B. Braun ve své síti dialýz ruší každoroční preventivní vyšetření
pro veřejnost. Vyhlásí nový termín po skončení epidemie.
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„Abychom podpořili epidemiologická opatření proti šíření koronaviru, rušíme v celé síti
dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí B. Braun Avitum v ČR i na Slovensku
preventivní vyšetření ledvin realizované každoročně v rámci Světového dne ledvin,“
oznamuje MUDr. Martin Kuncek, ředitel společnosti B. Braun Avitum. Dveře 27 českých a 23
slovenských nefrologických pracovišť se bezplatně a bez objednání měly otevřít široké
veřejnosti ve čtvrtek 12. března od 8 do 15 hodin. „Dialyzovaní pacienti patří ke
koronavirem nejvíce ohrožené skupině obyvatel. Nechceme tyto pacienty vystavovat
jakémukoliv riziku,“ vysvětluje zrušení Martin Kuncek.
B. Braun Avitum provozuje síť dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí po celé České
i Slovenské republice. Při pravidelné každoroční prevenci na Světový den ledvin navštíví jejich
ordinace za účelem preventivního vyšetření až 4 000 lidí. „Vyšetření probíhá na nefrologických
ambulancích, které jsou většinou umístěny v budovách dialyzačních středisek. V den akce
tam dochází ke styku široké veřejnosti s pravidelně dialyzovanými pacienty. Vzhledem
k potvrzenému výskytu Covidu – 19 v Česku považujeme takový styk veřejnosti
s dialyzovanými pacienty za zbytečně rizikový,“ popisuje Martin Kuncek. B. Braun tak tímto
způsobem navazuje na výzvu Bezpečnostní rady státu, která doporučila omezení návštěv léčeben
dlouhodobě nemocných, domovů seniorů či ústavů sociálních služeb. Riziko přenosu jakýchkoliv
infekčních nemocí je na dialýze minimalizováno velmi přísnými bezpečnostně – hygienickými
opatření, která na dialyzačních střediscích platí bez ohledu na koronavir. „Na prevenci rozhodně
nehodláme rezignovat. Sérii bezplatných vyšetření bez objednání uskutečníme ihned,
jakmile se situace s nákazou koronavirem uklidní,“ uzavírá ředitel B. Braun Avitum MUDr.
Martin Kuncek. Pro lidi, kteří návštěvu preventivních vyšetření plánovali, doporučují nefrologové
stránku www.ledvinovakalkulacka.cz . Tam lze vyplnit on-line test, který orientačně riziko
onemocnění ledvin vypočítá.
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Koncern B. Braun působí na celosvětovém trhu 180 let a dnes patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na
světě. Hlavní sídlo je v německém Melsungenu, pobočky má v 64 zemích světa. Skupinu B. Braun CZ/SK tvoří B. Braun
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Kontakt na Skupinu B. Braun CZ/SK
Lucie Kocourková | tisková mluvčí | Tel. +420-271 091 313 | Mobil +420-602 167 024 | lucie.kocourkova@bbraun.com

