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úvodník
Milí čtenáři,
do rukou se Vám dostává další číslo nemocničního časopisu. Vzhledem
k prováděným úsporným opatřením
jsme pro letošní rok zvažovali ukončení vydávání NEMOčasopisu. Váš zájem
o dění v blanenské nemocnici nás ale
Nemocnice Blansko Manuál jednotného vizuálního stylu 05/2012
přesvědčil o potřebě jeho zachování.
Každého půl roku tak budete moci na
jeho stránkách nalézat aktuální informace, zajímavosti a novinky z blanenské nemocnice.
V aktuálním čísle bychom Vám rádi
přiblížili například vznik společného
lůžkového fondu v Nemocnici Blansko
nebo plánovanou rekonstrukci vestibulu nemocnice. Dozvíte se také informace o novém endoskopickém centru
Nemocnice Blansko nebo o nabídce
služeb jednodenní péče.
Věřím, že i v tomto čísle našeho zpravodaje najdete zajímavé a důležité
informace.

číslo 12 

ročník 2013

Společný lůžkový fond
v Nemocnici Blansko
Od prvního února letošního roku došlo v rámci restrukturalizace lůžkového fondu k vzniku tzv.
společného lůžkového fondu. Tato změna je současným trendem v poskytování zdravotních
služeb lůžkové péče, který je vyžadován všemi zdravotními pojišťovnami a často podmíněn
uzavřením smluvního vztahu mezi pojišťovnou a poskytovatelem zdravotních služeb.
Společný lůžkový fond v praxi znamená, že
pacienti doposud hospitalizovaní v Nemocnici
Blansko na odděleních interna A, interna B,
plicní (samostatné lůžkové oddělení) a pacienti
s kožním onemocněním, které vyžaduje hospitalizaci, jsou nyní uloženi na oddělení s jedním
společným názvem „společný lůžkový fond“.
Ten má čtyři lůžkové stanice o celkové kapacitě
65 lůžek – stanice A, B, C a intermediální péče.
Lůžkové stanice společného lůžkového fondu
jsou organizačně a funkčně začleněny pod primariát interního oddělení.
Pro pacienta přijímaného k hospitalizaci tato
skutečnost neznamená žádnou změnu, právě naopak, po více než čtyřměsíčním provozu
je uvedená změna hodnocena velice kladně.
Celkový počet lůžek umožňuje vyšší komfort
a zázemí pro pacienta, přizpůsobí se jeho potřebám, je efektivně využit hlavně nelékařský personál, pacienti jsou na jednotlivých odděleních
rovnoměrně rozloženi, přičemž kvalita odbor-

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko

Společný lůžkový fond - primářka: MUDr. Naděžda
Formánková
Stanice A a B - vedoucí lékař: MUDr. Libor Novák
- staniční sestra stanice A: Jitka Vaverková,
tel.: 516 838 205

né péče zůstává zachována. Výrazným aspektem je i kladný dopad na celkové hospodaření
provozu. Existence společného lůžkového fondu nezměnila činnost ambulancí uvedených
odborností. Nadále tyto ambulance pacienti
najdou na svých původních místech a pod stejným názvem.
K vyšší spokojenosti pacientů přispěje též
skutečnost, že v období července letošního roku
je plánována rekonstrukce lůžkového oddělení C v rámci společného lůžkového fondu.
Výsledkem by mělo být příjemnější a modernější zázemí pro pacienta, vybudování dalšího
nadstandardního pokoje určeného zejména pro
pacienty s pohybovým omezením, a v neposlední řadě i lépe funkčně uspořádané oddělení.
Prioritou Nemocnice Blansko je zachovat si
do budoucna své postavení v síti zdravotnických
zařízení a i v ekonomické krizi si udržet vyrovnané hospodářství. Samozřejmostí je také poskytování maximální kvality zdravotní péče.
- staniční sestra stanice B: Bc. Blanka Kuchařová,
tel.: 516 838 206,
Stanice C - vedoucí lékař: MUDr. Renata Rábová
- staniční sestra stanice C: Bohdana Řezníčková,
tel.: 516 838 275

Vestibul projde celkovou rekonstrukcí
Vedení nemocnice reaguje na četné podněty
ze strany veřejnosti na zkvalitnění a zrychlení
orientace pacienta při průchodu nemocnicí
a rozhodlo se zahájit dlouhodobě plánovanou
rekonstrukci vstupního vestibulu se zřízením
informačního centra v podobě recepce.
Lidé čím dál více vnímají absenci informačního
centra při hlavním vstupu jako jeden z největších
nedostatků nemocnice. Rekonstrukce vestibulu je
také v souladu s probíhající restrukturalizací a centralizací ambulantních provozů v Nemocnici Blansko.
K plánované přestavbě byla vypracována studie, která byla schválena Radou Města Blanska. Na
základě této studie a následného výběrového řízení
byla již dokončena projektová dokumentace.
Nemocnice Blansko získala na tento projekt a na
rekonstrukci společného lůžkového fondu dotaci
z Jihomoravského kraje.

Více na straně 2



Vizualizace - budoucí podoba vestibulu Nemocnice Blansko
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Vestibul projde celkovou rekonstrukcí
Pokračování ze strany 1
Hlavní část stavebních prací bude probíhat v letních měsících z důvodu co nejmenšího zásahu do chodu nemocnice. Vedení nemocnice
prosí veřejnost o pochopení za případné omezení související s probíhajícími stavebními úpravami.
Rekonstrukce vestibulu přinese pacientům hlavně nové informační
centrum s recepcí. Nebude v něm chybět ani možnost kopírování a jiné
běžné služby informačních center. Ve vestibulu také vznikne klidová
zóna s občerstvením.
Informační centrum zůstane po celou dobu rekonstrukce plně

stalo se...
DEN LEDVIN
Ve čtvrtek 14. března se blanenská
nemocnice již počtvrté připojila ke Světovému Dni ledvin.
Pro příchozí bylo v nefrologické ambulanci k dispozici bezplatné vyšetření, které
zahrnovalo měření krevního tlaku, vyšetření moči, hladiny odpadních látek a posouzení funkce ledvin. Možnost bezplatného
vyšetření využilo 170 klientů.

DEN MELANOMU
V pondělí 13. května se kožní oddělení
Nemocnice Blansko již tradičně zapojilo
do celoevropsky koordinované preventivní akce s názvem Evropský den melanomu.
Vyšetřeno bylo celkem 68 zájemců. Na
základě zhodnocení pigmentových projevů zkušeným dermatologem, prim. MUDr.
Lubomírem Novotným, bylo 9 pacientům
doporučeno pravidelné sledování v kožní
ambulanci pro syndrom dysplastických
névů, u 16 pacientů pak bylo indikováno odstranění rizikových projevů (mezi
kterými bylo mimo jiné i 7 případů jiné
rakoviny kůže). U jednoho pacienta byl
diagnostikován maligní melanom. Kdo si
nestihl tento vyhrazený den nechat zkontrolovat svá znaménka a má zájem o preventivní vyšetření, může se kdykoli objednat na recepci kožního oddělení (tel.: 516
838 365).

DEN BEZ TABÁKU
Nemocnice Blansko poslední květnový den aktivně podpořila Světový den
bez tabáku s mottem „Buďte světoví bez
tabáku!“.
Cílem bylo především zdůraznit zdravotní rizika spojená s užíváním tabáku.
Zájemci se dozvěděli o rizicích souvisejících s kouřením a možnostech odvykání
kouření. Nechybělo odborné poradenství,
ukázky z vyšetření plic a příklady patologických nálezů.
Na dotazy k problematice plicních
a interních komplikací kouření odpovídaly
mimo jiné prim. MUDr. Naděžda Formánková a MUDr. Renata Rábová. Zájemci
zdarma podstoupili spirometrické vyšetření plicních funkcí a oxymetrické vyšetření koncentrace kyslíku v krvi.

funkční na stávajícím místě u hlavního vjezdu do areálu Nemocnice Blansko. O všech změnách budou všichni příchozí včas informováni směrovkami a samozřejmě na webových stránkách nemocnice
(www.nemobk.cz).
Jsme přesvědčeni, že nový vestibul bude po přestavbě lépe vyhovovat potřebám našich pacientů i samotnému provozu nemocnice.
Veřejnost jistě ocení zlepšení orientace při příchodu do nemocnice,
moderní prostředí s možností odpočinku v klidové zóně, větší prostor
pro možnost občerstvení a dostupnost dalších služeb koncentrovaných
na jednom místě.

Jednodenní péče nabízí
širokou škálu služeb
Jednodenní péče Nemocnice Blansko je moderní komplex chirurgických služeb, který
poskytuje jednodenní péči na lůžku na špičkové úrovni. Hlavní přínos je především
v individuálním přístupu, v úspoře času, možnosti následného doléčení v domácím
prostředí a v minimalizaci pooperačního stresu z hospitalizace. Za více než dva roky
svého provozu zde bylo provedeno více než dva tisíce operačních zákroků, a to jak
chirurgických, tak ortopedických.

Ambulantní část

Chirurgická ambulance s NEPŘETRŽITÝM
PROVOZEM (všeobecná chirurgie u dospělých
i dětí včetně traumatologie).
Ortopedická ambulance s rozšířeným
odpoledním provozem.
Odborné ambulance - indikační poradna,
mammární poradna, flebochirugická poradna,
proktologická poradna, traumatologická poradna, anesteziologická ambulance, multidisciplinární onkologická komise mammární a digestivní.

Operační sál a pozákroková péče

Operační sál je vybavený nejmodernějšími
technologiemi. Provádějí se na něm operace
chirurgické, ortopedické a výkony plastické
chirurgie. Na operační sál úzce navazuje tzv.
dospávací pokoj se šesti lůžky vybavený monitorovací technikou s trvalou přítomností personálu po dobu pobytu pacientů.
Jednodenní péče v Nemocnici Blansko
zajišťuje celou škálu operačních výkonů
v chirurgii. Patří mezi ně:

Operace benigních a maligních onemocnění prsní žlázy včetně využití radiačně navigované chirurgie.
Operace benigních onemocnění v oblasti
konečníku.
Operace varixů – klasické i moderní šetrné
operace – RFITT, sklerotizace.
Laparoskopické operace – diagnostické, slepého střeva, žlučníku, tříselné kýly.
Operace karpálního kanálu.
Operace kýl (tříselné, pupeční, kýly v jizvě)
– laparoskopicky, klasicky.
Operace nádorů kůže nezhoubných a zhoubných včetně maligních melanomů s využitím
detekce sentinelové uzliny.
Ortopedické operace – arthroskopie velkých kloubů, rekonstrukční arthroskopie včetně operací a náhrad vazů kolene, rotátorové
manžety ramenního kloubu atd., arthroplastiky, rekonstrukce kladívkových prstů nohy,
rekonstrukce a uvolnění šlach event. jejich
prodloužení či zkrácení.
Výkony plastické a korektivní chirurgie.

Provoz všech ambulancí jednodenní péče (včetně objednání
k plánované kontrole) je řízen společnou recepcí.
Provozní doba recepce: pracovní dny 7 – 15 hodin, tel.: 516 838 500, 501
Chirurgická ambulance – nepřetržitý provoz – 516 838 385
Ortopedická ambulance – 516 838 386
Pozákroková péče – 516 838 509

Oddělení klinických laboratoří
prokázalo vysokou úroveň kvality
Na konci měsíce dubna byl Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře (NASKL) jakožto externím posuzovatelem kvality proveden Audit II na oddělení klinických laboratoří
Nemocnice Blansko. Jeho získání bylo jednou z hlavních priorit nemocnice v roce 2013 a současně
požadavkem zdravotních pojišťoven pro vyšší úhradu jednotlivých laboratorních výkonů. Oddělení
klinických laboratoří prokázalo vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, které jsou základem
péče o pacienta.
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aktuálně...
OCENĚNÍ MAMOGRAFU
Nemocnice Blansko obdržela report indikátorů kvality mamografického screeningu za
rok 2011 a stejně jako v letech 2010 a 2009
obhájila první místo mezi všemi šestašedesáti
mamografickými centry v tuzemsku. Rakovinou prsu onemocní během svého života
každá osmá žena. Pravidelné mamografické
vyšetření dokáže odhalit i počáteční stádia
onemocnění. Ženy nad pětačtyřicet let věku
mají nárok každé dva roky absolvovat screeningovou mamografii, kterou jim plně hradí
všechny zdravotní pojišťovny. Ženy ve věku
čtyřicet až pětačtyřicet let mohou být vyšetřeny jako samoplátkyně a ženám pod čtyřicet
let provádí v blanenské nemocnici ultrazvukové vyšetření prsů, protože i v této věkové
skupině mohou rakovinou prsu onemocnět.
Objednat se k mamografickému vyšetření
v Nemocnici Blansko můžete na bezplatné
lince 800 149 485 v pracovních dnech
od 7.00 do 15.30 hodin. Tam vám také rádi
odpovíme na všechny vaše dotazy týkající se
vyšetření. Vyšetření je naprosto bezbolestné
a nezabere více než půl hodiny. Garantujeme
objednací dobu maximálně dva až tři týdny.

NADACE ARCHA CHANTAL
Nemocnice Blansko jedná s nadací Archa
Chantal o možnosti získání finančních prostředků na úpravu společných prostor přilehlých k ambulancím privátních dětských lékařů.
Úpravy by zahrnovaly zejména nové podlahy,
barevnou výmalbu a nový nábytek.

ÚPRAVA ZELENĚ
Nemocnice Blansko získala příslib dotačních
prostředků z Operačního programu Životní
prostředí pro realizaci projektu „Úprava zeleně v areálu Nemocnice Blansko“. Předmětem
projektu je provedení odstranění a výsadba
dřevin, založení trávníku a výsadba trvalek.
Samotná realizace úprav je plánována na
podzim 2013, od poloviny září do konce listopadu.

NADSTANDARDNÍ POKOJE
V rámci neustálého zkvalitňovaní poskytovaných služeb nabízí Nemocnice Blansko
svým hospitalizovaným pacientům možnost
využití nově zřízeného nadstandardního
pokoje na stanici C oddělení společného lůžkového fondu (SLF). Je jednolůžkový a nabízí
pacientům především dostatek soukromí.
V současné době jsou v Nemocnici Blansko celkem dva nadstandardní pokoje, a to
zmíněný na stanici SLF C a dále pokoj na
stanici SLF B. Oba pokoje disponují vlastním
sociálním zázemím (WC, sprcha). Součástí
vybavení je mimo běžného vybavení navíc
barevná TV a možnost připojení na internet
(na pokoji oddělení SLF B i lednice a varná
konvice). V průběhu července 2013 v rámci
rekonstrukce oddělení SLF C bude vybudován třetí nadstandardní pokoj, který bude
určen zejména pro pacienty s pohybovým
omezením.
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Nemocnice bojovala již
podruhé za zdravá prsa





Nemocnice Blansko se připojila ke kampani proti rakovině prsu

Blanenská nemocnice 28. května opět
podpořila projekt boje proti rakovině prsu.
Připojila se jako jedna z doprovodných
„růžových akcí“ k Avon pochodu, kterého se
každoročně v padesáti zemích světa účastní
miliony lidí. Vyjadřují tak solidaritu ženám
s rakovinou prsu.
Cílem blanenské akce byla snaha zvýšit
počet žen, které začnou aktivně bojovat
za své zdraví, za svá prsa. Samovyšetření
pohmatem je dobrá věc, ale nedokáže zachytit malé nádory, které odhalí pouze přístroje. A právě záchyt těch nejmenších nádorů
v nejranějším stádiu zvyšuje úspěšnost léčby.
Nejdůležitější je prevence - samovyšetření
a mamografický screening. Tato akce měla
zvýšit zejména povědomí o těchto preventivních metodách.
Zájemkyně si vyzkoušely pod odborným
dohledem členek Diana klubu Brno samovyšetření prsu pomocí fantomů a prostřednictvím lékařů radiodiagnostického oddělení v čele s paní primářkou MUDr. Danou
Kolmačkovou získaly kompletní informace o
mamografickém vyšetření. Velký zájem vzbudila i široká paleta výkonů Oddělení jednodenní péče Nemocnice Blansko, jak v proble-

matice rakoviny prsu, tak i mimo ni, kterou
svou přítomností zaštiťoval primář MUDr.
Stanislav Krejsta.
Zájem byl i o využití aktuálních bonusů
zdravotních pojišťoven i možnost získání
poukázky Ženy ženám na vyšetření mamografem. Stejně jako loni nechyběl ani letos
prodej výrobků s růžovou stužkou, jejich
výtěžek, téměř 12 tisíc korun, putuje na boj
proti rakovině prsu (bezplatná Avon linka
proti rakovině prsu 800 180 880, screeningový výzkum, dotování vyšetření prsu v hodnotě 200,- Kč, Aliance žen s rakovinou prsu).

Každá osmá žena v průběhu svého
života onemocní rakovinou prsu. V České Republice žije v současné době 50
tisíc žen s touto diagnózou. Ročně přibude dalších šest tisíc žen, které si tuto
diagnózu vyslechnou. Rakovina prsu je
nejčastější příčinou úmrtí žen ve věkové kategorii 20 – 54 let, a to i přes fakt,
že je poměrně snadno léčitelná (až 92
% pacientek!), pokud je nádor odhalen
včas.

Novinka – Endoskopické centrum
Od dubna letošního roku funguje v blanenské nemocnici endoskopické centrum,
které navazuje na stávající gastroenterologickou ambulanci ve třetím patře lůžkové části
nemocnice. Skládá se ze dvou vyšetřoven,
přípravné a čistící místnosti a odpočinkové
místnosti pro pacienty, kterým byly během
vyšetření podány tlumivé léky.
V těchto prostorách jsou prováděna gastroskopická, kolonoskopická, rektoskopická,
bronchoskopická vyšetření a dále vyšetření

jícnovým ultrazvukem. Centrum je odděleno od ostatních prostor dveřmi a zahrnuje
samozřejmě sociální zařízení. Toto opatření
v kombinaci s odpočinkovou místností výrazně zlepšuje komfort a míru intimity pro pacienty, kteří v Nemocnici Blansko podstupují
tato vyšetření.
Koncentrace těchto vyšetření do jednoho
prostoru zlepšuje využití personálu a možnost
odpočinku pacientů v místnosti mimo vlastní
ambulanci urychlí i provoz.
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Léto a úrazy jdou spolu ruku v ruce
Léto a prázdniny jsou časem odpočinku a
relaxace. Zároveň je to však období, které
vyniká zvýšeným počtem úrazů. Na pozoru
se musí mít dospělí, ale hlavně děti.

Úrazy v létě

Mezi nejčastější „letní“ úrazy patří drobná
poranění, zlomeniny předloktí a podvrtnutí kotníku. Oproti jiným ročním obdobím se o prázdninách přidávají navíc tepelná poškození organismu jako je popálení, úžeh a úpal. Časté je také
tonutí, některé typy otrav houbami, uštknutí
hadem nebo alergická reakce po bodnutí hmyzem. V létě se pravidelně počet úrazů zvyšuje až
o patnáct procent.

Vybavení lékárničky

Aby se dala kvalitně zajistit první pomoc je
třeba mít vybavenou příruční lékárničku. Ta by
měla obsahovat:
- trojcípý šátek
- pružné obinadlo šíře 12 cm
- hotový sterilní obvaz č. 2
- hotový sterilní obvaz č. 4
- cívku náplasti 2,5 cm x 1 m
- sterilní obinadlo 10 cm x 5 m
- sterilní obinadlo 12 cm x 5 m
- resuscitační roušku

- rukavice latexové chirurgické
- desinfekční prostředek na kůži a sliznice
- deset tablet proti bolesti
- zavírací špendlíky, žiletku, sterilní jehlu

První pomoc

Při samotné první pomoci začneme tím, že
zjistíme, zda je pacient při vědomí, zda dýchá.
Vědomí zjistíme tím, že se s postiženým snažíme
navázat kontakt. Pokud postižený nereaguje na
žádné podněty, zjistěte, jestli normálně dýchá.
Když ne, volejte záchranku a začněte s masáží
srdce. Ruce se v tomto případě dávají do středu
hrudníku. Kdo to umí, může po třiceti stlačeních
dát dva vdechy z úst do úst. Okamžitá resuscitace zvyšuje naději na přežití až třikrát. Masáž
srdce musí začít co nejdřív a vytrvat do příjezdu
záchranářů.
V případě krvácení na ránu nejdříve přiložíme
tlakový obvaz. Jestliže krev po obvázání i nadále
prosakuje, přidáme další vrstvu. Je-li zdroj krvácení na končetině, zvedneme ji tak, aby rána byla
nad úrovní srdce a tím snížíme krvácení. Škrtidlo
se používá pouze ve výjimečných případech, kdy
ani po
přiložení
tří vrstev
tlakové
obvazu

krvácení neustává. Většina krvácení se zvládne
použitím tlakových obvazů.

Důležitá telefonní čísla

V České republice jsou pro tísňová volání
vyhrazena tato telefonní čísla:
150 Hasičský záchranný sbor ČR,
155 Zdravotnická záchranná služba,
158 Policie ČR.
156 Obecní (městská) policie
Přístup k těmto telefonním číslům je tedy zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů i z veřejných telefonních automatů.
Samostatnou kapitolou je jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Jeho použití
má několik nesporných výhod. Na toto číslo je
možné volat i bez vložené SIM karty nebo ze
zcela vyčerpané předplacené karty. Je možné se
dovolat i prostřednictvím sítí ostatních operátorů (čili v zahraničí i bez aktivovaného roamingu
nebo tuzemsky i v místech, kde váš operátor
nemá pokrytí svým signálem). Zahájit hovor je
možné i ze zamknutého mobilního telefonu.

NABÍDKA SLUŽEB
V NEMOCNICI BLANSKO
Biosynchron - „pohyb bez pohybu“
Biosynchron je léčebná metoda, při které je v mozku
simulován efekt pohybu, ačkoli se člověk vlastně nepohybuje. Pomáhá k rychlému odstranění nebo zmírnění bolestivých stavů a kompenzace nedostatku pohybu s vysokým
detoxikačním efektem. Tato léčebná metoda je vhodná pro
onemocnění pohybového aparátu, krevního oběhu, degenerativní následky cukrovky, poruchy trávícího traktu, kožní
onemocnění a další.
Cena jednoho sezení je 60 korun. Objednat lze na oddělení rehabilitace v suterénu Nemocnice Blansko - polikliniky, tel. recepce: 516 838 355.

Estetická medicína
LYMFODRENÁŽ

- redukce celulitidy s detoxikací a posílením imunity
- modelace postavy
- zmírnění otoku nohou
- cena přístrojové lymfodrenáže: 120 Kč/30 min.
- cena manuální lymfodrenáže: 70 Kč/10 min.

Radiofrekvence

- redukce celulitidy
- vyhlazení strií (i po porodu)
- omlazení pleti
- navrácení elasticity pokožky
- cena: 200 Kč/15 min.
Je možné se objednat i na odpolední hodiny. Najdete nás na
kožním oddělení ve 4. patře lůžkové části Nemocnice Blansko,
tel. recepce: 516 838 365 v pracovní dny od 7 do 15.30 hod.
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