ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče
Nemocnice Jihlava“, z oblasti podpory 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, je spolufinancován
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

PROJEKT „"MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO
VYBAVENÍ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE
NEMOCNICE JIHLAVA, p.o."
Aktuální stav realizace projektu:
Zahájení projektu: 1.4.2009
Tisková konference – představení projektu odborné veřejnosti: 24.11.2009
Tisková konference – představení projektu široké veřejnosti „Den Otevřených dveří“:
26.11.2009
Ukončení projektu: 30.11.2009

Cíl projektu:
 Modernizace, obnova a dílčí rozšíření kapacit či funkcí příslušenství zdravotnických prostředků se
zaměřením na zvýšení kvality radiační léčby onkologicky nemocných
 Zlepšení opatření pro bezpečnost pacientů a ošetřujícího personálu při zacházení s technologiemi
využívající ionizující záření.

Popis projektu:
Hlavní aktivitou projektu je nákup a instalace zdravotnických prostředků a jejich příslušenství v rámci
centra komplexní onkologické péče. Rozpočet projektu zahrnuje 81 450 000,00- Kč vč. DPH
uznatelných nákladů, v rámci kterých bylo pořízeno vybavení v podobě lineárního urychlovače a
magnetické rezonance.
Magnetická rezonance
Součástí projektu bylo pořízení magnetické rezonance za účelem zkvalitnění a zrychlení diagnostiky
zhoubných nádorů. Ve výběrovém řízení byl vybrán přístroj firmy GE o výkonu 1,5 Tesla, který
představuje dnešní evropský i světový standard v přístrojích klinické kategorie.
Lineární urychlovač
Nákupem v pořadí již druhého lineárního urychlovače byla zvýšena tzv. prozářenost (procento
pacientů léčených zářením z celkového počtu všech léčených pacientů) na 50 - 60%, čímž se zlepšila
šance více pacientů na trvalé vyléčení. V případě poruchy jednoho z ozařovačů bude druhým zářičem
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zajištěno ozáření všech pacientů bez nežádoucích výpadků. V neposlední řadě by oba přístroje měly
pro nemocnici představovat i ekonomický přínos.

Samostatné odkazy:
Představení projektu 24.11.2009 a 26.11.2009 - Programy ke stažení
Tiskové zprávy ke stažení
Prezentace projektu ke stažení
Ukončení projektu 30.11.2009
Odkaz na Strukturální fondy EU

