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Psychiatrická  nemocnica  Michalovce,  n. o.  bola  zapísaná  do  registra  neziskových
organizácii  Krajským  úradom  v  Košiciach,  odbor  všeobecnej  vnútornej  správy
a živnostenského  podnikania  podľa  §  9  ods.  2  zák.  č.  213/1997  Z.  z.  o  neziskových
organizáciách  poskytujúcich  všeobecne  prospešné  služby  rozhodnutím  o  registrácii
pod č. OVVS/20/2004 k 1. aprílu 2004.

Predmetom  činnosti  Psychiatrickej  nemocnice  Michalovce,  n.  o.  je  poskytovanie
zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci pacientom a klientom postihnutým psychickými
chorobami a poruchami. Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov
za  podmienky,  že touto  činnosťou  sa  dosiahne  účelnejšie  využitie  jej  majetku  a  nebude
ohrozená  kvalita,  rozsah  a dostupnosť  služieb,  pre  ktoré  bola  založená.  Vedľajšou
hospodárskou činnosťou dosahuje nezisková organizácia účelnejšie využitie svojho majetku.

Nezisková organizácia hospodári  podľa schváleného rozpočtu.  Rozpočet neziskovej
organizácie obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje
na príslušný kalendárny rok.

Uznesením Správnej rady č. 19/2010 bol schválený Organizačný poriadok platný od
1. decembra 2010. Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o. je členená na:

 Úsek riaditeľa,

 Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti,

 Úsek ošetrovateľstva,

 Domov sociálnych služieb,

 Úsek ekonomiky a personalistiky,

 Úsek prevádzky a technického zabezpečenia.



Správna rada

Riaditeľ

Dozorná rada

Úsek
ekonomiky a personalistiky

Referát účtovníctva,
rozpočtu a financovania

Referát
pre styk s poisťovňami

Pokladňa

Referát
operatívnej evidencie majetku

Referát personalistiky

Referát miezd

Úsek prevádzky a
technického zabezpečenia

Referát bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci

a požiarnej ochrany

Rerefát dopravy

Referát správy areálu
a budov

Referát
materiálno-technického

zásobovania a skladovania

Referát údržby
a technických činnosti

Referát energetiky
a vodného hospodárstva

Úsek
liečebno-preventívnej

starostlivosti

Oddelenie
liečebnej výživy a stravovania

Rádiodiagnostické
oddelenie

Oddelenie klinickej biochémie
a hematológie

Fyziatricko-rehabilitačné
oddelenie

Oddelenie pracovnej terapie

Akútne
psychiatrické oddelenie 1

Akútne
psychiatrické oddelenie 2

Akútne detské
psychiatrické oddelenie

Psychiatrická ambulancia

Detská psychiatrická
ambulancia

Psychologická ambulancia

Jednotka A

Jednotka B

Jednotka C

Jednotka D

Jednotka GP1

Jednotka GP2

Jednotka RO

Jednotka Z

Denný stacionár

Detská psychologická
ambulancia

Úsek riaditeľa

Referát sekretariátu

Referát právnych služieb

Referát zdravotnej štatistiky

Referát informatiky

Referát
poskytovania informácií

pre verejnosť

Referát
správy registratúry

Referát
ochrany osobných údajov

Referát
systému manažérstva kvality

Domov sociálnych služieb
Úsek

ošetrovateľstva

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o. – Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2015 str. 3/29

Grafické zobrazenie organizačnej štruktúry

P
ersonalistika

E
konom

ika

P
revádzka

Technické
zabezpečenie

Lôžková starostlivosť

Špecializovaná am
bulantná star ostlivosť

Spoločné vyšetrovacie
a liečebné zložky



Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o. – Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2015 str. 4/29

Úsek riaditeľa

Úsek  riaditeľa  komplexne  zabezpečuje  organizačné  a administratívne  zázemie
pre činnosť organizácie.

Úsek  riaditeľa  tvoria  referáty  sekretariátu,  systému  manažérstva  kvality,  právnych
služieb,  informatiky,  zdravotnej  štatistiky,  poskytovania  informácií  pre  verejnosť,  ochrany
osobných údajov a správy registratúry.

Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti a Úsek ošetrovateľstva

Úsek liečebno-preventívnej  starostlivosti  a  Úsek ošetrovateľstva  úzko spolupracujú
na zabezpečovaní  zdravotnej  starostlivosti.  Úsek  liečebno-preventívnej  starostlivosti  riadia
primári oddelení, ktorí plánujú, organizujú a kontrolujú zabezpečenie liečebno-preventívnej
starostlivosti a terapeutického procesu v rámci neziskovej organizácie. Úsek ošetrovateľstva
riadi  námestník  pre  Úsek  ošetrovateľstva,  ktorý  priamo  zodpovedá  za  odbornú  úroveň
poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.

Úlohou úsekov liečebno-preventívnej starostlivosti a ošetrovateľstva je zabezpečovať
zdravotnú starostlivosť v týchto oblastiach:

 lôžková starostlivosť,

 špecializovaná ambulantná starostlivosť,

 spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky,

 liečebná výživa a stravovanie.

Úsek  ošetrovateľstva  realizoval  päť  seminárov  na  miestnej  úrovni,  kde  odznelo
dvadsať  odborných  tém.  Tieto  semináre  sú  zhodnocované  kreditmi  pre  zabezpečenie
sústavného vzdelávania sestier.

Zdravotnícki pracovníci vo všetkých kategóriach absolvovali školenie Hygiena rúk a
manipulácia  s  dezinfekčnými  prípravkami  v  spolupráci  s  firmou  Schulke,  s.  r.  o.  a
epidemiologickou sestrou Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o.

V súvislosti s usmernením RÚVZ v Michalovciach pri koordinácii postupov pri zistení
vysoko nebezpečnej nákazy v SR boli zaškolení zamestnanci oddelení, SVaLZ, ambulantnej
starostlivosti a denného stacionára.

V  rámci  jednodňových  zážitkových  workshopov  boli  v  roku  2015  zrealizované
vzdelávacie aktivity pre:

 desať sestier gerontopsychiatrického oddelenia: Validácia podľa Naomi Feil I.časť,

 osem  sanitárov  a  zdravotníckych  asistentov  gerontopsychiatrického  oddelenia:
Aktivizácia a komunikačné cvičenia u ľudí s demenciou,

 dvadsaťjeden  sestier,  päť  sanitárov  a  zdravotníckych  asistentov  Akútneho
psychiatrického  oddelenia  1:  Agresivita  a  skúsenosti  s  ňou  u  hospitalizovaných
pacientov.
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 vedúce a úsekové sestry (spolu pätnásť) absolvovali desať hodín základného stupňa
Autogénneho  tréningu  I.  Získané  vedomosti  slúžia  na  rozšírenie  samostatných
špecializovaných činností pri práci s psychiatrickým pacientom.

Počas roka 2015 boli v rámci celoslovenských a medzinárodných konferencií účastné
asistentky výživy, vedúca sestra (s aktívnou účasťou), úseková a resocializačná sestra.

V roku 2015 päť sestier ukončilo a tri sestry boli novozaradené do špecializovaného
štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. 

V priebehu roka 2015 boli vypracované Úsekom ošetrovateľstva nové harmonogramy
práce pre jednotlivé oddelenia a kategórie  pracovníkov.  Tiež boli  prijaté  interné opatrenia
na vedenie pomocnej dokumentácie v podobe vizitnej knihy a knihy služieb viazanou formou.

V roku  2015  nezisková  organizácia  uzatvorila  zmluvu  o  poskytovaní  pracovných
zdravotných služieb v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s cieľom
dohľadu  nad  pracovným prostredím a  dohľadom nad  zdravím zamestnancov  v  súvislosti
s prácou. 

Úsek  ošetrovateľstva  sa  počas  dní  duševného  zdravia  podieľal  pri  zabezpečení
športového  dňa  organizovaného  Pacientskou  organizáciou  zdravia  duše,  rehabilitácii  vôle
v Michalovciach.

Lôžková starostlivosť
Lôžková starostlivosť je poskytovaná na troch oddeleniach:

 Akútnom psychiatrickom oddelení 1,

 Akútnom psychiatrickom oddelení 2,

 Akútnom detskom psychiatrickom oddelení.

Všetky jednotky oddelení sú koedukované a pracujú komunitným systémom práce.
Liečebný proces je realizovaný biologickou a psychoterapeutickou formou a rehabilitačnými
a ergoterapeutickými činnosťami. Pre skvalitnenie diagnostiky sa využíva široké spektrum
vyšetrovacích  škálovacích  metód.  Súčasťou  biologickej  formy  liečby  je  farmakoterapia
a elektrokonvulzívna liečba. Farmakoterapia je pacientom ordinovaná v súlade s najnovšími
odporúčaniami. Elektrokonvulzívna liečba je vykonávaná na modernom prístroji v narkóze
za účasti anesteziológa.

Pri práci s pacientom je využívaná skupinová aj individuálna psychoterapia. Súčasťou
terapeutických  programov sú  psychohry,  biblioterapia  a  relaxačné  techniky.  Pre  zlepšenie
spolupráce  a  informovanosti  pacienta  sa  realizuje  edukácia  podľa  diagnostických  skupín.
Cieľom  psychoterapeutických  a  resocializačných  aktivít  je  zníženie  relapsov  a  počtu
chronifikovaných stavov.

Pracovníci sa pri výkone svojho povolania riadia etickými zásadami zdravotníckeho
pracovníka, rešpektujú práva pacienta.
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Na lôžkových oddeleniach Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. bolo v roku
2015  hospitalizovaných  2 613  pacientov,  čo  je  o  16  viac  oproti  predchádzajúcemu  roku.
Priemerná ošetrovacia doba 31 dní sa medziročne nezmenila. V roku 2015 oddelenia vykázali
spolu 80 070 ošetrovacích dní, čo je oproti predchádzajúcemu roku pokles o 450  ošetrovacích
dní.

Akútne psychiatrické oddelenie 1 tvoria:

1) Jednotka A – jednotka zvýšenej psychiatrickej starostlivosti,

2) Jednotka B – jednotka liečby akútnych psychotických porúch,

3) Jednotka C – jednotka liečby afektívnych porúch,

4) Jednotka D – jednotka liečby psychoreaktívnych a psychosomatických porúch,

5) Denný stacionár – jednotka s dennou formou starostlivosti.

Akútne  psychiatrické  oddelenie  1  pracuje  pod  vedením  primárky  MUDr.  Aleny
Vendelovej, ktorá na tejto pozícii vystriedala 1. augusta 2015 primára MUDr. Petra Šalamona.
Na oddelení pracuje spolu osem lekárov, traja klinickí psychológovia, tridsaťdva sestier, traja
zdravotní  asistenti,  dvaja  sanitári,  jeden administratívny pracovník  a  päť  pomocníc.  Traja
lekári  majú  plnú  špecializáciu,  piati  lekári  pokračujú  priebežne  v  príprave  na túto
špecializáciu. 

Oddelenie  poskytuje  špecializovanú  psychiatrickú  starostlivosť  pre  dospelých
pacientov od 18 do 60 rokov. Oddelenie je rozdelené na štyri samostatné jednotky a Denný
stacionár. Toto rozčlenenie napomáha možnosti poskytovať diferencovanú a špecializovanú
starostlivosť  a  tiež  v neposlednom  rade  zlepšuje  celkové  prostredie  a  pohodlie
pre hospitalizovaných pacientov.

Jednotka A –  slúži  predovšetkým pre  neplánované  akútne  príjmy  pacientov,  často
privážaných  vo  večerných  a  nočných  hodinách,  posádkou  RZP  v  doprovode  polície,
pre ohrozovanie seba alebo okolia, aj počas intoxikácie alkoholom prípadne drogami. Týchto
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pacientov  je  následne  potrebné  detoxifikovať  a  po  odoznení  intoxikácie  diferenciálnou
diagnostikou  zhodnotiť  ich  stav.  Taktiež  sa  sem  prijímajú  pacienti  s kombinovanými
psychickými  ale  aj  závažnejšími  telesnými  chorobami  a  akútne  recidívy  psychóz.  Takíto
pacienti vyžadujú zvýšenú opateru aj dohľad, čo je zohľadnené aj v posilnenom personálnom
vybavení tejto jednotky. Aj preto je jednotka vybavená zvýšeným počtom personálu a ďalšími
bezpečnostnými  prvkami.  Sestry  v  službe  majú  k  dispozícii  zvolávací  systém,  pomocou
ktorého  si  v  prípade  potreby  riešenia  krízovej  situácie,  dokážu  operatívne  privolať
pracovníkov  z  iných  oddelení.  Pohybový  režim tejto  jednotky je  uzavretý.  Po  upokojení
a zlepšení spolupráce sú pacienti, najčastejšie po niekoľkých dňoch, prekladaní na príslušné
špecializované jednotky.

Jednotka B – slúži ako prijímacia jednotka pre psychické poruchy so závažnejšími
poruchami myslenia, vnímania, emotivity, k ich bližšej diagnostike a nastaveniu liečby. Počas
pobytu  pacienta  na  Jednotke  A  a  Jednotke  B  sa  väčšinou  realizuje  aj  biologická,
elektrokonvulzívna  liečba,  ak  si  to  stav  vyžaduje.  Režim  jednotky  je  polootvorený,
aby po zlepšení  stavu  už  bolo  možné  pacienta  zaradiť  do  rôznych  činnostných
a terapeutických aktivít. Po diferenciálnej diagnostike a čiastočnom zlepšení stavu sú pacienti
zväčša na doliečenie prekladaní na Jednotku C alebo Jednotku D. 

Jednotka C – slúži na liečenie pacientov s poruchami z okruhu schizofrénie a iných
psychóz a s organickými poruchami. Jedná sa už o spolupracujúcich pacientov, ktorí majú
voľný pohyb  a  okrem medikácie,  vizít  a  komunity  na  oddelení  sa  už  môžu  zúčastňovať
aj rôznych  ďalších  aktivít  –  skupinovej  psychoterapie,  edukácií,  pracovných  aktivít,
arteterapie, muzikoterapie, liečebných cvičení a rehabilitácie.

Jednotka D  –  slúži  na  liečenie  pacientov  s  reaktívnymi  stavmi,  s  úzkostnými
a panickými poruchami,  so psychosomatickými stavmi,  s poruchami emócií,  predovšetkým
depresívnymi  stavmi,  či  už  tzv.  endogénnymi  alebo  z  okruhu  neuróz.  Okrem
medikamentóznej terapie sa kladie dôraz na psychoterapiu individuálnu a skupinovú, nácvik
správneho  dýchania,  relaxácií  a  na  primeranú  edukáciu  o  príčinách  poruchy a  jej  liečbe
i prevencii, sezónne sa využíva sa aj liečba svetlom. Jednotka D bola v roku 2015 komplexne
zrekonštruovaná.

Denný  stacionár  umožňuje  intenzívnejšiu  liečbu  ambulantných  pacientov
so zhoršeným  zdravotným  stavom,  ako  prevenciu  hospitalizácie.  Zároveň  umožňuje
poskytovať kontrolovanú dlhodobú udržiavaciu liečbu u závažných pacientov s recidívami
v anamnéze.  V  neposlednom  rade  umožňuje  doliečiť  pacientov,  ktorí  sú  z hospitalizácie
už prepustení,  no ich stav si ešte vyžaduje zvýšenú psychiatrickú starostlivosť.  V dennom
stacionári pracuje lekár, psychológ a dve sestry. Program dňa pozostáva z vizity, komunity,
psychoterápie, nácviku relaxácie a ďalších vlastných voliteľných aktivít.

V roku 2015 bolo na Akútnom psychiatrickom oddelení 1 hospitalizovaných 1 346
pacientov, čo je o 12 viac oproti predchádzajúcemu roku. Priemerná ošetrovacia doba v roku
2015 bola 23 dní, čo je o dva dni kratšia, ako v roku 2014. Vysoká bola aj obsadenosť lôžok –
93,75 %.

Akútne psychiatrické oddelenie 2 tvoria:

1) Jednotka  GP1 –  jednotka  liečby gerontopsychiatrických porúch  na  organickom
podklade,
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2) Jednotka GP2 – jednotka liečby gerontopsychiatrických porúch bez organického
podkladu ako aj emočných a psychotických porúch,

3) Jednotka RO – jednotka liečby rezistentných psychiatrických porúch a ochrannej liečby,

4) Jednotka Z – jednotka liečby závislostí.

Akútne  psychiatrické  oddelenie  2  pracuje  pod  vedením  primárky  MUDr.  Eriky
Rusinovej.  Na  oddelení  bolo  zamestnaných  sedem  lekárov  šesť  atestovaných,  jeden  v
špecializačnej  príprave,  dvaja  psychológovia,  dvadsaťpäť  sestier,  osem  zdravotníckych
asistentov, deväť sanitárov, a päť pomocníc.

Oddelenie  poskytuje  špecializovanú  psychiatrickú  starostlivosť  pre  dospelých
pacientov starších ako 60 rokov, pacientom, ktorí  majú súdom nariadenú ochrannú liečbu
a pacientom so závislosťou od alkoholu a iných psychotropných látok. Pacienti sú prijímaní
na doporučenie ambulantných psychiatrov, akútne stavy aj cestou RZP či LSPP.

Liečba  na  Akútnom  psychiatrickom  oddelení  2  zahŕňa  moderné
psychofarmakologické,  biologické  a psychoterapeutické  postupy.  Súčasťou  liečebného
procesu sú  u pacientov používané  moderné  psychofarmaká (antipsychotiká,  antidepresíva,
prokognitiva,  stabilizátory nálady a anxiolytika) s priaznivým profilom vedľajších účinkov.
V rámci differenciálnej diagnostiky a liečby využívame aj celé spektrum psychometrických
postupov i metód. 

S  cieľom  zefektívnenia  ošetrovateľskej  starostlivosti,  zlepšenia  ošetrovateľských
intervencií  sa realizuje sesterská vizita na jednotlivých jednotkách podľa harmonogramu. 

Súčasťou  terapeutického  programu  na  Akútnom  psychiatrickom  oddelení  2
je aj komunitná  režimová  liečba.  V  rámci  špecializovaných  činností  pacienti  absolvujú
biblioterapiu,  autogénny  tréning,  kognitívnu  rehabilitáciu  či  hudobno  relaxačné  cvičenia
individuálnou alebo skupinovou formou. Podľa stanovenej diagnózy sú pacienti zaradzovaní
do  edukačného  procesu.  Edukačné  stretnutia  sú  určené  pacientom  s  Alzheimerovou
demenciou,  panickou  poruchou,  depresiou,  psychózou  a  závislosťou.  Od  roku  2015  je
súčaťou  nefarmakologickej  liečby skupinový  program podľa  R.F.Muñoza,  ktorý  sa  dobre
etabloval  v  našich  terapeutických  podmienkach  a  tvorí  jednu  z  významných
psychoedukačných intervencií u pacientov trpiacich depresiou. S cieľom vhodnej intervencie
a  účinnej  prevencie  realizujeme  skupinové  psychoedukačné  stretnutia  určené  samotným
príbuzným a priateľom pacientov trpiacich demenciou a určitou formou závislosti. V priebehu
roku 2015 absolvovalo tieto stretnutia 121 edukantov. Edukanti oceňujú, že majú možnosť
získať informácie o ochorení, prognóze, liečbe či o doliečovacom procese a získajú odpovede
na praktické otázky ohľadom starostlivosti o svojích príbuzných či priateľov.

Jednotka GP1 – na jednotke sú hospitalizovaní pacienti s Alzheimerovou demenciou
stredného a ťažkého stupňa. Po prijatí sa u každého pacienta vypracuje test MMSE resp. test
MOCCA, na základe ktorých sa hodnotí stupeň demencie. Prostredníctvom Barthelovej testu
je určovaný stupeň sebestačnosti pacienta, Nortonovou škálou je posudzované riziko vzniku
dekubitov a prostredníctvom hodnotiaceho nástroja na posúdenie pádu je detekované samotné
riziko  pádu.  Pacientovi  je  naordinovaná  psychofarmakologická  liečba  a je  zaradený
do skupiny na kognitívny tréning. U pacientov sú aplikované prvky pohybovej terapie, jemnej
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cievnej  gymnastiky a  sú  využívané  jednotlivé  metódy bazálnej  stimulácie.  Fyzioterapeuti
denne priamo na jednotke vykonávajú rehabilitácie u pacientov, mobilizácie a nácvik chôdze
podľa stupňa postihnutia hybnosti a mobility.

Jednotka  GP2  –  na  jednotke  sú  hospitalizovaní  pacienti  s rôznymi  diagnózami:
Alzheimerová  demencia  začínajúceho  a stredného  stupňa,  depresie,  úzkosti,  závislosti.
Pacienti majú ako súčasť programu kognitívny tréning, rehabilitáciu, ergoterapie, edukácie,
relaxácie, skupinové a individuálne psychoterapie so psychológom.

Jednotka RO – slúži pacientom v chronickom štádiu duševných ochorení a pacientom,
ktorým  je  súdom  nariadená  ochranná  liečba.  Súčasťou  terapeutického  programu
je resocializácia bežných denných činností, pacienti sú vedení k samostatnosti a  sociálnym
zručnostiam. Cieľom psychoterapeutických a resocializačných aktivít je zníženie relapsov a
počtu chronifikovaných stavov. Aktívnejšie sa zaarďujú relaxačné sedenia, ranné rozcvičky a
kondičné cvičenia, čo má pozitívnu odozvu zo strany pacientov.

Jednotka  Z  –  realizuje  liečbu  viacerých  druhov  závislostí,   hlavne  so  zameraním
na závislosť  od  alkoholu.  V programe  sú  skupinové  psychoterapie,  relaxačné  techniky,
psychohry,  nácvik  pamäte.  Pacienti  sú  vedení  k zodpovednosti,  sebakontrole,  sebakritike
a budovaní  pevnej  vôle.  Pacienti  sa zúčastňujú aj  edukácií  na tému gamblingu a užívania
psychoaktívnych látok, psychostimulancií.

V priebehu roka 2015 bolo Akútne psychiatrické oddelenia 2 doplnené navrhovanými
materiálno technickými pomôckami.  Zamestnanci  absolvovali  výcvik  v metóde Validácie
podľa Naomi Feil, ktorá zefektívni komunikáciu u pacientov postihnutých demenciou.

V roku 2015 bolo na Akútnom psychiatrickom oddelení  2  hospitalizovaných 1072
 pacientov, čo je o 48 viac oproti predchádzajúcemu roku. Priemerná ošetrovacia doba bola
33 dní,  čo je o  2 dni  menej  ako v minulom roku.  Priemerná obložnosť na oddelení  bola
92,32 %.

Akútne  detské  psychiatrické  oddelenie pracuje  pod  vedením  primára
MUDr. Stanislava  Tomovčíka.  Na  oddelení  boli  zamestnaní  traja  lekári,  jeden  klinický
psychológ,  jedna  vedúca  sestra,  dve  sociálne  sestry,  päť  sestier,   piati  sanitári  a dve
pomocnice.

Oddelenie poskytuje špecializovanú psychiatrickú starostlivosť pre deti  od 3 do 18
rokov. Na oddelení je liečené celé spektrum detských psychiatrických ochorení a porúch. Ide
o  deti  s  vývojovými  poruchami,  psychotickými  poruchami,  afektívnymi  poruchami,
neurotickými  a  úzkostnými  poruchami,  poruchami  príjmu  potravy,  návykovými  rizikami,
poruchami správania a emócií a psychickými poruchami so somatickými prejavmi.

Liečebný  proces  na  oddelení  je  realizovaný  biologickou,  psychoterapeutickou,
rehabilitačnou a ergoterapeutickou činnosťou. Pod vedením lekárov, psychológa a sestier sa
u detí  dbá  na  nácvik  sebakontroly,  sebaovládania  a  vedú  sa  k  dodržiavaniu  primeraných
vzorcov správania a k neagresívnemu správaniu. Pod vedením psychológa pacienti absolvujú
individuálnu  a  skupinovú  psychoterapiu,  relaxáciu.  Deti  sú  edukované  o  negatívnych
účinkoch látkových a nelátkových závislostí, o dôsledkoch záškoláctva, šikanovania. V rámci
diagnostiky oddelenie spolupracuje s detským neurológom.  Pri školskej a výchovnej činnosti
sa úzko spolupracuje so špeciálnymi pedagógmi a vychovávateľmi.
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Pre  deti  sa  v  rámci  voľnočasových  aktivít  usporadúvajú  športové  podujatia
na ihriskách  v  areáli  nemocnice.  Pod   vedením  vychovávateliek  a  sestier  deti  pripravili
tématické  kultúrno-umelecké  podujatia.  Vystúpenia  pri  týchto  príležitostiach  vedú  deti
k väčšej  samostatnosti,  rozvíja  sa  ich  kreativita  a  schopnosti.  V  rámci  aktivizácie  deti
absolvujú  ergoterapie,  muzikoterapiu,  biblioterapiu,  arteterapiu,  rehabilitačné  cvičenia
a terapeutické vychádzky v areáli. Výrobky a kresby detí prispievajú k skrášleniu oddelenia.

V priebehu roku 2015 boli  priestory Akútneho detského psychiatrického oddelenia
kompletne zrekonštruované.

V roku 2015 bolo na Akútnom detskom psychiatrickom oddelení hospitalizovaných
251 pacientov, čo je o 24 menej oproti predchádzajúcemu roku. Priemerná ošetrovacia doba
bola 40 dní,  čo je o 2 dni viac oproti  predchádzajúcemu roku. Priemerná obložnosť bola
95,52 %.  V  roku  2015  oddelenie  vykázalo  spolu  10  131  ošetrovacích  dní,  čo  je  oproti
minulému roku pokles o  339 dní.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť
Psychiatrické ambulancie zabezpečujú diagnostiku a liečbu všetkých typov duševných

porúch, pričom udržiavajú úzky kontakt s lôžkovými oddeleniami a denným stacionárom.

Psychologické ambulancie vykonávajú psychologické vyšetrenia za účelom diagnostiky
a diferenciálnej diagnostiky najmä pre psychiatrické ambulancie.

Ambulancie Psychiatrickej nemocnice
Michalovce, n. o.

Počet ošetrení
v roku 2015

Ošetrenia
v porovnaní

s rokom 2014

Psychiatrická ambulancia 15 025 + 743

Detská psychiatrická ambulancia 3 436 - 229

Psychologická ambulancia 1 265 + 20

Detská psychologická ambulancia 556 - 61

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
Úlohou  spoločných  vyšetrovacích  a  liečebných  zložiek  je  vyšetrovanie  pacientov,

biologického materiálu a liečba pomocou špecializovaných výkonov a postupov. Spoločné
vyšetrovacie a liečebné zložky tvoria:

 Rádiodiagnostické oddelenie,

 Oddelenie klinickej biochémie a hematológie,

 Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie,

 Oddelenie pracovnej terapie.

Na Rádiodiagnostickom oddelení v roku 2015 nedošlo k rozšíreniu škály vyšetrení,
pretože súčasné rozpätie vyšetrení je dostačujúce. Činnosť oddelenia zabezpečuje lekár a traja
röntgenologický laboranti.
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Na oddelení klinickej biochémie a hematológie sa vykonáva široká škála vyšetrení,
ktoré sú k dispozícií pre vyšetrenie pacientov nemocnice a pacientov ambulancií. V roku 2015
nedošlo  k  rozšíreniu  škály  vyšetrení,  pretože  súčasné  rozpätie  vyšetrení  je  dostačujúce.
Činnosť oddelenia zabezpečuje lekár, dvaja laboranti a odborný administratívny zamestnanec.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť
pacientom  lôžkových  oddelení,  klientom  DSS  a  ambulantným  pacientom  odoslaným  na
vyšetrenie  odborným  lekárom.  Z  prostriedkov  rehabilitácie  sa  využíva  kinezioterapia,
hydrokinezioterapia a fyzikálna terapia, ktoré majú charakter podpornej liečby psychických
ochorení.  Kinezioterapia  sa  prevádza  individuálne  alebo  skupinovo  podľa  harmonogramu
skupinových cvičení s cieľom aktivizácie pacienta. Z pasívnych procedúr fyzikálnej terapie sa
na oddelení aplikuje elektroterapia, termoterapia, mechanoterapia, fototerapia a hydroterapia.

Činnosť oddelenia zabezpečuje jeden lekár a traja fyzioterapeuti.

Oddelenie  pracovnej  terapie (ergoterapie)  zabezpečuje  činnosti  realizované
terapeutmi  v  ergoterapeutických  dielňach.  V  roku  2015  bola  činnosť  pracovnej  terapie
rozšírená  o  tvorivú  dielňu.  Hlavným  terapeutickým  prostriedkom  pracovnej  terapie
je zmysluplná a tvorivá činnosť, ktorá prispieva  k posilneniu  sebadôvery, zlepšeniu fyzickej
kondície, koncentrácie a jemnej  motoriky.  Výsledkom takejto  cielenej činnosti sú výrobky,
ktoré sú odovzdávané do výstavnej  miestnosti  a  pravidelne sú prezentované na výstavách
organizovaných   Košickým  samosprávnym  krajom.   Umelecké  a  relaxačné  aktivity
sú obsahom muzikoterapie a arteterapie. 

Všetci pracovníci pracovnej terapie sa zúčastnili akreditovaného vzdelávania v oblasti
sociálnej práce a pracovnej terapie v rozsahu 150 hodín.  Pre zvýšenie kvality poskytovaných
služieb bol v priebehu roka 2015 realizovaný pre pracovných terapeutov  program supervízie
kvalifikovaným supervízorom.

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania
Liečebná  výživa  je  súčasťou  liečebno-preventívnej  starostlivosti,  ktorá  významne

ovplyvňuje liečebný proces a tým napomáha k navráteniu a upevneniu zdravia. Pre  účinnosť
liečebnej výživy – diéty  je dôležité dodržiavať určité pravidlá  pri predpise diéty, príprave
diétnej stravy, distribúcií, pri kontrole liečebnej výživy na dané ochorenie. Liečebnú výživu
vždy  predpisuje  lekár,  jej  podávanie  ako  aj  efektívnosť  sledujú  odborné  pracovníčky
v dietetike  –  asistentky  výživy,  šéfkuchár,  kuchári,  pomocný  personál  a prevádzkový
personál.

Na Oddelení liečebnej výživy a stravovania bolo v roku 2015 pripravených 390 963
porcií jedál, čo je o 523 menej oproti predchádzajúcemu roku.
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Domov sociálnych služieb (DSS)

Úlohou  Domova  sociálnych  služieb  je  poskytovať  komplexnú  starostlivosť
prijímateľom  sociálnej  služby  s diagnózou  schizofrénia  s  ohľadom  na  ich  individuálne
potreby a stupeň odkázanosti.

Domova sociálnych služieb pracuje pod vedením vedúcej DSS Mgr. Eriky Bačovej.
Odborné  činnosti  sú  zabezpečené  sociálnou  pracovníčkou  DSS  (sociálne  poradenstvo),
ergoterapeutmi (sociálna rehabilitácia), psychológom (individuálne poradenstvo), sestrami a
zdravotníckymi asistentmi (ošetrovateľská starostlivosť). 

V  priebehu  roka  2015  sa  rozšíril  personál  o  jednu  sestru  so  špecializáciou  v
psychiatrickom  ošetrovateľstve  a  psychológa.  Jedna  sestra  absolvovala  certifikované
vzdelávanie v autogénnom tréningu. 

S cieľom rozvíjať profesionálne spôsobilosti zamestnancov bol  vypracovaný program
supervízie na rok 2015, ktorý  bol realizovaný kvalifikovaným supervízorom.

Ubytovanie pre prijímateľov sociálnych služieb je zabezpečené v dvoch 1-lôžkových,
siedmich 2-lôžkových a troch 3- lôžkových izbách.

Postrehy,  požiadavky  a  námety  zo  strany  prijímateľov  sociálnych  služieb
na zvyšovanie  kvality  života  a zvyšovanie  kvality  poskytovaných  služieb  v  zariadení
sú predkladané prostredníctvom troch zástupcov volených komunitou zariadenia.

V roku  2015  bola  zabezpečovaná  sociálna  služba  dvadsiatim piatim  prijímateľom
s diagnózou schizofrénia  so  stupňom zdravotného  postihnutia  a  sociálnej  odkázanosti  päť
a šesť. Jeden prijímateľ ukončil na vlastnú žiadosť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
Na voľné miesto bol prijatý žiadateľ v súlade s poradovníkom.

Počas celého roka 2015 sa realizovali sociálno-terapeutické intervencie  predovšetkým
na  aktivizáciu  a  samostatnosť  v  bežnom  živote  a  na  udržanie  sebaobslužných  činností.
Súčasťou  denného  programu  bola  ergoterapia,   arteterapia,  muzikoterapia,  biblioterapia,
nácvik a realizácia relaxačných techník, nácvik sociálnych zručností. V  priestoroch kuchynky
si pod dohľadom personálu prijímatelia pravidelne  zhotovovali jednoduché jedlá. V rámci
programu  destigmatizácie  a  resocializácie  pravidelne  navštevovali  kultúrne  podujatia
a výstavy  organizované  Mestským  kultúrnym  strediskom  Michalovce,  Zemplínskym
osvetovým  strediskom,  Zemplínskym  múzeom  a  Zemplínskou  knižnicou  Gorazda
Zvonického. V letných mesiach bola zrealizovaná návšteva Botanickej záhrady v Košiciach.
K voľnočasovým aktivitám patrili  spoločenské  hry,  športová činnosť,  návšteva športových
a kultúrnych  podujatí.  Vo  voľnom  čase  prijímatelia  využívali  možnosť  neobmedzeného
prístupu na internet. 

Ponuka denných aktivít sa rozšírila v roku 2015 o činnosti v tvorivej dielni a pohybové
skupinové činnosti na fyziatricko – rehabilitačnom oddelení.  

Všetky činnosti realizované zamestnancami v DSS sú vykonávané v súlade s etickými
princípmi a v súlade s právami na ochranu súkromia klienta.
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Úsek ekonomiky a personalistiky

Úlohou  Úseku  ekonomiky  a  personalistiky  je  komplexne  zabezpečiť  všetky
ekonomické agendy, účtovné a finančné operácie, tvorbu a vyhodnocovanie finančného plánu,
pokladničné operácie a s tým súvisiace činnosti,  spracovávanie mzdovej agendy a činnosti
súvisiace s prijatím, zmenami dohodnutých pracovných podmienok a skončením pracovného
pomeru.  Plnenie  úloh  v  oblasti  ekonomiky  zabezpečuje  Referát  účtovníctva,  rozpočtu
a financovania,  Referát  pre  styk  s  poisťovňami,  Pokladňa,  Referát  operatívnej  evidencie
majetku. Plnenie úloh v oblasti personalistiky zabezpečuje Referát personalistiky a Referát
miezd.

Úsek prevádzky a technického zabezpečenia

Do  Úseku  prevádzky  a  technického  zabezpečenia  sú  zahrnuté  riadiace  činnosti,
ktorými sa vytvárajú hospodársko-správne, materiálovo-technické a prevádzkové podmienky
pre plnenie úloh neziskovej organizácie.

Plnenie  úloh  úseku  zabezpečujú  Referát  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci
a požiarnej  ochrany,  Referát  dopravy,  Referát  správy areálu  a  budov,  Referát  materiálno-
technického  zásobovania  a skladovania,  Referát  údržby  a  technických  činnosti,  Referát
energetiky a vodného hospodárstva.

Etická komisia

Pri Psychiatrickej  nemocnici Michalovce,  n.  o.  pracuje etická komisia.  Je poradným
orgánom  riaditeľa  zdravotníckeho  zariadenia  pri  rozhodovaní  o  etických  aspektoch
zdravotníckej starostlivosti, biomedicínskeho, klinického a experimentálneho výskumu. Má päť
členov. Predsedkyňou je MUDr. Mária Krämerová.

Pred  vstupom  do  zmluvných  záväzkov  o klinických  štúdiách  operatívna  porada
riaditeľa dostatočne zváži časovú náročnosť prác zdravotníckych pracovníkov tak, aby plnením
zmluvných záväzkov z klinických štúdií  neboli  narušené povinnosti  vyplývajúce z hlavného
predmetu činnosti organizácie. Práce na klinických štúdiách musia byť zosúladené s režimom
a povinnosťami  zdravotníckeho  personálu  tak,  aby  nedochádzalo  ani  k  sporadicky
vykonávaným  úkonom  lekárov,  sestier  a ostatného  zdravotníckeho  personálu  mimo
stanoveného alebo bežne zaužívaného časového rozvrhu. 

V roku 2015 boli tri zasadnutia Etickej komisie. Schválili sa dve klinické štúdie, ktoré sa
na  našom pracovisku  následne   nezrealizovali   a tri  dokumenty k poslednej  prebiehajúcej
klinickej štúdii. V roku 2015 sa nevyskytli žiadne závažné etické problémy, ktoré by vyžadovali
prejednanie Etickou komisiou.

Hospodárenie

Na hospodárenie Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. v roku 2015 má najväčší
vplyv stav zmluvných podmienok a ohraničené finančné rozsahy za poskytovanie ústavnej
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zdravotnej starostlivosti od nákupcov zdravotnej starostlivosti, meniaca sa legislatíva v oblasti
mzdového  ohodnotenia  a  oneskorené  reakcie  nákupcov  zdravotnej  starostlivosti  na  tieto
legislatívne  zmeny.  Dopyt  po  všeobecne  prospešných  službách  Psychiatrickej  nemocnice
Michalovce, n. o. aj  v roku 2015 prevyšoval ponuku zmluvných objemov od zdravotných
poisťovní za úhradu tejto starostlivosti.

Výnosy
(v celých €)

2015 2014

nárast (+)/
/pokles (-)Hlavná

činnosť

Vedľajšia
hospodárska

činnosť
Spolu Spolu

Tržby z predaja služieb 3 962 654 148 800 4 111 454 4 007 860 103 594

– z toho od zdravotných poisťovní 3 846 177  3 846 177 3 697 542 148 636

Aktivácia materiálu a tovaru 552  552 661 -109

Aktivácia vnútroorganizačných služieb 35 169  35 169 32 642 2 527

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 58 787  58 787 52 495 6 292

Ostatné pokuty a penále 33 -33

Úroky 303  303 90 213

Prijaté dary 8 484  8 484 28 917 -20 433

Iné ostatné výnosy 5 617  5 617 5 004  613

Výnosy z použitia fondu 94 000 94 000 94 000

Výnosy z nájmu majetku  106 581 106 581 98 680 7 901

Prijaté príspevky od fyzických osôb 2 931  2 931 2 400 531

Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 593  2 593 683 1 910

Dotácie 194 773  194 773 214 563 -19 790

Výnosy spolu 4 365 863 255 381 4 621 244 4 444 028 177 216

Finančné príjmy za poskytovanie zdravotnej starostlivosti od zdravotných poisťovní
boli o 148 636 € vyššie ako v roku 2014. Výnosy nezdravotníckej povahy boli porovnateľné
s rokom  2014.  Najvýznamnejšiu  časť  týchto  výnosov  tvorili  dotácie  a  príspevky
za poskytovanie služieb sociálnej pomoci v DSS, výnosy za dodávanie stravy pre cudzích
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Akútne detské psychiatrické oddelenie –  herňa

Akútne detské psychiatrické oddelenie – vyšetrovňa

Spoločné priestory na 4. nadzemnom podlaží

Jednotka D – ošetrovňa

Akútne detské psychiatrické oddelenie –  herňa

Akútne detské psychiatrické oddelenie –  izba

Akútne detské psychiatrické oddelenie –  chodba

Jednotka D – vyšetrovňa
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stravníkov, výnosy z prenájmu a zo služieb spojených s nájmom, ostatné tržby od fyzických
a právnických osôb a dary.

Celkové výnosy za rok 2015 boli vo výške 4 621 244 €. Pri porovnaní s rokom 2014
vzrástli o 177 216 €. Rozpočet na stránke výnosov bol naplnený na 101,56 %.

Náklady celkom boli vo výške 4 643 939 €, čo predstavuje nárast o 202 858 € roku
2014  a  podľa  plánovanému  rozpočtu  boli  naplnené  na  102,15 %.  Prekročením
rozpočtovaných výnosov v roku 2015 o 1,56 % sa úmerne zvýšila aj nákladová časť rozpočtu.

Materiálové náklady v roku 2015 boli nižšie oproti plánovanému rozpočtu v nákupe
liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, potravín, spotrebovaných nákupoch materiálu
na  údržbu  majetku,  zvýšili  sa  pri  nákupe  všeobecného  materiálu  a  na  nákupe  drobného
hmotného majetku. Celkovo boli materiálové náklady oproti roku 2014 vyššie o 11 164 €. Pri
obstarávaní  tovarov,  prác  a  služieb  sa,  podobne  ako  v roku  2014,  využíval  elektronický
aukčný systém PROebiz a elektronický kontraktačný systém. 

Spotreba  elektrickej  energie  v  roku  2015  v  merných  jednotkách  predstavovala
1  062 167 kWh, čo je o 70 589 kWh menej ako v roku 2014. Vo finančnom vyjadrení je to
o 12 783 € menej. Spotreba zemného plynu v roku 2015 bola 274 594 m3, o 35 240 m3 viac
ako v roku 2014, vo finančnom vyjadrení o 12 196 € viac ako v roku 2014. Celková spotreba
vody v roku 2015 bola 42 577 m3 čo je o 604 m3 menej ako v roku 2014, vo finančnom
vyjadrení viac o 1 190 € oproti roku 2014. Celkovo náklady za energiu a vodu boli v roku
2015 vyššie o 603,- € ako v roku 2014.

Náklady
(v celých €)

2015 2014

nárast (+)/
/pokles (-)Hlavná

činnosť

Vedľajšia
hospodárska

činnosť
Spolu Spolu

Spotreba materiálu 660 251 9 029 669 280 658 116 11 164

Spotreba energie 218 646 151 135 369 781 369 178 603

Opravy a udržiavanie 323 580  323 580 280 447 43 133

Cestovné 11 641  11 641 8 254 3 387

Náklady na reprezentáciu 547  547 426 121

Ostatné služby 118 242 21 922 140 164 165 815 -25 651

Mzdové náklady 2 086 436 36 206 2 122 642 1 982 885 139 757

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 722 946 9 644 732 590 684 798 47 792

Ostatné sociálne poistenie 1 780  1 780 1 514 266

Zákonné sociálne náklady 78 631  78 631 65 004 13 627

Ostatné sociálne náklady 1 080 1 080 1 080

Daň z nehnuteľnosti  17 526 17 526 17 869 -343

Ostatné dane a poplatky  37 -37

Zmluvné pokuty a penále 119  119 119

Ostatné pokuty a penále   800 -800

Manká a škody   781 -781

Iné ostatné náklady 16 635  16 635 39 918 -23 283

Odpisy majetku 128643 29 285 157 928 164 872 -6 944

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek  350 -350

Daň z príjmov 15  15 17 -2

Náklady spolu 4 369 192 274 747 4 643 939 4 441 081 202 858
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Nad rámec rozpočtu na rok 2015 vzrástli celkové náklady na služby. Z nich najväčšiu
časť tvorili opravy dodávateľským spôsobom. Celkovo boli náklady na služby oproti roku
2014 vyššie o 20 991 €.

Nárast  osobného  nákladu  v  roku  2015  oproti  roku  2014  bol  spôsobený  nárastom
priemernej  mzdy  zamestnancov  o  39,15 €  na  795,76 €.  Priemerný  evidenčný  počet
zamestnancov prepočítaný v roku 2015 bol 219,45 čo je o 2,15 viac ako v roku 2014.

Z ďalších nákladov významnú položku tvorili miestne dane a poplatky, odpis majetku
a tvorba a zúčtovanie opravných položiek.

Členovia  Správnej  rady  odsúhlasili  na  svojom  zasadnutí  dňa  30.  novembra  2015
použitie  rezervného fondu na krytie prevádzkových nákladov súvisiacich s rekonštrukciou
štvrtého nadzemného podlažia tak, aby použitie rezervného fondu neviedlo k navýšeniu zisku
v neziskovej organizácii ani po úprave hospodárskeho výsledku. 

Hospodársky výsledok za rok 2015 predstavuje stratu vo výške 22 695 €.

Bilančná hodnota majetku klesla v netto vyjadrení o 152 574 €. Hodnota dlhodobého
hmotného a nehmotného majetku klesla o 1 217 €, hodnota zásob o 3 786 €, finančných účtov
o 192 317 € a časového rozlíšenia o 8 476 €. Vzrástli pohľadávky o 52 614 €. Zveľadenie
dlhodobého majetku neziskovej organizácie formou technického zhodnotenia, modernizácie,
opráv  a vybavenia  zariadením  bolo  financované  nad  rámec  základnej  amortizácie
z finančných rezerv z minulých období.

Na základe Plánov a cieľov pre rok 2015 a investičných plánov došlo v priebehu roka
k nákupu a technickému zhodnoteniu majetku nemocnice vo výške 156 711 €.
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Obstaraný dlhodobý majetok (v celých €) 2015

Úprava garážových brán a vstupov do objektu HB 15 242

Komplexná rekonštrukcia 4. nadzemného podlažia – dvoch ošetrovacích jednotiek (Jednotka D,
Akútne  detské  psychiatrické  oddelenie)  a zázemia  zamestnancov  Akútneho  detského
psychiatrického oddelenia vrátane elektropožiarnej signalizácie

63 497

Repasovanie jedného RTG pracoviska 22 730

Zakúpenie chladiacej skrine pre OLVaS 1 834

Zakúpenie dvojnápravového prívesného vozíka a ťažného zariadenia 4 863

Výmena kotla skleník 13 128

Rozšírenie dochádzkového systému o elektronický prístupový systém pre ADPO 4 899

Zákúpenie osobného motorového vozidla Škoda Octavia 20 368

Rozšírenie kamerového systému na oddeleniach a v spoločných priestoroch 10 150

Spolu 156 711

Z  uvedených  aktivít  sa  na  investíciách  najvýznamnejšie  podieľala  komplexná
rekonštrukcia a modernizácia 4. nadzemného podlažia monobloku nemocnice na ktorom sa
nachádzajú Jednotka D Akútneho psychiatrického oddelenia 1, Akútne detské psychiatrické
oddelenie  s  priestormi  zázemia  pre  zdravotníckych  zamestnancov  Akútneho  detského
psychiatrického  oddelenia.  Pri  rekonštrukcii  boli  zohľadnené  nároky  na  usporiadanie
ošetrovacích jednotiek tak, aby spĺňali požiadavky z pohľadu povahy prevádzky jednotlivých
oddelení. Komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou tohto nadzemného podlažia bol:

• vytvorený  priestor  pre  dve  samostatne  fungujúce  a oddelené  ošetrovacie  jednotky
s vlastným  zázemím  (ošetrovňa,  vyšetrovňa,  jedáleň,  čajová  kuchynka,  denná
miestnosť, oddelené a samostatné sociálne zariadenia a miestnosti pre osobnú hygienu
pacientov, zamestnancov a imobilných),

• odčlenený  priestor  zázemia  zdravotníckych  zamestnancov  Akútneho  detského
psychiatrického  oddelenia  (lekárske  izby,  kancelárie  oddelenia,  miestnosti
psychológov, miestnosti pre osobnú hygienu zamestnancov, kuchynka) od priestorov
oddelenia, čím sa zabezpečili dôstojnejšie podmienky pre ich prácu,

• zveľadený priestor pre návštevy pacientov,

• vymenený nábytok izieb pacientov, ošetrovní a vyšetrovní,

• usporiadané a zariadené izby tak, aby v nich boli maximálne traja pacienti,

• upravený povrch podláh, stien a stropov,

• zrekonštruovaná elektropožiarna signalizácia, rozvody vody a prvky počítačovej siete,

• realizovaný systém bezpečnejšieho mechanického a elektronického zatvárania dverí
na ošetrovacích jednotkách.

Ďalšou významnou investičnou aktivitou bola modernizácia jedného RTG pracoviska
s prípravou na digitalizáciu.

V  objekte  záhrady  a  skleníka  prebehla  kompletná  rekonštrukcia  kúrenia  vrátane
dodávky nového kotla.

Zakúpilo sa osobné motorové vozidlo Škoda Octávia a dvojnápravový prívesný vozík
na prevoz ťažšieho nákladu pre potreby Úseku prevádzky a technického zabezpečenia.
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Jednotka D – izba

Škoda Octavia

Rádiodiagnostické oddelenie, RTG lampa

Dvere a brány na budove hospodárskeho bloku

Jednotka D –  spoločné priestory

Príves

Rádiodiagnostické oddelenie, ovládací panel RTG

Plynová kotolňa, skleník
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V objekte hospodárskeho bloku boli vymenené a upravené vstupy a garážové brány
s automatickým pohonom pre možnosť vytvorenia garážových státí na prenájom.

Rozšíril  sa kamerový systém po oddeleniach a spoločných priestoroch pre potreby
ochrany majetku.

Pre Oddelenie liečebnej výživy a stravovania bola obstaraná chladnička na vzorky.

Okrem  investičných  aktivít  prebiehali  aj  práce  charakteru  opráv  a  udržiavania
vnútorných  priestorov  a  práce,  ktoré  viedli  k  výrazným  hygienickým,  dispozičným
a estetickým vylepšeniam oddelení. Vymaľovala sa Jednotka GP1 Akútneho psychiatrického
oddelenia  2.  Vo vonkajších  priestoroch sa  realizovala  oprava  afaltových plôch pokládkou
novej  vrstvy  pri  objekte  práčovne,  čím  sa  vytvorilo  päťdesiat  nových  neplatených
parkovacích  miest  pre  zamestnancov  a  návštevy,  obmenilo  sa  20  ks  PC  s  monitorom
a operačným systémom a doplnil sa potrebný drobný hmotný investičný majetok. 

Vlastné  imanie  organizácie  je  k  31.  decembru  2015  vo  výške  6 824 026 €.
Psychiatrická  nemocnica  Michalovce,  n.  o.  si  plní  svoje  záväzky  v  lehotách  splatnosti,
investičné aktivity sú vyvážené k zdrojom krytia, hospodárenie bolo v roku 2015 vyrovnané.

Aktíva
(v celých €)

2015 2014 nárast (+)/
/pokles (-)Brutto Korekcia Netto Netto

Softvér 38 228 37 812 416 1 788 -1 372

Pozemky 701 339  701 339 701 339 0

Umelecké diela a zbierky 28 077  28 077 28 077 0

Stavby 7 812 627 2 962 508 4 850 119 4 874 195 -24 076

Samostatné hnuteľné veci 1 190 462 948 233 242 229 239 058 3 171

Dopravné prostriedky 115 810 71 182 44 628 23 568 21 060

Zásoby, z toho: 118 631  118 631 122 417 -3 786

– všeobecný materiál 29 017  29 017 27 360 1 657

– lieky 2 225  2 225 4 757 -2 532

– špecializovaný zdravotnícky materiál 4 951  4 951 4 930 21

– potraviny 21 802  21 802 31 057 - 9 255

– náhradné diely, údržba 60 636  60 636 54 313 6 323

– preddavky na zásoby 0  0 0 0

Pohľadávky z obchodného styku 617 777 26 520 591257 538643 52 614

– z toho voči zdravotníckym poisťovniam 566 705  566 705 521 497 45 208

Pohľadávky k ŠR a územnej samospráve 0  0 0

Ostatné a iné pohľadávky 1 542  1 542 934 608

Finančné účty 697 083  697 083 889 400 -192 317

Náklady budúcich období 7 987  7 987 9 780 -1 793

Príjmy budúcich období 15 065  15 065 21 748 -6 683

Aktíva spolu 11 344 627 4 046 255 7 298 373 7 450 947 -152 574
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Pasíva (v celých €) 2015 2014

Základné imanie 5 714 311 5 714 311

Rezervný fond 1 110 096 1 204 096

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 22 314 19 367

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -22 695 2 947

Ostatné rezervy 0 19 269

Krátkodobé rezervy 88 651 84 550

Záväzky zo sociálneho fondu 3 044 5 890

Záväzky z obchodného styku 76 338 110 183

Záväzky voči zamestnancom 133 746 127 732

Zúčtovanie so sociálnou a zdravotnými poisťovňami 88 025 83 376

Daňové záväzky 19 544 18 874

Záväzky k rozpočtu územnej samosprávy 22 924

Ostatné záväzky 28 094 29 114

Výdavky budúcich období 11 727 23 897

Výnosy budúcich období 2 253 7 342

Vlastné a cudzie zdroje spolu 7 298 373 7 450 947

Vysporiadanie hospodárskeho výsledku

Vedenie  Psychiatrickej  nemocnice  Michalovce,  n. o.  navrhuje  stratu  v  čiastke
22 694,95 € za rok 2015 zúčtovať na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov.

Zmeny v zložení správnych a dozorných orgánov

V priebehu roka 2015 došlo k zmene v zložení členov Správnej rady Psychiatrickej
nemocnice Michalovce, n. o. 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s uplynutím päťročného
funkčného obdobia vymenovalo s účinnosťou odo dňa 16. 3. 2015 PhDr. Ľubica Roškovú,
ako  predsedu  Správnej  rady,  Bc.  Ľudmilu  Hubinákovú,  ako  člena  Správnej  rady
a s účinnosťou odo dňa 1. 3. 2015 Ing. Jozefa Hvozdíka, MPH, ako člena Správnej rady. 

Vymenovaním  nových  členov  Ministerstvom  zdravotníctva  Slovenskej  republiky
skončilo členstvo v Správnej rade  PhDr. Milanovi Brdárskemu a RNDr. Lýdii Sidivárovej.

Výkonný výbor Združenie integrovanej psychiatrickej starostlivosti v zmysle štatútu
neziskovej organizácie  na svojom zasadnutí dňa 19. 2. 2015 vymenoval s účinnosťou odo dňa
1.  3.  2015  MUDr.  Petra  Šalamona,  ako  podpredsedu  Správnej  rady a  MUDr.  Stanislava
Tomovčíka, ako člena Správnej rady na nové funkčné obdobie. 

Dňa 27. 10. 2015 Výkonný výbor Združenia integrovanej psychiatrickej starostlivosti
vzal  na vedomie a akceptoval  žiadosť MUDr. Petra  Šalamona o uvoľnenie z pozície člena
Správnej  rady  z dôvodu  skončenia  pracovného  pomeru  v Psychiatrickej  nemocnici
Michalovce, n.o. Členstvo v Správne rade MUDr. Petra Šalamona skončilo dňa 27. 10. 2015.
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Výkonný  výbor  Združenia  integrovanej  psychiatrickej  starostlivosti  následne  vymenoval
s účinnosťou odo dňa 28. 10. 2015 MUDr. Eriku Rusinovú  za člena Správnej rady a následne
za jej podpredsedu. 

Výrok audítora zo správy nezávislého audítora
k riadnej účtovnej závierke za rok 2015

Nezávislý  audítor  Ing.  Ján  Miľovčík  predložil  Psychiatrickej  nemocnici
Michalovce, n.  o.  dňa 21.  marca 2016 Správu nezávislého audítora pre orgány neziskovej
organizácie  Psychiatrickej  nemocnice  Michalovce,  n.  o.  v  ktorej  vyslovil  výrok:  „Podľa
môjho  názoru  účtovná  závierka  vyjadruje  verne  vo  všetkých  významných  súvislostiach
finančnú  situáciu  neziskovej  organizácie  Psychiatrická  nemocnica  Michalovce
k 31. decembru  2015  a  výsledky jej  hospodárenia  za  rok,  ktorý  sa  skončil  k  uvedenému
dátumu, v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.“
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Plány a ciele pre rok 2016

Operatívna  porada  ako poradný orgán riaditeľa  prejednala  na svojich  zasadnutiach
Plány a ciele pre rok 2016. Tieto boli zhrnuté do ôsmich bodov na predloženie k schváleniu
Správnej rade Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o.

Efektívnosť procesov, epidemiológia a environmentálna oblasť

 Zavedenie škálovania pacientov stupnicou Moca na všetkých ošetrovacích jednotkách

 Pokračovanie v supervízii v Domove sociálnych služieb

 Vypracovanie interného usmernenia pre ochranné ústavné liečenie

 Spracovanie projektovej dokumentácie pre objekty pavilóny chronikov a hospodársky
blok so samostatným pripojením sekcií na UK, plyn, vodu a elektrickú energiu

 Spracovanie štúdie knižnice

 Spracovanie  štúdie  na  Jednotku  A   so  zámerom  vytvorenia  špeciálneho
psychiatrického  pracoviska  so  zvláštnym určením s  vyhovujúcimi  bezpečnostnými
podmienkami

 Spracovanie  štúdie  zateplenia  a  farebného  riešenia  fasád  na  objekte  monoblok,
vyšetrovacie a spoločenské krídlo

 Automatické doplňovanie vody do UK na kotolni K2

 Preškolenie zamestnancov OLVaS a ÚPaTZ o hygienicko-epidemiologickom režime
a zavedenie  vstupného  školenia  novoprijatých  zdravotníckych  a nezdravotníckych
pracovníkov o hygienicko-epidemiologickom režime

 Monitorovanie  dodržiavania  hygienicko-epidemiologického  režimu,  výskytu  MRO,
pôvodcov  infekčných  chorôb,  nozokomiálnych  nákaz,  zabezpečenie  spolupráce
s personálom pri zavádzaní a udržiavaní bariérového režimu

 Hľadanie vhodných nájomcov pre neobsadené priestory neprioritného majetku vrátane
garážových státí v hospodárskom bloku

 Prechod na nový účtovný a skladový software

 Vypracovanie  prevádzkového  poriadku  nemocnice  po  úsekoch  so  zameraním
na hygienické vybavenia,  dezinfekčný režim, sterilizáciu,  narábanie s germicídnymi
žiaričmi,  narábanie  s  biologickým  materiálom,  manipuláciu  s  bielizňou,  režimom
upratovania, maľovania, nakladania s odpadmi, zásady osobnej hygieny zamestnancov
pri  ošetrovaní  a  vyšetrovaní  pacientov,  zásady  odberu  biologického  materiálu
a manipulácie  s  ním,  zásady  prevencie  vzniku  a  šírenia  nozokomiálnych  nákaz,
postupy  pri  výskyte  nozokomiálnych  nákaz,  očkovanie  proti  vírusovej  hepatitíde,
hlásenia prenosných ochorení atď. 

 Vypracovanie prevádzkového poriadku o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom 
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 Vypracovanie  smernice  na  poskytovanie  osobných  ochranných  pracovných
prostriedkov

 Zabezpečenie  programu  vodoliečby a  rekondície  pracovnej  sily  pre  zamestnancov
na FRO

 Rozšírenie kľúčového systému o Jednotku A

IKT a AV zariadenia

 Pokračovanie v systematizovanej obnove IKT zariadení výmenou cca 20 ks PC s OS
a monitorom

 Zaradenie  tlačiarní  a  multifunkčných  zariadení  do  systematizovanej  obnovy  IKT
zariadení  so  zámerom  celkovej  optimalizácie  tlače  –  predpokladané  zabezpečenie
jedného multifunkčného zariadenia pre farebnú tlač formátu A3 (Referát sekretariátu),
jedného multifunkčného zariadenia pre monochromatickú tlač formátu A3 (Referát
účtovníctva,  rozpočtu  a  financovania),  vybavenie  konzultačných  miestností
multifunkčnými  zariadeniami,  prehodnotenie  umiestnenia  tlačiarní  na  oddeleniach
a v kanceláriách

 Obnovenie 12 mesačnej licencie Eset Smart Security pre 80 počítačov

 Vytvorenie  bezpečného  priestoru  pre  umiestnenie  serverov  so  záložným  úložným
priestorom  mimo  monobloku  –  výberom  a  vhodnou  stavebnou  úpravou  priestoru
(mreže, dvere, múr) a/alebo zakúpením odolnej rackovej skrine

 Výmena štyroch  PoE switch-ov

 Rozšírenie kamerového systému o kamery na chodbe na Jednotke A, na izbe pacientov
s  krátkodobou  hospitalizáciou  na  západnej  strane  Jednotky A,  v  jedálni  pacientov
na Jednotke  B,  na  chodbe  na  Jednotke  RO  a  o  tri  kamery  pre  ochranu  majetku
v spoločných priestoroch hospodárskeho bloku

 Zakúpenie jedeného záložného zdroja pre Referát informatiky 

 Zakúpenie TV do herne ADPO a USB kľúča na prenos dát 

 Zakúpenie dvoch kovových regálov do technologickej miestnosti Referátu informatiky

 Zabezpečenie  bezpečného  vzdialeného  prístupu  do  počítačovej  siete  pre  Referát
informatiky

 Príprava a obmena štyroch serverov a prechod na OS Windows 2012

 Zakúpenie ozvučenia projektorov

 Zakúpenie krabice na uskladnenie a prenos audiotechniky (výroba na mieru) 
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Investíce

 Zakúpenie CDT analyzátora s diagnostikami 

 Zakúpenie  kombinovaného  elektroliečebného  prístroja  na  elektroliečbu
a magnetoterapiu vákuovej jednotky Phyaction C (Elektroterapia) pre FRO

 Zakúpenie veľkej tunelovej umývačky riadu – obstaranie 2015

 Obmena biochemického analyzátora z roku 2004

 Spracovanie investičného zámeru na rekonštrukciu výťahu monoblok

Rekonštrukcie

 Vymaľovanie Jednotky GP2, Jednotky Z, ambulancií a spoločných priestorov na 1. NP
a 2. NP monobloku   

 Realizácia 1. etapy stavebného projektu rekonštrukcie kuchyne pre potreby 500 porcií
– časť monoblok

 Prekrytie zásobovacej rampy pri sklade MTZ s opravou a zateplením fasády

 Prekrytie strechy skladu stlačených plynov

 Prekrytie balkóna na budove hospodárskeho bloku

 Rekonštrukcia priestorov a presťahovanie pracovných terapií do vyšetrovacieho krídla
1. NP

 Rekonštrukcia osvetlenia miestnosti Registratúrneho strediska č. 2125

 Rekonštrukcia MaR  skleník napojenie na stav MaR

 Pripojenie kotlov na centrálny panel MaR

 Maľovanie schodiska sever, stred, juh v monobloku

 Výmena okien – núdzové schodište monoblok

 Oprava schodiska spoločenského krídla a juhozápadného schodiska v hospodárskom
bloku 

 Rekonštrukcia verejného osvetlenia  III. etapa

 Zakúpenie stacionárnych odpadových košov do areálu 

 Izolácia vstupov do skleníka

 Úprava asfaltovej plochy pred hospodárskym blokom – vchod do garáží

 Úprava WC na 2. NP monobloku  – prevedenie antivandal 

 Náter oplotenia TKO

 Výmena vzduchotechnických jednotiek monobloku

 Rekonštrukcia (oprava) výťahu v hospodárskom bloku
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 Úprava priestorov knižnice a seminárnej miestnosti vrátane klimatizácie a zariadenia

 Demontáž zariadenia práčovne, stavebné úpravy priestorov pre ďalšie využitie

Skrášlenie priestorov

 Zútulnenie chodieb oddelenia a jedálne na Jednotke GP2 a v spoločných priestoroch
DSS  obrazmi  príp.  samolepacimi  tapetami;  spoločných  priestorov  Jednotky  GP1
a Jednotky RO obrazmi, nálepkami, respektíve po dohode maľbami žiakmi ZUŠ

 Zabezpečenie okien tieniacou fóliou na izbách pacientov Jednotky A a izieb na južnej
strane Jednotky D 

 Zakúpenie  umelého  kvetu  v  kvetináči  strednej  veľkosti,  obrazov  do  jedálne
a spoločných priestorov pre skrášlenie Jednotky D

Telovýchova a relax

 Zhotovenie malého multifunkčného ihriska v oplotenej časti záhrady na Jednotke A 

 Vybavenie FRO náradím na výcvik  funkcie vlastnej  ruky a  pomôckami na  nácvik
správnych pohybových stereotypov

 Zakúpenie stacionárneho bicykla respektíve stepera pre Jednotku D

 Nákup spoločenských hier pre Jednotku Z

 Nákup športového náradia pre Jednotku Z 

 Vypracovanie  projektu  z  programu  protidrogových  aktivít  na  športový  povrch
a výmenu okien v priestoroch bývalej práčovne

Vzdelávanie

 Zabezpečenie prednášky v spolupráci  s  políciou  – témy:  trestné činy a  priestupky
mladistvých, trestnoprávna zodpovednosť mládeže

 Zaradenie  piatich  sestier  na  špecializačné  štúdium  v  odbore  ošetrovateľská
starostlivosť v psychiatrii

 Absolvovanie  školení  zameraných  na  rozvoj  praktických  zručností  fyzioterapeuta
(cvičenie  na  fit  lopte,  výcvik  hlbokého  stabilizačného  systému,  SMS,  Pilates,
nestabilné plošiny)

 Školenie  dvoch  zamestnancov  (psychológ  a  sestra)  v  kurze  skupinová  arteterapia
zameraná na emócie, arteterapia u detí s mentálnym postihnutím 

 Zabezpečenie školenia sestry pre kognitívnu aktivizáciu seniorov

 Zabezpečenie  workshopu  Ošetrovateľský  proces  a  poruchy  osobnosti  pre  dvadsať
zamestnancov

 Absolvovanie školení fyzioterapeuta zamerané na rozvoj praktických zručností 
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 Zabezpečenie  účasti  sestier  na  konferenciách  v  oblasti  ošetrovateľstva  s  aktívnou
účasťou

 Zabezpečenie účasti dvadsiatich zamestnancov na workshope Validácia Naomi Feil –
modul II

 Vypracovanie  ošetrovateľských  štandardov  pre  špecializované  činnosti  sestier  –
bazálna  stimulácia,  kognitívny  tréning,  hudobná  relaxácia,  autogénny  tréning,
validácia Naomi Feil

 Zabezpečenie špecializácie lekárov a psychológov

 Vzdelávanie jedného odborného pracovníka pracovnej terapie v oblasti sociálnej práce

 Zaradenie RTG laboranta do špecializačného štúdia

 Zaradenie jedného fyzioterapeuta do špecializačného štúdia 

 Zabezpečenie účasti lekárov na odborných konferenciách

 Zabezpečenie  školení  v  oblasti  diétneho  stravovania  a  moderných  procesov
veľkokapacitných kuchýň

 Zabezpečenie účasti troch zamestnancov na Bojníckej AT konferencii

 Zabezpečenie  účasti  dvoch  zamestnancov  na  konferencii  12  krokov  anonymných
alkoholikov

Zdravotnícky materiál a drobný hmotný majetok

 Zakúpenie  CD  s  relaxačnou  hudbou,  DVD  s  rozprávkami,  kníh  pre  deti,  hier
a pomôcok k terapii hrou a pre voľnočasové aktivity pre ADPO

 Doplnenie ochranného pracovného oblečenia a obuvi pre zamestnancov

 Vybavenie vyšetrovne lekára FRO nábytkom vrátane vyšetrovacieho polohovateľného
ležadla s nastavovaním výšky

 Obmena nábytku dennej miestnosti fyzioterapeutov, miestnosti elektroliečby na FRO
nábytku miestnosti primára ADPO

 Zabezpečenie odbornej literatúry v oblasti rehabilitácie, časopis Sestra a lekár v praxi,
časopis Sestra, odborná publikácia Validácia Naomi Feil a zabezpečenie predplatného
detských časopisov Macko Pusík a Fifík

 Zakúpenie odbornej literatúry do knižnice 

 Zakúpenie  kancelárskych  otočných  stoličiek  k  PC  pre  ošetrovňu  Jednotky  A
a Jednotky  Z,  do miestnosti  psychológa  APO2,  miestnosti  pre  pracovné  terapie,
OKBaH, USG pracovisko a svetelnú komoru a pre Referát informatiky

 Zakúpenie desiatich polohovateľných postelí pre Jednotku GP1, štrnástich kovových
postelí a jednej nízkej postele na zabezpečenie pred pádom pre Jednotku A

 Zakúpenie sedačiek v prevedení antivandal a 14ks kovových nočných stolíkov pre
Jednotku A 
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 Zakúpenie  pohovky  na  sedenie,  mikrovlnej  rúry  do  čajovej  kuchynky  a  obrazov
do jedálne pacientov Jednotky B 

 Zakúpenie germicídneho žiariča a glukomeru pre Jednotku C

 Zakúpenie police na knihy a časopisov do dennej miestnosti pacientov Jednotky C 

 Vybavenie  terapeutickej  miestnosti  Jednotky  D  kobercom,  piatimi  sedacími  Tuli
vakmi a piatimi karimatkami 

 Vybavenie dennej miestnosti pacientov Jednotky D vhodným interiérovým tienením

 Zakúpenie kníh na biblioterapiu pre DS

 Zakúpenie kuchynského robota pre prijímateľov sociálnych služieb v DSS

 Zakúpenie  stola  so  stoličkami  do  spoločenskej  miestnosti  DSS pre  realizáciu  hier
a psychosociálnych aktivít

 Zakúpenie umelohmotných umývateľných stoličiek do tvorivej dielne

 Zakúpenie vysávača na ergoterapie

 Zakúpenie  pomôcok  na  kognitívny  tréning  –  zvukovej  loptičky,  padáka,
10 ks loptičiek Ježko

 Zakúpenie paplónov a vankúšov pre Jednotku GP2

 Vybavenie dennej miestnosti Jednotky GP2 piatimi kreslami OMEGA 

 Vybavenie dennej miestnosti Jednotky GP1 sedačkou 

 Zakúpenie umývačky riadu pre čajovú kuchynku Jednotky GP1 

 Zakúpenie  piatich  fixačných  popruhov  pre  gerontopsychiatrických  pacientov
a pacientov Jednotky RO  

 Vybavenie Jednotky GP1 pomôckami na polohovanie 

 Zakúpenie antidekubitárny návlekov lakeť, päta po dva kusy; štyroch setov fixačných
pásov do vozíka; pomôcok na umývanie vlasov pre Jednotku GP1 

 Vybavenie dennej miestnosti Jednotky GP1 nábytkom

 Zakúpenie  troch  uzamykateľných  päťzásuvkových  registračných  skriniek
do miestnosti  psychológov  č.  3015A,  5020  a  miestnosti  psychológa  v  dennom
stacionári 

 Zakúpenie  dvoch  relaxačných  kresiel  a  konferenčného  stolíka  do  miestnosti
psychológa APO2

 Dynamické testy kresby ľudskej postavy (Hárdi, I.) a úplný testový súbor MMPI®-2
– Minnesota Multiphasic Personality Inventory

 Nákup  záhradnej  motorovej  techniky  –  motorovej  píly  s lištou  min  40 cm
a motorových záhradných nožníc pre starostlivosť o dreviny s lištou 45 cm

 Zakúpenie stacionárnych lavičiek do areálu
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 Rozšírenie kľúčového systému o hospodársky blok, spoločenské krídlo, vyšetrovacie
krídlo

 Nákup elektrického náradia pre údržbu: flexo brúsky ø125 – 150 mm, elektrického
hoblíka, príklepovej vŕtačky, aku skrutkovača a elektrickej vŕtačky

 Doplnenie tácok pre pacientov s logom organizácie

 Doplnenie  nerozbitných  tanierov  pre  pacientov  a  vybavenie  taniermi  a  pohármi
do jedálne zamestnancov (100 ks)

 Obmenenie zastaralého zariadenia kuchyne OLVaS – dávkovač cesta, kuchynské nože
pre  kuchárov,  váhy na  mäso,  na  múčne  jedlá  a  plošná  váha  na  tovar.  Zakúpenie
chladničky objem 800 l a  škrabky zeleniny

 Zakúpenie chladničky 275 l pre OKBaH

 Zvýšenie hygienického štandardu o zabezpečenie Bag closed systémov Septodermu
Gelu a Prosavonu s fixnými dávkovačmi do čajových kuchyniek na Jednotke GP1,
Jednotke A, ADPO,  do laboratória OKBaH a na OLVaS v priestore vydávania stravy
pre zamestnancov, v kuchyni OLVaS a vo WC ženy a WC muži

V Michalovciach 22. marca 2016

Ing. Vladimír Lesník, MPH, v. r.

riaditeľ


