Nemocnice
nabídne
pacientům
internet
S rodinou může nemocný zůstat i po uplynutí
návštěvní doby. Alespoň ve virtuálním světě
VÁCLAV VOTRUBA

Český Krumlov - Notebook,
tablet či takzvaný chytrý telefon se stane stále častější výbavou
pacientů
českokrumlovské nemocnice.
Ta jako první v Jihočeském
kraji bude nabízet volné připojení na internet pro všechny své klienty. A to zcela zdarma.
S pomocí technologie Wi-Fi.
Například čerstvé maminky
tak budou moci naprosto bez
problémů hovořit se svými
nejbližšími. Právě na gynekologicko - porodnickém oddělení
vedení
nemocnice
předpokládá, že bude o tuto
službu největší zájem.
"Žijeme v době, kdy není
nic mimořádného vést na internetu
vídeohovory,"
řekl

předseda
představenstva
krumlovské nemocnice Jaroslav Šíma. "Internetové připojení je zkrátka přiležitost
zůstat v kontaktu s blízkými,
nebo v případě, že to ošetřující lékař výslovně nezakáže, se
zaměstnáním. "
Vedení nemocnice systém
nyní testuje. Signálem je zatím částečně pokryta lůžková
část interního, chirurgického
a gynekologicko - porodnického oddělení. Pokud se zkušební provoz osvědčí, bude
nemocnice kompletně pokryta zhruba do konce prázdnin.
"Přístup do sítě bude zabezpečen heslem, které bude na
vyžádání sdělovat personál
konkrétního oddělení," dodal
Pavel Bohdal, správce počítačové sítě nemocnice.
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NEJENOM PRO MLADÉ. Počítače dnes ovládají i senioři, takže i mezi
nimi se najdou ti, co připojení k internetu jistě přivítají.
Ilustrační foto: archiv VLP
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Zavedení bezplatného
internetu
pozitivně
vnímají

hlavně mladí lidé. Podle nich
se tak odbourá stres pacientů.
Ti budou v permanentím spojení se svými nejbližšími. Ta-

ké neztratí přehled o tom, co se
ve světě děje. "Například přes
Skype se člověk v nemocnici
může spojit s celou svojí rodinou. Nevím jak ostatním, ale
mně osobně by to hodně ulevilo," usmál se včera v Českém Krumlově například Ondřej Šafář z Českých Budějovic. "Každopádně, vnímám to
hodně pozitivně. Druhou věcí
je, aby lidé neotravovali svým
surfováním ostatní pacienty.
Celkově to bude možná vtipný
pohled, jak bude celý pokoj
ozářen monitory."
Seniorka paní Jana z Českého Krumlova si sama sebe s
notebookem
v nemocnici
představit neumí. Chápe ale,
že dnešní svět už se bez moderních technologií neobejde.
"Počítač nemám. Ani nevím, s
kým bych si přes něj měla psát.
Ale určitě je zavedení internetu dobrý krok. O tom nepochybuji," soudí.

