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S péčí o pacienty Nemocnice Šumperk pomáhají studenti,
sestry i terénní lékaři
Nemocnice Šumperk čelí nejen náporu pacientů nakažených koronavirem, ale také
výpadku vlastního personálu. V současné chvíli má 150 zaměstnanců, kteří se
v důsledku nucené izolace, preventivní karantény nebo ošetřovného, nemohou starat
o její pacienty. V říjnu proto zveřejnila výzvu, ve které hledala výpomoc s pokrytím
běžného provozu. Zareagovalo na ni několik desítek lidí, mezi nimiž byli ambulantní
lékaři i zdravotní sestry a v nemocnici začali pomáhat také medici a studenti
zdravotnické školy. Aktuálně nemocnici s péčí o pacienty pomáhá celkem 77 lidí.
„Chtěl bych touto cestou poděkovat všem lidem, kteří nám v nelehké situaci nabídli pomoc.
Jsou mezi nimi ambulantní specialisté, zdravotní sestry, medici i studenti zdravotnické školy
a další profese. Bez nich bychom současnou péči o naše pacienty zvládali jen velmi obtížně.
Stejně tak bych chtěl poděkovat našemu personálu, bez jehož vysokého pracovního
nasazení, profesionality, empatie a kolegiality by se nám těžko dařilo stávající situaci
zvládnout,“ říká předseda představenstva Nemocnice Šumperk JUDr. Martin Polach.
S přibývajícími počty nakažených pacientů a následně i personálu se nemocnice obrátila na
lékaře a zdravotníky s prosbou o pomoc. Zareagovalo na ni zhruba padesát lidí. „Aktuálně
nám v nemocnici vypomáhá 77 lidí. Nastoupilo k nám 13 kvalifikovaných zdravotníků, kteří
pracují v ambulantní sféře nebo mimo obor a svoji pomoc dobrovolně nabídlo také šest
lékařů a dva medici. Dalších devět mediků nám začalo vypomáhat na základě pracovní
povinnosti. Stejně tak jako 46 studentů střední zdravotnické školy z Šumperku. Je to pro nás
obrovská pomoc, bez které se stále neobjedeme. Počty nakažených pacientů sice klesají,
což je vynikající zpráva, na druhou stranu nám v nemocnici chybí průměrně asi 150
zaměstnanců, kteří jsou nemocní, v preventivní karanténě nebo na ošetřovném,“ přibližuje
vedoucí personalistka Nemocnice Šumperk Ing. Mgr. Renata Vaverková s tím, že
s nabídkou pomoci přišli i lidé mimo oblast zdravotnictví, včetně firem, které v době uzavření
provozu nabídly pomoc v oblasti technické správy.
Jednou ze studentek, které v nemocnici pomáhají s péčí o pacienty, je i Petra Kimmerová,
která studuje Střední zdravotnickou školu v Šumperku už čtvrtým rokem. Přiznává, že je pro
ni dost obtížné skloubit studium a přípravu na maturitu společně s prací pro nemocnici, ale
zároveň to vnímá jako neocenitelnou zkušenost. „V důsledku koronavirové pandemie a
pracovní povinnosti se dostanu už nyní k mnoha zajímavým věcem, než v rámci běžné
praxe,“ říká usměvavá studentka, která se stará i o pacienty nakažené koronavirem na
dočasném infekčním oddělení.

Nemocnice Šumperk se aktuálně stará o sedm desítek pacientů nakažených koronavirem.
Nemocnice kvůli nim musela na začátku října zřídit speciální provizorní infekční oddělení,
kam přesunula nejen standardní lůžka, ale i vlastní stávající personál. Pro pacienty
nakažené koronavirem nakoupila i deset speciálních vysokoprůtokových oxygenerátorů
v hodnotě jednoho milionu korun. V minulém týdnu darovala nemocnici společnost BTL také
pět nových plicních ventilátorů.
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