
Aktuální informace o projektech z 2. výzvy IOP

FN  Ostrava  realizovala  projekt  s  názvem  FN  Ostrava   –  Modernizace  vybavení  pro 
zdravotně  postižené,  chronicky  nemocné  a  rehabilitaci 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  v oblasti  sekundární  prevence o 
dočasně  nebo  trvale  postižené  a  chronicky  nemocné  pacienty,  včetně  zvýšení  kvality  systému 
následné  a  dlouhodobé  péče  -  rehabilitace.  Financování  projektu  bylo  zajištěno  z 85  %  ze 
strukturálních fondů EU a z 15 % z vlastních zdrojů. Pacienti mohou vyžít celkem 337 nových přístrojů 
a pomůcek, které byly v rámci tohoto projektu pořízeny. 

Mezi jinými to jsou:
Sprchová  lůžka  pro  pacienty,  sprchová  křesla  pro  pacienty,  vertikalizační  lůžka  pacientské,  lůžka 
polohovatelné  s příslušenstvím,  antidekubitární  matrace  pasivní  a  aktivní,  duplexní  UZV  přístroj 
s příslušenstvím,  systém  "fixace"  pacienta  pro  měření  v  3D,  přenosný  duplexní  UZV  přístroj 
s příslušenstvím,  EMG  přístroj  +  kognitivní  EP  s příslušenstvím,  magnetická  stimulace,  mrazící 
zařízení  s  garantovanou  teplotou  -  70°C,  chlazená  centrifuga,  přístroj  pro  elektroterapii  včetně 
možnosti  elektrostimulace,  přístroj  pro  elektroterapii  včetně  možnosti  kombinované  elektroterapie, 
přístroj pro elektroterapii - aplikace galvanických proudů (stejnosměrných) ve vodní lázni, vířivá lázeň,  
kryoterapeutický přístroj,  přístroj  pro přerušovanou tlakovou drenáž (lymfodrenáž),  LOTCA Battery, 
systém pro výcvik manuální zručnosti spinálních pacientů, chodítka a vozíky, rehabilitační lehátka a 
stoly, cvičební nástroje a pomůcky (např. Posturomed, bicyklový ergometr řízený softwearem, Stepper 
- simulátor chůze do schodů, vesla s monitorem, elektrický chodník a další), systém pro manipulaci 
s pacientem a potřeby pro fyzioterapii. 

Hlavním  důvodem  realizace  bylo  zajistit  moderní,  funkčně  a  technologicky  inovované 
přístrojové  vybavení,  které  při  zvýšené  kvalitě  poskytované  následné péče  a  včasně  zahájeném, 
intenzivním a komplexně řízeném rehabilitačním procesu umožní zkrátit dobu hospitalizace, odvrátit  
komplikace a zlepšit soběstačnost pacientů se snahou o jejich navrácení do aktivního života.

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 29 985 648,- Kč.

Pro ilustraci uvádíme některé z nových přístrojů a zařízení

Duplexní ultrazvukový přístroj Vivid 7 Pro 



Magnetická stimulace Magstim 200

Motodlahy Artromont

                   

Antidekubitní matrace Quattro – aktivní

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


