
Aktuální informace o projektech z 2. výzvy IOP

FN Ostrava realizovala projekt s názvem  FN Ostrava – Modernizace a obnova v     oblasti   
prevence nozokomiálních infekcí  v rámci výzvy č. 2 vyhlášené MZ z integrovaného operačního 
programu, oblast intervence 3.2.b – Služby v oblasti veřejného zdraví.   

Předmětem projektu bylo pořízení přístrojového vybavení k zajištění prevence nozokomiálních 
nákaz.  Financování projektu bylo zajištěno z 85 % ze strukturálních fondů EU a 15 % z vlastních 
zdrojů. 

V rámci projektu byly pořízeny mimo jiné tyto přístroje a zařízení:
Parní sterilizátory, myčky na sálovou obuv, prokládací plazmový sterilizátor, etylénoxidový sterilizátor, 
myčky  na  endoskopy  s fyzikální  desinfekcí,  sušící  a  skladovací  systémy  na  endoskopy,  mycí  a 
desinfekční automaty na sanitární nádoby, přístroj Hemodialýza pro JIP - eliminační, mycí automaty 
na nádobí s termickou desinfekcí, sprchová lůžka, mycí a desinfekční automaty na podložní mísy s 
toaletou,  antidekubitární  matrace  pasivní  a  aktivní,  aeroskop  k monitorování  mikrobiotické  čistoty 
ovzduší, soubor vybavení čistící místnosti, instrumentační a nástrojový stolek, soubor vybavení pro 
dětskou dialýzu, podložky na operační stůl, chladící matrace a další.

Hlavním důvodem realizace projektu byla  potřeba zajistit  účinnou prevenci vzniku a šíření 
nozokomiálních nákaz, jako nežádoucích komplikací zdravotní péče, které zásadně ovlivňují kvalitu 
poskytované  zdravotní  péče.  Přínosem  řešení  projektu  bylo  modernější,  účinnější  a  především 
efektivnější  provádění  procesů  dezinfekce  a  sterilizace  prostřednictvím  pořízeného  přístrojové 
vybavení.  Projekt  rovněž  umožňuje  sledování  a  hodnocení  výskytu  nozokomiálních  nákaz,  jejich 
hodnocení a zavádění nápravných opatření.

V recepci budovy ředitelství – Domova sester je umístěna trvalá pamětní deska projektu

Všechny  přístroje  a  zařízení  tohoto  projektu  byly  dodány,  instalovány  a  slouží  našim 
pacientům.  Fyzická  realizace  projektu  byla  ukončena,  včetně  závěrečného  vyúčtování.  Celkové 
náklady činily 24 978 667,- Kč.

Pro ilustraci uvádíme některé z nových přístrojů a zařízení

Myčka na endoskopy s fyzikální dezinfekcí Olympus



Sušící a skladovací systém na endoskopy Olympus

Etylénoxidový sterilizátor Steri-Vac 8XL  3M

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“


