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Výstava betlémů i výroba adventních věnců - v Interně 

Zábřeh naplno zavládla vánoční atmosféra  

Koledy, vůně jehličí i krásná výstava betlémů. Řeč není o vánočních trzích, ale o Interně Zábřeh, 

kde naplno zavládla vánoční atmosféra. Pacienti se zde pilně připravují na blížící se svátky. Kromě 

adventních věnců, které klienti vyrobili společně se studenty Odborného učiliště a Praktické školy 

v Mohelnici, je v Interně Zábřeh k vidění až do pátku i unikátní výstava betlémů, která je otevřená 

také veřejnosti. A příští týden se pacienti pustí díky zakoupení nové trouby rovněž do pečení 

vánočního cukroví. 

Zábřežskou internu zcela ovládnul předvánoční duch. Přesvědčit se o tom může i veřejnost, pro 

kterou interna připravila i speciální výstavu betlémů. Mnohé z nich jsou unikátní díla, nejstarší betlém 

pochází z roku 1910 a 1914. Betlémy jsou vyrobeny ze všech možných materiálů. Většinu z nich 

zapůjčili sběratelé a výrobci z okolních měst a vesnic. „Řadu návštěvníků výstava 96 betlémů do 

zdravotnického zařízení již přilákala. Kdo to ještě nestihnul, má jedinečnou šanci si betlémy přijít 

prohlédnout do naší společenské místnosti dnes a zítra v čase od 13.00 do 16.00 hodin,“ zve na 

návštěvu vrchní sestra Interny Zábřeh Petra Foltová.  

Vánoční atmosféra na interně zavládla také díky studentům mohelnického odborného učiliště, kteří 

pacientům pomohli s výrobou adventních věnců. Žákyně Střední zdravotnické školy v Šumperku pak 

přijely pacientům zazpívat vánoční koledy. „Díky nově zakoupené troubě se příští týden můžeme 

společně s pacienty pustit i do pečení vánočního cukroví,“ doplňuje vrchní sestra Foltová. 

Vánoční svátky pak budou završeny vánoční bohoslužbou na druhý svátek vánoční, kterou povede 

zábřežský kaplan a zúčastní se jí nejen pacienti a personál zábřežské interny, ale i příbuzní a známí.  

Interna Zábřeh spadá od letošního roku pod Nemocnici Šumperk. Díky novému majiteli se ze 

zdravotnického zařízení stalo postupně vyhledávané místo pro pacienty, kteří potřebují péči na 

ošetřovatelských nebo sociálních lůžkách. Dohromady se zde zaměstnanci starají celkem o 85 klientů. 

Za plnou kapacitu i dlouhý pořadník může zejména ochotný a milý personál zábřežské interny a také 

investice nového majitele. Peníze šly například do vybudování nového nadstandardního pokoje, 

rekonstrukce stávajících prostor, do nákupu nových vodních lůžek nebo na dovybavení pokojů novým 

nábytkem.  



„Pobyt klientů na sociálních lůžkách je nasmlouván na dobu jednoho roku, během této doby ve 

spolupráci s rodinou zajišťujeme navazující péči. V ideálním případě návrat do domácího prostředí k 

rodině, pokud to není možné, tak do jiného pobytového sociálního zařízení, např. do domova pro 

seniory,“ vysvětluje vrchní sestra Foltová.  

Primářem lůžek poskytující ošetřovatelskou péči je MUDr. Bohuš Ochodnický. Klienti sociálního úseku 

jsou v péči MUDr. Jaroslava Radíka, praktického lékaře Nemocnice Šumperk. Ten pomáhá řešit 

aktuální zdravotní problémy všech, kteří to potřebují. Dojíždí z Nemocnice Šumperk podle potřeby a 

je oblíbený díky jeho hluboce lidskému přístupu. „Navázání spolupráce s ním je obrovskou výhodou 

nejen pro nás, ale především pro samotné klienty a jejich rodiny. Místo několika lékařů po různých 

koutech republiky je pouze on tou jedinou kontaktní osobou, se kterou vše řešíme. Klienty může 

kdykoli navštívit, s námi vše prokonzultovat, je prostě po ruce,“ chválí si spolupráci s novým 

praktickým lékařem šumperské nemocnice vrchní sestra Petra Foltová.  

Přímou součástí zařízení jsou také kardiologická a interní ambulance, které se nacházejí v přízemí 

budovy a obě jsou k dispozici pacientům zařízení i těm, kteří do ambulancí dochází z okolí. „Od září 

letošního roku jsme začlenili do portfolia služeb pro naše klienty i rehabilitaci. Pravidelné návštěvy 

fyzioterapeuta jsou nyní nedílnou součástí poskytované péče,“ uzavírá vrchní sestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO: K vidění je přes 90 betlémů všemožných materiálů. Archiv Interny Zábřeh 

FOTO 2: Za plnou kapacitou interny stojí ochotný personál pod taktovkou vrchní sestry Petry Foltové. 

Archiv Interny Zábřeh 

 

 


