V Karlových Varech, dne 20. listopadu 2015
TISKOVÁ ZPRÁVA
Karlovarská krajská nemocnice dnes ukončila další ze série projektů financovaných z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Projekt s názvem „Zdravotnické přístroje KKN“ trval sice pouhého půl
roku, ale zajistil pořízení celé řady důležitých přístrojů pro nemocnice v Chebu i Karlových Varech
v celkové hodnotě téměř 66 milionů korun včetně DPH.
Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činila 56,1 milionů korun. Projekt byl
financován prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.
Zbývající část prostředků uhradil zřizovatel nemocnice, Karlovarský kraj.
„Oproti plánované investici se nám díky výběrovým řízením podařilo uspořit 7,7 milionů
korun,“ říká generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März a dodává: „Rozhodně se
nejedná o poslední projekt. Investice do přístrojového vybavení KKN se vyplácí a prospívá především
pacientům.“
Projekt „Zdravotnické přístroje KKN“ řešil modernizaci vybavení především na odděleních
onkologie, kardiologie, urologie, hematologie, ORL, gynekologie, mikrobiologie a transfuzním
oddělení. Mezi větší přístroje, které byly nakoupeny, patří plánovací CT a terapeutický rentgen pro
oddělení onkologie a radioterapie v Chebu. Zajímavostí je hmotnostní spektrofotometr pro oddělení
klinické mikrobiologie, který slouží k rychlé automatické identifikaci mikroorganismů, jako jsou
bakterie, kvasinky nebo plísně. Na oddělení ORL byla pořízena komplexní jednotka pro vyšetřování
pacientů, zařízena audiokomora včetně audiometru. Mezi drobnější, ale také velice důležité přístroje,
patří například EKG holter pro domácí zaznamenávání EKG, ultrazvuky nebo endoskopické sestavy.
Nezapomnělo se ani na dětské oddělení, které bylo vybaveno dvěma novými inkubátory a vyhřívaným
lůžkem pro novorozence.
„Z programů čerpání evropských dotací získá Karlovarský kraj na nové přístroje a vylepšení
prostředí ve zdejších nemocnicích celkem zhruba půl miliardy korun. K tomu přidá jako spoluúčast
téměř 97 milionů. Chebská nemocnice už také připravuje do ostrého provozu nový lineární
urychlovač, v karlovarské nemocnici finišují práce na centralizaci lékařské péče,“ uzavřel náměstek
hejtmana Jakub Pánik.
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