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Pacienti Interny Zábřeh komunikují s rodinou pomocí nového 

tabletu 

Investice s prakticky okamžitou návratností v podobě úsměvů pacientů. Alespoň tak vnímá 

personál Interny Zábřeh nákup nového tabletu, díky kterému může svým pacientům nově 

zprostředkovat pravidelný kontakt s jejich blízkými. Na videohovory s rodinou se teď 

pacienti těší o to víc, protože i zde platí kvůli koronaviru dlouhodobě zákaz návštěv.  

„Nová služba u nás funguje asi dva týdny a setkala se s obrovským nadšením. Jsme v kontaktu 

s rodinami téměř všech našich klientů a videohovory u nás teď doslova frčí. Někteří naši klienti 

dokážou přes tablet komunikovat i s pěti lidmi najednou, je to pak prakticky takové rodinné setkání na 

dálku,“ popisuje vrchní sestra Interny Zábřeh Petra Foltová s tím, že investice do nového tabletu se 

rozhodně vyplatila. „Přála bych všem vidět ty úsměvy na tvářích našich klientů, když se na tabletu 

objeví obličeje jejich dětí nebo vnuků,“ dodává vrchní sestra. 

Interna Zábřeh patří druhým rokem 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 nebo do nákupu nových lůžek a nábytku. 

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. Právě do 

těchto ambulancí přitom majitel šumperské nemocnice nedávno významně investoval. Rekonstrukce 

prostor a nákup nové špičkové technologie ho vyšla na 1,7 milionu korun. Nové přístroje umožní 

lékařům šumperské nemocnice a olomoucké fakultní nemocnice, kteří v ambulancích ordinují, 

zpřesnit diagnostiku kardiovaskulárních onemocnění, a to jak u ambulantních pacientů, tak klientů z 

ošetřovatelského a sociálního oddělení zábřežské interny. „Kromě toho jsme navíc před rokem 

začlenili do portfolia služeb pro naše klienty i rehabilitaci. Pravidelné návštěvy fyzioterapeuta jsou tak 

nedílnou součástí poskytované péče,“ uzavírá vrchní sestra. 

 



FOTO: Tablet je teď jediný způsob, jak se klienti Interny Zábřeh mohou s rodinou vidět. Jsou proto 

nesmírně populární. Archiv Interny Zábřeh 

 

 


