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Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí je akreditovaným zdravotnickým zařízením
s dlouhodobou tradicí. Hlavním předmětem činnosti je poskytování komplexní
specializované léčebně preventivní péče pacientům s poruchami zdraví, které mají vleklý
průběh a potřebují zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením. Jedná
se především o pacienty po operacích a úrazech pohybového aparátu, s onemocněním
neurologického systému a nemocné s bolestmi páteře a kloubů.
Kapacita našeho zdravotnického zařízení je 220 lůžek včetně nadstandardně vybavených
bezbariérových pokojů. Od roku 2013 je v provozu nová přístavba hlavní budovy PARKPAVILON. Zde nabízíme klientům s vyššími nároky na ubytovací služby
bezbariérové a klimatizované dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.
Vizí rehabilitačního ústavu je poskytování špičkové léčebně rehabilitační péče
hospitalizovaným i ambulantním pacientům v bezpečném a příjemném prostředí.
Hlavním cílem je kontinuální zvyšování kvality poskytované lékařské, rehabilitační
a ošetřovatelské péče s respektováním individuálních potřeb klientů, kvalitně a průkazně
vedená zdravotnická dokumentace a zajišťování průběžného vzdělávání zaměstnanců.
Při výkonu své práce se zaměřujeme na individuální přístup k pacientovi, respektování
jeho práv a potřeb s ohledem na jeho zdravotní, kulturní a jazykové odlišnosti.
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí zároveň poskytuje klientům tyto doplňkové činnosti:
ubytovací služby
hostinská činnost
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů
a jejich nenahraných nosičů
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III s výjimkou
kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických
prostředků
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti
masérské, rekondiční a regenerační služby
kopírovací práce
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci
a rekondici
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Vývoj hospodaření v roce 2014

Největším zdrojem příjmů v hospodaření organizace byly úhrady od zdravotních
pojišťoven. V roce 2014 byly zrušeny regulační poplatky hrazené pacienty za dobu
hospitalizace a pouze díky kompenzaci těchto finančních prostředků od zdravotních
pojišťoven se dosáhlo vyšších příjmů než v roce 2013.
Za rok 2014 se podařilo Rehabilitačnímu ústavu dosáhnout zlepšeného výsledku
hospodaření.

V r. 2014 bylo hospodařeno s těmito finančními prostředky:
Hlavní činnost
výnosy od zdravotních pojišťoven
ostatní příjmy

69 649 274,01 Kč
4 925 489,07 Kč

c e l k e m výnosy
c e l k e m náklady
hospodářský výsledek – zisk po zdanění

73 896 802,18 Kč
72 077 858,69 Kč
1 818 943,49 Kč

Doplňková činnost
příjmy
výdaje
hospodářský výsledek – zisk po zdanění
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677 960,90 Kč
520 722,97 Kč
157 237,93 Kč

Přehled nákladů

Z porovnání jednotlivých položek nákladů vyplývá navýšení nákladů na opravy a údržbu
budovy a areálu rehabilitačního ústavu. K navýšení nákladů došlo i u mzdových nákladů,
ostatních služeb a spotřeby materiálu, kde nejvyšší nárůst proběhl u nákupu léčiv, který
byl ovlivněn skladbou hospitalizovaných pacientů.
U nákladů na energie a na nákup drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku naopak došlo ke snížení proti roku 2013.
Zvýšená daňová povinnost je důsledkem toho, že nelze uplatňovat daňové odpisy majetku.

Přehled nákladů v tis. Kč (sumárně)
2013
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociál.pojištění
Zákonné sociál.náklady
Jiné sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Odpis pohledávek
Úroky
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodané zboží
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Daň z příjmu
Drobný dlouhodobý hm. a nehm.majetek
Celkem

2014
5 522
3 668
2 846
3 039
26 185
8 652
245
109
95
0
264
91
1 954
33
553
191
1 381
4 237
59 065
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6 593
3 376
13 725
4 408
27 834
9 288
261
110
87
9
200
65
1 933
20
372
306
817
3 195
72 599

Přehled výnosů
Přehled výnosů v tis. Kč (sumárně)
2013
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Výnosy z prodeje materiálu
Jiné ostatní výnosy
Příspěvky a dotace na provoz
Zúčtování fondů
Celkem

62 974
37
113
2
1 229
0
0
64 355
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2014
74 102
23
77
0
373
0
0
74 575
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Přehledy vyúčtování zdravotním pojišťovnám
Platby od zdravotních pojišťoven se v roce 2014 řídily platnou úhradovou vyhláškou
č. 428/2013 Sb., o stanovení hodnot bodu, která stanovila paušální sazbu za ošetřovací
den na 105 % sazby za ošetřovací den platné v roce 2012.

Body vyúčtované ZP (v tis.) - Hospitalizace, odbornost 2U1

VZP
VoZP
ČPZP
Oborová ZP
Zam.pojišťovna Škoda
ZPMV
Metal-Aliance
Celkem

111
201
205
207
209
211
217
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2013
23 972
2 509
1 491
1 627
1 117
5 822
0
37 795

2014
26 946
3 284
2 390
1 971
1 242
7 203
0
43 036

Body vyúčtované ZP (v tis.) - Ambulance, odbornosti 201, 501, 902

VZP
VOZP
ČPZP
Oborová ZP
Zam.pojišťovna Škoda
ZPMV

201
2013
2014
172
98
22
9
24
15
18
9
2
1
57
27

odbornosti
501
2013
2014
1
0
0
0
0
2

0
1
0
0
0
1

902
2013
2014
618
460
71
43
55
53
35
47
7
4
175
151

Odbornost 201 – ambulantní specialisté – rehabilitační a fyzikální medicína
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Odbornost 501 – ambulantní specialisté – chirurgie

Odbornost 902 – výkony fyzioterapeutů
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Počty pojištěnců – Ambulance, odbornosti 201, 501, 902
2013
645
77
65
49
7
200

VZP
VOZP
ČPZP
Oborová ZP
Zam. pojišťovna Škoda
ZP min. vnitra

2014
397
50
56
35
5
121

Počty pojištěnců - Hospitalizace
2013
VZP
VOZP
ČPZP
Oborová ZP
Zam. pojišťovna Škoda
ZP min. vnitra
Celkem

2014
897
96
61
62
40
223
1 379
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1 006
113
80
70
45
265
1 579

Počty ošetřovacích dnů vyúčtovaných ZP
2013
30 926
3 402
1 963
2 155
1 478
7 412
47 336

VZP
VOZP
ČPZP
Oborová ZP
Zam. pojišťovna Škoda
ZP min. vnitra
Celkem
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2014
32 013
3 966
2 673
2 352
1 474
8 648
51 126

MAJETEK
Rehabilitační ústav hospodařil s majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje, který mu byl
svěřen k hospodaření včetně majetku, který nabyl vlastní činností, darem, děděním apod.
K 30. 6. 2014 byl zřizovatelem proveden bezúplatný převod movitého majetku
z Pardubického kraje do vlastnictví rehabilitačního ústavu. Naše příspěvková organizace
tudíž od 1. 7. 2014 hospodaří s majetkem vlastním, ale nadále i majetkem ve vlastnictví
Pardubického kraje tj. s nemovitým majetkem a majetkem pořízeným z grantových
projektů.
Vymezení majetkových práv a způsob hospodaření je dán Zřizovací listinou, která nabyla
účinnosti dnem 1. 5. 2003 a Smlouvou o bezúplatném převodu majetku z 30. 6. 2014.
Odpisování majetku je prováděno rovnoměrným způsobem a odpisové sazby a třídy
majetku jsou stanoveny.
V roce 2014 byla Rehabilitačnímu ústavu zřizovatelem poskytnuta investiční dotace ve výši
4.660 tis. Kč na částečnou úhradu splátek úvěru poskytnutého na rekonstrukci hlavní
budovy a přístavbu budovy PARKPAVILONU.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31. 12. 2014
Pozemky
Software
Umělecká díla a předměty
Budovy, stavby
Výpočetní technika
Energetické stroje a hm. zařízení.
Pracovní stroje a zařízení
Přístroje a zvl. tech. zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Zdravotnické přístroje

720 392,00
473 098,00
268 600,00
141 716 733,00
77 589,80
1 813 701,25
1 591 786,60
3 852 912,00
17 826,00
239 188,40
460 493,00

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31. 12. 2014
018 11, 018 19
028 10, 028 11
028 20, 028 21
028 30, 028 31
028 40, 028 41
028 50, 028 51

Drobný dlouh.nehmotný majetek
547 872,22
Nábytek a vnitř. vybavení
16 834 920,30
Speciál. zdravot.přístroje
2 040 682,10
Dílenské a hospod. nástroje
375 277,40
Kuchyňské potřeby a nádobí
553 577,02
Ostatní drobný hmot. majetek
5 276 368,88
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Zásoby
O zásobách se účtuje způsobem „A“ s výjimkou léků a zdravotnického materiálu, které se
účtují ihned do spotřeby. K 31. 12. 2014 se na základě provedené inventarizace léčiv a
zdravotnického materiálu provádí zúčtování těchto zásob na sklad.

Inventarizace
Nařízením ředitelky č. 3/2014 ze dne 4. 12. 2014 bylo stanoveno provedení inventarizace
veškerého majetku organizace a majetku svěřeného do správy na základě zřizovací listiny
k 31. 12. 2014. Inventarizace proběhla v souladu s vnitřními předpisy a její závěrečná
zpráva byla předložena zřizovateli. Nebyly zjištěny závady ani nedostatky.

Pohledávky a závazky k 31. 12. 2014 v tis. Kč
Pohledávky celkem
Pohledávky po lhůtě splatnosti

2 300
7

Závazky celkem
Závazky po lhůtě splatnosti

9 607
-2

Na podrozvahových účtech jsou dále vedeny odepsané pohledávky, jejichž vymáhání se
stalo neekonomické. Jedná se většinou o regulační poplatky za dobu hospitalizace
v našem zdravotnickém zařízení.

Přehled finančních fondů
V souladu s platnou legislativou hospodaří organizace s finančními fondy, na kterých
účetně sleduje finanční prostředky dle účelu jejich tvorby a použití.
Fond kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
Počáteční zůstatek
12
Základní příděl
261
Čerpání
238
35
Konečný zůstatek
Fond reprodukce majetku k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
Počáteční zůstatek
Tvorba z odpisů
Dotace z rozpočtu zřizovatele
Čerpání celkem – TZ majetku
Úhrada investičního úvěru
Odvod zřizovateli
Konečný zůstatek
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14 074
1 933
4 660
1 016
9 241
3 000
7 410

Rezervní fond k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
Počáteční zůstatek
Tvorba z darů
Příděl ze ZHV
Čerpání – k dalšímu rozvoji své činnosti
Konečný zůstatek

13 688
34
5 290
-13
18 999

Fond odměn k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
Počáteční zůstatek
Příděl ze ZHV
Čerpání
Konečný zůstatek

17
0
0
17
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Zdravotnické ukazatele
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí poskytuje pacientům komplexní léčebnou
rehabilitaci. Rehabilitační ústav je zaměřen na rehabilitační péči především pohybového
ústrojí - po operacích a úrazech pohybového ústrojí, s onemocněním neurologického
systému.
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí je pracoviště následné péče, akreditované
společností Spojená akreditační komise ČR - SAK, o. p. s. Cílem pro rok 2014 bylo obhájit
akreditaci a získat opět certifikát akreditovaného pracoviště na dobu dalších tří let, což se
v prosinci 2014 podařilo.
Početnou skupinou pacientů jsou pacienti s funkční poruchou a svalovou dysbalancí
celého pohybového ústrojí, včetně páteře. Rehabilitační ústav přijímá k hospitalizaci
pacienty s nemocemi centrálního a periferního nervového systému, například
s kořenovými syndromy páteře, neuralgiemi, stavy po mozkovém infarktu, stavy po
úrazovém i neúrazovém intrakraniálním krvácení, myelopathiemi. Pacienty
s metabolickými nemocemi, kteří mají kloubní a nervové komplikace.
Pacientům je vždy, na základě vstupního vyšetření rehabilitačním lékařem, vypracován
individuální rehabilitační plán, který je přizpůsoben hlavní diagnóze. Je zachována
individualita pacienta, respektováno soukromí a práva pacientů. Plán rehabilitační léčby
se přizpůsobuje na základě opakovaných vyšetření aktuálního zdravotního stavu pacienta.
Rehabilitační ústav přijímá pacienty k hospitalizaci z celé ČR i ze zahraničí.
Kromě hospitalizovaných pacientů využívají rehabilitační léčbu i pacienti formou
ambulantní péče.
Tito pacienti jsou vyšetřeni v ambulanci rehabilitační a fyzikální medicíny. Ambulantním
pacientům je naordinován individuální rehabilitační plán léčby, který je přizpůsoben jednak
zdravotnímu stavu pacienta a jeho časovým možnostem.
Rehabilitační ústav nabízí i wellness pobyty pro relaxaci.
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí spolupracuje především s Pardubickou krajskou
nemocnicí, Orlickoústeckou nemocnicí, Litomyšlskou nemocnicí a Fakultní nemocnicí
Hradec Králové, v neposlední řadě FN Motol Praha, FN KV Praha i s dalšími významnými
pracovišti po celé ČR.
Poskytovaná léčebná rehabilitace:
Individuální léčebná rehabilitace
Ergoterapie
Skupinová léčebná rehabilitace – v bazénu, ve velké tělocvičně, relaxační skupina
Elektroléčebné terapie
Vodoléčebné terapie
Pressoterapie
Fototerapie
Masáže
Terapie na přístrojích
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Cíle léčebné rehabilitační péče v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí:
zvyšovat kvalitu poskytovaných zdravotních služeb
provádět zdravotní služby s respektem na individualitu každého pacienta v souladu
s Kodexem práv pacientů a platné legislativy
zajistit bezpečné a zároveň příjemné prostředí pro pacienty nabídnout a poskytnout
pacientovi rehabilitační a ošetřovatelskou péči na špičkové úrovni
pružně reagovat na požadavky hospitalizovaných pacientů a pacientů placených
léčebných pobytů
zlepšení potíží pohybového systému pacientů
poskytnout pacientovi preventivní program formou autoterapie a edukace
dodržovat Etický kodex zdravotnických pracovníků
aplikovat rehabilitační léčbu za použití nejnovějších poznatků v rehabilitační léčbě,
jak u nás, tak v zahraničí
sledovat a analyzovat spokojenost hospitalizovaných pacientů

Nejvíce zastoupené diagnózy u hospitalizovaných pacientů v roce 2014:
Nejvíce zastoupené diagnózy u hospitalizovaných pacientů v roce 2014 jsou pacienti
s vertebrogenním algickým syndromem a náhradou kloubů.
M 54.5 bolesti dolní části zad 381 pacientů
Z 96. 6 náhrada kyčelních kloubů
251 pacientů
M 51.1 onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének
M 54.8 jiné dorzalgie 130 pacientů
M 54.9 dorzalgie NS 129 pacientů
M 53.1 cervikobrachiální syndrom
98 pacientů

131 pacientů

Počet hospitalizovaných pacientů, průměrný počet ošetřovacích dnů, celkový počet
ošetřovacích dnů:
Průměrná ošetřovací doba hospitalizovaných pacientů za rok 2014 činí 30,5 dnů, o něco
méně než v roce 2013. Během devíti let, které jsou uvedeny v tabulce č. 2 činí průměrná
ošetřovací doba 27,7 dnů. Vzhledem ke stále náročnějším a složitějším diagnózám
pacientů se průměrná ošetřovací doba neustále zvyšuje již od roku 2009.
Počet ošetřovacích dní u hospitalizovaných pacientů celkem za rok 2014 činí 51 126 dnů.
V porovnání s předcházejícími lety je zde patrný velký nárůst počtu ošetřovacích dnů, a to
především proto, že došlo k navýšení počtu lůžek (v roce 2009, 2013), a také ke složitosti
a náročnosti léčby pacientů, (viz tabulka č. 3).
V průběhu roku 2009 se postupně navyšoval počet lůžek v rehabilitačním ústavu, včetně
nadstandardně vybavených bezbariérových pokojů a tím i počet hospitalizovaných
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pacientů (viz tabulka č. 1). V roce 2013 byl otevřen PARKPAVILON se 42 lůžky, včetně
nadstandardně vybavených pokojů. PARKPAVILON převážně využívají pacienti na
placených léčebných pobytech.
V ambulantní ordinaci, která je součástí Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí, bylo
provedeno celkem 470 vyšetření.
Počet hospitalizovaných pacientů za r. 2006 - 2014:
Tabulka č. 1
r. 2014
1676 pacientů
r. 2013
1381 pacientů
r. 2012
1798 pacientů
r. 2011
2130 pacientů
r. 2010
2090 pacientů
r. 2009
1979 pacientů
r. 2008
1546 pacientů
r. 2007
1515 pacientů
r. 2006
1580 pacientů
Průměrná ošetřovací doba r. 2006 - 2014 :
Tabulka č. 2
r. 2014
30,5 dnů
r. 2013
34,2 dnů
r. 2012
31,3 dnů
r. 2011
27,3 dnů
r. 2010
26,6 dnů
r. 2009
27,5 dnů
r. 2008
24,3 dnů
r. 2007
24,6 dnů
r. 2006
22,8 dnů
Počet ošetřovacích dnů celkem sledovaných od r. 2006 - 2014:
Tabulka č. 3
r. 2014
51 126 dnů
r. 2013
47 292 dnů
r. 2012
56 257 dnů
r. 2011
58 186 dnů
r. 2010
56 129 dnů
r. 2009
51 218 dnů
r. 2008
37 620 dnů
r. 2007
37 069 dnů
r. 2006
23 624 dnů
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Stavební úpravy

Hlavními akcemi realizovanými v roce 2014 v rehabilitačním ústavu bylo:
provedení stavebních úprav 3. patra,
výměna oken v kavárně, v kuchyni a v přízemí budovy Jiřička
oprava dlažby a zábradlí na terasách
Opravy v hlavní budově
Z důvodu vzlínající vlhkosti byla provedena oprava venkovních podezdívek v pravé části
hlavní budovy.
Souběžně probíhaly i opravy obou teras v 1. patře. Byla provedena výměna zábradlí. Na
terasách byla položena nová dlažba.
V interiéru budovy proběhla výměna poškozených dveří v pokojích pacientů i místnostech
určených pro personál nebo léčebnou rehabilitaci.
Nejvýznamnější akcí roku 2014 bylo provedení stavebních úprav ve 3. patře, které
probíhaly od srpna do konce listopadu. Rekonstruováno bylo sedm pokojů, chodba,
sociální zařízení a kuchyňka. V rámci této akce byly provedeny i rekonstrukce technických
místností na 1. a 2. patře.
Dále byla provedena výměna starých, špatně těsnících oken v kavárně, včetně oken a
dveří v předsálí kavárny a výměna oken v kuchyni a ve skladu špinavého prádla v 1. patře.
V období přerušení provozu o vánočních svátcích byla provedena výměna PVC podlah ve
vybraných pokojích.
Opravy v objektu Jiřička
V rámci oprav objektu Jiřička proběhla oprava venkovní dlažby, současně byly provedeny
drobné opravy. V prosinci se uskutečnila výměna oken v přízemí budovy.
Opravy venkovních prostor
V parku se v květnu provedla výměna starého oplocení za nové, včetně výměny oplocení
u vodáren. Byl opraven skleník, rekonstruována skleníková konstrukce včetně podezdívky.
Také došlo k obměně regálového systému ve skleníku. Proběhla oprava dlažby u zadního
traktu za budovou, včetně zadní komunikace.
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Personální a mzdová statistika
Rehabilitační ústav je příspěvkovou organizací Pardubického kraje a jeho statutárním
zástupcem je ředitelka. Rehabilitační ústav se člení na tři organizační úseky - zdravotnický,
provozně-technický a ekonomický. Zdravotnický personál činí 76% celkového počtu
zaměstnanců a zbývajících 24% tvoří administrativní pracovníci, pracovníci stravovacího
provozu a ostatních profesí.
V období roku 2014 došlo k mírnému nárůstu počtu personálu. Celkem bylo přijato 23
zaměstnanců, pracovní poměr ukončilo 8 zaměstnanců, na mateřskou dovolenou odešlo
6 zaměstnankyň.
Vývoj počtu zaměstnanců (fyzické počty k poslednímu dni v roce)
2012
2013
Lékaři
13
Všeobecné sestry a zdrav. asistent
35
Fyzioterapeuti + ergoterapeuti
18
Nutriční terapeut
1
Maséři
6
Sanitáři
12
THP
10
Stravovací provoz
6
Ostatní profese
9
CELKEM
110

2014
13
30
14
1
5
12
8
5
9
97

12
36
14
1
5
13
10
5
10
106

K 31. 12. 2014 pracovalo v rehabilitačním ústavu celkem 106 zaměstnanců, tj. 9 %
navýšení oproti roku 2013. Na základě dohod o pracovní činnosti vykonávalo práci 20
zaměstnanců a v průběhu roku bylo uzavřeno 24 dohod o provedení práce.
Grafická struktura zaměstnanců k 31. 12. 2014:
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Přehled mzdových nákladů organizace za období 2012 – 2014 v tis. Kč

Přehled vynaložených prostředků na platy za období let 2010 – 2014 v tis. Kč
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Vývoj průměrného platu v organizaci za období let 2010 – 2014 v Kč

Vývoj počtu zaměstnanců za období let 2010 – 2014

- 21 -

Náklady na platy v roce 2014
Druh nákladů

Č. ř.
1.

Prostředky na platy bez OON

2.

Ostatní osobní náklady

3.

Mzdové náklady C E L K E M

Skutečnost k
31. 12. 2014
25 964 784
1 740 553
27 705 337

Související náklady
Č. ř.

Náklady vynaložené na zdrav. a soc. pojištění

Skutečnost k
31. 12. 2014

4.

Zdravotní pojištění

8 599 335

5.

Sociální pojištění

3 684 272

6.

Náhrady DPN

7.

Výdaje na ZP a SP C E L K E M

128 520
12 412 127

Plnění závazných a orientačních ukazatelů v roce 2014
stanovených zřizovatelem

ukazatelé 2014

Závazný ukazatel
Prostředky na platy v absolutní výši (k ř. 1)
Plnění závazných ukazatelů
prostředky na platy
v procentech
Orientační ukazatel
Ostatní osobní náklady
(k ř. 2)
Průměrný přepočtený ev. počet prac.
Plnění orientačních
ukazatelů v procentech

výše v Kč a % plnění
31 000 000
84 %
výše v Kč a % plnění
2 000 000
130 osob

ostatní osobní náklady

87 %

průměrný přepočtený
evidenční počet prac.

73 %
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Náklady na platy roce 2014 v procentech

Č. ř.

Druh nákladů - platové složky

% plnění nákladů

1.

Platové tarify

65,88%

2.

Příplatky

12,44%

3.

Přesčasy

2,45%

4.

Pracovní pohotovost

0,23%

5.

Odměny mimořádné

10,25%

6.

Náhrady platů

7.

Náklady na platy bez OON
25 964 tis. Kč

8,75%
100,00%
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Vzdělávání
Jedním z hlavních cílů organizace je zajišťovat vzdělávací aktivity pro zaměstnance,
podílet se na prohlubování a obnovování jejich odborných dovedností a znalostí, nadále
rozvíjet a zavádět do praxe naši speciální metodu „INFINITY method®“. Díky nastavenému
systému vzdělávání zvyšovat kvalitu poskytované léčebně rehabilitační péče.
V rámci celoživotního a dalšího vzdělávání se zaměstnanci zúčastnili několika odborných
seminářů a kurzů.
Ve dnech 18. 9. - 19. 9. 2014 se uskutečnil již VIII. ročník Brandýského sympózia, který
navštívilo cca 350 účastníků. Hlavním tématem kongresu byla „Bránice, dno ústní, dno
pánevní a jejich vztahy k interním poruchám a k pohybovému systému“. Samostatná
sesterská část nabídla účastníkům přednášky na témata „Ošetřovatelství v sesterské
praxi“ a „Specifické aspekty péče při práci středního zdravotnického personálu“.
Sympózium bylo určeno především lékařům z oborů rehabilitační a fyzikální medicíny,
ortopedie, neurochirurgie, neurologie, revmatologie, praktickým lékařům, fyzioterapeutům,
ergoterapeutům, střednímu zdravotnickému personálu a studentům. Odbornými garanty
tohoto ročníku byli Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., Prof. Dr. med. Marcela LippertováGrünerová, Ph.D. a pro sesterskou sekci PhDr. Mgr. Martina Šochmanová, MBA.
Rehabilitační ústav se dále zaměřuje na pravidelné interní semináře, které souvisí
s poskytováním léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče. Semináře jsou určeny všem
zdravotnickým pracovníkům a jejich cílem je sjednotit poznatky v praxi a neustále
obnovovat a rozšiřovat dovednosti zaměstnanců. V závěru roku proběhl pravidelný
seminář „Neodkladná péče“, který vedl MUDr. Pavel Svoboda, ředitel zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje.
Na odborných kongresech, konferencích, kurzech a seminářích se snažíme prezentovat
rehabilitační ústav s úspěšnou rehabilitační metodou INFINITY method®.
Školení technicko-hospodářských pracovníků se uskutečňuje v souvislosti s aktuálními
změnami právních předpisů. Zaměstnanci ekonomického a provozního úseku využili
nabídek externích firem.
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Sociální potřeby zaměstnanců
Sociální potřeby zaměstnanců jsou kryty z Fondu kulturních a sociálních potřeb, který je
tvořen v souladu se zákonem a vyhláškou o FKSP. Finanční prostředky z FKSP jsou
používány zejména v oblasti stravování a kultury.

Závodní preventivní péče
Zaměstnavatel má v souladu s platnou legislativou smluvně sjednaného poskytovatele
pracovnělékařské péče. V rámci smlouvy provádí vstupní, periodické, mimořádné
a výstupní prohlídky zaměstnanců. V roce 2014 se zaměstnanci zúčastnili pravidelných
preventivních lékařských prohlídek dle plánu. Celkové náklady na závodní preventivní péči
činili 25,1 tis. Kč.

Školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
Zaměstnanci přijatí do pracovního poměru absolvovali vstupní instruktáž a školení
v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany dle stanovené osnovy.

Kontrola pracovišť
Kontrola pracovišť z hlediska vyhledávání pracovních rizik a dodržování předpisů požární
ochrany na základě ZP § 102, odst. 3 a zák. č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů
§ 5 odst. 3 písm. e byla provedena v dubnu a říjnu. Kontrolu provedl bezpečnostní
a požární technik pan Ilja Michalec.
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