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Tisková zpráva Nemocnice Blansko:
Nový pavilon jednodenní péče v Nemocnici
Blansko otevřen
Od 1. ledna 2011 je v Nemocnici Blansko v provozu nové moderní pracoviště – pavilon
jednodenní péče.
Pavilon jednodenní péče byl vybudován ve spojovacím traktu mezi poliklinikou a nemocnicí
jako nadstavba nad současným radiodiagnostickým oddělením.
V první etapě bude zahrnovat obory chirurgie, ortopedie, plastická chirurgie a gynekologie, v
druhé etapě se v krátkodobém horizontu několika let počítá s rozšířením o další obory,
zejména urologii.
Součástí pavilonu je operační sál vybavený nejmodernější technologií, dále tzv. dospávací
pokoj se šesti lůžky, z nich tři jsou vybavena monitorovací technikou. Samozřejmou součástí
je sociální zázemí splňující veškeré hygienické normy. V ambulantní části se nacházejí
chirurgická a ortopedická ambulance, sálek pro drobné zákroky, sádrovna, specializovaná
ambulance pro anesteziologa a odborné poradny. Součástí pavilonu je i stavebně připravený
další operační sál, který se bude vybavovat ve druhé etapě.
O provoz jednodenní péče se budou starat stávající lékaři a zdravotní sestry, nemocnice
navázala i nové smlouvy jak se špičkovými odborníky z brněnských nemocnic po stránce
lékařské, tak s vysoce kvalifikovanými zdravotními sestrami. Konkrétně rozšířila např. počet
chirurgů a ortopedů, přijala nového anesteziologa. Došlo i k navýšení počtu sester, nové jsou
např. instrumentářky na operační sál a sestry na dospávací pokoj se vzděláním pro intenzivní
péči.
Co je jednodenní péče
Jedná se o moderní formu organizace léčebné péče v chirurgických oborech, která má
minimalizovat délku pobytu pacienta ve zdravotnickém zařízení. V praxi to znamená, že
pacient je po odeznění anestezie propuštěn do domácího ošetřování ještě v den operace nebo
nejpozději den následující. Tento typ péče může být prováděn u pacientů, kteří nemají žádné
závažné přidružené onemocnění, mají dobré domácí zázemí a samozřejmě rozsah operace je
únosný pro tento režim péče. Pro následnou domácí péči budou pacienti vybaveni příslušnými
léky, pro konzultace bude možný kdykoli telefonický kontakt s operatérem, je smluvně
zajištěna agentura domácí péče a rovněž navazující péče v lůžkovém zařízení v případě
eventuálních komplikací.
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Jaké zákroky se budou na jednodenní péči provádět
Z oboru chirurgie zejména operace prsu, křečových žil, kýl, hemeroidů a dále jednodušší
operace laparoskopické. Z ortopedických operací budou nosným programem zejména
artroskopie a operace v oblasti ruky a nohy. V oblasti plastické chirurgie a gynekologie, které
naběhnou v průběhu roku, se bude jednat o celou škálu výkonů, které mohou být prováděny v
režimu jednodenní péče.
Co přináší jednodenní péče pacientovi
Pro pacienta má tento typ péče dvě velké výhody. Jednak možnost pobytu v domácím
prostředí v péči svých blízkých, což má příznivý vliv na psychiku a urychluje
rekonvalescenci. Druhým výrazně pozitivním rysem je minimalizace délky pobytu ve
zdravotnickém zařízení, z čehož vyplývá minimální možnost onemocněním tzv. nemocniční
(nozokomiální) nákazou a tedy minimální počet infekčních pooperačních komplikací. Ty jsou
způsobeny bakteriemi, které kolují na lůžkových odděleních a způsobují např. různé infekce v
ranách. Provoz jednodenní péče je zcela oddělen, takže se riziko minimalizuje. Výsledky
operací jsou lepší a počet hnisavých komplikací je výrazně nižší oproti klasické lůžkové
chirurgii. Pro zdravotnický systém pak tato péče znamená nemalé finanční úspory.
Co čeká pacienta na jednodenní péči
Pacient bude vyšetřen na ambulanci příslušným odborným lékařem, který ve spolupráci s
anesteziologem vyhodnotí, zda je režim jednodenní péče pro něj vhodný. Ambulantně cestou
praktického lékaře nebo internisty bude provedeno předoperační vyšetření. V den operace
bude pacient objednán na příslušnou hodinu, kdy se dostaví na oddělení jednodenní péče a ve
filtru se převlékne. Poté proběhne vlastní operace, po které bude uložen na lůžko dospávacího
pokoje, kde bude nepřetržitě pod dozorem kvalifikovaného personálu až do doby, kdy jej
bude možno předat jeho blízkým do domácího ošetřování. Bude seznámen s dalším postupem,
informován o návštěvách agentury domácí péče, ambulantních kontrolách a vybaven
příslušnými léky.
Náklady na vybudování oddělení jednodenní péče byly zhruba 50 milionů Kč a akce byla
financována ze zdrojů Nemocnice Blansko.
V Blansku dne 20.1.2011

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko
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