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pfiedkládám vám v˘roãní zprávu za r. 2006, ve kterém FN Motol zahájila dlouho plánovanou
rekonstrukci dûtské ãásti. Lze fiíci, Ïe se tím zavr‰uje úsilí kolektivu celé nemocnice, trvající
nûkolik desítek let. Dûtsk˘ monoblok jiÏ od svého otevfiení vykazoval tak závaÏné nedostatky,
zejména stavebního charakteru, Ïe jeho nepfietrÏité havarijní opravy si doslova vynutily potfiebu
komplexní rekonstrukce.

Cítím jako svou povinnost právû zde, ve v˘roãní zprávû za uplynul˘ rok, podûkovat v‰em
zamûstnancÛm nemocnice za ve‰kerou práci, kterou vûnovali tomuto projektu. ZároveÀ chci
podûkovat v‰em institucím, jak státním, tak soukrom˘m, díky jejichÏ podpofie se podafiilo
získat finanãní prostfiedky ve v˘‰i 1.069 mld. Kã na první etapu rekonstrukce.

Rekonstrukce a modernizace byla zahájena fází, která zahrnuje kfiídlo C a stfiedovou vertikálu S
dûtského monobloku. Jedná se o sloÏitou záleÏitost, jak logisticky, tak finanãnû, neboÈ probíhá
za plného provozu a zamûstnanci nemocnice i pacienti se musí vyrovnávat s mnoÏstvím
pfiekáÏek a nepohodlí. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe rekonstrukce za plného provozu je vskutku
unikátní projekt i v celoevropském mûfiítku.

FN Motol si v roce 2006 navzdory znaãn˘m provozním tûÏkostem, zpÛsoben˘m rekonstrukcí,
dokázala udrÏet vyrovnané hospodafiení a generovala i prostfiedky pro svÛj dal‰í rozvoj.
Podafiilo se modernizovat nûkteré provozy, za zmínku stojí pfiedev‰ím nové urychlovaãe pro
onkologicky nemocné pacienty a nové, „superv˘konné“ CT, které v˘znamn˘m zpÛsobem
ovlivní úroveÀ péãe o pacienty.

Fakultní nemocnici se podafiilo v prÛbûhu r. 2006 kontinuálnû zvy‰ovat úroveÀ kvality posky-
tované péãe a pfiibliÏuje se svému dlouhodobému cíli, kter˘m je obdrÏení mezinárodní akre-
ditace JCI, ãímÏ by se zafiadila do mezinárodního kontextu. V rámci úsilí o obdrÏení této
akreditace management nemocnice zvy‰uje dÛraz na sledování spokojenosti pacientÛ
a zamûstnancÛ. Poznatky, získané z tûchto prÛzkumÛ se snaÏí aplikovat do kaÏdodenní
praxe nemocnice.

VáÏení pfiátelé,
vûfiím, Ïe vám tato zpráva poskytne celkov˘ a nezkreslen˘ obraz o nejvût‰í ãeské nemocnici,
jejíÏ vizí je:

„FN Motol se chce stát univerzitní nemocnicí, jedním z klíãov˘ch ãesk˘ch i evropsk˘ch akredi-
tovan˘ch pracovi‰È, nemocnicí pfiátelskou k jejím pacientÛm, náv‰tûvníkÛm i studentÛm
a zamûstnancÛm, ekonomicky stabilní, poskytující pacientÛm komplexní zdravotní péãi na
mezinárodnû srovnatelné úrovni od prenatálního vûku do období vysokého stáfií.“ 

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
fieditel

VáÏení pfiátelé,



fieditel nemocnice JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA 

námûstek pro léãebnû preventivní péãi MUDr. Martin Holcát, MBA od 1. 10. 2006

MUDr. BoÏena ·intáková do 30. 9. 2006

námûstek pro o‰etfiovatelství - hlavní sestra Mgr. Jana Nováková, MBA

ekonomick˘ námûstek Ing. Jifií âihafi

personální námûstek Ing. Jindfii‰ka Feldmanová

organizaãnû technick˘ námûstek MUDr. Pavel Budinsk˘, Ph.D.,MBA

námûstek pro vûdu a v˘zkum prof. MUDr. Anna ·edivá, CSc.
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prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. 
pfiednosta ORL kliniky UK 1. LF a FN Motol
MUDr. Ondfiej Cinek, Ph.D.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
pfiednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace UK 2. LF a FN Motol
prof. MUDr. Tomá‰ Eckschlager, CSc.
Klinika dûtské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol
prim. MUDr. Markéta Havlovicová
primáfika Ústavu biologie a lékafiské genetiky UK 2. LF a FN Motol
prof. MUDr. Jifií Hoch, CSc.
pfiednosta Chirurgické kliniky UK 2. LF a FN Motol
MUDr. Martin Holcát
námûstek LPP FN Motol
prof. MUDr. Václav Chaloupeck˘, DrSc.
Dûtské kardiocentrum FN Motol
doc. MUDr. Jaroslav Jefiábek, CSc.
Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol
doc. MUDr. Zdenûk Kabelka
pfienosta Kliniky ORL UK 2. LF a FN Motol
doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.
pfiednosta Urologické kliniky UK 2. LF a FN Motol
prof. MUDr. Josef Kouteck˘, DrSc.
Klinika dûtské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
pfiednosta Interní kliniky UK 2. LF a FN Motol
doc. MUDr. Milan Macek, CSc.
Ústav biologie a lékafiské genentiky UK 2. LF a FN Motol
prim. MUDr. Otakar Nyã
pfiednosta Ústavu lékafiské mikrobiologie UK 2. LF a FN Motol
doc. MUDr. Luká‰ Rob, CSc.
pfiednosta Gynekologicko-porodnické kliniky UK 2. LF a FN Motol
PhDr. Blanka ·a‰ková
vedoucí oddûlení vzdûlávání FN Motol
prof. MUDr. Anna ·edivá, CSc.
primáfika Ústavu imunologie UK 2. LF a FN Motol a námûstkynû FN Motol
MUDr. BoÏena ·intáková
poradkynû fieditele FN Motol
MUDr. Zdenûk ·umník, Ph.D.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol
doc. MUDr. Josef Veselka, CSc.
vedoucí lékafi Kardiovaskulárního centra FN Motol
doc. MUDr. Josef Zámeãník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol

Vûdecká rada
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Základní organizaãní struktura 
Fakultní nemocnice v Motole
(stav k 31.12.2006)
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fieditel 
Fakultní nemocnice v Motole
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prof. MUDr. Jifiina BartÛÀková, DrSc., MBA
pfiednostka Ústavu imunologie UK 2. LF a FN Motol

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
pfiednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku UK 1. LF a FN Motol

prof. MUDr. Karel Cvachovec. CSc., MBA    
pfiednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace UK 2. LF a FN Motol

prof. MUDr. Jifií Hoch, CSc.
pfiednosta Chirurgické kliniky UK 2. LF a FN Motol

doc. PaedDr. Pavel Koláfi             
pfiednosta Kliniky rehabilitace UK 2 LF a FN Motol

prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.
pfiednosta Ústavu biologie a lékafiské genetiky UK 2. LF a FN Motol

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.         
pfiednosta III. chirurgické kliniky UK 1. LF a FN Motol

MUDr. Jana Prausová, MBA                
primáfika Radioterapeuticko - onkologického oddûlení FN Motol

doc. MUDr. Luká‰ Rob, CSc.
pfiednosta Gynekologicko -porodnické kliniky UK 2. LF a FN Motol

MUDr. Vladimír Srnsk˘        
primáfi Interní kliniky UK 2. LF a FN Motol

prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.
pfiednosta Ortopedické kliniky UK 1. LF a FN Motol

prof. MUDr. Jan Star˘, DrSc.
pfiednosta Kliniky dûtské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol

prof. MUDr. Jifií ·najdauf, DrSc.         
pfiednosta Dûtské chirurgické kliniky UK 2. LF a FN Motol

doc. MUDr. Tomá‰ Trã, CSc., MBA
pfiednosta Ortopedické kliniky UK 2. LF a FN Motol - dûtská a dospûlá ortopedie a traumatologie 
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Pozemek areálu /m2/ 348 000

Aktiva /v tis. Kã/ 8 586 114

Celkov˘ obrat /v tis. Kã/ 5 390 590

Zamûstnanci /FO/ 5 407

Zamûstnanci /PP/ 4 914

LÛÏkov˘ fond

Z toho: Dûti Dospûlí Celkem
standardní 531 1144 1675
JIP 136 218 354
akutní celkem 667 1362 2029
LDN - 381 381
LÛÏka celkem 667 1743 2410

Poãet hospitalizací 74 577 

Poãet ambulantních o‰etfiení 855 676

Poãet o‰etfiovacích dnÛ /bez LDN/ 515 851

Poãet anesteziologick˘ch v˘konÛ 36 624

Poãet porodÛ 3 380

Procento zemfiel˘ch 1,5 

Základní údaje k 31. 12. 2006



Pediatrická klinika je ‰piãkové pediatrické pracovi‰tû, které vzniklo v r. 2004 slouãením 1. a 2. dûtské kliniky.
Klinika je vnitfinû strukturována do jednotliv˘ch oborovû specifick˘ch klinick˘ch pracovních skupin a do
laboratorních t˘mÛ:
> klinická skupina dûtské nefrologie /dial˘zy
> klinická skupina dûtské gastroenterologie, hepatologie a v˘Ïivy
> klinická skupina dûtské endokrinologie a diabetologie
> klinická skupina dûtské pneumologie a alergologie vãetnû cystické fibrózy
> klinická skupina dûtské revmatologie a systémov˘ch autoimunitních onemocnûní, vãetnû kardiologické

problematiky související s uveden˘m oborem
> pracovní skupina fie‰ící rozsáhlou problematiku akutnû nemocn˘ch dûtí 
> laboratofi autoimunitních onemocnûní
> laboratofi molekulární genetiky
> laboratofi bunûãné biologie
V‰echny pracovní skupiny Pediatrické kliniky mají unikátní postavení v rámci âR, ve vût‰inû pfiípadÛ
koordinují odborné aktivity v pfiíslu‰né subspecializaci a dlouhodobû peãuje o nejvût‰í kohorty závaÏnû
nemocn˘ch pacientÛ v rámci celé republiky.
Pediatrická klinika UK2.LF a FN Motol je vnímána jako stfiedoevropské centrum pediatrického v˘zkumu. 
Je pregraduálním i postgraduálním v˘ukov˘m pracovi‰tûm, je akreditována MZ âR dle zák. 95/2004 Sb.
o specializaãním vzdûlávání v oborech dûtské lékafiství, dûtská gastroenterologie a hepatologie, dûtská
pneumologie, endokrinologie.

Dûtské kardiocentrum Fakultní nemocnice v Motole je integrované kardiologicko-kardiochirurgické
pracovi‰tû s celostátní pÛsobností. Dûtské kardiocentrum patfií mezi svûtovû uznávaná centra dûtské
kardiologie a kardiochirurgie.
Pracovi‰tû se zab˘vá pfiedev‰ím diagnostikou a léãbou vrozen˘ch a získan˘ch onemocnûní srdce a velk˘ch
cév, poruch srdeãního rytmu, poruch srdeãní funkce a krevního obûhu u rostoucího a vyvíjejícího se jedince
od fetálního období do 18 let vûku. U dospûl˘ch nemocn˘ch se podílí na péãi o pacienty s komplexní
vrozenou srdeãní vadou. Prioritou pracovi‰tû je zejména diagnostika a léãba vrozen˘ch srdeãních vad 
se zamûfiením na posun k moderním neinvazivním metodám (MRI, CT), v léãbû pak zvy‰ující se podíl
intervenãních katetrizaãních v˘konÛ, pfii chirurgickém fie‰ení posun operací do útlého vûku.
Kardiocentrum je akreditovan˘m pracovi‰tûm pro specializaãní vzdûlávání v oboru kardiologie a kardio-
chirurgie. 

Dûtská psychiatrická klinika je jedinou univerzitní pedopsychiatrickou klinikou v âR. Disponuje 50 lÛÏky
rozdûlen˘mi do 3 stanic, standardní ambulancí a ambulantním centrem rodinné terapie. Unikátnost spoãívá
kromû formálnû jedineãného postavení rovnûÏ v existenci zku‰eného t˘mu odborníkÛ, kter˘ na jin˘ch
pracovi‰tích nemá obdoby, a kter˘ je vy‰kolen jak v diagnostice a biologick˘ch terapiích, tak i v ‰irokém
spektru psychoterapeutick˘ch metod (psychoanal˘za, dynamická psychoterapie individuální i skupinová,
kognitivnû – behaviorální terapie, rodinná terapie, arteterapie, muzikoterapie aj.). DPK má v˘znamné místo
v mezioborové spolupráci v rámci dûtské ãásti FN Motol, kde se podílí ve spolupráci s dal‰ími obory na fie‰e-
ní fiady psychosomatick˘ch stavÛ. Na klinice existuje dále nûkolik unikátních profilov˘ch programÛ, které
mají kromû klinické základny i v˘zkumn˘ rozmûr: 
> program pro mentální anorexie a jiné poruchy pfiíjmu potravy, 
> program pro dûtsk˘ autismus, 
> program pro psychoterapii a prevenci suicidality dûtí a dospívajících, 
> program diagnostiky a terapie ãasn˘ch psychotick˘ch stavÛ,
> program rodinné terapie
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15

Klinika se stala zatím jedním ze dvou pracovi‰È, které získaly akreditaci MZ nejvy‰‰ího typu
pro specializaãní vzdûlávání v dûtské a dorostové psychiatrii. 

Dûtská stomatologická klinika je zamûfiena do nûkolika ãástí: 
> komplexní stomatologická problematika v dûtském a dospûlém vûku se zamûfiením 

na dûtskou a dorostovou péãi
> o‰etfiování handicapovan˘ch pacientÛ v celkové anestezii a analgosedaci
> maxilofaciální chirurgie - vrozené vady a ãelistní anomálie

- poranûní a nádory obliãeje a ãelistí
> chirurgie lební báze
> implantologie
> protetika
> parodontologie
> ortodontie
> onemocnûní ãelistního kloubu.
Klinika se také podílí na onkologicko-hematologickém programu, a to i provádûním rekon-
strukãních v˘konÛ u deformit vznikl˘ch po ablaãních operacích a aktinoterapii. Dal‰ím okruhem
ãinnosti je terapie pacientÛ s vrozen˘mi a v˘vojov˘mi vadami, u kter˘ch dochází k poruchám
rÛstu ãelisti a obliãeje. Prioritou kliniky jsou i pacienti s kraniofaciálními malformacemi, kde jako
jediné pracovi‰tû, které se zab˘vá operativou, a to pfieváÏnû dûtí. Klinika úzce spolupracuje
s traumacentrem, a to jak pfii léãení dûtsk˘ch, tak i dospûl˘ch pacientÛ. Klinika je MZ âR
akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tûm specializace maxilofaciální chirurgie.

Klinika dûtské chirurgie v rámci specializovan˘ch odborností zaji‰Èuje dûtské pacienty pro
celou âeskou republiku a superkonziliárnû i zahraniãní pacienty. Tûmito specializacemi jsou:
> novorozenecká chirurgie,
> hrudní chirurgie, 
> onkochirurgie, 
> proktologie a urologie, 
> chirurgie jater, Ïluãov˘ch cest
> portální hypertenze, 
> extrofie moãového mûch˘fie 
> dûtská polytraumata.
Roãnû je na kliniku pfiijato 3000 chirurgick˘ch dûtí a kaÏd˘ rok je provedeno 2 000 operací.
Klinika je pregraduálním a postgraduálním v˘ukov˘m pracovi‰tûm, byla akreditována MZ âR 
pro specializaãní vzdûlávání v oboru dûtská chirurgie a v roce 2006 byla pracovi‰ti udûlena
akreditace pro postgraduální vzdûlávání dûtsk˘ch chirurgÛ Evropské unie (UEMS specialisation).

Klinika dûtské hematologie a onkologie se zamûfiuje na diagnostiku, léãbu a v˘zkum
nádorov˘ch onemocnûní dûtského vûku, na nezhoubná krevní onemocnûní jako jsou anémie,
krvácivé stavy a vrozené poruchy sráÏení krve (hemofilie). Dále se zde léãí fiada onemocnûní
vyÏadujících transplantaci kostní dfienû, jako jsou vrozené poruchy imunity nebo metabolické
vady. S poãtem cca 200 novû diagnostikovan˘ch pacientÛ se zhoubn˘m nádorem se za rok
jedná o nejvût‰í pracovi‰tû svého druhu v âeské republice. Souãástí kliniky je transplantaãní
jednotka kostní dfienû, kde se léãí dûti z celé âeské republiky. V loÀském roce bylo prove-
deno 8 alogenních pfiíbuzensk˘ch a 20 alogenních nepfiíbuzensk˘ch transplantací. Dûtská
hematologie a onkologie je subspecializací pediatrie, oborem se samostatnou atestací, nase-
dající na pediatrick˘ kmen. Jde o dynamicky se rozvíjející obor, v kterém bylo v posledních 
40 letech dosaÏeno mimofiádn˘ch pokrokÛ v diagnostice a léãbû.
Klinika poskytuje pregraduální i postgraduální v˘uku v dûtské hematologii a onkologii, podílí
se na v˘uce specializaãních oborÛ klinická onkologie, hematologie a transfúzní lékafiství.
V˘znamnou souãástí kliniky jsou diagnostické laboratofie s celostátní pÛsobností a také
vûdeck˘ t˘m, zkoumající etiologii, patogenezi a nové terapeutické postupy u dûtské leukémie
a nejãastûj‰ích solidních nádorÛ dûtského vûku.



Klinika dûtské neurologie je nejvût‰ím pracovi‰tûm v âeské republice zab˘vajícím se péãí o celé spektrum
neurologick˘ch onemocnûní v dûtském vûku od narození do 19 ti let. Na klinice pracuje velmi zku‰en˘ t˘m
atestovan˘ch odborníkÛ uznávan˘ch v âR i v zahraniãí.
Na Klinice dûtské neurologie jsou o‰etfiováni pacienti po bezvûdomí nejasné etiologie v rámci komplexního
vy‰etfiení, pacienti s epileptick˘mi syndromy, po 1. epileptickém záchvatu, poruchami motoriky / centrálními
ãi periferními parézami /, neurosvalov˘m onemocnûním, neurodegenerativními chorobami, neurov˘vojov˘mi
poruchami vãetnû autismu, dûtské mozkové obrny a dysfázií. Dále pacienti s v˘vojov˘mi anomáliemi CNS,
s mentální retardací rÛzné etiologie, neuroinfekcemi s v˘jimkou purulentních meningitid, s neakutními
poúrazov˘mi stavy nervového systému vãetnû apalick˘ch stavÛ, demyelinizaãními nemocemi, pacienti
s podezfiením na expanzivní procesy CNS, s vaskulárním onemocnûním CNS, neurokutánními a vertebro-
genními syndromy. Klinika dûtské neurologie poskytuje konziliární sluÏby pro cel˘ dûtsk˘ areál FNM. 
Klinika je pregraduálním i postgraduálním v˘ukov˘m pracovi‰tûm, je akreditována MZ âR dle zák. 95/2004 Sb.
o specializaãním vzdûlávání v oboru dûtské neurologie.

Klinika u‰ní, nosní, krãní (ORL) je zamûfiena na pediatrickou problematiku dûtí od narození do 18 let,
zaji‰Èuje diagnostiku a léãbu v celém rozsahu spektra ORL oboru, vãetnû vrozen˘ch v˘vojov˘ch vad a zhoub-
n˘ch i nezhoubn˘ch nádorÛ v oblasti ORL u dûtí. Specializuje se na diagnostickou a léãebnou endoskopii
(1000 v˘konÛ roãnû), diagnostiku a chirurgickou léãbu nedosl˘chavosti, u‰ní mikrochirurgii, kochleární
implantáty u dûtí, vãetnû pfied i pooperaãní rehabilitace, traumatologii a stenózy d˘chacích cest, chirurgickou
i konzervativní léãbu traumat v oblasti hlavy a krku, léãbu kochleovestibulárních poruch. Provádí zji‰Èování
úrovnû sluchu u nejmen‰ích dûtí spolu se substituãní léãbou sluchadly a rehabilitací sluchu, podporuje
v˘zkum vzniku hluchoty geneticky vázané. Pfii ORL oddûlení a foniatrické ãásti vzniklo Centrum kochleárních
implantací u dûtí v âR, byla rozpracována operace BAHA sluchadel.
Pracovi‰tû pokraãuje ve spolupráci s foniatrickou spoleãností pfii organizaci screeningu poruch sluchu u novo-
rozencÛ. Jako první ve stfiední Evropû pouÏívá pfiístroj SSEP pro objektivní mûfiení sluchového prahu u nejmen-
‰ích dûtí. Je rozvíjen program pomoci dûtem s poruchami polykání na bázi detailního rozboru zobrazení polyka-
cího aktu ve spolupráci s KZM. Ve spolupráci s odborníky dal‰ích oborÛ jsou fie‰ena komplexnû onemocnûní
na pomezí oborÛ (dakryocystorhinostomie, operace na slzn˘ch cestách, striktury polykacích cest apod.) nebo
u dûtí onemocnûní zcela raritní, která nejsou fie‰ena v jin˘ch nemocnicích âR (napfi. operace pfií‰títn˘ch tûlísek
novorozence, o‰etfiení aneurysmatu a. carotis interna, vrozené stenózy nitrohrudní ãásti prÛdu‰nice).
Klinika je MZ âR akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tûm pro specializaãní vzdûlávání oboru dûtská otorino-
laryngologie.

Novorozenecké oddûlení s JIRP je souãástí GP kliniky FNM a UK 2.LF a s její porodnickou ãástí tvofií regi-
onální Perinatologické centrum. Jako souãást Perinatologického centra má oddûlení pÛsobnost regionální
(Praha + Stfiední âechy), ve vybran˘ch pfiípadech pÛsobnost nadregionální - chronické respiraãní problémy,
vrozené v˘vojové vady, sloÏité diagnostické pfiípady a dále v‰echny novorozence, kde je zapotfiebí komplexní
multidisciplinární spolupráce.
Oddûlení je akreditovan˘m pracovi‰tûm pro specializaãní vzdûlávání v neonatologii a dále je v˘ukov˘m
pracovi‰tûm pro studenty UK 2.LF.

Dospûlá lÛÏková ãást
Gynekologicko–porodnická klinika je zdravotnické a v˘ukové pracovi‰tû, které poskytuje diagnos-
ticko–léãebn˘ servis ve v‰ech oblastech svého oboru se zvlá‰tním zamûfiením na subspecializace:
> perinatologie (perinatologické centrum + neonatologické centrum),
> reprodukãní medicína (statut centra – úzce spolupracuje s Ústavem biologie a lékafiské genetiky). 
> Je akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tûm pro obory gynekologie a porodnictví a gynekologie dûtí a dospíva-

jících dle zákona ã.95/2004 Sb. Dále se specializuje na léãbu a v˘zkum onemocnûní prsu a urogynekologii.
Zvlá‰tní zfietel je vûnován v˘zkumu a rozvoji operaãních technik a nov˘ch postupÛ v onkogynekologii,
zejména vyuÏití miniinvazivních technik. Onkogynekologické oddûlení provádí komplexní diagnostiku, léãbu
vãetnû chemoterapie. Senologie se zamûfiuje na nejmodernûj‰í postupy diagnostické a terapeutické pfii
fie‰ení zhoubn˘ch nádorÛ prsu. Urogynekologie se specializuje na nové diagnostické a léãebné postupy.
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Dûtská gynekologie je v˘ukov˘m pracovi‰tûm a zamûfiuje se na fie‰ení nádorÛ a rekonstrukãní
operace vrozen˘ch v˘vojov˘ch vad. Centrum reprodukãní medicíny spolu s Ústavem biologie
a lékafiské genetiky poskytuje komplexní péãi o neplodné páry. 
Neonatologická ãást kliniky poskytuje specializovanou péãi o kriticky nemocné a nedono‰ené
novorozence a interdisciplinární specializovanou péãi o novorozence s perinatálnû diagnosti-
kovan˘mi vadami. Tato oblast je prioritní vzhledem k návaznosti na dal‰í subspecializace
dûtské ãásti FN Motol.

Interní klinika poskytuje komplexní péãi o nemocné interními chorobami. Soustfieìuje se
zejména na péãi o pacienty ve specializovan˘ch oborech:
> gastroenterologie
> nefrologie 
> diabetologe
> revmatologie Klinika disponuje metabolickou jednotkou intenzivní péãe
Ze ‰irokého programu kliniky jde napfi. o diagnostiku, invazivní a neinvazivní léãbu onemocnûní
trávicí trubice a jater. Klinika zaji‰Èuje komplexní péãi o pacienty s diabetes mellitus, vãetnû
gestaãního a specifick˘ch komplikací. Zab˘vá se problematikou obezitologie a endokrinologie.
Provádí diagnostiku a léãba onemocnûní ledvin. Poskytuje intenzivní péãi pfii poruchách vnitfi-
ního prostfiedí, vyuÏívá eliminaãních metod, poskytuje péãi o pacienty s poruchami lipidového
metabolismu a v˘Ïivy. Zaji‰Èuje rovnûÏ péãi o nemocné s kardiologickou problematikou,
diagnostiku a léãba onemocnûní cév. Provádí diagnostiku a léãbu revmatick˘ch chorob. 
Priorioními v˘zkumn˘mi programy jsou:
> diabetes mellitus a komplikace (zejména makrovaskulární)
> invazivní endoskopické v˘kony
> eliminaãní metody u kriticky nemocn˘ch
> speciální problematika nutriãní intervence u kriticky nemocn˘ch
> vaskulární nefropatie
Klinika je MZ âR akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tûm pro specializaãní vzdûlávání v oborech
gastroenterologie, diabetologie a nefrologie.

I. Chirurgická klinika poskytuje pacientÛm komplexní chirurgickou ambulantní, poradenskou
a nemocniãní péãi v celé ‰ífii oboru, tzn. - v‰eobecné, bfii‰ní a hrudní chirurgie a traumatologie.
Odborná specializace chirurgické ãásti kliniky a jejích pracovních skupin:
> chirurgie zaÏívacího traktu, zejména chirurgická léãba benigních i maligních onemocnûní  
> tenkého a tlustého stfieva a koneãníku, vãetnû funkãních poruch, péãe o stomiky v Edukaãním

a tréninkovém centru pro stomiky,
> chirurgie Ïluãov˘ch cest a pankreatu, vãetnû miniinvazívních pfiístupÛ,
> chirurgie benigních a zejména maligních chorob gastroduodena, vãetnû extenzívních

lymfadenektomií pfii operacích pro nádor, 
> chirurgická léãba onemocnûní ‰títné Ïlázy a pfií‰titn˘ch tûlísek, vãetnû reoperací 
> chirurgická diagnostika a operaãní léãba onemocnûní plic, mediastina, resp. hrudníku, vãetnû

miniinvazívních pfiístupÛ, 
> moderní pfiístupy o‰etfiení bfii‰ních k˘l, 
> komplexní péãe o chirurgická onemocnûní prsu, diagnostika a léãba lymfedému,
> chirurgická intenzívní péãe, vãetnû parenterální a ãasné enterální v˘Ïivy, 
> endoskopie orální i aborální ãásti GIT, funkãní vy‰etfiení anorekta, peroperaãní endoskopie

Ïluãov˘ch cest.
Traumatologická ãást kliniky je garantem traumacentra v dospûlé ãásti nemocnice.

III. chirurgická klinika je dlouhodobû zamûfiena na hrudní chirurgii vãetnû chirurgie jícnu.
Jako jediná v republice provádí transplantace plic (v loÀském roce transplantováno 
15 pacientÛ), pfiipravuje odbûry plic od dárcÛ s nebijícím srdcem. Spektrum laparoskopick˘ch
operací bylo roz‰ífieno o stfievní resekce, operace k˘l a adjustabilní mandáÏe Ïaludku
u extrémní obezity. 



Prioritním trendem v oboru je minimalizace traumatizace tkání a s tím spojená krátká hospitalizace.
Dal‰í speciální zamûfiení kliniky: 
> centrum pro operace brzlíku, zejména u myasthenia gravis.
> pracovi‰tû s nejvût‰ím poãtem operací pfií‰títn˘ch tûlísek v âR.
> pracovi‰tû s nejvût‰ím poãtem hrudních operací v âR.
> pracovi‰tû s nejvût‰ím poãtem operací jícnu v âR.
Klinika je akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tûm v oboru hrudní chirurgie pro celou âR. 

Kardiovaskulární centrum vzniklo spojením Kardiologického oddûlení a Oddûlení kardiovaskulární chirurgie. 
Kardiologické oddûlení v souãasnosti pfiijímá nemocné z celého území republiky. K dispozici je obecná
kardiologická ambulance pro spádové i nespádové pacienty a ambulantní trakt specializovan˘ch poraden
pro nemocné s ischemickou chorobou srdeãní, chlopenními vadami, vrozen˘mi srdeãními vadami, hypert-
rofickou kardiomyopatie, arytmologickou a cévní ambulancí. Základem neinvazivního vy‰etfiování je ve 
24 hodinovém reÏimu dostupná transtorakální a transesofageální echokardiografie. Z dal‰ích neinvazivních
vy‰etfiení jsou provádûny zátûÏové testy, vãetnû nukleárních a Holterovské monitorování EKG i tlaku. 
K dispozici je neinvazivní vy‰etfiení periferních tepen i Ïil s návaznou péãí jak intervenãní, tak chirurgickou.
Z invazivních vy‰etfiení se jedná hlavnû o program pfiím˘ch koronárních angioplastik u infarktu myokardu ve
24 hodinovém provozu, ve spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod (KZM) o 24 hodinov˘ provoz angio-
grafií a intervencí perifereních tepen s pfiípadnou návaznou urgentní chirurgickou péãi. Plnû je rozvinut
program intervencí karotick˘ch a renálních tepen. Ve spolupráci se KZM se pfiipravuje neinvazivní vy‰etfiování
tepenného systému (vãetnû vûnãit˘ch tepen) pomocí multidetektorového 4spirálního) CT. Pracovi‰tû je
akreditovan˘m v˘ukov˘m centrem pro obor kardiologie.
Oddûlení kardiovaskulární chirurgie provádí kardiovaskulární operace v nepfietrÏitém provozu s dostup-
ností 24 hodin dennû, konziliární ãinnost, pre i postgraduální v˘uku a vûdecko-v˘zkumná ãinnost, aÈ jiÏ
samostatnou nebo v participaci s jin˘mi pracovi‰ti. Má plnû vybavenou 12 lÛÏkovou jednotku intenzivní
pooperaãní péãe a 12 lÛÏkovou jednotku intermediální pooperaãní péãe. Je akreditovan˘m v˘ukov˘m
pracovi‰tûm v oboru kardiochirurgie.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku poskytuje kompletní spektrum vy‰etfiení a léãbu nemocí ORL oblasti.
Chirurgické pfiístupy v ORL oboru jsou provádûna v celém rozsahu, vãetnû superspecializovan˘ch v˘konÛ,
které jsou fie‰eny v mnoha pfiípadech pro celou âeskou republiku. Na klinice pÛsobí Centrum pro laserovou
chirurgii v oblasti hlavy a krku, Centrum pro kochleární a kmenové implantace, Centrum pro onkologii hlavy
a krku a chirurgii baze lební a klinické onkologickootorinolaryngologické pracovi‰tû. 
·piãkové programy kliniky jsou:
> onkologická, rekonstrukãní a plastická chirurgie hlavy a krku
> chirurgie ‰títné Ïlázy a pfií‰títn˘ch tûlísek
> chirurgie baze lební (resekce vestibulárního schwannomu)
> kochleární a ABI implantace
> endoskopická a laserová mikrochirurgie

Rozvojové programy kliniky jsou:
> fonochirurgie
> traumatochirurgie obliãejového skeletu
> chirurgie syndromu spánkové nedostateãnosti
> navigovaná chirurgie pomocí zobrazovacích metod

(radioizotopová, sonograficky navigovaná chirurgie ‰títné Ïlázy )
Na pracovi‰ti jsou pravidelnû a velmi úspû‰nû fie‰eny granty IGA MZ âR. Klinika je akreditovan˘m v˘ukov˘m
pracovi‰tû oboru otorinolaryngologie.

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie zaji‰Èuje interdisciplinární péãi, kombinující nukleární medicínu
a endokrinologii. Obor nukleární medicíny se zab˘vá diagnostikou a léãbou otevfien˘mi záfiiãi. Endokrinologie je
obor vnitfiního lékafiství, kter˘ se zab˘vá diagnostikou a léãbou nemocí Ïláz s vnitfiní sekrecí. V rámci Centra pro
tyreoidální onkologii a tyreoidální orbitopatie tak lze interdisciplinárnû propojit specialisty oboru endokrinologie
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a nukleární medicíny. To umoÏÀuje centralizovat a optimalizovat péãi o pacienty s diferencovan˘m
tyreoidálním karcinomem (DTC) nebo závaÏn˘mi formami oãního postiÏení souvisejícího 
s onemocnûním ‰títné Ïlázy (TAO). Ambulance nukleární diagnostiky nabízí ‰iroké spektrum
základních i speciálních diagnostick˘ch scintigrafick˘ch vy‰etfiení u pacientÛ v‰ech vûkov˘ch
skupin. Ambulance endokrinologická Dispenzarizuje pacienty z celé republiky se v‰emi formami
diferencovan˘ch nádorÛ ‰títné Ïlázy a soustfieìuje závaÏná oãní onemocnûní, související se
‰títnou Ïlázou v rámci âR.
Klinika je akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tûm pro obor nukleární medicína.

Neurologická klinika zaji‰Èuje v plné ‰ífii kompletní péãi o nemocné s chorobami nerovového
a muskuloskeletálního systému. Klinika vyuÏívá velmi úzkou návaznost na fiadu klinick˘ch
a laboratorních pracovi‰È dospûlé a dûtské ãásti FN Motol, která dovoluje spolupráci v klinické,
laboratorní, pedagogické i v˘zkumné oblasti. Klinika v souãasné dobû slouÏí jako superkon-
ziliární pracovi‰tû pro poruchy rovnováhy, záchvatová onemocnûní, neurodegenerativní
a hereditárrní choroby CNS, neuroinfekce, zánûtlivá a demyelinizaãní onemocnûní, vaskulární
onemocnûní CNS a tuto ãinnost zaji‰Èuje na pÛdû uznan˘ch center nebo odborn˘ch poraden.
Platí to zejména pro zaji‰tûní péãe o nemocné s roztrou‰enou sklerózou a pro epileptologick˘
program, vyuÏívající video-EEG monitorovací jednotky, kter˘ je rozvíjen na pÛdû Centra pro
epilepsii ve spolupráci s dûtsk˘mi neurology a s dal‰ími spolupracujícími pracovi‰ti. Diagnos-
tika neuromuskulárních onemocnûní (hereditární senzomotorické neuropatie, amyotrofická
laterální skleróza, spinocerebelární ataxie) je rozvíjena v rámci neurogenetického programu
ve spolupráci s Klinikou dûtské neurologie a Ústavem genetiky a lék. biologie a nabízí jedi-
neãné podmínky pro naplnûní koncepce celostnû chápané v˘vojovû orientované neurologie.
Je akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tûm pro obor neurologie.

I. Ortopedická klinika zaji‰Èuje péãi pro dospûlé klienty, jak konservativní, tak chirurgickou
v celém spektru ortopedick˘ch v˘konÛ a traumatologie pohybového ústrojí s v˘jimkou pátefie
a dûtské ortopedie. V roce 2006 bylo provedeno celkem 3 722 operací pfii 3 690 hospitalizacích.
Na ambulanci I. ortopedické kliniky bylo o‰etfieno 29 382 pacientÛ.
Rozvojové programy oboru jsou:
> Septická ortopedie, pfiedev‰ím se zamûfiením na fie‰ení selhání endoprotéz z dÛvodu infektu,
> navigovaná a miniinvazivní operativa – objektivizace a evaluace v˘sledkÛ,
> arthroskopická operativa,
> revmatochirurgie.
Vûdecko v˘zkumná ãinnost pracovi‰tû je zamûfiena na nov˘ch kloubních implantátech ve
spolupráci nejen s domácími ale i zahraniãními partnery. Zab˘vá se fie‰ení problematiky Ïivot-
nosti kloubních náhrad. Klinika je MZ âR akreditovan˘m pracovi‰tûm pro postgraduální vzdûlá-
vání pro obor ortopedie, je ‰kolícím centrem v problematice aloplastiky s mezinárodní úãastí.

Pneumologická klinika 
Pracovi‰tû zabezpeãuje diagnostiku a léãbu v‰ech plicních onemocnûní (vãetnû TBC, av‰ak
t.ã. z dÛvodu rekonstrukce dûtské ãásti nemocnice ve spolupráci s FTN) a bronchogenního
karcinomu. Dále provádí diagnostiku a léãbu nemocn˘ch s komplikovan˘m prÛbûhem uve-
den˘ch onemocnûní, vãetnû respiraãní insuficience, syndromu spánkové apnoe, fibrotizují-
cích plicních procesÛ, léãí plicní komplikace u nemocn˘ch s imunodeficitem. Provádí dia-
gnostiku a léãbu u nemocn˘ch, jejichÏ stav vyÏaduje pfiijetí na jednotku intenzivní péãe (JIP)
s pneumologick˘m zamûfiením, vy‰etfiení pfied transplantací plic. Provádí vy‰etfiení u nemoc-
n˘ch, u nichÏ je indikována léãba tekut˘m kyslíkem. Zaji‰Èuje konziliární ãinnost v krajském
rozsahu pro základní oddûlení akutní lÛÏkové péãe oboru TRN, pro zafiízení specializované
následné péãe oboru TRN a dal‰í obory. Zaji‰Èuje nepfietrÏitou dostupnost urgentní broncho-
skopie.



Nosn˘mi programy kliniky jsou intenzivní pneumologická péãe, intervenãní bronchologie, komplexní péãe
o nemocné s CHOPN vãetnû v˘zkumu, léãba pacientÛ s cystickou fibrózou, onkologie vãetnû biologické léãby,
spánková medicína, vy‰etfiování nemocn˘ch pfied plicní transplantací a centrum pro léãbu závislosti na tabáku.
Klinika je akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tûm pro obor tuberkulóza a respiraãní nemoci.

Urologická klinika poskytuje léãebnû preventivní péãi v celém rozsahu dospûlé urologie (kromû trans-
plantací). Je zamûfiena pfiedev‰ím na léãbu onkologick˘ch onemocnûní, vãetnû následné onkologické léãby.
Je zde roãnû hospitalizováno kolem 2000 nemocn˘ch (z toho je operováno 1500 pacientÛ), v 6 ambulancích
je roãnû o‰etfieno pfies 22 000 nemocn˘ch. Jsou zde provádûna jednak specializovaná vy‰etfiení (vãetnû
diagnostiky 3-D ultrasonografie nebo kompletního video-urodynamické vy‰etfien) v odborn˘ch poradnách
onkologické, litiatické, andrologické, poradny pro dysfunkce moãov˘ch cest, poradny pro léãbu chronick˘ch
moãov˘ch infekcí, poradny pro chirurgickou konverzi pohlaví), ale velmi ãasto je zde suplována i ãinnost
praktick˘ch urologÛ. Klinika provádí nejnároãnûj‰í operace pro nádorová onemocnûní jak otevfienou cestou,
tak laparoskopicky, endoskopické v˘kony na horních i dolních moãov˘ch cestách. 
Urologická klinika jako jedna z mála pracovi‰È v republice zaji‰Èuje kompletní chirurgickou konverzi pohlaví
u transsexuálÛ, vãetnû následn˘ch plastick˘ch operací. Ve spolupráci s IVF centrem na‰e andrologická
ambulance zaji‰Èuje odbûr spermií pro asistovanou reprodukci. Na pracovi‰ti probíhají grantové studie.
Urologická klinika je MZ âR akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tûm v oboru urologie. 

Infekãní oddûlení, pÛvodnû koncipované pouze jako Infekãní centrum pro drogovû závislé pfiijímá i paci-
enty se v‰emi typy infekãních onemocnûní, ktefií v‰ak vzhledem k dislokaci pracovi‰tû a nevybavenosti
ventilátory nejsou v ohroÏení Ïivotních funkcí. Z dÛvodu specializace na infekãní choroby v souvislosti
s drogovou závislostí, oddûlení spolupracuje s celou fiadou ambulantních i lÛÏkov˘ch zafiízení, která se
touto problematikou zab˘vá. Díky finanãní podpofie MZ âR zdarma oãkuje drogovû závislé proti hepatitidû B.
Pracovi‰tû je Infekãní spoleãností certifikováno jako Centrum pro léãbu chronick˘ch hepatitid, rozhodnutím
MZ âR akreditováno v oboru infekãní lékafiství. Pfii infekãním oddûlení je provozováno Centrum cestovní
medicíny.

Léãebny dlouhodobû nemocn˘ch I, II, III poskytují léãebnou i diagnostickou péãi pfieváÏnû geriatrick˘m
nemocn˘m, ktefií vyÏadují dlouhodobû specifickou rehabilitaãní a geriatrickou o‰etfiovatelskou péãi, av‰ak
narÛstá i poãet nesobûstaãn˘ch nemocn˘ch v mlad‰ím a stfiedním vûku.V léãbû i diagnostice jsou vyuÏívány
ve‰keré vy‰etfiovací metody dostupné ve fakultní nemocnici, vãetnû konziliárních vy‰etfiení. Cílem je umoÏnit
nemocn˘m návrat do domácí péãe nebo zajistit nutnou paliativní léãbu v terminálních stavech. Oddûlení
jsou úspû‰ná v léãbû chronick˘ch ran a defektÛ i v aplikaci nutriãní podpory nemocn˘m a monitoraci
nutriãního stavu nemocn˘ch, má velmi dobfie vypracovan˘ systému prevence dekubit.

Oddûlení chronické resuscitaãní a intenzivní péãe (OCHRIP) se soustfieìuje na dlouhodobou léãbu
pacientÛ závisl˘ch, na ventilaãní podpofie, je superspecializovaná JIP multidisciplinárního typu pro pokra-
ãující resuscitaãní a intenzivní péãi z akutních lÛÏek ARO a dal‰ích JIP dospûl˘ch pacientÛ, dále z dûtské
resuscitaãní stanice a JIP po dosaÏení vûku pacientÛ 19 let po úvodní stabilizaci jejich kritického stavu na
akutním lÛÏku. Vztahuje se na pacienty s prodlouÏenou umûlou ventilací a postupn˘m odpojováním s cílem
úpravy vnitfiního prostfiedí a nutriãní kondice, kompenzace pfiidruÏen˘ch chorob a podpora mentálních
funkcí, zácvik rodiny. Pfiipravuje vhodné neodpojitelné pacienty pro domácí umûlou ventilaci (DUPV) ve
spolupráci s Komisí DUPV MZ âR. Zastfie‰ující odbornou spoleãností je zejména âSARIM a âSIM. 
Pracovi‰tû se podílí na vytváfiení koncepce péãe o tyto pacienty na celorepublikové i mezinárodní úrovni.

Oddûlení spondylochirurgické je specializované pracovi‰tû, zab˘vající se chirurgií pátefie. Poãtem pro-
veden˘ch v˘konÛ a rozsahem poskytované péãe patfií Spondylochirurgické oddûlení FN Motol k pfiedním
centrÛm v âR. Pfiedmûtem jeho zájmu jsou prakticky v‰echna onemocnûní pátefie: úrazy pátefie, onemoc-
nûní degenerativní, nádorová, zánûty pátefie, vrozené deformity. Zaji‰Èuje péãi o úrazy a urgentní stavy
nepfietrÏitû 24 hodin konziliárním systémem. 
Oddûlení plnû vyuÏívá jedineãn˘ch moÏností motolské nemocnice, tj. mezioborovou spolupráci v‰ech
odborníkÛ v péãi o pacienta s onemocnûním pátefie. Ve spolupráci s pfiíbuzn˘mi obory je provozovatelem

20







23

spondylochirurgického centra s nadregionální pÛsobností. Podílelo se na dokonãení multi-
centrické evropské studie dynamické krãní dlahy, byly zavedeny techniky fixace atlanto
axiálního komplexu, techniky mobilních náhrad meziobratlov˘ch plotének krãní a bederní
oblasti a rozpracovány techniky miniinvazivních pfiístupÛ v oblasti hrudní a bederní pátefie.
Hospitalizováno bylo 1134 pacientÛ, u kter˘ch bylo provedeno 1014 operací pátefie. Ambu-
lantnû bylo o‰etfieno 5282 pacientÛ. Pracovi‰tû úzce spolupracuje se spinální jednotkou pfii
fie‰ení závaÏn˘ch poranûní pátefie. 

Radioterapeuticko onkologické oddûlení poskytuje péãi o onkologicky nemocné pacienty
v oblasti aplikace protinádorové chemoterapie, hormonoterapie, biologické terãové terapie,
teleterapie i brachyterapie. Nedílnou souãástí komplexní léãby je i vysoce kvalitní symptoma-
tická léãba, vynucená samotn˘m nádorov˘m procesem ãi jako fie‰ení a prevence komplikací
protinádorové terapie. Pracovi‰tû bylo jmenováno jedním z Komplexních onkologick˘ch
center v âeské republice, kam je smûrována vysoce specializovaná péãe o pacienty se solid-
ními tumory. V oblasti klinické onkologie pracovi‰tû disponuje moÏností ambulantní i lÛÏkové
péãe o nemocné dospûlého vûku s protinádorovou léãbou v plné ‰ífii, vãetnû pfiípravy pacienty
pro vysokodávkovanou terapii, v oblasti radioterapie poskytuje péãi o dospûlé i dûtské
pacienty. Specializace na radioterapii v dûtském vûku patfií k unikátním v âeské republice.
Pfiístrojové vybavení radioterapeutické ãásti zaruãuje vysokou kvalitu plánování i aplikace
léãby záfiením, vãetnû specializace na stereotaktické ozafiování mozku, celotûlové ozafiování,
vyuÏití IMRT i kontroly zamûfiení pacienta pomocí OBI. Brachyterapeutické pracovi‰tû aplikuje
záfiení pomocí HDR techniky afterloadingov˘m pfiístrojem v plné ‰ífii jeho vyuÏití a v souãasné
dobû se pfiipravuje i aplikace brachyterapie intersticiální u karcinomu prostaty (druhé praco-
vi‰tû v âR). Pracovi‰tû se podílí na celé fiadû vûdeck˘ch projektÛ v interdisciplinárních t˘mech
v rámci nemocnice i celé âeské republiky. Oddûlení je akreditovan˘m a v˘ukov˘m v oboru
klinická onkologie i radiaãní onkologie, bylo rovnûÏ jmenováno Mezinárodní atomovou agen-
turou jako v˘ukové pro obor radioterapie a lékafiská fyzika pro zahraniãní stáÏisty.

Spoleãná lÛÏková pracovi‰tû 
dûtské a dospûlé ãásti
Klinika anesteziologie a resuscitace zabezpeãuje anesteziologickou a resuscitaãní péãi
o dospûlé i dûti v‰ech vûkov˘ch kategorií. Poãtem lékafiÛ, ostatních zdravotníkÛ i rozsahem
zdravotnick˘ch ãinností je nejvût‰ím pracovi‰tûm v âeské republice. Je neoddûlitelnû spojena
s rozvojem FN v Motole. Jako první v tuzemsku bylo její souãástí i resuscitaãní oddûlení pro dûti.
Zaji‰tûním anesteziologické péãe klinika umoÏnila rozvoj novorozenecké operativy, kardiochi-
rurgie u dûtí, dûtské neurochirurgie a v ãetn˘ch dal‰ích vysoce specializovan˘ch oborech ãi
ãinnostech u dûtsk˘ch pacientÛ. Po uvedení pavilonu dospûlé ãásti nemocnice do provozu se
roz‰ífiila a postupnû pfieváÏila péãe o dospûlé pacienty. Klinika zde zaji‰Èuje perioperaãní péãi
u v‰ech operaãních oborÛ a pfii nároãn˘ch vy‰etfieních. Objem poskytované anesteziologické
péãe nemá v tuzemsku obdoby. Její 2 resuscitaãní oddûlení pro dospûlé jsou oporou v‰ech
pracovi‰È intenzívní péãe v celé FN. Klinika je jedin˘m pracovi‰tûm v republice, jehoÏ pracovníci
zaji‰Èují anesteziologickou spolupráci v kardiochirurgii dospûl˘ch i dûtí. Ojedinûlá je i spolupráce
na transplantaãním programu plic. Klinika celorepublikovû zaji‰Èuje vyÏádanou specializovanou
péãi pro zdravotnická pracovi‰tû niÏ‰ího typu. Klinika je fiídícím a koordinujícím pracovi‰tûm pro
postgraduální vzdûlávání, zaji‰Èuje v˘uku anesteziologÛ a lékafiÛ jin˘ch odborností.

Klinika rehabilitace poskytuje rehabilitaãní péãi ‰irokému spektru pacientÛ. Jedná se
pfiedev‰ím o pacienty po operacích a úrazech hybné soustavy (artroskopie, TEP, osteosyn-
tézy, operace pátefie), po polytraumatech, dále jsou rehabilitováni pacienti s neurologick˘mi
poruchami (periferní parézy, cévní mozkové pfiíhody, roztrou‰ená skleróza, parkinsonsk˘



syndrom, degenerativní onemocnûní mozku a míchy, kraniocerebrální poranûní), pacienti s interními
chorobami (stavy po IM, ICHS, CHOPN) a pacienti s vertebrogenními syndromy a bolestiv˘mi syndromy
jiné etiologie. Kromû toho se na klinice poskytuje zvlá‰tû specializovaná péãe pacientÛm s dûtskou
mozkovou obrnou, cystickou fibrózou a jin˘mi plicními chorobami (vã. stavÛ po transplantaci plic), heredi-
tární motoricko-senzitivní neuropatií. Péãe u tûchto onemocnûní má superkonziliární charakter a nûktefií
fyzioterapeuti a lékafii se zab˘vají pfiednostnû touto problematikou. Superkonziliární charakater má pracovi‰tû
také v oblasti sportovní medicíny.
Klinika má dvû ãásti: ãást pro dospûlé pacienty a ãást pro dûtské pacienty. Klinika je akreditovan˘m
v˘ukov˘m pracovi‰tûm ve smyslu zák. 95/2004 Sb. v oboru rehabilitaãní a fyzikální medicína.
Souãástí kliniky je rovnûÏ Spinální jednotka, zaji‰Èující komplexní léãebnou péãi o pacienty s po‰kozením
míchy a to ve tfiech hlavních indikacích - subakutní stádium po mí‰ním po‰kozením, nemocní jakkoliv dlouhou
dobu od vzniku mí‰ního po‰kození, u kter˘ch do‰lo ke zhor‰ení zdravotního stavu vlivem nejrÛznûj‰ích
zdravotních komplikací a pacienti, u kter˘ch je plánovan˘ nûjak˘ operaãní v˘kon. Souãástí Spinální jednotky
je i odborná paraplegiologická ambulance, která zaji‰Èuje ambulantní péãi o pacienty s po‰kozením míchy
a jejich dispenzarizaci. 
Klinika má spoleãnou lÛÏkovou ãást s Centrem léãby bolesti, které zaji‰Èuje komplexní terapii, pfiedev‰ím
chronické bolesti od postupÛ psychologick˘ch aÏ po vysoce sofistikované (neuromodulace, radiofrekvence).
Toto centrum patfií k nejvût‰ím pracovi‰tím svého oboru v âR, je akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tûm pro
obor paliativní medicína a léãba bolesti.

Oãní klinika dûtí a dospûl˘ch poskytuje komplexní preventivní, diagnostické a léãebné sluÏby dûtsk˘m
a dospûl˘m pacientÛm. Klinika pokr˘vá témûfi celé spektrum diagnostiky a terapie v oboru oftalmologie. 
Je superkonziliárním pracovi‰tûm pro dûtskou oftalmologii se spádovou pÛsobností pro oblast celé âR. 
Nosné programy dûtské oftalmologie: 
> strabologie 
> retinopatie nedono‰en˘ch 
> problematika terapie vrozen˘ch a získan˘ch anomálií pfiedního segmentu 
> terapie vrozen˘ch a získan˘ch anomálií zadního segmentu 
> dûtsk˘ glaukom 
> nádorová onemocnûní oka a jeho okolí 
> plastická chirurgie oka a jeho okolí 
> traumatologie oka 
> problematika chirurgie slzn˘ch cest.
Nosné programy dospûlé oftalmologie: 
> vitreoretinální problematika zadního segmentu oka 
> katarakta 
> glaukom 
> plastická chirurgie a strabologie
Klinika je MZ âR akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tû v oboru oftalmologie.

Ortopedická klinika dûtí a dospûl˘ch poskytuje kompletní péãi o ortopedické nemocné v dûtském
i dospûlém vûku. ¤e‰í kompletní traumatologii pohybového systému v dûtském i dospûlém vûku. V dûtské
ortopedii se klinika zab˘vá operaãní léãbou neurogenního postiÏení pohybového systému a v‰ech vroze-
n˘ch vad pohybového systému, dále prolongacemi konãetin, operativou pátefie a operaãní terapií nádorÛ
pohybového systému. Artroskopickou operativu velk˘ch kloubÛ provádí klinika v dûtském i dospûlém vûku.
Klinika se zab˘vá v˘zkumem onemocnûní chrupavek a fie‰í tyto stavy konzervativnû i operaãnû. Náhrady
kloubÛ provádí v celém rozsahu v dospûlém vûku, i pfii vrozen˘ch vadách v dûtském a pfiechodném vûku.
Klinika provádí pravidelnû operativu vrozen˘ch vad a degenerativního onemocnûní pátefie.
Klinika je MZ âR akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tû v oboru ortopedie.

Oddûlení neurochirurgické poskytuje neurochirurgickou péãi v témûfi celém rozsahu oboru. Je to pfiede-
v‰ím oblast neuroonkologie, v dûtské ãásti se koncentruje více jak polovina operací nádorÛ CNS v âR.
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Pracovi‰tû se vûnuje problematice vrozen˘ch a v˘vojov˘ch vad mozku a krania, spolupracuje
pfii léãbû nejsloÏitûj‰ích vad s pracovi‰tûm maxilofaciální chirurgie. Dlouhodobû se vûnuje
problematice chirurgické léãby epilepsie ve spolupráci s obûma neurologick˘mi klinikami. 
Díky neuronavigaãnímu pfiístroji byla roz‰ífiena operativa tumorÛ CNS a dal‰ích strukturálních
lézí i o moÏnosti navigované biopsie, jak u dûtí tak u dospûl˘ch. Je poskytována komplexní
péãe v oblasti neurotraumatologie, oddûlení je souãástí traumacenta v dûtské i dospûlé ãásti.
Je jedin˘m pracovi‰tûm v republice, které standardnû vyuÏívá miniinvazivní systém METRx
pro fie‰ení v˘hfiezÛ meziobratlové ploténky. RovnûÏ se provádí dynamické stabilizace bederní
pátefie systémem DIAM, náhrada krãních plotének implantáty ProDisc C nebo stabilizace
bederní pátefie miniinvazivním pfiístupem.

Spoleãné vy‰etfiovací a léãebné sloÏky
Klinika zobrazovacích metod poskytuje celé spektrum diagnostick˘ch zobrazovacích
metod od nedono‰encÛ po dospûl˘ vûk. Provádí více neÏ 250 000 vy‰etfiení roãnû. KaÏd˘ rok
je vy‰etfieno více neÏ 7000 nemocn˘ch pomocí magnetické rezonance, pfies 10 000 pacientÛ
pomocí v˘poãetní tomografie a angiografické vy‰etfiení je provedeno u 3000 pacientÛ.
Klinika je v rámci âR superkonziliárním pracovi‰tûm pro pfiípady dûtsk˘ch onkologick˘ch
pacientÛ, zejména s hemoblastózami a po transplantaci kostní dfienû. ¤e‰í problematiku
vrozen˘ch v˘vojov˘ch vad, vãetnû genetick˘ch. V oblasti intervenãní radiologie je v pedia-
trické ãásti provádûna léãba vrozen˘ch i získan˘ch striktur jícnu a prÛdu‰nice balonkovou
dilatací. Pracovi‰tû magnetické rezonance KZM provádí zcela rutinnû vy‰etfiení dûtí od vûku
nûkolika dnÛ, v prÛmûrnû t˘dnû je provedeno vy‰etfiení 60 vy‰etfiení v celkové anestezii u dûtí
do 5 let vãetnû novorozencÛ. Vy‰etfiení takto mal˘ch pacientÛ je provádûno v tomto rozsahu
jedinû na na‰í MR a za vynikající spolupráce KAR. 
Ve spolupráci s dûtskou ORL klinikou vzniklo centrum diagnosticko-rehabilitaãní léãby
polykacích obtíÏí. KZM je jedin˘m pracovi‰tûm v âR, které provádí katetrizaãní sklerotizaci
varikokély u dûtí ambulantním zpÛsobem.
Na kardioangiografickém pracovi‰ti probíhají cévní diagnostické a terapeutické zákroky na
koronárních, periferních, karotick˘ch a mozkov˘ch tepnách vãetnû implantace stentÛ, zavá-
dûní filtrÛ, trombol˘zy a embolizací nádorÛ. Jako první v âR byla zavedena kombinovaná
katetrizaãní intervence na srdci a periferních cévách v jedné dobû a katetrizaãní ablaci septa
myokardu. V oblasti nevaskulární intervenãní radiologie jsou na KZM provádûny kromû
biopsií a drenáÏí pod CT kontrolou téÏ ve‰keré intervenãní zákroky na Ïluãov˘ch cestách
a léãba komplikace portální hypertenze metodou TIPS.
Klinika je MZ âR akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tûm oboru radiologie a zobrazovací
metody, intervenãní radiologie a neuroradiologie.

Klinika tûlov˘chovného lékafiství je ambulantní pracovi‰tû, které provádí zátûÏová funkãní
vy‰etfiení u pacientÛ s kardiovaskulárním a metabolick˘m syndromem a poskytuje nadstan-
dardní vy‰etfiení pro sportovce. Zamûfiuje se jednak na osoby nemocné a oslabené v pod-
mínkách fyzické aktivity, kde fyzická v˘konnost je limitována chorobn˘m procesem, jednak na
osoby zdravé (schopnosti k pohybov˘m aktivitám, trénující a soutûÏící sportovci). U nemocn˘ch
se jedná se zejména o diagnostiku, léãbu a sekundární prevenci nemocí kardiovaskulárních,
bronchopulmonálních, endokrinních, metabolick˘ch, neurovegetativních poruch a o postiÏení
pohybového aparátu - spoleãnû s ostatními obory. U tûchto onemocnûní je fyzická aktivita
fiazena k prostfiedkÛm sekundární prevence i léãby. 
Klinika je MZ âR akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tûm oboru tûlov˘chovné lékafiství.

Ústav biologie a lékafiské genetiky je ‰piãkové pracovi‰tû, které poskytuje ‰irokou ‰kálu
genetické léãebnû preventivní a diagnostické péãe u v‰ech chorob a poruch v˘voje od
poãetí aÏ do biologického konce Ïivota. 



Pracovi‰tû provádí DNA diagnostiku vybran˘ch vrozen˘ch v˘vojov˘ch vad, hereditárních nádorÛ, neurode-
generativních onemocnûní dûtí a dospûl˘ch, vãetnû poruch du‰evního v˘voje v pre- a postnatální fázi.
Provádí diagnostické testy a prediktivní testy, vãetnû prenatálních vy‰etfiení. Ÿe‰í projekty biomedicínského
v˘zkumu, úãastní se pregraduálního, postgraduálního a specializaãního vzdûlávání lékafiÛ a nelékafiÛ
v oboru lékafiská genetika. 
Ústav provozuje ambulantní poradenství, poskytuje superkonziliární sluÏby v rámci republiky a spolupracuje
s mnoha zahraniãními pracovi‰ti. Ústav je MZ âR schválen˘m akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tûm pro
postgraduální v˘uku.

Ústav klinické biochemie a patobiochemie zaji‰Èuje pfies 220 rÛzn˘ch laboratorních vy‰etfiení, dennû vy‰et-
fiuje asi 1500 biologick˘ch vzorkÛ, tj. 340.000 vy‰etfiení/mûsíc v nepfietrÏitém tfiísmûnném provozu. Zejména
v˘znamné jsou metody, které se provádûjí i pro jiné nemocnice, napfi. MTX a 7-OH-MTX, CSA, busulfan,
ibuprofen, moãové kameny, lamotrifin, sulthiam, kadmium, stroncium, olovo, mangan, platina, mykofenolová
kyselina, sirolimus, tacrolimus, metabolity nikotinu, CDT, hemoglobin A2, S 100 protein, her2/neu, pro-BNP. Pfii
ÚKBP jsou ambulance, které se zab˘vají problematikou hyperlipoproteinemií, poruchami kostního metabolismu,
poruchami v˘Ïivy ve smyslu obezity a malnutrice. V˘zkumné projekty ÚKBP se soustfieìují na poruchy sexuální
diferenciace (steroidní 21-hydroxyláza, inhibiny), na nutriãní hormony (adiponektin, ghrelin, leptin), biochemické
markery traumatického po‰kození mozku (NSE, S100b, metalothionein).
Ústav je garantem pfiístrojového vybavení a správn˘ch laboratorních postupÛ na ostatních pracovi‰tích
nemocnice (JIP a ARO pracovi‰tû - POCT). Je akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tûm MZâR v oboru
klinická biochemie.  

Ústav imunologie poskytuje laboratorní rutinní imunologick˘ servis v oblasti diagnostiky imunodeficiencí,
autoimunit, specializovanou laboratorní diagnostiku závaÏn˘ch poruch imunity. K dispozici je statimové
vy‰etfiení vybran˘ch laboratorních imunologick˘ch metod s 24 hodinov˘m servisem pro pacienty z FN Motol
(CRP, i munoglobuliny, komplement) i z celé âR (ANCA, antiGBM), vy‰etfiení mozkomí‰ního moku pro
Prahu. Lékafii zaji‰Èují konsiliární, ambulantní a dispenzární péãi o dûtské i dospûlé pacienty s bûÏn˘mi
poruchami imunity ze spádové oblasti a pacienty hospitalizované ve FN Motol a dále provádûjí konsiliární
a dispenzární péãi o pacienty se závaÏn˘mi poruchami imunity z celé âR.
Je zde zaji‰tûn laboratorní a konsiliární servis u dûtsk˘ch pacientÛ po transplantaci kostní dfienû a u dospûl˘ch
pacientÛ po transplantaci plic. 
V rámci kliniky bylo zfiízeno Centrum pro diagnostiku a léãbu imunopatologick˘ch chorob pro diagnostiku,
léãbu a v˘zkum imunopatologick˘ch stavÛ (imunodeficity, autoimunity, alergie) s pÛsobností pro celou âR.  
Ústav imunologie je také fie‰itelsk˘m pracovi‰tûm a spolufie‰itelem grantÛ IGA MZâR a grantÛ UK, v˘zkum-
n˘ch zámûrÛ M·MT a MZâR. Je akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tûm dle zák. ã. 95/2004 Sb. v oboru
alergologie a klinická imunologie.

Ústav lékafiské mikrobiologie poskytuje rozsáhlou rutinní bakteriologickou, virologickou, mykologickou
a parazitologickou diagnostiku s vyuÏitím ‰irokého spektra pfiím˘ch i nepfiím˘ch laboratorních metod. Kromû
jiného se zamûfiuje na pfiípravu autovakcín, komplexní prÛkaz Helicobater pylori, stejnû jako diagnostiku
Burkholderia cepacia u pacientÛ s cystickou fibrózou nebo vãasnou detekci závaÏn˘ch nosokomiálních
patogenÛ obecnû.
Velk˘ dÛraz je kladen na odpovídající interpretaci nálezÛ vãetnû konzultaãní a konsiliární ãinnosti. Souãástí
pracovi‰tû je antibiotické stfiedisko, usilující pfiedev‰ím o prosazování principÛ racionální antibiotické léãby
do praxe.
Lékafiská mikrobiologie pÛsobí v návaznosti na klinické obory a jejich programy. Hlavní podíl má na
programech, které souvisejí s rizikem závaÏn˘ch infekãních komplikací, u nichÏ se pfiedpokládá okamÏitá
dostupnost mikrobiologické diagnostiky a konzultací zamûfien˘ch na správn˘ diferenciálnû diagnostick˘
postup, racionální antimikrobní terapii a profylaxi. Jsou to zejména tyto skupiny pacientÛ:
> pacienti s tûÏk˘mi a epidemiologicky závaÏn˘mi infekcemi (neuroinfekce, respiraãní infekce, importované

nákazy, tuberkulosa, hepatitidy, sexuálnû pfienosné nemoci, AIDS, bioterorismus atd.)
> pacienti s komunitními infekcemi v péãi praktick˘ch lékafiÛ pro dûti a dospûlé a ambulantních specialistÛ
> pacienti s infekcemi vznikl˘mi v souvislosti s hospitalizací
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> kriticky nemocní vyÏadující intenzivní péãi
> traumatologiãtí nemocní
> pacienti po nároãn˘ch chirurgick˘ch v˘konech
> pacienti po transplantacích
> pacienti s maligním onemocnûním
> hematoonkologiãtí nemocní
> nemocní s imunodeficitem rÛzného pÛvodu
> nedono‰enci v neonatologické intenzivní péãi

Ústav patologie a molekulární medicíny se zab˘vá komplexní laboratorní diagnostikou
nádorov˘ch a nenádorov˘ch onemocnûní. VyuÏívá metod klasické histologie a cytologie
s navazujícími dal‰ími speciálními laboratorními vy‰etfiovacími metodami. Ty zahrnují pohled
do bunûk a tkání na úrovni ultrastrukturální anal˘zy (elektronová mikroskopie), prÛkaz exprese
proteinÛ (metody imunohistochemické, Western blot, prÛtoková cytometrie), zmûn na úrovni
chromozómÛ a genÛ v histologickém fiezu (metody in situ hybridizace) a rozbor DNA a RNA
extrahovan˘ch ze tkání (metody kvalitativní a kvantitativní polymerázové fietûzové reakce,
sekvenování). Vy‰etfiovan˘m biologick˘m materiálem jsou tkánû (nativní, zmraÏené, fixované),
kostní dfienû, krve, pfiípadnû tekutiny (v˘potky). 
Nosn˘m úkolem je zabezpeãení diagnostiky chorob nemocn˘ch operovan˘ch ve Fakultní
nemocnici v Motole, nebo nemocn˘ch, u kter˘ch byly odebrány vzorky bunûk nebo tkání
jin˘m neÏ chirurgick˘m operativním pfiístupem (endoskopické odbûry, jehlové punkce, stûry
bunûk). V˘zkumné aktivity zamûfiuje na oblasti nádorÛ dûtského vûku, onemocnûní lymfatické
tkánû (lymfomy a lymfoproliferativní stavy) a na onemocnûní svalÛ a nervového systému. 
Pracovi‰tû se také zamûfiuje na konsultaãní ãinnost s ‰ir‰ím pÛsobením v rámci âeské repub-
liky, a to zejména pro diagnostiku nádorÛ dûtského vûku, pro diagnostiku onemocnûní lymfa-
tick˘ch uzlin (obecnû pro lymfomy a lymfoproliferativní onemocnûní) a pro onemocnûní kostní
dfienû v rámci histologického zpracování tkání. Dal‰ími okruhy specializace pracovi‰tû jsou:
diagnostika onemocnûní ledvin, diagnostika onemocnûní svalÛ a poruch nervového systému
- na úrovni histopatologické s vyuÏitím specializovan˘ch laboratorních postupÛ. 
Klinika plní v˘ukovou funkci pro pregraduální studium medicíny a rÛzn˘ch bakaláfisk˘ch
smûrÛ a v˘ukovou funkci pro postgraduální studium ve dvou smûrech: a) jako akreditované
pracovi‰tû pro obor patologie v rámci celoÏivotního vzdûlávání a pfiípravû na specializaãní
atestaci v oboru patologie a b) jako pracovi‰tû pro postgraduální studium biomedicíny pfii
Univerzitû Karlovû a Akademii vûd âR. V˘zkumné aktivity zamûfiuje na oblasti nádorÛ
dûtského vûku, onemocnûní lymfatické tkánû (lymfomy a lymfoproliferativní stavy) a na
onemocnûní svalÛ a nervového systému.

Oddûlení klinické hematologie zaji‰Èuje ambulantní péãi ve svém oboru pro dûti i dospûlé.
Hematologická laboratofi provádí rutinní a speciální laboratorní vy‰etfiení na úseku analyzátorÛ
krevních krvinek, na koagulaãním úseku, úseku specielní morfologie a úseku cytochemie.
Provádí vy‰etfiení pro celou FN v Motole s nadregionální pÛsobností.
Klinická ãást pracovi‰tû poskytuje léãebnû preventivní péãi v ambulantní ãásti pro dûtské
a dospûlé pacienty s chorobami krve a krvetvorn˘ch orgánÛ. Pracovi‰tû dále poskytuje hema-
tologická konsiliární vy‰etfiení v rámci celé Fakultní nemocnice i pro nûkterá hematologická
pracovi‰tû mimo Motol (Stfiedoãesk˘ kraj).

Oddûlení krevní banky zaji‰Èuje 
> nákup transfuzních pfiípravkÛ pro pacienty FN Motol a udrÏování jejich pfiimûfien˘ch zásob
> zaji‰tûní hemoterapie v‰emi typy TP pro pacienty FN v Motole
> zaji‰tûní hemoterapie v mimofiádn˘ch situacích
> uskladnûní transfuzních pfiípravkÛ dle platn˘ch smûrnic
> provádûní rutinních pfiedtransfúzních a specializovan˘ch imunohematologick˘ch vy‰etfiení,

v mimofiádn˘ch pfiípadech zaji‰tûní vy‰etfiení v referenãní laboratofii ÚHKT



> provádûní ozafiování transfuzních pfiípravkÛ dle poÏadavkÛ klinik/oddûlení
> autologní odbûry plné krve a jejich uskladnûní dle platn˘ch smûrnic
> konsiliární sluÏbu v transfúzním lékafiství a spolupráci s klinick˘mi obory pfii zaji‰tûní úãelné hemoterapie,

vãetnû sledování neÏádoucích úãinkÛ a fie‰ení potransfuzních reakcí
> odd. krevní banky je MZ âR akreditovan˘m v˘ukov˘m pracovi‰tûm 

dle zákona ã.95/2004 Sb.)

Oddûlení centrálních operaãních sálÛ pro dûti soustfieìuje ve‰keré chirurgické v˘kony kromû oboru
kardiochirurgie v dûtské ãásti nemocnice, zamûfiuje se na ekonomiãnost provozu sálÛ. V oborech stomato-
chirurgie a oftalmologie soustfieìuje i problematiku dospûl˘ch. Spolupracuje i s nechirurgick˘mi pracovi‰ti,
jako Pediatrická klinika, Hematoonkologická klinika, Transplantaãní centrum (odbûry kostní dfienû, kadave-
rosní odbûry, transplantace ledvin).

Oddûlení centrálních operaãních sálÛ pro dospûlé (COS dospûlí) zaji‰Èují kompletní zázemí pro 8 ope-
raãních oborÛ z 11 v dospûlé ãásti FN Motol, dal‰í 2 pracovi‰tû vyuÏívají COS pro své plánované programy.
Centrálních sálÛ je celkem 20, dal‰í 4 sály zaji‰Èují COS – dospûlí personálem a materiálem. 
Soustfiedûní vût‰iny sálÛ do jednoho oddûlení umoÏÀuje sledovat vyuÏití a ekonomiku provozu, dodrÏovat
jednotn˘ hygienicko – epidemiologick˘ reÏim, pfiizpÛsobovat operaãní postupy (dezinfekci, rou‰kování, instru-
mentaci) moderním poznatkÛm, zjednodu‰uje akreditaci sálového provozu a jeho fiízení pfii mimofiádn˘ch
událostech.
Kromû své hlavní náplnû získají COS – dospûlí pravdûpodobnû jako první v âR akreditaci pro v˘uku
pomaturitního specializaãního studia sester v oboru perioperaãní péãe.

Transplantaãní centrum koordinuje ãinnost pracovi‰È v oblasti odbûrÛ a transplantace orgánÛ a tkání
a vytváfií organizaãní zázemí k fungování jednotliv˘ch programÛ (z nichÏ 3 mají celorepublikovou pÛsobnost): 
> program odbûru orgánÛ a tkání
> program transplantace plic
> program transplantace ledvin u dûtí
> specializovaná tkáÀová banka STB 85 

- Banka kardiovaskulární tkánû
- Banka muskuloskeletální tkánû

Ambulantní sektor
Dûtská poliklinika je pracovi‰tûm, které v rámci pÛsobnosti FN zaji‰Èuje ambulantní zdravotnickou péãi pro
dûti a dorost. Je zde umístûna vût‰ina specializovan˘ch ambulancí dûtské ãásti nemocnice. Ambulance
jsou odbornû i organizaãnû propojeny tak, Ïe je zde moÏné poskytovat komplexní, vysoce odbornou péãi
pro dûti s chronick˘m nebo akutním onemocnûním. Dûtská poliklinika poskytuje dispenzarizaãní, konsiliární,
konzultaãní a léãebnou péãi pro nemocné dûti nejen ve spádové, ale ãasto i celorepublikové pÛsobnosti.
Roãnû o‰etfií témûfi 150 tisíc dûtí.

Centrum péãe o cizince je ambulantním pracovi‰tûm pro léãbu dûtí i dospûl˘ch. Poskytuje akutní i pre-
ventivní péãi o cizince, nadstandardní péãi o osoby s ãesk˘m poji‰tûním. Je konsiliárním pracovi‰tûm 
pro ostatní cizinecká centra v Praze, zejména Canadian medical care, Health centre Prag, Medicover
a Mediconet.

Dermatovenerologické oddûlení patfií mezi nejmlad‰í pracovi‰tû v âR, od roku 2004 je bez lÛÏkové ãásti.
Je konziliárním pracovi‰tûm v dûtské i dospûlé ãásti, zároveÀ diagnostikuje nûkterá systémová onemocnûní.
Má specializované a superspecializované ambulance, zaji‰Èující m.j. péãi o pacienty s koÏními lymfomy,
lymfatick˘mi otoky, aj. Je provádûno vy‰etfiení v rámci atopické dermatitidy, tzv. atopy patch test.
Oddûlení urgentního pfiíjmu a LSPP dûtí poskytuje pediatrická vy‰etfiení v celé komplexnosti pediatrie. 
Od r. 2005 plní funkci LSPD pro velkou ãást praÏsk˘ch i mimopraÏsk˘ch pacientÛ.
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Oddûlení urgentního pfiíjmu a LSPP dûtí poskytuje pediatrická vy‰etfiení v celé komplexnosti
pediatrie. Od r. 2005 plní funkci LSPD pro velkou ãást praÏsk˘ch i mimopraÏsk˘ch pacientÛ.

Oddûlení urgentního pfiíjmu a LSPP dospûl˘ch 
Oddûlení poskytuje nepfietrÏitou neodkladnou lékafiskou péãi pacientÛm s náhlou poruchou
zdraví, tvofií spojovací ãlánek mezi pfiednemocniãní akutní a nemocniãní definitivní péãí. 
Souãástí oddûlení je pracovi‰tû LSPP, které o‰etfiuje pacienty, ktefií se dostavili do FN sami
s akutní poruchou zdraví bez lékafiského doporuãení. 

Oddûlení primární péãe je ambulantní pracovi‰tû, které poskytuje komplexní léãebnû
preventivní péãi zamûstnancÛm nemocnice (vãetnû preventivních prohlídek zamûstnancÛ
s vysok˘m stupnûm rizika - ionizující záfiení, cytostatika, biologock˘ materiál, infekce a leser),
fakultû, zahraniãním studentÛm, aj. Na‰e oddûlení zabezpeãuje v˘uku posluchaãÛ 2.lékafiské
fakulty UK v oboru v‰eobecného lékafiství byla pfiiznána akreditace v tomto oboru. 
Stomatologické pracovi‰tû provádí ve‰kerou stomatologickozu péãi vãetnû záchovné stoma-
tologie, protetiky, dentoaleveolární chirurgie a vyhledávání fokusÛ u pacientÛ pfied kardiolo-
gick˘mi operacemi. 

Fakultní nemocnice v Motole má statut traumacentra v dospûlé i dûtské ãásti.



Dûtská lÛÏková ãást

Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol pfiednosta prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Dûtské kardiocentrum pfiednosta MUDr. Jan ·kovránek, CSc.

Dûtská psychiatrická klinika
UK 2. LF a FN Motol pfiednosta prof. MUDr. Michal Hrdliãka, CSc.

Dûtská stomatologická klinika
UK 2. LF a FN Motol pfiednosta prof. MUDr. TaÈjana Dostálová, DrSc.,MBA

Klinika dûtské chirurgie
UK 2. LF a FN Motol pfiednosta prof. MUDr. Jifií ·najdauf, DrSc.

Klinika dûtské hematologie 
a onkologie UK 2. LF a FN Motol pfiednosta prof. MUDr. Jan Star˘, DrSc.

> Transplantaãní jednotka kostní dfienû vedoucí lékafi doc. MUDr. Petr Sedláãek, CSc.

Klinika  dûtské neurologie pfiednosta doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
UK 2. LF a FN Motol

Klinika u‰ní, nosní, 
krãní UK 2. LF a FN Motol pfiednosta doc. MUDr. Zdenûk Kabelka

> Foniatrické oddûlení vedoucí  PhDr. Eva Vymlátilová

Novorozenecké oddûlení s JIRP vedoucí lékafi doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.

Spoleãná lÛÏková pracovi‰tû dûtské
a dospûlé ãásti

Klinika anesteziologie 
a resuscitace UK 2. LF a FN Motol pfiednosta prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Klinika rehabilitace UK 2. LF a FN Motol pfiednosta doc. PaedDr. Pavel Koláfi

> Centrum pro léãbu 
a v˘zkum bolestiv˘ch stavÛ primáfi MUDr. Jifií Kozák

> Spinální jednotka primáfi MUDr. Jifií KfiíÏ

Oãní klinika dûtí a dospûl˘ch UK 2. LF pfiednosta doc. MUDr. Dagmar Dotfielová, CSc.

Ortopedická klinika 
UK 2. LF a FN Motol - traumatologie pfiednosta doc. MUDr. Tomá‰ Trã, CSc., MBA

Oddûlení neurochirurgické primáfi doc. MUDr. Michal Tich˘, CSc.

30



31

Dospûlá lÛÏková ãást

Gynekologicko-porodnická klinika
UK 2. LF a FN Motol pfiednosta doc. MUDr. Luká‰ Rob, CSc.

Interní klinika UK 2. LF a FN Motol pfiednosta prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Chirurgická klinika  UK 2. LF a FN Motol pfiednosta prof. MUDr. Jifií Hoch, CSc.

III. chirurgická klinika UK 1. LF a FN Motol pfiednosta prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Kardiovaskulární centrum vedoucí lékafi doc. MUDr. Josef Veselka, CSc.

> Kardiochirurgické oddûlení primáfi prof. MUDr. Ivan Vanûk DrSc.
> Kardiologické oddûlení primáfi doc. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Klinika ORL a chirurgie hlavy
a krku UK 1. LF a FN Motol pfiednosta prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Klinika nukleární medicíny 
a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol pfiednosta doc. MUDr. Petr Vlãek, CSc.

Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol pfiednosta doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.

Ortopedická klinika UK 1. LF a FN Motol pfiednosta prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol pfiednosta doc. MUDr. Jaromír Musil

Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol pfiednosta doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.

Infekãní oddûlení primáfi MUDr. Jifiina Hobstová, CSc.

LDN I, LDN III primáfi MUDr. Blanka Ma‰ková

LDN II primáfi MUDr. Jan ·tûpán

Oddûlení chronické resuscitaãní
a intenzivní péãe (OCHRIP) primáfi doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Oddûlení spondylochirurgické primáfi doc. MUDr. Jan ·tulík, CSc.

Radioterapeuticko-onkologické oddûlení primáfi MUDr. Jana Prausová, MBA



Spoleãné vy‰etfiovací a léãebné sloÏky

Klinika zobrazovacích metod
UK 2. LF a FN Motol pfiednosta prof. MUDr. Jifií Neuwirth, CSc.

Klinika tûlov˘chovného lékafiství
UK 2. LF a FN Motol pfiednosta doc. MUDr. Jifií Radvansk˘, CSc.

Ústav biologie a lékafiské genetiky
UK 2. LF a FN Motol pfiednosta prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

Ústav klinické biochemie
a patobiochemie UK 2. LF a FN Motol pfiednosta prof. MUDr. Richard PrÛ‰a, CSc.

Ústav imunologie UK 2. LF a FN Motol pfiednosta prof. MUDr. Jifiina BartÛÀková, DrSc., MBA

Ústav lékafiské  mikrobiologie
UK 2. LF a FN Motol pfiednosta MUDr. Otakar Nyã

Ústav patologie a molekulární medicíny
UK 2. LF a FN Motol pfiednosta prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Oddûlení klinické hematologie primáfi MUDr. Ivana Hochová

Oddûlení krevní banky primáfi MUDr. Kvûtoslava Petrt˘lová

Oddûlení centrálních
operaãních sálÛ pro dûti vedoucí lékafi MUDr. Karel Klíma

Oddûlení centrálních
operaãních sálÛ pro dospûlé vedoucí lékafi MUDr. Petr Pfiikryl

Transplantaãní centrum vedoucí lékafi MUDr. Jaroslav ·patenka, CSc.

Ambulantní sektor

Dûtská poliklinika vedoucí lékafi MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Centrum péãe o cizince primáfi MUDr. Marie Mikulecká, CSc., MBA

Dermatovenerologické oddûlení primáfi MUDr. Alena Machovcová, MBA

Oddûlení urgentního pfiíjmu a LSPP dûtí primáfi MUDr. Marie Mikulecká, CSc., MBA

Oddûlení urgentního pfiímu
a LSPP dospûl˘ch primáfi MUDr. Jifií Zika

Oddûlení primární péãe vedoucí lékafi MUDr. Vûra Vlachová
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O‰etfiovatelství ve FN Motol  vyuÏívá moderních postupÛ v péãi o pacienty – dÛsledné vyhle-
dání potfieb nemocn˘ch a jejich uspokojování, individuální a holistick˘ pfiístup, vyuÏívání
v˘sledkÛ monitoringu indikátorÛ péãe a auditÛ o‰etfiovatelské péãe. Anal˘za v˘sledkÛ vede
ke cílen˘m opatfiením pro zlep‰ování kvality péãe. 
Konkrétním pfiíkladem je dlouhodobé úsilí o sníÏení v˘skytu dekubitÛ u hospitalizovan˘ch
pacientÛ. V prevenci a léãbû dekubitÛ má FN Motol vypracovan˘ jednotn˘ systém péãe,
sestávající z metodického pokynu a standardu, plánu péãe a hlá‰ení rizikov˘ch pacientÛ a jiÏ
vznikl˘ch dekubitÛ (viz graf). Péãe je koordinována námûstkyní o‰. péãe, v jejíÏ pÛsobnosti
jsou i konzultantky hojení ran, které radí v léãbû dekubitÛ v rámci celé FN Motol.
V roce 2006 do‰lo – v souvislosti s pfiípravou na mezinárodní akreditaci – k postupnému sjed-
nocování lékafiské i o‰etfiovatelské dokumentace.  Novû koncipovaná o‰etfiovatelská doku-
mentace zohledÀuje péãi o pacienty metodou o‰etfiovatelského procesu
Konference „Cesta k modernímu o‰etfiovatelství“ jiÏ tradiãnû pfiispûla k utváfiení pozitivního
obrazu FN Motol, jako instituce, která podporuje vzdûlanost zdravotníkÛ a ‰piãkovou moderní
o‰etfiovatelskou péãi.. 
Do ãinnosti úseku o‰etfiovatelské péãe patfiilo i v roce 2006 fie‰ení projektu Zdravá nemocnice
(podpofien˘ MZ âR v programu „Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví),
koordinace spirituálních sluÏeb pro FN Motol a provoz Dobrovolnického centra.

Graf: pomûr riziko / v˘skyt dekubitÛ v roce 2006
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Vûdecko-v˘zkumná ãinnost je nedílnou souãástí aktivit FN Motol a tvofií základ rozvoje lékafisk˘ch oborÛ
provozovan˘ch v této nemocnici. Vûdecko-v˘zkumné projekty probíhají  na pracovi‰tích této nemocnice
a jsou dále prohlubovány aktivní a dlouhodobou spoluprací s pracovi‰ti univerzitními a akademick˘mi na
národní i mezinárodní úrovni. 
Zabezpeãení vûdecko-v˘zkumné ãinnosti spoãívá v cíleném získávání institucionální i individuální podpory
formou v˘zkumn˘ch zámûrÛ a grantÛ. 

V˘zkumné zámûry a granty 
> FN v Motole je od roku 2005 fie‰itelem v˘zkumného zámûru MZO 00064203. VZ FNM pfiedstavuje základní

institucionální podporu vûdy ve FNM. VZ zahrnuje vût‰inu pracovi‰È nemocnice, ãímÏ se stává unikátním
projektem, jehoÏ nejvût‰ím pfiínosem je stále se prohlubující mezioborová spolupráce uvnitfi nemocnice. 

> V oblasti grantové podpory v˘zkumu fie‰ila FN v Motole v roce 2006 26 projektÛ Interní grantové agentury
MZâR jako hlavní fie‰itel a 26 projektÛ jako spolufie‰itel. 

> FN v Motole taktéÏ uspûla v této oblasti v Ïádostech o úãelovou podporu na léta 2007 aÏ 2009, kdy bylo
podpofieno 9 v˘zkumn˘ch projektÛ. 

> V roce 2006 byly ve FN v Motole dále fie‰eny 2 granty Akademie vûd, 3 granty GA âR, 1 grant M·MT.

V roce 2006 hospodafiila FN v Motole v oblasti vûdy a v˘zkumu 
s následovnû rozdûlen˘mi finanãními prostfiedky:

VZ celkem 47 541 000 Kã
IGA MZ  fie‰itel 16 666 000 Kã IGA MZ spolufie‰itel  Kã    7 149 000,-
AV âR 3 445 000 Kã
GA âR 402 000 Kã
M·MT 528 000 Kã
Interní granty 394 800 Kã

Kombinovan˘ program vzdûlávání lékafiÛ, M.D./PhD.program 
FN Motol je sídlem UK 2.LF, se kterou se prolíná ve sv˘ch v˘zkumn˘ch aktivitách. V roce 2006 ve FN Motol
pracovalo a studovalo 28 studentÛ prestiÏního programu kombinovaného vzdûlávání. Tito v˘jimeãní lékafii,
ktefií se pfiipravují ve specializaãní pfiípravû k v˘konu lékafiského povolání a zároveÀ studují PhD. program,
pfiedstavují potenciál dal‰ího a dlouhodobého rozvoje vûdeck˘ch aktivit ve FN Motol. 

Mezinárodní aktivity
Rok 2006 pfiedstavoval v Evropû pfiechodné období od 6. k 7. rámcovému programu, coÏ se odrazilo
i v odpovídající mezinárodní aktivitû ve FN Motol, kdy byly pouze doãerpány prostfiedky let pfiedchozích.
Nové mezinárodní projekty jsou ve fázi pfiípravy. Rok 2006 pfiedstavoval prÛlomové období právû v pfiípravû
na zapojení do Evropsk˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ. Ve FN Motol byla zfiízena Evropská kanceláfi, jejíÏ hlavním
posláním je zaji‰tûní pfiístupu k prostfiedkÛm Evropsk˘ch fondÛ. Právû v roce 2006 byly podány první
projekty v hospodáfisk˘ch mechanismech EHP/Norsk˘ch fondÛ. V témÏe roce se také FN Motol zapojila do
programu Phare ve zdravotnictví, v projektu „Compliance with Radiation Equipment Standars in Hospitals“,
spravovan˘m Ministerstvem Financí âR. 
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Hospodafiení ve Fakultní nemocnici v Motole za rok 2006 bylo vyrovnané a dosaÏen˘
hospodáfisk˘ v˘sledek Fakultní nemocnice v Motole k 31.12. 2006 skonãil se ziskem ve
v˘‰i 3,512 tis. Kã.

Na poãátku roku 2006 úpravou referenãního období roku 2005 a na pfiíkaz ministra zdravot-
nictví nemocnice vrátila  VZP 105 mil. Kã. Po vzájemné dohodû s VZP, nemocnice tuto ãástku
vracela v mûsíãních splátkách a to aÏ do kvûtna 2006. Od poãátku roku 2006 pfie‰la na
nemocnici také povinnost zaji‰Èovat tzv. „centrální dovozy lékÛ“, které pfiedtím zaji‰Èovaly
zdravotní poji‰Èovny, coÏ znamenalo pro nemocnici nárÛst objemu nákladÛ léãiv. Od 1. 8. 2006
nabyla platnosti vyhlá‰ka  368/2006 Sb., o úhradách léãiv, bez návaznosti na úhradovou
vyhlá‰ku MZâR. Tato legislativní zmûna zpÛsobila, Ïe se smlouvy s nûkter˘mi zdravotními
poji‰Èovnami neuzavfiely v daném období. 

V prÛbûhu roku 2006, probíhalo ve FN Motol nûkolik rozsáhl˘ch rekonstrukcí a to za plného
provozu (rekonstrukce energocentra, generální oprava spalovny, zahájena rekonstrukce
dûtské ãásti nemocnice, kuchyÀského bloku) a k tomu musela nemocnice je‰tû investovat
do zdravotnické techniky, která jiÏ byla odepsána a v mnoha pfiípadech jiÏ nesplÀovala
poÏadované parametry pro bezchybn˘ a bezporuchov˘ provoz.V roce 2006 byly odpisy ve
v˘‰i 662 mil. Kã a ãerpáno bylo 655 mil. Kã.

Zkrácená rozvaha a v˘kaz zisku a ztráty (v tis.Kã)

Rozvaha (bilance) stav k 1. 1. 2006 stav k 31. 12. 2006

Aktiva 8 217 052,98 8 586 113,76
Stálá aktiva 6 622 151,79 6 981 881,34

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 23 465,21 38 114,43

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 6 598 635,58 6 943 715,91

Dlouhodob˘ finanãní majetek 51,00 51,00

ObûÏná aktiva 1 594 901,21 1 604 232,42

Zásoby 94 692,24 96 154,30

Pohledávky 713 385,72 431 281,02

Finanãní majetek 581 974,40 645 913,32

Pfiechodné úãty aktivní 204 848,85 430 883,78
stav k 1. 1. 2006 stav k 31. 12. 2006

Pasiva 8 217 052,98 8 586 113,77
Vlastní zdroje 6 964 974,04 7 299 552,09

Majetkové fondy 6 668 079,02 7 027 798,50

Finanãní a penûÏní fondy 1 838 541,10 1 809 887,14

V˘sledek hospodafiení bûÏ.úã.období 3 512,53

Neuhrazená ztráta min.let -1 543 274,51 -1 541 646,08

V˘sledek hospodafiení ve schval.fiízení 1 628,43

Cizí zdroje 1 252 078,94 1 286 561,68

Rezervy 0,00 0,00

Dlouhodobé závazky 0,00 249 402,43

Krátkodobé závazky 1 202 059,63 1 004 231,64

Bankovní v˘pomoci a pÛjãky 0,00 0,00

Pfiechodné úãty pasivní 50 019,31 32 927,61

Ekonomická ãinnost



V˘kaz zisku a ztráty (v˘sledovka)

V˘kaz zisku a ztráty stav k 31. 12. 2006

Materiálové náklady 1 944 744,43

Náklady na opravy a sluÏby 703 282,91

Osobní náklady 1 985 086,05

Danû a poplatky 162,58

Ostatní náklady 90 817,82

Odpisy, prodan˘ majetek, rezervy a opr. poloÏky 662 437,10

Náklady celkem 5 386 530,89

TrÏby za vlastní v˘kony a zboÏí 4 969 870,45

Aktivace 916,30

Ostatní v˘nosy 345 909,92

TrÏby z prodeje majetku, rezervy a opr. poloÏky 380,57

Pfiíspûvky a dotace na provoz 73 512,99

V˘nosy celkem 5 390 590,23

V˘sledek hospodafiení pfied zdanûním 4 059,34

DaÀ z pfiíjmÛ 546,78

V˘sledek hospodafiení po zdanûní 3 512,56

Zákony, vyhlá‰ky a nafiízení, které je nutno aplikovat v souladu s pfiedpisy Evropské unie na cel˘ rozsah
ãinností zabezpeãovan˘ch nemocnicí, jsou prÛbûÏnû zaãleÀovány do pfiedpisÛ, vnitfiních nafiízení a smûrnic
FN v Motole.

Ve Fakultní nemocnici v Motole stále probíhají pfiípravná ‰etfiení a ve‰keré ãinnosti potfiebné k získání akre-
ditace, která by mûla vést k zaji‰tûní zlep‰ení práce zamûstnancÛ a tím pfiímo ke zkvalitnûní zdravotní péãe
o pacienty.

Pfiijetím nového zákoníku práce ã.262/2006 Sb., nafiízeními vlády ã. 564/2006 Sb., a ã. 567/2006 Sb., bude
zásadnû zmûnûno od 1. 1. 2007 odmûÀování zamûstnancÛ ve Fakultní nemocnici v Motole.
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Dal‰í pfiípadné etapy rekonstrukce DFN budou i nadále pfiiná‰et finanãnû, technicky a hlavnû
organizaãnû velice nároãné stûhování klinik,coÏ si zcela urãitû vyÏádá zmûny struktury nákla-
dÛ, ale bude mít také moÏn˘ dopad na velikost v˘nosÛ. Pravdûpodobnû dojde i k lehkému
poklesu zdravotních v˘konÛ v dûtské ãásti v dÛsledku stavebních ãinností, to v‰ak nebude mít
dopad na zachování komplexnosti zdravotní péãe v plném rozsahu. V‰ichni zamûstnanci pfii-
jímají opatfiení spojená s rekonstrukcí a dodrÏují je tak, aby tato opatfiení mûla co nejmen‰í
vliv na pacienty a na jejich léãebn˘ pobyt v nemocnici. Toto se v plném rozsahu potvrdilo pfii
rozsáhlém stûhování dûtské ãásti FN v Motole, které probûhlo pod kontrolou médii v prosinci
2006 a lednu 2007.

Vedení Fakultní nemocnice v Motole se bude i v roce 2007 nadále snaÏit dodrÏovat opatfiení,
vedoucí k udrÏení vyrovnaného hospodafiení nemocnice. Prioritou nemocnice zÛstane zajistit
rekonstrukci dûtské ãásti nemocnice a to bez pfieru‰ení poskytování odborné zdravotní péãe
a to i pfii limitovaném objemu finanãních prostfiedkÛ.DosaÏením akreditace si vedení nemocnice
zvolilo cestu, kterou chce zajistit zv˘‰ení kvality práce v‰ech sv˘ch zamûstnancÛ, coÏ by
mûlo pfiinést v˘razné zlep‰ení poskytované odborné zdravotní péãe o v‰echny pacienty 
FN v Motole a stát se tak ‰piãkov˘m zdravotnick˘m zafiízením v celé âR.

I. Závazky a pohledávky

Závazky 404 491 355,86   Kã
Pohledávky 357 858 107,48   Kã

Závazky po splatnosti 10 072 675,08   Kã
Pohledávky po splatnosti 74 780 463,64   Kã

Prioritou pro Fakultní nemocnice v Motole bylo plnit schválenou platební politiku, to zname-
nalo, striktnû dodrÏovat splatnost faktur ve lhÛtách od 90 - do120 dnÛ, od obdrÏení faktury.
Tato politika také dovolovala a v souãasné dobû umoÏÀuje i nadstandardní obchodní vztahy
s dÛleÏit˘mi dodavateli. Fakultní nemocnice v Motole platí své závazky pravidelnû a dodrÏování
splatnosti závazkÛ je také jedním z ukazatelÛ stabilizace nemocnice.
Také v oblasti pohledávek byl rok 2006 oproti roku 2005 pro FN Motol úspû‰n˘, protoÏe se
celková v˘‰e pohledávek vÛãi v‰em odbûratelÛm sníÏila o 38%. V praxi to znamenalo zlep‰ení
platební morálky zdravotních poji‰Èoven, pfiedev‰ím VZP. Pohledávky po lhÛtû splatnosti se
oproti roku 2005 také sníÏily o 79 %.  

II. Plnûní rozpoãtu

Rozpoãet Fakultní nemocnice v Motole byl pfiedán na MZ âR a schválen 
ve v˘‰i 5 380 245 tis. Kã jako vyrovnan˘.         

Pro jeho dodrÏení musely b˘t striktnû stanoveny dílãí rozpoãty pro jednotlivá nákladová stfiediska.
Pfii stanovení rozpoãtu na 1. pololetí roku 2006 se pfiitom vycházelo ze skuteãnosti 1. pololetí roku
2005. Následnû, vzhledem ke schválení úhradové vyhlá‰ky MZâR (leden 2006) a pau‰álním
platbám od zdravotních poji‰Èoven byly nákladov˘m stfiediskÛm stanoveny limity pfiímého mate-
riálu (léky, krev, SZM) ve v˘‰i 90 % skuteãnosti roku 2005, s tím, Ïe individuálním pfiístupem
k jednotliv˘m nákladov˘m stfiediskÛm (objektivní obhájení sv˘ch potfieb), bylo moÏno tyto limity
upravit .Limit poãtu bodÛ vycházel ze stejné procentní úpravy jako u pfiímého materiálu a pfiepo-
ãten koeficientem nárÛstu bodÛ dle nového sazebníku, kter˘ mûl platnost od ledna 2006.
Tento rok také pfiinesl nutnost dÛkladnû rozpoãtovat a dekádnû sledovat limity proskripce
léãiv.Tento stav byl je‰tû vylep‰en zavedením elektronického receptu v celé nemocnici, coÏ
umoÏÀuje dennû sledovat dodrÏování proskripce. Ve 2. ãtvrtletí se do celé nemocnice také
zavedl i elektronick˘ poukaz na zdravotnick˘ materiál (PZT).



Vyhodnocení dodrÏování rozpoãtu za 1. pololetí bylo provedeno v ãervenci. Hlavním ukazatelem hodnocení
bylo dodrÏení stanoven˘ch limitÛ pfii dodrÏení kvality péãe.
Rozpoãet pro 2. pololetí 2006 byl stanoven ze skuteãnosti 2. pololetí 2005 a byl rozdûlen samostatné na
mûsíc ãervenec a srpen a na záfií aÏ prosinec, z dÛvodu odli‰ného reÏimu tûchto období. Od 1. 8. 2006 platí
vyhlá‰ka 368/2006 Sb., o úhradû léãiv, která ovlivnila v˘znamn˘m zpÛsobem hospodafiení nemocnice
v oblasti léãiv, zejména receptÛ. Hospodáfisk˘ v˘sledek lékárny se od 1. 8. 2006 sníÏil cca 5 mil. Kã mûsíãnû,
coÏ je pokles o 50%. Hospodafiení klinik touto vyhlá‰kou 386/2006 Sb., bylo ovlivnûno situací, Ïe na tuto
lékovou vyhlá‰ku nenavazovala úhradová vyhlá‰ka MZâR. Z tohoto dÛvodu zdravotní poji‰Èovny dosud
nevyjasnily tzv. problematiku center, ve kter˘ch se podávají nákladné léky a toto má i podíl na vysokém
poãtu dosud neuzavfien˘ch smluv se zdravotními poji‰Èovnami za 2. pololetí 2006. Tato vyhlá‰ka 368/2006 Sb.,
zavedla i diferencovanou marÏi na léky, která se v˘raznûj‰ím zpÛsobem negativnû dotkla velk˘ch ústavních
lékáren ( velk˘ podíl lékÛ)
Vyhodnocení 2. pololetí 2006 u klinick˘ch pracovi‰È bylo podobné jako v 1. pololetí - dodrÏení limitÛ materiá-
lov˘ch poloÏek celkem, body a dodrÏování kvality zdravotní péãe.
Porovnání celkového rozpoãtu Fakultní nemocnice v Motole se skuteãností roku 2006 byl z velké míry
dodrÏen, jen v nûkter˘ch poloÏkách pfiekroãen.

Pfiehled nákladÛ - rok 2006
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Pfiehled v˘nosÛ - rok 2006

Materiál 3% 174 153 250,60 Kã

Léky 10% 563 894 817,65 Kã

Krev 1% 79 858 053,60 Kã

SZM 11% 601 800 409,18 Kã

Potraviny pro pacienty 1% 44 365 252,80 Kã

Opravy a údrÏba 4% 194 854 252,64 Kã

SluÏby a energie 9% 499 703 398,21 Kã

Osobní náklady 37% 1 985 086 045,02 Kã

Prodané zboÏí 9% 479 355 530,89 Kã

Odpisy 12% 662 239 071,11 Kã

Ostatní náklady 2% 101 767 600,08 Kã

100,00% 5 387 077 681,78 Kã

V˘nosy za zdrav.v˘kony 81% 4 340 707 192,57 Kã

TrÏby za prodané zboÏí 11% 574 563 368,59 Kã

Jiné ostatní v˘nosy 7% 401 806 668,57 Kã

Dotace od zfiizovatele 1% 73 512 985,00 Kã

100,00% 5 390 590 214,73 Kã

77%% Jiné ostatní v˘nosy

Dotace od zfiizovatele

TfiÏby za prodané zboÏí

11%%

1111%%

V˘nosy za zdrav. v˘kony8811%%



Fakultní nemocnice v Motole zamûstnávala k 31. 12. 2006:
v pfiepoãten˘ch poãtech     4 914 zam. ve fyzick˘ch osobách:     5 407 zam.

Profesní sloÏení ve fyzick˘ch osobách (FO) a pfiepoãten˘ch poãtech (PP)

2004 2005 2006 2004 2005 2006 INDEX 06/05

FO FO FO PP PP PP FO PP

celkem 5399 5367 5407 4959 4906 4914 1,01 1,00

LÉKA¤I 1030 1072 1107 750 777 798 1,03 1,03

FARMACEUTI 23 22 24 21 21 23 1,10 1,10

SESTRY 2291 2232 2219 2212 2136 2126 0,99 1,00

ZP ODB.ZPÒS. 339 308 323 332 302 317 1,05 1,05

ZP SPECIAL. 116 131 138 100 112 112 1,05 1,00

ZP POD DOHLED. 535 510 477 521 498 466 0,93 0,94

JOP S ODB.ZPÒS. 100 111 110 70 90 83 1,00 0,92

THP 603 616 628 586 604 612 1,02 1,01

DùLNÍCI 362 365 381 367 366 377 1,04 1,03

Poãty pracovníkÛ r. 2006 v % dle kategorií (PP)
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Zamûstnanci podle vûku a pohlaví - stav k 31. 12. 2006

vûk muÏi Ïeny celkem %

do 20 let 27 89 116 2,14

21 - 30 let 379 1249 1628 30,11

31 - 40 let 318 884 1202 22,23

41 - 50 let 237 924 1161 21,47

51 - 60 let 281 751 1032 19,09

61 let a více 104 164 268 4,96

celkem 1346 4061 5407 100,00

% 24,89 75,11 100,0

4444%% Sestry

Lékafii

Farmaceuti

1177%%

00,,44%%

Dûlníci88%%

THP1122%%

JOP s odb. zpÛs.22%%

ZP pod dohl.99%%

ZP spec.22%%

ZP odb. zp.66%%

Personální ãinnost
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Zamûstnanci podle vzdûlání a pohlaví - stav k 31. 12. 2006

dosaÏené vzdûlání muÏi Ïeny celkem %

základní 92 185 277 5,12

vyuãen 103 216 319 5,90

stfiední odborné 169 70 239 4,42

úplné stfi. odborné 285 2470 2755 50,95

vy‰‰í odborné 23 270 293 5,42

vysoko‰kolské 674 850 1524 28,19

celkem 1346 4061 5407 100,00

Kvalifikaãní struktura

1) Zdravotniãtí pracovníci dle zákona 95/2004 Sb. = lékafii a farmaceuti: 
celkem 1131

Z 1107 lékafiÛ je 30 lékafiÛ absolventÛ pfied zafiazením a 205 jiÏ zafiazen˘ch do oboru speci-
alizace tzn. Ïe 21% lékafiÛ má pouze odbornou zpÛsobilost. Specializovanou zpÛsobilost 
(tj. atestace 2.stupnû, nástavbová atestace, licence âLK, osvûdãení MZ âR) má 872 (79%)
lékafiÛ.

2) Zdravotniãtí pracovníci dle zákona 96/2004 Sb. = nelékafiská zdravotnická povolání: 
celkem 3267

Z 2219 v‰eobecn˘ch sester a porodních asistentek vystudovalo 1912 (86%) stfiední zdravot-
nickou ‰kolu a 766 (40) z nich pomaturitní specializaãní studium (PSS), 228 (10%) vy‰‰í
odbornou ‰kolu a 6 (3%) z nich PSS, 60 (3%) bakaláfiské studium a 31 (52%) z nich PSS, 
19 (1%) magisterské studium a 9 (47%) z nich PSS.

Mzdová oblast

Na mzdové prostfiedky bylo v roce 2006 vynaloÏeno celkem 1.435.534.717,- Kã (bez 
OON-odmûny za práce konané mimo pracovní pomûr). Oproti r. 2005 do‰lo ke zv˘‰ení
o 132.809.265,- Kã, tj. o 10,2%.

NárÛst objemu mzdov˘ch prostfiedkÛ oproti r. 2005 je zpÛsoben zvy‰ováním platÛ v rámci
fiádn˘ch platov˘ch postupÛ a úpravami platov˘ch tarifÛ o 5% v‰em zamûstnancÛm od
1.1.2006 podle nafiízení vlády ã. 537/2005 Sb.

PrÛmûrn˘ hrub˘ plat v nemocnici k 31.12.2006 ãinil 24 625 Kã. Oproti r. 2005 se jedná
o nárÛst o 12%.

V˘voj prÛmûrného platu

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 index 
06/00

Celkem 11 758 13 723 14 332 16 322 19 019 20 938 21 026 21 989 24 625 1,72

Z toho:

Lékafii 19 586 23 540 25 221 29 396 34 840 38 199 38 188 39 951 44 972 1,78
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A care s.r.o.
Allen & Overy, Praha Advokátní kanceláfi
AMGEN s.r.o.
Arcibiskupství praÏské
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
B. Braun Medical, s.r.o.
Danone a.s.
Diplomat Company a.s.
Elektrotrans a.s.
E.ON âeská republika, a.s.
Glaxo Smith Kline s.r.o.
Johnson&Johnson s.r.o.
HIOSS REAL s.r.o.
Hlavní mûsto Praha - Magistrát
Kadlec Antonín - TONDA
Klub nemocn˘ch cystickou fibrosou, obã. sdruÏení
Kr‰ák Peter, Mgr.

Lepi‰ová Milada
Masojídek Petr, a.s.
MEDATRON spol. s.r.o.
Media Games, a.s.
Medtronic Czechia s.r.o.
MERKUR Casino a.s.
Moravia Steel a.s.
Nadace Duhová energie
Nadace PraÏské dûti
Nadaãní fond Svût zvukÛ
PLIVA s.r.o.
PRO.MED.CS Praha a.s.
Sanoma Magazines Praha s.r.o
Syngenta Czech s.r.o.
U.S. Steel Ko‰ice-Bohemia, a.s.
Teva Pharmaceuticals âR, s.r.o.

Dárci a nadace
nad 100.000,- Kã 

HAIMA - Unie pro pomoc dûtem s poruchou krvetvorby
Fresenius Medical Care âeská republika, s.r.o.
Kupilík Pavel, Ing.
Nadace Národ dûtem
Nadaãní fond Dûtské srdce
Nadaãní fond Kapka Nadûje

Nadaãní fond Nadûje tfietího tisíciletí
Nadaãní fond Îena a Ïivot 
Novartis s.r.o.
Obãanské sdruÏení Îivot dûtem
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.

Dárci a nadace
nad 500.000,- Kã 

Fakultní nemocnice v Motole dûkuje v‰em uveden˘m dárcÛm, ktefií v r. 2006 pfiispûli sv˘m darem, finanãním
ãi vûcn˘m ke zlep‰ení podmínek péãe o pacienty v na‰í nemocnici. ZároveÀ dûkuje i tûm dárcÛm, jejichÏ
jména zde nejsou z technick˘ch dÛvodÛ uvedena.



43

FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

státní pfiíspûvková organizace v pfiímé pÛsobnosti Ministerstva zdravotnictví, zfiízená
z rozhodnutí ministra zdravotnictví ã.j. OP-054-25.11.90 ke dni 25. 11. 1990, zmûnûná
a doplnûná rozhodnutím ministra zdravotnictví ã.j. 48193/99 ze dne 31. 12. 1999
a rozhodnutím ministra zdravotnictví ã.j. MZDR 2942/2007 ze dne 10. 5. 2007

IâO: 0064203
DIâ: CZ  0064203

Kontakty:

tel.: 224 431 000
fax: 224 431 005
e-mail: reditelstvi@fnmotol.cz
web: www.fnmotol.cz

V˘roãní zprávu pfiedkládá:
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