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TISKOVÁ ZPRÁVA: 3.5. 2022 

RODINNÉ POKOJE NA PORODNICI NEMOCNICE KARVINÁ-RÁJ PROŠLY KOMPLEXNÍ 

REKONSTRUKCÍ A NOVĚ NABÍZEJÍ DOMÁCÍ ATMOSFÉRU NOVOPEČENÝM 

RODINÁM.  

 

Rodinné pokoje jsou nadstandartní službou, kterou již mnoho let mohu využívat novopečené 

rodiny v porodnici Nemocnice Karviná - Ráj, p.o. Nově prošly komplexní rekonstrukcí, kdy 

byly doslova „vybourány na obvodové zdi“ a postavené zcela znovu tak, aby odpovídaly 

moderním potřebám v péči o miminko a matku.  

Gynekologicko-porodní oddělení Nemocnice Karviná - Ráj disponuje dvěma rodinnými 

pokoji, které jsou oba nově plně klimatizované, vybavené vyhřívaným přebalovacím pultem, 

vaničkou pro miminko, která je vestavěná tak, aby maminka nemusela s dítětem složitě 

manipulovat. 

 

Součástí vybavení pokojů je velkoplošná televize, vestavěná lednice, rychlovarná konvice 

proto, abychom navodili pocit běžného chodu obývací ložnice, ve kterou se naše rodinné 

pokoje proměnily. 

 

Celková rekonstrukce stále nemocnici necelých 1,5 mil. Kč. 

 

Podporu v rekonstrukci rodinných pokojů našlo vedení nemocnice u Magistrátu města 

Karviná, které na tuto přispělo částkou 779tis. Kč.  

„Jsem rád, že nemocnice v posledních letech získává různá ocenění a také prochází 

modernizací. Může tak svým pacientům nabídnout komfortnější prostředí. Platí to i pro nově 

zrekonstruované rodinné pokoje gynekologicko-porodnického oddělení,“ říká primátor 

Karviné Jan Wolf (ČSSD).   

 

Pro objednání rodinných pokojů maminky mohou kontaktovat naše sestřičky na oddělení 

telefonicky i emailem. Cena pobytu je 1000,- Kč/noc v případě, že je maminka na pokoji 

sama s dítětem. Cena pro oba partnery je 1500,-Kč /noc.  

 

„Naše porodnice dlouhodobě patří mezi maminkami vyhledávaná pracoviště. Kromě 

špičkové zdravotnické péče, kterou poskytuje náš gynekologicko-porodní a novorozenecký 

tým bychom maminkám rádi nabídli útulné a moderní zázemí v podobě nově 

zrekonstruovaných rodinných pokojů. Jsem rád, že i vedení města Karviná vidí v podpoře 

naší porodnice smysl.“ říká ředitel Nemocnice Karviná - Ráj, Ing. Ivo Žolnerčík. 

 

Kontakt pro média:  

Ing. Věra Murínová 

T: 602 361 069 

E: murinova.vera@nspka.cz 

Fotografie v plném rozlišení budou zaslány. 
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