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Jednatel nemocnice Dan Navrátil,
MSc, MBA a vedoucí oddûlení labo-
ratofií Ing. Anna Páchová vysvûtlili
pfiítomn˘m, proã do‰lo k organizaã-
nímu spojení pÛvodnû dvou samo-
statn˘ch laboratofií, jaké stavební 
úpravy si to vyÏádalo, popsali novou
logistiku a Ing. Anna Páchová pak
pfiedstavila nov˘ analyzátor, zapÛjãe-
n˘ firmou Siemens.

Nové laboratofie si pfii‰el prohléd-
nout i starosta mûsta Ing. Jaroslav
Dohnálek a ãlenové rady mûsta Ing.
Franti‰ek Sivera a Ing. Radek Mazáã.

Sjednocení provozu hematologie
a biochemie pfiinese úsporu i zlep‰ení
komfortu pro pacienty a zdravotníky.
Za pouh˘ch 500 tisíc korun umoÏnila
spoleãn˘ pfiíjem vzorkÛ, roz‰ífiení
prostor laboratofie, sjednocení labora-
torního informaãního systému.

„Laboratofi se dfiíve skládala z
nûkolika men‰ích ãástí, coÏ zamûst-
nancÛm komplikovalo pohyb v tomto
prostoru. Provoz tam byl neefek-
tivní, tok materiálu nepfiehledn˘.

Plochu jsme proto pfiedûlali na jednu
velkou místnost moderního stfiihu.
UmoÏÀuje to také vût‰í zastupitel-

nost personálu,” fiíká jednatel ne-
mocnice Dan Navrátil, MSc, MBA.
Novinku pozitivnû pocítí i pacienti.
„UÏ nebudou tápat, ke kterému
okénku mají vzorky doruãit. V‰e
je nyní v jednom,” vysvûtluje
Navrátil.

Slouãení dvou linií laboratorní-
ho informaãního systému pfiinese
usnadnûní práce nejen lékafiÛm
v nemocnici, ale také lékafiÛm ze
spádové oblasti Boskovic. „Jedna
databáze pacientÛ, jedna Ïádanka
a jeden v˘sledkov˘ list pfiispívá ke
komplexnímu hodnocení laborator-
ních v˘sledkÛ. V˘sledky vy‰etfiení
jsou navíc doruãeny ve velmi krát-
kém ãase,” pochvaluje si vedoucí
oddûlení laboratofií Ing. Anna
Páchová.

Jeden vzorek, více informací
Vût‰í kus práce odvedou za-

mûstnanci laboratofie i díky nové-
mu analyzátoru, kter˘ nemocnici
v˘mûnou za star˘ pfiístroj zapÛjãi-
la firma Siemens. „Na‰i práci po-
sunul na vy‰‰í úroveÀ. Kombinuje
ãtyfii mûfiící systémy, a dovoluje
kontinuální vkládání vzorkÛ v rÛz-
n˘ch typech zkumavek. Místo
dvou odbûrÛ ve dvou zkumavkách
tak mÛÏeme dûlat jen jeden odbûr.
Pfiiná‰í nám to úsporu nákladÛ na
materiál, a jak uÏ bylo fieãeno,
i vy‰‰í komfort pacientÛm,” ko-
mentuje pfiínos nového pfiístroje
vedoucí laboratofií. Pracovníci 
laboratofie tak podle ní zvládnou
najednou analyzovat více vzorkÛ,
a také z jednoho vzorku zjistí více
informací. Dan Navrátil upozorÀu-
je, Ïe v âesku je podobn˘ch pfií-
strojÛ velmi málo. „Jde o novinku,
zatím jsou v provozu moÏná na
dvou pracovi‰tích kromû na‰eho,”
podot˘ká. 

Text a foto: Ing. Jaroslav Parma
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Nemocnice pfiedstavila upravené laboratofie
Ve stfiedu 3. záfií 2014 pfiedstavilo vedení Nemocnice Boskovice s.r.o. vefiejnosti novû upravené klinické laboratofie.

Laboratofie si prohlédli lékafii i zástupci mûsta Boskovice.

Citát pro tento mûsíc

AÏ ti bude v Ïivotû nejhÛfi,

otoã se ke slunci a v‰echny

stíny padnou za tebe.
John Lenon

www.vrba.cz


