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Zaměstnavatelé v kraji

Krnovská nemocnice
je v dobré kondici
Sdružené zdravotnické
zařízení Krnov má za sebou další úspěšný rok.
Nemocnice udržela
i přes navyšování mezd
vyrovnaný rozpočet
a její hospodaření skončilo mírným přebytkem.
Do přístrojového vybavení se loni investovalo
přes 70 milionů.

N

emocnice v Krnově má 797
kmenových zaměstnanců.
Její efektivní řízení a velká
podpora ze strany zřizovatele – Moravskoslezského kraje
– přináší své ovoce. „Mezi priority veřejného zdravotnictví nikdy nepatřila
tvorba zisku. V naší nemocnici jsou na
prvním místě pacienti, kterým chceme zajistit co nejkvalitnější zdravotní
péči,“ prozradil ředitel SZZ Krnov Ladislav Václavec.
Nemocnice v minulém roce kompletně zmodernizovala přístrojové vybavení rehabilitace. Pořídil se nový ultrazvuk, nové operační stoly, překládací
stůl a celá řada dalších přístrojů.
„Díky tomu, že máme výborné projektové manažery, tak se nám podařilo
velice efektivně čerpat prostředky
z fondů Evropské unie. Na část modernizace vybavení nám přispěl zřizovatel, část jsme hradili ze svých zdrojů,“
uvedl ředitel Václavec.
V příštích dnech bude do provozu
uvedena magnetická rezonance, o kte-
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rou vedení nemocnice usilovalo přes
osm let. Vybudování přístavby pro přístroj vyšlo na 16,5 milionu korun. Samotná magnetická rezonance byla pořízena na základě veřejné soutěže za
32 milionů korun.
V nemocnici se na přelomu roku za-

čal stavět nový objekt pro lékárnu
i ambulance endokrinologie a onkologie. Budova přijde na 53,5 milionu korun.
„Obě dvě největší investice posledních let zafinancoval náš zřizovatel –
Moravskoslezský kraj. Za to patří vedení kraje velké díky,“ konstatoval ředitel.
Úspěšná byla řada oddělení nemocnice. Krnovská porodnice obhájila na
základě anonymních dotazníků rodiček tyto certifikáty: Za vstřícný přístup k rodičkám, Spokojená rodička,
Šetrná medikace u porodu.
Mezinárodní asociace ESO Angels
Initiative zařadila iktové centrum nemocnice, kde efektivně pomáhají pacientům s cévní mozkovou příhodou,
mezi nejlepší pracoviště v Evropě.
„Stále tvrdím, že i v menších nemocnicích lze pacientům poskytovat špičkovou péči. Naši lékaři a sestry to dokazují a patřím jim za to velké uznání,“ dodal ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Ředitel nemocnic v Krnově a Opavě Ladislav Václavec stojí v čele úspěšné krnovské nemocnice od roku 2008. Foto: SZZ Krnov

