
Nemocnice  Letovice
Nemocnice Milosrdných 

bratøí Letovice, pøíspìvková 
organizace Jihomoravského 
kraje, je léèebna pro dlouhodo-
bì nemocné. V okrese Blansko 
je jediným krajským lùžkovým 
zdravotnickým zaøízením 
pro dospìlé. Jsou zde léèeni 
pacienti s chronickým onemoc-
nìním srdce a plic, nervového 
a pohybového aparátu, pacienti 
s psychiatrickými diagnózami 
i onkologiètí pacienti, paci-
enti po úrazech a operacích. 
Po celou dobu své více než 
250leté historie nemocnice 
poskytovala zpoèátku prostøed-
nictvím øádových bratøí a sester 
a pozdìji civilních zdravot-
nických pracovníkù zdravotní 
a sociální péèi pacientùm 
pøevážnì z Letovic a okolí, ale 
zvláštì v posledních letech jsou 
zde léèeni pacienti i z dal-

ších regionù Èeské republiky. 
Hlavním cílem nemocnice je 
poskytovat zdravotní a sociální 
služby na vysoké odborné a lid-
ské úrovni, v dobøe vybaveném 
a pøíjemném prostøedí tak, aby 
obstála v konkurenci ostatních 
poskytovatelù zdravotních 
služeb a splòovala požadavky 
na zdravotní péèi v 21. století 
v duchu svého hesla „VLÍD-
NÉ PROSTØEDÍ S HISTORIÍ“. 
Nemocnice je od letošního 
roku nositelem osvìdèení 
kvality ISO 9001:2009 a ISO/
EIC 27001:2006. Rok 2012 byl 
ve srovnání s pøedchozím 
obdobím rekordní co do poètu 
ošetøených pacientù – 769, cel-
kem bylo vykázáno 43 640 oše-
tøovacích dnù, to pøedstavuje 
99,4% využití lùžkové kapacity, 
prùmìrná doba ošetøování se 
zkrátila na 56,7 dne.

Léèebna pro dlouhodobì 
nemocné poskytuje následnou 
lùžkovou péèi pro 120 pacientù 
na 4 oddìleních A, B, C, D, kde 
jsou pacienti umístìni na 2, 
3, 4, 5, 6, 7lùžkových poko-
jích a na jednom 8- a jednom 
9lùžkovém pokoji. Všechny 
pacientské pokoje jsou vybave-
ny elektricky ovladatelnými 
polohovacími pojízdnými 
lùžky s hydraulickým zdvihem 
a pøíslušenstvím. Každé ze 120 
lùžek má pasivní antidekubit-
ní matraci pro støední riziko 
vzniku dekubitù, na každém 
oddìlení jsou k dispozici také 
aktivní antidekubitní matrace 
s kompresorem, na pokojích 
jsou jídelní stolky, individu-
ální osvìtlení, dorozumívací 
zaøízení pacient–sestra nebo 
zvonek k pøivolání personálu, 
televize. V nemocnici jsou také 
k dispozici koupelny s vana-
mi s hydraulickým zdvihem 
a lehce ovladatelné transportní 
sedaèky také s hydraulickým 
zdvihem. Pøístrojové a technic-

ké vybavení pokojù a individu-
ální pomùcky pacientù odpo-
vídají potøebám následné péèe 
a platné legislativì. Pacienti 
jsou do nemocnice pøijímáni 
na doporuèení praktických 
lékaøù pro dospìlé nebo na do-
poruèení ambulantních spe-
cialistù nebo jsou pøekládáni 
z akutních nemocnic nebo z ji-
ných zaøízení následné péèe. 
LDN poskytuje lùžkové formy 
zdravotní péèe: preventivní, 
diagnostické, léèebné, léèebnì 
rehabilitaèní, ošetøovatelské 
a paliativní a sociální služby 
poskytované ve zdravotnickém 
zaøízení. Nemocnice zajiš•u-
je odborné praxe studentù 
støedních zdravotních škol 
a lékaøských, farmaceutických 
a jiných fakult. Nemocnice 
má v registraci i ambulantní 
zdravotní služby (domácí péèe, 
interní ambulance, radiodia-
gnostické ambulantní pracovi-
štì), které zatím neprovozuje, 
protože nejsou nasmlouvány 
se zdravotními pojiš•ovnami. 

Nemocnice je umístìna v his-
torickém objektu kláštera Milo-
srdných bratøí a je jednou ze tøí 
významných dominant Letovic. 
V jednom traktu hlavní budovy 
sídlí Konvent Hospitálského øádu 
sv. Jana z Boha – Milosrdní bratøi. 
1751 – byla založena øádem Mi-
losrdných bratøí. Mecenášem byl 

hrabì Jindøich Kajetán z Blüme-
gen, budovatelem øádový bratr 
Longin Traub. 
1784 – byli pøijati první paci-
enti a i když mìla nemocnice 
pùvodnì jenom 6 lùžek, tento 
poèet se pozvolna vlivem darù 
a ojedinìlých sponzorù pozvolna 
zvyšoval.
1788 – léèilo se zde až 100 paci-
entù.
1796 – léèilo se zde dokonce 258 
pacientù. Vedle chudých ne-
mocných z letovického panství 
sem byli ve váleèných dobách 
posíláni ranìní vojáci i rekonva-
lescenti.
1928 – rozšíøení nemocnice 
o druhé patro.
1949 – zestátnìní nemocnice. Byl 

zde „Krajský ošetøovací ústav pro 
chronicky nemocné“, pozdìji 
byla nemocnice pøipojena pod 
nemocnici Boskovice jako „II. in-
terna nemocnice v Boskovicích“ 
a spadala pod OÚNZ Blansko. 
1954 – rozsáhlá rekonstrukce, 
léèit se mohlo až 202 pacientù.
1990 – vrací se název Nemocnice 

Milosrdných bratøí Letovice, 
zøizovatelem byl Okresní úøad 
Blansko, poèet lùžek se snížil 
z 202 na dnešních 120.
1994 – postupná modernizace, 
jak lùžkové èásti, tak i pøízemí 
hlavní budovy a hospodáøských 
budov. 
2003 – zøizovatelem nemocnice 
se stává Jihomoravský kraj. Kláš-
ter Milosrdných bratøí, v nìmž je 
nemocnice umístìna, je kulturní 
památkou.
Nemocnice po roce 1949 vždy 
sloužila jako lùžkové zaøízení pro 
chronicky nemocné, pøevážnì 
seniory, doplòovala služby akut-
ních zdravotnických zaøízení 
regionu a je úzce spjata s øádem 
Milosrdných bratøí. 

Historie nemocnice Souèasnost
 Ke zlepšení kvality prostøe-

dí pro pacienty a personálu 
je tøeba v pøíštích letech po-
kraèovat v plánované investici 
„Rekonstrukce NMB Letovice 
III. etapa 2. èást“ dokonèením 
dalších pìti stavebních ob-
jektù. Pøedpokládané celkové 
náklady na rekonstrukci jsou 

40 300 000 Kè. /pùdní vestav-
ba u odd. C, rekonstrukce stá-
vajícího zázemí lékaøù 3. NP 
a sociálního zaøízení na odd. 
B, rekonstrukce sociálního 
zaøízení na odd. C a vestavba 
šaten v pùdním prostoru 4. 
NP/. Je poèítáno s nadstavbou 
objektu dnešní údržby, kde by 
vznikl komplex rehabilitace 
vèetnì vodoléèby, který by 
sloužil i externím ambulant-
ním pacientùm. Pøedpoklá-
dané náklady na akci pøed-
stavují cca 19 milionù korun. 
K rehabilitaèním úèelùm bude 
v budoucnu využíván i areál 
zahrady, na tuto aktivitu bude 
možno získat ! nanèní pro-
støedky z dotaèních titulù EU. 

Je zpracována studie na vy-
užití hospodáøských budov 
nemocnice pro poskytování 
dalších zdravotních a pora-
denských služeb. Nemocnice 
bude usilovat o uzavøení 
smluv se zdravotními po-
jiš•ovnami na ambulantní 
služby.

Snahou nemocnice je budo-
vat kvalitní, bezpeèné, dobøe 
vybavené a vlídné prostøedí 
pro pacienty i zamìstnance 
s vìdomím, že budoucnost 
a další rozvoj nemocnice 
závisí pøedevším na chování, 
postojích a osobních kvalitách 
zamìstnancù, od kterých pa-
cienti a jejich rodiny oèeká-
vají nejen profesionalitu, ale 
i porozumìní a soucit, vlídné 
jednání, projevy úcty a za-
chovávání osobní dùstojnosti 
klientù. Veškeré informace 
o nemocnici jsou dostupné 
na webových stránkách www. 
nmbletovice.cz, kde je k dis-
pozici i virtuální prohlídka 
historické lékárny.

Budoucnost

•  1994 – rekonstrukce NMB 
Letovice – I. etapa 

Probìhla èásteèná úprava 
a rekonstrukce lùžkových oddì-
lení vèetnì snížení lùžek z 202 
na dnešních 120, vše z vlastních 
zdrojù organizace. 
• 1999 až 2001 – rekonstrukce 
NMB Letovice – II. etapa

• Úprava pøízemí hlavní budo-
vy, kuchynì a zázemí stravo-
vacího provozu, plyno! kace 
kotelny. Realizováno z vlast-
ních zdrojù organizace ve výši 
4 656 000 Kè, tehdejší zøizovatel 
Okresní úøad Blansko pøispìl 
èástkou 19 666 000 Kè, dotace 
Ministerstva ! nancí ÈR byla 
ve výši 12 600 000 Kè. 

• 2004 až 2005 – rekonstrukce 
NMB Letovice – III. etapa 1. èást 
Rekonstrukce administrativní 
budovy, vybudování pietní 
místnosti a místnosti pro 
zemøelé vèetnì chladicích 
boxù, poøízení nového ná-
hradního zdroje elektrické 
energie – dieselagregátu. 
Vlastní zdroje organizace 
pøedstavovaly 5 392 000 Kè, 
dotace od zøizovatele Ji-
homoravského kraje byla 
10 800 000 Kè. 
• 2006 až 2007 – parkovištì 
u nemocnice
Celkové náklady 3 064 000 Kè, 
z toho dotace zøizovatele 
2 500 000 Kè.

• 2008 až 2009 – digitalizace 
RTG pracovištì
3 163 000 Kè z vlastních zdrojù 
organizace.
• 2010 – rekonstrukce NMB 
Letovice – III. etapa 2. èást
Poøízení nového evakuaèního 
výtahu a dostavba výtahové 
vìže v kvadratuøe s vybudová-

ním centrální umývárny nádobí, 
vyšetøoven, èajových kuchynìk 
a zázemí sanitáøù v podkroví. 
Z vlastních zdrojù 6 214 000 Kè 
a 5 290 000 Kè od zøizovatele.

• 2011– rekonstrukce NMB 
Letovice – III. etapa 2. èást – 
pokraèování
Oddìlení A a D rekonstrukce 
a obnovení nouzového schodi-

štì oddìlení D. Vlastní zdroje 
101 000 Kè, od zøizovatele 
10 116 000 Kè.

• 2013 – oprava fasády v kva-
dratuøe
Investice kolem cca 700 000 Kè 
bude dokonèena v listopadu 
2013 z vlastních zdrojù orga-
nizace.

Realizované investièní akce
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Duchovní pomoc 
a pomoc dobrovolníkù

Pøi rekonstrukèních úpra-
vách v posledních letech byla 
v souladu s legislativou v ne-
mocnici vybudována na každém 
poschodí vyšetøovna urèená 
k pøíjmu pacientù a k drobným 
léèebným zákrokùm a k odbìru 
biologického materiálu. Dále 
vznikly nové èajové kuchyòky 
a místo starých byly zøízeny dva 
jednolùžkové pokoje urèené 
k izolaci infekèních pacientù 
nebo pacientù v terminálním 
stavu. Kvùli bezpeènosti pacien-
tù a personálu se podaøilo poøí-
dit nový evakuaèní výtah a pro 
zkvalitnìní péèe zrekonstruovat 
a zmodernizovat dvì oddìle-
ní, oddìlení A a D, kde je pro 
pacienty k dispozici i pøipojení 
na internet a možnost dovolat 
se pøímo na lùžko pacienta. 

Úpravy a rekonstrukce 
v posledním období

Rehabilitace
Støedisko rehabilitace 

je vybaveno pøístroji pro 
fyzikální terapii – elektro-
magnetický pøístroj Bicom, 
víceúèelový rehabilitaèní 
pøístroj SOLEO SonoStim, 

dále je k dispozici motodla-
ha, posturomed, motomed, 
invalidní vozíky, chodítka 
s hydraulickým zdvihem, 
biolampy a další rehabilitaè-
ní pomùcky

V jednom traktu hlavní 
budovy sídlí Konvent Hospi-
tálského øádu sv. Jana z Boha. 
V dnešní dobì øádoví bratøi 
zajiš•ují nepøetržité duchovní 
služby pro pacienty nemocnice 
a jejich pøíbuzné a jejich spo-
lupráce s vedením nemocnice 
je na vysoké profesní i osobní 
úrovni, podílejí se na pozi-
tivní prezentaci a propagaci 
nemocnice v zahranièí. Pro 
uspokojení spirituálních potøeb 
klientù má nemocnice svého 
pastoraèního pracovníka, který 

je zamìstnancem Brnìnského 
biskupství a zajiš•uje pro pa-
cienty duchovní služby stejnì 
jako èlenové øádu Milosrdných 
bratøí. Do provozu nemocnice 
jsou organicky vèlenìni dob-
rovolní spolupracovníci, kteøí 
ve svém volném èase navštìvují 
pacienty a organizují pro nì 
i aktivizaèní èinnosti – koncer-
ty, zábavná odpoledne, miku-
lášskou nadílku pøed Vánocemi 
a pomlázku pøed Velikonocemi 
a zprostøedkovávají pacientùm 
kontakt s vnìjším svìtem.

Stravovací provoz, 
prádelna a pùjèování 
kompenzaèních pomùcek

Nemocnice má jako svou 
doplòkovou èinnost hostinskou 
èinnost, èištìní a praní textilu 
a odìvù a pronájem a pùjèování 
vìcí movitých. NMB Letovice má 
vlastní stravovací provoz, ve kte-
rém se dennì pøipravuje strava 
podle dietního systému pro pa-
cienty, zamìstnance nemocnice 
a zájemce zvenèí. Nemocnice 
také provozuje prádelnu k praní 

pacientského prádla a prádla 
personálu, dále poskytuje služby 
pro nìkterá externí hostinská 
a zdravotnická zaøízení. Další 
aktivitou nemocnice je pùjèo-
vání kompenzaèních pomùcek 
(postele, chodítka, WC køesla, in-
validní vozíky). Tato doplòková 
èinnost slouží k efektivnìjšímu 
využití materiálních a lidských 
zdrojù organizace.

Radiodiagnostické 
pracovištì

V pøízemí historické bu-
dovy nemocnice je umístìno 
radiodiagnostické pracovištì. 
V roce 2009 zde byla provedena 
výmìna starého rentgenového 
pøístroje za nové stacionární 

skiagra! cké rentgenové zaøí-
zení s nepøímou digitalizací, 
na kterém se prování základní 
RTG vyšetøení kostí, plic a srdce 
prozatím jen pro pacienty 
nemocnice.

Podpùrné služby
Biochemie, hematologie, mi-

krobiologie èi sonogra! e, které 
jsou nezbytné pro provoz lùž-
kového zdravotnického zaøíze-
ní, jsou poskytovány v nemoc-
nici Boskovice a v nemocnici 
Blansko. Potøebné konziliární 
služby jsou zajiš•ovány opìt 

v nemocnici Boskovice nebo 
Blansko. Nìkterá konzilia 
zajiš•ují ambulantní specialisté, 
kteøí jsou v nájmu v pøízemí 
hlavní budovy NMB Letovice 
(ortoped, urolog, gynekolož-
ka, internista, rehabilitaèní 
lékaøka).

Sociální služby
V záøí letošního roku byly 

v NMB Letovice zahájeny 
sociální služby poskytované 
ve zdravotnických zaøízeních 
lùžkové péèe dle § 52 zákona 
è. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Jde o pøechodný 
pobyt klienta na tzv. sociál-
ním lùžku ve zdravotnickém 
zaøízení v období od ukonèení 
zdravotní péèe do jeho propuš-
tìní do externího sociálního 
zaøízení nebo domù. Jedná se 

maximálnì o 10 lùžek. Sociální 
problematiku klientù a agendu 
kolem sociálních lùžek zajiš•uje 
zdravotnì-sociální pracovnice, 
která pomáhá klientùm vyøídit 
sociální dávky, dùchody, pøí-
spìvky na péèi o osobu blízkou, 
žádosti o umístìní v sociálních 
zaøízeních, zprostøedkovává 
kontakty s jejich rodinami nebo 
blízkými, stejnì jako komuni-
kaci se soudy, úøady a jinými 
veøejnými institucemi.

Canisterapie

Už druhý rok probíhá pra-
videlnì v nemocnici canis 
te ra pie, která pozitivnì 
pùsobí i na apatické, ne-

spolupracující pacienty, se 
kterými je obtížný kontakt 
a kteøí nemají zájem o dìní 
kolem sebe.

Rokoková lékárna
V pøízemí nemocnice je 

umístìna historická rokoková 
lékárna, která nyní slouží jako 
studovna a lékaøská knihovna, 
je užívána také jako reprezen-
taèní místnost nemocnice, jsou 
zde provádìny prohlídky pro 
veøejnost prostøednictvím Mìst-
ského kulturního støediska Le-
tovice o víkendech a ve svátky. 

Pracuje zde pøes 100 zamìst-
nancù, z toho 7  lékaøù, 37 vše-
obecných sester, 16 sanitáøù 
a ošetøovatelek, 4 rehabilitaèní 
pracovnice, 1 zdravotnì-so-
ciální pracovnice, 1 radiolo-
gická asistentka, 1 nutrièní 
terapeutka, 8 THP pracovníkù 
a 30 zamìstnancù v dìlnických 
a pomocných profesích. Lékaøi 
nemocnice mají potøebné 
odbornosti pro práci v LDN, 
jsou zde internisté, pneumolog, 
onkolog, chirurgové a lékaø 
s neurologickou specializa-

cí. Nemocnice spolupracuje 
s externími pracovníky, jako 
je klinická logopedka, hygi-
enik, odborný garant – lékaø 
pro radiologické pracovištì, 
odborník pøes IT problematiku 
a odborník pøes bezpeènost 
práce. Pravidelnì probíhá 
v nemocnici sledování spoko-
jenosti klientù, které vyhod-
nocuje externí spolupracovník 
psycholog. V posledních letech 
nemusela nemocnice øešit žád-
nou stížnost ze strany pacientù 
nebo jejich rodin. 

Personální obsazení
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