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Marná sláva, třebíčskou nemocnici jsem v minu-
losti několikrát potřeboval, a člověk nemusí mít vel-
ký postřeh, aby zjistil, že tam probíhají velké změny. 
Pokud nabídne tato instituce Den otevřených dveří, 
byl by hřích takovou šanci nevyužít. 

Nikdy neparkuji na parkovišti u nemocnice, ale 
využívám služeb Riegrovy ulice. Jednak mám oba-
vu, že u nemocnice nebude místo, a jednak není na 
škodu před vstupem do nemocnice trochu rozhýbat 
tělo. 

Je krátce po desáté hodině, sobota 8. září. Na první 
pohled je zřejmé, že se v areálu nadále pilně pracuje. 
Ale mě v první chvíli láká nový pavilon G. Procházím 
jednotlivá podlaží, kde se dokončuje vnitřní vybave-
ní. 

„Právě proto jsme uspořádali Den otevřených dve-
ří v tomto termínu. Za plného provozu už by to nebylo 
možné,“ vysvětluje mluvčí nemocnice Eva Frühwirto-
vá. A dozvídám se z úst ředitelky Evy Tomášové, že je 
možné v nemocnici zcela bezplatně absolvovat něk-
terá vyšetření. 

Proto mířím do budovy, kde kromě jiného lze zjis-
tit, jak vysoký má člověk cholesterol. O tuto infor-
maci je značný zájem, před měřící místností se tvoří 
velká fronta. Nerad předbíhám, ale v rámci pořízení 
fotografií se lidem omlouvám, a oni to chápou, za což 
jim děkuji. 

Od paní, která se na měření podílí, se dozvídám, že 
cholesterol se dá zdědit, anebo se dostaví díky nezří-
zenému životu. To jsou mi věci. Taková informace 
člověka od měření docela odradí. Ještě že se můžu 
vymluvit na tu frontu. 

Ptám se, jak často by měl člověk měření absolvovat. 
Alespoň jednou za dva roky, při preventivní prohlíd-
ce. Paní se na mě pronikavě dívá. Preventivní pro-
hlídka? No, pojďme raději dál. 

V budově s recepcí a lékárnou panuje čilý ruch. 
Zde se zájemci dozvědí, jakou mají hladinu cukru v 

těle, jaký mají tlak a jakou mají krevní skupinu. No 
nic, mířím do východní části nemocnice, podívat 
se na ukázku práce rychlé zdravotní služby, policie a 
hasičů. 

Pracovníci zdravotní služby vysvětlují, jak je složité 
státi se zdravotní sestrou, což je složité i pro mě. A 
protože něco takového mi nehrozí, dávám se na cestu 
zpět. Ještě předtím potkávám ředitelku Tomášovou, a 
ta mi vřele doporučuje alespoň ten tlak a cukr.

Protože u jednoho stolku je právě volno, usedám, 
nechávám se píchnout do prstu, a ustrašeně čekám 

na výsledek. Sláva, cukr v normě, tlak trochu zvýšený, 
ale za to může ta nervozita; a teď ještě ta krevní sku-
pina. 

Ano, mám nulu. Dmu se pýchou. Tu mají jen 
opravdoví géniové: Leonardo da Vinci, Albert Ein-
stein nebo Kačer Donald. Takže ta pýcha opravdu 
není na místě. Když nemocnici opouštím, pomyslím 
si, že jsem si u ní třeba udělal dobré oko, a až ji budu 
potřebovat, tak to vezme v potaz. A na úplný závěr: 
stanice jednodenní péče a stanice léčebny dlouhodo-
bě nemocných se otevírá v pondělí 1. října, hemodia-
lýza ve čtvrtek 4. října. -zt-

LIDÉ si mohli například změřit krevní tlak. Foto: Antonín Zvěřina 

Nemocnice ukázala nové prostory
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