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Tisková zpráva Nemocnice Blansko:
Rok 2011 v Nemocnici Blansko
Ohlédnutí za rokem 2011 v Nemocnici Blansko představuje na jedné straně komplikace
s nasmlouváním financování nového pavilonu Jednodenní péče s pojišťovnami, a tím
ekonomický tlak na celou nemocnici, obrovský nápor na všechny zaměstnance ve finále
akreditačního úsilí nemocnice, ale na druhé straně celou řadu úspěšných projektů a aktivit,
které posunuly Nemocnici Blansko mezi špičku zdravotnických zařízení v jihomoravském
regionu.
Tím nejdůležitějším projektem roku 2011 bylo otevření pavilonu Jednodenní péče a
v průběhu roku 2011 postupné nasmlouvání poskytované zdravotnické péče se všemi
zdravotními pojišťovnami. Jako bonus pak proběhla certifikace právě oddělení jednodenní
péče, čímž se Nemocnice Blansko stala kompletně certifikovaným zdravotnickým zařízením
dle normy ČSN EN ISO 9001.
Jak bylo již v úvodu zmíněno, druhým zásadním projektem Nemocnice Blansko v roce 2011
bylo dosažení toho, na co se celá nemocnice v návaznosti na probíhající reformu
zdravotnictví, udržení vlastní stability a posílení konkurenceschopnosti chystala již od roku
2010 - listopadové získání akreditace nemocnice dle Spojené akreditační komise ČR.
Nemocnice Blansko získala certifikát akreditace dle SAK ČR jako třetí nemocnice
v Jihomoravském kraji, a tímto může oficiálně garantovat nejvyšší možnou kvalitu
poskytované péče v souladu se stanovenými standardy jednotlivých procesů.
Mezi další aktivity Nemocnice Blansko roku 2011 patří:
-

Oficiální uzavření lůžkové části kožního oddělení v rámci restrukturalizace
lůžkového fondu v Jihomoravském kraji a jeho přebudování na stacionář dle
moderního trendu ve zdravotnictví.

-

Zařazení gastroenterologické ambulance Nemocnice Blansko mezi centra pro
screeningovou kolonoskopii na základě rozhodnutí Komise Ministerstva zdravotnictví
ČR.

-

Novinkou je vyšetření krevní skupiny, kdy je zájemcům výsledek vyšetření vydán jako
originál na zalaminované kartičce s fotografií.
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-

Přestěhování logopedické ambulance do nových moderních prostor s ohledem na
dětskou i dospělou klientelu.

-

Přestěhování informačního centra blíže k vjezdu do areálu nemocnice, čímž je
podstatně efektivnější komunikace mezi pacienty a pracovníky informačního centra
bezprostředně po příjezdu do nemocnice.

-

Certifikace laboratoří Nemocnice Blansko dle NASKL ČR (externí audit kvality).

-

Zařazení Nemocnice Blansko do projektů Senior pasy a Rodinné pasy.

-

Uspořádání II. ročníku Dne pro děti v Nemocnici Blansko.

-

Zřízení zázemí pro děti v Nemocnici Blansko – dětské koutky.

-

Řada investičních akcí – nakoupení nových přístrojů a pomůcek, které zvýšily
bezpečnost pacientů a komfort vyšetření pacientů (navigační sonda, myčka
s videokolonoskopem, vířivka pro rehabilitaci, výměna staršího náhradního zdroje za
nový, tisk propagačních informačních materiálů a brožur...).

-

Semináře pro zdravotníky (k výročí 10 let oddělení rehabilitace, Neurologický
seminář).

-

Podpora celosvětových kampaní – Světový den ledvin (Den otevřených dveří dialýzy a
nabídka základního nefrologického vyšetření včetně informací o nemocích ledvin,
možnostech včasné léčby a zejména prevenci), Evropský den melanomu (bezplatné
vyšetření znamének), Den otevřených dveří iktové jednotky (s prohlídkou
specializovaného pracoviště, vyšetření zájemců a rozdání edukačních materiálů),
Světový den hygieny rukou, Evropský den logopedie.

Nemocnice Blansko započala na sklonku roku 2011 také dva nové velké projekty, které se
zavázala realizovat v průběhu roku 2012.
Jedná se o projekt firemní mateřské školky přednostně pro děti zaměstnanců nemocnice a
dále pak změna loga Nemocnice Blansko, a tím i celé tváře nemocnice.
Rok 2011 nebyl pro Nemocnici Blansko nijak jednoduchý, provázela ho nelehká doba, kdy
Nemocnice Blansko musela po určitou dobu provoz nově otevřeného pavilonu Jednodenní
péče financovat z vlastních zdrojů, přesto dokázala blanenská nemocnice maximálně úspěšně
realizovat všechny výše zmíněné aktivity. Velkým úspěchem je nejen oficiální uznání
v podobě 3.místa v celorepublikové anketě „Nemocnice 2011“, kde Nemocnice Blansko
uspěla v kategorii finančního zdraví nemocnic, ale zejména fakt, že hospodaření nemocnice
bylo v roce 2011 přes všechna úskalí vyrovnané a nemocnici se podařilo zachovat celoroční
finanční stabilitu a kladný hospodářský výsledek.
V Blansku dne 14.2.2012
Bc. Kateřina Ostrá
Tisková mluvčí Nemocnice Blansko

Tisková zpráva
Rok 2011 v Nemocnici Blansko
Strana 2 (celkem 2)

