Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
Opařany 121, 391 61
tel.: +420 381 204 211, fax.: 381 204 210
e-mail: dpnoparany@dpnoparany.cz, www: http://www.dpnoparany.cz
IČO: 00667421, DIČ: CZ00667421

DPN Opařany nabídla pomoc ukrajinské dětské
psychiatrii

27.2.2022 Opařany
Ředitel největší dětské psychiatrické nemocnice v České republice Michal Goetz nabídl pomoc
v nouzi předsedovi Ukrajinské pedopsychiatrické společnosti Igoru Martsenkovskému a nabídl
mu eventuální možnost hospitalizace některých pacientů v areálu DPN Opařany, včetně
ošetřujícího personálu.
„Považuji za svou povinnost pomoci kolegům z našeho oboru, kteří v této, pro ukrajinský národ,
nesmírně těžké době pečují o své pacienty. Pokud by nastala situace, kdy by bylo potřeba evakuovat
některá pedopsychiatrická oddělení či jednotlivé pacienty z oblasti zasažené válkou, nabídl jsem jim
volná oddělení v naší nemocnici, včetně přijetí doprovázejícího ošetřujícího personálu. Oddělení jsou
plně vybavena. Personálu a rodičům doprovázejícím své děti můžeme poskytnout dále pokoje
v ubytovně při nemocnici. V DPN Opařany by našli klidné a bezpečné zázemí, tolik nutné pro
zmírnění prožitého stresu a utrpení. Informoval jsem o tom Ministerstvo zdravotnictví ČR. Děkujeme
mu, že nás v našem rozhodnutí podporuje,“ uvádí ředitel Dětské psychiatrické nemocnice v
Opařanech.
Nemocnice již od příštího týdne otevírá dveře pomocnému personálu z Ukrajiny, který sem převeze
svou rodinu, včetně dětí.
Nemocnice má právo hospodaření s rozsáhlým státním majetkem. Jeho rozloha je cca 8 ha, kde stojí
více než 20 budov a staveb, dále 4 kulturní památky. Nemocnice má vlastní stravovací i prádelenský
provoz. Současně provozuje 4 samostatné kotelny, na které navazuje rozsáhlý otopný systém včetně
výměníkových stanic. Disponuje i vlastním transformátorem (kioskovou trafostanicí) a nově
instalovaným motorgenerátorem.

PhDr. Jana Sosna Voňavková
Tisková mluvčí
M + 420 602 233801
E jana.vonavkova@dpnoparany.cz
W www.dpnoparany.cz
A sídlo (official) Opařany 121,391 61 Opařany držitel ISO 9001:2015
DPN Opařany poskytuje zdravotní služby ambulantní v oboru dětská a dorostová psychiatrie, dospělá psychiatrie, klinická
psychologie, fyzioterapie. Zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice má uzavřené smlouvy se
všemi zdravotními pojišťovnami. Je státní příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví a je
samostatným právním subjektem.

