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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 
Nemocnice potřebuje dýchací přístroje, okolní obce pomáhají 

Situace v nemocnici je náročná. Přibývá lidí, kteří při boji s nemocí covid-19 potřebují 

podporu dýchání. Přístrojů je ale málo. V úterý 16. března proto Nemocnice Nymburk 

vyhlásila veřejnou sbírku, díky které by mohla přístroje zakoupit. Do sbírky přispívají nejen 

fyzické osoby, ale přidaly se i obce. 

Jedná se o přístroje AIRVO2 Nasal High Flow a umělou plicní ventilaci. HFNO přístroj snižuje 

riziko vzniku komplikací a díky němu se mohou lékaři při léčbě pacientů často vyhnout 

použití umělé plicní ventilace. Zatímco při napojení na umělou plicní ventilaci musí být 

pacient uveden do umělého spánku, při využití vysokoprůtokového oxygenerátoru je zcela 

při vědomí, a přitom dostává velké množství kyslíku do plic. Může tak dýchat vlastními silami 

a přijímat takové množství kyslíku, aby se nedusil. „Nemáme jich dostatek pro všechny, kteří 

to potřebují,“ říká jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková. „Nemůžeme to vzdát a dochází 

nám čas. Víme, že lidé nám pomohli už několikrát. A chtějí pomáhat dál. Vyhlásili jsme proto 

veřejnou sbírku na nákup těchto přístrojů. Budeme rádi za každý dar, který nám pošlete.“ 

Cena jednoho přístroje HFNO s příslušenstvím je 180 tisíc korun včetně DPH. Cena umělé 

plicní ventilace je 500 tisíc korun. 

Během tří dnů se částka na transparentním účtu vyšplhala z třiceti tisíc na čtvrt milionu 

korun. Přispívají občané a pozadu nezůstávají ani obce z regionu. Starosta města Nymburk 

společně se starostkou městysu Kounice vyzvali kolegy z okolních obcí, aby tyto přispěly na 

spádovou nemocnici. „Chtěl bych opravdu velmi poděkovat svým kolegům a kamarádům. 

Bez vás bychom to nedali,“ prohlásil na adresu okolních starostů Tomáš Mach. A ví, proč to 

říká. Obce vyslyšely vyhlášení sbírky a přispívají na transparentní účet i na běžný účet 

nemocnice. „Přístrojů zakoupíme víc, je to velká naděje,“ říká jednatelka Nela Gvoždiaková. 

„Vážíme si každé morální i finanční podpory, moc děkujeme lidem i obcím, které v naší vážné 

situaci také nezůstaly lhostejné. V této chvíli už máme objednaný přístroj HFNO a z dalších 

peněz pořídíme plicní ventilátor.“ 

Finanční podporu je možné posílat na transparentní účet 123-729550277/0100, jehož stav 

můžete sledovat zde http://bit.ly/NEMsbirka.  Běžný účet je 107-7705330247/0100.  
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