Mimořádné vydání u příležitosti slavnostního otevření
nového pavilonu N interních oborů, červenec 2015.

Interní obory se dočkaly
nového pavilonu
Slezská nemocnice v Opavě je zase o něco modernější.
Po dvou letech, třech měsících
a sedmnácti dnech, které uplynuly od poklepání základního kamene, skončila výstavba
nového interního pavilonu N.
Slavnostní otevření za účasti
hejtmana
Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka se
uskuteční v úterý 28. 7. 2015.
„Jsme velmi rádi, že se daří
ještě s předstihem zprovoznit
pavilon interních oborů. Zde
patří díky nejen firmě Metrostav, ale zejména Moravskoslezskému kraji za investici této
akce a koordinaci všech prací
a efektivní řešení vzniklých problémů,“ uvedl ředitel nemocnice
MUDr. Ladislav Václavec, MBA
a doplnil: „Ve Slezské nemocnici
v Opavě se poskytuje špičková
péče. Nový, moderní pavilon nejen ještě zlepší tuto péči, ale také

výrazně zvýší pohodlí pro pacienty a zdravotnický personál.
Vedle příjemných, vzdušných
prostorů s kompletně novým
vybavením na pacienty čekají
třeba i nové postele nebo sociální zařízení a klimatizace na pokojích. Nemocnice tímto zařízením nejen dotáhla, ale myslím,
že i předběhla standart moderních fakultních nemocnic. Pacienti jistě ocení krásné prostředí,
ve kterém budou léčeni.“
Všechny práce finišují.
Cílem je v co nejkratší době
(do konce prázdnin) přestěhovat pacienty ze starých nevyhovujících prostorů. „Tady nás čeká
další kus práce, aby se podařilo
zajistit dostatek financí pro přestavbu pavilonu L tak, aby odpovídal všem standardům moderního léčebného prostředí,“
poznamenal ředitel nemocnice
Václavec.

Do nové budovy se kromě
interny bude stěhovat i plicní
oddělení. Poskytování zdravotní péče v moderním pavilonu
bude vedle větší spokojenosti
pacientů generovat také velké
úspory v energiích nebo logistice zásobování.
Pavilon N se nachází v prostorech, kde kdysi stávaly buňky
městské policie, a je propojen se
současným interním pavilonem
L. Jeho výstavbu, která probíhala

za plného provozu nemocnice,
realizovala firma Metrostav a.s.
a stála více než 200 milionů korun. Za dalších 80 milionů bylo
nakoupeno přístrojové vybavení. Investorem byl Moravskoslezský kraj.

Jednou z hlavních priorit Moravskoslezského kraje je dostupnost
kvalitní zdravotní péče pro občany
Původně se mělo otvírat až
v listopadu. Ale vše se dokončilo o několik měsíců dříve. Zbrusu nový pavilon interního oddělení Slezské nemocnice otevřel
své dveře především pacientům.
Nabízí jim nejen dostupnou
kvalitní péči, ale také potřebný

komfort. Povedlo se to nejen zásluhou pečlivé přípravy a dobré
koordinace stavebních prací, ale
také díky dotační politice Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který zdravotnictví považuje za jednu ze svých priorit.
(pokračování na str. 2)

Nový pavilon „N“ interních oborů Slezské nemocnice v Opavě
6. PATRO | Technické zázemí
5. PATRO | Plicní oddělení – lůžková část
4. PATRO | Interní oddělení – lůžková část
3. PATRO | Interní oddělení – lůžková část
2. PATRO | Interní oddělení – lůžková část
1. PATRO | Centrální multioborová JIP neoperačních oborů
PŘÍZEMÍ | Centrální registr a příjmová ambulance
s observačními lůžky, odborné ambulance –
kardiologická, interní, gastroenterologická

Jednou z hlavních priorit Moravskoslezského kraje
je dostupnost kvalitní zdravotní péče pro občany
(pokračování ze str. 1)
„Tato významná investice do zlepšení zdravotnické
péče v našem kraji podstatně
zvyšuje komfort a soukromí
pacientů a zkvalitňuje zázemí
pro lékaře a personál. Nový
moderní pavilon, odpovídající nejvyšším současným
standardům, je další úspěšnou
realizací investičních staveb-

ních a rekonstrukčních akcí
v nemocnicích, jejichž je kraj
zřizovatelem,“ říká Ing. Jiří
Martinek, náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje.
Moravskoslezský kraj tak
úspěšně pokračuje ve své cestě ke zkvalitňování a zlepšující
se dostupnosti zdravotní péče
na svém území. „V letošním
roce se nám také podařilo

mimo jiné vybavit nemocnice
novými lůžky a zajistit další moderní sanitní vozy pro
Zdravotnickou záchrannou
službu
Moravskoslezského
kraje. Investice do krajských
zdravotnických zařízení představují důležité vstřícné kroky
směrem k jeho obyvatelům,“
doplnil ještě náměstek Jiří
Martinek.

Nový moderní pavilon interních oborů
zvýší komfort pacientů i personálu
V létě horko, v zimě zima,
na podzim větrno a na jaře pylnyní jednotná teplota celoročně… Omezení družných rozhovorů při čekání na uvolnění
toalety, konec rehabilitace v podobě běhu po chodbě zejména
v období průjmů, menší radost
z propuštění z hezkého prostředí, až velký klid na pokojích,
nežádoucí účinky nadměrného
sledování televize z polohovací
postele. Tato „negativa“ přichází
podle primáře Petera Gajdoše
s nově otevřeným pavilonem
Interního oddělení Slezské nemocnice v Opavě (SNO), kte-

část z celkového obrazu spokojenosti pacientů je ovlivněná prostředím. Přestěhováním
do pavilonu N dojde k zmenšení
počtu lůžek na pokojích, které
navíc budou klimatizovány a se
sociálním zařízením na pokoji,
s televizí. To vše má za cíl přispět
ke komfortu pacienta již tak trpícího nemocí, pro kterou je hospitalizován.“
Nový pavilon interního oddělení poskytne moderní péči.
„Přejeme stávajícím i budoucím
pacientům našeho oddělení, že
i přes negativní okolnosti, respektive nemoci, které je k nám

MUDr. Peter Gajdoš – primář, interní oddělení SNO
rý po nadsázce rychle dodává:
„Přes vysoký odborný standard
poskytované péče na interním
oddělení si uvědomujeme, že
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přivedli, aby se cítili na oddělení
tak dobře, jak jen je v silách zdravotnického personálu a doufám,
že pacienti si budou uvědomo-
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vat, že se pro jejich uzdravení •
anebo zmírnění utrpení dělá
maximum,“ řekl Peter Gajdoš.
•

Interní fakta
Interní oddělení SNO poskytuje komplexní diagnostickou
a léčbou péči vnitřních nemocí
ambulantním a hospitalizovaným pacientům početné spádové
oblasti Opava a okolí.
Na interním oddělení pracuje
27 kmenových lékařů a více než
120 nelékařských zdravotnických
pracovníků.
Svou náplní práce a počtem
provedených vyšetření patří interní oddělení mezi největší oddělení Slezské nemocnice v Opavě.
Vzhledem k rozsahu poskytovaných služeb v současnosti
je a nadále bude oddělení organizačně rozděleno na lůžkovou
a ambulantní část, a to v několika
pavilonech nemocnice. Většina
ambulancí zůstává v původních
prostorech:
• endokrinologická ambulance
se spolu s nefrologickou ambulancí nachází v pavilonu H
• diabetologická ambulance
v pavilonu zdravotnické záchranné služby

onkologická
ambulance
v pavilonu T
endoskopické pracoviště gastroenterologie v pavilonu V
Lůžková část a některé ambulance (příjmová, kardiologická a gastroenterologická)
budounově po slavnostním
otevření dne 28. července 2015
přestěhovány z původního, stavebně i technicky dosluhujícího
pavilonu L, do nového pavilonu
označeného písmenem N.

Nový pavilon N
Po více než desetiletí se povedlo zrealizovat výstavbu nového pavilonu pro interní obory.
Výstavba začala 4. dubna 2013
a pavilon je nazván N, protože se
nachází v prostoru, kde byl před
válkou pavilon N umístěn a který byl ke konci 2. světové války
zničen.
V pavilonu N v přízemí se
nachází příjmová ambulance
s observačními lůžky. Ta slouží
pro interní obory (interna, TRN,
neurologie), pro plánované příjmy a také akutně zhoršené stavy interního, neurologického,
nebo plicního rázu a k zajištění,
občas zneužívané, pohotovostní
služby. V přízemí budou rovněž další ambulance – interní,

kardiologická a gastroenterologická. V 1. poschodí je jednotka
intenzivní péče pro interní obory v počtu 13 lůžek. Na dalších
čtyřech poschodích jsou umísS novou budovou dochází
těny standardní lůžkové stanice
(tři stanice pro interní lékařství také k obměně téměř veškerého
a jedna stanice pro TRN) v cel- přístrojového vybavení s účelem
zkvalitnění potřeb ošetřovaných
kovém objemu 114 lůžek.
osob a také v neposlední řadě
k zlepšení pracovních podmínek
ošetřujícího personálu. Nový
přístrojový arzenál obsahuje
mimo jiné nyní již samozřejInterní oddělení provozu- mý přívod centrálního kyslíku
je celkem 83 lůžek standardní u všech lůžek, polohovací postele

Přístrojové
vybavení

Lůžková část

jmové ambulance o ambulanci
chronickou určenou jednak
k dořešení, donastavení léčby
nemocí po hospitalizaci na našem oddělení, tak i pravidelné
kontroly pacientů s interním
onemocněním,“ odhaluje plány primář Gajdoš a dodává,
že by interní oddělení mělo
dále rozšiřovat spektrum vyšetřování gastroenterologické
ambulance také o speciální ultrazvuková vyšetření sondou
zavedenou do žaludku nebo
tenkého střeva. „V neposlední
řadě se připravujeme na obhájení standardů akreditace.
V trochu vzdálenější budoucnosti věříme v otevření dalších
typů odborných ambulancí,“
uzavřel vize Peter Gajdoš.

Plicní oddělení
opouští klášter
pokoj, pavilon N
lůžkové péče ve třech stanicích
a 13 lůžek intenzivní péče. Tato
lůžka jsou umístěna ve dvou
a třílůžkových, na oddělení JIP
jsou také jednolůžkové boxy
umožňující další stupeň izolace u infekčních nemocí nebo
naopak u pacientů s oslabenou
imunitou. Část lůžek interního
oddělení nadále bude využívána k léčbě kožních nemocí také
s nově vybaveným zázemím
umožňující léčebné koupele
a další procedury.
Nová mezioborová jednotka intenzivní péče poskytuje
péči pacientům se selhávající
nebo ohroženou jednou nebo
více životních funkcí, kterou
způsobilo onemocnění interní,
nebo také neurologické nebo
plicní.
Na těchto lůžkových jednotkách pracuje tým 14 lékařů
a 100 nelékařských zdravotnických pracovníků, které se
skládá z všeobecných sester,
zdravotních asistentek a ošetřovatelek. Lékaři interního
oddělení poskytují v rámci nemocnice konziliární služby pro
další oddělení nemocnice.

s elektrickým pohonem a s matracemi snižujícími riziko proleženin (pasivní i aktivní), další
novější monitorovací jednotky
na sledování srdečního tepu
i na lůžkách standardního oddělení, tzv. telemetrie s centrálním
velínem na JIP, nové EKG, EKG
Holter přístroje, dále dva ECHO
přístroje (z toho jeden přenosný
umožňující vyšetření srdce přímo na lůžku pacienta nebo na jiném oddělení v rámci konzilií),
dále jsou to nové endoskopické
nástroje na vyšetřování zažívacího traktu, veškeré moderní
vybavení jedné velké jednotky
intenzivní péče- systémy monitorování, zařízení na umělou
plicní ventilaci, kontinuální dialýzu (náhrada funkce ledvin) atd.
To vše pro představu v celkové
hodnotě téměř 60 milionů Kč.

Nejen interní oddělení bude
čerpat výhody zcela nově otevřeného pavilonu N. Do pátého
patra se přestěhuje také Oddělení tuberkulózy a respiračních
onemocnění Slezské nemocnice
v Opavě (plicní). Stěhování s sebou přináší řadu výhod jak pro
pacienty, tak pro personál.
„Na pacienty čeká nové moderní vybavení, polohovatelné
elektrické postele, klimatizace,
malokapacitní pokoje a také
kvalitní hygienické zázemí,“
uvedl primář plicního oddělení
Zdeněk Nykel. Další nespornou
výhodou bude větší komfort
technického vybavení, rozšíření
vyšetřovacích metod (bodypletysmo), větší komfort v rámci
konzilií, zlepšení kultury stravo-

vání či dostupnost vyšetřovacích
metod jiných oborů.
Výhody moderního zázemí
kromě pacientů pocítí také personál. Kladně bude jistě hodnoceno technické vybavení, užší
mezioborová spolupráce i zlepšení hygienických podmínek.
Oddělení TRN a jeho ambulantní část je po personální
i technické stránce schopno realizovat patřičná léčebná opatření a postupy. Je schopno plné
diagnostiky nádorových onemocnění, stejně tak diagnostiky
a izolace specifických procesů.
Navíc je plně schopno zajišťovat
léčbu kyslíkem a léčbu inhalační, a to centrálním rozvodem
pro všechna lůžka, kterých je 25.
Plicní ambulance bude
ve stávajících prostorách interního žurnálu v pavilonu L.
„Provozujeme odbornou plicní
ambulanci, jejíž součástí jsou
i na úterý vyhrazené ordinační
hodiny ambulance odvykání
kouření. V rámci ambulance
je dále prováděna funkční diagnostika a endoskopie u ambulantně řešených pacientů,“ doplnil primář Nykel. Ambulance
odvykání kouření je zařazena
do Center odvykání kouření
v ČR a je provozována vyškoleným personálem.
Podíváme-li se do historie oddělení, tak první zmínky
o samostatné lůžkové jednotce
sahají k roku 1922, kdy bylo zřízeno oddělení pro léčbu tuberkulózy žen a dětí. V 90. letech
minulého století byl lůžkový
fond představován 40 akutními
lůžky, dnes 25, a to v pavilonu
D objektu tzv. Kláštera, kde se
nacházel až do současného přestěhování.

Plány
do budoucna
„Do budoucna plánujeme
rozšíření dlouhodobě velmi
vytížené akutní interní pří-

MUDr. Zdeněk Nykel – primář, TRN SNO
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Pavilon se otvírá dřív,
než se očekávalo
Výstavba nového pavilonu N by se neuskutečnila
bez podpory Moravskoslezského kraje. Velký podíl zde
mají také zástupci Slezské
nemocnice v Opavě.
„Jsem velmi potěšena
tím, že jsem se se svými
spolupracovníky z odboru
zdravotnictví stala součástí obrovského až nepředstavitelného týmu, který se

zasloužil o vytvoření tak
významného díla, v podobě
interního pavilonu. Zaslouží
si jej občané, pacienti, jejich
blízcí a neméně personál,
který se o ně nepřetržitě
a s vysokým nasazením stará. Chtěla bych touto cestou poděkovat svým spolupracovníkům a zástupcům
nemocnice za jejich příkladnou spolupráci. Vždy

hledali způsoby jak nejlépe
překlenout vzniklé problémy k jejich zdárnému vyřešení. Všechny nás provázel
a spojoval jeden cíl úspěšného a včasného dokončení
této významné investiční
akce,“ řekla vedoucí Odboru
zdravotnictví Moravskoslezského kraje Bc. Vratislava
Krnáčová.
„Dovolte mi popřát všem
zaměstnancům při jejich
nelehké práci příznivější
a snadnější pracovní podmínky v tomto novém pa- mocničním prostředí při jevilonu a našim pacientům jich uzdravování,“ doplnila
zpříjemnění pobytu v ne- Krnáčová.

Náklady a financování nového pavilonu N interních oborů
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

NÁKLADY PROJEKTU

Způsobilé výdaje projektu

249.881.680,23 Kč

Stavební náklady

217 mil. Kč

z toho dotace EU 85%

212.399.428,20 Kč

Zdravotnické přístroje a vybavení

47,5 mil. Kč

z toho podíl MSK 15%

37.482.252,03 Kč

Ostatní*

25,5 mil. Kč

18.228.432,49 Kč

Celkové náklady

290 mil. Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu (také výdaje MSK):
Slezská nemocnice v Opavě

cca 11 mil. Kč

Celkové náklady

Zpravodaj SNO
Vychází nepravidelně,
náklad 900 ks.

290 mil. Kč

* Ostatní = projektové dokumentace, dozor, výpočetní
technika, nábytek, stravovací provoz
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