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Tisková zpráva

Nemocnice Nymburk dostane na rozvoj 150 mil. Kč z EU
NYMBURK – 13. 8. 2021

Nemocnice Nymburk může oznámit radostnou zprávu. S projektem na nákup přístrojového
vybavení a přístavbu k pavilonu A, kde své místo v přízemí najde nová multioborová JIP, která
bude vyhovovat současnému rozložení zdravotní péče v objektech nemocnice, a v dalších
patrech dovolí rozšířit oddělení chirurgie a GYN-POR, jsme skutečně v dotačním titulu REACTEU uspěli. Projekt nemocnice v celkové výši 150 mil. Kč byl doporučen k financování.
„Tohle je přelomový okamžik pro naši nemocnici. Mám o to větší radost, že jsme se v různých
fázích přípravy setkávali s tvrzeními, že nemůžeme stihnout připravit projektovou
dokumentaci, že to nezvládneme. Pomáhalo nám vědomí, že máme plnou podporu ze strany
rady města a fakt, že v nemocnici máme po tom roce a půl silný tým, je nás tu čím dál víc, kteří
nemocnici bereme za svou. Spolu chceme dokázat, že občané města a regionu na svou
nemocnici budou moct být zase po letech pyšní a s důvěrou se na nás budou obracet,“ říká
jednatelka nemocnice Nela Gvoždiáková.
„Nic není náhodou. Čas ukázal, že naše rozhodnutí z roku 2019 při změně vedení nemocnice
bylo správné. Následně radou města schválená strategie nemocnice pro období 2019-2025 se
ukázala jako zdravý krok pro budoucí směřováním naší nemocnice. Přislíbená investice do
budov pro toto období ve výši 112 milionů korun už má své pozitivní výsledky. Prvními miliony
jsme minulý rok zafinancovali rekonstrukci hlavního vchodu do nemocnice, vybudování
centrálních skladů, rekonstrukci lékařských pokojů, zázemí zdravotnického personálu a skladu
na gynekologicko-porodnickém oddělení spolu se čtyřmi nadstandardními pokoji. V tomto roce
se chystá rekonstrukce patologie. Nemocnice ale nezahálí a umí si peníze obstarat i sama
z jiných zdrojů. Jen tak dál,“ dodává s úsměvem starosta města Nymburk Tomáš Mach.

