NEMOčasopis
LÉTO ■ číslo 9 ■ ročník 2012

úvodník

Čtvrtletník Nemocnice Blansko

Milí čtenáři,
chtěla bych vám říct něco, co vás
možná překvapí. Nemocnice není jen
pro nemocné! Ačkoli slovo nemocni
ce naznačuje, že je určena právě a jen
pro nemocné, není tomu tak. Tento –
pouze zdánlivý paradox – lze vysvět
lit zcela jednoduše. Pokud nás něco
trápí, bolí, necítíme se dobře, zkrátka
jsme asi nemocní, pak samozřejmě
vyhledáme lékaře. Pokud nám nic
není, proč bychom chodili do ne
mocnice? Zde je má odpověď: Pro
to, abychom zdraví zůstali. Návštěva
zdravého člověka v nemocnici je zce
la v duchu trendů moderní medicíny,
kdy je lépe nemocem předcházet než
je léčit. Prevence je lepší než léčba.
I Nemocnice Blansko je nemocnicí
moderní, poskytující špičkové služby,
a to včetně preventivních vyšetření.
Naše moderní diagnostické přístroje
a erudovaní lékaři dokážou v rámci
preventivních vyšetření odhalit ne
moci i v jejich velmi raných stadiích.
Následná léčba pak bývá mnohem
šetrnější a úspěšnější. Preventivní
vyšetření jsou při splnění daných
podmínek hrazena zdravotními po
jišťovnami. Takže, nemocnice není
jen pro nemocné!

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko

Pleť má být nejen krásná,
ale hlavně zdravá!
V Blansku máme špičkové dermatovenerologické oddělení
Kůže představuje bariéru mezi naším
tělem a vnějším prostředím. Má mnoho
funkcí. Jednou z nich je ochrana před
škodlivými mikroorganismy či jedova
tými látkami, ale také před škodlivým
UV zářením. Zaslouží si naši péči a po
zornost. Někdy však naše kůže potře
buje nad rámec běžné denní péče i od

bornější zásah. Moderní ambulantní
komplex Nemocnice Blansko poskytuje
ucelenou diagnostickou a léčebnou péči
v oborech dermatologie a venerologie.
Součástí jsou i komerční služby v oblasti
estetické dermatologie. Péče je zajišťo
vána ambulantně s ohledem na časové
možnosti pacienta.
podrobněji na str. 3
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Když převládá růžová barva
Díky lidské solidaritě se každoročně
koná růžový Avon Pochod, kterého se
účastní miliony lidí ve více než 50 ze
mích světa na důkaz podpory ženám
s rakovinou prsu. Nemocnice Blansko
pod záštitou Města Blanska se v úterý
5. června 2012 k této akci připojila
a podpořila projekt, který má za cíl zvi
ditelnit problematiku onemocnění a vy

zdvihnout sílu mamografického vyšet
ření v boji s touto zákeřnou chorobou.
Mamografické vyšetření je naprosto
bezbolestné a krátké, objednací doby
na mamografii jsou v Nemocnici Blan
sko jeden až dva týdny. V případě zájmu
o více informací nebo přímo objednání
k mamografickému vyšetření nabízíme
bezplatnou telefonní linku: 800 149 485.

První místo pro
Nemocnici Blansko
Nemocnice Blansko je jedním z 66 mamografických
screeningových center ČR zapojených do tzv. celo
plošného mamografického screeningu.

Věnujte pozornost své kůži
Člověk by měl věnovat pozornost své kůži, a to nejen na
Evropský den melanomu (14.5.).
Cílem kampaně je upozornit širokou ve
řejnost na nebezpečnost maligního mela
nomu a kožních karcinomů, protože i přes
fakt, že maligní melanom je nejsnáze dete
kovatelným nádorovým onemocněním, je

celosvětově jedním z nejčastějších nádorů
vůbec a jen v České republice zemře ročně
kolem 200 osob s touto diagnózou.
V rámci této kampaně se erudovaní
kožní lékaři v diagnostice a terapii kož

Každá vyšetřená pacientka obdrží ihned
po vyšetření výsledek jak pro praktic
kého lékaře, tak gynekologa. Ženy od 45
let mají vyšetření zdarma. ■

Tento screening umožňuje ženám nad
45 let bez omezení horní věkové hranice
bezplatně absolvovat preventivní ma
mografické vyšetření. Pracoviště Ne
mocnice Blansko se již třetím rokem
po sobě umístilo v hodnocených indi
kátorech kvality na 1. místě mezi všemi
66 hodnocenými centry ČR. ■

ních nádorů snaží šířit zejména význam
prevence, kterou je v prvé řadě kontrola
pigmentových znamének. Nejinak je
tomu i v Nemocnici Blansko.
Stále platí jedno: Lepší přijít na vyšet
ření desetkrát zbytečně než jednou pozdě.
Jen pro vaši informaci – v rámci dne
melanomu bylo vyšetřeno 52 lidí, u 13
lidí bylo konstatováno 15 suspektních
projevů, které budou dále řešeny. ■

Na jiné téma (ale jen zdánlivě)
Kalová se Ševčíkovou ovládly Mistrovství ČR dvojic
v kuželkách.
Kuželkářky Lenka Kalová a Zdeňka
Ševčíková, členky blanenského prvoli
gového družstva žen, patří v současnosti
k české špičce. Na Mistrovství ČR dvojic
žen, které se konalo v sobotu 9. června
v Kutné Hoře, hráčky odjížděly coby
jedna z „papírově“ nejsilnějších dvojic.
A v konkurenci dalších devatenácti žen
ských párů si vedly víc než skvěle. Ka

lová zazářila nejlepším výkonem na tur
naji (596) a ani Ševčíková si nevedla
špatně (562). Na jejich společný výkon
1 158 kuželek nedokázaly zareagovat
ani obhájkyně titulu, sestry Widerma
nnovy hrající za přední rakouský klub
BBSV Wien. Ty se letos musely spoko
jit s druhým místem a titul, ten putuje
do Blanska!

Vlevo Lenka Kalová – vpravo Zdeňka Ševčíková

Lenka Kalová je zaměstnankyní Ne
mocnice Blansko. Gratulujeme! ■
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příklad postupy takzvané „minutové
terapie“. Zjednodušeně řečeno, je to in
tenzivní, doslova minutová léčba, zahr
nující aplikaci vysoce účinného léčivého
prostředku na kůži, léčebnou koupel
(s přísadami léčivých látek nebo moř
ské soli) doplněnou světloléčbou speci
álními UV zářiči či lasery. Léčba je ve
lice účinná a časově pacienta nezatěžuje.

V čem jste opravdu dobří?

„Blanenský kožní stacionář
představuje absolutní špičku
v moderním přístupu k léčení
kožních onemocnění,“
říká MUDr. Lubomír Novotný, primář kožního oddělení
Nemocnice Blansko.
Dobrý den, pane primáři. Jaké
výhody přináší pacientům nový
kožní stacionář?
Kožní stacionář vznikl kompletním
přebudováním původního lůžkového
oddělení a zajišťuje pohodlnou a mo
derní nadstavbu ambulantní léčby. Pro
pacienty je velkým přínosem. Předchozí
hospitalizace byla pro pacienty méně
komfortní. Nový stacionář je určen pře

devším pro chronicky nemocné kožní
pacienty, kteří zde podstupují kom
plexní léčbu. Léčba probíhá s ohledem
na časové možnosti pacienta, bez nut
nosti často nepříjemné a nadbytečné
hospitalizace. Náš nový kožní stacionář
poskytuje maximálně komfortní pro
středí s dostatkem nutného technického
zařízení i hygienického zázemí. Před
stavuje perspektivně vybavený moderní
prostor pro ošetřovatelskou péči v kož
ním oboru tak, jak má vypadat v sou
časnosti i budoucnosti.

Jaké jsou nové trendy
v přístupu k léčení kožních
onemocnění?
Je to právě příklon k intenzivní ambu
lantní léčbě bez nutnosti hospitalizace.
V maximální možné míře, samozřejmě
tam, kde je to vhodné, využíváme na

Naše oddělení pokrývá celou proble
matiku kožních onemocnění. Máme
bohaté oborové znalosti, které jsme zís
kali dlouhodobým provozováním lůž
kového oddělení. Pokud bych měl něco
zdůraznit, pak je to zkušenost – která je
delší než čtvrtstoletí – s používáním la
serové techniky a techniky využívající
při léčbě UV záření. Tak dlouhá tradice
je v našem regionu naprosto ojedinělá.
Dobré jméno mezi pacienty má jistě
oddělení pro komplexní léčbu oběho
vých poruch kůže a kožních defektů,
které zahrnuje v přístrojové oblasti opět
léčbu lasery, ale také lymfodrenáže pří
strojové a manuální.
Komplexní služby poskytujeme
i v rámci onkologického programu
s problematikou kožních nádorů, a to
jak v prevenci, tak i v následné léčbě.
V neposlední řadě je nutné zmínit
i profesionální přístup a opravdu vysoké
kvality celého týmu, a to nejen atestova
ných lékařů, ale i sester.

V rámci dermatovenerologického oddělení nabízíte
i služby estetické medicíny…
… a jsme v tom dobří! Klienti nás vy
hledávají a dojíždějí k nám i z okolních re
gionů. Proto je překvapivé, že o našem
oddělení estetické medicíny a jeho výsled
cích se v samotném Blansku ví málo. Na
bízíme velký rozsah služeb, máme per
fektní hygienické, prostorové a přístrojové
zázemí a opíráme se o kvalitu a zkušenost
personálu… ale o tom někdy příště.
Děkujeme za rozhovor a věříme, že se
v některém z dalších vydání našeho ča
sopisu k problematice estetické medi
cíny v blanenské nemocnici vrátíme. ■
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nicích v Brně, kde konzultujeme mezní
případy.

Jsou nějaká oficiální kritéria,
kterými je vaše pracoviště
hodnoceno?

„Naším cílem je zajistit
co nejpřijatelnější kvalitu
života pacientů,“
říká MUDr. Jindra Brabcová, primářka nefrologického
oddělení Nemocnice Blansko, v pokračování rozhovoru
z minulého vydání.
Dá se 23 let, po které je
nefrologie v našem regionu
zastoupena, kvantifikovat?
Kvantifikovat to lze počtem výkonů
a léčených pacientů. Od vzniku stře
diska v roce 1988 jsme přibližně dvěma
tisícům pacientů provedli přes 160 000
hemoeliminačních výkonů, tedy dialýz.
V peritoneálním programu u nás bylo
léčeno celkem 25 pacientů. Transplan
taci ledviny podstoupilo 55 našich pa
cientů. V nefrologické ambulanci máme
v současné době sledováno s různou
frekvencí na 3 000 pacientů.

Co můžete říci ke kvalitě
a vývoji léčby na vašem
středisku ve srovnání s úrovní
ostatních středisek v České
republice?
Naše středisko sleduje trvale z kvali
tativního hlediska nejmodernější vývo

jové trendy v péči o pacienty a je v tomto
dle objektivních statistik nad celostát
ním průměrem.
V roce 1996 jsme jako jedno z prv
ních středisek okresního typu v ČR
zahájili rozvoj peritoneálního pro
gramu. Máme relativně vysoký podíl
účinnějších eliminačních metod. Na
našem středisku je z celkového počtu
výkonů přibližně 68 % hemodia
filtrací, přičemž v celostátním mě
řítku je podíl těchto výkonů okolo
35 %.
Zavedli jsme i pomocná biometrická
vyšetření.
Dnes již je u nás zcela samozřejmá
a všem dostupná léčba anémie erytro
poetinem, léčba kalciofosfátového
metabolismu či kostních komplikací
nejnovějšími léky.
Dlouhodobě spolupracujeme se špič
kovými pracovišti ve fakultních nemoc

Ano. Naše středisko splňuje všechny
odborné normy kvality pro oblast zdra
votnictví. V roce 2006 udělilo minis
terstvo zdravotnictví našemu praco
višti akreditaci školicího pracoviště pro
obor nefrologie. V témže roce jsme jako
jedno z prvních oddělení nemocnice
splnili podmínky certifikace systému
řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO
9001:2000. V loňském roce jsme spolu
s ostatními útvary nemocnice splnili
podmínky akreditace dle Spojené akre
ditační komise, o.p.s.
Pozitivní jsou i neodborná hodno
cení. Naše oddělení je jedním z oddělení
Nemocnice Blansko. V rámci celostátní
ankety Nemocnice 2010 organizovanou
nevládní organizací HealthCare Institute
byla v Jihomoravském kraji Nemoc
nice Blansko nejlépe hodnocena v ka
tegorii spokojenosti pacientů. Věřím, že
se v této anketě pozitivně vyjádřili i pa
cienti našeho střediska.

To vše zní velmi optimisticky.
Jak se ale pacientovi
s dialýzou žije?
Ledviny jsou životně důležitým orgá
nem. Selhání jejich činnosti je velmi zá
važným onemocněním. Žít s nutností
léčby chronického selhání ledvin na he
modialýze či peritoneální dialýze není
vůbec lehké. O tom by ale mohli mnoho
říci ti, kteří léčbu 3× týdně v délce 4–6
hodin na dialýze nebo denně na peri
toneální dialýze podstupují, tedy naši
pacienti.
Kromě zdravotních aspektů jsou dů
ležité i aspekty psychosociální. I v této
oblasti se snažíme být našim pacientům
co nejvíce nápomocni.
V počátcích chronické dialyzační
léčby byla jako úspěch hodnocena
prostá skutečnost, že pacient byl po
mocí dialýzy udržen při životě. Díky
významnému technickému a medi
cínskému pokroku došlo v posled
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ních dvaceti letech k největšímu vý
voji očišťovacích i ostatních léčebných
metod v jejich historii. Tím je cíl léčby
nyní posunut mnohem dál. Nejedná se
již o poskytnutí péče všem, kteří ji po
třebují, ale o výběr ...modifikace léčby.
Tím se minimalizují nebo se zcela za
brání akutním a chronickým kompli
kacím. Díky tomu je naším cílem za
jistit co nejpřijatelnější kvalitu života
pacientů.

Vždy ale záleží i na dalších okolnos
tech. Důležitým faktorem je včasné za
hájení léčby, a to již ve fázi konzerva
tivní, tedy v nefrologické ambulanci.
To je také důvodem, proč pravidelně
pořádáme pro obyvatele spádové ob
lasti nemocnice Světový den ledvin,
jehož cílem je identifikace selhání
ledvin v raném stadiu. Vliv má i věk
a velký význam mají další onemocnění
pacienta.
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Jsme přesvědčeni, že našim pacien
tům se lépe žije s jistotou, že se mohou
na svůj ošetřující zdravotnický perso
nál, tedy sestry a lékaře, obrátit přede
vším s důvěrou, že jim bude vždy po
skytnuta nejlepší možná odborná léčba
a péče.
Věřím, že se nám to v Nemocnici
Blansko daří uskutečňovat.
Děkuji vám za rozhovor. ■

Moderní technika
napomáhá v léčbě ran
Nemocnice Blansko neustále usiluje o vysokou profesionální
úroveň svých lékařů. Vedle lidských a profesních dovedností
napomáhá úspěšné léčbě i moderní technika. Jednou z technických
novinek Nemocnice Blansko je i nový přístroj na hojení ran. Přístroj
V.A.C. Therapy od firmy KCI využívá pro zlepšení a urychlení
průběhu hojení závažných, rozsáhlých a chronických ran a kožních
defektů podtlak, čímž se dosahuje výrazně lepšího prokrvení.
Celý systém tohoto moderního hojení
ran je založen na kontrolovaném a lokalizovaném podtlaku, který je vyvíjen přímo
na ránu (jak na akutní, tak na chronickou)
a urychluje tvoření nového tkaniva.
Podtlak pomáhá uzavírat ránu a pomocí speciálního odsávacího zařízení

z ní odvádí přebytečný tkanivový mok
a exudát. Tím snižuje množství bakterií
v ráně. Dodávaným podtlakem se rána
uzavírá, zvyšuje se prokrvení pokožky
a stimuluje se růst granulačního tkaniva.
Přístroj V.A.C. Therapy je v Nemocnici Blansko ve dvou variantách – pro-

fesionální provedení (V.A.C. ATS) je
určeno především pro klinickou praxi,
a mobilní provedení (V.A.C. Freedom)
pro větší mobilitu pacientů.
Nezanedbatelnou výhodou nových
moderních způsobů podpory hojení ran,
v nichž V.A.C. Therapy představuje vrcholný stupeň, jsou i celkově nižší náklady na terapii – léčba trvá kratší dobu
a větší procento ran považovaných za neléčitelné se nakonec podaří zcela zhojit. ■
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Křížovka o ceny
Vyluštěte tajenku a získejte poukaz
v hodnotě 500 Kč na jakékoli zboží
v lékárně Nemocnice Blansko.

1
2

Vyplněnou tajenku odešlete na adresu 3
Nemocnice Blansko – odd. marketingu, Sa
dová 1596/33, 678 31 Blansko, na obálku na
pište Křížovka. Uzávěrka je 20. srpna 2012.
Nezapomeňte uvést svoji adresu či jiný
kontakt.
Ze správných luštitelů vylosujeme pět,
kteří budou zveřejněni v následujícím čísle
a informováni poštou nebo telefonicky.
Výherci z minulého čísla:
Šimčíková Marta – Doubravice n. Svitavou
Břoušková Miluna – Rájec-Jestřebí
Havel Marek – Jedovnice
Ing. Kopka Jiří – Blansko
Kouřilová Pavla – Těchov

Tajenka: Věda, která se zabývá poruchami řeči

4
5
6
7
8
9

1 lékařská ordinace sloužící k vyšetření/ošetření 2 protijed 3 kožní lékař 4 vyšetření
prsu 5 zmije latinsky 6 kožní nádor 7 orgán 8 stanovená, určená nemoc 9 závažným
onemocněním ledviny je jejich (doplňte)

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část 3. čtvrtletí 2012
Služba je sloužena od 8.00 do 12.00 hodin
Červenec
1. 7.
5. 7.
6. 7.
7. 7.
8. 7.
14. 7.
15. 7.
21. 7.
22. 7.
28. 7.
29. 7.
Srpen
4. 8.
5. 8.
11. 8.
12. 8.
18. 8.
19. 8.
25. 8.
26. 8.
Září
1. 9.
2. 9.
8. 9.
9. 9.
15. 9.
16. 9.
22. 9.
23. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.

MUDr. Roth
MUDr. Štrajtová
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Staňková
MUDr. Semrádová
MUDr. Stojanov
MUDr. Štrajtová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Ševčíková B.

Ostrov, zdrav. středisko
Černá Hora, zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9
Jedovnice, zdrav. středisko
Sloup, Zemspol, 221
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, zdrav. středisko
Křtiny, zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A

516 444 326
608 220 806
516 412 422
516 442 726
516 435 203
516 488 451
608 220 806
516 439 404
731 144 155
516 488 454
516 416 386

MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Well
MUDr. Hosová
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Hanáková
MUDr. Hošák

Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Rájec, zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Blansko, Pražská 1b
Adamov, U Kostela 4

516 446 398
516 488 455
516 447 605
516 432 138
516 418 786
516 434 055
516 418 788
516 446 428

MUDr. Houdková
MUDr. Jílková
MUDr. Klapušová
MUDr. Kovandová
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Nečasová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pokorná M.

Blansko, Pražská 1b
Rájec, Ol. Blažka 145
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Černá Hora, zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9

731 144 155
516 410 786
516 488 452
516 488 450
516 439 190
516 488 457
516 488 456
516 447 606
515 157 112
725 415 615
516 412 422
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vybíráme terapeutické metody indivi
duálně především s ohledem na věk
a stupeň narušení pacientů. Volit mů
žeme z více metod, které jsou praxí ově
řené a u kterých je znám pozitivní efekt.
Za všechny jmenujme například fono
graforytmickou metodu, navození měk
kého hlasového začátku či rytmizo
vané čtení. K dispozici jsou samozřejmě
i další metody. Jejich volba záleží vždy
na odborníkovi.

Co můžeme obecně doporučit
při komunikaci s dětmi či
dospělými, kteří mají problém
s plynulostí řeči?

Narušení plynulosti řeči
samo od sebe nikdy nezmizí!
Koktavost neboli zadrhávání, neplynulost v řeči, odborně
balbuties, není nic nového.
Odborná literatura uvádí, že 4–5 %
populace trpí narušením plynulosti řeči
a týká se to všech věkových kategorií.
Je známo, že většina dětí kolem tře
tího roku začne lehce zadrhávat. Daný
jev je způsoben nerovnoměrným roz
vojem myšlení a řeči, kdy jedno ne
stíhá druhé – např. dítě nemá dostateč
nou slovní zásobu, a tak se nedokáže
správně vyjádřit, nebo má velmi velkou
slovní zásobu a řeč se tak stává až pře

kotná a rychlá, a tedy i neplynulá. V tuto
chvíli se maminky nemusí znepokojo
vat, pokud jejich dítko opakuje celé věty
či slova. Jsou–li však repetice u slabik, či
dokonce jednotlivých hlásek, je vhodné
vyhledat odbornou pomoc logopeda
ve zdravotnictví, který může určit, zda
se jedná jen o tzv. fyziologickou neply
nulost či začátek koktavosti.
Narušení plynulosti řeči samo od
sebe nikdy nezmizí. Stále není známa
jeho přesná příčina. Spouštěcím me
chanismem může být jednak genetický
terén v rodině, nesprávný řečový vzor,
přetěžování dítěte, případně více fak
torů najednou (což bývá nejčastěji).
Jak již bylo řečeno, úplně odstranit
dané narušení nelze, lze ho však elimi
novat, naučit se předcházet daným ata
kám nebo zmírnit dopad na komuni
kační záměr.
Existuje řada metod používaných
při úpravě plynulosti řeči. V logope
dické ambulanci Nemocnice Blansko

1. Poslouchejte!
Udělejte si čas a neposlouchejte jen tak
na „půl ucha“.
2. Pomalé tempo a pauzy!
Mluvte pomalu a prodlužujte pauzy.
3. Redukce otázek, dostatek času na
odpověď!
Méně se ptejte. Dávejte dítěti možnost
výběru ze dvou odpovědí nebo volte ta
kové otázky, kdy může dítě odpovědět
jedním slovem.
4. Pozorujte situace!
Pozorujte situace, kdy se plynulost zlep
šuje a kdy zhoršuje.
5. Jednoduché a krátké věty!
Používejte kratší a jednoduché věty pro
snadnější napodobení.
6. Redukce negativních faktorů!
Snažte se vyhnout faktorům, které mají
negativní vliv na plynulost řeči. Na ně
které události se připravujte dopředu.
7. Jednejte s danou osobu jako s ostatními!
Nejsou nutné žádné úlevy, zvýhodnění
či naopak přísnější tresty.
8. Neupozorňujte, netrestejte, ne
přerušujte!
Neplynulosti nejsou naschvály. Vyslech
něte, co vám chce říct, bez zásahů.
9. Nenechte si zasahovat do výchovy
a komunikace neodborníky!
Neposlouchejte dobré „babské“ rady –
ne vždy pomohou. Obraťte se na klinic
kého logopeda, foniatra nebo pediatra.
10. Buďte příkladem!
Neříkejte dětem, co mají dělat, ale
ukažte jim to. ■
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Když na svém
výletě do lesa
potkáte zmiji
Uštknutí zmijí obecnou není
pro zdravého člověka životu
nebezpečné, přesto je lékařský
zásah nutný.
Pomineme-li nadšence, kteří chovají
jedovaté hady doma, Česká republika
není naštěstí místem, kde by žili smrtelně

Internet v Nemocnici
Blansko
Nemocnice zahájila ve spolupráci
s firmou Alf Servis poskytování bez

Neurologické ambulance na
jednom místě
Počátkem července dojde k dokon
čení přesunu a funkčnímu propojení

jedovatí hadi. Uštknutí zmije obecné (lat.
Vipera berus) není pro zdravého člověka
životu nebezpečné, ale lékařský dohled
je nutný. Jed působí rychle. Typické pří
znaky jsou bolest a otok v místě kousnutí,
které je necitlivé, dále se přidruží malát
nost, zhoršené dýchání, pocení. Příznaky
trvají dva až tři dny.
Určité riziko hrozí alergikům, lidem
se závažným srdečním či plicním one
mocněním, lidem starším, ale i dětem.
Jak tedy při uštknutí postupovat? Roz
hodně neplatí staré poučky typu přiškr
tit či rozříznout ránu a vysát jed! Ránu,
pokud máte čím, dezinfikujte a překryjte,
nejlépe sterilně. Postiženého zklidněte,
nenechejte jej běhat, naopak zpomalte
jeho pohyb. Sundejte věci a oblečení,
které by v případě otékání mohly tělo po
škodit (boty, těsný oděv, prstýnky apod.).

Doporučuje se postiženou končetinu
znehybnit provizorní dlahou a přiložit
lehkou bandáž, v žádném případě však
končetinu nezaškrcovat! Postiženého je
nutno dopravit do nemocnice, nejlépe
přivoláním vozu rychlé lékařské pomoci
na číslech 112 nebo 155. Jde o to, že po
stižený musí být pod dohledem lékařů,
protože kdykoli může nastat vážná aler
gická reakce ústící až v anafylaktický šok.
Je zbytečné dožadovat se séra, pro
tijedu. Pro zdravého člověka není
uštknutí životu nebezpečné. Kvůli ome
zené trvanlivosti se nedrží zásoby a má
samozřejmě i nežádoucí vedlejší účinky.
Každopádně nejlepší je se zmijímu
kousnutí vyhnout. Zmije je plaché zvíře
a na člověka neútočí, není-li k tomu vy
provokována. Tak jako při každé lidské
činnosti je třeba být obezřetný. ■

drátového připojení k internetu.
V současné době je tato služba ve fázi
pilotního projektu a je poskytována na
oddělení nefrologie (dialýza) a na lůž
kovém oddělení rehabilitace. Očeká

váme rozšíření této služby i na další od
dělení. Služba umožní návštěvníkům
nemocnice připojit notebooky, mobilní
telefony a jiná mobilní zařízení k inter
netu. ■

neurologických ambulancí. Dříve dvě
ambulance pracovaly odděleně v rámci
polikliniky a nemocnice. Nově najdete
obě ambulance ve 4. patře nemocnice

společně s novou místností pro ambu
lantní infuzní terapii. Ambulance se
budou vzájemně zastupovat a dojde i ke
zvýšení hospodárnosti provozu. ■

Den pro děti s Nemocnicí Blansko
Krátce po skončení letních prázdnin
(v sobotu 8. září) proběhne již třetí roč
ník Dne pro děti s Nemocnicí Blansko.
Zábava opravdu pro celou rodinu začne
v 10.00 hod. a bude trvat celý den. Cent

rem dění v areálu nemocnice bude pódium
s pestrým programem. Děti do 120 cm
výšky mají vstup zdarma. Ostatní vstupné
40 Kč. V 16.30 vystoupí VIP host – Tereza
Kerndlová! Srdečně vás zveme. ■
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