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Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Po dobu uzavření restaurací 
dle nařízení vlády 

ROZVOZ 
+ VÝDEJNÍ OKÉNKO
11:00–20:00 h

 516 453 977

PIZZERIA VENEZIA
Kpt. Jaroše 24a, 680 01 Boskovice

www.pizzeria-venezia.cz

Venezia
PIZZERIA 

RESTAURANT

TRADICE VÍCE JAK 20 LET

V NABÍDCE 
DENNÍ MENU 11:00–14:00 h
 PIZZA (i bezlepková)
	 TĚSTOVINY
	 POKRMY Z KUŘECÍHO
 VEPŘOVÉHO I HOVĚZÍHO
	 SALÁTY
	 DEZERTY

Výzva pro pacienty blanenské nemocnice

Prostory centrálního příjmu Nemocnice Blansko prošly rekonstrukcí 
	 Nejen	novými	podlahami	a	nábytkem,	ale	také	novými	přístroji	bude	nyní	
vybavena	ambulance	urgentního	centrálního	příjmu	Nemocnice	Blansko.	Pro-
story,	skládající	se	ze	tří	místností,	v	posledních	týdnech	prošly	celkovou	re-
konstrukcí.	Téměř	milionovou	investici	nemocnice	hradila	z	vlastních	zdrojů.		
	 „V	 těchto	 třech	 místnostech	 jsme	 schopni	 pacienta	 vyšetřit,	 stabilizovat		
a	poslat	dál	na	příslušné	oddělení,“	vysvětluje	vedoucí	lékař	centrálního	příjmu	
Nemocnice	Blansko	Vladimír	Navrátil.	Součástí	ambulance	je	i	tzv.	expektač-	
ní	 lůžko,	 na	 němž	 mohou	 lékaři	 pacienta	 přivezeného	 z	 jakéhokoliv	 jiného		
oddělení,	ambulance	nebo	ze	záchranky	napojit	na	monitor	vitálních	funkcí,	
případně	mu	poskytnout	rozšířenou	resuscitační	péči.	
	 Právě	monitor	vitálních	funkcí	se	vedení	nemocnice	rozhodlo	pořídit	nový,	
stejně	jako	přenosný	defibrilátor.	„V	ambulanci	se	doposud	používal	starší	typ	
monitoru	vitálních	funkcí.	Aby	bylo	umožněno	propojení	s	modernizovaným	
systémem,	odsouhlasilo	vedení	Nemocnice	Blansko	nákup	nového	monitoru,	
který	propojení	umožňuje.	Bude	tak	zajištěna	potřebná	péče	po	pacienty	cent-
rálního	příjmu,“	říká	ředitelka	Nemocnice	Blansko	Vladimíra	Danihelková.
	 Přenosný	defibrilátor	je	další	potřebné	vybavení	resuscitačního	týmu	na	cen-
trálním	příjmu.	Resuscitační	tým	zasahuje	v	areálu	Nemocnice	Blansko	v	pří-
padě	 ohrožení	 života.	 „Díky	 novému	 přístroji	 se	 zvýší	 kvalita	 a	 bezpečnost	
zdravotní	péče	nejen	na	příslušném	oddělení,	ale	i	v	celém	areálu	nemocnice,“	
doplňuje	Danihelková.	
	 Urgentní	příjem	v	Nemocnici	Blansko	funguje	od	roku	2004	a	podle	nového	
nařízení	 Ministerstva	 zdravotnictví	 patří	 do	 celorepublikové	 sítě	 urgentních	
příjmů.	Původně	vznikl	pouze	pro	 interní	oddělení,	 ovšem	v	 současné	době	
slouží	pro	všechna	oddělení	nemocnice	kromě	jednodenní	chirurgie,	která	má	

svou	příjmovou	ambulanci.	„Ale	když	mají	na	oddělení	jednodenní	péče	něja-
kého	pacienta,	který	je	oběhově	nebo	dechově	nestabilní,	předávají	nám	ho	na	
monitoraci,“	podotýká	vedoucí	lékař	centrálního	příjmu.	
	 Za	období	leden	až	říjen	roku	2019	bylo	přivezeno	ZZS	JMK	na	urgentní	
příjem	celkem	2059	pacientů.	Ve	stejném	období	bylo	ošetřeno	3296	pacientů	
na	lékařské	pohotovostní	službě.	 Text a foto: Marie Kalová

	 Nemocnice	Blansko	prosí	všechny	
pacienty,	kteří	se	z	nějakého	důvodu	
nemohou	 nebo	 nechtějí	 dostavit	 na	
objednaný	odběr	na	Covid-19,	aby	se	
odhlásili,	 a	 to	 bu	přes	 elektronický	
formulář,	 nebo	 na	 telefonní	 lince		
+420	601	086	145	(v	pracovní	dny	od	
13	do	15	hod.).	„Běžně	se	totiž	stává,	
že	10	%	pacientů	se	na	odběry	vůbec	
nedostaví,	 čímž	 samozřejmě	 zabírají	
místo	 dalším,	 kteří	 se	 potřebují	 ne-
chat	 otestovat,“	 upozorňuje	 ředitelka	
blanenské	nemocnice	Vladimíra	Da-
nihelková.		
	 Nemocnice	 Blansko	 od	 začátku	
října	 provádí	 odběry	 na	 Covid-19		
pacientům,	kteří	mají	doporučení	od	
praktického	 lékaře	 nebo	 hygienické	
stanice.	 „Počet	 odběrů	 je	 limitován	
zejména	 externí	 smluvní	 laborato-	
ří,	 která	 vzorky	 vyšetřuje.	 Začínali	

Nová ambulance urgentního centrálního příjmu Nemocnice Blansko

Odběrové pracoviště na Covid-19

jsme	 na	 padesáti	 odběrech	 denně,	
průběžně	 se	však	 snažíme	 s	 labora-
toří	 komunikovat	 a	 během	 měsíce		
se	 podařilo	 denní	 počet	 odběrů	 na-
výšit	 na	 dvojnásobek.	 I	 nadále	 se		
budeme	snažit	reagovat	na	celkovou	
situaci	a	v	případě	potřeby	jsme	při-
praveni	 k	 dalšímu	 navyšování,“	 do-
dává	Danihelková.	
	 A	 jak	 vypadá	 pracovní	 den	 zdra-
votníků,	kteří	vzorky	odebírají?	Per-
sonál	musí	ráno	–	než	se	oblékne	do	
neprodyšných	 kombinéz	 –	 připravit	
veškeré	 administrativní	 záležitosti.	
Vytiskne	 a	 zkontroluje	 e-žádanky,	
aby	 pak	 pobyt	 pacienta	 v	 odběrové	
místnosti	 byl	 co	 nejkratší.	 Lidé	 jsou	
objednáni	 po	 dvou	 minutách	 a	 za		
tuto	 dobu	 jsou	 také	 skutečně	 odba-	
veni.	 Stačí	 přijít	 /	 přijet	 na	 čas	 do		
venkovního	 areálu	 nemocnice	 a	 za	

pár	 minut	 jej	 již	 opouštějí.	 Parkova-	
cí	 místa	 jsou	 k	 dispozici	 a	 fronty	 se	
netvoří.	
	 Po	 dobu	 provádění	 odběrů	 perso-
nál	 musí	 vydržet	 v	 ochranných	 po-
můckách,	 které	 po	 tento	 čas	 nesmí	
sundat,	 nemůže	 se	 napít,	 dojít	 si	 na	
toaletu.	 Jakmile	 odejde	 poslední		
pacient,	 zaměstnanci	 sundají	 kombi-
nézy,	 přesunou	 se	 k	 telefonu	 a	 vyři-	
zují	 objednávky	 pacientů,	 kteří	 se		
na	odběry	z	nějakého	důvodu	nemo-
hou	 nebo	 nechtějí	 objednat	 elektro-
nicky.	
	 Přesný	postup	objednávání	na	odbě-
ry	na	Covid-19	najdete	na	adrese	htt-
ps://www.nemobk.cz/testovani-covid/.	

Text a foto: Marie Kalová


