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Skupina ZHPK  

 4x nemocnice akutní péče 

 2x nemocnice následné péče 
   

 cca 1750 zaměstnanců  

(z toho 260 lékařů, 1120  

nelékařský zdravotní personál) 
    

 1104 lůžek (43 intenzivní, 612 standard, 

365 násl. a dlouhodobé péče, 84 sociální) 

 128 ambulancí 

 16 velkých operačních sálů 

 5 lékáren (od 10.15) 

 

 



Domažlická nemocnice 
www.donem.cz 

 pětioborová (GP, PED, CHIR, INT, ARO-JIP) 

+ komplemet (RDG, OKL, RHB, lékárna) 

 214 lůžek (142 standard) 

 spádová oblast DO a část TC (60 tisíc obyvatel) 

 od roku 2006 působí v novém komplexu 
                                                            vystavěném 

                                                               na zelené louce 

 

 

 

 při babyboomu před 

rokem 2010 až 700 

porodů ročně (nejvíc 

po FN Plzeň) 



Klatovská nemocnice 
www.klanem.cz 

 2. největší nemocnice v kraji - 18 oborů 

(standardní + např. oční, plicní, neurologie, 

ortopedie, ORL, psychiatrie, nukl. medicína)  

 295 lůžek (242 standard) 

 spádová oblast KT a část PJ (70 tis.) 

 od října 2012 působí většina oddělení  

                                                      v novém 

                                                      objektu  

 poté růst 

výkonnosti 

hlavně v chirurgických 

oborech o desítky procent 



Rokycanská nemocnice 
www.ronem.cz 

 čtyřoborová (GP, PED, CHIR, INT vč. LNP, JIP) 

+ komplemet (ARO, RDG, OKL, RHB, lékárna) 

 156 lůžek (108 standard) 

 

 

 

     
 spádová oblast RO a část PS, PJ (55 tis.) 

 v budově z roku 1957 - většina pracovišť 

rekonstruovaných v posledních 8 letech 

 

 

 



Stodská nemocnice 
www.stonem.cz 

 čtyřoborová (GP, PED, CHIR, INT včetně LNP) 

+ komplemet (ARO, RDG, OKL, RHB, lékárna) 

 196 lůžek (120 standard) 

 spádová oblast část PJ, PS, DO a zejména TC (65 tis.) 

 Od roku 1963 - momentálně největší investice od 80. let 

 

 

 

 

 

 

 
 před rokem 2013 

nejvíce ohrožena 

uzavřením z vůle 

ZP a MZdr ČR  

 

 

 



NNP LDN Horažďovice 
www.nnphd.cz 

 140 lůžek násl. péče + komplement 

(RHB, RDG, OKL) + ambulance 

NNP Svatá Anna 
www.nnp.cz 

 100 lůžek násl. péče 

 + RHB 



Investice 

 KN – 2009 až 2012 téměř 1,45 mld. Kč – výstavba a 

vybavení nové nemocnice 

 RN – 2009 až 2011 přes 70 mil. Kč – mj. rekonstrukce 

lékárny, RDG odd., sterilizace, OKL, výměna oken aj. 

 SN – 2014 až 2015 přes 70 mil. Kč - mj. rekonstrukce 

operačních sálů, skiagraf, zateplení objektu, nástavba aj. 

    

      

 

 

 RN, SN – 2015 cca 36 mil. Kč – CT (počítačový tomograf) 

 

 

 



Historie 

 100 let Klatovské nemocnice (2014) 

 50 let Stodské nemocnice (2013) 

 55 let Rokycanské nemocnice (2012) 

 10 let v nové Domažlické nemocnici 

 
 

 

 



Problematika korporace 

 Klady a zápory stávajícího uspořádání 

Hlavním pozitivním efektem je to, že umožňuje realizovat celou řadu integračních aktivit a přitom je 
víceméně nedotčené operativní řízení jednotlivých subjektů. Je tedy možné řídit aktivity společné a 
autonomní, ale klade to vysoké nároky na řízení. 

 Příliš mnoho administrativy 

Velký počet (6) velmi malých subjektů je v nepoměru s počtem produktivních pracovníků i s výkonem 
nemocnic. To snižuje možnosti výběru kvalitních manažerů, protože se jich tolik na pracovním trhu 
nevyskytuje. Vytvoření některých společných složek (například účetnictví, PAM, informatika), představuje 
zásah do původních subjektů a narušení jejich integrity. 

 Nákladné orgány společnosti 

Celkové náklady na odměny členů orgánů společností činí 4,5 mil. Kč, (4 mil. Kč a ZHPK 0,5 mil. Kč). Navrhli 
jsme určitou změnu uspořádání. 

 Možné dopady na DPH (viz. výše) 

 Dopady na řízení 

 Čím vyšší je ingerence ZHPK a.s. do řízení jednotlivých subjektů, tím více odpovědnosti ZHPK a.s. 
přebírá a přitom je v určité fyzické distanci od sídla nemocnice.  

 Ovládací organizace (ZHPK a.s.) má pouze nepřímé finanční nástroje k hodnocení ředitelů 
ovládaných nemocnic. ZHPK a.s. přímo nerozhoduje o funkční pozici ředitelů ovládaných nemocnic 
(může navrhovat změnu, ale tu schvalují politické orgány) 



Opatření v řízení kvality a péče 

Systém řízení kvality a bezpečí nemocnic splňující nároky 
akreditačních standardů SAK 

 Všechny nemocnice se v současné době připravují na reakreditační 
šetření podle standardů Spojené akreditační komise (SAK), které by 
mělo proběhnout na konci roku 2017. Mezi hlavní cíle patří: 

 zvýšit bezpečnost prostředí pro pacienty i zaměstnance, 

 nastavit jasná pravidla hlavních činností probíhajících v nemocnicích, 

 nastavit účinná preventivní opatření (snížení/odstranění výskytu 
událostí nežádoucích pro chod nemocnice), 

 podpořit proces spolupráce nemocnic PK, 

 deklarování dosažené úrovně kvality péče a bezpečí - výhodnější 
pozice při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami, očekávané 
výhodnější úhrady. 



Opatření v řízení kvality a péče 

Program prevence a kontroly infekcí 
 Zavedením Programu plní nemocnice několik zákonných povinností (zákon č. 

372/2011 Sb. o zdravotních službách) a zajišťuje i plnění akreditačních standardů 
SAK. Cílem Programu je průběžné omezování rizika vzniku infekcí spojených se 
zdravotní péčí u pacientů a profesionálních infekcí u zdravotnických i 
nezdravotnických pracovníků.  

 Pro vytvoření infrastruktury Programu prevence a kontroly infekcí ZHPK, a.s. zřídil a 
každá akutní nemocnice Skupiny ZHPK jmenovala Komisi pro prevenci a kontrolu 
infekcí, činnost Komise možno přiřadit do činnosti již ustanovené komise/týmu (např. 
pro kvalitu a bezpečnost zdravotní péče), Tým pro kontrolu infekcí (TKI), kontaktní 
sestry a kontaktní lékaře na jednotlivých odděleních. 

 Komise ZHPK slouží jako poradní orgán zřizovatele a nemocnic ZHPK. Členové jsou 
jmenováni a odvoláváni ředitelem ZHPK.  

 Jak dokazují zkušenosti (ze zahraničí i z ČR), management infekcí spojených se 
zdravotní péčí skýtá potenciál pro zlepšování a to jak v oblasti zvyšující se kvality a 
bezpečí poskytované zdravotní péče, tak v oblasti nákladů.  

 Management infekcí zahrnuje tři základní oblasti – diagnostika a klinické řešení 
infekcí, kontrolu infekcí a antibiotický program. 



Kvalita 

 od prosince 2014 všechny nemocnice Skupiny 

ZHPK akreditovány dle národních standardů  

 od 2012 jednotné sledování 

spokojenosti pacientů 

 ročně stovky děkovných 

mailů, dopisů, vzkazů 

 

 



Integrace (co tím myslíme) 

 Společná strategie a jednotná pravidla 
 Strategie rozvoje a chování na trhu 
 Společná pravidla chování uvnitř i mezi subjekty 
 Společný systém řízených dokumentů 

 Jednotné ekonomické chování 
 Sjednocování ekonomických agend (účetnictví, PAM a obchod – logistika) 
 Konsolidace podpůrných administrativních činností (rozpočty, controlling) 
 Konsolidace podpůrných technologických provozů (stravování, praní prádla) 

 Společná výběrová řízení na vybrané komodity 

 Společná pravidla pro odměňování (standardy pro počty 
pracovníků a mzdy) 

 Konsolidace zdravotnických činností s následnou restrukturalizací 
 Společné postupy při jednání se zdravotními pojišťovnami 
 Společné vystupování vůči veřejnosti, PR, marketing 
 Společný informační systém a analýzy 



Očekávání – k čemu je to 
dobré.. 

 Zlepšení hospodaření - úspory 
 Zlepšení uspořádání a přehlednosti prostředí s ekonomickými 

důsledky 
 Nalezení a posilování synergických efektů sjednocených postupů 
 Konsolidace – snižování počtu duplicitních provozů a funkcí, resp. 

jejich slučování a jiné formy restrukturalizace 

 Zlepšení hospodaření – vyšší výnosy 
 Jednání se zdravotními pojišťovnami, výhody společných dohod 
 PR a marketing 

 Zvyšování kvality péče 
 Společné postupy při zajištění péče a jejím zkvalitňování 
 Analýzy, srovnávání, benchmarking 



Konsolidace zdravotnických 
činností 

 Restrukturalizace v rámci celé korporace 
 Konsolidace laboratorních provozů 

 Jediné oddělení mikrobiologie s návazností na epidemiologický systém 
 Dohoda ostatních laboratorních oborů o dělbě vybraných vyšetření 
 Společný svoz materiálu 
 Centrální elektronický přenos a archivace výsledků 

 Společný centrální PACS pro RTG pracoviště, možnost popisovat 
snímky  v rámci tohoto systému (jeden radiolog v pohotovosti) 

 Společně koordinované programy kvality 
 Sledování spokojenosti pacientů 
 Vyhodnocování rizika nežádoucích událostí (dekubity, pády, nutriční 

screening atd..) 
 Sledování nežádoucích událostí 
 Systém včasného varování, společný epidemiologický systém 
 Systém ukazatelů kvality a zavádění klinických doporučených postupů 



Společný systém pro laboratoře a 
epidemiologii 

svoz materiálu 

Klatovská 
nemocnice 

Domažlická 
nemocnice 

Stodská 
nemocnice 

Rokycanská 
nemocnice 

LDN 
Horažďovice 

Jiné  
laboratoře Jiní 

poskytovatelé 

Sjednocené žádanky 

a odběrové pomůcky 



Společný informační systém 

 Společný systém pro spisovou službu a dokumentační 
systém 

 Evidenční a řídící systémy 
 Společný IS pro personalistiku a mzdy 

 Sjednocování účetních agend, společný IS pro účetnictví a logistiku 

 Sjednocená konfigurace modulů pro klinickou část (zdravotnická dokumentace, 
moduly pro kvalitu – vyhodnocování rizika, sledování nežádoucích událostí, 
sjednocení závěrečné zprávy) 

 Podpora kvality vykazování zdravotním pojišťovnám, DRG, moduly v NIS 

 Systém pro laboratoře a kontrolu infekcí 

 Společný centrální PACS pro RTG pracoviště, možnost sdílet a popisovat snímky 

 Manažerské systémy 
 Lokální MIS v jednotlivých nemocnicích (výkonnost, účetnictví..) 

 Společná databáze pro personalistiku a mzdy (report server) 

 Společná multifunkční databáze (dříve MARK Q, nyní více databází) 

 Statistiky výskytu patogenů, statistiky sledování spokojenosti pacientů 



Informační aktivity holdingu 

 Ekonomický systém 
 Nyní ve 4 nemocnicích, z rozhodnutí ZHPK sjednocení u všech 

subjektů od 1.1.2016 

 Jednotné nasazení modulu Servis 

 Personální a mzdový systém 
 Jednotný systém u všech nemocnic 

 Rozdíly v nejednotné evidenci 

 Jednotné nasazení modulu Systemizace 

 Nemocniční informační systém 
 Společné formuláře (NU, vyhodnocení rizik, informované 

souhlasy)  

 Z jednoho dodavatele NIS na více dodavatelů? 

 



Informační aktivity holdingu 

 Elektronické objednávaní 
 Pilotní projekt ZHPK v KN pro automatické schvalování žádanek 

 Byl zaveden proces s upozorněním na překročení limitu, kontrolu 
na limity v průběhu schvalování žádanky a schvalování 
definovanou autoritou 

 Elektronické objednávání je možné využít na jakýkoliv typ 
žádanky s různým sortimentem 

 Propojení přímo s ekonomickým a lékárenským IS 

 Manažerský informační systém 
 Zatím více datových skladů umožňující propojit produkci, 

náklady, personalistiku a statistik výskytu patogenů 

 Jednotná prezenční vrstva je na Reports Serveru 

 



Jednotné ekonomické chování 

 Sjednocování ekonomických 
agend 
 Hospodaření - účetní agendy 

 Organizační struktura (původní versus „mapovaná“) 

 Sjednocené účtové předpisy (částečné sjednocení na 
úrovni významných skupin analytických účtů) 

 Pravidla účtování a rozúčtování (především rozúčtování 
režie) 

 Sjednocení kmenových karet zboží, podpora 
výběrových řízení, politika pozitivních listů 

 Jednotná správa, controlling, výstupy ze systému 

 Je několik databází na stejném prostředí, které se 
pravidelně synchronizují (jedna databáze MASTER) 

 



Elektronické objednávaní SZM 

22 Klatovská nemocnice 



LIMIT 

23 Klatovská nemocnice 

 



Proces schvalování 

24 Klatovská nemocnice 

 



Hospodaření s materiálem 



Konsolidace personalistiky 
a odměňování 

 Sjednocení pravidel pro evidenci práce a mezd 

 Doporučení (standardy) pro: 

 Počty pracovníků a mezd ve vztahu k 
provozním kapacitám 

 Počty pracovníků a mezd ve vztahu k 
výkonnostním parametrům provozů 

 Obsazení ústavní pohotovosti 

 Doporučení jsou konsistentní s legislativou 
(personální vyhláška a požadavky MZd. nebo 
odborných společností) 

 Společná pravidla pro obsazování vedoucích funkcí 
a jejich odměňování 

 



Opatření v oblasti PAM 

 Personální standardy 
 Personální obsazení a počty zdravotnických pracovníků na jednotlivých 

typech oddělení stanoví především vyhláška č. 99/2012 Sb., o 
požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních 
služeb. Hodnoty vypočítané na jejím základě jsou nepodkročitelným 
minimem. Nelze je však považovat za optimum, to je potřeba stanovit na 
základě dalších parametrů, především výkonnostních. 

 Počty pracovníků v jednotlivých kategoriích (resp. výše jejich úvazků) 
k tomuto datu byly stanoveny jako horní hranice personálního plánu, 
kterou je možné měnit (především ve smyslu zvýšení) na základě 
zdůvodnění a ekonomické kalkulace, např. při zavádění nové technologie či 
rozšiřování provozu daného oddělení.  

 Na základě analýzy bylo doporučeno přesnější alokování personálních 
nákladů na jednotlivá výkonnostní a nákladová střediska. 



Modul Systemizace 

 Systemizace zajišťuje komplexní 
přehled a výstupy týkající se 
organizační struktury, přiřazených 
zaměstnanců, systemizovaných míst a 
sledování počtů pracovníků vzhledem k  
vyhlášce o minimálním personální 
zabezpečení i vzhledem k zajištění 
plánovaných potřeb na odděleních. 



Modul Systemizace 

 



Projekt pro sjednocení 
vedení evidence ZP 

 Jednotná evidence zdravotnické 
techniky v rámci ZHPK 

 Informace o termínech BTK a revizí 
v rámci ZHPK 

 Nastavení optimálních podmínek pro 
sjednocení servisních firem, termínů… 

 Kontrolovat dodržování všech pravidel 
daných zákonem 

 



Modul Servis 

 Součástí aplikace jsou funkce, které 
umožňují generovat plán servisních 
zásahů podle pravidel přiřazených 
servisní kartě 

 Lze použít i k inventarizaci majetku 

 Pro přesnou evidenci o jeho stavu a 
rozmístění 

 Označení čárovým kódem nebo RFID 
čipem 

 



Modul Servis - karty 

 



Modul Servis - výkaz 

 



MIS řešení CDZHPK 



ZHPK v číslech 

 Je třeba mít na paměti, že při vší snaze 
je „porovnatelnost“ mezi jednotlivými 
nemocnicemi nebo obory omezená tím, 
že ani nemocnice, ani jejich provozy 
nejsou shodné a pracují v různých 
podmínkách. Už to, že v souboru jsou 
dvě nemocnice následné a čtyři 
nemocnice akutní péče dokládá, že se 
jedná o odlišné provozy. 

 



ZHPK v číslech - ošetření 

Tab. K3 Počty ošetření v nelůžkových provozech 

Nemocnice / segment 2013 2014 2015 15/14 

 nemocnice 1 113 568 116 630 112 842 96,8% 

Ambulance 60 176 61 113 58 281 95,4% 

Laboratoř 35 284 36 203 36 623 101,2% 

Zobr. kompl. 18 108 19 314 17 938 92,9% 

nemocnice 2 281 442 268 688 285 466 106,2% 

Ambulance 136 437 131 798 134 673 102,2% 

Laboratoř 102 675 95 391 109 012 114,3% 

Ostatní 10 964 9 923 8 498 85,6% 

Zobr. kompl. 31 366 31 576 33 283 105,4% 

Komentář: ošetření počítáme jako počet dnů se záznamem na dokladech 

typu 01 a 06 pro ZP  



ZHPK v číslech – péče 

K4 Podíl lůžkové a nelůžkové péče 

ZZ Odb. 2012 2013 2014 2015 

Vše 
  

Vše 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Amb.odb. 44,5% 45,0% 47,1% 49,5% 

Hosp.odb. 55,5% 55,0% 52,9% 50,5% 

N1 
  

Vše 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Amb.odb. 35,7% 35,8% 39,7% 39,4% 

Hosp.odb. 64,3% 64,2% 60,3% 60,6% 

N2 
  

Vše 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Amb.odb. 25,9% 26,6% 28,3% 26,0% 

Hosp.odb. 74,1% 73,4% 71,7% 74,0% 

N3 
  

Vše 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Amb.odb. 60,3% 57,6% 61,1% 63,8% 

Hosp.odb. 39,7% 42,4% 38,9% 36,2% 

Celkový trend je ve prospěch nelůžkových služeb, což lze hodnotit pozitivně. 



ZHPK v číslech – 
personalistika 

Tab. P2 Počty lékařů a NLZP v % 

Přepočtený počet zaměstnanců (na plný úvazek) podle počtu smluvních 

úvazkových hodin. 

Nemocnice 15/14 15/14 

N1 95,3% 99,6% 

N2 92,1% 101,0% 

N3 106,4% 100,1% 

N4 111,5% 101,4% 

Celkem 104,0% 99,4% 



ZHPK v číslech – 
personalistika 

Tab. P4 Průměrná mzda s OON, nemocnice celkem v % 

Nutno upozornit, že průměrné mzdy závisí na kvalifikační struktuře 

nemocnic, která je rozdílná a na celé řadě dalších faktorů, které se také 

mění v čase jako je například celoplošné přiznání odměn v hodnoceném 

období. 

Nemocnice 15/14 

N1 101,8% 

N2 104,2% 

N3 107,6% 

N4 104,2% 

N5 103,5% 

N6 102,5% 

Celkový součet 104,8% 



ZHPK v číslech – 
personalistika 

Tab. P8 Průměrná hodinová mzda s OON bez vedoucích 

pracovníků v % 

Nutno upozornit, že průměrné mzdy závisí na kvalifikační struktuře 

nemocnic, která je rozdílná a na celé řadě dalších faktorů, které se také 

mění v čase jako je například celoplošné přiznání odměn v hodnoceném 

období. 

 Nemocnice/kategorie prac. 15/14 

Nemocnice celkem 103,9% 

Dělníci a provoz.prac. 138,0% 

Farmaceuti 108,8% 

Lékaři 99,7% 

Ost.odb.prac.-dent. 96,6% 

THP 102,3% 

Všeobecné sestry 104,2% 

Zdr.prac.-odb.způsob. 96,5% 

Zdr.prac.-pod odb.dohl. 100,7% 

Zdr.prac.-special. 104,8% 



ZHPK v číslech – 
personalistika 

Tab. E4 Vývoj nákladů, výnosů a HV, ZHPK celkem 

V současnosti je výsledek oproti předchozím rokům významněji ovlivněn 

hospodařením v bezprostředně předcházejícím účetním období – dohadné 

položky na vyúčtování plateb od zdravotních pojišťoven. 

Roky HV 

2013 -102 530 088  
2014 26 196 164  
2015 7 615 422  



ZHPK v číslech - náklady 

Nákladový druh 2013 2014 2015 

[01] Náklady na léky 4,25% 3,93% 3,68% 

[02] Náklady na SZM 8,68% 8,38% 8,11% 

[03] Náklady na Krev 0,48% 0,59% 0,55% 

[04] Náklady na ostatní 
materiál 

3,82% 3,73% 3,73% 

[05] Náklady na služby 8,58% 7,93% 10,88% 

[06] Opravy 1,01% 1,30% 1,12% 

[07] Mzdy 43,28% 45,73% 44,38% 

[08] Odvody na soc. a 
zdrav. pojištění 

14,70% 15,36% 14,79% 

[09] Jiné osobní náklady 0,50% 0,37% 0,29% 

[10] Odpisy 4,18% 3,32% 3,61% 

[11] Energie 4,06% 3,42% 3,18% 

[12] Ostatní náklady 6,48% 5,93% 5,68% 

Tab. E13 Struktura nákladů a její vývoj v %, ZHPK celkem 

Významný nárůst zaznamenaly náklady na služby  

 



ZHPK v číslech - výnosy 

Tab. E20 Struktura výnosů a její vývoj, nemocnice, v % 

2015 
100,00

% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

Výnosy z hlavní činnosti 89,34% 90,90% 88,68% 75,19% 76,79% 70,65% 

[17] Platby od zdravotních 
pojišťoven 

88,65% 90,90% 88,20% 74,26% 76,65% 70,08% 

[18] Samoplátci 0,69% 0,00% 0,48% 0,93% 0,15% 0,56% 

Výnosy z vedlejší činnosti 10,66% 9,10% 11,32% 24,81% 23,21% 29,35% 

[20] Výnosy z výroby a služeb 9,45% 7,54% 2,25% 4,67% 19,69% 23,18% 

[22] Dotace 0,42% 1,37% 0,17% 0,67% 2,99% 0,37% 

[23] Ostatní výnosy 0,80% 0,19% 8,90% 19,47% 0,52% 5,80% 

Rok/výnosový druh 

15/14 Platby od ZP 108,6% 100,4% 103,6% 100,6% 85,8% 90,1% 

Došlo k nárůstu podílu výnosů z výroby a služeb, což je způsobeno 

přefakturací nákladů na opravu a zhodnocení nemovitostí na vlastníka 

objektu 



ZHPK v číslech - výkonost 

Počty bodů, UNP, výkonů, CMI , dle jednotlivých ZP .. 

ZZ Komplikace 2013 2014 2015 15/14 

Vše 

Vše 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bez CC 73,3% 72,5% 73,8% 101,8% 

S CC 20,3% 20,7% 19,7% 95,1% 

S MCC 6,4% 6,8% 6,5% 95,7% 

Vývoj podílu komplikovaných případů v čase dlouhodobě spíše 

mírně klesá. Vyšší hodnoty případů s MCC může inicializovat revize 

od ZP  



Souhrn 

 Společná řešení dávají korporaci 
smysl, pokud jsou dostatečně 
systematická a důsledná 

 Pro nás je již nepředstavitelné taková 
řešení implementovat bez podpory IT 

 Prostředí, ve kterém se nacházíme 
těmto aktivitám příliš nesvědčí a 
stěžuje je.. výsledky jsou často 
degradovány nesystematičností a 
nestálostí prostředí 

 



Díky za pozornost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… a ve zdraví na shledanou 

 
 

 

 

Přidáte se?  
www.fb.com/stodskaporodnice 

www.fb.com/rokycanskaporodnice 

www.fb.com/domazlickanemocnice 

www.fb.com/klatovskanemocnice  

www.fb.com/krevaplazma  
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