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TISKOVÁ ZPRÁVA  
 
 

Nové interní oddělení již slouží pacientům 
 
(Nymburk, 10. února 2016) – Pohodlí pro pacienty i jejich návštěvy, vyšší komfort i pro 
personál. To je výsledek dokončení dílčí části rozsáhlé rekonstrukce, kterou prochází hned tři 
pavilony nymburské nemocnice. Dnes byl za účasti senátorky Emílie Třískové, středočeského 
hejtmana Miloše Petery, ředitele Odboru zdravotní péče pražské regionální pobočky VZP 
Milana Štěpánka a nymburského starosty Tomáše Macha slavnostně otevřen a předán pavilon 
D, kde je umístěno interní oddělení.  
 
„V současné chvíli již může interna využívat celkem dvacet čtyři standardních lůžek, přičemž na 
prvním patře je umístěno jedenáct lůžek pro mužské pacienty, o patro výše pak třináct pro ženy. 
Součástí pavilonu D je také sedm lůžek interní jednotky intenzivní péče,“ říká Alena Havelková, 
jednatelka Nemocnice Nymburk s. r. o. 
 
Rekonstrukce, která bude pokračovat do konce května, a v jejímž rámci dostanou zcela novou 
podobu také pavilony B a D, zahrnuje jak stavební úpravy jednotlivých budov, tak i modernější 
a komfortnější vybavení pro pacienty i personální zázemí.  
 
„Jsem rád, že úpravy probíhají podle nastaveného časového harmonogramu, a věřím, že po jejich 
dokončení pacienti ocení úsilí, které rekonstrukci věnujeme. Již nyní, po zhlédnutí pavilonu D, je 
jasné, že prostředí nemocnice dostává zcela nový ráz – vstřícnější a pozitivnější vůči jejím 
uživatelům,“ uvádí nymburský starosta Tomáš Mach.  
 
S tím souhlasí i hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. „Jako nymburského patriota mě 
pochopitelně těší, že se naše městská nemocnice mění v moderní zdravotnické zařízení. 
Pravděpodobně každý z nás jednou budeme muset její služby využít, a pak budeme rádi za její 
přívětivý interiér a vybavení, které korespondují s nejmodernějšími trendy lékařské péče,“ doplňuje 
hejtman.  
   
Rekonstrukce, v jejímž závěru bude mít renovovaná interna k dispozici šedesát standardních lůžek a 
přibude dvacet lůžek dlouhodobé ošetřovatelské péče, vyjde na zhruba dvacet čtyři milionů korun.  
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