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Telefonní seznam Nemocnice Blansko (14.09.2014)
(použijte s provolbou 516 838 ..., např. 516 838 111 pro přímé volání na infocentrum)
pracoviště
ADMINISTRATIVA
Ředitelství

jméno

ředitelka
sekretariát ředitelky
FAX sekretariát ředitelky
ekonomická náměstkyně
náměstek pro LPP
náměstkyně pro nelékařskou péči
tisková mluvčí
lékařská knihovna (po, út 7:00–14:00)

tel. klapka

MUDr. Danihelková Vladimíra, MBA
Kalová Lenka
Ing. Kurzová Ivana
MUDr. Kubiš Jaroslav
Mgr. Klesková Jana
Bc. Ostrá Kateřina
Ševčíková Jitka

100
101
516 417 649
110
146
103
107
424

Oddělení ekonomické
Pokladna
Oddělení personální a mzdové
vedoucí
Bc. Machačová Eva
Provozně technický úsek
provozně technický náměstek
Ing. Korčák Josef
účetní
Štrajtová Gabriela
Informační centrum
spojovatelka
Vrátnice / vjezd
Oddělení stravovacích služeb
vedoucí
Smíšková Zdeňka
nutriční terapeutky
občerstvení – vedoucí
Dočekalová Marcela
Úsek nelékařské péče
zdravotně-sociální pracovník
Pernicová Jarmila
Úsek léčebně preventivní péče
klinický farmaceut
Mgr. Duda Jaroslav
LÉKÁRNA
vedoucí
PharmDr. Streitová Jana
prodejna zdravotnických potřeb
ODDĚLENÍ RADIODIAGNOSTIKY A NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Radiodiagnostika
primář
MUDr. Kolmačková Dana
evidence, příjem
zelená linka – mamografie
pracoviště CT
Nukleární medicína
evidence ambulance
ošetřovna - sestry
CENTRÁLNÍ PŘÍJEM
vedoucí lékař
MUDr. Navrátil Vladimír
ODDĚLENÍ KLINICKÝCH LABORATOŘÍ
vedoucí
Ing. Tichý Alois
vedoucí laborant
Chaloupková Zita
evidence žádanek
ODDĚLENÍ INTERNÍ
Ambulance
Ambulance interní
lékař
MUDr. Juránková Ludmila
lékař
MUDr. Kučírek Milan
sestra
Odehnalová Lucie
Ambulance kardiologie
ultrazvuk
Musilová Alena
diagnostické centrum JIP
lékař
MUDr. Valenová Hana
Ambulance alergologie
sestra
Odehnalová Marie
Gastroenterologická
lékař
MUDr. Blažková Alena
ambulance
sestra
Nečasová Jitka
GEA – endoskopie
Endoskopické centrum
plicní – bronchoskopie
Holíková Šárka
Ambulance hematologie lékař
MUDr. Bartošová Romana
Ambulance diabetologie lékař
MUDr. Lachmanová Jitka
Ambulance interní
lékař
MUDr. Navrátil Vladimír
Ambulance
lékař
MUDr. Machačová Jana
endokrinologie
Ambulance plicní I.

159
116
120
121
111
149
140
141
481
157
166
160
162

180
185
800 149 485
189
345
245
301
170
173
176

303
304
305
314
315
307
306
300
302
312
376
308
310
311

Ambulance plicní II.
Lůžka

374

primář
ošetřovna SLF st. A - sestry
ošetřovna SLF st. B - sestry
ošetřovna SLF st. C - sestry
ošetřovna následné péče - sestry
centrála JIP
intermediální péče
ODDĚLENÍ NEUROLOGIE
Ambulance
ambulance I. lékař
ambulance I. sestra
ambulance II. lékař
ambulance II. sestra
infuzní terapie
EEG
EMG
Lůžka
primář
centrála JIP A
centrála JIP B
ošetřovna - akutní lůžka
ODDĚLENÍ REHABILITAČNÍ
Ambulance
recepce
elektroléčba
Lůžka
primář
ošetřovna
ODDĚLENÍ KOŽNÍ
recepce
primář
stacionář / ambulance IV.
pracovna sester
lymfoterapie
ODDĚLENÍ NEFROLOGIE
primář
ošetřovna - sestry
stacionář
ODDĚLENÍ JEDNODENNÍ PÉČE
Ambulance
recepce
primář
anesteziologická ambulance
specializovaná ambulance
chirurgická ambulance
ortopedická ambulance
Operační sál, pozákroková péče
pozákroková péče
OSTATNÍ AMBULANCE
lékař
Praktický lékař
sestra
LSPP dospělých
lékař
ORL
sestra
logopedie I.
logoped
logopedie II.
logoped
dětská endokrinologie lékař
dětská nefrologie
sestra
onkologie

lékař

psychologie

psycholog

MUDr. Formánková Naděžda

200
205
206
275
208
212, 213
216

331
332
327
325
326
324
334
MUDr. Tenora Dušan

220
222, 225
226
235

355
356
MUDr. Novotná Jana

250
255
365
260
262
265
366

MUDr. Novotný Lubomír

MUDr. Brabcová Jindra

290
295
297

500, 501
381
502
510
385
386

MUDr. Krejsta Stanislav

509
MUDr. Grünwald Michal
Kaňová Andrea

399
400
490

MUDr. Janeček Dalibor
Zavadilová Dagmar
Mgr. Dyčková Miroslava
Mgr. Hana Linhartová
MUDr. Přichystalová Martina
Staňková Zuzana
MUDr. Adámková Krákorová D., Ph.D.
MUDr. Tomášek Jiří, Ph.D.
Mgr. Ryška Kamil

313

389
391
393
307
306
309
396

Více na www.nemobk.cz
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Strážník městské policie dopadl pachatele loupežného přepadení Při nákupu vyžadujte vždy doklad
V pátek 14. listopadu kolem třiadvacáté hodiny se strážníkovi
Městské policie Blansko podařilo zadržet ozbrojeného pachatele loupežného přepadení.
Maskovaný lupič přišel k benzinové stanici ve směru od Brna.
Nevšiml si proto za rohem zaparkovaného vozidla městské policie
a přehlédl také strážníka uvnitř
prodejny. Přistoupil k prodejnímu pultu a s nožem v ruce vyzval
výhružně prodavače k vydání obsahu pokladny. Kasa s devatenáctitisícovou tržbou se opravdu otevřela a troufalec peníze ještě stačil
sebrat. Zmizet s lupem z místa
činu se mu již ale nepodařilo.
Strážník městské policie jeho
jednání přihlížel od začátku. Pachatel nejprve přišel zepředu
a později se přesunul za pult k obsluze. Ta mu byla donucena vydat tržbu. „Proběhlo mně hlavou,
že když na něj zakřičím, tak on
pokladníka napadne. Byl by tak
z toho daleko horší problém. Když

jsem viděl, že o mně pořád neví,
přiblížil jsem se k němu zezadu
a pomocí hmatů a chvatů jsem ho

dostal na zem, klekl jsem na něho
a dal jsem mu pouta,“ popsal situaci zakročující strážník. Zloděj
se nezmohl na žádný odpor.
Část tržby měl pachatel již v igelitové tašce, část peněz ležela ještě na pultě. Strážník poté zavolal

Strážník ilustruje situaci na záběrech z dohlížecí kamery.

Foto: S. Mrázek

na stálou službu, popsal situaci
a jeho kolega uvědomil o případu obvodní oddělení Policie ČR.
Policisté dorazili na místo během
deseti minut. Prodejce čerpací
stanice byl z přepadení v takovém
šoku, že ani nebyl hned schopen
vyšetřovatelům podat výpověď.
Ozbrojeného pachatele strážník
předal přivolaným policejním posilám. Případ si převzali blanenští
kriminalisté a muže obvinili z trestného činu loupeže. Třiadvacetiletý lupič je ve vazbě s tím, že mu
aktuálně hrozí až desetiletý trest
odnětí svobody. Důležité je, že při
celé události nebyl nikdo zraněn.
Podobná událost není v Blansku ojedinělá. Tato se vymyká tím,
že pachatel byl dopaden přímo při
činu. Tyto případy řeší Policie ČR,
ale pokud je lidé nahlásí městské
policii, tak k nim strážníci vyjíždí
a hned informaci předávají také
policistům.
• Stanislav Mrázek

V souvislosti s blížícími se vánočními svátky a s tím spojenými vánočními nákupy, na
základě poznatků z dozorové
činnosti kontrolních pracovníků OŽÚ Blansko, opětovně
upozorňujeme zákazníky, aby
při uskutečňování nákupů
vždy sami vyžadovali po obchodnících doklad o zakoupení zboží a o poskytnutí služby.
Ze zákona totiž není povinností
obchodníka vždy vydávat doklad
o zakoupení zboží, resp. poskytnutí služby – tento doklad je povinen
vydat obchodník pouze na vyžádání zákazníka. Dále doporučujeme zkontrolovat údaje na dokladu o zakoupení zboží, který musí
obsahovat označení podnikatele
obchodní ﬁrmou, popř. názvem
nebo jménem a příjmením, identiﬁkačním číslem, datum prodeje
zboží nebo poskytnutí služby, druh

zboží nebo služby a cenu.
Zákazník tak může předejít nepříjemným situacím, které by ho
čekaly při reklamaci zboží v případě, že nemá k dispozici doklad,
kterým prokáže zakoupení výrobku u konkrétního prodejce. Odpovědnost za vady prodané věci
je řešena v občanském zákoníku.
Na zpětvzetí bezvadné zakoupené
věci (jako např. nevhodný dárek)
oproti vrácení ﬁnanční hotovosti
nemá zákazník ze zákona právo.
Tuto službu zákazníkovi poskytují některé obchodní řetězce, popř.
záleží na dohodě s prodejcem.
Na Městském úřadě Blansko je
zřízena Českou obchodní inspekcí
poradenská a informační služba
(provozní doba každou lichou
středu v měsíci od 9:00 do 15:00
hodin, tel. č. 516 775 425), kde
mohou zákazníci s pracovníkem
ČOI konzultovat postupy v případě reklamace.
• odbor obecní živnostenský úřad

