
O s n o v a 
 

Závěrečná zpráva  
o realizaci projektu programu Ministerstva zdravotnictví  

„Národní akční plány a koncepce“ na rok 2014 
(dále jen Závěrečná zpráva) 

 

 
Závěrečná zpráva je předkládána poskytovateli dotace v souladu s Metodikou Ministerstva 
zdravotnictví pro přidělování neinvestičních finančních prostředků programu „Národní akční 
plány a koncepce“ na rok 2014 (dále jen Metodika) a příslušným Rozhodnutím Ministerstva 
zdravotnictví o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2014 
(dále jen Rozhodnutí) a Podmínkami přidělení dotace, pro použití dotace, vyúčtování 
poskytnutých finančních prostředků a vypořádání se státním rozpočtem dle níže uvedené 
tabulky. 
 
Závěrečná zpráva je zasílána ve 2 písemných vyhotoveních a současně na elektronickém nosiči 
v termínu do 31.1.2015 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních služeb, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. 
 
Tabulka: 
 
Závěrečná zpráva o realizaci projektu programu Ministerstva zdravotnictví 
 

PROGRAM: 
Národní akční plány a koncepce pro rok 2014 

 

PROJEKT 
název projektu: 
 

Léčení zlomenin u kritického polytraumatu na urgentním příjmu 
pomocí zevních fixátorů metodou damage centrol orthopedics – 
výukový kurz pro lékaře urgentních příjmů 

PŘÍJEMCE DOTACE 
 

Název a adresa: 
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-
Poruba 
 
Tel.:+420597371111 Fax: E-mail:posta@fno.cz  

Statutární orgán: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, náměstek pro strategii, jednající 
na základě pověření ze dne 29. 1. 2014  

Zřizovatel Název a adresa: 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2, 128 01 
 
Tel.:  Fax: E-mail: 

Řešitel 

 
 

Příjmení, jméno, titul: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. 

Název a adresa pracoviště řešitele: 

Traumatologické centrum FNO, 17. listopadu 1790, 708 52, Ostrava-
Poruba 
Tel: +420597375001 Fax: +420597372388 E-mail: 

leopold.pleva@fno.cz 

Náklady na projekt 
v tis. Kč 

Náklady celkem: 

276 000,-Kč 
Poskytnutá dotace 
134 000,-Kč 



Rozhodnutí 
o poskytnutí 
neinvestiční dotace na 
rok 2014 

Číslo: OZS/27/4142/2014 Ze dne: 21. července 2014 

Změna rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na 
rok 2014 

Číslo: OZS/27a/4142/2014 Ze dne: 18. prosince 2014 

ZÁVĚREČNÁ 
ZPRÁVA O 
REALIZACI 
PROJEKTU 

a) Závěrečná zpráva o plnění projektu *) – viz příloha č. 1 

 

b) Závěrečná zpráva o dosažených výsledcích *)  

 

Hodnocení dosažení cíle bylo provedeno písemným testem, kdy 
každý z absolventů kurzu musel dosáhnout minimálně 90% 
úspěšnosti v závěrečném testu, a v praktické části pak naložením ZF 
na pánev u kritického polytraumatu (teorie + model). 
Pro evaluaci kurzů byly využity anonymní Hodnotící dotazníky, které 
jsou součástí Závěrečné zprávy.  
c) Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů  
a harmonogramu projektu *)  

 

Celkem bylo proškoleno 18 lékařů z ČR s výbornými výsledky jak 
v teoretické, tak praktické části. Harmonogram projektu byl dodržen.  
d) Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu pro uveřejnění na webu MZ 
s odkazem http://www.fno.cz/projekty/archiv-projektu 

 

Projekt byl zaměřen na výuku lékařů zajišťujících léčebnou péči na 
odděleních urgentních příjmů při ošetřování a léčbě polytraumati-
zovaných pacientů. Cílem projektu byl praktický výcvik lékařů v meto-
dách damage control surgery u kritického polytraumatu v souladu 
s mezinárodně uznávaným kurzem ATLS. Prakticky ve stabilizaci zlo-
menin pomocí zevních fixátorů u polytraumatizovaného pacienta.  

ČERPÁNÍ DOTACE 
 

Informace o čerpání poskytnutých neinvestičních finančních prostředků 
(vyúčtování dotace) je řešena samostatně v souladu s Metodikou a 
příslušným Rozhodnutím. 

Statutární orgán potvrzuje pravdivost uváděných údajů: 
 
 
Dne:             26. 1. 2015                                                      Podpis, razítko: 
 
 
 
 
 

doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA 
náměstek pro strategii 

jednající na základě pověření ze dne 29. 1. 2014 

 
 
 

*) lze řešit přílohou 

 

http://www.fno.cz/projekty/archiv-projektu


 

 

3.  

                           Vyhodnocení připomínkového řízení 

 

Materiál byl rozeslán k připomínkovému řízení věcně příslušným odborům – FIN,OIA, OPL, 

PRO, SOZ a KON. Připomínky k předloženému materiálu vznesly odbory: FIN, OIA a SOZ, 

KON. Všechny obdržené připomínky byly zapracovány.  

 


