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Cíl projektu
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality zdravotní péče a uzdravování pacientů v šesti
nemocnicích Moravskoslezského kraje a snížení fyzické námahy personálu u lůžka.

Výstupy projektu
Výstupem projektu je nákup 1010 ks lůžek, matrací, nočních stolků a příslušenství do šesti
vybraných nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem. Cílovou skupinou projektu jsou
osoby, které potřebují zdravotní péči v nemocnicích a jsou zde hospitalizováni (především
pocházející z okr. Karviná, Opava, Bruntál, Frýdek-Místek, okrajově i z jiných okresů) bez ohledu
na věk, pohlaví, sociální postavení apod.

Výsledky projektu




zvýšit kvalitu zdravotní péče pořízením elektricky polohovatelných lůžek a antidekubitních
matrací případně dalšího příslušenství v rámci vybraných nemocnic zřizovaných
Moravskoslezským krajem
eliminovat vznik dekubitů u hospitalizovaných pacientů
eliminovat riziko pádu z lůžka u hospitalizovaných pacientů
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Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, díky projektu
financovanému z evropských dotací „Nákup lůžek a matrací do nemocnic
zřizovaných Moravskoslezským krajem“, dostala celkem 169 souprav základního
vybavení nemocničního pokoje pro pacienty. Nové sety, které se skládají
s nemocničního lůžka a nočního stolku, jsou instalovány na oddělení infekce,
neurologie, chirurgie, ortopedie, urologie, ORL, GDO a dětském i gynekologickoporodnickém oddělení.
Moderně vybavené pokoje velmi oceňují nejen pacienti, ale i ošetřovatelský personál,
kterému elektricky ovladatelná lůžka pomáhají k poskytování kvalitní a bezpečné
ošetřovatelské péče.
Lůžka jsou elektricky polohovatelná, mají nastavitelnou výšku a jsou vybavena
příslušenstvím, jako je antidekubitní matrace, manipulační hrazdička, infuzní stojan a
na obou stranách sklopné postranice. Část z nich má navíc k využití i další drobné
příslušenství jako je držák na berle, úchyt na odložení močové lahve apod.
Nemocniční stolek je uzamykatelný a má sklopnou jídelní desku.
Evropská unie hradila z Evropského fondu pro regionální rozvoj významnou část
a to 85% nákladů, 15% nákladů spolufinancuje Moravskoslezský kraj.

