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Taková je reálná situace v současných úhradách 
ambulantním laboratořím – při stejné výkonnosti 
je celková úhrada o téměř 30 % nižší než v r. 2008 
a o více než 20 % nižší, než v r. 2009. Objem úhrad 
je dokonce nižší než před 11 lety – a to platí pro 
laboratoř se stejnou výkonností! Pokud by měla 
nárůst počtu výkonů, sníží se, díky různým degre-
sím a regulacím, IHB i hluboko pod 0,70 Kč/bod! 
Např. pokud by modelová laboratoř měla v r. 2011 
nárůst výkonnosti, tedy vykázaných, uznaných 

a proplacených bodů o 10 %, snížila by se její IHB 
na 0,673 Kč/bod. 
A protože v letošním roce porostou i režijní náklady 
(energie, PHM, nájmy a pravděpodobně i DPH), 
bude ekonomický výsledek laboratoří ještě nižší, 
než uvádí model. 
Nebude tedy divu, pokud určitá část poskytovatelů 
laboratorních služeb ukončí činnost a ze zdravot-
nictví odejde.

Za RNDr. Ludmilou Nováčkovou
Motto: Žádná smrt není zlá, předchází-li ji život dobrý. 

Kramerius
S lítostí oznamujeme, že po krátké těžké nemoci nás dne 3. března 2011 opustila přednostka Ústa-
vu klinické biochemie Fakultní nemocnice v Ostravě paní RNDr. Ludmila Nováčková. Na ÚKB 
nastoupila hned po své promoci v roce 1982. Řadu let se velmi obětavě věnovala činnosti oddělení 
a s přehledem řešila celou řadu každodenních náročných odborných i organizačních úkolů, spo-
jených s její současnou funkcí. Velmi nám budou chybět její hluboké odborné znalosti v oblasti 
imunochemie a biochemie likvoru, stejně jako její vlídný a současně přísný postoj organizátora 
života na našem ústavu. Za to vše ji náleží poděkování celého kolektivu.
Zbytek svého volného času ještě navíc věnovala práci s dětmi i dorostenci v turistickém oddílu, kde 
byla mnohým druhou matkou. 
Rozloučení s naší paní primářkou se konalo v pátek 11. 3. 2011 v katedrále Božského Spasitele 
v Moravské Ostravě. 

Kristián Šafarčík a pracovníci ÚKB FN Ostrava


