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NEMOCNICE BOSKOVICE
v průběhu pandemie COVID 19

Jednatel RNDr. Dan Štěpánský   

	 Nemocnice	v	Boskovicích	stojí	v	první	linii	boje	s	koronavirem	v	našem	regionu.	
První	vlnu	epidemie	na	jaře	zvládla	dobře	nemocnice	i	celá	naše	společnost;	avšak	
rychlý	nárůst	počtu	nakažených	koncem	léta	a	na	začátku	podzimu	je	 již	vážnější	
hrozba.	Zvládnou	lékaři	a	zdravotníci	v	boskovické	nemocnici	i	tuto	situaci?	Odpovídá	
jednatel	Nemocnice	Boskovice	s.r.o.,	RNDr.	Dan	Štěpánský:

	 Potřebovali	bychom	křišálovou	kou-
li,	abychom	věděli,	kdy	a	jak	skončí	boj	
s	pandemií.	Koronavirová	infekce	Co-
vid	19	se	díky	globalizaci	rozšířila	způ-
sobem,	 se	 kterým	 nemá	 lidstvo	 zku-	
šenost.	Je	pravda,	že	na	jaře	byla	opa-	
tření	v	naší	nemocnici	úspěšná.	Poza-
stavení	 neakutní	 péče,	 kontrola	 všech	
příchozích	 na	 příznaky	 onemocnění,	
vytvoření	dostatečných	rezerv	pro	pří-
jem	nakažených	pacientů	–	to	vše,	spolu	
s	nízkým	výskytem	infekce	v	regionu,	
zaúčinkovalo	tak,	že	jsme	nakonec	měli	
jen	2	nakažené	pacienty,	kteří	ani	neby-
li	dlouhodobě	hospitalizováni.	
	 Bohužel	po	rychlém	letním	uvolnění	je	
současná	situace	mnohem	hrozivější...
	 Podzimní	vlna	má	opravdu	jiný	prů-

běh,	již	nyní	v	půli	října	se	v	regionu	
počty	 pozitivních	 pacientů	 zvedly		
z	 desítek	 na	 stovky.	 Další	 vývoj	 je	
otázkou	především	toho,	jak	se	poda-	
ří	zastavit	šíření	viru	omezením	styků	
v	komunitách.
	 Na	jaře	jsme	zakoupili	PCR	analyzá-
tor	pro	rychlé	testování	pacientů	s	pří-
znaky	 nákazy,	 který	 umožňuje	 získat	
výsledek	během	jedné	hodiny	po	ode-
brání	vzorku.	V	současnosti	je	bohužel	
na	trhu	nedostatek	testovacích	souprav	
a	proto	musíme	odebrané	vzorky	posí-
lat	 do	 laboratoře	 v	 Brně,	 což	 značně	
prodlužuje	testovací	dobu.	
	 Děláme	opatření	pro	případ,	že	bude	
nutno	bojovat	 s	 velkým	počtem	covid	
pacientů	 s	 těžkým	 průběhem	 nemoci;		
je	to	navyšování	počtu	lůžek	pro	infiko-
vané	 a	 s	 tím	 související	 omezení	 ne-	
akutní	lékařské	péče,	vyloučení	návštěv	
a	další	nutná	omezení.	Jelikož	dochází	
také	k	nárůstu	nemocnosti	mezi	zdra-

votnickým	personálem,	využíváme	na	
základě	vládní	vyhlášky	pomoc	medi-
ků,	 frekventantů	 zdravotních	 oborů	
VOŠ	a	také	kohokoliv,	kdo	má	potřebné	
znalosti	a	je	ochoten	pomoci.
	 Jak	velký	dopad	mají	omezující	opat-
ření	na	ekonomiku	nemocnice?
	 Po	jarní	vlně	vyšla	s	platností	k	1.	čer-
venci	vyhláška	MZ	č.	305/2020	Sb.,	tzv.	
„kompenzační	vyhláška“,	která	 reago-
vala	na	snížení	výkonů	hrazených	po-
jišovnami	z	důvodu	nařízených	restrik-
cí;	 v	 našem	zařízení	 tato	vyhláška	do	
značné	míry	vyrovnala	propad	příjmů.	
V	 současné	 situaci	 bude	 opět	 záležet		
na	tom,	jak	se	k	řešení	této	problemati-
ky	 postaví	 ministerstvo	 zdravotnictví.	
Jaká	bude	situace	na	konci	roku,	je	nyní	
nemožné	předjímat.
	 Daří	se	letos	i	přes	mimořádnou	si-
tuaci	zajišovat	potřebné	opravy,	údrž-
bu,	případně	realizovat	další	investič-
ní	akce?
	 Opravy	i	údržba	probíhají	podle	plá-
nu.	 Z	 investičních	 akcí	 jsme	 dokončili	
revitalizaci	zázemí	a	šaten	pro	zaměst-
nance,	 další	 modernizací	 prošlo	 oddě-	
lení	 rehabilitace	–	vodoléčba.	Byla	do-

končena	rozsáhlá	rekonstrukce	stravova-
cího	provozu;	vybavení	kuchyně	je	díky	
investicím	ve	výši	cca	7	mil.	Kč	na	úrov-
ní	odpovídající	současným	požadavkům	
kvalitního	stravování.	V	této	souvislosti	
bylo	třeba	upravit	také	systém	dodávek	
energií	 pro	 stravovací	 komplex.	 Město	
Boskovice	financuje	a	dokončuje	obno-
vu	energetických	zdrojů,	jedná	o	výmě-
nu	kotlů	a	dalších	technologií.	
	 Pokud	se	mám	vrátit	k	současné	si-	
tuaci,	tak	chci	požádat	veřejnost	o	po-
chopení	 a	 podporu	v	 této	 tíživé	době.	
Velmi	rádi	přijmeme	jakoukoliv	perso-
nální	 pomoc,	 především	 od	 bývalých	
zaměstnanců	nemocnice	a	důchodců.
	 Pane	 Štěpánský,	 děkuji	 za	 rozhovor.

Petr Hanáček
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Wanklovo náměstí 1437/4, Blansko,  
tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz
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www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz
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Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Od 15. listopadu 2020 do 15. března 2021 
ARBORETUM ZAVŘENO

Těšíme se na Vaši přízeň v roce 2021


