V Nemocnici Letovice je nově
poskytována pobytová sociální služba
Nemocnice Letovice, příspěvková
organizace Jihomoravského kraje je památkově chráněným objektem, jedná
se o bývalý klášter řádu Milosrdných
bratří z konce 18. století.
Od roku 1999 probíhá především
v areálu hlavní budovy nutná rekonstrukce zařízení po jednotlivých etapách.

V r. 2019 byly v nemocnici realizovány další nutné investiční akce pro zlepšení bezpečnosti a komfortu pacientů
i personálu. Od května do července došlo k výměně výtahu z prostředků zřizovatele v celkové výši 3 200 000 Kč,
který splňuje požadavky na evakuační
výtah. Od července do září byla provedena modernizace a rozšíření EPS

„Nejdůležitějším počinem byla rekonstrukce prostor uvolněných odchodem řádu Milosrdných bratří v r. 2017.
Od září do prosince se zde podařilo
vybudovat nové oddělení E nemocnice,
kde budou poskytovány pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení
zatím na 10 lůžkách. Toto nové oddělení přispěje ke zkvalitnění péče zejména
o seniory, kteří nemohou pobývat ve
vlastním domácím prostředí, je u nich
ukončena nutná zdravotní péče, ale
pro nedostatečnou kapacitu nemohou
být umístěni ve stávajících pobytových
sociálních zařízeních. Na rekonstrukci
přispěl zřizovatel částkou 7 600 000 Kč,
celková cena akce činila 8 700 000 Kč,“
uvedla ředitelka Nemocnice Letovice
MUDr. Drahoslava Královcová.
I přes náročné stavební úpravy
a zhoršené podmínky pro zaměstnance i pacienty se nemocnici podařilo
dosáhnout i v r. 2019 vysoké obložnosti 99,7%.
Ve čtvrtek 9. ledna 2020 bylo slavnostně uvedeno do užívání nové odd. E
nemocnice za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila
Šimka a členů rady JMK Milana Vojty
MBA, M.A., Mgr. Marka Šlapala a Víta
Rajtšlégra.
Přítomni dále byli i představitelé
místní samosprávy, ředitelé nemocnic
a sociálních zařízení JMK, zástupci
firem, které se na akci podílely a veřejnost.

(elektrické požární signalizace) v celé budově nemocnice,
opět z prostředků zřizovatele ve výši 750 000 Kč. Pro
bezpečnou evakuaci pacientů
a zaměstnanců v případě mimořádných událostí byly vybudovány v listopadu až prosinci chráněné únikové cesty za 2 700 000 Kč, z toho
2 450 000 Kč činil příspěvek
zřizovatele.

www.realityhynstova.cz
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CP 54 m , cihla,
pěkný výhled do okolí,
balkon, nový výtah.
Cena: u makléře.
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SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Chata se zahradou,
BLANSKO

CP 674 m2,
slunná zahrada,
chata podsklepená,
elektřina v chatě,
užit. voda.
Cena: 640.000,– Kč.

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ

Obchodní centrum JEŽEK

 +420 775 582 092

RD 4+1
BUKOVÁ

Chata Rozseč
nad Kunštátem

po rekonstrukci, všechny
IS + vlastní studánka,
2x sklep, garáž,
zahrádka.
Cena: 1.880.000,– Kč.
CP 234 m2.

samostatně stojící,
krbová kamna,
elektřina v chatě,
část. podsklepeno.
Cena: 550.000,– Kč.
CP 400 m2.
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LENKA OUJESKÁ VESELÁ

 +420 775 246 549
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