Centrum |éčebnérehabilitace
Výročnízpráva o činnosti příspěvkové organizace
zarok}A2l

1.

Záů<Jadníúdaje o organizaci

Zřizovatel
Magistnát hlavního města Prahy
Název
Centrum léčebnérehabilitace
Sídlo
Horáčkova 1096l3u 140 00 Pral:n{
IČo
45245649
DnlhzaŤízeníambulantní zdravotníckézařizeru
2. organizačnístruktura

orgán
Zástupce
Počet pracovníků
Statutámí

PaedDr. Dana Herbichovrá" ředitelka
Mgr. Kateřina Jandová

ffzioterapeutky
TřIP

10

2

zákJatní podmínkou pro kvďinrí prácífyzíoterapeutůCLR je jejich vysolcí odbornost.
Tuzaměstnancizískáva1í průběŽným vzdě|ávéním vespecializovaných odbomých
kurzech dle požadavků k udělení osvědčení k ýkonu zdravotnického povolání bez
odbomého dohledu. osvědčeníje nutné kvmaní bodového ohodnocení
terapeutic\ých výkonů zdravotními pojišťovnarni.
Z'astoupeni VS zaměstnanců činí8a %.

3.

Přehled o rozsahu ěinností v r.2021
organizace ňizpnazÍizovaci listinou ve znění usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy
číslo48/30 ze dne 17 Ja.2a02. ,natvazena novou ňzovaci listinorr' schviílenou
usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č.16157 ze dne |6.4.2020 s účinností
od 1.5.2020
or gantzare by|a ňizena na dobu neurčitou.

Hlavní ěinnost:
Preventivní' diagnostická a léčebnápéče
o nemocné děti s hybnými poruchami'
provráděná především metodou reflexní lokomoce ďe MUDr. Yáp|avavojf.

Největší podíl tvoří děti s neurologick;ým onemocněním, děti s dětskou
mozkovou obmou, děti nedonošenés nízkou porodní váhou a nedostatďně
vyzralý mi funkcemi důleŽifých orgrínů.

Dopliíková činnost:

a)

b)

c)

pregradurílní a postgradurítnívýuka posluchďů VŠ. obor ýzioterapie ,
( pro 3. LF
v t2a2l výuka nepřerušena)
individu.ílní stáže fyaoterupeutů a praxe sfudentu (v t.2021 omezeno
z důvodu ohroŽení Covid 19)
konzultace pro klienty bez doporučení lékďe ( velky zi$emrodičů)

uK

4.

Kapacita zzťlzení
Centrum léčebnérehabilitace má při současnémstavu 9 ordinací s celkovou denní
kapacitou cca 90 pacientu.
Počet nově přijatych pacientů v r.2021 byl 1030. V plné výši byli nadále přijímáni
přednostně kojenci. Počet wlonů za celý rok byl na vysoké urovni v počtu 22 597 .
Uvedené údaje jsou hlášeny Ustavu zdravotnických informací ve statistických
hlrášeních.

5.

Spádová oblast
Vzhledem k faktu svobodné volby lékďe pacientem do nďeho zařízeru dojíždějí
pacienti z ce|é Prahy a Českérepubliky. KaŽdoročně se zqyšuje počet pacienfu _
cizinů. Tomu odpovídá i jazykové vybavení ffzioterapeufu.

ó.

Spolupráce se zdravotními pojišt'ovnami

CLR

má dlouhodobě uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojištbvnami.
ZákJadru strategie ZP
ťrnančnílimit na jedno rodné čísloza kalendářní rok . zůstalo
i pro rok 202|. U vybraných těŽších diagnóz, které vyžadqíintenzivní častou péči'je
moŽno individuílně požádat o proplacení zvýšeného plnění.
Avšak redukce plateb od nejqýznamnějších ZP zroku2Ol8 se stále negativně promítá
do následujících let, včetně r.202I.
Ve srormání s rokem 20t9 a2020, kdy došlo ke sníženípoětu výkonů o 20 o/o

-

z důvodu ohroženíCovid, byl počet ýkonů v roce 2a2I jižna plné urovni.

7.

Ekonomické údaje
Centrum léčebnérehabilitace jako zdravotlrické zaŤaerttvykazuje dky uváž|ivé
hospodríméstrategii dlouhodobě vyrovnaný hospodtířský výsledek. Kromě plateb od
zdravotních pojištbven se na zisku podílív malém procentu příjmy od pacierrtů
v hotovosti z-a odbomé kotuu|tace' které nejsou |vazeny zdtavotnimi pojištbvnami.
Našímprvořadým cílem je kvďita péčea spokojenost pacientů. K tomu přispívá
kvalitní pracovní kolektiv a drále i dobré podmínky vytvářené zřizovatelem - HMP.
V roce 2021 činil neinvestičnípříspěvek MHMP po úpravě t789,5 tis.Kě.
Mohlo tak dojít k dalšímu dorrybavení CLR ( zaŤízentpro rehabilitaci, počítačové
a
programové vybavení) a současně i k dodrŽení ziikonné platové úpravy od 1.l .2a2|.
Vše toto je uznráním niíročnépráce fyzioterapeutů.

Rozbor hospodaÍení - hlavní činnost :

Skutečnost v Kč
V.fnosy vlastní

8 ?24195,39

Nei nvestičn í pĚíspěvek

1789 500,00

Náklady

L0 013 695,39

HospodáŤsk'f v'fs|edek

0

Stav peněžníchfondú:

Skutečnost { v
Kč}

Fond odrněn

374 509,00

FKSP

202 931,70

Rezervnífond
Investičnífond

330 A72,94
538 026,7L

Stav fondu finančního

vypoÍádání :

po fin. vyp.
k 31.12.?0?.'-

4 519 g0g,3g

r,2o2I { v Kč}
4 518 809,39

8. Invcstičníakce
Na zíkladě schváleď rozpočtu HMP pro rok 2021 bylav měsíci dubnu reaIaovaná
investičníakce ,, Klimatizace,,. Zásaďnim zpťrsobem zlryšila pracovní prosfiedí pro
klienty i zaměstnance CLR pŤi jejich niáročnéprácí.
DaIšímefektem je snížent energetické ruíročnostivytápění v zimních měsících.

CLR paďí svému zšizovateli- HMP, ktd se hlavní měrou podílína
veškerfch stavebních irpravách v posledních letech.
Poděkovrání

9. Yyhtídt{y ďalšiho vyvoje

CtR

Díky dobrjm organizačnímopasením a vysoké zodpovědnosti ffzioterapeutťr v oMobí
Covidu udrŽelo CLR trvalÝ provoz v prŮběhu celého roku 2021. Touto cestou budeme

pokračovat iv nadchazejícím roce.
Nďim cílem je udrženíobjemu pacientrlpŤi zachovrání vysoké lryďlty terapeutické péče.
Tato je odborníky z lékďslcfcb oborťr dlouhodobě vysoce ceněna.
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