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NEMOCNICE BOSKOVICE
v průběhu pandemie COVID 19
	 Jak	 se	 nemocnice	 v	 Boskovicích	 potýká	 s	 problémy,	 které	 v	 souvislosti		
s	koronavirovou	celosvětovou	pandemií	řeší	celá	společnost?	Na	tuto	i	další	
otázky	odpovídá	jednatel	Nemocnice	Boskovice	s.r.o.,	RNDr.	Dan	Štěpánský:
	 V	návaznosti	na	usnesení	vlády	č.	194	ze	dne	12.	března	a	dalších	upřesňují-
cích,	která	 jsou	směrována	na	získání	kapacit	pro	poskytnutí	zdravotní	péče	
pacientům	COVID	19,	přešla	nemocnice	do	zvláštního	režimu.	V	tomto	režimu	
jsme	přestali	poskytovat	 jinou	lékařkou	péči,	než	řešení	akutních	stavů.	Což	
znamená,	 že	 jsme	 zdravotní	 potíže	 pouze	 diagnostikovali	 a	 pokud	 to	 stav		
pacienta	 umožnil,	 tak	 léčebné	 řešení,	 včetně	 například	 neakutních	 operací,	
jsme	začali	přesouvat	na	pozdější	dobu.		

	 Omezena	 není	 jen	 běžná	 lékařská	
péče,	ale	také	pohyb	všech	osob	v	areá-
lu	nemocnice...
	 Ano,	zavedení	tohoto	opatření	bylo	
nezbytně	 nutné,	 abychom	 před	 mož-
nou	 nákazou	 chránili	 jak	 ostatní		
pacienty,	 tak	 i	 personál	 nemocnice.	
Hlavní	vchod	do	budovy	zůstal	uza-
vřen;	přístup	do	ordinací	i	do	lůžko-	
vé	 části	 je	 možný	 jen	 přes	 vrátnici		
a	 následně	 přes	 speciální	 zdravotní	
kontrolní	stanoviště.	Vyškolení	zdra-
votníci	vybaveni	kompletními	ochran-
nými	pomůckami	na	tomto	stanovišti	
zjišují	 u	 všech	 příchozích	 účel	 ná-
vštěvy	a	současně	hodnotí	jejich	zdra-
votní	 stav	 z	 hlediska	 možných	 pří-	
znaků	 infekce.	 Součástí	 kontroly	 je	
také	měření	tělesné	teploty.
	 Jak	 byl	 nastaven	 standardní	 postup	
při	podezření	na	infekci	COVID	19?
	 V	zadní	části	areálu	jsme	vyčlenili		
a	vybavili	zvláštní	izolované	odděle-	
ní	pro	diagnostikování	pacientů	s	po-

dezřením	na	nákazu.	Těmto	klientům		
je	odebrán	vzorek	k	vyšetření	na	pří-
tomnost	 viru	 v	 laboratoři	 v	 Brně.		
V	 současnosti	 pořizujeme	 vlastní	
analyzátor,	 takže	 výsledek	 vyšetření	
bude	 znám	 během	 několika	 hodin.		
V	 případě	 negativního	 výsledku	 je	
klient	 z	 tohoto	 oddělení	 propuštěn,		
v	 případě,	 že	 testy	 potvrdí	 přítom-	
nost	 viru,	 je	 pacient	 převezen	 na		
specializované	 oddělení	 FN	 Brno,	
které	 je	 vybaveno	 pro	 odbornou		
léčbu.	
	 Předpokládám,	že	provoz	nejen	toho-
to	oddělení,	ale	celé	nemocnice	 je	ná-
ročný	na	vybavenost	kvalitními	ochran-
nými	 pomůckami.	 Je	 zásobování	 tímto	
materiálem	dostatečné?
	 Samozřejmě	v	počátcích	mimořád-

ných	 opatření	 bylo	 zásobování	 pro-
blematické,	 což	 je	 pochopitelné;		
zkušenosti	 s	 rozsahem	 a	 postupem	
pandemie	tohoto	rozsahu	nemá	v	mo-
derní	 době	 prakticky	 nikdo.	 Díky	
podpoře	 Jihomoravského	 kraje,	 za	
kterou	 chci	 poděkovat,	 se	 podařilo	
potřebný	 materiál	 zajistit.	 V	 součas-
nosti	 máme	 skladem	 již	 dostatečné	
zásoby.
	 Zvládnutí	této	krizové	situace	však	
nespočívá	 jen	 v	 materiálovém	 vy-	
bavení,	 nejdůležitější	 je	 vysoké	 pra-
covní	 nasazení	 lékařů,	 zdravotníků		
a	všech	dalších	zaměstnanců	nemoc-
nice;	tedy	těch,	kteří	jsou	v	tomto	boji	
s	 pandemií	 skutečně	 v	 první	 linii.	

Rád	bych	především	jim	touto	cestou	
poděkoval.
	 Můžete	se	stručně	zmínit	o	ekonomic-
ké	situaci	nemocnice?
	 V	roce	2019	se	nám	dařilo	hospo-
dařit	velmi	dobře;	i	když	ještě	nemá-
me	 konečné	 vyúčtování	 záloh	 od	
zdravotních	pojišoven,	tak	je	jisté,	že	
na	provozní	náklady	jsme	si	nejen	vy-
dělali,	ale	bude	i	nějaký	přebytek.
	 Jaký	 dopad	 budou	 mít	 opatření	
COVID	19	na	letošní	hospodaření	je	
zatím	ve	hvězdách,	dochází	sice	k	po-
malému	 návratu	 k	 normálu,	 ovšem	
tento	náběh	nutně	musí	být	pozvolný	
a	opatrný.	 Jsem	ale	optimista	a	dou-
fám,	že	stát	nám	ztráty	vzniklé	reali-
zací	restrikcí,	které	nařídil,	uhradí.	Je	
třeba	si	uvědomit,	že	v	době	karanté-
ny	 jsme	 neprováděli	 běžné	 léčebné	
úkony,	tedy	tu	činnost,	která	nám	za-
jišuje	příjmy	od	pojišoven.
	 V	oblasti	 investic,	kde	 jsme	odká-
záni	 na	 dotace,	 je	 otázka	 jaké	 mož-
nosti	 financování	 bude	 mít	 město,	
kraj	 i	 stát.	 V	 současnosti	 pokračují	
nákupy	přístrojového	vybavení	a	dal-
ší	 zdravotní	 techniky	 hrazené	 z	 vel-	
ké	 části	 z	 výzvy	 IROP	 31.	 Je	 však	
pravděpodobné,	 že	 plány	 na	 nové		
parkoviště,	 revitalizaci	 interiérů		
a	ostatní	větší	investiční	akce	budeme	
muset	odložit.	
	 Pane	 Štěpánský,	 děkuji	 za	 rozho-
vor.	 Petr Hanáček
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