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Projekt „Přístrojové vybavení – IC Nemocnice Písek, a.s.“ 
 

Nemocnice Písek, a.s. zahájila dne 1. 1. 2012 realizaci projektu s názvem „Přístrojové vybavení – IC 

Nemocnice Písek, a.s.“, na jehož základě je možné pořídit nové přístrojové vybavení za více než 18 milionů 

korun pro modernizaci iktového centra, které se zabývá léčbou cévních mozkových příhod a přijímá všechny 

pacienty z regionu Prachatice, Strakonice a Písek. Statut iktového centra byl udělen Nemocnici Písek, a.s 

Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě auditu s platností od 1. 1. 2011.  

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 

Integrovaného operačního programu (IOP), Prioritní osa: 6.3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, 

Oblast podpory: 6.3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví, Reg. č. projektu CZ.1.06/3.2.01/08.07646. 

Vyhlašovatelem této 8. výzvy je Ministerstvo zdravotnictví ČR a dotace pokryje 85% celkových nákladů na 

nákup nových zdravotnických přístrojů a dalšího vybavení.  

 

V projektu budou na základě vyhlášené veřejné zakázky zakoupena pro oddělení Neurologie nová 

nemocniční lůžka pro jednotku intenzivní péče, transportní lůžko, ultrazvukové přístroje pro diagnostické účely, 

plicní ventilátory, monitorovací přístroje, defibrilátor a také infuzní technika. V rámci návazné péče pro 

pacienty po iktu bude dovybaveno i Oddělení akutní rehabilitace novými motodlahami a vířivkami končetin. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 18 034 635,80 Kč vč. DPH.  

 
 Díky tomuto projektu dojde k významné obnově a rozšíření přístrojového vybavení Iktového centra 

Nemocnice Písek, a.s., které v tomto ohledu dosáhne srovnatelné úrovně s významnými iktovými centry 

Evropské unie. Realizace projektu bude mít také pozitivní dopad na zvýšení úrovně kvality péče o pacienty 

s cévní mozkovou příhodou a povede nejen ke zvýšení efektivity poskytování zdravotní péče prostřednictvím 

využívaných technologií, ale především ke spokojenému pacientovi. 

 

 

Název projektu: „Přístrojové vybavení – IC Nemocnice Písek, a.s.“ 

Reg. č. projektu: CZ.1.06/3.2.01/08.07646 

Termín realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 

Celkové náklady projektu: 18 349 653,80 Kč 

 
 
 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

