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Nemocnice Šumperk musela během druhé vlny pandemie
odložit 900 operací, vrátit se k nim chce co nejdříve
Celkem 900 plánovaných operačních výkonů musela kvůli druhé vlně pandemie
odložit šumperská nemocnice. Teď se chce k plánované operativě vrátit. Postupně
začíná sestavovat nové operační programy a stanovovat nové termíny odložených
operací.
Světla na třech z šesti operačních sálů jsou v šumperské nemocnici zatím zhasnuta. To by se však mělo brzy
změnit. Kvůli vysokému počtu hospitalizovaných pacientů s covidem-19 i příkazu Ministerstva zdravotnictví ČR
musela během druhé vlny pandemie šumperská nemocnice odložit plánované operace. Teď se k nim ale, i
s ohledem na odvolání příkazu ministerstva, chce postupně vrátit. „Vzhledem k tomu, že máme ještě stále
v neschopnosti zhruba 150 zaměstnanců nemocnice a zároveň se musíme dál starat o pacienty nakažené
koronavirem, se budeme schopni v nadcházejících dnech vrátit k plánované operativě asi z třiceti procent. V
následujícím týdnu se nám snad podaří vrátit do rozsahu plánovaného programu, ovšem jen za předpokladu, že
se opětovně nezhorší epidemiologická situace,“ přibližuje předseda představenstva Nemocnice Šumperk
JUDr. Martin Polach. Podle něj musí vzít nemocnice současně v potaz zachování provizorního infekčního
oddělení v celkovém počtu padesáti lůžek. „To sebou nese značný dopad na snížení počtu akutních lůžek s
ohledem na vyčleněný personál právě na uvedené provizorní infekční oddělení,“ vysvětluje předseda
představenstva.
Základním klíčem pro sestavení nových operačních programů bude jednoznačně zdravotní stav pacientů. „S
ohledem na zlepšující se vývoj epidemiologické situace a úbytek hospitalizovaných pacientů s onemocněním
COVID-19 jsme se již začali s vybranými primáři operačních oborů na tento krok připravovat, abychom byli
schopni v co nejkratším čase zareagovat opětovným spuštěním plánované operativy,“ říká Martin Polach s tím,
že tento krok právě nadešel, protože příkaz pozastavit plánovanou operativu Ministerstvo zdravotnictví tento
týden zrušilo. „Naše pacienty budeme telefonicky kontaktovat a budeme nový termín společně stanovat,“ dodává
šéf nemocnice.
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. Nemocnice letos otevřela například nový pavilon
následné intenzivní ošetřovatelské péče. Před třemi lety pak postavila v areálu radiodiagnostický pavilon, ve
kterém otevřela nové pracoviště magnetické rezonance. Nemocnice v letošním roce zakoupila také nový CT
přístroj a mimo jiné kompletně obměnila své operační nástroje. Jako první zdravotnické zařízení v Česku si je
pronajala na 10 let od společnosti B.Braun Medical.
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