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Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 
 Neškolská příspěvková organizace      

    stav   stav HODNOCENÍ 

Kategorie Cíl (musí být relevantní k vizi a strategii) k 1.1.2019 opatření 
k 

31.12.2019 kategorie 

Lidé Zaměstnanci průběžně 

Pravidelné porady vedení, přenos informací prostřednictvím 
vedoucích a zápisů z porad                                                                                                                    
Roční schůzka se všemi zaměstnanci, setkávání a řešení 
problémů dle potřeb zaměstnanců, zápisy z porad k 
nahlédnutí, dále viz. zpráva ANO  

  Vzdělávání zaměstnanci průběžně 

Účast na školeních, zejména odborného zaměření, rozšiřování 
vzdělávání                                                                                                                   
Seznam školení viz. zpráva ANO  

  Podpora vzdělávání - učni, studenti (praxe) průběžně 
Zajištění pravidelné praxe pro studenty, zejména na oddělení 
RHB viz. zpráva ANO  

            

Kvalita Plnění finančního plánu  průběžně 
rozpočet skončil s kladným výsledkem, finanční plán byl 
dodržen s  ANO  

      výjimkou položky opravy a drobný majetek     

            

Služby Nové služby/aktivity v r. 2019        

  Služba MISE průběžně 
Nabídnutí napojení do systému MISE dalším lékařům, počet 
připojení viz. zpráva ANO  

  Nové metody pro samoplátce - baňkování na RHB NE Nabídnutí nové metody klientům, počet klientů, viz. zpráva ANO  
  Metoda DNS (Dynamické neuromuskulární stabilizace) NE Nabídnutí nové metody klientům, viz. zpráva ANO  

  Příprava na nákup RTG NE 
Návštěva pracovišť RTG, mapování přístrojů na trhu, příprava 
na výběrové řízení, zápisy ze schůzek k nahlédnutí ANO  

  
Koncept dlouhodobého prostorového řešení obsazení 
Polikliniky NE Jednání s investory, setkání s hygienou, setkání s lékaři ANO  

            

Investice Přestavba RHB - 1. etapa (z rozpočtu města) dokončení zahájeno 
Spolupráce s pracovníky města, upřesňování požadavků, bylo 
zkolaudováno, kolaudace k nahlédnutí ANO  

  přesun vodoléčby NE Přesunutí van ze současné vodoléčby, zahájen provoz ANO  
  Nové okénko  na laboratoř NE Zajištění instalace nového okénka, v prosinci dokončeno ANO  



  Malování RHB NE 
Vzhledem k plánovaným stavebním úpravám v r. 2020 byla 
vymalována pouze malá část RHB částečně  

  Nákup masážní vany NE 
Nákup nové vany - viz. výběrové řízení, faktura k nahlédnutí a 
výpis k nahlédnutí ANO  

  Splátka pletysmografu 28 000,- Kč průběžně Uhrazeno, výpis k nahlédnut, splácení ukončeno ANO  
  Splátka UZ angiologie 108 750,- Kč průběžně Uhrazeno, výpis k nahlédnut, splácení ukončeno ANO  
  Splátka panoramatického RTG 600 000,-Kč NE Uhrazeno, výpis k nahlédnut, splácení ukončeno ANO  
            

Finance Hospodářský výsledek (kladný)   kladný HV 524 tis.  ANO  
         

Marketing Propagace činnost organizace NE 
Příspěvky v novinách, inzerce a pravidelné příspěvky na FCB, 
viz. zpráva ANO   

            

Spolupráce Spolupráce se zřizovatelem PO (subjektivní) průběžně zde hodnotí každý radní subjektivně     

CELKEM:       
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ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROČNÍHO TAKTICKÉHO PLÁNU ČINNOSTI ZA ROK 2019 

1. LIDÉ 

1.1. Zaměstnanci 

Kritériem hodnocení tohoto bodu je zpráva o spokojenosti  - kritérium splněno 

V roce 2019 byla zjišťována spokojenost zaměstnanců prostřednictvím osobního kontaktu 

s každým zaměstnancem. 

Krizová situace vznikla především v oblasti úklidu. Dlouhodobě onemocněla jedna 

z uklízeček. Od května jsme se snažili zajistit záskok. Až do konce července jsme zajišťovali 

úklid prostřednictvím brigádnic. Nebyly však příliš spolehlivé a často na ně byly stížnosti. 

S touto variantou nebyli spokojení ani zaměstnanci, kteří si všímali nedostatečného úklidu. 

Často prováděli úklid i laborantky a sestřičky, aby byla zajištěna dostatečná hygiena. 

Intenzivně jsme hledali kvalitnější pracovní sílu a od 1. srpna nastoupila velice schopná 

uklízečka. Tuto si velice chválí zaměstnanci i nájemníci, bude zaskakovat po celou dobu 

nemoci. V této oblasti tedy byla nespokojenost zaměstnanců vyřešena. 

Oddělení rehabilitace je velice spokojeno s novou vodoléčbou. Nevzhledné prostředí bylo 

nahrazeno novým, mnohem příjemnějším a všem se zde mnohem lépe pracuje.  

Většina zaměstnanců měla problém s otevřením nové lékárny. Považují další lékárnu za 

zbytečnost a berou ji jako ohrožení provozu zdravotnických prostředků. 

Zaměstnanci se cítí opomíjeni zastupiteli, málo se o zdravotnictví a poliklinice zmiňují ve 

svých příspěvcích. Zaměstnanci mají pocit, že město poliklinika nezajímá a že se dává 

přednost sportu a kultuře. 

Zaměstnanci by uvítali větší modernizaci jednotlivých oddělení, chybí obnova strojů a 

zařízení, uvítali by i vylepšení pracovního prostředí, větší barevnost, novější nábytek. 

V roce 2019 bylo vyplaceno několik mimořádných odměn a to především za práci navíc a 

jednorázové odměny na konci roku. Vyplacení ročních odměn zvýšilo spokojenost 

zaměstnanců, kteří neustále porovnávají svou pozici a své hodnocení oproti jiným 

organizacím jako Mostiště a cítili se neohodnocení a opomíjení. Přispělo to k větší pohodě 

v organizaci.  

Čerpání FKSP – zaměstnanci by rádi čerpali z FKSP podobné výhody, jako např. ze 

sociálního fondu, tj. např. poukázky na nákup zboží nebo možnost masáží na poliklinice, 

očkování proti spalničkám apod. Toto však z důvodu nastavení systému není možné. V tomto 

neumíme vyjít vstříc potřebám zaměstnanců. 

 

 

 

1.2. Vzdělávání zaměstnanců 

Kritériem hodnocení tohoto bodu je přehled absolvovaných školení  - kritérium splněno 

Zaměstnanci vítají možnost účasti na školeních a vzdělávání. Vzdělávání probíhá většinou 

individuálně, zaměstnanci absolvují velké množství školeních a to buď dle svého návrhu, 

nebo dle návrhu vedoucích. Do budoucna bude nadále podporováno vzdělávání zaměstnanců 

a zvyšování kvalifikace. Všechna níže uvedená školení Poliklinika nehradí, některé hradí 

smluvní partneři. Seznam školení viz. příloha. 

 

 

 

mailto:info@poliklinikazr.cz
http://www.poliklinikazr.cz/


                                                              

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 

Studentská 1699/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Email: info@poliklinikazr.cz telefon: 566 690 111 web: www.poliklinikazr.cz 

1.3. Podpora vzdělávání – učni, studenti (praxe) 

Kritériem hodnocení tohoto bodu je kniha docházky  - kritérium splněno 

Poliklinika podporuje praxe studentů. Seznam škol a počet praktikantů: 

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, obor maséři – 17 studentů – 

rehabilitace 

SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou, obor diplomovaná všeobecná sestra – 1 student, angiologie 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – studijní program Farmacie – 1 student, výdejna 

zdravotnických prostředků 

FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. – 1 student, 

výdejna zdravotnických prostředků 

Celkově absolvovali praktikanti na poliklinice 1712 hodin praxí. Naši zaměstnanci byli 

s jejich přístupem a zájmem spokojeni a chtějí se školami spolupracovat i v dalších letech. 

Těchto praxí jsme využili i v daňovém přiznání, kdy mohla být od základu daně odečtena 

položka ve výši 339700,-Kč, což znamená nezanedbatelnou úsporu na daních. 

 
 

2. SLUŽBY 

2.1.  Služba MISE 

Kritériem hodnocení tohoto bodu je počet nově připojených lékařů – kritérium splněno,  

MISE je služba, zajišťující automatizované předávání zdravotnických dat po internetu, 

a to na základě vybudovaného souboru technologií a programových prostředků. 

Nejrozšířenějším využitím této služby je přenos laboratorních výsledků k praktickým 

lékařům/odborným specialistům. Zprávy jsou zašifrovány asymetrickou šifrou po celou dobu 

přenosu a nikdo kromě příjemce není schopen je číst nebo změnit jejich obsah.  

Hlavním přínosem je fakt, že data jsou přenášena ihned po jejich vytvoření, navíc jsou bez chyb 

a bez přepisování dostupná například jako výsledky vyšetření a jsou automaticky zařaditelná 

do pacientské dokumentace. Snažíme se neustále oslovovat lékaře, aby se zapojili do systému 

MISE. Pokud souhlasí se zapojením do systému, tak v podstatě souhlasí i se zasíláním vzorků 

do laboratoře. Nově jsme připojili 2 lékaře.  
 

2.2. Nové metody pro samoplátce – baňkování na RHB 

Kritériem hodnocení tohoto bodu je počet nových klientů – kritérium splněno, ošetřeno cca 50 

klientů 

Baňkování je prastará metoda pocházející ze starověké Číny, kde se dodnes hojně aplikuje. 

Používá se při bolestech zad, kloubů, pro uvolnění ztuhlých svalů nebo při problémech s 

některými vnitřními orgány. Při baňkování se na pokožku těla přikládají skleněné, plastové 

či silikonové kulovité nádobky s nahřátým vzduchem. Jedná se v podstatě o vakuovou 

terapii, což znamená, že před přiložením baňky na kůži terapeut v baňce vyvolá podtlak. V 

baňce díky tomu vznikne vakuum a po okamžitém přiložení na kůži dojde k přisátí baňky a 

“vcucnutí“ kůže do baňky. Baňky se pokládají na konkrétní místa na těle – na reflexní místa, 

akupresurní body nebo bolestivá místa. Baňka zde podtlakem přivodí silné prokrvení a 

okysličení. Popsaný princip baňkování přispívá k odplavení nahromaděných škodlivin, k 

úlevě při bolesti a k podpoře správné funkce vnitřních orgánů. Tato metoda je určená 

především pro samoplátce, protože ji pojišťovny nehradí. Začali jsme ji používat v letošním 

roce a vyzkoušeli jsme ji cca u 20 samoplátců a dále jsme ji aplikovali v rámci terapie u 

dalších cca 30 klientů. 

 

mailto:info@poliklinikazr.cz
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2.3. Metoda DNS (Dynamické neuromuskulární stabilizace) 

Kritériem hodnocení tohoto bodu je počet nových klientů – kritérium splněno, ošetřeno cca 

100 klientů 

Dynamická neuromuskulární stabilizace (dále jen DNS) je metoda, kterou do praxe zavedl 

Prof. PaeDr. Pavel Kolář Ph.D. Jedná se o ucelený celek, který v sobě snoubí hned několik 

principů a metod. Celá metoda DNS vychází z vývojové kineziologie. Jak v těle dítěte 

dozrává centrální mozková soustava (CNS) se odráží na jeho schopnosti vnímat okolí a v 

okolním prostoru se i pohybovat. Pokud dojde k nějaké odchylce od přirozeného vývoje 

mozku, vždy se to dříve nebo později projeví na pohybovém projevu buď dítěte, nebo již 

dospělého. 

DNS je vhodná metoda pro řešení funkčních obtíží pohybového aparátu. Pokud nějaký 

sval hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP) neplní svou funkci, vždy se to projeví na 

dýchání, postuře a chování svalů při zátěži. 

Metoda DNS přináší komplexní pohled na problematiku funkčních poruch a je velice účinná. 

Podstata cvičení dle DNS zahrnuje několik poloh z vývojové kineziologie, jejichž 

opakováním dojde na  k přestavbě a aktivaci svalů a správné nastavení napětí bude 

automatické. V podstatě se dá říci, že se snažíme vycvičit mozek a ne jen svaly. Každý 

dospělý člověk již jednou vývojem centrální nervové soustavy prošel, ale během života se ať 

už při práci či sportu naučil jiný stereotyp provádění určitých pohybů a jejich opakováním se 

vše děje již automaticky. Tedy pokud proběhl vývoj CNS v pořádku, cvičením DNS se jen 

snažíme, aby se mozek “rozpomenul”. Nicméně pro efektivní výsledky je nutná spolupráce 

klienta a jeho motivace. Tuto metodu využívá především naše vyškolená fyzioterapeutka, 

která ji využívá téměř u každého klienta. Ostatní používají z této metody vybrané cviky, které 

doporučují především pro domácí terapii. 

 

2.4. Příprava na nákup RTG 

Kritériem hodnocení tohoto bodu je seznam pracovišť a přípravný materiál pro výběrovku – 

kritérium splněno – zápisy z návštěv a přípravný materiál k nahlédnutí 

V roce 2020 uvažujeme o koupi nového rtg přístroje. Oslovili jsme proto prodejce, abychom 

zmapovali současnou nabídku na trhu se skiagrafickými rtg přístroji. Každý prodejce celkem 

logicky vyzdvihuje pouze přednosti svého zařízení. Požádali jsme proto prodejce o možnost 

navštívit referenční pracoviště, kde jsou jednotlivá zařízení již instalována. Jsme přesvědčeni, 

že obsluhující personál (radiologický asistent) dokáže optimálně informovat o rtg přístroji. Při 

denní práci s přístrojem odhalí jeho přednosti a hlavně jeho nedostatky. 

Navštívili jsme Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, kde jsme měli možnost vidět dva typy 

přístrojů. První typ SWISSRAY spadá pod srbského výrobce a jedná se o přístroj, kdy v r.2017 

upadla v Ústí nad Labem rentgenová hlavice. Podle sdělení personálu je jeho obsluha velice 

intuitivní, dobře se ovládá, snímky mají vysokou kvalitu. Problém je však se servisem  a s příliš 

dlouhou dobou oprav. Druhý typ je AGFA a podle obsluhy se špatně ovládá rtg stůl, kdy se 

poruchy ovládání projevovali již od instalace, zdlouhavě se načítají data pacientů do systému. 

Dále jsme navštívili FN Brno Bohunice, kde nám byl představen přístroj firmy GE Healthcare. 

Tento přístroj pracuje s přímou digitalizací v plné automatice, pracuje bez poruch. Personál je 

s ním velice spokojen, snímky jsou ve vysoké kvalitě. 

Dalším navštíveným pracovištěm byla Městská nemocnice Čáslav, kde jsme viděli přístroj 

firmy Siemens. Jedná se o přístroj s přímou digitalizaci v plné automatice. Zařízení je vybaveno 

dvěma detektory (jeden pevný ve vertigrafu a jeden mobilní ve stole). Přístroj je v provozu 24 

hod. (hlavní provoz 7-15 hod, dále nepřetržitá služba pro neodkladné a akutní stavy) a pracuje 

mailto:info@poliklinikazr.cz
http://www.poliklinikazr.cz/


                                                              

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 

Studentská 1699/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Email: info@poliklinikazr.cz telefon: 566 690 111 web: www.poliklinikazr.cz 

bez poruch. Personál hodnotí zařízení jako vysoce kvalitní a bezporuchové. Ovládání přístroje 

je intuitivní a logické. Snímky jsou ve vysoké kvalitě a do několika vteřin po provedené 

expozici.  

Případný servis je zajištěn okamžitě po nahlášení závady. Konstrukce a dílenské zpracování 

zařízení je precizní. Z našeho pohledu a subjektivního hodnocení se jako zatím jedná o nejlepší 

přístroj, který jsme při svých návštěvách viděli.  

 

2.5. Koncept dlouhodobého prostorového řešení obsazení Polikliniky 

Kritériem hodnocení tohoto bodu jsou zápisy ze schůzek – kritérium splněno – možná 

kontrola přímo na Poliklinice 

V průběhu roku 2019 proběhla celá řada schůzek z hlediska prostorového řešení obsazení 

Polikliniky. Jako první na řadě byl návrh na vybudování lékárny, kdy se dlouho diskutovalo o 

pronájmu lékárny a s tím souvisejících úprav vstupních prostor do polikliniky. Po mnoha 

schůzkách a jednáních byl schválen konečný projekt, který citlivě upravuje vstupní prostory. 

Zároveň s tím budou využity prostory v suterénu, kde byla kancelář IT a dílna údržby. Tyto 

provozy byly přesunuty jinam. Přesun probíhal v průběhu podzimu a zimy. 

V souvislosti s budováním lékárny a přesunem VZP do jiných prostor se uvolnila malá 

kancelář VZP, o jejíž pronájem požádal MUDr. Krejčík na rozšíření své ordinace. Rozšířením 

této ordinace se splní veškeré požadavky hygieny na provoz ambulance tohoto obvodního 

lékaře. 

Vzhledem k nedostatku prostor pro lékaře se zvažoval pronájem nebo přestavba 4. patra. 

Dopisem bylo osloveno několik vybraných firem, žádný oslovený subjekt však neprojevil 

zájem o tento pronájem. V případě přestavby prostoru městem se jedná o investice v řádech 

5,5 až 6 mi. Kč bez DPH. Tento problém zůstává nadále otevřený. V rámci 4. patra se 

diskutovala i možnost rozšíření pro Kolping, ředitel však nenašel prozatím další možnosti 

využití a především zdrojů financování na takové rozšíření. 

V roce 2019 se hledaly vhodné prostory pro zubařskou ordinaci. Veškerá jednání byla ztížena 

požadavky hygieny a lékařů. Teprve na konci roku 2019 došlo ke shodě, kde ordinace 

vybudovat. V průběhu roku 2020 dojde tedy k přesunům několika provozů. V suterénu skončí 

provozy pedikúry a kadeřnictví a místo nich bude vybudována kancelář pro Charitu, která 

uvolní prostory ve 3. patře pro vybudování ordinací. Rovněž skončí provoz kosmetiky, do 

kterého bude přesunut masér, který rovněž uvolní prostory pro ordinace. Bude to v podstatě 

akce „Kulový blesk“, kdy dojde ke stěhování několika provozů. 

 

3. KLÍČOVÉ INVESTICE 

 

3.1. Přestavba RHB – 1. etapa, dokončení, přesun vodoléčby 

Kritériem hodnocení tohoto bodu je uvedení do provozu – kritérium splněno  

Prostory rehabilitačního oddělení se nezměnily již několik let. Za tu dobu se postupně staly 

nevyhovujícími, a to jak pro pacienty, tak pro zdravotnický personál. Koncem roku 2018 byla 

zahájena tolik očekávaná přestavba rehabilitace. Bourací práce a hluk otřásaly celou 

poliklinikou, nicméně výsledek stojí za to. Po hrubých pracích, při kterých byly udělány zcela 

nové rozvody vody, elektřiny a především vzduchotechniky a odděleny prostory mezi 

jednotlivými vanami a místnost pro odpočinek, byly zahájeny polepy stěn a podlah 

speciálními vinylovými materiály. Vodoléčba se ihned vyloupla v příjemných tlumených 

barvách, které dokreslily pohodovou atmosféru. Nakonec byla přemístěna původní vodoléčba 

do nových prostor. Byly přesunuty původní vany a jedna vana byla zakoupena nově. 
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3.2. Nové okénko na laboratoř 

Kritériem hodnocení instalace nového okénka  – kritérium splněno 

V průběhu roku jsme zvažovali několik variant okénka na laboratoř, aby jeho umístění 

vyhovovalo nejen z hlediska praktičnosti, ale i z hlediska požadavků akreditace. Po několika 

návrzích byla vybrána konečná varianta, která byla instalována v prosinci 2019. 

3.3. Malování RHB 

Kritériem hodnocení stavu dle skutečnosti – kritérium splněno, je možné nahlédnout 

Provedli jsme malování pouze dvou místností a to především z důvodu, že v suterénu budou 

v r. 2020 probíhat velké stavební práce a bylo by neefektivní provádět malování před jejich 

dokončením. 

3.4. Nákup masážní vany 

Kritériem hodnocení tohoto bodu je předávací protokol – kritérium splněno – je možno 

nahlédnout do účetnictví nebo i do programu CROSEUS. 

Byl zakoupena nová masážní vana v částce 180 tis., stará vana byla vyřazena.  

3.5. Splátka pletysmografu, UZ angiologie, splátka panoramatického RTG 

Kritériem hodnocení těchto bodů jsou bankovní výpisy – kritérium splněno 

Splátky byly uhrazeny, možnost nahlédnout do bankovních výpisů 

 

4. PROPAGACE ČINNOSTI ORGANIZACE 

4.1. Počet článků/inzerátů v novinách 

Kritériem hodnocení tohoto bodu jsou 4 články v různých novinách – kritérium splněno 

4.1.1. Články: 

Žďárský zpravodaj 

Žďár má svoji fyzioterapii. Jaké to má výhody? 

https://www.zdarns.cz/media/files/zdarsky-zpravodaj/2019-02.pdf 

Nová vodoléčba přinese větší intimitu 

https://www.zdarns.cz/media/files/zdarsky-zpravodaj/2019-05.pdf 

Novinky na poliklinice: dokončení 4. patra a nová lékárna 

https://www.zdarns.cz/media/files/zdarsky-zpravodaj/2019-09.pdf 

Angiologická ambulance má smlouvu s Oborovou pojišťovnou a nový přístroj 

https://www.zdarns.cz/media/files/zdarsky-zpravodaj/2019-10.pdf 

 

 

Žďárský deník 

VZP ze žďárské polikliniky zmizí, město upřednostnilo další lékárnu 

https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/vzp-ze-zdarske-polikliniky-zmizi-mesto-

uprednostnilo-dalsi-lekarnu-20190927.html 

Pacienti žďárské polikliniky si užívají novou vodoléčbu 

https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/pacienti-zdarske-polikliniky-si-uzivaji-novou-

vodolecbu-20190521.html 
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4.1.2. Inzerce: 

 

Novoměstsko: 

https://noviny.nmnm.cz/pdf/2019/nm03_19.pdf 

 

Žďárský deník 

Článek v rámci inzerce: Nákup panoramatického RTG 

Článek v rámci inzerce: Fyzioterapie na poliklinice 

Inzerce ve čtyřech zpravodajích: Hledáme uklízečku 

Článek v rámci inzerce: Přestavba rehabilitace na poliklinice dokončena 

Inzerce 1x: Hledáme fyzioterapeuta   

Článek v rámci inzerce: Angiologická ambulance má smlouvu s oborovou pojišťovnou 

Inzerce ve třech zpravodajích: Výdejna zdravotnických prostředků 

 

Top lifestyl 

 

Článek v rámci inzerce: Nákup panoramatického RTG 

Článek v rámci inzerce: Přestavba rehabilitace na poliklinice dokončena 

Článek v rámci inzerce: Angiologická ambulance má smlouvu s oborovou pojišťovnou 

Inzerce: Výdejna zdravotnických prostředků 

Inzerce: Hledáme uklízečku 

 

 

4.1.3. Ostatní 

Televizní smyčka 

Každý měsíc reklamní smyčka – 5 minut na obrazovkách na Poliklinice 

 

Mapa 

Interaktivní odkazy na mapě města umístěné na náměstí 

Veškerá inzerce i na fcb 

 

 

5. SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM 

Spolupráce probíhala především prostřednictvím starosty města. Pravidelně jsme analyzovali 
některé problémy a příležitosti v organizaci. Byl nastaven systém pravidelného setkávání a 
informování. Spolupráce se starostou je velmi dobrá. Občas se vyskytnou menší komunikační 
problémy, které se snažíme ihned vyřešit. V předávání informací vidím malé rezervy. Od rady 
bych očekávala větší finanční podporu  především v oblasti investic. Jednání a komunikace 
s radou je rovněž velmi dobrá.  
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Příloha č. 1  
ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 
Kurzy absolvované rehabilitací: 
Martina Topinková, DiS. 
Seminář – fyzikální terapie – 13.9.2019 
 
Úhradová vyhláška, vykazování péče Rhb – 19.9.2019 
 
Sportovní rehabilitace – 25.10.2019 
 
Mgr. Dana Šamořilová 

DNS část D – 14.-17.2.2019¨ 
 
Seminář – fyzikální terapie – 13.9.2019 
 
Sportovní rehabilitace – 25.10.2019 
 
Jana Dvořáková 
DK v klinické praxi – 9.-10.11.2019 
 
Lenka Dočekalová 
DK v klinické praxi – 9.-10.11.2019 
 
Marcela Michálková 
Čtení z těla – 1.3.2019 
 
Terapie C páteře a hlavy – 17.5.2019 

 

 
Školení OKBH 2019 
Ing. Jana Kuncová  
Webinář – Postřehy z 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase - březen 2019 
Management ambulantních a laboratorních zařízení (modelace úhrad, sledování produkce, metody a 
nástroje controllingu) - září 2019 
Vedoucí a manažer kvality laboratoře V. /management rizik) - říjen 2019 
Akreditace zdravotnických laboratoří – zkušenosti a očekávané změny - říjen 2019 
 
 
MUDr. Marcela Daňková 
312. přednáškový večer spolku lékařů v Novém Městě na Moravě - leden 2019 
313. přednáškový večer spolku lékařů v Novém Městě na Moravě - březen 2019 
Jarní hematologické sympozium  - duben 2019 
XXXIII. Olomoucké hematologické dny – květen 2019 
Novinky v hematologii – září 2019 
XIV. Odborná imunohematologická konference 2019 – září 2019 
XIV. Brněnské hematologické dny – listopad 2019 
 
 
Mgr. Helena Lidmilová 
XXXI. Celostátní pracovní konference laborantů a sester – duben 2019 
XXXIII. Olomoucké hematologické dny – květen 2019 
 
Renata Šimečková 
Mezikalibrační kontroly měřidel (metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři II.) – březen 2019 
Webinář – Postřehy z 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase – duben 2019 
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Irena Hanusová 
Webinář – Postřehy z 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase – duben 2019 
XIV. Brněnské hematologické dny – listopad 2019 
 
Marie Panáčková 
Webinář – Postřehy z 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase – duben 2019 
XIV. Brněnské hematologické dny – listopad 2019 
 
Renata Straková 
Webinář – Postřehy z 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase – duben 2019 
Specifika komunikace s klienty s Alzheimerovou chorobou – květen 2019  
 
Hana Tesárková 
Webinář – Postřehy z 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase – duben 2019 
Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby – duben 2019 
 
Alena Mazánková 
Webinář – Postřehy z 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase – duben 2019 
 
Školení výdejna zdravotnických prostředků 
Hana Kafková 
Úhradová vyhláška – 19.9.2019 
Management ambulantních a laboratorních zařízení – 26.9.2019 
Vzdělávací akce Zdravotnické prostředky 2019 – 4.4.2019 
Pravidelné sledování informačních stránek MEDIOX, VZP a SUKLu 
Seznámení s novinkami na trhu – firmy Hartmann, Depend, Abena, Sei, Panop, Ortex, Sanomed 
apod. 
 
Hana Jánošová 
Pravidelné sledování informačních stránek MEDIOX, VZP a SUKLu 
Seznámení s novinkami na trhu – firmy Hartmann, Depend, Abena, Sei, Panop, Ortex, Sanomed 
apod. 
 
Školení angiologie 
Edita Trávníčková 
MUDr. Martin Petrlík 
Kamila Hromádková 
MUDr. Petr Uhlíř 
 
Angiologický kongres 06/2019 
Lymfologický kongres 10/2019 
 
Školení psychiatrie 
MUDr. Veronika Stolaříková 
61. Česko-slovenské psychofarmakologické konference v lázních Jeseník – leden 2019 
 
Školení RTG    
MUDr. Věra Soukupová 
Paprsky Vysočiny – radiologické fórum 05/2019 
 
Bc. Marie Horáková 
Telemedicína – kongres o informačních technologiích ve zdravotnictví 03/2019 
 
Školení administrativa 
Alena Švomová 
Telemedicína – kongres o informačních technologiích ve zdravotnictví 03/2019 
PINEL plus – novinky v ambulantním software (vyúčtování, edávky) – 03/2019 
Konference uživatelů MARIE PACS 2019 -  09/2019 
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Novinky a změny v aplikaci IS HIPPO – 09/2019 
PINEL plus – novinky v ambulantním software (eNeschopenky) – 10/2019 
 
Lucie Holá 
Fakturace, daňové doklady, pokladna a pokladní činnosti 2019 – 05/2019 
BOZP pro manažery, bezpečáky a personalisty v podmínkách roku 2019 prakticky a přehledně – 
06/2019 
Aplikace DPH ve zdravotnictví – 11/2019 
Účetní závěrka 2019 a novinky 2020 – pro obce a příspěvkové organizace – vyhláška 410 – 11/2019 
Marie Sobotková 
Daň z příjmů ze závislé činnosti – 01/2019 
Legislativní novinky roku 2019 pro mzdové účetní– 01/2019 
 
Ing. Ilona Komínková 
Management ambulantních a laboratorních zařízení (modelace úhrad, sledování produkce, metody a 
nástroje controllingu) - září 2019 
 
 
 
 
Školení údržba 
Vilém Hříbek 
Technická zařízení 2019 – povinné revize stavu a provozuschopnosti – 06//2019 
 
Všichni zaměstnanci absolvovali školení BOZP a PO a školení první pomoci 
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