
     
 
 
 
 

 
                                                               Tisková zpráva  

Zprávy z nemocnice 
 

Štědrý rok 2014 na peníze z evropských fondů  

Pacientům bezpečnější péči 
Po několika hubených letech se letos rýsuje opravdu podstatná pomoc rozvoji 
krajských zdravotnických zařízení. Akutní nemocnice Pardubického kraje 
žádají z regionálních operačních programů (fondy Evropské unie) na investice 
do zdravotnického vybavení přes 220 miliónů korun. „Předpokládáme, že díky 
dobře podaným žádostem obdržíme peníze v celé požadované výši. Do Svitavské 
nemocnice by mělo doputovat 22 milionů korun,“ uvedl ředitel Pavel Kunčák.  
Peníze nemocnice použije na zlepšení a obnovu vybavení jednotek intenzivní 
péče a operačních sálů. „Nakoupíme nové monitory pro sledování vitálních 
funkcí, plicní ventilátory, rentgen, laparoskopický přístroj i nová lůžka. Lepšími 
podmínkami pro sledování a podporu životních funkcí pacienta zajistíme jeho vyšší bezpečnost. 
Nová lůžka zase lépe umožní předcházet některým komplikacím léčby, například vzniku proleženin,“ 
vysvětlil ředitel. 
 
Tři budovy obléknou nový kabát 
V dubnu zahájí firma Chládek a Tintěra práce na zateplování budov polikliniky, transfúzního 
oddělení a rehabilitace. Investici za téměř 16 mil. Kč zaplatí Pardubický kraj za podpory evropských 
fondů. „Výsledkem bude významné snížení tepelných ztrát a tedy úspory energií, což ve výsledku 
znamená kvalitnější zázemí pro naše pacienty i personál. V neposlední řadě se zlepší estetický vzhled 
budov,“  řekl Pavel Kunčák. 
Práce, které skončí na podzim letošního roku, zahrnují výměnu všech oken a celkové zateplení 
budov. Začne se na poliklinice a následně přijdou na řadu další dvě budovy. „Harmonogram prací 
budeme koordinovat s provozem ambulancí. Pokud bude muset být přerušen jejich provoz, tak jen na 
nezbytně nutnou dobu. Pacienty budeme aktuálně informovat na webových stránkách nemocnice 
www.nemsy.cz a také informačním letákem v čekárnách ordinací. Veřejnost prosíme o pochopení a 
trpělivost,“  dodal Pavel Kunčák. 

Psychiatrie se těší na moderní zázemí 
V průběhu loňského prosince dočasně opustilo oddělení psychiatrie historickou budovu bývalého 
kláštera Redemptoristů. Rekonstrukce staré budovy tak mohla začít naplno, i díky příznivému 
počasí. Projekt Modernizace a přístavba psychiatrického oddělení začal v roce 2013 a na přelomu 
let 2014 a 2015 zde vnikne moderní oddělení s vyšším počtem lůžek, které bude odpovídat 
soudobým potřebám psychiatrické akutní lůžkové péče. Do této obnovy bude v letošním roce 
investováno 109 milionů korun ze zdrojů Pardubického kraje a evropských fondů.  
Lůžkové a ambulantní oddělení svitavské psychiatrie nyní přechodně sídlí ve 2. patře budovy 
rehabilitace. Tyto prostory musely být nejprve stavebně upraveny. Vedení nemocnice děkuje všem 
zaměstnancům, klientům a pacientům za trpělivost a pochopení dočasného snížení komfortu, které 
přestěhování provází.  
 



 

Den zdraví ve Svitavské nemocnici  
24. dubna od 9:00 do16:30 hodin  
V něm se budeme věnovat Vám všem, připravíme prezentace několika významných oblastí péče o 
zdraví a budeme Vás seznamovat s tím, jak na to. Můžete se nás zeptat na vše, co Vás v daných 
tématech zajímá a budou pro Vás připraveny informační materiály a zajímavé prezentace. 
 
Pomůžete nám vyhodnotit i nejhezčí velikonoční vajíčko  
Obrázky, výtvory z látky, moduritu, vyfouklé kraslice a jiné nápady přinášejte do podatelny ve 
vstupní hale nemocnice od 7. do 18. dubna.Vaše výrobky budou následně vystaveny v prostorách 
vstupní haly nemocnice. Výtvory označte Vaším jménem a adresou, protože nejlepší díla odměníme 
drobnými dárky. 

Zdenka Hanyšová Celá 

 

Máme babybox 
Ve Svitavské nemocnici 8. dubna slavnostně otevřeme v pořadí již 61. babybox v České republice. 
Je umístěn vlevo vedle vchodu do moderní budovy monobloku ve směru od kina. Jedná se o 
zařízení, do něhož mohou matky (rodiče) v tísni odložit beztrestně a anonymně dítě, jemuž vzápětí 
ve Svitavské nemocnici poskytneme 
veškerou zdravotní péči a sociální pomoc. 
Takto bylo již zachráněno 104 novorozenců 
v celé České republice.  
Na začátku byl před několika měsíci podnět 
svitavského mecenáše, který chtěl do 
nadačního fondu pro odložené děti Statim 
přispět (slovo statim se používá ve 
zdravotnictví a znamená ihned, okamžitě). 
Tímto nám dárce myšlenku vnuknul a my 
jsme o ní v nemocnici začali přemýšlet. 
Ne každý má to štěstí narodit se do úplné 
rodiny a do ideálních podmínek. Obrovskou 
pomoc v tomto směru nabízí svitavské 
Dětské centrum (dříve Kojenecký ústav), 
které poskytuje pomoc matkám v nouzi, je schopno nabídnout například dočasné ubytování, pomoc s 
péčí o dítě, pomoc při řešení sociální situace. Ve spolupráci s naší nemocnicí zajišťuje i takzvaný 
„utajený porod“.  
Výjimečně se však může vyskytnout i jiná situace a matka nechce jít touto cestou. Babybox dává 
možnost „posledního“ řešení, které zajistí péči o novorozeně matky v nouzi. Sám toto řešení 
nepovažuji za dobré, ale z těžké situace matky může vyplynout a babybox dává ještě tu úplně 
poslední možnou šanci na život. Je to citlivá otázka. Profesně i lidsky se spíše než k babyboxu 
přikláním k utajenému porodu, který proběhne anonymně v bezpečí nemocnice a dítě je okamžitě 
adoptováno novou rodinou. 
Slavnostní akce se kromě pozvaných hostů zúčastní i Ludvík Hess, předseda a zakladatel společnosti 
Babybox pro odložené děti – STATIM, která babyboxy zajišťuje a formou nadace na ně získává 
peníze. Také na svitavský babybox přispěli podnikatelé, soukromníci a dárci ze Svitavska i ze 
vzdálených míst. Děkujeme.                                                                               Pavel Kunčák, ředitel                                                                         
 
Sledujte naše webové stránky www.nemsy.cz                                                   Foto: Svitavský deník  


