TISKOVÁ ZPRÁVA
Nové přístroje na karlovarské kardiologii již pomáhají zachraňovat
Karlovy Vary, 28.3.2011 – Díky dotaci z Evropské unie poskytuje kardiologie
v karlovarské nemocnici od tohoto týdne ještě lepší péči než doposud. Pořízeny byly
nové špičkové přístroje v hodnotě téměř 60 mil. korun. Pacientům s onemocněním
srdce z Karlovarského kraje se tím výrazně rozšířila péče poskytovaná v jejich spádové
nemocnici. Umožnil to projekt dovybavení kardiologického centra, na který částkou
50 mil. korun přispěla Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„O pacienty s onemocněním srdce se stará nejen tým špičkových lékařů, ale v jejich úsilí jim nyní
pomáhá i nová, moderní, technika. Taková, kterou bude disponovat pouze 17 vybraných
kardiovaskulárních center v ČR“, říká JUDr. Zdeněk Horák, generální ředitel Karlovarské krajské
nemocnice, a.s.

V rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardio-vaskulárního centra
nemocnice Karlovy Vary“ bylo pořízeno 12 nových, velmi potřebných přístrojů. „Jde především o

novou angiografickou linku, sonografické přístroje a další speciální zařízení, která slouží k
dovybavení hlavně kardiologického oddělení a souvisí s požadovanou restrukturalizací oddělení tak,
aby splňovalo akreditační kriteria a zařadilo se plnohodnotně mezi ostatní krajská specializovaná
pracoviště“, doplňuje MUDr. Michal Paďour, primář kardiologického oddělení. „V rámci kompletační
zakázky získala nemocnice přístroje, které ulehčí práci lékařům a pacientům poskytnou lepší a
rychlejší péči. Kromě zmiňované angiolinky a dalších je to například mobilní RTG přístroj s Cramenem, který budou lékaři používat během implantací kardiostimulátorů a elektrofyziologických
vyšetření,“ uvádí Ing. Radim Celecký, specialista divize Kompletace společnosti Hospimed,
generálního dodavatele projektu.

Dotaci ve výši 85% nákladů poskytla Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Zbylých 15% bylo 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.
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Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardio-vaskulárního centra nemocnice Karlovy Vary“
byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

