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Spoleãnost Atomo Projekt 
se sídlem v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

• manipulaãní dûlníky
Nabízíme:
- zajímavé a motivující ohodnocení
- dotované stravování

BliÏ‰í informace: tel.: 516 412 635 (pí. Monika NároÏná) 

nebo na www.atomo.cz (pracovní místa)

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov 326 (areál ZD), 679 21 âerná Hora

telefon: +420 775 904 110
e-mail: lambiservis@post.cz

ZASKLÍVÁNÍ BALKONÒ A LODÎIÍ
Bezrámov˘ i rámov˘ systém 

LAMBI PLAST SERVIS s.r.o.
www.plast-servis.cz

Pane profesore, vût‰ina akcí, kter˘mi
jste pfiipomínali jubileum boskovické ne-
mocnice, jiÏ probûhla. Zb˘vá je‰tû do
konce roku nûjaká dal‰í?

Ano, v pátek 26. fiíjna mohu pozvat
‰irokou vefiejnost na Den otevfien˘ch
dvefií. Zájemci si mohou prohlédnout
napfiíklad operaãní sály, rehabilitaãní
oddûlení a dal‰í místa, kam se bûÏnû
nedostanou. V areálu nemocnice budou
od 9 hodin pfiistaveny vozy Záchranné
lékafiské sluÏby vybavené nejmoder-
nûj‰í technikou. Prezentaci pfiislíbila
poji‰Èovna Ministerstva vnitra, o své
zku‰enosti se formou záÏitkového se-
mináfie podûlí odborníci ze Stfiediska
rané péãe „Domov je doma”, poskytu-
jící sluÏby rodinám, ve kter˘ch se 
narodilo dítû s postiÏením. Této závû-
reãné akce leto‰ního jubilea se úãastní
také Klub pfiátel Boskovicka, ukonãení
celé akce pfiedpokládáme kolem 15.
hodiny. 

Mohu také doporuãit ke zhlédnutí
pÛlhodinovou videoprezentaci, která je
prÛfiezem dûní v nemocnici za posled-
ních 10 let; k souãasnému stavu se vy-
jadfiují primáfii jednotliv˘ch oddûlení.
Video je umístûno na stránkách nemoc-
nice: www.nembce.cz.

majitelem nemocnice, pokraãovat stejnû
úspû‰nû jako dosud. Tedy tak, Ïe vedení na-
‰í spoleãnosti se stará o chod nemocnice po
odborné stránce, zatímco mûsto udrÏuje bu-
dovy, nemovitost, kterou vlastní.

Za poslední dva roky se nám podafiilo
zajistit moderní vybavení pro chirurgii,
kardiologii, operaãní sály, urologii a dal‰í
oddûlení. JiÏ nyní jsme vstoupili do dal-
‰ích jednání s Jihomoravsk˘m krajem; 
argumentujeme tím, Ïe Nemocnice
Boskovice je deklarována jako pátefiní za-
fiízení pro sever kraje, spádová oblast ãítá
cca 100 – 110 tisíc obyvatel. Nám se nyní
jedná o to, dohodnout garantovanou v˘‰i
pfiíspûvkÛ pro následující roky a to pfiede-
v‰ím proto, abychom mohli na základû 
jistoty konkrétní v˘‰e pfiíjmÛ lépe pláno-
vat a vãas zaji‰Èovat napfiíklad obnovu
drahého pfiístrojového vybavení. Krajské
nemocnice v Brnû si stále stûÏují, Ïe jsou
pfietûÏovány pacienty z okolních okresÛ;
abychom mohli tyto pacienty pfievzít, po-
tfiebujeme mimo jiné také zajistit vãasnou
modernizaci pfiístrojové techniky.

Obsazení míst jak stfiednû zdravotnic-
k˘m personálem, tak i lékafii, je problém
asi v celé republice; jak˘ stav je v této
oblasti v Boskovicích?

Urãitû by nebyla pravda tvrdit, Ïe tyto
problémy u nás nejsou, nicménû dafií se
nám udrÏovat personální stav na oddûle-
ních tak, aby nebyla sníÏena kvalita péãe
o pacienty. Vût‰í fluktuace je v oblasti 
pomocn˘ch sil a tfieba i u stfiednû zdravot-
nick˘ch profesí, coÏ je ov‰em dáno samot-
n˘m charakterem práce, která je mnohem
nároãnûj‰í neÏ jinde. Vstoupili jsme do
jednání s Vy‰‰í odbornou ‰kolou zdravot-
nickou v Boskovicích; studentkám, 
budoucím zdravotním sestrám, nabízíme
finanãní podporu v˘mûnou za závazek, Ïe
po vystudování nastoupí v na‰í nemocnici.
Co se t˘ká obsazení odborn˘ch oddûlení
lékafii, tam se pot˘káme s problémy pfiede-
v‰ím generaãními, ale i tyto problémy 
fie‰íme. Urãitû nejsou na místû Ïádné 
katastrofické scénáfie, které se obãas obje-
vují v médiích. 

Pokud bych mûl stav Nemocnice
Boskovice s.r.o., popsat struãnû, tak pro-
blémy, se kter˘mi se pot˘ká zdravotnictví
v celé republice, se nevyh˘bají ani na‰i
nemocnici, ale v souãasnosti se nám dafií
je úspû‰nû fie‰it. 

Pane profesore, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

foto: ph

Jak hodnotíte souãasnou situaci ne-
mocnice z ekonomického hlediska?

PrÛbûÏnû pokraãují jednání se zdravot-
ními poji‰Èovnami, jejichÏ platby jsou na-
‰ím stûÏejním pfiíjmem; rád konstatuji, Ïe
letos se hospodafiení dafií udrÏovat v
ãern˘ch ãíslech. Mûsto Boskovice v sou-
ãasnosti financuje opravu a rekonstrukci
kotelny, kde jiÏ technologické zafiízení 
dosluhovalo. Doufám, Ïe i po leto‰ních vol-
bách bude spolupráce s mûstem, které je

Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o.,
prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc

O souãasném stavu nemocnice v Boskovicích
s jednatelem prof. MUDr. Milo‰em Janeãkem, CSc.

Leto‰ní rok probíhají oslavy v˘roãí 60 let od otevfiení spádové nemocnice v Boskovicích,
která i v souãasnosti zaji‰Èuje zdravotní sluÏby v ‰irokém okruhu na‰eho regionu. Na nûko-
lik otázek odpovûdûl jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o., prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc.

(K
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)


