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TISKOVÁ ZPRÁVA  
 
 

Rekonstrukce tří pavilonů nymburské nemocnice je dokončena 
 
(Nymburk, 23. června 2016) – Z nymburské nemocnice přichází dlouho očekávaná zpráva. 
Rekonstrukce pavilonů B, C a D je dokončena. Interní oddělení Nemocnice Nymburk s. r. o. má 
tak nyní k dispozici šedesát standardních lůžek a sedm lůžek na jednotce intenzivní péče.  
 
Lékaři a zdravotní sestry ve zrekonstruovaných prostorech najdou zázemí prakticky přizpůsobené 
jejich práci, pacienti pak určitě ocení zejména moderní a přívětivý interiér a v neposlední řadě také 
komornější prostředí. Pokoje jsou totiž dvoulůžkové, maximálně čtyřlůžkové, ale i jeden jednolůžkový, 
a na každém z nich je wc. Komfort jak personálu, tak i pacientům zvýší také propojení všech pavilonů 
vnitřními prostory. 
 
„Jsem nesmírně ráda, že se tuto dlouho plánovanou rekonstrukci již podařilo dokončit. A to nejenom 
proto, že se nyní můžeme pochlubit mnohem modernějšími pavilony, ale zejména proto, že skončí to 
obzvlášť náročné období pro naše zaměstnance, kdy se flexibilně museli přizpůsobovat situaci 
mnohdy ze dne na den. Velice ráda bych jim poděkovala za vstřícnost, s jakou ke změnám 
přistupovali. Věřím, že se jim v nových prostorech bude lépe pracovat, i s ohledem na fakt, že jsme 
s nimi při plánování rekonstrukce diskutovali jejich potřeby,“ říká Ing Alena Havelková, jednatelka 
Nemocnice Nymburk s. r. o.  
 
Částka za rekonstrukci tří pavilonů se vyšplhala na 29,3 milionu Kč, přičemž investorem celé akce je 
Město Nymburk.  
 
„Nejenom pro zaměstnance nemocnice končí náročné období, ale i pro pacienty, kteří byli nechtěnou 
součástí rekonstrukce. Velký dík patří též odboru investic Městského úřadu Nymburk pod vedením 
Ing. Bohumila Klicpery, který se tohoto namáhavého úkolu zhostil již od minulého roku velmi dobře. 
Dle mého názoru je Nemocnice Nymburk konkurence schopná mezi ostatními zařízeními tohoto typu 
a bezpochyby zvyšuje životní standard občanů Nymburka,“ uvedl starosta města Nymburk  
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  
 
 
Dobrou dílčí zprávu hlásila nymburská nemocnice již na počátku dubna, kdy se vrátily ambulance 
interního oddělení do původního místa, tedy z pavilonu E a do pavilonu C. Interna má tak kromě 
lůžkové části k dispozici hned tři ambulance, dvě sloužící k vyšetření a jednu infuzní.  
 
Dokončení rekonstrukce všech pavilonů vítá zejména MUDr. Václav Hulínský, primář interny. „Po ní 
se interna změnila v ucelený prostor dobře dostupný jak pro pacienty, tak i lékaře a další zdravotnický 
personál. Naše oddělení je nyní vzdušné, tiché, prostorné, čisté, zkrátka takové, jak by měla 
nemocnice vypadat. Já si dovoluji všem občanům popřát hodně zdraví, tak aby lékaře a nemocnici 
potřebovali co nejméně, a ti, kteří toto štěstí nemají, mají ale nyní alespoň záruku, že budou stonat 
v důstojných prostorech pomáhajících jejich uzdravení,“ říká. 
 
 
Kontakt pro bližší informace: 
 
Pavlína Stránská 
Tisková mluvčí Nemocnice Nymburk s. r. o.  
GSM: +420 739 372 041 
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