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Návštěva ortopedické 
nemocnice, Vídeň
Bunešová M.

Desetičlenná skupina českých a slovenských 
zdravotních laborantů a sester navštívila dne 24. 
dubna 2014 ortopedickou nemocnici ve Vídni - 
Orthopädisches Spital Speising GmbH. Návštěva 
byla výsledkem déletrvající spolupráce. Předchozí 
setkání s vídeňskými zdravotníky proběhlo na 
podzim r. 2013 ve Fakultní nemocnici Motol, kdy 
se konal odborný seminář s následnou prohlídkou 
několika klinik a laboratoří.
Nemocnice ve Vídni-Speisingu je jednooborová. 
Věnuje se výhradně ortopedii jak pro dospělé, 
tak pro dětské pacienty. Své pacienty přijímá do 
péče na základě doporučení odborných lékařů 
a péče probíhá na několika úrovních. Důležitá 
je soukromá složka péče (VIP klientela), ale též 
pečují o klienty zdravotních pojišťoven a nezapo-
mínají ani na sociálně slabé. Pro ty má nemocnice 
zavedený sociální fond. Nemocnice má 280 lůžek 
a 9 operačních sálů. Ročně zde 130 lékařů a 570 
zdravotnických pracovníků ošetří 37.000 pacientů. 
Nemocnice je organizačně členěna na 1. a 2. orto-
pedické oddělení, konzervativní ortopedii, jednotku 
intenzivní péče, dětskou ortopedii a ortopedickou 
rehabilitaci. Disponuje velkým oddělením zobra-
zovací techniky, kde naskenované snímky pacientů 
nepopisují „rentgenologičtí“ lékaři, ale přes počí-
tačovou síť přicházejí on-line k rukám ošetřujících 
lékařů. Ortopedická nemocnice Speising využívá 
i služeb externích společností (outsourcing). Pro 

pracovníky laboratorní medicíny je zajímavé, že 
mezi ně patří klinické laboratoře LABCON s.r.o. 
(LABCON - Medizinische Laboratorien GmbH). 
Klinické laboratoře LABCON s.r.o. zpracovávají 
materiál pro nemocnice skupiny „Vinzenz gruppe“, 
jejichž významnou součástí je právě nemocnice 
Speising. Způsob organizace Vinzenz gruppe a její 
laboratorní služby jsou popsány v přiloženém 
organizačním grafu. Centrální laboratoř a všechny 
její pobočky jsou držiteli certifikátu kvality podle 
normy ISO 9001:2008 a jsou držiteli certifikátu 
rakouské pobočky TÜV. Jako významný cíl vní-
má vedení Lab_Group poskytování stejně vysoké 
kvality laboratorních služeb ve všech laboratořích 
LABCON. Součástí managementu Lab_Group jsou 
i manažeři kvality všech laboratoří patřících do této 
skupiny. V každém týmu managementu kvality 
je nejméně jeden odborný lékař pro laboratorní 
medicínu a biomedicínský analytik. V klinických 
laboratořích pracuje řádně kvalifikovaný laboratorní 
personál. Pouze ten má oprávnění provádět analýzy 
a tyto nálezy (laboratorní výsledky) validuje lékař. 
Výsledky mohou být telefonicky vyžádány kdykoli 
ošetřujícím lékařem v zájmu urychlení diagnostic-
kého procesu a k monitorování terapie.
Vzhledem k vysoké kompetenci lékařů a dalších 
odborníků se pracoviště významně podílí v oblasti 
medicínského vzdělávání na univerzitě ve Vídni a při 
vzdělávání studentů ošetřovatelství. V nemocnici 
jsou hrdí na to, že na jejich pracovištích probíhají 
odborné stáže.
Návštěva jedné z vídeňských nemocnic byla inspi-
rující po stránce odborné a příjemná po stránce 
společenské. Věřím, že tato dobrá spolupráce bude 
pokračovat.
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