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SILNÝ A STABILNÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE
Nemocnice Šumperk se nachází v samém srdci Jeseníků, jedné z nejhezčích
horských oblastí České republiky. Svou geografickou polohou je absolutně
nenahraditelná. Jako všeobecná nemocnice s rozsáhlou lůžkovou a ambulantní
složkou poskytuje základní i specializovanou zdravotní péči pro spádovou oblast
až 200 tisíc obyvatel. Vysoce specializovanou péči zajišťuje prostřednictvím
spektra náročných operativních výkonů.
Její lékaři ročně provedou osm tisíc operací, každoročně hospitalizuje
ke dvaceti tisícům pacientů a ve svých ambulancích ošetří více než dvě stě

• KVALITNÍ A DOSTUPNÁ PÉČE
• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

tisíc lidí. V rámci své spádové oblasti je jako jediný poskytovatel zdravotní
péče schopen zajistit rychlou, kvalitní a komplexní péči o své pacienty,
včetně zajištění nástavbových a doplňkových vyšetření nutných ke stanovení
správného postupu v léčbě pacienta.

• ŠIROKÉ SPEKTRUM SLUŽEB
• TRVALÉ INVESTICE DO NEMOCNICE
A PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ
1. dubna 2015 byl den, kdy se začala psát zcela nová historie Nemocnice Šumperk
a.s. a jejím jediným akcionářem se stal MUDr. Martin Polach, MBA. Nastoupil
s předsevzetími, která postupně a kontinuálně naplňuje.
Jedním z prvních kroků bylo zajištění odpovídajícího finančního ohodnocení,
příjemného pracovního prostředí a kvalitně vybavených pracovišť. Následoval
intenzivní investiční rozvoj, jaký nemocnice nepamatuje od počátku své existence.
Během velice krátké doby byl vybudován superaseptický operační sál, založena
vlastní mikrobiologická laboratoř a začala výstavba zcela nového pavilonu, který
byl dokončen v rekordní době jednoho roku, kdy tato investice přišla na více
než 160 miliónů korun.
Nový pavilon disponuje vlastní lékárnou a nejmodernějším vybavením včetně
magnetické rezonance, za kterou museli pacienti doposud do vzdálené Olomouce.
Málokdo si uvědomuje, že pro obyvatele z nejsevernějších částí kraje to znamenalo
absolvovat až 130 km.
Ve spolupráci s městem Šumperkem byla také provedena kompletní revitalizace
chirurgického pavilonu.

Na prvním místě spokojený pacient
a v neposlední řadě také zaměstnanec.

Investice do majetku, budov a technologií jsou samozřejmě důležité a vytvářejí
podmínky a zázemí pro práci zdravotnického personálu a jsou nezbytné k zajištění
vysokého standardu poskytované zdravotní péče. Vedení Nemocnice Šumperk
si však uvědomuje, že rozhodujícím subjektem i objektem je člověk. Proto usiluje
o to, aby pacient přicházel do nemocnice s důvěrou v pomoc erudovaným týmem
s lidským a empatickým přístupem.
Není jednoduché personálně stabilizovat tým, který zahrnuje více než 1 000
kmenových zaměstnanců a další stovky v různých formách spolupráce. Nemocnice
se intenzivně zaměřuje na mezioborovou spolupráci a klade velký důraz na
prosazování této myšlenky jak v oblasti ošetřovatelství, tak mezi lékaři.
Všichni jsou důležitou součástí složitého systému, který pohání nemocnici kupředu.
Zvláště v současné době, kdy nedostatkem pracovníků trpí všechny obory a je
velice obtížné naplnit tabulkové počty lékařů a sester.
Nemocnice Šumperk se také obrací na odborníky ze zahraničí, kteří po završení
adaptačního procesu posilují jednotlivé pracovní týmy. Jsme silným a stabilním
zaměstnavatelem v Olomouckém kraji.

Začátek letošního roku byl ve znamení rozšiřování nabízeného spektra služeb
a působnosti. Došlo k otevření vlastního plazmaferetického centra, které je součástí
hematologicko-transfuzního oddělení a převzetí provozu 20 ošetřovatelských
a 65 sociálních lůžek v Zábřehu.
Pro zajištění vyššího komfortu pacientů a personálu byla zahájena investiční akce
zateplení pavilonu interních oborů, která přijde na více než 23 miliónů korun.
Financována je z peněz šumperské nemocnice a částečně z evropských dotací.
Neméně významnou investicí je pak rekonstrukce budovy staré chirurgie, ve které
nemocnice na konci letošního roku otevře moderní lůžka následné intenzivní
péče, následné ventilační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.
Rekonstrukci nemocnice zahájila v létě loňského roku a i s nákupem přístrojové
technologie by měla dosáhnout více než 150 miliónů korun.
V oblasti kvality a bezpečí poskytované péče je nemocnice držitelem akreditačního
certifikátu České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví či titulu Baby Friendly
Hospital, v oblasti péče o zaměstnance je nositelem prestižního titulu Human Employer.
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