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Bílovecká nemocnice, a.s. otevírá unikátní  

Oddělení následné péče  
 

Vyšší standard a kvalita péče o dlouhodobě nemocné je hlavním cílem rekonstrukce a modernizace Oddělení 

následné péče v Bílovecké nemocnici, a.s. Tato investiční akce byla realizována v rámci projektu 

„Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a.s.“. Investiční 

akce, kterou stavebně zajišťovala firma BDSTAV MORAVA s.r.o., byla realizována nákladem 53,6 mil. Kč  

a je financována z 85 procent ze švýcarských fondů a z 15 procent z vlastních zdrojů.  

 

V rámci této investiční akce bylo již na konci roku 2016 otevřeno nově zrekonstruované Oddělení rehabilitace, 

které nyní poskytuje léčbu v nových prostorách, novými metodami a s novým vybavením. „Dokončením nově 

vybudovaných prostor Oddělení následné péče, které je soustředěno do dvou pater jedné budovy, je umožněna lepší 

diferenciace zdravotní a rehabilitační péče podle diagnóz a závažnosti zdravotního stavu,“ uvádí ředitel nemocnice 

JUDr. Zdeněk Horák, MBA. Velkou devizou oddělení je také závěsný kolejnicový systém pro transport imobilních 

pacientů mezi pokoji, do koupelen a pro rehabilitaci či nácvik chůze. 

 

Péče zde bude poskytována v nadstandardních podmínkách, všechny pokoje Oddělení následné péče jsou špičkově 

vybaveny a pacientům poskytují maximální možný komfort. Televize na každém pokoji  

je samozřejmostí. Pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením a pro pohodlí našich klientů bude sloužit také 50 

speciálních polohovacích křesel. Oddělení disponuje osmdesáti zcela novými elektricky polohovatelnými lůžky. 

Všechna lůžka jsou pak vybavena antidekubitními matracemi, rozvodem kyslíku či moderním signalizačním 

zařízením, které má pacient vždy při sobě a přivolá si pomoc kdekoli se nachází. Kompletní modernizací prošlo 

také přístrojové vybavení včetně EKG, tužkových dopplerů atd. 

 

„Vysoký standard péče o dlouhodobě nemocné pacienty zajistí také nově vybudovaná zimní zahrada s krásným 

výhledem na horizont Bílovce a okolí, která umožní pacientům trvale upoutaným na lůžko užívat tento prostor, jenž 

je určený nejen pro setkání rodin s pacienty, ale také pro přednášky a jiné vhodné dobrovolnické činnosti. Mohou 

zde probíhat také výstavy či oblíbené koncerty dětí z mateřských škol,“ doplňuje vybavenost oddělení ředitel 

Zdeněk Horák.  

 

Oddělení následné péče Bílovecké nemocnice, a.s. je teprve druhým pracovištěm svého druhu v Moravskoslezském 

kraji, které získalo certifikát pro práci v konceptu bazální stimulace. Bazální stimulace podporuje různé vývojové 

stupně schopnosti vnímat podle toho, ve které fázi se pacient právě nachází a přináší velké úspěchy u pacientů  

po cévních mozkových příhodách, pacientů ve vigilním kómatu, ale i u pacientů trpících těžkou demencí. Dochází 

u nich ke zlepšení zdravotního stavu a rychlejší adaptaci na nemocniční prostředí. 

 

V naší nemocnici tak vzniká oddělení, kde bude v nadstandardních podmínkách poskytována péče erudovanými, 

speciálně proškolenými pracovníky a to nejen pacientům rehabilitujícím po traumatech,  

ale také pacientům geriatrickým či pacientům s chronickými ranami. 

 

„Jsem nesmírně rád, že v naší nemocnici vzniklo unikátní a potřebné pracoviště pro klienty, jejichž zdravotní stav 

nevyžaduje pouze akutní zdravotní péči, ale potřebuje doléčení, ošetřovatelskou či rehabilitační péči. V tomto 

novém a příjemném prostředí Oddělení následné péče se jim komplexní péče dostane“ doplňuje ředitel nemocnice 

Zdeněk Horák. Zdůraznil také, že se v budoucnu počítá s postupným zaváděním dalších aktivizačních projektů, 

zejména pro seniory.  

 



 


