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Blansko a okolí

Policisté kontrolovali 
Ïelezniãní pfiejezd

Premiér v blanenském 
Domovû OLGA

V úter˘ 28. ãervence t. r. zavítal premiér
vlády âR, Bohuslav Sobotka, do stacio-
náfie pro lidi s mentálním postiÏením
v Blansku, kter˘ zfiídilo a provozuje Hnutí
Humanitární Pomoci (HHP). Tuto svoji
náv‰tûvu vykonal v rámci své cesty po
jiÏní Moravû. Doprovázela jej námûstky-
nû pro rodinnou a sociální politiku, paní

Zuzana Stöcklová, z Ministerstva práce
a sociálních vûcí. 

Pan premiér si pro‰el provoz zafiízení
a v pfiátelském rozhovoru se zajímal
o problémy nejen Domova OLGA, ale
i v‰eobecnû neziskov˘ch organizací, kte-
ré poskytují sociální sluÏby. 

Text a foto: Domov OLGA

Nové prostory lékárny.

Premiér sleduje práci klientÛ, vpravo námûstkynû Stöcklová a Jana
Kratochvílová, fieditelka HHP.

Diakonie pofiádá nové kurzy v Blansku
Diakonie âCE a spolupracující Oblastní charita Blansko Vás zvou na kurzy s tématikou Péãe a závûr Ïivota. Jeden je urãen profesio-
nálÛm, dva laick˘m peãujícím a jeden seniorÛm. 

Podrobnosti a registrace na www.pecujdoma.cz
nebo telefonech 739 244 875 a 734 171 231. 
Kurzy jsou financovány z Programu implementa-
ce ‰v˘carsko-ãeské spolupráce, pro úãastníky
jsou zdarma. 

Kurzy se konají v budovû Oblastní charity Blansko na Komenského 19 (poblíÏ Ïelezniãní stanice Blansko-mûsto):
Sobota 5. záfií 2015 - 9.00-13.00 Pomáhající profese u lÛÏka umírajícího (pro profesní skupiny). 

13.30-17.30 Doprovázení váÏnû nemocného – teoretická ãást (pro laické peãující).
Úter˘ 8. záfií 2015 - 10.30-12.30 Úkoly Ïivotního podveãera (pro seniory). 

13.00-16.00 Doprovázení váÏnû nemocného – praktická ãást (pro laické peãující).

Odkaz pfiímo na akci: http://www.pecujdoma.cz/akce/pece-a-zaver-zivota-kurzy-v-blansku/

Novinka ve zmodernizované lékárnû

Spoleãnû s ãervencov˘m otevfiením no-
vû zrekonstruované lékárny pfiedstavuje
blanenská nemocnice novinku, a to
Zákaznickou kartu. Ta nabízí klientÛm fia-
du v˘hod a samozfiejmû i slevy na vybra-
n˘ sortiment lékárenského zboÏí. 

Hlavní benefit nové Zákaznické karty je
kontrola vzájemného pÛsobení vydávan˘ch
léãiv. Pfii pouÏití Zákaznické karty dojde
v prÛbûhu v˘deje lékÛ v lékárnû ke kontro-
le vzájemn˘ch úãinkÛ nejen mezi právû 
vydávan˘mi léky, ale i tûmi z klientovy his-
torie. Díky záznamÛm o v‰ech prodejích na
kartû dochází i ke kontrole historie sorti-
mentu z volného prodeje, a tudíÏ pfiedchá-

Pfiedpisy poru‰ují fiidiãi
i chodci. Aãkoli nehod na Ïelez-
niãních pfiejezdech neub˘vá, stá-
le se najdou tací, co poru‰ují
pfiedpisy. Právû díky spûchu
a hazardu fiidiãÛ i chodcÛ dochá-
zí k závaÏn˘m pfiestupkÛm na
Ïelezniãních pfiejezdech, které
nezfiídka konãí zranûním i smrtí.
Právû z tûchto dÛvodÛ kontrolují
policisté i situaci na Ïelezniãních
pfiejezdech. V pondûlí 3. srpna
v odpoledních hodinách uskuteã-
nili takovouto dopravnû bezpeã-
nostní akci i blanen‰tí policisté.
Spolu s mûstsk˘mi stráÏníky
kontrolovali Ïelezniãní pfiejezd
pfiímo ve mûstû Blansko. Sedm
fiidiãÛ vjelo na Ïelezniãní pfiejezd
v dobû, kdy to bylo zakázáno.

Pfiedpisy poru‰il i jeden cyklista a deset chodcÛ.
Pfiestupky fie‰ili policisté blokovou pokutou, ãtyfii
fiidiãi se budou zodpovídat u správního orgánu.

por. Mgr. Alice Musilová, 
PâR – K¤P Jihomoravského kraje

Foto: L. Kunc

zení vzniku moÏn˘ch nevhodn˘ch kombi-
nací volnû prodejn˘ch pfiípravkÛ s pfiede-
psan˘mi léky. Systém Zákaznick˘ch karet
tedy hlídá, zda je kombinace léãiv správná
a upozorní i na duplicitní v˘deje.

Dal‰í benefit Zákaznické karty spoãívá
v moÏnosti získat slevu pût procent na ve‰-
ker˘ sortiment lékárny Nemocnice Blansko,
kter˘ nepatfií do skupiny registrovan˘ch lé-
kÛ nebo zdravotnick˘ch pomÛcek. Sleva se
t˘ká napfiíklad kojenecké v˘Ïivy, potravino-
v˘ch doplÀkÛ, nûkter˘ch ãajÛ, kosmetiky,
obuvi a dal‰ího sortimentu.

K získání karty staãí vyplnit jednodu-
ch˘ formuláfi pfiímo v lékárnû. Stávající 
lékové a klientské karty budou platit i na-
dále a postupnû budou vymûÀovány za 
novou Zákaznickou kartu.

Text: Bc. Katefiina Ostrá
Foto: archiv Nemocnice Blansko


