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FOTOTERAPIE, zleva prim. MUDr. Alena Holubová, staniční sestra Bc. Jitka 
Syslová, MUDr. Jaroslav Belvončík.  Foto Jitka Mácová

Přátelé, partneři, bývalí paci-
enti, veřejnost, toto všechno 
jsou dárci, kteří se podíleli na 
financování mnoha vybavení 
v třebíčské nemocnici. Zajistili 
tak zvýšení kvality poskytované 
péče obyvatelům Třebíče, ale 
také dalším pacientům celého 
třebíčského regionu. 
� Antonín Zvěřina

V roce 2021 bylo nakoupeno sedm 
moderních přístrojů. Hodnota pří-
strojového vybavení pořízeného z 
finančních darů se vyšplhala na čtyři 
a čtvrt milionu korun. Gynekologic-
ko-porodnické oddělení, konkrétně 
porodní sály, nově zdobí ultrazvuko-
vý přístroj Vscan Air. 

Jedná se o převratný bezdrátový 
ultrazvukový přístroj, který umožňu-
je rychlé skenování celého těla kdy-
koliv a kdekoliv. „Ultrazvuk je využí-
ván při sledování aktuálního stavu 
rodiček na porodních boxech a přispí-
vá ke zpřesnění a zrychlení rozhodo-
vání v akutních stavech a komplika-
cích,“ vysvětluje funkci bezdrátového 
ultrazvuku ředitelka nemocnice Eva 
Tomášová. Financování ultrazvuku 
v celkové hodnotě 192 tisíc zajis-
tily firmy Dřevozpracující výrobní 
družstvo, Wera Werk s.r.o. a TIPA 
Telekom plus a.s.

Opravdu velkou radost ze zakoupe-
ní přístroje fototerapie mělo novoro-
zenecké oddělení. Léčba novoroze-
necké žloutenky se pomocí tohoto 
přístroje výrazně zkracuje. „Což vel-
mi ocení každá novopečená mamin-
ka, čekající na okamžik uzdravení a 
propuštění svého miminka domů,“ 
komentuje přínos fototerapie ředi-
telka Tomášová. 

Pořizovací cena fototerapie byla 

� Fundus kamera pro oční oddělení  1.206.007 Kč

� Ultrazvuk pro urologické oddělení  1.143.450 Kč

� Perimetr pro oční oddělení  602.580 Kč

� Analyzátor COBAS pro centrální laboratoře  302.411 Kč

� Cystoskop pro urologické oddělení  241.049,35 Kč

� Diagnostický přístroj InBody 370s pro oddělení nutriční terapie  235.950 Kč

� Lůžka pro LDN 7 ks  227.291,75 Kč

� Bezdrátový ultrazvuk Vscan Air pro gyn-por oddělení (porodní sály)  194.500 Kč

� Fototerapie pro novorozenecké oddělení  134.372,92 Kč

� Hodnota celkem  4.287.612,02 Kč

Dárci pomohli třebíčské nemocnici

134 tisíc korun. Na fototerapii se 
složilo mnoho dárců, kteří přispěli 
do veřejné sbírky, dále obce z našeho 
regionu a společnost Nutricia a.s.

Pro pacienty ambulance i stan-

dardního urologického oddělení byl 
v říjnu zakoupen nový ultrazvukový 
přístroj nejvyšší třídy a rigidní cys-
toskop. Pořizovací cena ultrazvu-
ku byla 1 milion a  143 tisíc korun. 

Přehled položek pořízených z darů v roce 2021 
(ceny včetně DPH):

Oční dětská ortoptická ambulan-
ce disponuje třemi novými přístroji. 
Konkrétně se jedná o přístroj chei-
roskop, acoustic locator a campbell 
stimulator v celkové pořizovací hod-
notě 105 tisíc korun. Přístroje slouží 
k léčbě tupozrakosti dětí.

Děti s poruchami zraku se mohou 
těšit na přístroj cheiroskop, který 
slouží ke zlepšení funkce binokulár-
ního vidění, kdy jedno oko sleduje 
obrázek a druhé papír a tužku. Sou-
časně se malý pacient snaží obrázek 
nakreslit. 

Druhou novinkou je acoustic loca-
tor, na kterém procvičují své vidění 
děti s amblyopií. Tato funkční vada 
zraku postihuje zpravidla jedno z 
očí a projevuje se snížením zrakové 
ostrosti. Cílem při cvičení je obkres-
lení obrázku na kovovém plátu. Při 
doteku pera mimo obrysy obrázku 
zazní zvukový signál.

Campbell stimulator je velmi účin-
ný při léčbě tupozrakosti dětí. Spo-

léhá na aktivní a kontrolní stimulaci 
oka. Otáčející se pruhy představují 
jednoduché stimuly povzbuzující sít-
nici jak prostorově, tak lokalizovaně. 

Oční ortoptickou ambulanci týdně 
v třebíčské nemocnici navštíví přes 
20 dětí. 

„Vybavení, na kterém děti dopo-
sud trénovaly svůj zrak, bylo v někte-
rých případech přibližně 40 let sta-
ré. Výměna přístrojového vybavení už 
byla akutní,“ popisuje situaci v oční 
ambulanci ředitelka nemocnice Eva 
Tomášová.

Na financování přístroje cheiro-
skop za 31 tisíc korun a cambell sti-
mulárotu za téměř 40 tisíc korun se 
podíleli občané Třebíče a blízkého 
okolí, kteří přispěli do vánoční sbír-
ky města Třebíč. „Ráda bych podě-
kovala městu Třebíč za uspořádání 
vánoční sbírky i všem, kteří do ní při-
spěli. Děkuji především za naše dětské 
pacienty,“ ocenila finanční podporu 
ředitelka Tomášová. OČNÍ oddělení má k dispozici špičkové vybavení. Foto: archiv nemocnice

Děti s poruchou zraku se léčí 
na špičkovém vybavení

Ultrazvuk od společnosti MED-
KONSULT byl z části financován 
prostřednictvím dotačních prostřed-
ků Nadace ČEZ a obcí Dukovany, 
Mohelno, Nárameč a Petrovice a 
také se finančně podílelo mnoho dal-
ších obcí z našeho regionu.

Pořizovací cena rigidního cysto-
skopu je téměř čtvrt milionu korun. 
Na financování cystoskopu od spo-
lečnosti Olympus Czech Group, 
člena koncernu, se výrazně podílel 
dotací Nadační fond MUŽI PROTI 
RAKOVINĚ a také společnost Jaro-
měřická mlékárna.

Oční oddělení zakoupilo fundus 
kameru v pořizovací hodnotě 1 mili-
on a 206 tisíc korun a nový perimetr 
za 602 tisíc korun. Na tyto přístro-
je byly použity dary od města Tře-
bíč a společností Huhtamaki Česká 
republika a VODÁRENSKÁ AKCI-
OVÁ SPOLEČNOST. 

Centrální laboratoř byla dovybave-
na analyzátorem COBAS za 302 tisíc 
korun, který zaplatila společnost 
PKS stavby. Oddělení nutriční tera-
pie nyní disponuje diagnostickým 
přístrojem InBody 370s za bezmála 
236 tisíc korun, na jeho financování 
se podílely společnosti TTS energo a 
TOMIreko. 

Pacienti léčebny dlouhodobě 
nemocných díky dárcům odpočívají 
na sedmi nových lůžkách za 227 tisíc 
korun, na jejichž financování se vel-
kou měrou podílel dotacemi Morav-
skobudějovický mikroregion a obec 
Březník.

Nemocnice Třebíč si každého 
finančního daru velmi váží. „Děkuje-
me, štědří dárci nám pomáhají zvyšo-
vat úroveň jednotlivých vyšetření našich 
pacientů i celkového komfortu při hos-
pitalizaci,“ doplňuje svoje poděková-
ní ředitelka Tomášová.


