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V fiíjnu roku 1958 byla slavnostnû 
otevfiena nemocnice v Boskovicích.
Nejdfiíve byla dána do provozu poliklini-
ka a postupnû také v‰echna lÛÏková od-
dûlení - interní, chirurgické, ortopedické,
gynekologicko-porodnické a dûtské,
s celkovou kapacitou 350 lÛÏek. Byla
zavr‰ena snaha trvající 30 let vybudovat
pro tehdej‰í boskovick˘ okres odpovídají-
cí nemocnici. JiÏ od konce 20. let poÏado-
vali pfiedstavitelé mûsta a okresu zafiazení
v˘stavby zdravotnického zafiízení potfieb-
né velikosti do státních plánÛ. Teprve po
válce, v padesát˘ch letech, bylo rozhod-
nuto o v˘stavbû nemocnic okresního typu
v Boskovicích a v Blansku. Blansko se
doãkalo otevfiení vlastní polikliniky aÏ
o 10 let pozdûji, v roce 1968.

V polistopadovém v˘voji pfie‰la bos-
kovická nemocnice do správy mûsta
Boskovice, od roku 1996 provozovala
nemocnici spoleãnost Brumeda s.r.o., po-
zdûji IN Boskovice a.s. V roce 2006 byla
zfiízena Nemocnice Boskovice s.r.o., je-
jímÏ jedin˘m vlastníkem je mûsto
Boskovice. Nemocnice poskytuje zdra-
votní péãi pro spádovou oblast severní

vají moÏnosti financování této akce - jed-
ná se o ãástku kolem 30 mil. Kã.
Modernizace probíhá prÛbûÏnû; v dobû,
kdy tento ãlánek vyjde, by mûli b˘t paci-
enti vy‰etfiováni v˘poãetní tomografií jiÏ
na zcela novém, moderním CT pfiístroji.

Bude tfieba modernizovat operaãní 
sály a urãitû bychom rádi získali vybave-
ní pro magnetickou rezonanci. V tomto
pfiípadû není hlavním problémem finanã-
ní nároãnost (jako u rekonstrukce operaã-
ních sálÛ), ale v‰eobecn˘ nedostatek od-
born˘ch lékafiÛ pro zobrazovací techniku. 

Pfiipravujete nûjaké akce v souvis-
losti s ‰edesátilet˘m v˘roãím?

Vedení nemocnice spolu s vedením
mûsta a dal‰ími subjekty pfiipravilo fiadu
akcí, které mají pfiipomenout jubileum na‰í
nemocnice. Na zaãátku bfiezna se uskuteã-

nil T̆ den zdravé stravy s autogramiádou 
olympioniãky Michaely Hrubé. Pûveck˘
koncert doktorky Ruly Machaãové a jejich
hostÛ se bude konat na Zámku Boskovice
14. záfií. Zámeck˘ skleník bude hostovat ve
dnech 21. a 22. záfií celostátní konferenci
Boskovické medicínské dny, kterou jsme
pfiipravili ve spolupráci s mûstem. Jedná se
o setkání odborníkÛ z chirurgick˘ch, dia-
gnostick˘ch a interních oborÛ; problemati-
ka bûÏné lékafiské praxe bude prezentová-
na formou pfiedná‰ek a diskuze.

V pátek 26. fiíjna pozveme v‰echny zá-
jemce na Otevfien˘ den v nemocnici.
UmoÏníme prohlídku tûch ãástí nemocnice,
které mÛÏeme vefiejnosti zpfiístupnit, napfií-
klad operaãních sálÛ a také vozÛ záchranné
sluÏby vybaven˘ch moderní technikou.

Zatím neznám termín instalace Baby
boxu, kter˘ je pro na‰i nemocnici jiÏ 
objednan˘. Rádi bychom zahájení provozu
tohoto potfiebného zafiízení spojili s dal‰í 
oslavou jubilea nemocnice, formou vy-
stoupení pûveckého sboru Janáãek.

Podafiilo se nám vypátrat první dítû 
narozené v na‰í nemocnici – dnes je to jiÏ
‰edesátilet˘ muÏ. Rozhovor s ním, jeho
maminkou a dobové fotografie také pfii-
spûjí k prezentaci nemocnice. Z dal‰ích
akcí mohu jmenovat prezentaci zdravot-
ních poji‰Èoven a Stfiediska rané péãe
„DOMOV JE DOMA”, které poskytuje
odborné sluÏby, podporu a pomoc rodinám,
ve kter˘ch se narodilo dítû s postiÏením.

Pane profesore, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

ãásti Jihomoravského kraje, ve které Ïije
cca 100 000 obyvatel.

Na otázku, jak hodnotí rozvoj nemoc-
nice od jejího vzniku po dne‰ek, odpo-
vídá prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc.,
jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o.:

V dobû vzniku se jednalo o skuteãnû
moderní nemocnici, nejen architekturou,
ale také vybavením. V následujícím ob-
dobí do‰lo k dal‰ímu rozvoji, byly roz‰í-
fieny poskytované sluÏby, realizovaly se
potfiebné pfiístavby a také se zvy‰ovala
odborná úroveÀ zdravotnického personá-
lu. Po roce 1990 do‰lo k urãitému zane-
dbání pfiedev‰ím interiéru; nedostateãná
údrÏba a obnova vyústila v dne‰ní stav,
kter˘ vyÏaduje rychlou nápravu. Máme
jiÏ vypracovan˘ plán revitalizace vnitfi-
ních prostor; v souãasnosti se projedná-

Nemocnice v Boskovicích.

prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc

Nemocnice Boskovice 60 let poskytuje 
zdravotní sluÏby lidem z ‰iroké spádové oblasti
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