
 

 

Chronicare přináší do Ostravy 39 nových lůžek následné intenzivní péče 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Ostrava, 9. 10. 2019 - 22 lůžek následné intenzivní péče (NIP) a 17 lůžek dlouhodobé 
intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). To přináší do Ostravy dnes otevřené nové nestátní 
zdravotní zařízení Chronicare Nord na adrese Pavlovova 2626/33 v Ostravě-Zábřehu. 
Chronicare poskytuje následnou intenzivní péči pacientům, kteří jsou po překonání akutní 
fáze závažného onemocnění ve stabilizovaném stavu, ale přesto potřebují podporu 
základních životních funkcí, nejčastěji dýchání.  

„Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým se k nám pacienti dostávají, je široké: od 
neurologických a interních, po posttraumatické. Nejčastěji jde o pacienty po závažných úrazech 
hlavy nebo vícečetných poraněních vnitřních orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po 
závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích a také o pacienty s chronickým 
onemocněním plic,“ přibližuje primářka nového zařízení MUDr. Hana Csibrei. Na péči se kromě 
lékařů podílí přes 40 zdravotních sester, fyzioterapeutů a stejný počet sanitářů a ošetřovatelek. 
„Náš kolektiv má společnou motivaci, kterou je spokojený pacient. Našim cílem je největší 
možné zlepšení zdravotního stavu. Kromě kvalifikovaného personálu máme k dispozici špičkové 
přístrojové vybavení, včetně asistenta kašle či velkého množství polohovacích a rehabilitačních 
pomůcek. Součástí ošetřovatelské péče je samozřejmě používání konceptu bazální a 
neurokognitivní stimulace,“ dodává primářka. 

Lůžka NIP jsou určena pro pacienty, u kterých již není nutná akutní intenzivní péče, ale 
přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání. Lůžka DIOP slouží 
pacientům, kteří již dýchají spontánně, ale i nadále potřebují intenzivní dlouhodobou 
ošetřovatelskou péči včetně péče o tracheostomickou kanylu, kterou zůstávají dýchací cesty 
nadále zajištěny. 

„Lůžka DIOP máme jako jediné zařízení v Ostravě a jedno ze čtyř v celém Moravskoslezském 
kraji. Budovu obýváme spolu se zařízením lůžkové ošetřovatelské péče, Sanatoriem JIH. 
Zrekonstruované moderní prostředí obsahuje klimatizaci i kamerový systém. Úprava se 
uskutečnila v rychlém tempu, protože již máme zkušenosti z předešlých pracovišť a víme, jak 
mají jednotlivé věci fungovat a vypadat a na co si dát pozor,“ popisuje provozní ředitel sítě 
Pavel Ondráček.  

V Moravskoslezském kraji dosud fungovalo 29 lůžek NIP a 23 lůžek DIOP. „Obecně se dá říct, že 
lůžka DIOP jsou dlouhodobě podhodnocena, čekací doby jsou poměrně dlouhé, v řádu měsíců, 
a jejich potřeba dále poroste spolu s nárůstem stárnoucí populace. Po akutním průběhu se 
chronická kritická choroba objevuje u jednoho pacienta z 20, tedy u pěti procent všech 
pacientů, nicméně aktuálně fungující zařízení jsou schopná poskytnout péči pouze zhruba 
polovině pacientů, u DIOP ještě méně,“ upozorňuje koordinátorka zdravotní péče Chronicare 
Anita Černá.  

Síť nestátních zdravotnických zařízení Chronicare se tak dnešním dnem rozšiřuje do dalšího 
regionu. Ve své pobočce v Nymburku má 17 lůžek NIP, v Brně na dvou pracovištích 41 NIP lůžek 
a 17 DIOP a v Praze 17 NIP lůžek v rámci zdravotnického zařízení Vršovická zdravotní a. s. Více 
informací na webu www.chronicare.cz.  

Kontakt pro média: 

Anita Černá, koordinátor zdravotní péče Chronicare, tel.:775 530 275, e-mail: 
koordinator@chronicaregroup.cz  

Pavel Ondráček, provozní ředitel Chronicare , e-mail: pavel.ondracek@chronicare.cz  

Mgr. Pavel Gejdoš, PR, tel.: 724 678 153, e-mail: pavel.gejdos@mhw.cz  
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