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Nová lůžka na Interně Zábřeh přinesla pacientům větší 

pohodlí 

Interna Zábřeh, která je součástí Nemocnice Šumperk, se pustila do postupné obměny 

lůžek pro své pacienty, kteří se tak těší většímu pohodlí. V únoru koupila  

celkem 19 polohovatelných pohodlných lůžek, které vyměnila za starší již dosluhují 

postele. Společně s novými lůžky koupila pro své pacienty i nové matrace. Investice za 

více než jeden milión korun byla částečně spolufinancována z dotací Olomouckého kraje.  

„Nová lůžka znamenají zvýšení pohodlí a bezpečí jak pro pacienty, tak pro ošetřovatelský 

personál. Díky elektrickému polohování lze postele bez jakékoliv fyzické námahy personálu 

nastavit do optimální léčebné polohy. Obrovskou předností nových lůžek je také možnost nastavit 

je do pozice křesla, ve kterém pak mohou pacienti pohodlně přijímat návštěvy svých rodinných 

příslušníků,“ vysvětluje vrchní sestra Interny Zábřeh Petra Foltová.  

Nová lůžka jdou snížit těsně nad zem do výše 28 centimetrů, čímž umožňují pohodlné vstávání i 

ulehnutí a snižují tak i riziko případných pádů pacienta z postele. „A na nových postelích si 

ceníme také toho, že díky své polohovatelnosti umožňují u hůře pohyblivých pacientů provést 

jednoduché ošetřovatelské úkony, aniž bychom je museli přesouvat nebo s nimi složitě 

manipulovat,“ dodává vrchní sestra.  

O větší komfort se postarají také nové antidekubitní matrace, které dokážou díky svým unikátním 

vlastnostem předcházet vzniku proleženin, které jsou často „noční můrou“ u nepohyblivých 

pacientů.  

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

ošetřovatelskými a sociálními lůžky se postupně během této doby 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 (Nemocnice Šumperk) tak Interna Zábřeh 

personálně nejen posílila, ale zároveň začala investovat do svého rozvoje. Zrekonstruovala 

pokoje, vybavila je novým moderním nábytkem a postupně obměňuje i původní lůžkový fond. 

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

do které nemocnice pořídila nové špičkové přístroje za dva miliony korun. 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO: Nová lůžka jsou pohodlnější i bezpečnější. Archiv Interny Zábřeh 

 


