
Potrubní pošta je pomocníkem i na operačních sálech 

 

V nemocnicích se neustále zvyšují nároky na standard poskytované péče o pacienta a s tím 

zásadním způsobem souvisí i zrychlení a zvýšení bezpečnosti přepravy zásilek po nemocnici – 

především jde o různý biologický materiál a vzorky. Postupným propojováním jednotlivých 

nemocničních oddělení a objektů mezi sebou systémem potrubní pošty tak v mnoha nemocnicích 

vznikla rozsáhlá logistická síť, která nemocničnímu personálu umožní 24 hod denně a 7 dní v týdnu 

přepravovat velmi rychle a bezpečně různý materiál, což 

výrazným způsobem ulehčí náročnou práci zdravotníkům 

– tyto technologie v nemocnicích přepraví denně až 

4 000 zásilek s různým materiálem a urazí denně desítky 

kilometrů…. Například i FN v Brně má vybudovanou 

rozsáhlou síť potrubní pošty, která propojuje veškerá 

důležitá pracoviště nemocnice. Pro odesílání a příjem 

zásilek jsou na jednotlivých pracovištích umístěny plně 

automatické stanice potrubní pošty. Jedním z pracovišť 

vybaveným potrubní poštou jsou i operační sály, což 

umožní zasílat biologický materiál v co nejkratším 

možném čase do nemocničních laboratoří k urgentnímu 

zpracování a vyhodnocení, ale umožní také dodat na sál 

např. potřebné nástroje a jiný materiál, který je možné 

vložit do přepravního pouzdra. U větších dimenzí lze do 

přepravních pouzder vložit i krevní vaky, různé léčivé 

přípravky a infuze, transfuzní přípravky atd….  

Současný nedostatek zaměstnanců, který se rovněž 

projevuje v jednotlivých nemocnicích, je tak kompenzován právě zjednodušením a zefektivněním 

práce, která je potrubní poštou tímto zautomatizována. Odborný personál tak má více prostoru na 

vlastní odbornou práci, což ve svém důsledku se projeví v kvalitě poskytované péče a spokojenosti 

personálu i pacientů. 

Při vytížení zdravotníků je potrubní pošta jejich výrazným pomocníkem, který jim zásadně ulehčí 

jejich náročnou práci. Právě nedostatek času při náročných zdravotnických úkonech a přetížení 

zaměstnanců je jedno z největších úskalí poskytované péče. Rychlé doručení vzorků do laboratoří 

systémem potrubní pošty a jejich včasná analýza přispívá ke zdařilým lékařským rozhodnutím 

v krátkém časovém úseku, a tím také zvýšení počtu úspěšné léčby. 

Potrubní poštu ve FN Brno instalovala společnost ROFITERM PROCZECH, která se již více než 25 let 

specializuje na oblast nemocniční logistiky, zahrnující především systémy potrubní pošty a tyto 

systémy realizovala v desítkách nemocnic v ČR (např. FN v Motole, FN Brno, FN Ostrava, Znojmo, T. 

Bati, Tábor, Kolín, Opava), ale i v zahraničí. Součástí nabízeného portfolia je plná nemocniční logistika 

včetně automatizace doručení a zpracování vzorků v laboratořích i robotizovaná příprava a distribuce 

léčiv/UNIT-DOSE. 
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