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úvodník

Čtvrtletník Nemocnice Blansko

Nemocnice Blansko se vždy snažila
a stále snaží být nedílnou součástí
společenského dění města. Jsou in
stituce, které město velikosti Blanska
potřebuje, aby zajistilo spokojenější
život občanů. Mezi tyto klíčové in
stituce patří kvalitní školy, hodnotné
kulturní instituce, fungující bezpeč
nostní a záchranné složky, a také
špičková nemocnice. Jsme přesvěd
čeni, že naší prací není jen léčit ne
mocné. Chceme být i nadále aktivní
v oblasti prevence ve zdravotnictví.
A nejen to – nemocnice musí být
partnerem občanů, přinášet jim dů
ležité informace a poskytovat další
služby. Neměla by stát ani na okraji
společenského života, právě naopak.
A my se o to snažíme. Organizujeme
tradiční plesy, připojujeme se aktivně
k jednotlivým světovým akcím v ob
lasti zdraví a prevence a v neposlední
řadě pořádáme Den pro děti, který se
bude konat jako již tradičně druhou
zářijovou sobotu. Má za cíl nejen po
bavit celou rodinu, ale i poskytnout
zábavnou formou důležité informace
a třeba i zbavit děti případného stra
chu z nemocničního prostředí.
Žijeme s vámi v jednom městě
a chceme být vaší nemocnicí.

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko

Moderní a efektivní
A navíc vstřícná k pacientům! Taková je jednodenní péče
v Nemocnici Blansko.
Oddělení jednodenní péče v Nemoc
nici Blansko znamená moderní formu
organizace léčebné péče v chirurgic
kých oborech, která minimalizuje délku
pobytu pacienta ve zdravotnickém za
řízení. Velkým přínosem pro pacienta
je zkrácení pobytu v nemocnici a mož
nost doléčení v domácím prostředí,
což má mnohdy zásadní vliv na psy

chiku a urychluje to celý proces rekon
valescence. Pacienti jsou v nemocnici
jen na nezbytně nutnou dobu, čímž se
mimo jiné výrazně snižuje i riziko tzv.
nemocničních nákaz. Naše oddělení
jednodenní péče je certifikováno dle
normy ČSN ISO 9001 a akreditováno
dle národních akreditačních standardů
SAK ČR.
podrobněji na str. 3
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Napadlo vás, jak byste obstáli
u těžké dopravní nehody? Dokázali
byste pomoct?
Poskytnutí první pomoci je nejen naší
povinností občanskou, ale i morální. Jak se

zachovat, jak poskytnout účinnou první
pomoc, jak se správně provádí masáž
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dem pro tvorbu, realizaci a vyhodno
cování preventivních zdravotnických
programů.
Údaje NOR slouží také k podpoře
včasné diagnostiky a léčby novotvarů
a přednádorových stavů, ke sledování
trendů jejich výskytu, příčinných fak
torů a společenských důsledků.
NOR je členem IACR (Mezinárodní
asociace onkologických registrů)
v Lyonu, spolupracuje s Evropskou

ČE

Vzrůstající význam a kvalita onkolo
gické péče v Nemocnici Blansko vedla
k rozhodnutí převzít správu Národního
onkologického registru na okresní úrovni.
Účelem Národního onkologického
registru (dále jen NOR) je registrace
onkologických onemocnění a peri
odické sledování jejich dalšího vý
voje, tj. shromažďování dat, jejich
verifikace, ukládání, ochrana a zpra
cování. Souhrnná data jsou podkla
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Nemocnice Blansko převzala správu
okresního pracoviště Národního
onkologického registru

NÁROD
NÍ
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sítí onkologických registrů (ENCR)
a udržuje kontakt s registry v zahra
ničí. ■

srdce a umělé dýchání? To vše se můžete
dozvědět na akci, kterou pořádá Nemoc
nice Blansko pro širokou veřejnost. Kurz
Kardiopulmonální resuscitace pro laiky
se bude konat v říjnu tohoto roku. O akci
budeme včas informovat prostřednictvím
tiskové zprávy a na webových stránkách
Nemocnice Blansko (www.nemobk.cz). ■

Infuzní terapie v Nemocnici Blansko
v novém prostředí
Rekonstrukce prostorů neurologické
ambulance zajistila nové, větší a mo
derní prostory pro poskytování infuzní
terapie. Zvýšila se kapacita, rozšířily se

možnosti ambulantní péče, zkrátila se
čekací doba a pacienti mají maximální
pohodlí. Pobyt v nemocničním pro
středí je tak zkrácen jen na nezbytně

Kožní oddělení prodlužuje pracovní
dobu
Rostoucí zájem o služby dermato
venerologického oddělení včetně jeho
nového kožního stacionáře vedl k roz
hodnutí prodloužit pracovní dobu a vyjít
tak vstříc pacientům. Dermatovenerolo

gické oddělení Nemocnice Blansko nyní
poskytuje péči v pracovní dny od 7.00
do 15.30 hod., v úterý až do 18.00 hod.
Objednávejte se prostřednictvím recepce
oddělení na tel.: 516 838 365. ■

nutnou dobu. Infuzní terapie se nachází
na 4. podlaží lůžkové části Nemocnice
Blansko, od 7.00 do 15.30 hod. ■
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z toho třemi monitorovanými, kde jsou pa
cienti pod stálým dohledem erudovaného
sesterského a lékařského personálu. Vzhle
dem k zvyšujícímu se počtu operací a roz
šiřujícímu se spektru operativy se snažíme
v rámci našich ekonomických možností
doplňovat naše technické vybavení, a to
i s přihlédnutím k možnostem zprovoz
nění prakticky připraveného druhého ope
račního sálu. Nyní je např. v plánu nákup
nového anesteziologického přístroje.

„Jednodenní péče je celosvětovým
trendem, který přináší nemocnici
prestiž a uznání,“
říká primář oddělení Jednodenní péče Nemocnice
Blansko MUDr. Stanislav Krejsta.
Můžete shrnout výhody, které
pacientům přináší jednodenní
péče?
Jednodenní péče (dále JDP) je celo
světovým trendem, který se začíná vý
razně prosazovat i u nás. Česká chirur
gická společnost ČLS JEP se podílí na
výraznějším začlenění jednodenní péče
mezi tři základní části chirurgie u nás:
ambulantní, hospitalizační a právě jed
nodenní. Přitom dle světových údajů
i dle České chirurgické společnosti je
naprostá většina pacientů ve světě od
operována právě cestou jednodenní
péče. Výhody pro pacienty jsou zřejmé:
snižuje se riziko nemocničních infekcí,
pacienti netráví v nemocnici tolik času
a jsou ve větší psychické pohodě a zlep
šuje se vztah mezi pacientem a lékařem.

Přináší JDP i některé výhody
lékařům a nemocnicím?
Pro nemocnici přináší oddělení jed
nodenní péče zvýšení prestiže v očích
jak odborné, tak i laické veřejnosti. Lé
kaři blanenské nemocnice, ale i lékaři
z privátních ordinací a okolních zdra
votnických zařízení přivítali možnost
ošetřit své pacienty na našem oddělení.

Vnímáme a jsme rádi za velmi pozitivní
ohlasy ze strany námi ošetřených pa
cientů a jejich pozitivní reference.
Nemocnice se již nezaměřuje jen na
pacienty z blanenského regionu, ale ope
rační výkony u nás absolvují i pacienti
prakticky z celé republiky. Samozřejmě za
splnění podmínek daných vlastním provo
zem oddělení Jednodenní péče na lůžku.

Jaké je technické vybavení
a jaké personální?
Oddělení JDP na lůžku je novou, mo
derní kapacitou, kterou je možné rozdě
lit na dva funkčně na sebe navazující celky,
a to ambulantní část s nepřetržitou pohoto
vostní službou a odbornými ambulancemi
(chirurgie, ortopedie, anesteziologie a amb.
plastické chirurgie) a část operačních sálů
a pozákrokové péče. Zde je k dispozici zcela
nový operační sál vybavený nejmoderněj
šími technologiemi včetně laparoskopické
sestavy, možností radiačně navigované chi
rurgie, metody RFITT k šetrné operaci va
rixů, kompletního technického vybavení
k provádění náročných rekonstrukčních
operačních artroskopií, a to jsem zdaleka
nevyjmenoval vše. Na operační sál nava
zuje tzv. „dospávací“ pokoj s šesti lůžky,

Jaké jsou nejčastější zákroky
prováděné na JDP a s jakými
výsledky?
Na JDP provádíme široké spektrum
operačních výkonů v oborech chirurgie,
ortopedie, plastické chirurgie, a věřím že
v krátké době i gynekologie a urologie.
Naše pracoviště se specializuje zejména
na operativu zhoubných i nezhoubných
onemocnění prsu, laparoskopickou ope
rativu, operativu varixů či operace ne
zhoubných onemocnění konečníku.

Jaký je poměr zákroků
prováděných v celkové
a lokální anestezii?
Z celkového počtu více jak 600 operací
za loňský rok jich bylo cca 60 % provede
ných v celkové anestezii, zbytek připadá
na lokální anestezii. Za první polovinu
letošního roku jsme již odoperovali prak
ticky stejný počet pacientů jako za celý
loňský rok a zastoupení celkových anes
tezií se zvýšilo na cca 75 %.

Jaký je počet zákroků, které si
následně vyžádají navazující
péči či hospitalizaci?
Od 1. 1. 2011, kdy byl slavnostně Pavi
lon Jednodenní péče otevřen, jsme mu
seli řešit jen jednu komplikaci při našem
výkonu, kterou jsme však vyřešili na
našem pracovišti, a pacient byl následně
předán ke sledování na naše navazu
jící pracoviště do Vojenské nemocnice
Brno, odkud byl brzy a v pořádku pro
puštěn domů. Jiné komplikace jsme
nebyli nuceni řešit. To vše je výsledek
pečlivé a kvalitní práce celého týmu JDP.
Děkujeme za rozhovor. ■
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z nich může být účinný systém rehabi
litačního cvičení SM. Toto cvičení po
siluje svaly, které se starají o správné
držení těla, což výrazně sníží bolesti
nejen páteře, ale i kolenních a dalších
kloubů.

Cvičte jako američtí vojáci

Cvičte pro zdraví, cvičte
pro radost, cvičte s námi!
Rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko nabízí celou řadu
programů cvičení pro veřejnost. Pravidelné cvičení významně ovlivňuje váš celkový zdravotní stav. V neposlední řadě
výrazně přispívá k prevenci mnoha civilizačních chorob.
Ale hlavně: Cvičení přináší radost! Rehabilitace blanenské
nemocnice nabízí celou řadu cvičení pro veřejnost. Dnes
vám představíme jednu novinku a jedno originální cvičení
vyvinuté českým lékařem MUDr. Richardem Smíškem.
Bolí vás záda? Pak může
pomoci systém SM
Bolesti páteře trápí mnoho z nás.
Většinou je na vině sedavý způsob ži

vota, ochabnutí svalů a s tím souvise
jící vadné držení těla. Je samozřejmě
vždy na lékaři, aby rozpoznal příčiny
bolesti zad a navrhl řešení. Jedním

TRX je zkratka pro Total body Re
sistance exercise. Tato metoda cvičení
byla opravdu vynalezena americkou ar
mádou, jako nástroj cvičení a posilo
vání. V současné době pronikla metoda
TRX nejen mezi aktivní sportovce, ale
i širokou veřejnost. A její obliba stále
stoupá. Ke cvičení se využívají jedno
duché pásy a odpor vlastního těla. Cvi
čení je opravdu pro každého. Lze upra
vit míru zátěže, škála cviků je různorodá
a náročnost se zvyšuje postupně s ohle
dem na možnosti cvičence. Můžete cvi
čit samostatně, ale zábavnější je cvičení
ve skupinách. Nemocnice Blansko v nej
bližší době zařadí tuto metodu mezi na
bízené procedury.
„Důvodem, proč cvičit u nás, je to,
že cvičíte pod dohledem odborníků,
pod dohledem zdravotnického per
sonálu s možností konzultací s léka
řem,“ říká Miroslava Huvarová, ve
doucí fyzioterapeutka Nemocnice
Blansko, a dodává: „Zavolejte nám na
telefonní číslo 516 838 355 a zeptejte
se na možnosti toho nejlepšího cvi
čení pro vás.“ ■

Rehabilitační oddělení
Nemocnice Blansko,
tel.: 516 838 355

Kdy cvičíme?
14.30

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

15.00

15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
TAI-ČI
SM systém – začátečníci SM systém – začátečníci
aquaaerobic
aquaaerobic
aquaaerobic
aquaaerobic
cvičení pro těhotné
cvičení BOSU
cvičení BOSU
cvičení pro těhotné
SM systém – pokročilí SM systém – pokročilí
cvičení pro seniory
aquaaerobic
aquaaerobic
cvičení na míčích
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„Musíte změnit jídelníček
a své stravovací návyky!“
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Tuto větu mohou velice často slyšet
pacienti po vyšetření na gastroentero
logické ambulanci Nemocnice Blansko.
Uspěchaný životní styl plný stresu, ne
pravidelná strava a její špatná skladba,
to vše může vést k některým onemoc
něním zažívacího traktu. Pak nezbývá
než navštívit odborného lékaře. Jednou
z diagnostických metod je i využití gas
troskopu, přístroje pro vyšetření horní
části zažívacího traktu. Pacienti v Ne
mocnici Blansko jsou nově vyšetřováni
moderním videogastroskopem, který
lékařům umožňuje detailně nahlédnout
do zažívacího traktu. Přístroj je navíc
propojen s digitálním záznamovým
a zobrazovacím zařízením. Gastroskop
poskytuje kvalitní a ostrý obraz, který
na velkém monitoru dokáže zobrazit
i ty nejmenší detaily horní části zažíva
cího traktu. Precizní ovládání přístroje
a jeho parametry zajišťují maximální še
trnost vyšetření.
Každý nový přístroj pořízený Nemoc
nicí Blansko vzbudí mezi pacienty i lékaři
zaslouženou pozornost. Odráží se v něm
další zlepšení služeb, zkrácení čekací
doby a důkaz, že nemocnice drží krok
s vývojem moderní lékařské techniky. ■

Kniha, která stojí za
přečtení:
Ranhojiči, lékaři a porodní báby Blanenska, Kunštátska
a Boskovicka
Zcela ojedinělá publikace autorů
Blahomila Grundy a Jitky Ševčíkové
podává podrobný přehled o rozvoji
zdravotní péče v širším regionu Blan
ska, Kunštátu a Boskovic od prvních
dochovaných zpráv až k r. 1950. Knihu
vydala Nemocnice Blansko, má 112
stran a je doplněna barevnými přílo
hami. Publikace vyjde na 185 Kč a je
k prodeji v Lékařské knihovně Ne
mocnice Blansko (Po, Út, 7–14 hod),
tel: 516 838 424.

Nejrozsáhlejší kapitola, dozajista
i nejzajímavější pro všechny obyvatele
regionu, má název Zdravotníci v ob
cích. Tato část knihy mapuje jednotlivé
obce Blanenska, Kunštátska a Bosko
vicka, u nichž v historickém sledu popi
suje působení jednotlivých zdravotnic
kých pracovníků – lazebníků, ranhojičů,
lékařů, dentistů, lékárníků a také nejčet
nější skupiny porodních bab, tedy ško
lených i neškolených porodních asisten
tek. Prezentace knihy je naplánovaná

Lékařský předpis J. Wankla z roku 1881
na 3. 10. 2012 ve vestibulu u zadního
vchodu Nemocnice Blansko. ■
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Křížovka o ceny
Vyluštěte tajenku a získejte poukaz
v hodnotě 500 Kč na jakékoli zboží
v lékárně Nemocnice Blansko.
Vyplněnou tajenku odešlete na ad
resu Nemocnice Blansko – odd. marke
tingu, Sadová 1596/33, 678 31 Blansko,
na obálku napište Křížovka. Uzávěrka je
15. listopadu 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:
1/ Marta Vymazalová – Rájec - Jestřebí
2/ Roman Magda – Černá Hora
3/ Jitka Králíčková – Adamov
4/ Františka Srncová – Blansko
5/ Jitka Špačková – Jedovnice
Tajenka: Odborný název pro oživo
vání – pozorné čtení našeho časopisu
vám napoví

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
1 zkratka Národního onkologického registru 2 úprava, omezení jídelníčku z důvodů
léčby či hubnutí 3 přístroj, který umožňuje pohled do trávicí soustavy 4 zkratka lékař
ského titulu 5 rehabilitační metoda, systém cvičení 6 zkratka Mezinárodní asociace on
kologických registrů 7 tělesná aktivita, sportování 8 cvičení amerických vojáků 9 zasta
rale lékař, chirurg 10 tepe v nové písni Terezy Kerndlové 11 rejstřík, seznam, katalog

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část, září – prosinec 2012
Služba je k dispozici od 8.00 do 12.00 hodin
Září

3. 11.

MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

1. 9.

MUDr. Houdková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

4. 11.

2. 9.

MUDr. Jílková

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

10. 11. MUDr. Švendová

8. 9.

MUDr. Klapušová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

11. 11. MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327

516 446 398

9. 9.

MUDr. Kovandová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 450

17. 11. MUDr. Vrtělová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 455

15. 9.

MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 190

18. 11. MUDr. Well

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 447 605

16. 9.

MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

24. 11. MUDr. Hanáková

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

22. 9.

MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

25. 11. MUDr. Havlová

Blansko, Pražská 1b

516 418 786

23. 9.

MUDr. Levová

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 447 606

Prosinec

28. 9.

MUDr. Nečasová

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

515 157 112

1. 12.

MUDr. Hepp

Rájec, Šafranice 101

516 434 055

29. 9.

MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

2. 12.

MUDr. Hosová

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

30. 9.

MUDr. Pokorná M.

Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

9. 12.

MUDr. Houdková

Říjen

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

15. 12. MUDr. Jílková

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

6. 10.

MUDr. Pokorný M.

Blansko, A. Dvořáka 4

516 417 621

16. 12. MUDr. Klapušová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

7. 10.

MUDr. Roth

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

22. 12. MUDr. Kovandová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 450

13. 10. MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

23. 12. MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 190

14. 10. MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

24. 12. MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

20. 10. MUDr. Semrádová

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

25. 12. MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

21. 10. MUDr. Staňková

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

26. 12. MUDr. Levová

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 447 606

27. 10. MUDr. Stojanov

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 451

29. 12. MUDr. Nečasová

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

515 157 112

28. 10. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

30. 12. MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

1. 1. 13 MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453
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Kterou píseň ze svého
repertoáru máte nejraději
a která písnička je
nejoblíbenější u vašeho
publika?
Nejraději mám Schody z nebe a An
děla. To jsou písničky, které si všude
a vždycky lidé zpívají se mnou. A to mě
nabíjí energií. Jsou tedy tím pádem nej
oblíbenější u mě i publika.

Umění, to není jen zpěv.
Chtěla byste si vyzkoušet
moderování či herectví?
Skládáte? Píšete si texty?
Malujete?

„Myslím, že každé malé dítě
se bojí doktorů,“
říká zpěvačka Tereza Kerndlová, která zazpívá na Dni
pro děti Nemocnice Blansko a pomůže tak zmenšit
obavy dětí z nemocnice.
Bála jste se jako dítě doktorů
a nemocnice?
Myslím, že každé malé dítě se bojí
doktorů. Co si ale já pamatuji, tak ob
rázek darovaný od paní doktorky za sta
tečnost vždycky zahnal můj náběh na
pláč. 

gly, které mohou lidé zznát, přičemž
další skladby, jež je doplňují, vybírám
podle toho, které jsou nejvhodnější.
Nijak extrémně se ale playlist nemění.

Poznáte podle reakce diváků
během vystoupení, kdo
v publiku sedí? Nebo víte
předem, jaké publikum máte
před sebou? Upravujete podle
toho výběr písniček?
Záleží na tom, o jakou akci se jedná, na
plesích bývají lidé nad třicet let a starší,
pokud se jedná o nějaké slavnosti nebo
jiné venkovní akce, jsou tam lidé všech
věkových kategorií a spousta dětí. Pře
dem můžu tušit, jaké publikum na mě
čeká, a podle toho se i zařídím v rámci
výběru písniček. Do mého vystoupení
jsou vždy zahrnuty mé nejznámější sin

Fotografie zachycují
momentky z nejnovějšího
videoklipu Terezy k letnímu
hitu „Tepe srdce mý“
(foto: Fero Deak)

Vždycky jsem měla vtah k umělecké
tvorbě, a spoustě činností jsem se věno
vala hlavně v dětství. Dnes občas maluji,
když mám čas a chuť. Herectví mě také
začalo nedávno táhnout, ale nepřišla
zatím role, která by mě oslovila. Třeba
jednou…

Které písničky zazpíváte v září
v Blansku na Dni pro děti? Na
co se máme těšit?
Určitě zazní Schody z nebe, Přísahám,
Anděl nebo Holka jako já… Vystoupím
i se svými tanečnicemi a možná že zazní
i nový singl Tepe srdce mý,… To ale ne
mohu slíbit!
Děkujeme za rozhovor. ■
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Když na svém
výletě do lesa
potkáte zmiji

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. ■

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

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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