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Přetahovaná o dárce
Dvě konkurenční centra v šumperské nemocnici svádějí boj o dárce plazmy
Rostislav Hányš
redaktor MF DNES
ŠUMPERK V neobvyklé pozici se
ocitli dobrovolní dárci plazmy, kteří přicházejí do šumperské nemocnice. Od pátku totiž ve zdravotnickém zařízení fungují hned dvě odběrová centra. Oddělení zde má
zdravotnická společnost Agel, která nemocnici vlastnila do roku
2015, „konkurenci“ nyní otevřela
také privátní Nemocnice Šumperk,
jejímž majitelem je bývalý jednatel
Agelu Martin Polach.
Zatímco dárců krve se změna nijak netýká a odběry nadále zajišťuje
pouze Transfuzní služba Agelu, dárci plazmy jsou otevřením druhého
stejného centra často zmatení.
„Daruji v Šumperku pravidelně
plazmu. Tomu, co se tam teď děje,
ale vůbec nerozumím a chci si to nechat vysvětlit. Potom se teprve rozhodnu, kam budu dál chodit,“ řekl

MF DNES jeden z dárců, který si nepřál zveřejnit jméno.
Nové plazmaferetické centrum,
které zřídila nemocnice, funguje
v objektu, kde dřív bylo „agelovské“ oddělení. „Společnosti Agel vypršela nájemní smlouva. Pro dárce
se tím však nic nemění. Dál mohou
chodit darovat plazmu ve stejném
objektu, jak byli zvyklí,“ řekla mluvčí nemocnice Hana Hanke.
Chceme být soběstační,
vysvětluje nemocnice
Majitel nemocnice měl podle ní ke
zřízení vlastního dárcovského centra vážný důvod. „Dlouhodobou
snahou Nemocnice Šumperk je dosáhnout soběstačnosti napříč odbornostmi tak, aby byla jen minimálně
závislá na externích dodavatelích.
Tak jako vybudovala vlastní špičkovou mikrobiologickou laboratoř,
rozhodla se nyní otevřít i plazmaferetické centrum,“ uvedla.
Podle Hanke se správnost takové
strategie potvrdila například ve

Fakta
Krevní plazma
Krevní plazma má nezastupitelnou
roli při záchraně životů při masivním krvácení, těžkých popáleninách i poruchách srážlivosti krve.
Podává se i lidem s poškozenou
imunitou a při mnoha dalších onemocněních. Plazma se zpracovává
buď pro klinické účely, kdy je pacientům aplikována během transfuzí,
či se z ní vyrábějí speciální léčivé
přípravky, tzv. krevní deriváty.
chvíli, kdy Agel zdejší nemocnici vypověděl klíčovou smlouvu na dodávku transfuzních přípravků.
„Nezbývalo nám nic jiného než
tento krok respektovat. I z tohoto
důvodu bylo potřeba udělat vše
pro to, abychom v této oblasti byli
maximálně soběstační, protože při
řadě náročných operací se bez krevní plazmy a krve neobejdeme,“ doplnila. Proto také Nemocnice Šum-

perk zvažuje i zbudování vlastního
centra pro dárcovství krve.
Mluvčí společnosti Agel Lucie Drahošová potvrdila, že její plazmaferetické centrum v Šumperku rovněž pokračuje. Spolu s transfuzní
službou se však přesunulo do prostor hlavní nemocniční budovy.
„Na původní adrese nám skončila
nájemní smlouva,“ řekla.
Hlavní budova totiž patří městu,
které se s Agelem dohodlo na pronájmu prostor. „Město Šumperk
pronajímá objekty v areálu nemocnice za účelem provozování zdravotnických služeb. Dále již nerozlišuje, o jaké zdravotnické služby se
jedná,“ řekla mluvčí šumperské
radnice Olga Hajduková.
Agel spoléhá na zvyk dárců,
nemocnice na patriotismus
Obě plazmaferetická centra teď budou usilovat o stejné dárce. A podle
všeho se o ně v areálu strhne regulérní „konkurenční“ přetahovaná.
„V průběhu roku opět připravuje-

me pro dárce celou škálu soutěží
a motivačních akcí,“ říká Drahošová. Podle ní dosavadní, leč přestěhované, centrum počítá, že dárci
jsou zvyklí na dlouholetý kontakt
a budou chtít pokračovat ve stejném centru, v němž znají personál.
Nemocnice Šumperk zase podle
Hanke vedle motivačních benefitů
spoléhá i na to, že dárci budou chtít,
aby jejich plazma pomáhala především v „jejich“ nemocnici. „Pokud
dárci přijdou plazmu darovat do Nemocnice Šumperk, budou mít jistotu, že bude opravdu použita v rámci
nemocnice a nebude ‚vyvezena‘
mimo region,“ uvedla mluvčí.
Současný majitel nemocnice Martin Polach dříve patřil k hlavním akcionářům zdravotnického impéria
Agel. Společnost opustil po neshodách s jejím šéfem, miliardářem Tomášem Chrenkem. Šumperskou nemocnici pak získal jako součást finančního vyrovnání v roce 2015
a od té doby do ní investoval stovky
milionů korun.

Přerov

Řidič hlásil krádež
auta. Zapomněl,
kde parkuje
Vlastní paměť zradila řidiče, který
v Přerově marně hledal svého renaulta. Byl přesvědčený, že vůz
z roku 2004 mu někdo ukradl z ulice Sušilova, proto se obrátil na policii. Policisté po voze vyhlásili pátrání, ale uzavřít ho mohli už za dva
dny. Řidič našel auto sám. Neporušené stálo v Předmostí, kde ho o týden dříve sám odstavil, ale zapomněl na to. (pk)

Prostějovsko

Opilí cyklisté
havarovali
Hned dva podnapilí cyklisté uvázli
v síti prostějovských policistů. V pátek na sebe sám upozornil 60letý
muž, když na neosvětleném kole
šněroval silnici v Kostelci na Hané.
Nadýchal 1,56 promile a přiznal, že
si před jízdou dal šest piv. Hůř dopadl opilý 16letý mladík, který
v Němčicích nad Hanou spadl
z kola tak, že ho musela odvézt sanitka. V dechu měl 1,72 promile alkoholu. Policie nyní vyšetřuje i to,
kdo mladíkovi alkohol nalil. (pk)

Záchrana obrazů trvala osm let Přerov s obavami vyhlíží
kolaps, zavře páteřní ulici
P
řes osm let zabrala restaurátorům záchrana jednoho z největších obrazových souborů
křížové cesty v České republice.
Teď je čtrnáct velkoformátových
pláten Křížové cesty z Orlice v podobě, v jaké ho před staletími namaloval barokní malíř Johann Wenzel Bergl. Lidé si vzácné malby budou moci prohlédnout od příštího
týdne v olomouckém Arcidiecézním muzeu.
Každý z obrazů má na výšku přes
dva metry, široké jsou 1,4 metru. Vídeňský malíř Bergl je za dva tisíce
zlatých namaloval pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Orlici u Letohradu. Visely tu stovky let, i kvůli
tomu byla plátna v mimořádně
špatném stavu. Než se dostala k odborníkům, nebylo na nich, zejména v tmavě vymalovaných částech,
už téměř nic vidět.
„Obrazy visely celých 250 let
prakticky bez jakékoli péče v drsných klimatických podmínkách
kostela v podhůří Orlických hor.
Plátna měla navíc tu smůlu, že už
v roce 1759 při samotné instalaci na
zdi kostela došlo k řadě technických pochybení,“ přibližuje Helena Zápalková, vedoucí sbírkového
a výstavního odboru Muzea umění
a také kurátorka výstavy, na níž budou plátna od čtvrtka 14. února k vidění. Obnovu obrazů měli na starost restaurátoři Šárka a Petr Bergerovi, při práci vycházeli z rozsáhlého průzkumu všech pláten, využili
i jejich rentgenové snímky.
„Téměř na všech obrazech byly
rozsáhlé oblasti uvolněné barevné
vrstvy a také různé trhliny. Kupříkladu na VII. zastavení jich bylo celkem šestnáct, některé i desítky centimetrů dlouhé. Proto byly malby
nejprve stabilizovány nažehlením
na nové plátno a napnutím na nově
vyrobené podrámy,“ přibližuje kurátorka. Dnes už jsou obrazy ve stavu, jenž v maximální možné míře
odpovídá časům, kdy ještě žil jejich
tvůrce. „Byly odstraněny všechny
nepůvodní zásahy, je tak odhaleno
sto procent originálu. To jest zejména výrazná barevnost i jednotlivé,
dříve nečitelné detaily,“ dodává Zápalková.
— Michal Poláček

Před a po Dvojice fotografií ukazují, jak se restaurátorům povedlo oživit...

...více než 250 let staré obrazy Křížové cesty z Orlice. Experti se přitom...

PŘEROV Přerov čeká zřejmě již od
začátku příštího měsíce obrovská dopravní zátěž. Kvůli stavbě mimoúrovňového křížení v místní části Předmostí se zhruba na čtyři měsíce uzavře řidičům část Polní ulice. Jde o páteřní komunikaci na trase mezi Olomoucí a Zlínem, která odvádí dopravu z centra. Kamiony budou podle
předběžných informací město objíždět přes okolní obce.
Stavba mimoúrovňového křížení je
součástí rozsáhlé stavby průtahu
městem, která začala v říjnu a má vyřešit neutěšenou situaci v dopravě.
Radnice se chystá obyvatele i řidiče
o omezeních informovat co nejdříve, teď čeká na poslední podklady.
„Na uzavírku Polní ulice se připravujeme už od loňského roku. Až budeme mít všechny podklady, sezná-

míme občany podrobně s objízdnými trasami,“ řekla mluvčí radnice
Lenka Chalupová.

Zabrat dostanou ulice,
které už jsou teď přetížené
Uzavření Polní ulice radnice předpokládá v místech od křižovatky s ulicemi Olomoucká, Lipnická a Velká
Dlážka až po čerpací stanici MOL
v Polní ulici. Tranzitní doprava bude
podle předběžných informací odvedena přes okolní dálnice, kamiony
do 12 tun čeká na trase mezi Olomoucí a Zlínem objízdná trasa přes obce
kolem Přerova. Konkrétní objízdnou
trasu se chystá radnice v nejbližších
dnech upřesnit.
Přímo ve městě čeká dopravní zátěž především ulice Velká Dlážka, nábřeží E. Beneše a Velké Novosady,

kam bude směřovat osobní doprava.
Tyto komunikace bývají v dopravní
špičce přetížené denně a tvoří se zde
kolony.
Uzavření tahu souvisí se zahájením
stavby vnitřního průtahu městem,
který má společně se stavěnými dálničními úseky D1 pomoci vyřešit problematickou přerovskou dopravu.
Průtah má být dokončen v únoru
2021 a stát bude bez započtení DPH
358 milionů korun. Jde o investici,
která sníží dopravní zátěž podjezdu
pod železniční tratí díky výstavbě
nové dvoupruhové estakády.
Výrazné zlepšení dopravní situace
přinese také rozšíření Polní ulice na
čtyřpruh. Projekt kombinuje novostavby a rekonstrukce nynějších
komunikací v celkové délce 1 455 metrů. (ČTK)

Děkujeme
Vám za přízeň

č.1

Mladá fronta DNES je v Olomouckém kraji
nejčtenějším seriózním deníkem. Potvrdily to nejnovější výsledky
národního výzkumu Media projekt o čtenosti novin. Každý den si
v Olomouckém kraji přečte zprávy v Mladé frontě DNES 28 000 lidí.

28 000

čtenářů
TITUl
Blesk
MF DNES
Deník

2Q + 3Q 2018
39 tis.
28 tis.
24 tis.

Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů – ASMEA, realizace: MEDIANaSTEM/MARK

...museli vypořádat se silnou vrstvou špíny a také trhlinami. 6x foto: MUO

