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úvodník
Milí čtenáři,
do rukou se vám dostává nové číslo
nemocničního časopisu, které nabízí
hned několik zajímavých témat.
Přinášíme
například
informace
o rekonstrukci nemocniční lékárny
a nové Zákaznické kartě. Dozvíte se
Nemocnice Blansko Manuál jednotného vizuálního stylu 05/2012
také novinky z oddělení jednodenní
péče nebo informace o připravovaných investicích. Pozornost věnujeme
tématu canisterapie v nemocnici, která
se velmi osvědčila a bude pokračovat
i v dalších letech.
V nemocničním časopise se také vrátíme k některým proběhlým akcím.
Hlavně vás ale chceme pozvat na již
tradiční Den pro děti v Nemocnici Blansko. Letos se ponese v duchu sportovní olympiády a nebude na něm chybět
ani populární brněnský fotbalista Petr
Švancara.
S blížícími se letními měsíci vám přeji
krásné prázdniny a dovolenou spojenou s odpočinkem a relaxací s nejbližšími. Ať se vám povede načerpat nové
síly, elán a chuť do práce.

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko

číslo 16 

Rekonstrukce nemocniční
lékárny je u konce
Lékárna Nemocnice Blansko prošla kompletní rekonstrukcí. Ta se týkala vlastní lékárny
i prodejny zdravotnických potřeb. Cílem opravy za více než dva miliony korun bylo
zejména zvýšení komfortu klientů lékárny a vytvoření moderního a zároveň vlídnějšího
prostředí pro klienty. Původně tmavé a nevlídné prostory lékárny vystřídal prosvětlený
interiér, který barevně navazuje na již zrekonstruovaný vestibul nemocnice.

Zásadní úpravou byla změna vstupu do
výdejny a prodejny léků. Nový vstup je nyní
přímo proti informačnímu centru a centrální
čekárně. Tvoří ho prosklená stěna s posuvnými dveřmi. Toto řešení sjednocuje pro-

Novinka v lékárně - ZÁKAZNICKÁ
KARTA plná výhod
S otevřením nově zrekonstruované lékárny přichází blanenská nemocnice s novinkou.
Je jí Zákaznická karta, která nabízí klientům řadu výhod a samozřejmě slevy na vybraný
sortiment. K získání karty stačí jen vyplnit jednoduchý formulář.
Hlavní benefit nové Zákaznické karty je
kontrola vzájemných interakcí vydávaných
léčiv. Při použití Zákaznické karty dojde u
klienta v průběhu výdeje léků ke kontrole
vzájemných interakcí mezi právě vydávanými
léky i těmi z klientovy historie.
Systém hlídá, zda je kombinace správná a
upozorní i na duplicitní výdeje. Díky záznamům o všech prodejích na kartě, také dojde
ke kontrole historie volného prodeje a předcházení vzniku možných nevhodných kombi-
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nací s předepsanými léky. Nová Zákaznická
karta také umožní získat slevu pět procent
na veškerý sortiment lékárny, který nepatří
do skupin registrovaných léků nebo zdravotnických pomůcek. Sleva se týká například
kojenecké výživy, potravinových doplňků,
některých čajů, kosmetiky, obuvi a dalšího
sortimentu.
Stávající lékové a klientské karty budou
platit i nadále a postupně se budou vyměňovat za novou Zákaznickou kartu.

stor lékárny a navazujícího vestibulu. Změna
výrazně zjednodušuje orientaci klienta, který
lékárnu navštíví.
Rekonstrukce lékárny probíhala ve dvou
etapách. První etapa zahrnovala rekonstrukci výdejny léků a prodejny zdravotnických
potřeb. V prostorách byla provedena kompletní výměna elektroinstalace, rozvodů vody,
ústředního topení, dlažby a linolea.
Prostory dostaly také novou výmalbu
a nátěry. Z důvodu bezpečnosti byly provedeny úpravy strukturované kabeláže, kamerového a bezpečnostního sytému.
Ve druhé etapě se dělníci věnovali prostorám výdeje a prodeje léků včetně skladových
prostor. Stejným způsobem jako v první etapě
byla provedena rekonstrukce rozvodů elektřiny, strukturované kabeláže, kamerového a
bezpečnostního systému, dlažby, lina, malování. Byl proveden nový obklad v prostorách
laboratoře, kde byla instalována nová odtahová digestoř. V prostorách výdejny byla zrušena dvě okna z důvodu přípravy nového vstupu
do polikliniky z prostor parkoviště.
Výdejna léků dostala také nový nábytek,
výdejní pult a skladové a reklamní skříně.
Část nákladů na rekonstrukci lékárny hradilo město Blansko formou dotace.
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stalo se
SVĚTOVÝ DEN LEDVIN
Nefrologické oddělení Nemocnice Blansko
se ve čtvrtek 12. března již pošesté zapojilo
do kampaně Světový den ledvin. Jeho cílem
je zvýšit informovanost zdravotníků a laické
veřejnosti o nemocech ledvin, jejich včasné
diagnostice a možnostech léčby. Zájemci si
mohli nechat bezplatně vyšetřit funkci svých
ledvin (vyšetřením moči a krve). Tuto možnost využilo celkem 153 zájemců, přitom jen
deset vyšetřených odešlo bez patologického
nálezu ve screeningu.

EVROPSKÝ DEN
MELANOMU

V pondělí 11. května se na kožním oddělení blanenské nemocnici uskutečnil Evropský
den melanomu. Pro návštěvníky byla k dispozici bezplatná kontrola pigmentových znamének zkušeným dermatologem. Během
dne bylo zkontrolováno celkem dvaasedmdesát zájemců. U čtyřiadvaceti pacientů
bylo indikováno odstranění rizikových projevů. Kdo si nestihnul nechat zkontrolovat
svá znaménka, může se objednat na recepci
kožního oddělení na telefonu 516 838 365.

CHARITATIVNÍ BĚH
Nemocnice Blansko se zapojila do třetího
ročníku charitativní akce You Dram We Run
– Blansko, která se uskutečnila ve dnech
12. a 13. června. Stěžejní náplní akce byl 24
hodinový štafetový běh. Nemocnice Blansko sestavila družstvo, jehož členové se
snažili po dobu čtyřiadvaceti hodin udržet
štafetový kolík na atletickém ovále. Každý
člen týmu absolvoval v libovolném tempu,
během nebo chůzí libovolný počet okruhů.
Tým Nemocnice Blansko, to jsou lidé napříč
celou nemocnicí, kteří se spojili, aby pomohli splnit něčí sen.

RECERTIFIKACE NASKL
Klinické laboratoře Nemocnice Blansko prošly úspěšnou recertifikací a splnily podmínky
Auditu II dle NASKL.

NOVÝ KOLONOSKOP
Nemocnice Blansko zakoupila nový kolonoskop. Důvodem byl zvýšený zájem o toto
vyšetření v souvislosti se zaváděním programu preventivní kolonoskopie a dopisové akce zdravotních pojišťoven na podporu
této metody. Cílem je zejména zachycení
časných stadií zhoubných nádorů tlustého
střeva, která jsou ještě velmi dobře léčitelná.
Tato vyšetření jsou v rámci prevence hrazena zdravotními pojišťovnami od 55 let. Nový
přístroj byl zakoupen z prostředků nemocnice a představoval investici půl milionu
korun. Gatroenterologická ambulance, která
je zároveň centrem pro preventivní kolonoskopii, provede asi 500 těchto vyšetření za
rok, z toho 150 až 200 preventivních.
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Jednodenní péče nově
rozšířila operativu o ORL
Oddělení jednodenní péče Nemocnice Blansko rozšířilo nabídku chirurgických zákroků.
Kromě již zavedené operativy v oboru chirurgie a ortopedie, nově nabízí i obor ORL.
Podrobnosti vysvětlil primář oddělení jednodenní péče MUDr. Stanislav Krejsta.
Co vás vedlo k rozšíření služeb a jaké zákroky
nově nabízíte?
V našem regionu okresu Blansko a blízkém
okolí - není zdravotnické
zařízení, které by nabízelo operativu v tomto
oboru. Proto jsme rádi,
že můžeme po intenzivních jednáních se zdravotními pojišťovnami,
tuto službu nabídnout v blanenské nemocnici.
Co se týče rozsahu zákroků, jedná se o provádění adenotomií, operace a vyšetření dutin
(maxilárních, čelních atd.) s využitím šetrných
laparoskopických technik, operace zvukovodu, resekce boltce a další.
Kdo na vašem oddělení zajišťuje provádění
operací v oboru ORL?
Operativu zajišťují smluvně zajištění lékaři se specializací v oboru ORL s mnohaletou
zavedenou a úspěšnou praxí, kteří dříve
pracovali v Brně a nyní působí v Nemocnici
Blansko, kde mají i ORL ambulanci. V případě
zájmu ze strany pacientů, praktických lékařů
či ORL ambulantních specialistů z okolních
nemocnic je možno naše lékaře kontaktovat
s konzultací vhodnosti či objednání k operač-

nímu výkonu na jednodenní péči. Bližší informace je možné zjistit na recepci jednodenní
péče v běžné pracovní době nebo na telefonu
516 838 500.
Plánujete do budoucna další rozšíření
nabídky služeb na jednodenní chirurgii?
Určitě ano. Sledujeme trendy rozvíjející
se v oblasti jednodenní péče, a to jak v naší
republice, tak v zahraničí, kde již nyní představuje operativa na jednodenních péčích
většinu plánovaných chirurgických a ortopedických výkonů. Kromě zavedeného portfolia
chirurgické a ortopedické operativy se rozvíjí
operace v oblasti plastické chirurgie, o kterou
je i v naší nemocnici stále větší zájem, ať už se
jedná o operace a modelace prsů, korektivní
operace, radikální operace s nutností výkonu
či asistence plastického chirurga u rozsáhlých kožních nádorů, plastiky víček, liposukce
a jiné.
Od letošního roku jsme také velmi úspěšně
zahájili provoz cévní ambulance s na ní navazujícím rozšířením operativy v dané oblasti,
tedy operace AV-shuntů atd. I v ambulantní
části reagujeme na zvyšující se zájem nejen o
běžnou ambulantní všeobecnou chirurgii, ale
i o provoz odborných poraden s rozšířením
jejich provozu.

„Proměna“ v Nemocnici Blansko
Nemocnice Blansko spolupracuje od roku 2013 s blanenskou skupinou Anonymních
alkoholiků Proměna (AA). Blanenská nemocnice je první „běžnou“ nemocnicí v České
republice, která tuto formu pomoci svým pacientům aktivně nabízí.
Na počátku byla velice emotivní schůzka,
během níž si vedení nemocnice vyslechlo skutečné osobní příběhy Jany, Jirky a Tomáše. Celý
jejich dříve kvalitní a pestrý svět se smrskl na
absolutní šeď, na zabezpečení jediné věci – mít
co pít. A byl to právě pohled na Janu, Jirku a
Tomáše „dnes“, tváří v tvář minulosti i současnosti, pohled na upravené, milé, pracující a
obětavé lidi, kteří se opravdu dokázali postavit
zpět na vlastní nohy, který vedení nemocnice
ujistil, že tato nabízená „služba“ do nemocnice
prostě patří.
Po první schůzce následovalo skloubení toho
opravdu živého poselství AA s normami a předpisy, platnými ve zdravotnických zařízeních,
aby tak byli chráněni pacienti a jejich právo na
soukromí, tak i udržena anonymita členů AA.
Členové skupiny AA v Blansku nabídli svůj volný
čas a hlavně své osobní zkušenosti se závislostí
na alkoholu. Svou činnost konají ve svém volném čase a bez jakýchkoliv finančních nároků.
Konkrétně spolupráce funguje tak, že primáři,
lékaři i sestry na odděleních jsou informováni
o možnosti spolupráce a když mají pocit, že na

jejich oddělení je hospitalizovaný člověk, který
s alkoholem bojuje, nabídnou možnost předání
kontaktu na AA Proměna nebo pokud pacient
souhlasí, zprostředkují návštěvu členů AA přímo v nemocnici. Členové AA pravidelně dodávají na oddělení letáky a informační brožurky.
Návštěvy přímo v nemocnici již opakovaně
na žádost pacientů proběhly a první pacienti přišli i na mítink AA v Blansku. Členové AA
kladou velký důraz na anonymitu, čímž je zajištěno soukromí pacientů a lékařů. Konkrétní
výsledky této spolupráce se nedají lehce spočítat, nebo zvážit, ale že spolupráce funguje
a že řadě lidem už pomohla prolomit bariéru
nedůvěry a ostychu sdílením osobního příběhu
s člověkem, který si to zažil a který nikoho za
nic neodsoudí, pod to se můžeme podepsat jak
my v nemocnici, tak i členové AA.
Členové skupiny PROMĚNA jsou připraveni
zprostředkovat pomoc i pro jiné závislé (gambleři, narkomani, lidé s poruchami příjmu
potravy). Kontakty: Jana: 776 010 822, Jirka:
603 170 835, Tomáš: 603 781 471; e-mail:
aa.blansko@gmail.com.
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připravujeme
DRAČÍ LODĚ
Také v letošním roce se tým Nemocnice
Blansko zapojí do zápolení dračích lodí
na přehradě Křetínce u Letovic. Členové
družstva poměří síly s konkurencí v sobotu
22. srpna v rámci Křetínka Cupu. V loňském
roce se tým umístil na trati 200 metrů na
patnáctém místě a na kilometrové distanci
obsadil jedenáctou příčku.

DEN PRO DĚTI
V NEMOCNICI BLANSKO
V sobotu 5. září 2015 proběhne v areálu
blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin již
šestý ročník Dne pro děti.  Více na straně 4

SVĚTOVÝ DEN SRDCE
SVĚTOVÝ DEN SRDCE - proběhne v měsíci
září ve vestibulu ve třetím patře lůžkové
části Nemocnice Blansko před centrálním
příjmem. Pro návštěvníky bude připravena ukázka zdravotnické techniky, měření
základních srdečních parametrů, poradenství s odvykáním kouření, výživové poradenství a otevřené dveře centrálního příjmu a ambulance kardiologie.

OSLAVA 30. VÝROČÍ
NEMOCNICE
V měsíci říjnu si Nemocnice Blansko připomene třicet let od svého založení.
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Nemocnice získala od
kraje čtyři miliony korun
Nemocnice Blansko získala od Jihomoravského kraje dotaci čtyři miliony korun na projekt
Rekonstrukce příjezdové plochy a dokončení rekonstrukce vstupního traktu; modernizace
IT - 2. etapa. Práce na rekonstrukcích začnou koncem června letošního roku.
Hlavní část prostředků
bude sloužit na rekonstrukci příjezdové plochy pro
sanitní vozy, které přivážejí pacienty k bezbariérovému vstupu do nemocnice.
Zároveň se bude stavět
přístřešek pro sanitní vozy,
který bude chránit převážené pacienty při nepříznivém počasí. V rámci
rekonstrukce budou navíc
pořízeny nové plně automatizované vstupní dveře.
Počítá se i s vyčleněním
tří parkovacích míst pro

sanitní vozy.
Samotná rekonstrukce by měla být zahájena koncem letošního června. Odhadovaná
cena je kolem tří milionů korun, celková realizace by měla trvat přibližně deset týdnů.
Následně se začne provádět úprava schodiště u výtahů, při které se bude otáčet jeho
spodní rameno. Cílem této investice je zlepšení průchodnosti a bezpečnosti pacientů ve
vestibulu nemocnice.
V tomto případě by stavební práce neměly
trvat déle než tři týdny. Snahou bude, aby se
co možná nejvíce pracovalo o víkendech, případně v odpoledních hodinách a přítomnost
dělníků co možná nejméně omezila klienty

Vizualizace vstupu do Nemocnice Blansko
přicházející do nemocnice. Průchod vestibulem zůstane během celé doby trvání rekonstrukce zachovaný.
Krajské prostředky poslouží také na
modernizaci výpočetní techniky v nemocnici. V návaznosti na první etapu modernizace
IT, při které probíhala virtualizace serverů,
bude pokračovat zabezpečení síťové infrastruktury a veškerých nemocničních systémů
a dat podle aktuální legislativy.
Z důvodu obnovy zastaralých a již nepodporovaných operačních systémů se budou
také pořizovat koncové stanice, tedy počítače, monitory, tiskárny a další příslušenství.

CANISTERAPIE se osvědčila, psi budou
pomáhat pacientům i v dalších letech
Je to přesně rok, co Nemocnice Blansko představila svoji
novinku v nabízených službách - Canisterapii, tedy léčebný
kontakt pacienta a psa. Po zhodnocení ročního fungování
canisterapie jako nesmírně přínosné a pro pacienty pozitivně
vnímané služby, bylo rozhodnuto v canisterapii pokračovat i
nadále.
Canisterapie se v blanenské nemocnici stala nedílnou součástí
rehabilitace. Zkušená canisterapeutka Marika Zouharová se dvěma
fenkami Flat coated retrievera Ambrou a Garií dochází jednou týdně na oddělení následné péče. Po roční spolupráci se nemocnice s
paní Zouharovou dohodly na pokračování spolupráce za stávajících
podmínek.
„Za dobu našeho působení jsme se výborně sžily s nemocničním
prostředím a Ambra i Garia se mezi pacienty cítí jako doma. Klienti se
na pejsky těší a pro mě je úžasné vidět, jaké potěšení jim přinášejí,“
popsala Marika Zouharová.
Nemocnice Blansko nabízí canisterapii buď individuální, kde se pejsci přikládají k pacientům na lůžko, nebo skupinovou, která probíhá v
tělocvičně. Pacientům, kteří se rozhodnou službu využívat, je sestaven
individuální plán aktivit, které následně se psy provádí. Veškeré cvičení
je v režii fyzioterapeutky a pes přitom pomáhá pacienta motivovat
k rehabilitaci.
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Den pro děti nabídne bohatý program
V sobotu 5. září 2015 proběhne v areálu blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin již šestý ročník Dne pro
děti. Stejně jako předchozí ročníky věříme, že i ten letošní vyjde počasí na jedničku. Každopádně program se
bude konat za každého počasí a bude letos opravdu pestrý!
Tak jako každý rok, bude také letošní program rozdělen mezi vystoupení na pódiu a
atrakce a stanoviště v celém
areálu blanenské nemocnice.
Děti budou plnit úkoly na osmi
stanovištích, která jsme nachystali ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže Blansko a která
budou tematicky propojená a
samozřejmě jako tradičně kostýmovaná. Letošním tématem
je sportovní olympiáda.
Na pódiu se vystřídá pohádka
divadla Koráb, ukázky činností
Domu dětí a mládeže, skupina
Velvet, Áňa show pro nejmenší,
biketrialová show, kouzelník a
řada dalších.
Letošním VIP hostem bude
populární brněnský fotbalista
Petr Švancara, který je i tváří
Preventivního onkologického
programu Nemocnice Blansko.
Nebudou chybět blanenští hasiči se svou již tradiční
dynamickou ukázkou zásahu s
propojením se zdravotnickou
záchrannou službou a ukázkou
skutečné spolupráce těchto
složek integrovaného systému
v praxi. Představí se i Městská
policie Blansko a Policie ČR se
svou technikou.
V areálu se představí řada
spolků, které nabídnou dětem
pestrou paletu aktivit a činností. Mateřské centrum Paleček,
Městská knihovna Blansko,
Muzeum Blansko, Klub stolního
tenisu Blansko, SONS – vodící psi, ukázka angličtiny pro
nejmenší, OA a SZdŠ s ukázkou
maskování a ošetření zranění,
Olympia Blansko – baseballový klub, Klub stolního tenisu,
stanoviště Biketrial Blansko,
malování na obličej, aj. Letošní
novinkou bude stanoviště soutěží s Ovocňákem o atraktivní
ceny a hlavně – představení Jet
Arrows týmu a jejich úžasných
leteckých modelů s možností
ukázkových letů.
Pomyslným zlatým hřebem
celého programu se stane přílet
skutečného vrtulníku s prohlídkou stroje. Pilot na místě poskytne kompletní informace pro
nadšené mladé budoucí letce.
Účast charitativního spolku
Pečení pro děti, který na naší
akci prodejem výrobků za dobrovolnou cenu podpoří nějaké

nemocné či znevýhodněné dítě, je již samozřejmostí.

V sobotu 5. září si prostě přijďte do areálu
Nemocnice Blansko užít zábavu pro celou rodinu.
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