
 

Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardio-vaskulárního centra nemocnice Karlovy Vary“ 
je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Dotace z Evropské unie přináší karlovarským pacientům  novou naději 
 
Karlovy Vary, 24.1.2011 – Nové vybavení kardiologického oddělení Karlovarské krajské 

nemocnice umožní výrazné zlepšení péče o pacienty s chorobami srdce. Na pořízení 
nových přístrojů v hodnotě téměř 60 mil. korun přispěje částkou 50 mil. korun 

Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Přístroje začnou sloužit 

pacientům v průběhu několika následujících měsíců.  
 

Karlovarskému kardiologickému centru umožní obnova přístrojového vybavení výrazné rozšíření 
péče o pacienty s onemocněním srdce.  

V rámci projektu získá nemocnice angiografickou linku, která umožňuje, mimo jiné, ošetřovat 
pacienty s infarktem myokardu nejmodernější formou jeho léčby. V rámci projektu bude pořízen  

rentgen pro komplexní elektrofyziologické vyšetření, elektrofyziologické záznamové zařízení a 
echokardiograf. Na pacienty bude čekat i obnovený monitorovací systém koronární jednotky, 

zvýšený počet telemetricky monitorovaných lůžek a nový intravaskulární ultrazvuk. Kvalitu péče 
zvýší i tzv. ablační jednotka a ventilátory pro umělou plicní ventilaci.  

Cílem projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardio-vaskulárního centra 
nemocnice Karlovy Vary“, je dovybavení kardiologického oddělení novými přístroji, aby se jeho 

úroveň zvýšila na úroveň standardu České republiky. Dotaci ve výši 85% nákladů poskytne 
Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního 

programu. Zbylých 15% bude uhrazeno z krajského rozpočtu. Karlovarské kardiologické oddělení 

bylo v roce 2009 zařazeno do sítě 17 kardiovaskulárních center, jejichž vybavení je přesně 
definováno Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

 
Smyslem vybudování sítě kardiovaskulárních center je centralizace know-how a přístrojového 

vybavení do menšího počtu středisek, které budou poskytovat specializovanou péči na regionální 

úrovni. Karlovarské kardiovaskulární centrum je spádovým pracovištěm pro 320 000  obyvatel 
Karlovarského kraje. Ročně provede na 1 800 srdečních katetrizací, 700 koronárních angioplastik a 

200 implantací kardiostimulátorů. 
 

 

Kontakt: 
 

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. 
 

Zdeňka Marková 
tisková mluvčí společnosti 

Nemocnice v Karlových Varech 

Bezručova 19 
360 66 Karlovy Vary 

tel.: +420 353 115 201 
mobil: +420 606 186 062 

e-mail: zdenka.markova@kkn.cz 

 


