TISKOVÁ ZPRÁVA
Jičín, 14. 12. 2018

V jičínské nemocnici mají díky dotacím nově vybavené operační sály i
oddělení
Další nemocnice v rámci Zdravotnického holdingu, Oblastní nemocnice Jičín a. s., byla úspěšná
v získání dotací a obnovila na svých odděleních přístroje a zařízení. Rozšířilo se tak spektrum
prováděných výkonů či diagnostiky, ale zároveň se i vyměnily zastaralejší typy. Nové modernější
přístroje má např. oddělení radiodiagnostické, interní či rehabilitační. Na oddělení LDN, interny,
chirurgie a onkologie došlo k výměně lůžek za polohovací a zmodernizovaly se také centrální
operační sály. Celkový objem investice činí cca 83 milionů korun a nemocnice díky dotaci z IROP
zaplatí pouze necelých 13 milionů. Všechny přístroje a zařízení již slouží pacientům.
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vyhlášeného Ministerstvem pro
místní rozvoj požádala ON Jičín a. s. v průběhu roku 2016, stejně tak jako ostatní krajské nemocnice,
o dotace na pořízení nových přístrojů. „Žádosti byly rozděleny na dva projekty – první se týkal
přístrojů a zařízení vybraných oddělení, druhý přístroje pro naše laboratoře. Po schválení dotací jsme
postupně vypsali výběrová řízení na dodavatele. Podařilo se nám díky nim dokonce ušetřit oproti
předpokládaným nákladům cca 15 milionů. Přístroje pak byly postupně dodávány na naše oddělení,“
uvádí k postupu technický náměstek ON Jičín a. s. Ing. Josef Kubíček.
Radiodiagnostické oddělení a interna získaly nové ultrazvuky a skiagraf celkem za 12 milionů,
gastroenterologie může využívat nové videoendoskopické systémy za 10 milionů. Zcela nově je za
11,8 milionů také vybavena rehabilitace, která získala například nové motodlahy, robotický systém k
rehabilitaci horních končetin a prstů, antigravitační trenažér chůze, terapeutický laser, přístroj pro
elektroléčbu, vany a další vybavení, které bude sloužit pacientům v Jičíně i v Novém Bydžově. „Kromě
pořízení výše zmíněných diagnostických a léčebných přístrojů považujeme za zcela zásadní také
zlepšení prostředí pro naše pacienty. Došlo tak k výměně zařízení na pokojích, které již pomalu
dosluhovalo. Nové a příjemnější polohovací postele za celkem 10,5 mil. Kč budou mít pacienti na
interně, onkologii, chirurgii, LDN a také na ARO. Kvalitnější pracovní prostředí pro naše lékaře zase
máme na centrálních operačních sálech - zde jsme pořídili nové operační stoly a stropní svítidla či
chirurgické vrtačky celkem za 11,3 milionů,“ popisuje zásadní posun ve zkvalitnění péče o pacienty
předseda představenstva ON Jičín a.s. Ing. Tomáš Sláma MSc.
Oddělení klinické mikrobiologie získalo za 6 milionů korun pro svou práci hmotnostní spektrometr.
Jedná se o automatický přístroj, který na oddělení dosud chyběl. Umožní laboratořím poskytnout ze
získaných vzorků rychlejší výsledky a urychlí tak diagnostiku a nasazení léčby pacientů.
Kontakt pro komunikaci s médii: Ing. Magdaléna Doležalová, PR manažerka
T: +420 607 023 982 E: dolezalova@zhkhk.cz

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 775 563 573
E-mail: zhkhk@zhkhk.cz
www.zhkhk.cz

IČ: 259 97 556, DIČ: CZ699004900
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 273231648/0300

