

1%

Onemocnění a poruchy krve,orgánů podílejících se na tvorbě krve a imunity

1%

Ostatní		

2%

Úrazy,otravy a toxické účinky léků

1%

Ostatní		

2%
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Nemocnice v Karlových Varech
/ Lékařský ředitel Nemocnice v Karlových Varech /

/ II. Program všeobecné lékařské péče
Nemocnice v Karlových Varech

MUDr. Josef März

/ Hlavní sestra Nemocnice v Karlových Varech /
Výroční zpráva 2013

Gabriela Píchová

/ kontakt /
Nemocnice v Karlových Varech
Bezručova 19
360 66 Karlovy Vary
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II. Program všeobecné lékařské péče
/ Chirurgické obory /

Gynekologicko-porodnické oddělení

MUDr. Petr Šváb

Eva Kuráková

Primář

Vrchní sestra

Gynekologicko-porodnické oddělení poskytuje komplexní léčebnou a diagnostickou péči ženám v oblasti gynekologie
a porodnictví a je zároveň akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání v tomto oboru.

V rámci oddělení funguje také urogynekologická a onkogynekologická poradna. V roce 2012 byl na oddělení
zaveden porod pomocí vakuumextraktoru.
Porodnické oddělení disponuje jednotkou intermediární intenzivní péče pro novorozence pro spádovou
oblast celého Karlovarského kraje u předčasných porodů mezi 32. a 36. týdnem gravidity.

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení

17

Počet středního zdravotnického personálu

32

Počet lůžek

50

Počet lůžek intermediální péče

3

Počet operačních sálů - velké

3

Počet operačních sálů - malé

1

Přehled vybraných vyšetření 2012 - ???
Celkový počet hospitalizovaných pacientů

2 357

Celkový počet ambulantních pacientů

4 789

Struktura výkonů - počty operací v roce 2012 - ???
Celkový počet operací

1 786

Počet velkých operací

812

Počet malých operací

974

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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II. Program všeobecné lékařské péče

/ Chirurgické obory /

/ Chirurgické obory /

Chirurgické oddělení

Chirurgické oddělení

MUDr. Pavel Novotný

Jana Štulíková

Primář

Vrchní sestra

Chirurgické oddělení má, z hlediska poskytovaných výkonů, výsadní postavení v Karlovarském kraji. Základem

jeho činnosti je celé spektrum všeobecné chirurgie a léčba onemocnění celého gastrointestinálního traktu. Při léčbě
je používána klasická i laparoskopická metoda. Prováděny jsou také výkony z oblasti hrudní chirurgie s využitím
klasických i torakoskopických metod.

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení

14

Počet středního zdravotnického personálu

27

Počet lůžek

60

Počet lůžek JIP

6

Počet operačních sálů

3

Počet vybraných vyšetření 2013
Počet hospitalizovaných pacientů

Kromě stálých pracovníků na našem pracovišti působí v operačním programu další čtyři specialisté, kteří

Počet ambulantních pacientů

se věnují chirurgii mléčné žlázy, dětské chirurgii, chirurgii konečníku a ortopedii. Dětským chirurgem jsou

Počet pacientů poradna traumatologická

na oddělení operováni standardně dětští pacienti od věku dvou let, výjimkou však nejsou ani mladší děti.

Počet pacientů poradna endokrinochirurgická

Pracoviště má také nadregionální působnost v léčbě onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek pod

Počet pacientů poradna cévní

3 364
27 162
1 380
261
1 915

vedením prof. MUDr. Josefa Dvořáka DrSc. Na oddělení je rovněž výukové pracoviště pro kolegy z jiných
nemocnic.

Struktura výkonů - počty operací v roce 2013
Celkově provedených operací

2 555

Dále oproti ostatním nemocnicím v Karlovarském kraji oddělení operuje i   polymorbidní pacienty

Průměrná ošetřovací doba na oddělení

5,07 dne

s přidruženými závažnými chorobami, což umožňuje personální a technické vybavení intensivní péče

Průměrná ošetřovací doba na traumatologii

4,35 dne

a přítomnost kardiologického oddělení. Jako jediné v regionu operuje pacientky s onemocněním prsní žlázy
s možností využití metody vyhledání sentinelové uzliny nebo provádí operace končetinových tepen a žil
i operace karotid, kterým předchází depistážní činnost poradny pro tato onemocnění. U vhodných pacientů
karlovarská chirurgie realizuje i laparoskopické resekce tlustého střeva a konečníku
Součástí oddělení je i komplexní péče o nemocné v oboru traumatologie. Ošetřujeme celé spektrum
úrazů - zlomenin i dutinových poranění s použitím nejmodernějších metod i materiálů. V rámci regionu se
specializujeme na komplexní léčbu komplikovaných nitrokloubních a příkloubních zlomenin, zlomenin patní
kosti a zlomenin pánve.

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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II. Program všeobecné lékařské péče
/ Chirurgické obory /

Chirurgické oddělení

Počet vybraných vyšetření 2013
Počet operací všeobecná chirurgie

263

Počet výkonů na ambul. sále

192

Počet operací traumatologie

563

Počet operací štítné žlázy a příštítných tělísek

209

Počet operací žaludku
Počet operací kýly

20
183

Počet operací na tračníku

71

Počet operací rekta

20

Počet operací apendektomie

103

Počet operací hemeroidů

25

Počet operací anální fissury, píštěle, perianální abscesy...

28

Počet operací slinivky břišní

2

Počet operací žlučníku a žlučových cest

149

Počet cévních operací

193

Počet operací varixy DKK
Počet amputací dlouhých kostí DK

23
35

Počet operací mléčné žlázy

158

Počet operací traumatologie

563

Počet operací pánve

22

1 537

Počet operací dětská chirurgie

7

Počet operací stehenní kosti

81

Počet operací bérce

27

Počet operací hlezna

49

Počet operací ramene a klíční kosti

24

Počet operací pažní kosti

42
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II. Program všeobecné lékařské péče

/ Chirurgické obory /

/ Chirurgické obory /

Oddělení nosní, ušní, krční - ORL

Oddělení nosní, ušní, krční - ORL

MUDr. Radko Vichnar

Michaela Burešová

Primář

Vrchní sestra

ORL oddělení poskytuje komplexní akutní i plánovanou péči pro polovinu území Karlovarského kraje s přesahem
do některých oblastí Ústeckého kraje, tedy cca pro 210 tis. obyvatel. Onkologickou operativu pak provádíme pro celé

území kraje. Během roku se naši lékaři podíleli i na zajištění lékařské péče včetně pohotovosti i na ORL oddělení
v Chebu.

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení

14

Počet lůžek

21

Počet operačních sálů na oddělení

1

Ambulantní sálek

1

Centrální sál

kdykoliv dle potřeby

Přehled vybraných vyšetření 2013
Celkový počet hospitalizovaných pacientů

Počty ošetřených pacientů byly srovnatelné jako v roce 2012. Čekací doba na plánované operační výkony se

6

Počet středního zdravotnického personálu

Celkový počet ambulantních pacientů

1 164
16 021

pohybuje mezi 3-5 týdny. Do spektra operačních výkonů byly nově zařazeny ty s využitím radiofrekvenčního
generátoru.

Struktura výkonů - počty operací v roce 2013
Celkový počet operací

1 013

V roce 2013 pořádalo oddělení seminář se zaměřením na 5 let onkologické operativy a vyhodnocení
nových operačním postupů v oblasti endoskopické operativy vedlejších dutin nosních a středouší. Dále
byla přednesena práce na vědeckém semináři v Luhačovicích na téma paratonsillární abscesy a jejich
komplikace. Rozhodnutím výboru ORL společnosti bylo přiděleno ORL oddělení Karlovarské krajské
nemocnice pořádání Republikového kongresu s mezinárodní účastí na rok 2016.
V uplynulém roce úspěšně absolvovaly dvě lékařky povinné stáže v rámci ORL kmene zakončené testem.
V roce 2014 plánujeme přijetí nového lékaře, nejlépe s praxí v oboru.
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II. Program všeobecné lékařské péče

/ Chirurgické obory /

/ Chirurgické obory /

Ortopedické oddělení

Ortopedické oddělení

MUDr. Miroslav Švec

Marcelina Hrušková-Kendíková

Primář

Vrchní sestra

Ortopedické oddělení provádí specializované ortopedické operační výkony, nejčastěji náhrady velkých kloubů (kyčle

Přehled vybraných vyšetření 2013
Celkový počet hospitalizovaných lůžka
Celkový počet hospitalizovaných JIP

1 592
329

Celkový počet ambulantních pacientů

8 690

Celkový počet ambulantních vyšetření

13 071

a kolena) a artroskopické operace (operace kloubů z malých řezů pomocí videokamery). Mezi vysoce specializované
operační výkony patří částečná náhrada kolenního kloubu (tzv. UNI) a celková náhrada ramenního kloubu.

Statistika operací za rok 2013
Tep kyčle		

177

Mezi vysoce specializované artroskopické výkony patří artroskopické stabilizační operace v oblasti ramenního

Tep koleno

115

kloubu, náhrady zkřížených vazů v oblasti kolenního kloubu. Oddělení je jedním ze sedmi pracovišť v České

Traumatologie velká

republice, které provádí artroskopické výkony v oblasti kyčelního kloubu. V Karlovarském kraji jsme jediným

Traumatologie ostatní

177

takovým pracovištěm.

Artroskopie

526

Halluxy		

70

Kromě toho provádí operační výkony, které jsou typické pro ortopedii, jako korekce přednoží, řešení

Ortopedie na DK

49

vrozených nebo získaných deformit pohybového aparátu, nezhoubné kostní nádory, revmatochirurgii. Dále

Ortopedie na HK

56

provádí operační i konzervativní léčbu zlomenin kostí, poškození svalů a šlach a dalších končetinových

Revize TEP

45

úrazů. Součástí ortopedického oddělení je i ortopedická ambulance, kde jsou pacienti kontrolování po

Ambulantních výkonů

propuštění z nemocnice. Provádí se zde diagnostika a léčba ortopedických onemocnění a úrazů, u kterých

Celkem		

42

47
1 257

není vyžadován pobyt v nemocnici.
V průběhu roku 2013 jsme začali u indikovaných pacientů při operaci totální endoprotezy kyčle používat
miniinvazivní tzv.ASI přístup, při náhradě ramenního kloubu jsem začali použivat reverzní typ kloubní
náhrady, vhodný i při insificienci rotátorové manžety.
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II. Program všeobecné lékařské péče

/ Chirurgické obory /

/ Chirurgické obory /

Urologické oddělení

Centrální operační sály

MUDr. Jan Pokorný

MUDr. Tomáš Hlavatý

Miroslava Losová

MUDr. Josef März

Irena Chmelíková

Primář od 1.9.2013

Pověřený primář do 31. 8. 2013

Vrchní sestra

Primář

Vrchní sestra

Urologické oddělení poskytuje komplexní akutní i plánovanou péči pro celé území Karlovarského kraje s přesahem

Oddělení centrálních operačních sálů vzniklo spolu se zprovozněním nového pavilonu A na podzim roku 2012.

Urologická péče je zajištěna nepřetržitě. Personální i technické vybavení oddělení umožňuje provádět

V současné době tvoří jádro oddělení 6 moderních operačních sálů, které jsou plně vybavené pro operativu

péči v plném rozsahu oboru urologie. Integrální součástí oddělení je i akutní a odborná poradna. Během

prováděnou v karlovarské nemocnici, včetně digitalizace a možnosti přenosu obrazu z kamery nebo

roku 2013 byl pořízen urodynamický přístroj pro komplexní funkční vyšetření močových cest, dále flexibilní

dalších přístrojů do informačního systému. Dva ze sálů slouží jako tzv.superčisté pro ortopedické a kostní

uretrocystoskop pro ambulantní vyšetření močové trubice a močového měchýře.

operace (totální endoprotézy, kostní operace úrazové, artroskopie). Další 4 sály jsou v podstatě universální,

do některých oblastí Ústeckého kraje, tedy cca pro 350 tis. obyvatel.

Sloučilo do jednoho místa sálové kapacity, které byly do té doby pod několika odbornostmi v různých místech areálu.

díky parametrům moderní vzduchotechniky je možné jejich využití pružně pro potřeby operativy všech
Dále byl rozšířen repertoár operačních výkonů o rekonstrukční výkony na mužské močové trubici,

zúčastněných oborů. Dále v rámci tohoto oddělení funguje samostatný operační sál určený pro císařské

uretroplastiky a perkutánní nefrolithotripse flexibilním nástrojem.

řezy a stavy spojené porodním obdobím.
Pod hlavičkou centrálních sálů pracuje i nově zřízená a vybavená centrální sterilizace, která poskytuje své

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení:
Počet lékařů – externích specialistů (úvazek 0,2-0,4):
Počet středního zdravotnického personálu:
Počet lůžek:

služby nejen sálům jako takovým, ale i dalším oddělením nemocnice i soukromým subjektům.V roce 2013
5

sloužily centrální sály pro oddělení chirurgie, traumatologie, ortopedie, urologie, ORL a gynekologie. Některé

4

výkony zde provádělo i kožní oddělení a v průběhu roku byla část kapacity vyčleněna pro kardiocentrum

25
25

Počet hospitalizovaných pacientů:

1 155

Počet ambulantních ošetření:

5 893

Počet operačních sálů:

v rámci implantace kardiostimulátorů. Bylo zde provedeno přes 6 000 výkonů.

3

(Operační sál pro otevřené a laparoskopické výkony, endoskopický operační sál, ambulantní endoskopický a zákrokový sál)

Počet provedených operací:
Celkem:		

987

Laparoskopických a otevřených výkonů:

187

Endoskopických výkonů:

728

Extrakorporální litotripse:

72

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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/ Chirurgické obory /

/ Chirurgické obory /

Centrální operační sály

Emergency - urgentní příjem kriticky nemocných

Základní údaje o oddělení
Lékař 		

1

MUDr. Dagmar Märzová

Denisa Bílská

Vedoucí lékař

Vrchní sestra

Sestry celkem
vrchní		

1

staniční		

2

perioperační s PSS na COS

11

perioperační s PSS na CTS

4

všeobecné sálové

5

Součástí nového Pavilonu akutní medicíny ( PAM) je od října 2012 urgentní příjem - Emergency. Zde je pacient
s onemocněním vyžadujícím neodkladné ošetření předán posádkou zdravotní záchranné služby do nemocniční péče.

Na Emergency jsou jednak observační lůžka, kde je zajištěna základní monitorace, a zároveň i lůžka
vybavená pro plnou resuscitační péči o kriticky nemocné.

Sanitáři celkem
COS		

10

Pracuje zde lékař OARIM, dále sestry erudované v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, rovněž

CTS		

3

sanitář, a dle charakteru onemocnění nebo zdravotních obtíží pacienta je přivolán konziliární lékař
příslušného oboru.

Pomocný personál
COS		

3

CTS		

2

Základní údaje o oddělení

Dokumentační pracovnice

1

Lékaři (kmenoví plus systém konziliářů)
Sesterský personál

Počet operací v roce 2013
Celkem		
dětská chirurgie
chirurgie		
traumatologie

Urgentní ambulance

5 lůžek + sál
5 lůžek + sálek + sádrovna

263
1 537

Počet ošetřených celkem

42 294

1 257

z toho elektivní ambulance

11 710

gynekologie

1 542

z toho urgentní ambulance + emergency

30 584

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.

565

Přehled vybraných vyšetření 2013

ortopedie		
urologie -

30

Emergency
5 351

3
36

187

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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/ Nechirurgické obory /

Oddělení anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

MUDr. Zdeněk Kos, DEAA

Marie Klauzová

Primář

Vrchní sestra

Uplynulý rok byl obdobím, kdy se již naplno ustanovil provoz pracoviště Oddělení anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny (OARIM) v nové budově Pavilonu akutní medicíny (PAM).

To znamenalo soustředění intenzivní péče pro všechny dospělé pacienty nemocnice na jednom podlaží
- při rozdělení na část RES, kde je poskytována resuscitační a komplexní intenzivní péči pacientům  
v nejzávažnějším stavu, dále pak na část intenzivní péče o pacienty chirurgických oborů a část interněneurologickou včetně iktové jednotky. Současný provoz v PAM rovněž umožňuje těsnou spolupráci OARIM
jak s Emergency tak s koronární jednotkou Kardiocentra.
Rovněž anesteziologická činnost byla soustředěna na nových operačních sálech PAM společně s péčí
o operanty na jednotce poanestetické péče.
V roce 2013 bylo na části RES intenzivní péče hospitalizováno 356 pacinetů, což je při stávajících 6 lůžkách
nárůst o více než 15% oproti předchozímu roku. Tento nárůst odráží skutečnost, že OARIM se stává
pracovištěm, kde je poskytována péče v oboru intenzivní medicína pro pacienty z celého karlovarského
kraje a to především pro nemocné po srdeční zástavě, kardiogenním šokem, se závažným traumatem,
náročným chirurgickým výkonem, iktem, neuroinfektem, sepsí spojenou s multiorgánovým selháním, atd.
Počet anesteziologických výkonů v roce 2012 byl 6833, to je obdobné jako v předchozích letech. Pokračuje
trend nárůstu v počtu výkonů u pacientů starších 65let, rovněž u pacientů s přidruženými chorobami i výkonů
delších než 2 hod.
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/ Nechirurgické obory /

Oddělení anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Velký důraz v práci anesteziologa je kladen na předanestetické zhodnocení každého operanta i na zajištění
pooperační analgezie. Anesteziologické péče v denním provozu je zajišťována zpravidla na 8 pracovištích.
Nadále je 24hodinová dostupnost porodní analgezie. Nově se rozvíjejí techniky regionální anestezie
prováděné pod kontrolou ultrazvuku.

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení

19

Počet zdravotních sester

53

Počet intenzivních lůžek

6

Počet anesteziologických skupin pro operační programy na den

8

+ konziliáře a skupina na akutní výkony

Přehled vybraných vyšetření 2013
Celkový počet hospitalizovaných pacientů

356

Celkový počet anesteziologických výkonů

6 833

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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/ Nechirurgické obory /

/ Nechirurgické obory /

Dětské oddělení

Dětské oddělení

MUDr. Jan Parma

Andrea Horáková

Primář

Vrchní sestra

Na dětském oddělení kromě léčebné péče probíhá i výuková činnost pro mediky a lékaře v přípravě na atestaci.

Na své budoucí povolání se zde také připravují studenti středních a vyšších zdravotnických škol a univerzitních
zdravotnických oborů. Komplexnost péče o hospitalizované děti zajišťuje mateřská škola a základní škola při
nemocnici.

Dětské odělení nemocnice Karlovy Vary jako jediné pracoviště v Karlovarském kraji zajišťuje v rámci
jednotky intermediární péče pro novorozence resuscitační a intenzivní péči novorozencům s širokým
spektrem patologií:
•

dětem narozeným předčasně - od 32. týdne gravidity

•

dětem s nízkou porodní hmotností

•

dětem s různými typy vrozených vývojových vad

•	dětem nemocným - s vrozenou či získanou infekcí, s dýchacími a oběhovými problémy, s křečemi, po
komplikovaném porodu, jenž způsobil ohrožení mozku dítěte nedostatkem kyslíku, s trávicími problémy,
s těžkou novorozeneckou žloutenkou, s funkčními poruchami novorozenců matek s diabetem a další
mateřskou patologií.

Oddělení je akreditovaným pracovištěm I. typu a poskytuje komplexní léčebnou a diagnostickou péči dětem
všech věkových kategorií na následujících stanicích:

Ve spolupráci se Záchrannou službou Karlovarského kraje zajišťuje JIP také převozovou službu pro

•

Jednotka intenzivní péče pro děti

patologické novorozence. Naší spádovou oblastí jsou porodnice v Ostrově, Sokolově a Chebu. Zajišťujeme

•

Oddělení menších a větších dětí

převozy novorozenců jak na naše oddělení, tak i na jiná specializovaná pracoviště v Praze, Plzni či Mostě.

•

Novorozenecké oddělení

•

Jednotka intermediární péče pro novorozence, je součástí perinatologického centra

Základní údaje o oddělení
Součástí oddělení jsou příjmové ambulance a čtyři odborné ambulance - nefrologická, diabetologická, pro

Počet lékařů na oddělení

11

rizikové novorozence a gastroenterologická.

Počet středního zdravotnického personálu

45

Počet lůžek

62

V roce 2013 bylo na novorozeneckém oddělení a JIP pro novorozence nově zavedeno screeningové

jednotka intenzivní péče pro děti

4

vyšetření hypoglykémie s algoritmem léčby podáním infúze glukozy u rizikových skupin novorozenců:

oddělení menších a větších dětí

30

•

lehce nezralí novorozenci narození ve 35. – 37. týdnu gravidity

novorozenecké oddělení

16

•

hypotrofičtí a hypertofičtí novorozenci

jednotka intermediární péče pro novorozence, je součástí perinatologického centra

12

•

novorozenci matek diabetiček

Přehled vybraných vyšetření 2013
Cílem tohoto screeningu je včasné zachycení a léčba hypoglykémie, která může být rizikovým faktorem pro

Celkový počet hospitalizovaných pacientů

další psychomotorický vývoj dítěte.

Celkem 		

2 430

Celkový počet ambulantních pacientů

2 568

Celkový počet operací (chirurgické, ortopedické, urologické, ORL)

1677 / narozených 753

419

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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II. Program všeobecné lékařské péče

II. Program všeobecné lékařské péče

/ Nechirurgické obory /

/ Nechirurgické obory /

Infekční oddělení

Infekční oddělení

MUDr. Jaroslava Poustková

Ivana Leitermanová

Primář

Vrchní sestra

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení
Počet zdravotních sester celkem
Vrchní sestra

Infekční oddělení v karlovarské nemocnici poskytuje ambulantní a lůžkovou péči jako jediné pracoviště svého druhu

v Karlovarském kraji. Lůžková část oddělení zajišťuje vyšetření, izolaci a léčbu při podezření na infekční chorobu
včetně tropických nákaz, diferenciální diagnostiku jaterních a zažívacích onemocnění.

Směnné sestry
Hygienická asistentka
Ambulantní sestra
Počet lůžek

Hospitalizováni a léčeni jsou zde dětští i dospělí pacienti pro choroby zažívacího traktu a jater a pro vzdušné

Přehled vybraných vyšetření 2013

a ostatní infekce. Výjimečnost infekčního oddělení spočívá především v tom, že je jediným pracovištěm jak

Celkový počet hospitalizovaných pacientů

ambulantním tak lůžkovým v celém Karlovarském kraji. Oddělení je rozděleno na dvě části

Celkový počet ambulantních pacientů

•

A – vzdušné nákazy, meningitidy, angíny, infekční mononukleosy

•

B – průjmovitá onemocnění, hepatitidy, odborná ambulance

5
13
1
10 z toho 1 staniční
1
1
20

832
2 902

V rámci oddělení pracuje poradna pro sledování a léčbu chronických hepatitid, poradna pro Lymskou
borreliozu, poradna pro chlamydiové infekce. V roce 2012 bylo v rámci oddělení otevřeno Centrum cestovní
medicíny, které poskytuje poradenství a očkování před cestou do zahraničí, vyšetření cestovatelů po návratu
do České republiky. Součástí je i antirabické centrum.
Oddělení zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči pro infekční pacienty z celého Karlovarského kraje a poskytuje
konzultace v otázkách infekčních chorob pro praktické lékaře pro děti i dospělé.

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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II. Program všeobecné lékařské péče
/ Nechirurgické obory /

Interní oddělení

MUDr. Jaroslav Žák

Martina Demeterová-Trapani

Primář

Vrchní sestra

Interní oddělení Nemocnice v Karlových Varech jako jediné v kraji poskytuje péči gastroenterologickou,
hematologickou ( obojí včetně biologické léčby) a dále diabetologickou. Je pracovištěm akreditovaným pro

vzdělávání II. stupněm. Oddělení provádí diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních chorob, včetně urgentních stavů,
gastroenterologických chorob, včetně endoskopie horní a dolní etáže GIT a ERCP.

Dále jsou zde léčeni pacienti s chorobami dýchacího ústrojí vyžadující intenzivní péči, včetně neinvazivní
ventilační podpory anebo spojených se závažnou komorbiditou, především oběhovou.
Poskytuje péči pacientům s maligními procesy, včetně paliativní péče, pacientům s krevními chorobami,
intoxikací, nefrologických onemocnění zvláště spojených s akutním selháváním ledvin či s vleklými
a pokročilými stavy, směřujícími k dialyzační náhradě funkce ledvin.

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení

20

Počet středního zdravotnického personálu

30

Počet lůžek

58

Počet vybraných vyšetření 2013
Počet hospitalizovaných pacientů
Počet pacientů diabet. a angiol. ambulance

6 796

Počet pacientů gastroenterologie

6 640

Počet pacientů hematologické ambulance

6 982

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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II. Program všeobecné lékařské péče

II. Program všeobecné lékařské péče

/ Nechirurgické obory /

/ Nechirurgické obory /

Kardiocentrum

Kardiocentrum

Základní údaje o oddělení
Hospitalizovaných pacientů v roce 2013
MUDr. Michal Paďour

Lenka Kleslová

Primář

Vrchní sestra

Koronární jednotka

769

Kardiologie – lůžka

1 960

Ambulantních pacientů v roce 2013
Kardiocentrum je jediným specializovaným medicínským centrem uznaným Ministerstvem zdravotnictví
v Karlovarském kraji. Jeho spádová oblast zahrnuje celý region a činí zhruba 350000 obyvatel.

Počet léčených pacientů

4 488

Strukturu zákroků – počty operací v roce 2013
Intervenční sál		

Kardiostimulační sál

Kardiocentrum se skládá ze dvou katetrizačních sálů, jednoho stimulačního sálu, šesti lůžkové koronární

SKG

Implantace kardiostimulátoru

234

jednotky, 15 lůžkového standardního oddělení spolu se šesti lůžkového stacionáře, echokardiografické

PCI

765

primoimplantace dvoudutin. PM

149

laboratoře. Součástí oddělení je i stimulační a obecně kardiologická ambulance.

FFR

77

primoimplantace jednodutin.PM

42

IVUS

29

primoimplantace jednodutin.PM

41

OCT

12

reimplantace

43

V roce 2012 bylo etablováno na oddělení šest lůžek koronární jednotky v rámci Pavilonu akutní medicíny

1 679

a zároveň oddělení získalo akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR a zařadilo se mezi 22 kardiologických
školících zařízení v Česku. V roce 2013 zde byly zavedeny nové metody na stanovení funkční významnosti

Ambulance		

Elektrofyziologie

zúžení věnčitých tepen – „FFR“ a přesné zobrazení tepen na srdci „ze vnitř“- pomocí optické koherentní

TTE

1 774

Katetrizační ablace

tomografie. Obě metody dovolují zcela přesné zhodnocení, zda zúžení na srdci představuje opravdu indikaci

TTE

271

angioplastiky a implantace stentu, dále dovolují dokonalejší zhodnocení výsledku výkonu. Rutinně se také

Počet lékařů na oddělení:

50
10

začaly provádět speciální ablační arytmologické výkony - tedy srdeční intervence směřující k vyléčení
tachykardii.

Počet středního zdravotnického personálu
Kardio sály: všeobecná sestra

5+1

V nové budově A Nemocnice v Karlových Varech pak byla v roce 2013 otevřena koronární jednotka, která

Kardio sály: RTG laborant

1

se specializuje na léčbu kardiologicky nemocných v těžkém stavu.

Kardio sály: Technik

1

Kardio lůžka: zdravotní sestra
Kardio ambulance: zdravotní sestra
Počet lůžek:
Počet operačních sálů:

8 +1
4
15
2+1

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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II. Program všeobecné lékařské péče
/ Nechirurgické obory /

Klinická psychologie

PhDr. Monika Kopárková
Klinická psycholožka

Oddělení klinické psychologie se specializuje na diagnostiku nejen dospělých, ale především na diferenciální

diagnostiku dětí a dospívajících. Jako jediné v kraji poskytuje aprobaci dětské klinické psychologie a je akreditované
pro výuku praktické části specializační atestační přípravy v oboru dětské klinické psychologie / kromě oboru klinické
psychologie /.

V rámci KBT psychoterapie se specializuje na léčbu úzkostných poruch, posttraumatické stresové
poruchy, poskytování krizové intervence a např. přizpůsobení osob se somatickým onemocněním. Klinická
psychologie v Nemocnici v Karlových Varech je akreditovaným pracovištěm IPVZ v rámci specializační
průpravy pro obor klinické psychologie a pro obor dětské klinické psychologie. Poskytuje konziliární služby
jiným odborným zdravotnickým pracovištím v rámci nemocnice i mimo ni. Oddělení využívá v oblasti
diagnostiky dětí a dospělých moderní, standardizované, mezinárodně užívané testové baterie. Oddělení
klinické psychologie spolupracuje se státními orgány - orgány sociálně právní ochrany dětí a mládeže,
justicí, policií ČR.
Ambulance klinické psychologie je jediným atestovaným pracovištěm v Karlovarském kraji v oboru dětské
klinické psychologie a jako jediné v kraji je akreditovaným pracovištěm pro praktickou část specializační
přípravy v oboru dětské klinické psychologie. V únoru 2012 byla KKN a.s. udělena akreditace pro
specializované vzdělávání klinických psychologů - praktická část v oboru klinické psy a v oboru dětské
klinické psychologie.

Základní údaje o oddělení
Celkový počet ošetřených pacientů

900

Počet léčených pacientů

562
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II. Program všeobecné lékařské péče
/ Nechirurgické obory /

Kožní oddělení

MUDr. Tomáš Pospíšil

Ivana Pavlíčková

Primář

Vrchní sestra

Oddělení zabezpečuje péči o pacienty s kožními a pohlavními chorobami pro Karlovarský kraj a přilehlé okolí.
Njejbližší další lůžkové zařízení pro obor je až v Plzni. Ambulantní část sestává ze dvou ambulancí, zákrokového
sálku a místnosti pro celotělovou a lokální fototerapii.

Oddělení poskytuje celé spektrum dermatovenerologické léčby. Oddělení splňuje technickým vybavením
požadavky České dermatovenerologické společnosti pro krajské oddělení dermatovenerologie.

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení
Počet středního zdravotnického personálu
Počet lůžek
Zákrokový sál
Počet hospitalizovaných pacientů

4
8
25
1
577

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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II. Program všeobecné lékařské péče

/ Nechirurgické obory /

/ Nechirurgické obory /

Neurologické oddělení

Neurologické oddělení

MUDr. Igor Karpowicz

Danuše Klecanová

Primář

Vrchní sestra

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení
Počet lůžek (sdružený fond)
Počet lůžek JIP

Neurologické oddělení zahrnuje, vedle lůžkové oddělení, také iktové centrum sídlící v budově Pavilonu akutní
medicíny. Provozuje také elektrofyziologickou laboratoř ve které poskytuje EEG, EMG, EP, dopplerometrii, rovněž

elementární liquorologická vyšetření. Dále zajišťuje v průběhu dne akutní ambulanci a má vyčleněného lékaře pro
konziliární službu a pro práci v prostorách Emergency.

Počet lékařů
Počet středního zdravotnického personálu

3
30
8
7
10

Počet hospitalizovaných pacientů
Neurologické oddělení
Neurologická JIP

1 326
312

Oddělení v roce 2013 obhájilo statut Iktového centra. V záběru roku pak připravovalo také otevření lůžek

Počet ambulantních pacientů

9 942

Akutní rehabilitace, do rovozu byla uvedena počátkem ledna 2014. Na jeho vybavení oddělení získalo

Počet léčených

5 910

od Ministerstva zdravotnictví možnost čerpání peněz z IOPu na dovybavení IC, Rehabilitačního oddělení
a Neurologického oddělení o moderní přístroje pro diagnostiku a léčení nemocných s mozkovou příhodou
v souhrnné výši 13 miliónů Kč.
Zároveň oddělení zahájilo v kraji unikátní mezioborovou spolupráci při poskytování péče nemocným
v závažném stavu v rámci Emergency. Rovněž bezpříkladné je vytvoření mezioborových lůžek intenzivní
a rehabilitační péče v kterém se nachází naše Iktové centrum s dohledem intenzivistů odlišných oborů.
Unikátní je možnost urgentní vzdušné dopravy – situované na střeše PAM, což nesmírně zkracuje
drahocenný čas v případě závažných stavů.
Z hlediska struktury zákroků na neurologickém oddělení v roce 2013 převažovala klinická - tedy ambulantní
vyšetření, vyšetření v rámci ER, dále vyšetření v elektrofyziologické laboratoři jako je EEG, EMG, EP,
dopplerometrie, liquorologie, zároveň klinická vyšetření v rámci práce na stacionáři. V roce 2013 neurologcké
oddělení podalo i 56 systémových trombolýz v rámci léčby akutních ischemických mozkových příhod (dle
akreditace IC dle pravidel SITS).

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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II. Program všeobecné lékařské péče
/ Nechirurgické obory /

Plicní oddělení

MUDr. Jana Špidlová

Blažena Brečková

Primář

Vrchní sestra

Plicní oddělení (TRN) je jediným lůžkovým oddělením v Karlovarském kraji, které částečně po zrušení lůžkového

oddělení v Chomutově pokrývá tak část spádu Ústeckého kraje. Zároveň provozuje jedinou ambulanci ošetřující
pacienty odeslané ke statimovému vyšetření s návazností na možnost hospitalizace na lůžkovém oddělení.

Oddělení TRN se zabývá diagnostikou a léčbou nemocí dýchacích cest a plic. Jedná se především o zánětlivá
onemocnění dýchacího ústrojí, chronickou obstrukční plicní nemoc, astma bronchiale, intersticiální plicní
proces, nádorová onemocnění, tuberkulózu a onemocnění pleury a mediastina. Součástí oddělení je také
kalmetizační úsek, kde se provádí diagnostické tuberkulínové testy.

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení

4

Počet lůžek

20

Počet lékařů

4

Počet středního zdravotnického personálu

15

Počet vybraných vyšetření 2013
Hospitalizovaných pacientů
Ambulantních pacientů

561
7 202

Struktura zákroků na bronchoskopickém sále:
Bronchoskopie

241

Diagnostikováno plicních tumorů

175

Verifikovaných karcinomů

170

(se zajištěním další léčby - operace,onkologická terapie a další sledování v odborné ambulanci)

Pleurální punkce

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.

50

131

II. Program všeobecné lékařské péče

II. Program všeobecné lékařské péče

/ Nechirurgické obory /

/ Nechirurgické obory /

Rehabilitační oddělení

Rehabilitační oddělení

MUDr. Ivana Hanzlíková

Jitka Leitnerová

Primář

Vrchní sestra

Rehabilitační oddělení Nemocnice v Karlových Varech fungovalo do konce roku 2013 pouze jako ambulantní
zařízení, které poskytovalo rehabilitační péči pacientům hospitalizovaným na jednotlivých lůžkových odděleních
nemocnice a ambulantním pacientům. Rehabilitace u hospitalizovaných pacientů je nedílnou součástí komplexní

Základní údaje o oddělení za rok 2013
Počet lékařů na oddělení

2

Počet zdravotních sester

1

Počet fyzioterapeutů

15

Počet ergoterapeutů

1

Přehled vybraných vyšetření 2013
Celkový počet ošetřených hospitalizovaných pacientů

3 445

Celkový počet ošetřených ambulantních pacientů

1 398

Počet pacientů celkem

4 843

Rehabilitace je indikována u všech nemocných, u nichž v důsledku úrazu, operace, základního onemocnění

Počet vyšetření lékařem

2 540

nebo jeho komplikací došlo k poškození či oslabení funkce pohybového aparátu. V roce 2013 bylo nově

Ostatní lékařské výkony (mobilizace, edukace)

1 637

léčby a poskytuje se na všech lůžkových odděleních nemocnice.

vybudováno pracoviště ergoterapeuta, jehož služby se staly nedílnou součástí rehabilitační péče.

Výkony fyzioterapeutů
Do ambulantní rehabilitační péče přijímáme pacienty buď v návaznosti na ukončenou hospitalizaci na

Počet vyšetření fyzioterapeutem

doporučení nemocničních specialistů, nebo pacienty ze spádové oblasti Karlových Varů na doporučení

LTV individuální + měkké a mobilizační techniky

38 934

ambulantních specialistů, praktických lékařů či pediatrů.

Fyzikální terapie

36 300

Výkony ergoterapeuta

1 300

987

Kromě léčebně-preventivní péče, která je hrazena našim pacientům z veřejného zdravotního pojištění,
poskytujeme některé rehabilitační služby komerčně za přímou úhradu klientem podle aktuálně platného
ceníku. Jedná se například o léčbu funkční ženské sterility metodou paní Mojžíšové nebo o cvičení
v SMSystému podle MUDr. Richarda Smíška.

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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II. Program všeobecné lékařské péče
/ Přehled činnosti pracovišť komplementu /

Oddělení mikrobiologie

MUDr. Blanka Puchálková

Libuše Holečková

Primář

Vrchní sestra

Oddělení klinické mikrobiologie provádí klinická vyšetření z oblasti bakteriologie, sérologie, virologie, mykologie,
parazitologie a v diagnostice TBC. Diagnostiku TBC provádí jako jediná laboratoř v Karlovarském kraji.

Oddělení pracuje pro velkou spádovou oblast. Zpracovává vzorky z Nemocnice v Karlových Varech,
z Nemocnice v Chebu a pro část terénu Karlovarského kraje, tzn. pro obvodní praktické lékaře pro dospělé,
pro děti a také pro obvodní specialisty.
Laboratoř klinické mikrobiologie se pravidelně účastní všech potřebných externích hodnocení kvality, která
jsou požadována Státním zdravotním ústavem v Praze a zdravotními pojišťovnami. Jsme také zapojeni do
celoevropského systému Antimicrobial Surveillence system a účastníme se External Quality Assurance
Exercise v rámci programu EARSS.
V uplynulém roce 2013 jsme zavedli zcela nové vyšetření PCR - polymerázová řetězová reakce. Toto
vyšetření je velice přesné a citlivé a můžeme jím prokázat i velmi malé množství patogenů v klinickém
vzorku. Pomáháme tak zkvalitnit a zpřesnit stanovení lékařských diagnóz a tím i následně terapie pacientů.
Získali jsme vybavení celé PCR laboratoře v rámci projektu ROP. Nyní rozšiřujeme spektrum PCR vyšetření
a doufáme, že během roku 2014 se nám podaří zavést další tato vyšetření, která po nás klinici budou
požadovat.

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů
Počet středního zdravotnického personálu

4 lékaři + 1 (jiná VŠ)
12

Přehled vybraných výkonů za rok 2013
Celkový počet zpracovaných vzorků (vyšetření)

47 760

Celkový počet výkonů u hospitalizivaných pacientů

185 485

Celkový počet výkonů u ambulantních pacientů

121 724

Celkový počet všech výkonů

307 209

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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/ Nechirurgické obory /

/ Nechirurgické obory /

Oddělení klinické biochemie a hematologie

Oddělení nukleární medicíny

PharmDr. Vlasta Krejčová

Martina Skokánková

MUDr. Jan Valeš

Alžběta Vrácovská

Bc. Petra Marunová

Primář

Vrchní laborantka

Primář

Vrchní sestra do února 2013

Vrchní sestra od března 2013

Na oddělení OKBH se zpracovávají vyšetření podle požadavků z lůžkových a ambulantních oddělení nemocnice,

Oddělení nukleární medicíny je jediným diagnostickým pracovištěm svého druhu v Karlovarském kraji.

zařízení a pro veterináře.

V roce 2013 se naplno rozběhl provoz hybridní gamakamery SPECT/CT, umožňující atenuační korekci

ale i od privátní ambulantních lékařů z celých Karlových Varů a částečně i z blízkého okolí, pro některá lázeňská

prováděných scanů, lokalizační a parciálně i diagnostické CT vyšetření a fúzi všech diagnostických modalit.
V laboratoři se provádí jak základní biochemická a hematologická vyšetření, tak i specializovaná vyšetření
obou odborností i pro větší spádovou oblast (z nemocnice v Chebu). Laboratoř se pravidelně účastní

Základní údaje o oddělení

externího hodnocení kvality SEKK pro všechny požadované analyty a je zapojena do mezinárodního

Počet lékařů na oddělení

2

systému kvality RIQAS. V roce 2013 získalo oddělení Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL pro

Nezdravotnických VŠ

1

oba obory, biochemii i hematologii a plní tak požadavky normy ISO 15189. Byly nově zavedeny metody:

Počet středního zdravotnického personálu

6

kalprotektin, rivaroxaban. Vedle hlavního pracoviště v Nemocnici v Karlových Varech má také detašované

Počet gamakamer

3

pracoviště v poliklinice na Náměstí Dr. Milady Horákové. Vzorky jsou do laboratoře dopravovány svozovou

Počet vybraných vyšetření 2013

službou.

Základní údaje o oddělení
Lékaři		

2

VŠ analytici

3

Laborantky

13

Laboratorní asistentka

1

Zdravotní sestry

2

Pracovník obslužné péče ve zdravotnictví

1

Dokumentační pracovnice

1

Pomocnice

1

Počet vyšetřených pacientů

3 938

Počet perfusních scintigrafií myokardu

1 988

Počet scintigrafií skleletu

889

Přehled vybraných výkonů za rok 2013
Výkonů pro lůžková oddělení

424 356

Výkonů ambulantních

606 021

Veterinárních výkonů

2 833

Celkem		
Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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1 030 377
Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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/ Nechirurgické obory /

/ Nechirurgické obory /

Patologicko-anatomické oddělení

Patologicko-anatomické oddělení

MUDr. Romana Badejová

Petra Koutová

Primář

Vrchní laborantka

Patologické oddělení v Nemocnici v Karlových Varech disponuje přístrojovou technikou odpovídající současným

požadavkům umožňujícím zpracování velkého množství vzorků. Oddělení v roce 2013 splnilo podmínky NASKL
k udělení Auditu II. Dále má akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů udělenou MZČR.

Základní údaje o oddělení
Lékaři		

3

Střední zdravotnický personál

7

Administrativní pracovnice

2

Pracovníci obslužné péče ve zdravotnictví

2

Pomocnice

1

Počet vybraných výkonů 2013
Počet provedených biopsií

15 342

Patologie je základním diagnostickým morfologickým oborem, který v součinnosti se všemi klinickými

z toho biopt. bloků

38 040

obory zásadním způsobem přispívá ke stanovení diagnózy. Jakýkoliv vzorek odebrané tkáně, orgánu

z toho biopt. preparátů

42 738

nebo orgánového komplexu je patologem podrobně makroskopicky popsán a po laboratorním zpracování
posouzen také mikroskopickým vyšetřením, jehož výsledkem je morfologická diagnóza, která mnohdy

Počet provedených pitev

zásadním způsobem určuje další léčebný postup.

z toho nekropt. bloků

2 178

z toho nekropt. preparátů

3 126

Mikroskopickým vyšetřením vzorků pacientů určujeme charakter jejich chorobného procesu, dokážeme

Počet cytologických vyšetření

110

273

odlišit zánětlivý proces od nádorového a určit, jde-li o nádor nezhoubný nebo zhoubný.Tento proces se
označuje jako biopsie. Bioptické vyšetření trvá v průměru 2-3 dny.
Za situací, kdy je nutné tento proces zkrátit, například při některých operacích, provádíme biopsie peroperační,
kdy je laboratorní zpracování vzorku zkráceno na několik minut, a diagnózu hlásíme operujícímu lékaři za
15 minut.

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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/ Nechirurgické obory /

/ Nechirurgické obory /

Radiodiagnostické oddělení

Transfuzní oddělení

MUDr. Jiří Hofmann

Jana Klinková

MUDr. Eva Nováková

Libuše Schüzová

Božena Nesvačilová

Primář

Vrchní radiologická asistentka

Primář

Vrchní sestra

Vrchní laborantka

Radiodiagnostické oddělení Karlovarské krajské nemocnice je prvním plně digitalizovaným pracovištěm na území

Transfuzní oddělení zabezpečuje zásobování transfuzními přípravky klinická oddělení KKN a.s. a případně i další

Na oddělení se nachází magnetická rezonance, CT, sonografie, přímá a nepřímá skiagrafie, skiaskopie a JIR

Je zpracovatelským centrem pro odběrové středisko nemocnice v Chebu KKN a.s.. Provádí komplementární

(jednotka intervenční radiologie), která jako jediná v kraji provádí miniinvazivní diagnostické a terapeutické

laboratorní vyšetření v oboru imunohematologie.Služby poskytuje klinickým oddělením KKN a.s., praktickým

výkony. Právě pracoviště MR, které je v provozu od září 2012, je velkým přínosem pro nemocnici.

i odborným lékařům a zdravotnickým zařízením v Karlovarském kraji.

V roce 2013 provedlo 3716 vyšetření, která jsou velkým posunem v diferenciální diagnostice patologických

Transfuzní oddělení je držitelem povolení k výrobě transfuzních přípravků a surovin z krve nebo jejích složek

stavů.

pro další výrobu. Zároveň je držitelem Osvědčení o registraci NASKL – Registr klinických laboratoří.

Karlovarského kraje, na kterém se provádí výkony, jež neposkytuje žádné jiné zdravotnické zařízení v kraji.

zdravotnická zařízení.

V roce 2013 oodělení zavedlo nový laboratorní informační systém pro databázi pacientů a na podzim téhož
roku oddělení získalo osvědčení o splnění podmínek AUDITU II NASKL pro transfuzní oddělení KKN a.s.

Základní údaje o oddělení

nemocnice v K. Varech a pro odběrové středisko - isoserologie KKN a.s. nemocnice v Chebu.

Počet lékařů

8

Počet středního zdravotnického personálu

8

Transfuzní oddělení je jediné pracoviště v Karlovarském kraji, které provádí odběry krevních složek metodou

Počet administrativních pracovníků

3

přístrojových aferez.. / plazmaferezy, erytrocytaferezy/.

Počet vybraných výkonů 2013
Hospitalizovaní pacienti

16 229

Ambulantní pacienti

55 204

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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/ Nechirurgické obory /

Transfuzní oddělení

Lékárna

Základní údaje o oddělení
počet lékařů na oddělení

2

Sanitářka

1

Pomocný personál

1

Počet VŠ – nelékař
Počet středního zdravotnického personálu

1
13

Prvodárci

Vedoucí lékárny

Lékárna Karlovarské krajské nemocnice a.s. je podle charakteru činnosti rozdělena do dvou částí na ústavní část

a část pro veřejnost. Ústavní lékárna zajišťuje zásobování jednotlivých lůžkových oddělení a ambulancí nemocnice
v Karlových Varech a Chebu, v roce 2013 pak otevřela také část pro výdej na recepty v Chebu.

Počet vybraných vyšetření 2013
Počet aktivních dárců

PharmDr. Iva Tomisová

2 536
402

Lékárna KKN zajišťuje jak hromadně vyráběné léčivé přípravky včetně infuzních roztoků, parenterální

Odběry plné krve

4 293 TU

a enterální výživy, dezinfekcí, tak řadu individuálně připravovaných léčivých přípravků. Podle potřeby

Plasmaferesy

3 087 TU

zajišťujeme i mimořádné dovozy přípravků neregistrovaných v ČR. Farmaceuti se podílejí na tvorbě

Erytrocytaferesy

46 TU

lékových pozitivních listů, na farmakoekonomice a lékové politice nemocnice a spolupracují při klinických

Autotransfuse

27 TU

studiích nových léků.

Počet testů kompatibility

6 201

Počet stanovení krevních skupin

3 639

Veřejná lékárna zajišťuje především komplexní lékárenskou péči pro pacienty ze spádové oblasti.

Počet screeningů protilátek

5 384

Poskytujeme léčivé přípravky vydávané jak na recept, tak pro volný prodej včetně homeopatik, léčivých

Počet přímých antiglobulinových testů

2 160

čajů, léčebné kosmetiky Bioderma. Nabízíme také širokou škálu přípravků nutriční podpory od sondové
výživy po tzv. sipping.
Disponujeme širokým sortimentem surovin, ale také zkušeným personálem, což nám umožňuje zajistit
širokou škálu individuálně připravovaných léčivých přípravků všech lékových forem od tuhých jako jsou perorální kapsle, čípky a vaginální globule, tak polotuhých - masti, krémy, pasty, tak tekuté pro vnitřní použití
- kapky, sirupy, pro zevní použití např. roztoky na obklady, ale také připravujeme oční kapky.
Lékárna zároveň nabízí výdej určitého sortimentu zdravotnických pomůcek a zdravotnického materiálu na
poukazy, který je možné si i volně zakoupit.

Základní údaje o oddělení

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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Počet farmaceutů

3

Počet laborantů

6

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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Nemocnice v Chebu
/ Náměstek lékařské péče Nemocnice v Chebu /

/ III. Program všeobecné lékařské péče
Nemocnice v Chebu

MUDr. Pavel Kopecký

/ Hlavní sestra Nemocnice v Chebu /
Výroční zpráva 2013

Mgr. Jana Lukešová

/ kontakt /
Nemocnice v Chebu
K Nemocnici 17
350 02 Cheb
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/ Chirurgické obory /

Gynekologicko-porodnické oddělení

Gynekologicko-porodnické oddělení

MUDr. Josef Bobrik

Hana Vávrová

Primář

Vrchní sestra

Oddělení poskytuje zdravotní péči pro níže uvedenou spádovou oblast Chebska, Tachovska a části Sokolovska
nepřetržitě 24 hodin denně, pohotovostní služby jsou zajištěny současně dvěma sloužícími lékaři.

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů

3

Počet středního zdravotnického personálu

20

Počet lůžek

30

z toho gynekologie

15

z toho porodnice

15

Počet vybraných výkonů 2013
Zajišťujeme porody od cca 36. týdne gravidity (dle dop. naší odborné společnosti), prenatální péči pro

Hospitalizovaných pacientů

2 074

těhotné od 36. týdne gravidity pro všechny spádové těhotné, provádíme ambulatní vyšetření, konziliární

Ambulantních pacientů

3 498

vyšetření pro ostatní oddělení nemocnice a obvodní gynekology.

Počet sono vyšetření

4 556

Dále oddělení provádí operace břišní, vaginální, laparoskopické, laparoskopicky asistované, hystero

Počet porodů

630

z toho císařských řezů

150

skopické, hospitalizujeme rizikové těhotné, gynekologicky nemocné. Provádíme pro spádovou oblast
ultrazvuková vyšetření jednak ambulantních i hospitalizovaných pacientek.

Struktura zákroků
Počet operací celkem

1 487

V roce 2013 došlo ke zvýšení počtu laparoskopicky asistovaných vaginálních hysterektomií na 87,7 %

z toho velké

666

z celkového počtu hysterektomií, kdy dostává přednost laparoskopická miniinvativní operativa před

z toho malé

821

klasickým abdominálním přístupem prakticky ve všech možných indikacích.

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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Chirurgické oddělení

Chirurgické oddělení

MUDr. Michal Trpák

Bc. Jana Mocková

Primář

Vrchní sestra

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení
Počet středního zdravotnického personálu
Počet lůžek: sdružený lůžkový fond chirurgie + ORL

Chirurgické oddělení Nemocnice v Chebu poskytuje široké spektrum tradiční všeobecné chirurgie s hlavním
zaměřením na maligní a benigní onemocnění trávicího traktu - zejména na operace pro kolorektální karcinom.
Vzhledem k potřebám spádové oblasti však nadále zajišťuje potřebnou operativu všeobecné a úrazové chirurgie.

Počet operačních sálů
Počet zákrokových sálů

53 na třech stanicích
2
1 op. sál ORL

Počet vybraných vyšetření 2013
Počet hospitalizovaných pacientů

Na chirurgickém oddělení byl v roce 2012 uveden do provozu moderní ambulantní trakt a nová aseptická

9
50

Počet ambulantních pacientů

2 851
17 577

stanice chirurgického oddělení. Současně byl navýšen počet tzv. nadstandardních pokojů.

Struktura zákroků
To vše se projevilo mimo jiné na vzestupu operativy a zájmu o služby našeho oddělení. Zároveň byl

Počty operací

vybudován nový dospávací pokoj a nové ambulance v nově zrekonstruovaném traktu. Na operačních sálech

Traumatologických operací

začali lékaři v roce 2012 používat nový harmonický skalpel pro větší operace zejména v břišní dutině.

Operací krčku stehenní kosti

1 776
398
76

Operací břišní dutiny

458

Chirurgické oddělení Nemocnice v Chebu slouží pro pacienty ze spádové oblasti Chebska ale i z tradiční

Střevní resekce

105

spádové oblasti Mariánských Lázní.

Operace žlučníku

151

Operace kýly

180

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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/ Chirurgické obory /

Oční ambulance

Oddělení ušní, nosní, krční

MUDr. Zdeňka Trpáková

MUDr. David Marek

Jaroslava Morávková

Lékařka

Primář

Vrchní sestra

Oční oddělení poskytuje pouze ambulantní péči v rozsahu základního klinického vyšetření očí, vyšetření na

Na oddělení jsou prováděny běžné ORL výkony malého i většího rozsahu. Zároveň zde provádíme endoskopické

Dále provádí vyšetření zorného pole na počítačovém perimetru, diagnostiku a fotodokumentaci onemocnění

Větší onkologické operace zde neprovádíme. V roce 2013 jsme na oddělení zavedli fibroskopické vyšetření

předního segmentu - fotošpalta či diagnostiku a fotodokumentaci onemocnění očního pozadí - funduskamera.

hrtanu. Spádovou oblastí je Chebsko, Sokolovsko a částečně Planá a Tachov.

štěrbinové lampě, měření nitroočního tlaku - bezkontaktně i aplanačně.

operace VDN, sanační a kofochirurgické operace ucha.

Spádovou oblastí oční ambulance je Cheb, Mariánské Lázně, Tachovu a Aš.

Základní údaje o oddělení
Základní údaje o oddělení

Počet lékařů na oddělení

3

Počet středního zdravotnického personálu

9

Počet lékařů na oddělení

1

Počet lůžek

Počet středního zdravotnického personálu

1

Počet operačních sálů

Počet operačních sálů

1

17
2

Počet vybraných vyšetření 2013
Počet vybraných vyšetření 2013
Počet ambulantních pacientů
Počet jednodenních chirurgií
Počet vyšetření - ošetření

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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2 400
218

Počet hospitalizovaných pacientů

2 400

Počet ambulantních pacientů

2 400

Počet operací

508

4 960

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

MUDr. Pavel Kopeckýv

Monika Bortelová

Petra Slavíčková

Primář

Vrchní sestra do 30.11.2013

Vrchní sestra od 1.12.2013

Oddělení se skládá ze tří částí. Lůžková stanice je vybavena pro léčbu pacientů vyžadující intenzivní péči včetně

umělé plicní ventilace, monitorace vitálních funkcí, kontinuálních eliminačních metod. Na anesteziologickém
úseku podáváme celkem na sedmi sálech anestézie pro potřeby jednotlivých operačních oborů naší nemocnice.

Anesteziologická ambulance je určena pro ambulantní předanestetické vyšetření u nemocných s plánovaným

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení
Počet středního zdravotnického personálu

6
21

Počet lůžek

5

Počet anesteziologických pracovišť

7

Počet vybraných vyšetření 2013
Hospitalizovaných pacientů

159

Ambulantních pacientů

2 480

Počet anestezií

4 057

operačním zákrokem. Do náplně práce této ambulance rovněž náleží péče o nemocné s domácí umělou
plicní ventilací.
Od roku 2012 je lůžková část v nově zrekonstruovaných prostorách. Vybavena byla novými přístroji kompletní monitorace pro lůžkovou část, přístroj pro řízenou regulaci tělesné teploty včetně možnosti řízené
hypotermie, přístroj pro monitoraci hemodynamiky, transportní ventilátor. Oddělení bylo vybaveno novými
lůžkovými komplety.
V péči naší ambulance jsou čtyři pacienti vyžadující částečnou nebo úplnou podporu dýchání domácím
plicním ventilátorem v rámci projektu DUPV. Podílíme se na běžném zabezpečení těchto pacientů a řešíme
situace při zhoršení jejich zdravotního stavu.

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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Dětské oddělení

Dětské oddělení

MUDr. Ondřej Čapek

Dagmar Veselá

Primář

Vrchní sestra

Dětské oddělení chebské nemocnice poskytuje léčebnou a preventivní péči pro děti od narození do 18 až 19 let ze

spádové oblasti chebského okresu a částečně z okresu Tachov, kde není dětské oddělení. Oddělení zabezpečuje

ambulantní i ústavní zdravotní péči. Plánovaná ambulantní péče je členěna do jednotlivých poraden - kardiologické
(MUDr. Karel Fiklík), dětské endokrinologické (MUDr. Ondřej Čapek), respirační (MUDr. Slávka Repáková),
dětské obezitologické (MUDr. Alena Vachalcová) a zcela nově i dětské nefrologické (MUDr. Martina Beldová).

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení

7 (3 ve zkráceném úvazku)

Počet středního zdravotnického personálu

25

Počet lůžek na úseku větších dětí

10

Počet lůžek na úseku kojenců a batolat

10

Počet lůžek na úseku novorozenců

11

Počet vybraných vyšetření 2013
Počet hospitalizovaných pacientů
z toho novorozenců
Hospitalizovaných doprovodů

2 005
640
736

Dětské oddělení je členěno na úsek novorozenecký (umístěn v pavilonu C) a vlastní dětské oddělení, které

Ambulantních pacientů – dětská ambulance

1 864

je rozděleno na úsek větších dětí a úsek kojenců a batolat. Součástí dětského oddělení je i ambulantní

Ambulantních pacientů – ošetřeni v rámci dětské LSPP

1 459

část umístěná podobně jako větší děti a kojenci / batolata v pavilonu D. Na novorozeneckém úseku jde

Počet lůžek DO pro děti celkem

1

především o péči organizovanou formou „rooming-in“ - matka a dítě spolu od porodu pospolu na porodnici.

z toho neonatologické oddělení

11

Na úseku kojenců a batolat jednoznačně dominuje hospitalizace dítěte s někým blízkým z rodiny - nejčastěji
s matkou, pro menší děti platí totéž jako na kojencích i na úseku pro větší děti.
Od roku 2013 se díky plánovaným investicím z Regionální operačního programu i díky sponzorským
penězům výrazně zlepšilo vybavení oddělení zvláště na úseku větších dětí a kojenců. Na oddělení byla
nainstalovaná nová polohovatelná lůžka s elektrickým ovládáním a k nim přibylo i komunikační - signalizační
zařízení.
Zavedené novinky v roce 2013
Začala se rozvíjet práce respirační poradny (MUDr. Repáková). Nově také můžeme díky přístroji pro měření
otoakustických emisí všem novorozencům screeningově vyšetřit sluch a případně tak časně podchytit děti
se závažnou vrozenou poruchou sluchu.
Ve spolupráci s RDG oddělením t.č. jako jediné pracoviště v KV kraji provádíme dětem ze spádu ale i odjinud
z KVK vyšetření vesikoureterálního refluxu (tzv. mikční cystoradiografie), které má své místo, zvláště
u nejmenších dětí, v problematice diagnostiky, léčby a sledování infekcí močového ústrojí (především
infekce ledvin).

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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Interní oddělení

Interní oddělení

MUDr. Jan Vohralík

Bc. Miroslava Korseltová

Primář

Vrchní sestra

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení včetně odborných abmulancí

12

Počet středního zdravotnického personálu na lůžkovém odd.

40

Počet středního zdravotnického personálu v ambulancích
Oddělení je členěno na 2 stanice standardních lůžek a 1 stanici JIP, dále disponuje samostatnou gastroenterologickou

ambulancí s endoskopickými sály, hematologickou ambulancí a endokrinologickou ambulancí. Součástí oddělení je
rovněž příjmová ambulance s 24 hodinovým provozem a stacionář.

Počet hospitalizací v roce 2013 pokračoval v dosavadním trendu, kdy se od roku 2007 pravidelně zvyšuje

Počet lůžek
Počet lůžek JIP

3
50
7

Počet operačních sálů
endoskopické sály

2

zákrokový sál

1

množstí ošetřených. V roce 2013 hospitalizace poprvé přesáhly hranici tří tisíc pacientů, což je další
meziroční nárůst o 12,6 procenta. Z hlediska počtu výkonů zaznamenalo interní oddělení v roce 2013

Počet vybraných vyšetření 2012

výrazný vzestup ve všech oblastech často až o 30 procent, s výjimkou interní 24 hodinové ambulance,

Hospitalizovaných pacientů

3 017

kde došlo k nepatrnému poklesu počtu pacientů. Tento výrazný růst počtu pacientů souvisí s pokračujícím

z toho standardní

2 877

útlumem nemocnice v Mariánských Lázních.

z toho JIP

823

Ambulantních pacientů

11 310

V roce 2013 pokračovaly investice do obnovy přístrojového vybavení nemocnice, kdy bylo pro oddělení

z toho Endokrinologie

2 345

akoupen například videokolonoskop Olympus, dočasný kardiostimulátor EPG, EKG Cardiovit AT-2Plus C

z toho Gastroenterologie

1 458

a další.

z toho Hematologie

1 364

z toho LSPP

1 700

Ve spolupráci se Spolkem lékařů ČLS JEP pokračovalo v roce 2013 formou seminářů další vzdělávání
lékařů interního oddělení, zaměřené například na poruchy acidobasické rovnováhy, sepse, onemocnění
žilního systému a další témata.
Spádovou oblastí je okres Cheb, všetně Ašska a částečně Mariánskolázeňska i Tepelska. Zároveň oddělení
zajišťuje akutní péče pro klienty lázní v okrese.

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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Interní oddělení

Struktura zákroků - počty operací - vyšetření v roce 2013
Gastroenterologie – výkony
Esofagogastroskopie

1 086

Kolonoskopie

870

Rektoskopie

41

Urgentní výkony
Polypektomie

93
179

Ošetření krvácení endoskopické

50

Ligace jícnových varixů

14

Sklerotizace jícnových varixů

5

Dilatace stenos jícnu

10

PEG		

55

Endoskopická mukosní resekce
Zavedení nasojejunální sondy endoskopicky
Extrakce cizího tělesa
Jaterní biopsie

2
12
9
15

Pneumologické a pneumologicko – internistické výkony
Bronchoskopie
Spirometrie

26
111

Kardiologické výkony
Echokardiografie

350

Holterovská monitorace EKG

35

Elektrická kardioverse

77

Dočasná kardiostimulace

6

Punkce perikardu

2

Punkce
Pleurální punkce
Punkce ascitu

122
26

Sternální punkce

112

Punkce štítné žlázy

170
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Neurologická ambulance

Oddělení radioterapie a klinické onkologie

MUDr. Jana Krobová

Jitka Pelikánová

MUDr. Pavel Krištof

Zdenka Kalabzová

Primář

Vrchní sestra

Primář

Vrchní sestra

Neurologická ambulance poskytuje odbornou neurologickou péči především pro akutní neurologické stavy.

Radioterapeutické oddělení Nemocnice v Chebu je jediným svého druhu v Karlovarském kraji. Je vybaveno

obstřiky pod CT kontrolou.

a fixačními pomůckami potřebnými v průběhu ozáření. Kromě léčby zhoubných nádorů je oddělením prováděna

Ambulance již 14 let provádí kaudální blokády a ve spolupráci s CT pracovištěm i CT-PRT obstřiky - cílené kořenové

lineárním urychlovačem, 3D plánovacím systémem, potřebným dozimetrickým zázemím včetně in-vivo dozimetrie
i nenádorová radioterapie TUR. Rok 2013 pak byl ve znamení intenzivních jednání o obnově přístrojového vybavení.

V rámci infúzního stacionáře poskytujeme podávání infuzí nejen pro neurologické pacienty, ale i pro praktické
lékaře a jiné specialisty. Součástí neurologického týmu je také specialista na dětskou neurologii. V rámci

Oddělení má dvě lůžkové stanice a tři ambulance, z nichž jednu provozuje jeden den v týdnu v Nemocnici

neurologické ambulance je rovněž infúzní stacionář, který je hojně využívám při léčbě těžších akutních

v Karlových Varech. Tachovska.

bolestivých syndromů páteře, ale i u dalších stavů na doporučení praktických lékařů nebo ambulantních
specialistů. Zároveň je zde elektrofyziologická laboratoř, která provádí vyšetření EEG. Konziliární služba je

Oddělení je jediným v Karlovarském kraji, kde je poskytována vysokovoltážní radioterapii nádorových

zajišťována nepřetržitě 24 hodin denně pro odborné ambulance a oddělení nemocnice.

a nenádorových v kombinaci s chemoterapií a hormonální léčbou. Dále zajišťuje také hormonální terapie,
konziliární činnost nebo indikační semináře. Spádovou oblastí je Karlovarský kraj a části Tachovska.

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení

3

Základní údaje o oddělení

Počet středního zdravotnického personálu

2

Počet lékařů na oddělení

Počet vybraných vyšetření 2013
Ambulantní a konziliární vyšetření

3 515

Minimální kontakty

1 671

Počet středního zdravotnického personálu

22

Počet lůžek

40

Počet vybraných vyšetření 2013

Telefonické kozultace

19

Hospitalizovaných pacientů

Odběry mozkomíšního moku

16

Ambulantních pacientů

2 461

563

Počet nových pacientů

505

Počet nově ozářených pacientů na lineárním urychlovači

492

Vyšetření EEG
Speciální neurologické testy

37

Odběry krve

48

Podané infuze ve stacionáři

752

2 973

Manipulace páteře

110

Epidurální blokády

245

Cílené kořenové obstřiky (CT-PRT)

295

Injekční okrskové anestézie

247

Intervence (obstřiky a punkce)

120

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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Rehabilitační oddělení

Radiodiagnostické oddělní

MUDr. Marcela Prokopová

Michaela Malcová, DiS

Kateřina Smoláková, DiS

MUDr. Václav Vokáč

Marta Beránková

Primář

Vrchní sestra do srpna 2013

Zast. vrchní sestra od září 2013

Primář

Vrchní odborný asistent

Ambulantní oddělení zajišťuje léčebnou rehabilitaci nejen u pacientů hospitalizovaných v chebské nemocnici na

Radiodiagnostické oddělení zajišťuje služby odborným ambulancím a lůžkovým oddělením Nemocnice v Chebu

Cheb. V roce 2012 jsme získali novou motodlahu pro léčbu ramenního kloubu.

(ultrazvuk) a počítačové tomografie (CT).

jednotlivých lůžkových odděleních, ale i léčebnou rehabilitaci pro ambulantní pacienty ze spádové oblasti okresu

Základní údaje o oddělení

a praktickým a odborným lékařům spádové oblasti okresu Chebu na odděleních klasického rentgenu, sonografie

Z intervenčních výkonů jsou na oddělení prováděny punkce a drenáže patologických změn podkoží, dutiny

Počet lékařů na oddělení

1

břišní, retroperitonea a biopsie prsů, jater a patologických procesů měkkých tkání. Tyto výkony se provádí za

Počet středního zdravotnického personálu

7

kontroly sonografické či CT přístroje a pacient je o jejich charakteru a důvodu předem informován.

Počet vybraných vyšetření 2013
Počet ambulantních pacientů
Počet pacientů ošetřených při hospitalizaci na jiném lůžkovém oddělení

Celkově pak v roce 2013 zaznamenalo oddělení nárůst jak počtu vyšetření, tak výkonů.
528
1 129

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení

4

Počet laborantů

6

Počet THP

2

Počet vybraných vyšetření 2013

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.

90

CT pacienti

4 046

CT výkony

5 497

RDG pacienti

9 920

RDG výkony

21 773

Sono pacienti

5 778

Sono výkony

12 373

intervence pacienti

26

intervence výkony

26

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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Oddělení klinické biochemie a hematologie

Transfuzní oddělení

MUDr. Margita Cheníčková, CSc.

Dagmar Gracíková

MUDr. Eva Nováková

Miroslava Tokanová

Primář

Vrchní sestra

Primář

Vedoucí laborantka

Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice v Chebu je součástí laboratorního komplementu Karlovarské

krajské nemocnice, a. s. Jedná se o pracoviště s nepřetržitým provozem. Zpracovává biologický materiál z lůžkových
oddělení nemocnice, zajišťuje vyšetření pro ambulantní lékaře a veterinární praxi. V laboratoři jsou prováděna
základní biochemická a hematologická vyšetření a některá vyšetření speciální. Samozřejmostí je dostupnost
konzultačních služeb.

Odběrové středisko zabezpečuje široké spektrum činnosti v oblasti odběrů dárců krve, diagnostické a léčebné péče v
oblasti transfuzního lékařství a imunohematologie.

Služby poskytuje především klinickým oddělením nemocnice v Chebu KKN a.s., praktickým a odborným
lékařům v okrese Cheb.

V roce 2012 oddělení zachovalo stávající spektrum nabízených vyšetření. Novinkou je postupné zavádění

Základní údaje o oddělení

systému managementu kvality do provozu OKBH vzhledem k tomu, že se laboratoř připravuje na Audit II

Počet lékařů na oddělení

2

NASKL, který proběhne v polovině března 2013.

Počet středního zdravotnického personálu

4

OKBH Nemocnice v Chebu provádí základní a některá speciální biochemická a hematologická vyšetření,

Počet vybraných vyšetření 2013

jejichž dostupnost je nezbytná pro péči o pacienty v chebské nemocnici.

Testy kompatibility

3 782

Stanovení krevních skupin

1 380

Screeningy protilátek

1 834

Základní údaje o oddělení
Počet lékařů na oddělení

2

Počet lékařů na oddělení - VŠ analytici

2

Počet středního zdravotnického personálu

Přímé antiglobulinové testy

406

10

Počet hospitalizovaných pacientů:
počet rutinních žádanek

61 309

počet statimových žádanek

33 318

Počet ambulantních pacientů:
počet rutinních žádanek

34 929

počet statimových žádanek

18 411

Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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Počty personálu na jednotlivých oddělení jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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Náklady a výnosy

/ IV. Ekonomické
ukazatele

Celkové náklady a výnosy

1 218 595 683

1 218 596

Výnosy

1 087 143 009

1 087 143

-131 452 674

-131 453

Osobní náklady

598 563 556

598 564

Spotřeba materiálu

318 472 708

318 473

Služby

120 803 463

120 803

39 126 490

39 126

Jiné provozní náklady

96

Skutečnost 2013 v tis. Kč

Náklady
Hospodářský výsledek

Výroční zpráva 2013

Skutečnost 2013 v Kč
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Tržby od zdravotních pojišťoven 2013

Náklady a výnosy podrobně
Náklady a výnosy
		

Tržby od ZP
Rok celkem 2013
Podíl v % na
			celkových tržbách od ZP

98

A602U

Tržby od ZP (účto)

918 244 421

100,00%

A602111

výkony - VZP

702 561 412

76,5114%

A602112

výkony - ČPZP

54 632 847

5,9497%

A602113

výkony - MVČR

81 296 300

8,8534%

A602114

výkony - VOZP

50 902 138

5,5434%

A602115

výkony - OZP

28 707 425

3,1263%

A602116

výkony - ZP Metal Aliance

-46 345

-0,0050%

A602118

výkony - Revírní ZP

160 898

0,0175%

A602119

výkony - ZP Škoda

29 746

0,0032%

Rok celkem
v Kč

Rok celkem
v tis. Kč

A5

Náklady

1 218 595 683

1 218 596

A50

Spotřebované nákupy

412 441 649

412 442

A501

Spotřeba materiálu

318 472 708

318 473

A50102

Léky a léčivé přípravky

72 756 500

72 756

A50103

Krev a krevní výrobky

A50104

Speciální zdravotnický materiál (SZM)

A50105

Pohonné hmoty

A50106

Potraviny

A50107
A50108

10 065 248

10 065

193 838 252

193 838

611 926

612

12 408 06

12 408

Všeobecný materiál a náhradní díly

19 094 944

19 095

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

3 318 480

3 318

A50109

Prádlo a OOPP

6 243 747

6 244

A50110

Knihy,učebnice,pomůcky pro výuku a hračky

103 558

104

A501990

Spotřeba materiálu-nedaňová

31 987

32

A502

Spotřeba energie

42 451 442

42 451

A504

Prodané zboží

51 517 499

51 517

A51

Služby

120 803 463

120 803

A511

Opravy a udržování

37 852 961

37 853

A512

Cestovné

1 142 092

1 142

A513

Náklady na reprezentaci

114 274

114

A518

Ostatní služby

81 694 136

81 694

A52

Osobní náklady

598 563 556

598 564

A521

Mzdové náklady

445 016 951

445 017

A523

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

899 000

899

A524

Zákonné sociální pojištění

150 973 725

150 974

A527

Zákonné sociální náklady

1 595 800

1 596

A528

Ostatní sociální náklady

A53

Daně a poplatky

A54

78 080

78

317 031

317

Jiné provozní náklady

39 126 490

39 126

A55

Odpisy,rezervy a opravné položky provozních nákladů

38 636 067

38 636

A56

Finanční náklady

8 707 426

8 707

A6

Výnosy

1 087 143 009

1 087 143

A60

Tržby za vlastní výkony a zboží

1 028 191 624

1 028 192

A602

Tržby z prodeje služeb

964 103 385

964 103

A6020

Časové rozlišení zdravotní péče

-38 339 699

-38 340

A602ost

Ostatní tržby (účto)

84 198 663

84 199

A602U

Tržby od ZP (účto)

918 244 421

918 244

A604

Tržby za zboží

64 088 239

64 088

A62

Aktivace

26 072 291

26 072

A64

Jiné provozní výnosy

32 650 609

32 651

A642

Tržby z prodeje materiálu

10 823 115

10 823

A646

Výnosy z odepsaných pohledávek

A648

Ostatní provozní výnosy

A66

Finanční výnosy

42 853

43

21 784 641

21 785

228 486

228
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Struktura nákladů podle druhu

Struktura nákladů podle oboru

Struktura nákladů podle druhu

v Kč

Podíl v %

Struktura nákladů podle oboru

1 218 595 683

100,00%

Nemocnice celkem (obor)

318 472 708

26,13%

42 451 442

Prodané zboží
Služby		
Osobní náklady

598 563 556

49,12%

Daně a poplatky

317 031

0,03%

Jiné provozní náklady

39 126 490

3,21%

Odpisy,rezervy a opravné položky prov. nákladů

38 636 067

3,17%

8 707 426

0,71%

Náklady		
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie

Finanční náklady

100

v Kč

Podíl v %

1 218 595 683

100,00%

Správní a provozní část

293 473 876

24,08%

3,48%

Klinická část 		

746 658 224

61,27%

51 517 499

4,23%

Komplement 		

176 666 356

14,50%

120 803 463

9,91%

Následná péče

1 797 226

0,15%
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Struktura výnosů

Struktura výnosů

102

v Kč

Podíl v %

Výnosy		

1 087 143 009

100,00%

VZP		

702 561 412

64,62%

Ostatní pojišťovny

215 683 009

19,84%

Samoplátci		

9 432 163

0,87%

Tržby za zboží

64 088 239

5,90%

Ostatní výnosy

95 378 186

8,77%
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