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Nejstarší pacientka Interny Zábřeh oslavila 100 let 

Neuvěřitelných 100 let dnes oslavila pacientka z Interny Zábřeh Jiřina 

Bělovská. Kulatiny oslavila nejen s personálem zábřežské interny, ale i 

s rodinou. Pacientce přijelo popřát i vedení Nemocnice Šumperk, včetně jejího 

šéfa JUDr. Martina Polacha.   

V Interně Zábřeh bývá veselo pravidelně a i dnes se z chodeb ozýval hlasitý smích. 

Důvodem byly narozeniny jedné z pacientek Jiřiny Bělovské, která dnes oslavila 

neuvěřitelných 100 let. Personál Interny Zábřeh proto pacientce přichystal oslavu narozenin 

se vším všudy. Nechyběl dort, občerstvení, kytice, balónky i pompony. „Paní Bělovská je i 

přes svůj úctyhodný věk stále plná energie a elánu, jsme rádi, že jsme jí mohli přichystat 

narozeninovou oslavu se vším všudy,“ říká hlavní sestra Interny Zábřeh Petra Foltová. 

Popřát pacientce přijela také její rodina a vedení šumperské nemocnice. „Jsem rád, že se 

pandemická situace zlepšila natolik, že jsme mohli paní Bělovské přijet popřát osobně. Je to 

opravdu úctyhodný věk, já ji hlavně přeji ať je u nás v interně šťastná a spokojená,” dodává 

předseda představenstva Martin Polach ml.  

Paní Bělovská je původem z Šumperku. Pracovala jako úřednice na okresním úřadě a svůj 

volný čas věnovala hlavně procházkám. Celý život ráda poznávala také české hrady a 

zámky. Při otázce k receptu na dlouhověkost paní Bělovská chvíli váhá. „Zažila jsem ve 

svém životě dobré i špatné chvilky. Život se se mnou někdy nemazlil. Pro mě vždy byla 

důležitá víra v Boha. Takže můj soukromý recept na dlouhověkost je víra a nevzdávat se, ale 

bojovat,“ prozrazuje svůj soukromý recept stoletá seniorka z Šumperku. Narozeniny by 

ráda oslavila v domácím prostředí, s péčí Interny Zábřeh je ale nadmíru spokojená. „Děvčata 

se o mě dobře starají, často si se mnou povídají. Mrzí mě, že kvůli koronaviru nemůžou být 

osobní návštěvy častější. A tak mám alespoň s vnukem pravidelné videohovory, z toho mám 

vždy radost. Až na rodinu tu mám vše, co potřebuji,“ dodává oslavenkyně.  A jak si udržuje 

životní elán a nadhled? „V životě to jinak nejde. Musíte se umět smát i plakat,“ uzavírá Jiřina 

Bělovská.  

Provoz Interny Zábřeh převzala před dvěma lety Nemocnice Šumperk. Ze zařízení s 

ošetřovatelskými a sociálními lůžky se během dvou let stalo vyhledávané zdravotnické 

zařízení. Pacientů výrazně přibylo a tak se i tamní tým rozrostl o 24 nových zdravotníků a 

sociálních pracovníků. S příchodem nového majitele Interna Zábřeh personálně nejen 

posílila, ale zároveň začala investovat do svého rozvoje. Zrekonstruovala pokoje, vybavila je 

novým moderním nábytkem a pro pacienty nakoupila například nová vodní lůžka. Investice 

také směřovaly do přízemí budovy, kde se nachází kardiologická a interní ambulance. 

Nemocnice do ambulancí zakoupila nové špičkové přístroje za dva miliony korun.  

 



FOTO: Personál Interny Zábřeh proto pacientce přichystal oslavu narozenin se vším všudy. 

Nechyběl dort, občerstvení, kytice, balónky i pompony. Autor: Darina Aberlová, Nemocnice 

Šumperk 

 

FOTO2: Popřát přišel paní Bělovské i předseda představenstva Nemocnice Šumperk Martin 

Polach ml.  

 

 

 


