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Nemocnice Šumperk otevřela nový pavilon komplexní 

následné intenzivní a ošetřovatelské péče za 220 miliónů 

korun 

Nemocnice Šumperk otevřela nový pavilon komplexní následné intenzivní péče. S celkem 

93 lůžky následné péče se tak zařadila mezi největší komplexní centra poskytující 

ošetřovatelskou péči, dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou a následnou intenzivní a 

ventilační péči. Poptávka po této péči je přitom vysoká, a nejen v šumperském regionu 

dlouhodobě převyšuje svou nabídku. Dobrou zprávou je, že díky šumperské nemocnici je 

nyní pro obyvatele Olomouckého kraje a přilehlých regionů zase o něco dostupnější.  

Nové pracoviště vzniklo díky komplexní a velmi náročné rekonstrukci pavilonu, ve kterém historicky 

sídlilo chirurgické oddělení. Po jeho přesunu do centrální části nemocnice pavilon přes 20 let chátral. 

Budovu vlastnilo město Šumperk. Novému majiteli nemocnice se nakonec podařilo s městem 

dohodnout na odkupu starého pavilonu, tak aby z něj mohl vybudovat komplexní centrum následné 

intenzivní a ošetřovatelské péče. „Jsme rádi, že se nám podařilo dostát našemu slibu, že nemocnici 

budeme dále rozvíjet. Poptávka po intenzivní ošetřovatelské péči je samozřejmě vysoká a s ohledem 

na demografický vývoj nadále poroste.  Naše nové pracoviště s ošetřovatelskými lůžky, lůžky 

dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, následné intenzivní a ventilační péče je svým způsobem 

díky struktuře poskytovaných služeb, své kapacitě a komplexností poměrně ojedinělé a jsem rád, že se 

můžeme zařadit mezi několik málo zdravotnických zařízení v zemi, které tak komplexní služby tohoto 

typu nabízí,“ říká předseda představenstva Nemocnice Šumperk JUDr. Martin Polach.  

Pokud se kapacita ošetřovatelského pavilonu naplní na maximum, bude se personál šumperské 

nemocnice starat najednou až o 93 pacientů. V přízemí nového pracoviště vybudovala nemocnice pro 

své pacienty zázemí pro následnou intenzivní péči, následnou ventilační péči a dlouhodobou 

intenzivní ošetřovatelskou péči. „Vyjmenované druhy péče jsou určeny pacientům, kteří už nevyžadují 

akutní péči na ARO, ale jejich stav i nadále vyžaduje intenzivní péči, neboť se u nich neobnovila jedna 

nebo více životních funkcí. Tito pacienti již nemusejí být hospitalizováni na ARO nebo JIP, nicméně 

jejich zdravotní stav nedovoluje pobyt na klasickém oddělení. Jde tedy o takový mezistupeň zdravotní 

péče mezi intenzivním a akutním lůžkem a zároveň uvolnění lůžka ARO pro pacienty akutně na životě 

ohrožené. Zatímco na ARO nebo JIP bývají pacienti hospitalizovaní pár dní, na lůžkách dlouhodobé 

intenzivní ošetřovatelské péče to může být i několik týdnů,“ vysvětluje lékařský náměstek šumperské 

nemocnice MUDr. Josef Čikl s tím, že v dalších patrech zrekonstruované budovy pak nové pracoviště 

nabídne v moderních dvoulůžkových a třílůžkových pokojích celkem 63 lůžek ošetřovatelské péče.  



Do rekonstrukce pavilonu se nemocnice pustila před dvěma lety. Tím, že chtěla ponechat budově 

původní ráz a zachovat i některé její historické prvky, jako je například původní schodiště, byla 

rekonstrukce náročná časově i finančně. „Celá přestavba nás přišla i s nákupem lůžek a přístrojové 

technologie na 220 miliónů korun. Jde tak o největší investici v historii nemocnice. Nemocnici Šumperk 

provozujeme pět let a myslím, že se máme čím chlubit. Jen za poslední tři roky jsme stihli postavit 

nebo zrekonstruovat dva pavilony v celkové hodnotě téměř 400 miliónů korun. Další stovky miliónů 

korun jsme investovali do rekonstrukce stávajících pracovišť i nákupu nového přístrojového vybavení,“ 

dodává Martin Polach.  

Nemocnice Šumperk je všeobecnou nemocnicí, která poskytuje široké spektrum služeb – od základní 

až po specializovanou zdravotní péčí pro spádovou oblast více než 200 tisíc obyvatel. Zdravotnické 

zařízení ročně hospitalizuje přes 20 tisíc pacientů, její lékaři pak ročně provedou přes  

8 tisíc operací. Nemocnice je soukromá a před pěti lety změnila svého majitele. Stal se jím  

MUDr. Martin Polach MBA, který do rozvoje nemocnice i přístrojové technologie investuje masivní 

finanční prostředky. Kromě nového pavilonu následné intenzivní a ošetřovatelské péče postavila 

nemocnice před třemi lety v areálu také úplně nový pavilon, ve kterém otevřela pracoviště 

magnetické rezonance a přemístila do nových prostor další odborné ambulance nebo mamografické 

pracoviště. Nemocnice v letošním roce zakoupila také nový CT přístroj a sklopnou skiagrafickou stěnu 

za téměř 22 miliónů korun nebo si jako první nemocnice v Česku pronajala své operační nástroje na 

10 let od společnosti B.Braun Medical, díky čemuž budou moci její lékaři operovat po celou tuto dobu 

vždy jen se se špičkovým vybavením. 

 

FOTO: Rekonstrukce staré chirurgie byla náročná časově i finančně. Nový pavilon však výrazně zvýší 

dostupnost vysoce poptávané dlouhodobé ošetřovatelské péče. Autor: Hana Hanke, Nemocnice 

Šumperk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 2: Nová lůžka dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče začínají sloužit prvním pacientům. 

Autor: Hana Hanke, Nemocnice Šumperk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 3: Objekt byl původně v majetku Města Šumperk, na svou rekonstrukci si musel počkat přes 20 

let. Autor: Archiv Nemocnice Šumperk 

 


