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tiskovou zprávu u příležitosti otevření nového pavilonu psychi-
atrie. Ten byl v létě letošního roku zkolaudován a právě v těch-
to dnech začíná sloužit svému účelu. Stručně uvádíme hlavní 
body informace.

Nový pavilon poskytne dvakrát více lůžek než dosud, tedy 
celkem 50, větší komfort pro pacienty i personál a mož-
nost rozšíření péče. Kromě uzavřeného a otevřeného lůž-
kového oddělení zde bude fungovat také psychiatrický 
denní stacionář, protitoxikomanická, protialkoholní a se-
xuologická ambulance. 

Kromě oddělení psychiatrie najde v novém pavilonu zá-
zemí i oddělení klinické psychologie. Jeho rolí je pomá-
hat nejen psychiatrickým pacientům, ale všem hospitali-
zovaným pacientům či lidem, kteří jsou zasaženi změnou 

zdravotního stavu či jiným psychickým problémem, a to 
od dětí po seniory.

Česká republika schválila již v roce 2013 koncepci psychi-
atrické péče. V návaznosti na tuto koncepci se Nemocni-
ce Pardubického kraje zapojila jako žadatel do dotačního 
titulu IROP se specifickým cílem „Rozvoj infrastruktury 
pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“ a na-
konec získala na stavbu nového pavilonu dotaci.

Dílčím cílem projektu byla tzv. deinstitucionalizace psy-
chiatrické péče, jež má zvýšit dostupnost a kvalitu psychi-
atrické péče prostřednictvím organizace jejího poskyto-
vání. Měla by se tak zvýšit úspěšnost začleňování duševně 
nemocných do společnosti. V principu tedy jde o zvyšová-
ní počtu psychiatrických lůžek mimo specializované psy-
chiatrické nemocnice tak, aby pacienti zůstávali v kontak-
tu s blízkými i místem svého bydliště, což má do budoucna 
zajistit jejich jednodušší návrat do společnosti.

Významné jsou i  socioekonomické přínosy, ať už je 
to předpokládaný počet vyléčených / zachráněných 
osob, které trpí psychotickými depresemi, případně 
schizofrenními onemocněními, nebo snížení počtu trest-
ných činů za rok v souvislosti s realizací projektu. Týká 
se to především pacientů, kteří jsou závislí na alkoholu 
a  dalších psychoaktivních látkách, dekompenzovaných 
psychopatických osobností a některých pacientů s relap-
sy psychóz. Samozřejmostí je obrovské zlepšení komfor-
tu pacientů jak v ambulantní, tak v hospitalizační části.

Zpracováno z  tiskové zprávy a  fotobanky Nemocnice Par-
dubického kraje, a. s., oddělení komunikace a  marketingu,  
www.nempk.cz
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