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úvodník
Milí čtenáři,
v aktuální čísle nemocničního časopisu Vám chceme představit investiční akce probíhající v nemocnici
a také ty, které se připravují. V plném proudu je rekonstrukce ambulantní části rehabilitačního odděleNemocnice Blansko Manuál jednotného vizuálního stylu 05/2012
ní, což s sebou nese jisté omezení
provozu.
Rehabilitace je přesunuta na tři dislokovaná pracoviště a vodoléčba
nefunguje vůbec. Odměnou za tato
omezí ale bude moderní provoz, nabízející pacientům maximální komfort.
Další velkou investicí je pořízení nové
magnetické rezonance. Stavba jejího
zázemí začne už v březnu a ještě letos
bude také zahájen její provoz. Pro pacienty z našeho regionu to bude znamenat konec cestování do Brna nebo
Prostějova.
Přinášíme také informace o pořízení
nového CT, optimalizaci lůžkového fondu a příměstském táboru Nemocvičny.
Přeji Vám příjemné prožití prvních
měsíců letošního roku.

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko

číslo 24 

Stavba magnetické
rezonance začne na jaře
V polovině března by měla v Nemocnici Blansko začít stavba magnetické rezonance.
Investice přesahující padesát milionů korun počítá se stavbou nové budovy a pořízením
vlastní technologie. Magnetická rezonance bude sloužit pro pacienty z celého blanenského
okresu a severní části Jihomoravského kraje.

Vizualizace

„Nyní vrcholí výběrové řízení na stavbu
bunkru, kde bude umístěna technologie rezonance. V polovině března bychom měli podepsat smlouvu se stavební firmou, která toto
výběrové řízení vyhraje, a začne se stavět.

Rekonstrukce ambulantní části
rehabilitace je v plném proudu
Druhého ledna začala dlouho připravovaná rekonstrukce ambulantní části
rehabilitačního oddělení v blanenské nemocnici. V současné době jsou práce v plném
proudu. I přes rekonstrukci mohou pacienti rehabilitaci i nadále využívat na třech
dislokovaných pracovištích.
Provoz rehabilitace je dislokován na třech
místech. Část péče probíhá v bývalém plicním pavilonu, další část v Nemocvičně a rehabilitace také funguje v její části, které se
oprava nedotýká.
Jediné, co v současné době nefunguje, je
vodoléčba, jejíž provoz je spojený s bazénem, jenž prochází kompletní rekonstrukcí.
Tyto tři náhradní provozy zůstanou v sou-

ročník 2018

časné podobě otevřené po celou dobu rekonstrukce. Až práce skončí, vrátí se provoz
z bývalého plicního pavilónu do opravených
prostor.
V Nemocničně však zůstane zachován,
čímž dojde k rozšíření rehabilitace.
Nákladná rekonstrukce má za cíl především vyřešit havarijní stav vodoléčby.

Pokračování na straně 2

Stále ještě není uzavřená část výběrového
řízení na samotnou magnetickou rezonanci.
Požádali jsme proto největší zdravotní pojišťovnu (VZP) o posunutí termínu zahájení provozu na 30.9.2018,“ přiblížila současnou situaci ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra
Danihelková.
Stavba by měla být rychlá, pozdržet ji může
jen výběrové řízení na dodavatele přístroje.
Výběrové řízení se ale protahuje v souvislosti s odvoláními neúspěšných firem. „Souvisí
to s platnou legislativou, a my to musíme respektovat,“ uvedla ředitelka.
Samotné stavební práce budou probíhat
mimo areál nemocnice, a protože se bude
stavět takzvaně na zelené louce, vlastní chod
nemocnice to nijak neovlivní.
Magnetická rezonance jako nová kapacita
v Nemocnici Blansko bude sloužit především
pro pacienty s neurologickými onemocněními
v souvislosti s iktovým centrem fungujícím v
blanenské nemocnici. Využijí ji ale i další úseky jako onkologie či jednodenní péče a další.
Počítá se zhruba s třemi a půl tisíci vyšetřeními ročně. Maximální kapacita zařízení je
až pět tisíc vyšetření ročně. Provoz rezonance
bude probíhat ve dvou směnách.

Pokračování na straně 3
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stalo se
ÚSPĚŠNÁ SBÍRKA
PRO ÚTULEK PRO PSY
BLANSKO

V první polovině prosince 2017 mohli lidé
přinášet do blanenské nemocnice krmení
a další potřeby pro psy, kteří nemají štěstí
na hodné majitele a musejí žít v Útulku
pro psy Blansko.
Sbírka se setkala s velkým ohlasem – podařila se vybrat téměř tuna kvalitního
krmiva v hodnotě zhruba šedesát tisíc korun. Vybrané krmivo zajistí útulku půlroční provoz.
„Krmivo přinášeli nejen pacienti nemocnice, ale také mnoho našich zaměstnanců. Všem moc děkujeme,“ řekla tisková
mluvčí Nemocnice Blansko Kateřina Ostrá. Podle ní je naprostá většina granulí a
konzerv v prémiové kvalitě.
Konkrétně lidé útulku darovali 746 kg
granulí, 95 kg konzerv, paštik, salámů,
kapsiček, 13 kg piškotů, 33 kg různých pamlsků, 153 dek, 40 vodítek, 37 obojků a
další potřeby pro psy.
Vedení Nemocnice Blansko děkuje všem,
kteří se do sbírky zapojili a pomohli blanenskému psímu útulku i jeho čtyřnohým
obyvatelům.
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Zahájení provozu
Centrálního odběru krve
V pondělí 12. února byla v Nemocnici Blansko zahájena první etapa zprovoznění
Centrálního odběru krve. Provoz probíhá v odběrové místnosti oddělení klinických
laboratoří ve všední dny od 6.30 do 9 hodin. Důvodem a přínosem vzniku centrální
odběrové místnosti je koncentrace rizikové činnosti související s manipulací s
biologickým materiálem z ambulancí do jednoho místa.
Do odběrové místnosti Centrálního odběru
krve jsou v rámci první etapy směrováni pacienti plicní ambulance, neurologické ambulance, kardiologické ambulance, alergologické
ambulance, chirurgické ambulance (plánované odběry), ortopedické ambulance, ambulance ORL a rehabilitace.
V další etapě se počítá se zapojením ambulancí gastroenterologie, kožní, interní, diabetologie a endokrinologie.
„Odběr krve je proveden přímo v místnosti
vedle laboratoře, čímž se zabrání případnému
znehodnocení vzorků v důsledku časové prodlevy související s pobytem krve v ambulanci

a časovou ztrátou při transportu do laboratoře,“ popsala mluvčí blanenské nemocnice
Kateřina Ostrá.
Nemocnice také očekává úsporu mzdových
nákladů, snížení zásob odběrového materiálu
a snížení nákladů připadajících na zajištění hygienicko-epidemiologického režimu pracovišť
v riziku biologického činitele.
„Odběrová místnost nedávno prošla rekonstrukcí, historicky se v ní provádějící odběry
kapilární krve diabetikům, náklady související
s rozšířením odběrů o odběr žilní krve tak budou minimální,“ doplnila Kateřina Ostrá.

Rekonstrukce ambulantní části
rehabilitace je v plném proudu

LOGOPEDICKÝ TÁBOR
NEMOCNICE BLANSKO

Logopedická ambulance Nemocnice Blansko ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
Blansko uspořádala o jarních prázdninách
příměstský logopedický tábor.
Uskutečnil se od 5. do 9. února 2018 a jeho
téma bylo Pohybem k řeči.

Nemocnice se
opět zapojila do
ankety Nemocnice
ČR 2018
Také letos roce se Nemocnice Blansko zapojila do celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2018. Nemocnice jsou v
projektu komplexně hodnoceny ve čtyřech
klíčových oblastech - Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů,
Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic.
Anketa probíhá do 31.8.2018 a blanenská nemocnice by ráda navázala na loňský
výborný výsledek. V kategorii Bezpečnost
a spokojenost ambulantních pacientů celé
ČR totiž získala krásné třetí místo. V kategorii Nejlepší nemocnice 2017 v Jihomoravském kraji získala navíc první místo u ambulantních pacientů a druhé místo u pacientů
hospitalizovaných.

 Foto Veronika Pernicová

Pokračování ze strany 1
Obnovou projdou všechny technologie, to
znamená vzduchotechnika, chlazení, technologie bazénu, technologie vířivky.
Počítá se také s kompletní výměnou rozvodů vody, elektřiny a kanalizace.
Hlavní část prací se odehraje ve vodoléčebném sálu a bazénu. Bazén dostane nové
schodiště podél strany včetně vhodného zábradlí.
V ostatních prostorách se modernizace
dotkne mimo jiné dámských i pánských šaten a sprch.

 Foto Veronika Pernicová
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připravujeme
DĚLNICKÝ DŮM OVLÁDNE
ZDRAVOTNICKÝ PLES

V pátek 16. února se od 20 hodin v blanenském Dělnickém domě odehraje tradiční
Zdravotnický ples Nemocnice Blansko.
Součástí doprovodného programu bude
mimo jiné taneční vystoupení Starlet Brno
nebo exhibice mistra světa v biketrialu
Vaška Koláře. Dámy budou moci na místě
využít služeb kosmetické poradkyně a vizážistky a připraveny jsou i další lákadla
včetně bohaté tomboly, která se i letos pohybuje kolem pěti set výher.

SVĚTOVÝ DEN LEDVIN
V BLANENSKÉ NEMOCNICI

Nemocnice Blansko se ve čtvrtek 8. března 2018 připojí ke Světovému dni ledvin.
Vyhlásila ho Mezinárodní federace nadací
pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost. Jeho cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a laické veřejnosti o
nemocech ledvin, významu jejich včasné
diagnostiky a také o možnostech léčby.
Nefrologické oddělení Nemocnice Blansko
se do kampaně zapojí již podesáté. Zájemci si budou moci nechat bezplatně vyšetřit
funkci ledvin (vyšetřením moči a krve). Jedinou podmínkou je přijít nalačno se vzorkem středního proudu ranní moči. Odběry
(glykémie nalačno, kreatinin, M+S, propočet odhadu GFR dle CKD EPI se zhodnocením stadia CKD) budou na nefrologickém
oddělení provádět od 7 do 14 hodin.

LOGOPEDICKÁ
AMBULANCE OTEVŘE DVEŘE
Ve čtvrtek 8. března 2018 se od 8 do 16.30
hodin uskuteční v ambulanci klinické logopedie 1 Den otevřených dveří. Návštěvníci
si budou moci prohlédnou nové prostory
Logopedického centra, seznámit se s komerčními programy, jež klinické logopedky pořádají, získat edukační materiály pro
předškolní děti.
V rámci Dne otevřených dveří si rodiče
také mohou nechat své dítě orientačně vyšetřit, ať již se jedná o samotnou řeč nebo
školní zralost. Zájemci o zmíněná vyšetření by se měli předem objednat na telefonních číslech 516 838 391 (Mgr. Dyčková)
nebo 516 838 394 (Mgr. Gašičová).
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Chystá se optimalizace
lůžkového fondu
Nemocnici Blansko čeká optimalizace a restrukturalizace lůžkového fondu. Celá akce
se rozeběhne prvního března.
Samotná akce zabere jen několik týdnů.
Cílem je sjednotit oddělení následné péče
do jednoho, protože v současnosti mají
v nemocnici jeden pokoj následné péče na
jiném oddělení, což generuje organizační
problémy.
Dalším důvodem je sjednocení oddělení
neurologické JIP do jednoho celku, protože v současné době jsou v nemocnici dvě
neurologické JIP, každá na jiném místě,
takže opět vznikají organizační problémy.
„Třetím důvodem je snížení fixních nákladů, protože nemocnice vstupuje do období, kdy je potřeba zapnout všechny rezervy ekonomiky. Počítáme i se snížením
mzdových nákladů, změny nám přinesou
úspory, protože provozy budou centralizované. Dalším cílem je uspokojení poptávky
po lůžkách následné péče,“ doplnila ředi-

telka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková.
Optimalizace a restrukturalizace lůžkového fondu probíhá v souladu s požadavky
zdravotních pojišťoven.
Posledním důvodem optimalizace je odstranění fixních provozních mzdových nákladů, které generuje počet přistýlek. Nově se
částečně zredukuje počet těch přistýlek, jež
nebyly obsazené.
„Pacientů se akce dotkne minimálně. Možná že nějaký čas nenajdou oddělení na tom
místě, kde ho hledají, ale bude to opravdu velmi rychlá akce. V polovině dubna už
by měla být nemocnice nově uspořádaná.
Změny se budou týkat pouze lůžkové části,“
upřesnila ředitelka s tím, že stěhování se
využije také k položení nových podlahových
krytin a výmalbě.

Nemocnice Blansko představí
nové webové stránky
Jedním z cílů blanenské nemocnice je vytvoření nových webových stránek nemocnice. Vedení nemocnice má v současné době
k dispozici náhled nových webových stránek.
Veřejnosti budou představeny do letních měsíců.
„Myslím si, že nové stránky budou pro pacienty velmi příjemné. Je to jedna z věcí, kterou
se chceme prezentovat veřejnosti a pomoci ná-

vštěvníkům nemocnice, aby si vyhledali všechno, co potřebují. Nové stránky si navíc budeme
moci spravovat sami a veškeré úpravy budou
kompletně v naší režii,“ uvedla mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá.
Nové webové stránky budou moderní a
přehledné. Budou také přátelštější pro veřejnost, protože budou obsahovat více aktualit,
fotografií, videí a podobně.

Stavba magnetické rezonance
začne na jaře
Pokračování ze strany 1
V souvislosti s uvedením nového zařízení
bude blanenská nemocnice také rozšiřovat
tým lékařů a laborantů. V současné chvíli se
už dva z lékařů a dvě laborantky vzdělávají
v nové vyšetřovací metodě. Vedení nemocnice pak počítá s tím, že se zprovozněním
magnetické rezonance bude přijímat dalšího
jednoho až dva lékaře a asistenty. Magnetická rezonance nabízí větší možnosti diagnostiky a je přesnější než vyšetření pomocí CT.
Velkým kladem této metody je také fakt, že
nezatíží tolik pacienta ozářením. Je to metoda výrazně šetrnější k lidskému organizmu,
nyní vstupuje do popředí a v České republice
doznává obrovského rozmachu.
„Celkovou investici odhadujeme na asi
padesát milionů korun s tím, že pořízení
technologie vyjde na asi jednatřicet milionů korun. Zatím musejí pacienti z Blanenska

na magnetickou rezonanci dojíždět do Brna
nebo do Prostějova. Čekací doby na vyšetření tam ale bývají dlouhé i několik měsíců.
Zahájení provozu tak bude pro pacienty znamenat výrazné zlepšení dostupnosti tohoto
vyšetření,“ doplnila ředitelka.
Vybavit nemocnici magnetickou rezonancí nebylo jednoduché. Koncem roku 2015
se uskutečnilo jednání s představiteli komise pro posuzování rozmístění přístrojových
zdravotnických prostředků na Ministerstvu
zdravotnictví ČR. Právě tato komise doporučila umístění magnetické rezonance v Nemocnici Blansko.
Nemocnice o tuto kapacitu dlouhodobě
usilovala hlavně v souvislosti se vznikem
iktového centra. V roce 2015 se podařilo
dohodnout s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a nemocnice úspěšně prošla i
přístrojovou komisí na Ministerstvu zdravotnictví ČR.
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Nové CT v blanenské nemocnici
zkrátí dobu vyšetření o polovinu
V blanenské nemocnici byl pořízen nový
a moderní CT přístroj, který nahradil
stávající vybavení. Náklady na stavbu
a nový přístroj se vyšplhaly na zhruba
šestnáct milionů korun.
Nové zařízení je ve vyšetřovacím procesu
rychlejší ve skenování a umožňuje přesněji
modulovat dávku záření pro každého pacienta.
Navíc šetří oční čočku a prsy u žen, umožňuje snižovat zátěž organismu podáním
menšího množství kontrastní látky pro angiografická vyšetření.
„Umožňuje také snadnější postprocesingové zpracování obrazu, který je tak názornější a umožní lepší hodnocení patologických změn,“ popsala klady nového CT mluvčí
nemocnice Kateřina Ostrá.
Mimo jiné nový přístroj zkrátí vyšetřovací
dobu až o polovinu, což je s ohledem na použití ionizujícího záření během vyšetření další
a velmi podstatný klad. Dochází tak k redukci
efektivní dávky, kterou pacient při vyšetření
obdrží. Nový přístroj přináší také rozšíření
spektra vyšetření.
„Instalace nového CT znamenalo pro chod
nemocnice velké omezení, a to úplnou odstávku této vyšetřovací metody od 6. listopadu do 20. prosince loňského roku. Nové
CT začalo pracovat 22. prosince,“ doplnila
Kateřina Ostrá.

PŘÍMĚŠŤÁKY

 Foto Veronika Pernicová
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V NEMOCVIČNĚ
pro děti od 6 do 12 let

Turnusy: 16. - 20.7. 2018
06. - 10.8. 2018
13. - 17.8. 2018
-

turnus od pondělí do pátku, denně od 7.00 do 15.30 hodin
cena turnusu 1 600,- Kč (zahrnuje pitný režim, dopolední a odpolední svačinku,
oběd, 1x výlet, tréninkový plán a aktivity)
přihlášky k dispozici koncem března 2018 na: www.nemocvicna.cz, www.nemobk.cz
a osobně na recepci Nemocvičny
termín pro odevzdání závazné přihlášky a platbu: do 15.5.2018
více informací na: ostra@nemobk.cz, tel.: 725 444 070, 720 987 564

O Vaše děti se postará trenér Nemocvičny, instruktor a zdravotník
O Vaše děti se postará trenér s licencí, instruktor a zdravotník - všichni zaměstnanci
- všichni zaměstnanci Nemocnice Blansko!
Nemocnice Blansko! Náš tým: DENISA, HYNEK, BÁRA, JOLANA a KATKA
Náš tým: DENISA, HYNEK, BARČA, JOLANA a KATKA
Zaměříme se na na protažení těla a pohybové základy dobré pro kondici a rozvoj Vašich dětí.
Samozřejmě vše zábavnou formou!
Nebudou chybět základy gymnastiky, aerobní cvičení, rozvoj vytrvalosti, samostatnosti,
sebedůvěry dítěte a v neposlední řadě začlenění se do kolektivu.

Naším cílem je naučit děti lásce ke sportu a pohybu.

Na všechny děti se těší tým Nemocvičny
Smetanova 8, Blansko | www.nemocvicna.cz | tel. 720 987 564

Nemocvična připravuje
letní příměstský tábor
zaměřený na pohybové
aktivity
Blanenská nemocnice připravuje na letní prázdniny příměstský tábor
v Nemocvičně. Probíhat bude ve třech termínech - 16.-20.7.2018,
6.-10.8.2018 a 13.-17.8.2018. Termín pro odevzdání závazných
přihlášek včetně platby je do poloviny května 2018 na recepci
v Nemocvičně.
O děti se na táboře postará trenér Nemocvičny, instruktor a zdravotník.
Všechno zaměstnanci Nemocnice Blansko.
Tábor je určený pro děti od šesti do dvanácti let. Součástí příměstských
táborů budou pro všechny výkonnostní i věkové kategorie pohybové aktivity. Zaměříme se na na protažení těla, nebudou chybět základy gymnastiky,
aerobní cvičení, rozvoj vytrvalosti, samostatnosti, sebedůvěry dítěte a v
neposlední řadě začlenění se do kolektivu. Naším cílem je naučit děti lásce
ke sportu a pohybu. To vše samozřejmě zábavnou formou.
Cena turnusu je 1 600 korun a zahrnuje pitný režim, dopolední a odpolední svačinku, oběd, jeden výlet, tréninkový plán a aktivity.
Na vaše děti se již nyní těší tým Nemocvičny!
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