NAŠE NEMOCNICE
MĚSÍČNÍK ZPRÁV A UDÁLOSTÍ ZE SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ

Slezská nemocnice v Opavě
oslavila 120 let od svého vzniku

Před 120 lety, dne
OPAVA 2. 12. 1900 byla slavnostně otevřena Slezská zemská
nemocnice v Opavě. Moderní areál
byl vystavěn v rekordním čase jednoho roku a svým pojetím se stal
jedinečným počinem v celé tehdejší rakousko-uherské monarchii.
Na projekt nové nemocnice byl
v roce 1897 vypsán konkurs, ve kterém zvítězil projekt stavebního inspektora Franze Ruppela z Hamburku. Podrobné stavební plány
poté vypracoval Adolf Müller, vrchní zemský inženýr při Zemském stavebním úřadu v Opavě.
Velkorysá koncepce racionálně propojeného areálu, jeho účelné
a praktické řešení a také uspořádání všech provozů a funkcí komplexu
byly vysoce nadčasové. Ve 12 pavilonech byla zajišťována zdravotní péče
odbornými odděleními a 3 sloužila
ke správním a provozním účelům.
Během své bohaté historie nemocnice neustále prochází vývojem
dle aktuálních moderních trendů.
K dnešnímu dni patří mezi největší
zdravotnická zařízení v Moravskoslezském kraji a také je jedním z největších zaměstnavatelů na Opavsku.
Pacientům nabízí komplexní spek-

Historická budova Slezské nemocnice ...
trum zdravotní péče na 24 odděleních a v 56 odborných ambulancích
včetně ústavní lékárny. Pro pacienty je k dispozici 540 lůžek se stálým
provozem. V některých poskytovaných výkonech je nemocnice jedinečná v celém kraji.
V roce 2020 byla zahájena rekonstrukce památkově chráněných pavilonů a nemocnice tak postupně

... současná budova ředitelství.

dostává opět svou zaslouženou důstojnou tvář.
„Zcela zásadní je fakt, že se nemocnice letos dočkala opravených
pavilonů. Stav několika budov byl již
žalostný a z energetického hlediska
velmi nákladný na provoz.
V dalším období chceme i nadále
pokračovat v rozvoji nemocnice a za
finanční pomoci MSK a evropských

fondů realizovat potřebné projekty. V neposlední řadě musím zmínit také skutečnost, která je z mého
pohledu nejdůležitější. V naší nemocnici pracuje hodně šikovných,
erudovaných a obětavých zdravotníků, což je skvělá zpráva zejména
pro naše pacienty. Některé prováděné výkony mají i nadregionální charakter“ uvedl současný ředitel Slez-

SFC Opava podpořil zdravotníky
Z

ástupci SFC Opava v čele
s ředitelem Jaroslavem
Rovňanem a Pavlem Zavadilem před Vánoci podpořili Slezskou nemocnici v Opavě a symbolicky poděkovali
zdravotníkům za jejich obětavou práci v současné koronavirové pandemii. Nemocnici předali 200 dárkových
karet na nákup v hypermarketu Globus.
„Hráčům, trenérům a všem
dalším pracovníkům SFC bych
chtěl popřát zejména pevné
zdraví a samozřejmě sportovní úspěch. Věřím, že se všichni už brzy vrátíme do normálního života. Velice si vážím

Ředitel Slezského FC Opava Jaroslav Rovňan
(vlevo) předává dary řediteli Slezské nemocnice
Karlu Siebertovi.
spolupráce se Slezským FC a
doufám, že ji budeme i nadále rozvíjet, protože Opava by

měla držet spolu. Velice si ceníme tohoto gesta, které klub
učinil,“ říká ředitel Slezské ne-

mocnice v Opavě Karel Siebert.
„Tohle je jen malá pozornost
pro osoby, které denně bojují v první linii s koronavirovou
pandemií. Celý klub si nesmírně váží spolupráce se Slezskou
nemocnicí v Opavě. Jsme rádi,
že nám zde vyšli vstříc také
směrem k povinnému testování. Jménem Slezského FC
bych rád poděkoval vedení nemocnice i všem zdravotníkům
za jejich nasazení, vstřícnost a
ochotu nejen směrem k nám,
ale ke všem pacientům. Přejeme jim hlavně zdraví a hodně
sil do jejich obětavé práce,“ dodává ředitel Slezského FC Opava Jaroslav Rovňan.

Nové externí očkovací místo

Očkovací místo v budově Kožního oddělení již nebude funkční

S

lezská nemocnice v Opavě zřizuje od
1. 2. 2021 externí očkovací místo pro
veřejnost (nejdříve senioři nad 80 let, následně zdrav. pracovníci).
Od 1. února bude v provozu externí očkovací místo v prostorách Fakulty veřejných politik Slezské univerzity, Bezručovo
náměstí 885/14, 746 01 Opava. Původní
očkovací místo v budově kožního oddělení již nebude funkční.
Provozní doba OČM:
Pondělí, Středa:
10:00 – 18:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 8:00 – 16:00

■ Provozní doba očkovacího centra je závislá na počtu vakcín. Očkováni budou
jen ti pacienti, kteří budou mít očkovacím centrem potvrzenou časovou rezervaci. K parkování lze využít městské
parkoviště na ulici náměstí Svobody (bývalé autobusové nádraží).
■ Pro imobilní klienty je možno, na dobu
nezbytně nutnou, zaparkovat přímo před
vstupem do budovy očkovacího centra.
Bezbariérový vstup je označen cedulemi.
■ Registrace a rezervace termínů očkování
probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému dle pokynů Ministerstva zdravotnictví https://crs.uzis.cz/

POZOR! Může docházet k případným změnám termínů z důvodu dodávek vakcín
do nemocnice nebo z důvodu centrálních organizačních změn týkajících
se schématu očkování. O případných změnách budete informováni telefonicky.

■ Senioři mohou využít hned několik informačních linek určených k pomoci s
registrací a rezervací termínů:
■ celorepubliková infolinka: 1221
Po-Pá, od 8:00 do 19:00 hodin a SoNe, od 9:00 do 16:30 hodin
■ infolinka pro MS kraj: 800 720 210
Po-Ne, od 8:00 do 18:00 hodin
■ Město Opava infolinka: 734 648 051
Po-Pá od 8:00 do 16:00 hodin
■ Slezská nemocnice v Opavě:
739 045 603 nebo 553 766 992
Po-Pá od 7:00 do 14:00 hodin
Při využití infolinky je nutné si připravit
vaše jméno a příjmení, adresu, rodné číslo, telefonní číslo, název nebo číslo vaší
zdravotní pojišťovny.

ské nemocnice v Opavě Ing. Karel
Siebert, MBA. Současný boj s pandemií zvládá nemocnice díky maximálnímu nasazení lékařů, sester
a všech zaměstnanců v rámci možností velice dobře a dostává tak svému jménu i dlouhé úspěšné historii.
Před dokončením je speciální almanach plný historických i nových fotek a krátký video dokument. (red)

AKTUALITY
Nový přístroj
na oddělení mikrobiologie
Na oddělení mikrobiologie Slezské nemocnice v Opavě byl před Vánoci zakoupen za 5 mil. velkokapacitní,
plně automatický systém s vyhodnocením NeuMoDx
96 pro detekci SARS-Cov 19. Je schopen detekovat 96
vzorků během osmihodinové pracovní doby, momentálně se jedná o nejmodernější přístroj, druhý v ČR.
V současné době probíhají srovnávací série.

Slezská nemocnice v Opavě
úspěšně zvládla akreditaci
systému kvality
Slezská nemocnice v Opavě v lednu 2021 úspěšně prošla procesem akreditace u České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví. Akreditační šetření bylo zaměřeno na posouzení míry kvality a bezpečí poskytovaných
služeb v souladu s legislativou a akreditačními standardy. SNO prokázala, že poskytuje pacientům i externím
spolupracujícím subjektům služby na vysoce odborné
úrovni, kvalitně a bezpečně. Řadí se tak k prestižním
poskytovatelům zdravotních služeb v ČR.

Nový primář
neurologického oddělení
Novým primářem neurologického oddělení byl dne
1. 2. 2021 jmenován MUDr. Václav Marcián. Ve funkci
nahradil současného primáře MUDr. Martina Krobota,
který požádal o uvolnění z funkce koncem roku 2020 a
bude vykonávat funkci zástupce primáře.

Nový primariát
onkologického oddělení
Slezská nemocnice má od 1. 1. 2021 nový primariát onkologického oddělení. Ředitel nemocnice jmenoval do
funkce primářky MUDr. Margitu Nováčikovou a vrchní
sestru Moniku Herudkovou. Snahou vedení nemocnice
je rozvoj tohoto oddělení a rekonstrukce pavilonu.

