Provedené úpravy a další plány v nemocnicích zřizovaných
Moravskoslezským krajem
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o
Hotovo:
 oborová restrukturalizace chirurgicko-traumatologického a ortopedického
oddělení
 otevření oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní
ošetřovatelské péče (DIOP)
 rekonstrukce porodních sálů
Plán:








zřízení ambulance spánkových poruch
vybudování bronchoskopického sálu
navýšení kapacity infuzního stacionáře
rozvoj jednodenní chirurgie
zřízení psychiatrické ambulance a centra duševního zdraví
zřízení pracoviště magnetické rezonance
výstavba plicního pavilonu

Nemocnice Třinec, p. o.
Hotovo:





rekonstrukce oddělení pediatrie
rekonstrukce a navýšení kapacity jednotky intermediální péče
vytvoření nadstandartních pokojů na oddělení ortopedie
znovuotevření kardiologické ambulance

Plán:













rekonstrukce stanice léčebné rehabilitace
rozšíření plicní ambulance, vybudování bronchoskopického sálu
otevření urologické ambulance
otevření lůžek paliativní péče
otevření druhé ORL ambulance
opětovné zahájení mamologického screeningu
rekonstrukce interní jednotky intenzivní péče
vybudování centra artroskopických operací
založení centra biologické léčby revmatoidní artritidy
vybudování oddělení následné rehabilitační péče
rekonstrukce gastrocentra
obnova magnetické rezonance

Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
Hotovo:
 navýšení počtu lůžek dermatologického oddělení
Plán:






zvýšení počtu lůžek mezioborové jednotky intenzivní péče
zřízení nového oddělení ošetřovatelské péče
výstavba koridorů mezi pavilony v nemocnici
vytvoření kapacity traumatologicko-rehabilitačních lůžek
rekonstrukce domova sester

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
Plán:






výstavba magnetické rezonance a pavilonu nové lékárny a onkologie
navýšení počtu lůžek oddělení ošetřovatelské péče a vznik sociálních lůžek
vybudování nadstandardních pokojů v rámci gynekologického oddělení
výstavba apalické jednotky ve Městě Albrechticích
příprava výstavby heliportu pro noční přistávaní a střediska zdravotnické
záchranné služby

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Hotovo:
 rekonstrukce oddělení geriatrie
 otevření logopedické ambulance
 rozvoj nutriční ambulance a bariatrické operativy
Plán:







zahájení provozu magnetické rezonance
rekonstrukce oddělení psychiatrie
zřízení ambulance dětského tělovýchovného lékařství
rekonstrukce ambulantní rehabilitace
rozvoj gynekologicko-porodního oddělení, zlepšení komfortu pro rodičky
znovuotevření kardiologické ambulance a otevření dětské kardiologické
ambulance
 otevření druhé stanice infekčního oddělení
 rozšíření provozu cévní ambulance
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.
Hotovo
 navýšení počtu lůžek NIP (oddělení následné intenzivní péče) na pracovišti
Orlová
 otevření oční ambulance na pracovišti Orlová






pořízení zdravotechniky pro oční oddělení na pracovišti Karviná-Ráj
zahájení a rozvoj operativy prsou s využitím gamadetekčního přístroje
rozvoj plicní ambulance na pracovišti Karviná-Ráj
zřízení příjmové interní ambulance na pracovišti Orlová

Plán:
-

vybudování nadstandartních pokojů a rekonstrukce sociálních zařízení interního
lůžkového oddělení na pracovišti Karviná-Ráj
rekonstrukce dětského oddělení včetně intenzivních lůžek a jejich optimalizace
na pracovišti Karviná-Ráj
postupná modernizace oddělení následné péče na pracovišti Orlová
zahájení provozu magnetické rezonance na pracovišti Karviná-Ráj
rekonstrukce pavilonu rehabilitace na pracovišti Karviná-Ráj
rekonstrukce pavilonu bývalé LDN (léčebna dlouhodobě nemocných) na
pracovišti Orlová
modernizace budovy polikliniky na pracovišti Orlová
rozšíření lékárenských služeb

