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Šumperská nemocnice koupila pro své pacienty nové televizory  

Pacienti v Nemocnici Šumperk si budou moci tamní pobyt zpestřit podívanou na své oblíbené 

televizní programy v ještě lepší kvalitě než doposud. Nemocnice se totiž s blížící změnou 

pozemního vysílání televizního signálu pustila do kompletní obměny televizních přijímačů. 

Společně s úpravou antén a zesilovací technologie přišel nákup celkem 276 nových LED televizorů 

nemocnici téměř na jeden milión korun.  

„Vyměnit veškeré televizory zvládneme ještě před vypnutím vysílání DVBT a přechodem na pozemní 

vysílání televizního signálu na standard DBV-T2. S výměnou televizí jsme začali už na jaře, pak jsme 

museli investiční akci pozastavit z důvodu koronavirové epidemie. Teď se ale k našim plánům můžeme 

vrátit a ve výměně televizorů pokračovat,“ říká vedoucí technického oddělení Nemocnice Šumperk 

Martin Juřička s tím, že jde o poměrně náročnou záležitost, protože nemocnice plánuje vyměnit 

celkem 243 televizorů. „Dalších 24 televizních přijímačů vyměníme v Interně Zábřeh a devět nových 

televizí pak instalujeme také na oddělení ošetřovatelské péče v Zábřehu,“ dodává Martin Juřička. 

Výměna všech televizorů si vyžádá i úpravu přijímacích antén a zesilovací technologie. 

Nemocnice Šumperk je soukromým zdravotnickým zařízením.  Její majitel, kterým se stal před pěti 

lety MUDr. Martin Polach, do nemocnice masivně investuje. Peníze směřují jak do rozvoje 

nemocnice, tak do nákupu nové přístrojové technologie.  Nemocnice v posledních pěti letech 

otevřela řadu nových pracovišť, vybudovala nový superaseptický operační sál, zateplila pavilony a 

letos na jaře kompletně obměnila operační nástroje. V roce 2017 postavil Martin Polach  v areálu 

nemocnice nový moderní radiodiagnostický pavilon, ve kterém byl nově zahájen také provoz 

magnetické rezonance. Šlo o doposud největší investici v historii nemocnice, která stála i s pořízením 

přístrojové technologie více než 160 miliónů korun. Další významnou investicí bude otevření pavilonu 

dlouhodobé intenzivní a následné ošetřovatelské péče. Nový pavilon, který vznikne rekonstrukcí 

budovy „staré chirurgie“, otevře nemocnice s příchodem léta.  

 

 

 

 



 

FOTO: Kvalitnější podívanou zajistí pacientům šumperské nemocnice a přilehlých pracovišť celkem 

276 nových LED televizorů. Autor: Archiv Nemocnice Šumperk. 


