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Nový kabát za 11 miliónů, Nemocnice Šumperk pokračuje
v modernizaci svého areálu
Nemocnice Šumperk investovala v posledních pěti letech do svého rozvoje
stovky miliónů korun. Díky mohutným investicím tak postupně mění také
podobu svého venkovního areálu. Nově se teď nemocnice pustila do zateplení
Pavilonu D, ve kterém se nachází například oční pracoviště nebo centrální
laboratoře.
Přestože se v Pavilonu D nenachází žádné lůžkové oddělení, je revitalizace budovy
poměrně náročná. Proč, vysvětluje správce šumperské nemocnice Pavel Hrdina:
„V pavilonu se nachází kromě očního pracoviště, také laboratoře s velmi citlivou
technologií. I s ohledem na současnou situaci jsme si nemohli dovolit provoz
laboratoří jakkoliv omezit, proto jsme museli vypracovat velmi detailní harmonogram
prací. Jednotlivé dílčí činnosti, od výmalby vnitřních prostor, přes výměnu oken a
následné zateplení jsme museli naplánovat tak, aby nedošlo k žádnému omezení
provozu. Na každou řemeslnou etapu jsme přitom měli pouze 10 dní,“ dodává Pavel
Hrdina s tím, že i za tak krátkou dobu zvládli dělníci postupně demontovat stará
okna, vyzdít meziokenní pilíře, natáhnout omítku a vymalovat jednotlivé místnosti.
Zateplení Pavilonu D přinese nemocnici významnou energetickou úsporu. Také proto
získala na jedenáctimilionovou investici třímilionovou dotační podporu. V rámci
revitalizace totiž nemocnice mění nejen okna, ale zatepluje také obvodový plášť a
střešní konstrukci. Kromě nové fasády bude mít pavilon i venkovní žaluzie. Všechny
práce by podle Pavla Hrdiny měly být dokončeny nejpozději v polovině ledna příštího
roku.
Nemocnice Šumperk investovala díky svému majiteli Martinu Polachovi v posledních
pěti letech do svého rozvoje stovky miliónů korun. Peníze směřují jak do nákupu
přístrojové technologie, tak do modernizace celého areálu. Nemocnice například
v roce 2017 otevřela úplně nový radiodiagnostický pavilon za 160 miliónů korun
s novu magnetickou rezonancí, kterou nemocnice do té doby neměla. Letos pak
otevřela nový pavilon s 92 lůžky následné ošetřovatelské péče, který vznikl
nákladnou rekonstrukcí „budovy staré chirurgie“. Kompletní rekonstrukce i
s nákupem lůžek a přístrojové technologie přišel nemocnici na 220 miliónů korun.
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