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Vážené kolegyně a kolegové, pacienti, obchodní partneři, 

 

rok 2012 byl naplněn prací na elektronizaci zdravotnictví našich systémů, plněním 

bezpečnostních cílů, zvyšováním kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče, odborných  

i společenských akcí a byl to rok naplněný intenzivní prací a realizací plánovaných investic, 

nákupů či oprav. 

 

Rok hektický, který uběhl velmi rychle a jsem ráda, že jsme jej úspěšně s kladným 

hospodářským výsledkem zvládli. 

 

Všem, kteří se na celém procesu v průběhu roku podíleli s velkým nasazením a často nutným 

entuziasmem, děkuji a je mi ctí s nimi spolupracovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Dagmar Malotová, MBA 

ředitelka  
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I. 

Název zpracovatele:  Psychiatrická léčebna Šternberk 

Sídlo:    Olomoucká 1848/173, 785 01  Šternberk 

IČ:    00843954 

DIČ:    CZ00843954 

Kontakty:   Telefon:  585 085 111 

    Fax:    585 012 879 

    E-mail:  info@plstbk.cz 

    Datová schránka:  p8hz5v8 

Internetové stránky:  www.plstbk.cz 

 

Kromě sídla společnosti má Psychiatrická léčebna Šternberk další ambulantní pracoviště – 

Psychiatrická a sexuologická ambulance v Olomouci na adrese: Domovina 2 – Vila zdraví, 

772 00 Olomouc. 

 

 

II.  

Způsob zřízení:  
Zřizovací listina Ministerstva zdravotnictví č. j. 17267–X/2012 

 

Zřizovatel:   
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 00 Praha 2 

 

 

III.  

Organizační struktura:  
viz příloha č. 1 této zprávy 

 

Hlavní činnost:  
Psychiatrická léčebna Šternberk poskytuje zdravotní služby, tj. 

 

I. zdravotní péči 

     a) lůžkovou péči 

     - akutní standardní 

     - následnou 

     - dlouhodobou 

 

     b) ambulantní péči 

     - primární 

     - specializovanou 

     - stacionární péči 

 

     c) zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta 

     d) léčebně rehabilitační péči 

     e) ošetřovatelskou péči 

     f) lékárenskou péči a klinicko-farmaceutickou péči 

 

Ambulantní služby poskytuje na svých pracovištích umístěných i mimo sídlo léčebny, a to 

v Olomouci. 

 

mailto:info@plstbk.cz
http://www.plstbk.cz/
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Psychiatrická léčebna poskytuje lůžkovou zdravotní péči v těchto oborech: 

 - psychiatrie 

 - gerontopsychiatrie 

 - návykové nemoci 

 - dětská a dorostová psychiatrie 

 - vnitřní lékařství 

 - komplexní rehabilitace. 

 

Ambulantní péči poskytuje Psychiatrická léčebna v oborech: 

 - psychiatrie 

 - dětská psychiatrie 

 - vnitřní lékařství 

 - sexuologie 

 - chirurgie 

 - gynekologie 

 - radiologie a zobrazovací metody 

 - rehabilitace a fyzikální medicína 

 - anesteziologie a intenzivní medicína 

 - klinická laboratoř 

 - klinická psychologie 

 - adiktologie   

  

II. zdravotnickou dopravní službu 

 

Zdravotní služby poskytuje Psychiatrická léčebna Šternberk dle zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, dle zákona č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách, v platném znění a v souladu se standardy zdravotní péče. 

 

 

Vedlejší činnosti: 

 

K dalším činnostem Psychiatrické léčebny Šternberk patří: 

 

● poskytuje pobytové sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, a 

    vyhlášek jej doplňujících, 

● podílí se na postgraduálním vzdělávání absolventů středních, vyšších odborných a  

    vysokých škol v oblasti zdravotnictví 

● zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnosti  

    obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení 
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IV. 

Základní personální údaje: 
 

Tabulka č. 1  

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2012: 

 

VĚK MUŽI ŽENY CELKEM % 

Do 20 let 0 1 1 0,20 

21 – 30 let 12 39 51 10,32 

31 – 40 let 30 102 132 26,72 

41 – 50 let 21 114 135 27,33 

51 – 60 let 25 135 160 32,39 

61 let a více 9 6 15 3,04 

CELKEM 97 397 494 100,00 

% 19,64 80,36 100,00  

 

Tabulka č. 2  

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2012: 

    

DOSAŽENÉ  VZDĚLÁNÍ MUŽI ŽENY CELKEM % 

Základní 7 50 57 11,54 

Vyučen  33 84 117 23,68 

Střední odborné 0 0 0 0,00 

Úplné střední 0 0 0 0,00 

Úplné střední odborné 25 199 224 45,34 

Vyšší odborné 2 12 14 2,83 

Vysokoškolské 30 52 82 16,60 

CELKEM 97 397 494 100,00 

 

 

Tabulka č. 3 

Celkový údaj o průměrných platech: 

 

 CELKEM 

Průměrná mzda  23 190,39 

 

 

Tabulka č. 4 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 

2012: 

 

 POČET 

nástupy 59 

výstupy 42 
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Tabulka č. 5 

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2012: 

 

DOBA TRVÁNÍ POČET % 

do 5 let 178 36,03 

do 10 let 91 18,42 

do  15 let 79 15,99 

do 20 let 68 13,77 

nad 20 let 78 15,79 

CELKEM 494 100,00 

 

 

V. 

Majetek 

 

Veškerý majetek je předmětem položek v rozvaze – viz příloha č. 2. Majetek léčebny je plně 

využíván v souladu s ustanovením statutu, zřizovací listiny a platné legislativy ČR. 

 

Psychiatrická léčebna hospodaří s dlouhodobým a drobným dlouhodobým majetkem 

v pořizovací ceně 277 811 tis. Kč. Vyjma vodárny je celý majetek léčebny soustředěn v areálu 

Psychiatrické léčebny na ploše 128 765 m², z toho zastavěná plocha je 28 559 m².  

V areálu je 35 budov a staveb, z toho je: 

14 budov  -  pro poskytování zdravotní péče 

12 budov a staveb - pro zajišťování hospodářsko-technických služeb. Součástí budovy pro  

                                      pohybovou rehabilitaci je i bazén o rozloze 20 m² / 20 m³ 

7 objektů  - pro ubytování zaměstnanců 

1 samostatná tělocvična 

1 prosektura 

 

Součástí léčebny je i lesopark, zahrada pro pěstování květin a ovoce, venkovní sportovní 

hřiště a čtyři parkovací plochy pro 121 aut.  

Psychiatrická léčebna zahájila provoz v roce 1893 a tomu také odpovídá stáří většiny objektů. 

29 objektů bylo postaveno v roce 1893 včetně vodárny, která je v současné době již mimo 

areál PL Šternberk, 4 objekty byly postaveny před 38 roky a 2 objekty byly postaveny před 27 

roky. 

V současné době je většina objektů, inženýrských sítí i lesopark v přijatelném technickém 

stavu. 

 

 

DLOUHODOBÝ  HMOTNÝ  MAJETEK  

 

BRUTTO 

 

KOREKCE 

 

NETTO 

Pozemky 4 643  4 643 

Kulturní předměty 98  98 

Stavby 185 157 84 515 100 641 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 53 713 38 804 14 910 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 33 373 33 373  

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 828  828 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 277 811 156 692 121 120 

 

 



- 9 - 

 

Dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek odepisuje Psychiatrická léčebna prostřednictvím 

účetních odpisů, které jsou v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb. na základě 

účetního odpisového plánu podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je 

stanovena pro každý druh majetku, odpisy se počítají a účtují měsíčně a jsou stanoveny tak, 

aby vyjadřovaly skutečný stav opotřebení majetku léčebny. 

 

Psychiatrická léčebna nemá k žádnému užívanému objektu vázáno věcné břemeno. 

 

 

Závazky a pohledávky 

 

Tabulka č. 6 

Závazky a pohledávky k 31. 12. 2012 (Kč): 

 

 

POLOŽKA 

CELKEM  

v tis. Kč 

Z TOHO PO 

SPLATNOSTI 

v tis. Kč 

Závazky – dodavatelé 9 455 1 080 

Pohledávky - odběratelé 30 190 855 

 

 

VI. 

Roční účetní závěrka  

viz výkazy v příloze č. 2 této zprávy. 

 

 

VII. 

Hodnocení a analýza 

 

Vyhodnocení údajů o výnosech: 

Převážnou část výnosů společnosti za rok 2012 tvoří výnosy od zdravotních pojišťoven a 

regulační poplatky. Dalšími součástmi příjmů jsou tržby z pronájmu bytových  

a nebytových prostor, praní prádla, z prodeje výrobků a stravy cizím strávníkům. 

 

V meziročním porovnání lze vypozorovat nárůst výnosů, který je ovlivněn vyúčtováním 

zdravotních pojišťoven za rok 2011. V roce 2012 došlo k poklesu počtu ošetřovacích dnů. 

K uvedenému faktu došlo jednak v důsledku externích faktorů, které není možné zcela 

ovlivnit, a také v důsledku probíhajících oprav, při nichž bylo nutné dočasně omezit kapacitu 

lůžek některých oddělení. 

 

Podíl státního rozpočtu na financování činnosti: 

V roce 2012 obdržela Psychiatrická léčebna Šternberk od zřizovatele, kterým je Ministerstvo 

zdravotnictví ČR,  dotaci neinvestičních prostředků na zavedení systému PAP – pomocného 

analytického programu. 

Na investiční činnost neobdržela léčebna v roce 2012 od zřizovatele MZ ČR žádné finanční 

prostředky.   

 

Ostatní výnosy: 

Tyto výnosy plynou z provozu hlavních a vedlejších činností léčebny (např. stravné – 

zaměstnanci, platby zaměstnanců a třetích osob za ubytování, přeúčtování energií, atd.). 
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Čerpání mzdových prostředků: 

 

 

PRŮMĚRNÁ  MZDA 

 

2011 

 

2012 

 

ROZDÍL v Kč 

 

ROZDÍL v % 

lékaři 51 456 53 600 + 2 144 + 4,16 

farmaceuti 38 291 0 0 0 

sestry a porodní asistentky 

(§ 5 a § 6) – ZPBD 

 

26 491 

 

27 292 

 

+ 801 

 

+ 3,02 

ostatní zdrav. pracovníci nelékaři 

s odb. způsobilostí (§ 7 - § 21a) – 

O-ZPBD 

 

20 102 

 

21 151 

 

+ 1 049 

 

+ 5,22 

zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a 

special. způsobilostí (§ 22 - § 28) - 

ZPSZ 

 

27 660 

 

28 886 

 

1 226 

 

+ 4,43 

zdrav. prac. nelék. pod odborným 

dohledem nebo přímým vedením (§ 

29 - § 42) - ZPOD  

 

16 828 

 

16 281 

 

- 547 

 

- 3,26 

technicko-hospodářští pracovníci 27 269 27 212 - 57 - 0,2 

dělničtí a provozní pracovníci 15 013 14 226 - 787  - 5,25 

PL CELKEM 23 404 23 630 + 226 + 0,96 

 

 

Rozbor čerpání mzdových prostředků: 

 

Skutečné čerpání MP vč. OON 136 300 657 

Průměrný přepočtený počet pracovníků 477,429 

Doplatek do minimální mzdy 0 

Průměrné % pracovní neschopnosti 3,62 

Pracovní pohotovost mimo pracoviště 133 938 

Odměny celkem 264 221 

Dohody o provedení práce a činnosti 756 964 

Odstupné 162 865 

 

 

Skladba pracovníků léčebny v roce 2012: 

 

 2011 2012 

Průměrný počet pracovníků 444,06 477,42 

Z toho: lékaři   32,16 31,40 

             farmaceuti    0,92 0 

             sestry a porodní asistentky            156,21 166,77 

             ZPBD    20,65 22,76 

             ZP se spec. způsobilostí   18,70 20,40 

             ZPOD   99,03 113,13 

             THP   26,01 29,62 

             dělničtí a provozní pracovníci   90,36 93,32 

 

 

 



- 11 - 

 

Výdaje na výzkum a vývoj: 

Léčebna v roce 2012 žádné náklady spojené s výzkumem a vývojem neměla. 

 

 

Projekty EU: 

Léčebna se v roce 2012 nezúčastnila žádného projektu EU. 

 

 

Zahraniční služební cesty: 

V roce 2012 se uskutečnila jedna služební cesta pracovníka léčebny do zahraničí. Náklady 

spojené s touto služební cestou činily 29.470,- Kč.   

 

Rezervní fond: 

V roce 2012 byl tvořen z finančních darů a přídělu ze zlepšeného výsledku hospodaření 

minulého období ve výši schváleném Ministerstvem zdravotnictví.  

Prostředky z rezervního fondu v roce 2012 nebyly použity. 

 

Zdůvodnění hospodářského výsledku: 

Na výši dosaženého výsledku hospodaření v roce 2012 mělo vliv několik faktorů: 

● pokles počtu ošetřovacích dní  

● pokles příjmů od zdravotních pojišťoven z prodeje služeb 

● úspora nákladů  

●výběr regulačních poplatků.     

 

Hlavní příjemci služeb: 

Hlavními příjemci služeb léčebny jsou psychiatričtí pacienti. Hlavními plátci služeb léčebny 

jsou zdravotní pojišťovny. Léčebna měla v roce 2012 uzavřené smlouvy s osmi zdravotními 

pojišťovnami. V níže uvedené tabulce je uveden podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven na 

výkonech. 

 

 

 

ZDRAVOTNÍ  POJIŠŤOVNA 

 

VÝNOS v tis. Kč 

 

Podíl v % 

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna 142 855 59,33 

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna 20 433 8,49 

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 26 713 11,09 

207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 

          pojišťoven a stavebnictví 

4 928 2,05 

209 – ZP Škoda  60 0,02 

211 – Zdravotní pojišťovna MV ČR 14 437 6,00 

213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 4 897 2,03 

217 – Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE 23 398 9,72 

   

OSSZ 34 0,01 

Ostatní 3 084 1,28 

CELKEM 240 779  

 

Psychiatrická léčebna Šternberk splňuje stanovené normativní počty zdravotnických 

pracovníků ve všech kategoriích. 
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VIII. VZDĚLÁVÁNÍ 

 

V oblasti lidských zdrojů se Psychiatrická léčebna v roce 2012 zaměřila na zavedení systému 

celoživotního vzdělávání zaměstnanců a prohlubování jejich odborných znalostí, které bude 

prohlubovat i v následujících letech. 

 

 I. Realizovali jsme: 

 

 1. II. ročník Konference „Co je či není nového ve zdravotní i sociální následné péči“ 

 

PL Šternberk uspořádala již druhý ročník odborné konference pro sblížení zdravotní a sociální 

problematiky.  

Dne 27. listopadu 2012 v Kongresovém sále Regionálního centra Olomouc proběhla 

konference pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, 

Okresního sdružení České lékařské komory a za finanční podpory Olomouckého kraje 

s názvem „Co je či není nového ve zdravotní i sociální následné péči Olomouckého 

kraje“.  

Přednesené příspěvky však přinesly také řadu otazníků a nastínily mnoho problémů, které je 

třeba řešit, a proto již nyní plánujeme III. ročník konference, protože téma zdravotní i sociální 

následné péče je stále více a více aktuální a málo diskutované. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Manažerské vzdělávání 

Ředitelství Psychiatrické léčebny ve Šternberku ve spolupráci s realizátorem akce Moravian 

Premium Care a.s. a Mgr. Pavlem Vyvijalem uskutečnilo pro své vedoucí pracovníky kurz 

„Umění empatické komunikace s pacienty a rodinnými příslušníky“. Projekt byl financován z 

prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  
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3. Kurz znakové řeči 

Ředitelství Psychiatrické léčebny Šternberk ve spolupráci s realizátorem akce Moravian 

Premium Care a.s. a Oblastní Unií neslyšících v Olomouci uskutečnilo pro své pracovníky 

kurz znakové řeči „Základy komunikace s osobami se sluchovým postižením – Začátečník“. 

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  

Psychiatrická léčebna si klade za cíl pomoci obhájit práva a zájmy neslyšících občanů ČR, 

protože jim společnost stále hodně dluží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Povinná školení 

 

V období od února do května roku 2012 probíhalo proškolování všech zdravotních 

pracovníků včetně lékařů před zavedením nového nemocničního informačního systému 

firmou HIPPO, který průlomově elektronizuje zdravotnickou dokumentaci v rámci PL 

Šternberk, proškoleno celkem 320 zdravotnických pracovníků.  

V průběhu celého roku 2012 probíhalo povinné proškolování pracovníků v oblasti 

Bezpečnosti a zdraví při práci a protipožární ochrany a dále proškolování zaměstnanců 

v oblasti Kardiopulmonální resuscitace.  

 

 5. odborné semináře v průběhu celého roku pro naše zaměstnance bezplatně 

 

leden 2012   Konference „ Novinky v léčbě bipolární poruchy“ 

březen 2012   Seminář „Psychoterapeutické nástroje v rukou psychiatrické sestry“   

březen 2012  Seminář „ Možnosti boje proti stresu a vyhoření“ 

březen 2012  Seminář „ Komunikace ve zdravotnickém zařízení“ 

září 2012  Seminář „ Jak nevyhořet“ 

prosinec 2012  Seminář „Současné legislativní změny ve zdravotnictví“ 

 

 

 II. Získali jsme akreditace pro vzdělávání lékařů v oborech: 

 

 Akreditace pro vzdělávání v oboru Psychiatrie 

 Akreditace pro vzdělávání v oboru Gerontopsychiatrie 

 Akreditace pro vzdělávání v oboru Dětské a dorostové psychiatrie 

 Akreditace pro vzdělávání v oboru Klinické psychologie    
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  III. Akreditovali jsme nový kvalifikační kurz v oboru „Sanitář“ 

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo svým Rozhodnutím ze dne 7. 12. 2013 

pod č.j. 40562/2012/VZV akreditaci Psychiatrické léčebně Šternberk, kterou se v souladu  

s § 45 odst. 1 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb. získalo oprávnění k uskutečňování vzdělávacího 

programu akreditovaného kvalifikačního kurzu „Sanitář“. 

 

 

 IV. Akreditovali jsme dle ČSN EN ISO 15189: 2007 Laboratoř 
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 V. Projekt PAPSAV – spolupráce katedry psychologie FF UP Olomouc a 

 Psychiatrické léčebny Šternberk 

 K tradici studentských praxí v klinické psychologii PL Šternberk: 

Studentská praxe probíhá v léčebně cca 40 roků (v souladu s dobou a požadavky 

jednooborového studia psychologie na FF UP). Od počátku realizace byla praxe ve dvou 

základních formách: semináře (resp. skupinové exkurze) a individuální způsob. V 90. letech 

dochází ke stabilizaci, v současnosti je praxe nabízena v pestré paletě možností individuálního 

zaměření a současně v tradici vyzkoušených postupů. Kontinuálně je tak kromě hlavního cíle 

(léčba duševních poruch) v léčebně realizována pregraduální a postgraduální výuka, výcvik, 

školení různých zdravotnických profesí. Nedílnou součástí činnosti pracovníků léčebny je i 

aktivní účast ve výzkumných projektech. Není tedy výjimečné, že je prováděn i výzkum v 

rámci klinické psychologie (na bakalářské, magisterské ale i doktorandské úrovni). 

Zájemci o různou formu pregraduální a postgraduální praxe si obvykle mohou dle svého přání 

a potřeb vybrat ze specializací: dětská, dospělá, geronto. Dále mohou být orientováni na spíše 

akutní fázi onemocnění či doléčování, na standardní formy psychiatrické péče (obvykle s 

ohledem na podíl klinické psychologie) či na zcela specifickou formu psychoterapeutického 

zaměření (např. léčbu závislostí). Je tradicí, že někteří zájemci z řad absolventů praxe se 

zapojují do některých dalších aktivit (dobrovolnická činnost, semináře a kurzy apod.). K 

nahlédnutí do běžného výkonu práce klinického psychologa tak lze na různých odděleních a 

to i v rámci jednoho cyklu. Častější je však spíše možnost hlubšího pohledu a to formou 

individuálního kontaktu s konkrétním pacientem (a to opět i s ohledem na výběr studenta) 

obvykle s cílem vlastní tvorby výstupu (kazuistiky). 

 

Současná podoba spolupráce 

PL Šternberk se stala součástí partnerské sítě pro vykonávání praxí studentů katedry 

psychologie FF UP ve dvouletém projektu PAPSAV (od ledna 2013 do prosince 2014). 

Projekt je založen na blízké spolupráci partnerské sítě projektu (12 subjektů, mezi nimiž je i 

PL Šternberk) s katedrou, má vést k větší smysluplnosti praxí, zaměřuje se více na podporu 

motivovaných studentů, na přiblížení výzkumu reálně vyvstávajícím problémům či 

fenoménům. V letním semestru 2013 umožní oddělení klinické psychologie PL Šternberk se 

svými školiteli realizovat přibližně 50 týdenních (40 hodinových) studentských praxí 

v klinické psychologii. 
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IX. Kvalita poskytované péče 

          

 1. Přehled komisí v PL: 

Název komise 

 

Počet členů 

Komise pro kvalitu a bezpečí 10 

Etická komise 6 

Nutriční komise 7 

Stravovací komise 5 

Komise účelné farmakoterapie  5 

Bytová komise 5 

Inventarizační komise 5 

Likvidační a škodní komise 5 

Skartační komise 5 

Komise pro nakládání s výnosy z finančních prostředků pacientů 5 

Komise pro hodnocení veřejných zakázek 9 

Komise pro poskytování prostředků z FKSP 8 

Komise webových stránek 5 

Komise volnočasových akcí pro pacienty a veřejnost  8 

 

 

 

 

 

 

Oblast Počet 

Organizační, pracovně-právní 7 

Provozně-technická, BOZP 10 

Ekonomická 9 

Zdravotní péče 9 

Celkem: 35  

 

 

Oblast Počet 

Organizační, pracovně-právní 3 

Provozně-technická, BOZP 4 

Ekonomická 7 

Zdravotní péče 5 

Celkem: 19 

 

 

Oblast Počet 

Organizační, pracovně-právní 4 

Provozně-technická, BOZP 2 

Ekonomická 5 

Zdravotní péče 1 

Celkem: 12 

 

Vydané vnitřní předpisy za období 1-12/2012 

Řády:       7 řádů, z toho 3 z nich aktualizovány → nové verze 

Směrnice:  

Pozn.: 10 směrnic 
aktualizováno → 
nové verze 

Pokyny:  

Pozn.: 6 pokynů 
aktualizováno → 
nové verze 

Příkazy:  
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2. Elektronické hlášení nežádoucích události 

 

V rámci nemocničního informačního systému byl zaveden systém hlášení nežádoucích 

událostí, což přispívá k rychlosti a včasnosti nutných opatření.  

 

 

3. Elektronizace zdravotnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Zdravotní péče 

 

1. Na základě úspor jsme realizovali opravy: 

 

 Nové prostory - Primariát VI – Pedopsychiatrie 

 Oddělení 15A a 15B – nová sociální zařízení  

 Posilovací přístroje pro seniory 

 Parkoviště – kamerový systém 

 Knihovna s čítárnou pro klienty 

 Nové prostory na oddělení 21, úprava kinosálu 

 Provozní akce – směšovače, vodojem 

 

 

2. Z investičního plánu jsme pořídili: 

 

 Přístroj na dekontaminaci plen 

 Standardní polohovací postele s matrací 

 5 ks infuzních pump 

 Analyzátor biochemie 

 Chlazenou centrifugu – 2ks 

 Analyzátor glukózy 

 Kapli sv. Jana z Boha 

 Software pro biochemickou laboratoř 

 

 

 

 

• Výpočetní technika  

• Nový nemocniční informační systém HIPPO 

• Upgrade VEMA V4 Cloud 

• Nový informační systém laboratoře LIMS 

• Elektronická spisová služba 

• Webové stánky  

• Pult bezpečí – vrátnice  

– propojeno s Policií ČR 
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Nové prostory - Primariát VI – Pedopsychiatrie (viz bod 1.) 

Posilovací přístroje pro seniory (viz bod 1.) 
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       MUDr. Dagmar Malotová, MBA 

       ředitelka PL Šternberk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaple sv. Jana z Boha (viz bod 2.) 

• Na základě jednání vedení s olomouckým 

arcibiskupstvím je po mnoha letech vybudována 

nová kaple, zasvěcená sv. Janu z Boha. 

• 28. března 2012 byla slavnostně požehnána 

mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem 

olomouckým a metropolitou moravským. 

• Kaplanka PL poskytuje pastorační péči všem 

klientům, členům registrovaných církví a 

náboženských společností, lidem bez vyznání a 

příslušnosti k některé z církví, kteří o tuto službu 

projeví zájem. 

• Probíhá mnoho osobních i skupinových setkání s 

cílem pomoci člověku, jeho zraněné duši a 

nalézt pokoj, novou naději a smysl života.  

 

3. Zvýšení kvality péče: 

• Zavedení systému jednorázových pomůcek + hygiena rukou (zásobníky na mýdlo, papírové 

ručníky) 

• Teplé nápoje – zásobníky na všech odděleních 

• Úklid – reorganizace, dezinfekční plán, směšovače pro řádnou desinfekci  

• Vacumed 

• Jednorázové pomůcky – recyklovatelné pojízdné toalety – geriatričtí pacienti. 
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Příloha č. 1 

Organizační struktura – Organizační schéma ředitelky 
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Organizační struktura – Organizační schéma náměstků 
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Organizační struktura – Oddělení primariátů 
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Příloha č. 2 

Rozvaha příspěvkové organizace 

 



- 24 - 

  



- 25 - 

 

 

 



- 26 - 

 

Příloha č. 3 

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace  
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