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Periodikum Nemocnice Blansko

úvodník
Milí čtenáři,
v rukou držíte další číslo
nemocničního
časopisu. V aktuálním vydání
se s Vámi chci
Nemocnice Blansko Manuál jednotného vizuálního stylu 05/2012
podělit o přelomovou událost
pro nemocnici,
kterou je pořízení magnetické rezonance. Cesta k jejímu získání nebyla jednoduchá a obnášela několik let tvrdé práce.
O to, že můžeme od prosince na tomto
moderním zařízení vyšetřit první pacienty, se zasloužilo nejen vedení nemocnice,
ale také náš zřizovatel město Blansko.
Magnetická rezonance přinese pozitiva
pro pacienty i lékaře. Vyšetření pomocí
tohoto přístroje je šetrnější, přesnější,
zkrátí se také čekací doby a pro obyvatele našeho regionu odpadne také dlouhé
cestování za vyšetřením do Brna, Prostějova či Olomouce.
Nezapomněli jsme ani na novinky
z ostatních oddělení nemocnice, proběhlé události nebo preventivní akce, na které se připravujeme.
Přeji Vám sluncem prozářený podzim.
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko

číslo 26 

Magnetická rezonance
zvýší prestiž nemocnice
V prosinci letošního roku začne v Nemocnici Blansko fungovat magnetická rezonance.
Toto moderní zařízení výrazně zvýší komfort pacientů a posune nemocnici na vyšší
úroveň poskytované péče. Než ale mohla samotná stavba začít, muselo vedení
nemocnice několik let tvrdě pracovat a vyřešit řadu problémů. Více prozradila
ředitelka MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA.

Kdy jste začala usilovat o pořízení magnetické rezonance?
Už od svého nástupu před devíti lety jsem
měla záměr vytvořit v blanenské nemocnici
takzvaně vyšší pracoviště s ohledem na cerebrovaskulární program, který zde již měl tradici. Na úplném začátku jsme bojovali o získání

Lidem s mozkovou příhodou
nově pomáhá iktový mobil
Iktové centrum blanenské nemocnice zavedlo od května novinku. Je jí takzvaný
iktový mobil. Díky němu mohou záchranáři komunikovat přímo s lékaři v nemocnici.
Výsledkem je, že se doba potřebná k podání trombolýzy rozpouštějící krevní sraženinu
snížila o více než dvacet minut.
Jak vysvětlil primář neurologického oddělení blanenské nemocnice Dušan Tenora, před
zavedením iktového mobilu byl postup takový,
že aplikace trombolýzy proběhla až na neurologické JIP. „Od května jsme přistoupili k modernímu managementu péče o pacienty s akutní
cévní mozkovou příhodou, kteří jsou indikováni
k trombolýze. Změna spočívá v tom, že ve spolupráci se záchrannou službou jsme zřídili tak-

ročník 2018

zvaný iktový mobil. To znamená mobil, na který
nám záchranáři hlásí stav pacienta, informují o
době vzniku iktu, jak pacient vypadá, jaké bere
léky a my se už dopředu můžeme připravit,“ popsal Tenora.
Důležitou věcí je také to, že se podařilo zajistit, že pacient, který dorazí do nemocnice s cévní mozkovou příhodou, má absolutní prioritu
péče. 
Pokračování na str. 2

statutu iktového centra, což se nám také podařilo. Tím byla splněna první část úkolu. Pořízení
magnetické rezonance pak bylo naprosto jednoznačným navazujícím cílem, protože právě
k diagnostice cévních mozkových příhod hraje
magnetická rezonance obrovskou roli. Věděla
jsem, že získání této technologie by bylo nejen
pro iktové centrum, ale pro celou nemocnici
obrovským vývojovým krokem a znamenalo by
to také zvýšení její prestiže.
Cesta, na kterou jste se vydala, ale nebyla
jednoduchá...
To máte pravdu. Znamenala několik let práce,
podstoupení různých schvalovacích procedur
jak ze strany Jihomoravského kraje, tak ze strany ministerské komise, tak i našeho zřizovatele.
Všude tam jsme museli získat kladná stanoviska. To se nám podařilo. Před dvěma lety jsme
úspěšně prošli komisí u Ministerstva zdravotnictví ČR. Bylo to velmi náročné. Pětadvacet
členů různých rezortů hodnotilo potřebnost v
regionu a museli jsme splnit i další podmínky.
Samozřejmě s pořízením magnetické rezonance
souvisí také finanční prostředky. Naprostá většina nemocnic v tuzemsku získává prostředky
na tuto technologii formou dotace, bohužel my
jsme tuto dotaci z Ministerstva zdravotnictví ČR
nemohli získat, protože jsme nesplnili potřebná
kritéria. 
Pokračování na str. 2
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stalo se
GULÁŠOBRANÍ SE
VYDAŘILO

Tým Nemocnice Blansko se zúčastnil Blanenského gulášobraní. V soutěži o nejlepší guláš
si vedl na jedničku. Výsledkem bylo druhé
místo z pohledu odborné poroty.

V AREÁLU NEMOCNICE
VYSADILI LÍPU SRDČITOU

V sobotu 8. září 2018 proběhl v areálu blanenské nemocnice devátý ročník Dne pro
děti. Tento ročník naší akce byl zase trošku
výjimečný. V letošním roce si totiž Česká republika připomíná 100. výročí vzniku československé státnosti. Jihomoravský kraj v této
souvislosti na stovce vybraných míst jižní
Moravy vysazuje 100 lip srdčitých jako připomínku této historické události. Do této akce
se zapojují současní zastupitelé kraje. Každý
vybere pro jednu lípu místo ve svém působišti
či rodišti, kde společně s občany lípu vysadí
a uspořádá tak jednu ze sta oslav republiky
v rámci Jihomoravského kraje. Jedním z nich
byl i místostarosta Ing. Jiří Crha, který si pro
tuto slavnostní výsadbu lípy vybral právě areál blanenské nemocnice a právě den, kdy probíhala akce Den pro děti. Slavnostní výsadba
proběhla v 15 hodin před vchodem do polikliniky. „Výběr místa pro tuto lípu srdčitou nebyl
náhodný. I naše nemocnice má ve svém logu
srdce,“ podotkla s úsměvem mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá.
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Magnetická rezonance
zvýší prestiž nemocnice
Pokračování ze strany 1
Technologii včetně stavby za více než padesát
milionů korun jsme proto z většiny hradili sami z
našich prostředků, část peněz poskytl zřizovatel,
kterým je město Blansko, a na část jsme byli nuceni si vzít i úvěr.
S jakými reakcemi jste se setkala, když jste
oznámila záměr pořídit do Blanska magnetickou
rezonanci?
Na počátku, tedy když jsem tuto otázku otevřela na Krajském úřadě Jihomoravského kraje
a Všeobecné zdravotní pojišťovně, byl pohled
všech na naše ambice v tomto směru dost skeptický. To se ale postupnou systematickou prací
změnilo. Nemocnice Blansko si dala pořízení
magnetické rezonance do svých dlouhodobých
cílů. Velký startér projektu magnetické rezonance a současně posun z dlouhodobých cílů mezi
aktuální, bylo právě získání statutu iktového
centra. Velký startér a současně posun z dlouhodobých cílů mezi aktuální bylo získání statutu
iktového centra. Po tomto úspěchu už se potřebnost přístroje objektivně obhájila sama. Dalším
velkým úspěchem a krokem k získání rezonance
bylo kladné stanovisko komise na ministerstvu.
Současně jsme dostali kladné stanovisko i od
pojišťoven. Tím se jasně potvrdilo, že v regionu
je tato technologie potřeba. V rámci výběrových
řízení jsme následně podstoupili také celou řadu
úskalí. Účastníci výběrového řízení se odvolávali,
čímž se prodlužovala doba od schvalovacího procesu do uvedení zařízení do provozu. Nicméně v
této chvíli je všechno v běhu a předpokládáme,
že v prosinci vyšetřením na magnetické rezonanci
projde první pacient.
V čem je nová technologie pro nemocnici průlomová?

Také v letošním roce blanenská nemocnice
zapojila do „boje za zdravá prsa“. Preventivní
akce se uskutečnila ve středu 26. září. Novinkou letošního ročníku je podpora VZP, která
od 1.9. do 30.11.2018 přispívá ženám ve věku
30 - 44 let částkou 300 korun na ultrazvukové
nebo mamografické vyšetření prsu. Nutností
je objednání se k vyšetření v pracovní dny v
evidenci RDG oddělení, na tel.: 516 838 185,
případně na bezplatné lince 800 149 485.

Jaké jsou tedy její výhody?
Jednou z hlavních je, že pacienti už nebudou
muset cestovat na jiná pracoviště. Lidé z regionu, což znamená řádově až 150 tisíc obyvatel,
budou moci čerpat péči u nás a nebudou za ní
muset jezdit do Brna, Prostějova či Olomouce.
Samozřejmě se zkrátí čekací lhůty na vyšetření,
protože v Brně se bavíme o řádech měsíců, u nás
to bude po spuštění v řádech týdnů. Výhodou je
také přesnější diagnostika, takže celá řada vyšetření, která se musela posílat na vyšší pracoviště,
se budou provádět v Blansku, takže i následná
léčba bude rychlejší. Pro pacienty znamená magnetická rezonance zkvalitnění a zrychlení péče,
pro lékaře pak samozřejmě kvalitní diagnostiku,
ke které se dostanou velmi rychle.
Zřizovatelem nemocnice je město Blansko.
Cítila jste od něj od začátku podporu?
Pořízení magnetické rezonance muselo být
primárně schváleno zřizovatelem, tedy městem
Blansko. Od začátku jsme k tomuto projektu z
jeho strany cítili velkou vstřícnost. Město odsouhlasilo nákup, poskytlo nám také nemalé zdroje.
Zřizovatel vnímá, že nová technologie je pro náš
region potřebná a pomáhá nám. Musím konstatovat, že město Blansko dlouhodobě podporuje
koncepci nemocnice a nebrání v její realizaci.
Nemocnice se tak může kontinuálně vyvíjet směrem, který je v souladu s trendy medicíny a stát
se moderním úspěšným pracovištěm.

Lidem s mozkovou příhodou
nově pomáhá iktový mobil
Pokračování ze strany 1

BOJOVALI ZA ZDRAVÁ
PRSA

Magnetickou rezonanci považuji za průlomovou s ohledem na potřeby pacientů i lékařů. Jedná se o diagnostiku, která je velmi přesná, komfortní a šetrná. Narozdíl od CT nezatěžuje pacienty zářením. Je to diagnostika, která přinese řadu
možností nejen s ohledem na iktové centrum, ale
také onkologii, ortopedii, neurologii... výtěžnost
přístroje je obrovská.

Má přednost s cílem, aby se trombolýza podala, co nejrychleji. To vše probíhá ve spolupráci s
centrálním příjmem, radiologií a laboratoří. Čím
dříve se tato léčba podá, tím menší jsou následky
mrtvice. Doba od vzniku cévní mozkové příhody
do zahájení této moderní léčby je zhruba čtyři a
půl hodiny.
„Čím později trombolýzu podáme, tím větší
může být deficit. Dříve jsme tuto aplikaci zvládali
od vstupu pacienta do nemocnice za 43 minut.
Nyní ji aplikujeme již na CT. Pacienta tedy dovezeme na CT, provedeme vyšetření, a pokud je
patřičný nález, ihned se podává trombolýza. Od
května tak máme časy pod dvacet minut. Tím
jsme se zařadili mezi moderní centra, která tento
management o pacienty s cévní mozkovou příhodou dělají, což je významný pokrok,“ upřesnil
Tenora.

Čas je mozek a každou minutu se zachrání dva
miliony neuronů. „Spolupráce se všemi složkami,
které se podílí na péči, je velmi dobrá. Všem bychom chtěli velmi poděkovat,“ dodal primář Dušan Tenora.
V Nemocnici Blansko funguje iktové centrum
od 1.8.2013. Ročně hospitalizuje 350 až 400 pacientů s akutní mozkovou příhodou, z nichž zhruba
pětadvacet procent dostane intravenózní trombolýzu, tedy moderní léčbu na rozpuštění sraženiny v cévě. V roce 2016 jsme podali 74 trombolýz, v roce 2017 pak 75, letos zatím 46. Asi třetina
pacientů, pokud se trombolýza podá včas, je bez
deficitu, to znamená, že nemá žádné postižení.
Cílem je, aby to poškození bylo co nejmenší. Iktové centrum získalo ocenění ESO Angels Awards
- platinový statut iktového centra v rámci největší evropské iktové konference ESOC 2018. Ta se
uskutečnila ve Švédském Goteborgu. Cílem soutěže je zlepšování kvality péče o pacienty.
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stalo se
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
BYLY ÚSPĚŠNÉ

Tři zaplněné turnusy, pětasedmdesát dětí
od čtyř do dvanácti let a úžasné sportovní
výkony. To je bilance příměstských táborů Nemocvičny. Každý turnus „nachodil“
50 000 metrů a zdolal nespočet soutěží a
výzev. Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu.

připravujeme
NEUROLOGICKÁ
AMBULANCE

V Nemocnici Blansko nyní intenzivně pracují na rozšíření služeb pro pacienty v oblasti neurologie. Výsledkem je, že do konce
letošního roku by měla zahájit provoz třetí
neurologická ambulance.

NEMOCVIČNA
PŘIPRAVUJE NOVÝ
ROZVRH

Klienti Nemocvičny se mohou těšit na
nový rozvrh. Připravuje se řada změn. Na
své si přijdou děti i dospělí.

WIFI V NEMOCNICI
Záměrem vedení blanenské nemocnice je
zabezpečit wifi připojení v celém areálu.
Zajistit kompletní pokrytí by se mělo podařit do konce letošního roku. Bezdrátové
připojení bude sloužit pro všechny, tedy
zaměstnance i pacienty. „V současné době
je to trend, který akceptujeme, zvýší to
komfort při čekání na zákroky a podobně.
Už nyní je pokryta polovina nemocnice,
začalo se pokrývat tam, kde je největší potřeba pacientů, například na dialýze nebo
v čekárnách.
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Psychologická péče
prochází změnou
Od letních prázdnin působí v psychologické ambulanci Nemocnice Blansko nová
klinická psycholožka PhDr. Veronika Buchtová. Vedení nemocnice chce postupně
změnit fungování ambulance. Klinický psycholog se má stát součástí týmu, který
komunikuje s pacientem a jeho příbuznými.
„Tlak veřejnosti na tuto službu je čím dál
větší. Dříve jsme byli orientovaní spíše směrem ven z nemocnice a teď právě s nástupem nové klinické psycholožky se chceme
zaměřit spíše směrem dovnitř nemocnice,
to znamená jak na naše pacienty, tak zaměstnance, protože i zaměstnanci často
potřebují psychologickou podporu. To je
změna, kterou chceme realizovat,“ popsala
ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková.
V nemocnici navíc funguje celá řada
programů, se kterými se dá psychologie
spojit. „Zabýváme se dětmi nebo pacienty
po iktech, kteří se učí znovu mluvit i toto
je jakási možnost jak spojit například obor
psychologie s logopedií. Myslím si, že paní
doktorka, která je velmi kreativní, tak koncepci, kterou má v hlavě, zcela koresponduje s naší představou,“ uvedla Danihelková.
Psychologická ambulance je primárně
určena pro pacienty blanenské nemocnice.
Pomoc má být dostupná hlavně pro pacienty, kteří jsou na lůžkovém oddělení nebo

kteří dochází ambulantně. Vize do budoucna je především zabezpečit tuto péči, ale
samozřejmě se mohou objednávat i pacienti mimo nemocnici, nejlépe pokud mají
indikaci od lékaře ať už obvodního nebo
psychiatra.
„Je velký zájem o spolupráci, takže diáře
máme naplněny. Ta dobrá zpráva je, že je
velký zájem o to, aby psychologická péče
byla dostupná, takže do budoucna plánujeme zvyšovat kapacitu i různé další služby,
ať už pro pacienty iktového centra nebo
psychiatricky nemocné pacienty, chtěli bychom zaštítit dětskou klientelu, což je velmi
nedostatková záležitost,“ doplnila Veronika
Buchtová s tím, že čekací doby v tuto chvíli jsou tři týdny až měsíc. „Pokud se jedná
o pacienta v krizi, tak je povinností mu zabezpečit péči a upřednostnit ho. V krizové
situaci rádi pomůžeme a mohou pacienti
zaklepat na dveře a nějakým způsobem se
domluvit.“

Nemocnice získala dar od
Vodárenské akciové společnosti
Nemocnice Blansko převzala v úterý
10. července 2018 šek na 150 000 korun od
Vodárenské akciové společnosti, a.s. Šek
obdržela z rukou předsedy představenstva
společnosti Ing. Jindřicha Krále za
doprovodu místostarosty města Blanska
Ing. Jiřího Crhy ředitelka Nemocnice Blansko
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA.

Tento finanční dar bude využit na nákup
nových moderních lůžek pro pacienty blanenské nemocnice.
Za darovanou částku tak budou pořízeny
cca čtyři kusy elektricky polohovatelných
lůžek, která nahradí stávající vysloužilé a
již neopravitelné vybavení na standardních
lůžkových odděleních a na oddělení následné péče v Nemocnici Blansko.

ČAS JE MOZEK
Také v letošním roce se Nemocnice Blansko připojí ke Světovému dni CMP. Na pondělí 5.11.2018 připravuje preventivní akci
Čas je mozek. Akce bude probíhat ve vestibulu nemocnice u informačního centra a
lékárny od 11 do 14 hodin.

BUDOU BOJOVAT ZA
ZDRAVOU PROSTATU

Pro muže starší padesáti let je určena
preventivní akce Boj za zdravou prostatu,
která se v blanenské nemocnici uskuteční
v listopadu letošního roku. Muži si budou
moci nechat bezplatně vyšetřit prostatu
a předejít tak jejímu onkologickému onemocnění.

Zleva Mgr. Iva Šebková, Ing. Jiří Crha, MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA, Ing. Jindřich Král.

str. 4 / číslo 26 / ročník 2018

volná místa
Nemocnice

Blansko přijme lékaře na
radiodiagnostické oddělení (lékaře se zájmem o mamografický screening a dále
pro pracoviště magnetické rezonance).
Požadujeme specializovanou způsobilost
v oboru. Nástup možný ihned. Bližší informace získáte u primáře MUDr. Ladislava
Kalase na tel.: 724 390 983 nebo na e-mailu: kalas@nemobk.cz.
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Fotoreportáž ze Dne
pro děti v nemocnici
Již po deváté ovládl Nemocnici Blansko Den pro děti. Počasí vyšlo opět na jedničku
a v kombinaci s bohatým programem jak na pódiu, tak i v celém areálu nemocnice
přilákal i tento den do nemocnice bezmála patnáct set návštěvníků.

Nemocnice

Blansko přijme lékaře na
interní oddělení. Vhodné i pro absolventy, atestace v oboru vítána. Nástup možný
ihned. Bližší informace sdělí vedoucí personálního a mzdového oddělení Bc. Eva
Machačová, tel.: 516 838 116, e-mail: machacova@nemobk.cz.

Nemocnice

Blansko přijme lékaře na
neurologické oddělení. Vhodné i pro absolventy, atestace v oboru vítána. Nástup
možný ihned. Bližší informace sdělí primář
neurologického oddělení MUDr. Dušan
Tenora. Kontakt: tel: 607 567 692, e-mail:
tenora@nemobk.cz.

Nemocnice

Blansko přijme klinického
logopeda nebo logopeda ve zdravotnictví
na úvazek 0,5 (práce v rámci lůžkových oddělení nemocnice). Požadovány zkušenosti s dospělými klienty a pacienty. Nástup
možný ihned. Kontakt: Bc. Eva Machačová
(vedoucí personálního a mzdového oddělení), tel.: 516 838 116, machacova@nemobk.cz

Nemocnice

Blansko přijme pomocnou
kuchařku / kuchaře. Není podmínkou vyučení v oboru, výhodou je praxe ve stravovacích službách. Nástup ihned, bližší informace u vedoucí stravovacích služeb Zdeňky
Smíškové, tel. 516 838 140 nebo prostřednictvím e-mailu: smiskova@nemobk.cz.

Nemocnice Blansko přijme do pracovního poměru pro oddělení následné péče
a oddělení společného lůžkového fondu
stanice A všeobecné sanitářky (pl.tř.4) a
ošetřovatelky (pl.tř.6). Rozsah úvazku 1,
nepřetržitý pracovní režim, délka pracovní
smlouvy dle typu pracoviště. Podmínkou
přijetí je zdravotní způsobilost pro noční
práci, občanská bezúhonnost, kvalifikační
vzdělání dle Zákona 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s
poskytováním zdravotní péče, v platném
znění. Písemné žádosti odesílejte na adresu: Mgr. Jana Klesková, náměstkyně pro
nelékařskou péči, Nemocnice Blansko,
Sadová 33, 678 31 Blansko nebo e-mailem na kleskova@nemobk.cz. K žádosti
připojte stručný strukturovaný životopis s
přehledem kvalifikačního vzdělání a praxe.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Dotazy a informace zasílejte
prostřednictvím e-mail kontaktu: kleskova@nemobk.cz, případně telefonicky tel:
516 838 103.

CVIČEBNÍ PROGRAMY
ambulance rehabilitace podzim 2018
Pondělí: AQUAAEROBIK jsou plánované

2 hodiny od října (bude upřesněno)
BOSU (cvičení na balanční ploše) 18.00 hodin
(od 1.10. 2018)

Úterý: CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ (cvičení +
bazén) 15.00 hodin (od 18.9. 2018)
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ NA MÍČÍCH (45 minut
cvičení + bazén dle indiv. domluvy) 15.30
hodin (od 18.9. 2018)
TRX (NEMOCVIČNA, Smetanova 8) 16.15
hodin (od 18.9. 2018)
Čtvrtek: CVIČENÍ PRO SENIORY (cvičení +
bazén) 15.00 hodin (od 20.9. 2018)
PRODEJ PERMANENTEK ZAHÁJEN!
KONTAKT:
recepce rehabilitace, tel.: 516 838 355
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