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Základní informace o projektu 
„Vybavení návazné pé če Nemocnice Tábor, a. s.“ 

 
 

Projekt Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a. s., byl předložen v rámci 31. výzvy Zvýšení 
kvality návazné pé če Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 2: Zkvalitnění 
veřejných služeb a podmínek pro obyvatele regionů.  
 
Projektu, jehož celkové způsobilé výdaje dle žádosti o dotaci činí 75 571 154,00 Kč, byla přiznána 
dotace ve výši 85% způsobilých výdajů tj. 64 235 480,90 Kč.  
 
V současné době je k projektu vydáno souhlasné stanovisko Zastupitelstva Jihočeského kraje k 
realizaci projektu a jeho předfinancování a spolufinancování. 
 
Předpokládaná fyzická realizace projektu bude Nemocnicí Tábor, a. s., zahájena dne 1. 5. 2017 s cílem 
dokončit celý projekt nejpozději do 4. 6. 2018. 
 
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality návazné pé če poskytované v Nemocnici Tábor, a.s. 
Tohoto cíle bude dosaženo pořízením přístrojového vybavení v rámci lékařských oborů návazné péče. 
 
Specifickými cíli projektu jsou: 
 

 obnova zastaralé přístrojové techniky Nemocnice Tábor, a.s., a její  
doplnění o nové přístroje v oborech návazné péče, 

 efektivnější poskytování diagnostické i terapeutické péče, 
 zrychlení diagnostických procesů (rychlejší určení diagnóz), 
 zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva díky včasné diagnostice a 

                         léčbě, 
 zkrácení doby pobytu pacienta mimo přirozené prostředí. 

 
Projekt je zaměřen na: 

 
 modernizaci vybavení rehabilitace, 
 modernizaci diagnostických přístrojů a monitorovacích systémů, 
 modernizaci laboratorní diagnostiky. 

 
Cílem projektu je zlepšení fyzicky i moráln ě opot řebovaného stavu, zvýšení po čtu a dopln ění 
chyb ějícího moderního vybavení.  
 
Modernizace vybavení rehabilitace 
Modernizace vybavení rehabilitačního oddělení Nemocnice Tábor, a.s., umožní včasnou vysoce kvalitní 
rehabilitaci převážně na lůžkovém rehabilitačním oddělení, ale i na ostatních odděleních nemocnice. 
Dále umožní rychlejší převzetí spádových pacientů z vysoce specializovaných center, jejich sociální 
začlenění a zkrácení doby pobytu mimo přirozené prostředí a tím i doby pracovní neschopnosti 
pacientů. Umožní další kvalitativní posun v terapii pacientů po cévní mozkové příhodě, jejichž počet 
neustále narůstá, ale také u řady dalších onemocnění neurologických, dále ortopedických, 
traumatologických a dalších. Zajistí návaznost léčebné rehabilitace na rehabilitaci sociální, pracovní 
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a vzdělávání a tím umožní naplnění cíle, kterým je dosažení co nejvyšší kvality života pacienta, 
zajištění plnohodnotného života a integrace do většiny oblastí společenského života. 
Nemocnice Tábor, a.s., poskytuje zdravotní služby v širokém pásmu oborů. Rehabilitace je přirozenou 
součástí „návazné péče“ k akutním oborům jako je ortopedie, chirurgie, traumatologie, neurologie a 
další. Aby služby poskytované rehabilitačním oddělením držely krok s vývojem medicíny v akutních 
oborech a zároveň, aby v co nejkratší době mohli pacienti opustit akutní péči a prostřednictvím návazné 
péče se co nejdříve dostali do svého přirozeného prostředí, musí dojít k obměně a doplnění nového 
zdravotnického vybavení oddělení rehabilitace v Nemocnici Tábor, a.s. 
 
Modernizace diagnostických p řístroj ů a monitorovacích systém ů 
Modernizace tj. obnova a doplnění přístrojového vybavení pro diagnostiku a monitorování pacientů na 
interních odděleních, na dětském oddělení a na oddělení radiologie povede ke zlepšení dostupnosti 
vyšetřovacích metod, k  lepší monitoraci pacientů, ke zkrácení doby hospitalizace, k rychlejšímu 
návratu pacientů do jejich přirozeného domácího prostředí a ke snížení radiační zátěže pacientů i 
zdravotnického personálu. 
Na kardiologickém oddělení se jedná především o zlepšení monitorace pacientů po specializovaných 
výkonech na kardiochirurgii, po akutních koronárních syndromech, včetně zlepšení diagnostiky a 
záchytu některých poruch rytmu, srdečních vad, tepenných uzávěrů, k lepšímu posouzení a 
objektivizaci funkčního stavu u kardiologických a angiologických pacientů. Dovybavení echolaboratoře 
novým špičkovým diagnostickým ultrazvukem nejvyšší třídy s možností 4D zobrazení nám umožní 
precizní echokardiografickou diagnostiku pacientů z lůžkové části kardiologického, interního, plicního, 
ale i neurologického oddělení. Nové mobilní C-rameno na kardiostimulačním sálku umožní lepší kvalitu 
obrazu při nižší radiační zátěži pro pacienta i pro personál. Na kardiostimulačním sále se provede ročně 
kolem 200-220 trvalých kardiostimulací, a zároveň se zde zavádí dočasné kardiostimulace pod 
skiaskopickou kontrolou a implantace portkatétrů pro onkologické oddělení.  
Přístrojovým dovybavením urgentního příjmu interních oborů (monitorovacím systémem a 
víceúčelovým diagnostickým ultrazvukovým přístrojem) dojde k výraznému zlepšení diagnostiky 
akutních stavů a k urychlení a zefektivnění léčebného postupu u těchto pacientů (urychlený transport 
pacienta na jednotku intenzivní péče nebo pracoviště vysoce specializované návazné péče), což vedle 
benefitu pro pacienta povede ve svém důsledku ke zlepšení spolupráce se zdravotnickou záchrannou 
službou (ZZS) a snížení nákladů na léčbu.  
Na oddělení metabolické JIP se jedná o zlepšení monitorace pacientů s krvácením do zažívacího 
traktu, s nespecifickými střevními záněty, akutním ledvinným či jaterním selháním, akutním zánětem 
slinivky břišní, akutními komplikacemi diabetu, pacientům v těžkých malnutričních stavech, s akutními 
intoxikacemi a těžkými infekcemi, pacientům v akutní či chronické fázi hematoonkologického 
onemocnění.  
Pořízením jednoduchých plicních ventilátorů dojde k doplnění chybějícího vybavení intenzivní péče a to 
především u pacientů s plicním edémem a u pacientů s respirační insuficiencí. Pořízením nového 
diagnostického ultrazvuku přímo pro dětskou kardiologickou ambulanci se zpřesní, usnadní a zrychlí 
diagnostika u dětských pacientů. 
Pořízením nového stacionárního skiagrafického přístroje s přímou digitalizací na radiologickém 
oddělení dojde k obnově a modernizaci rentgenového pracoviště, které je dosud pouze nepřímo 
digitalizováno. Přechodem na přímou digitalizaci se výrazně zrychlí práce s přístrojem a vyšetření 
pacienta a díky tomu se zkrátí doba čekání na vyšetření. Nový přístroj umožní i kvalitnější zobrazení, 
které napomůže ke kvalitnější diagnostice.  
Obnovou počítačového tomografu (CT) dojde ke snížení radiační dávky pacientům a k celkovému 
zrychlení akvizice a rekonstrukce dat. Díky rychlejšímu posunu stolu a větší nosnosti stolu se dosáhne 
lepší dostupnosti vyšetření pro pacienty po traumatech a pro bariatrické pacienty a pro intervenční 
výkony. Bude zajištěno rychlejší a komfortnější vyšetření celého těla. Vysoká rychlost náběru dat 
umožní snížit podávané množství kontrastní látky pacientům při CT angiografiích. 
 
Modernizace laboratorní diagnostiky 
Pořízením a obnovou přístrojového vybavení všech laboratoří dojde ke zrychlení a zpřesnění 
laboratorní diagnostiky, která umožní zrychlení diferenciálně diagnostických klinických procesů. 
Moderní přístroje umožní kvalitativně lepší laboratorní práci ve smyslu správné laboratorní praxe. 
Laboratorní diagnostika je nutná pro určení správné léčby, je nezbytné ji provádět na počátku a během 
léčby, v některých případech i po ukončení léčby (následné kontroly). Díky správné a včasné 
laboratorní diagnostice bude pacient předán správnému vysoce specializovanému nebo 
specializovanému centru v co možná nejkratší době. Určením a nasazením správné a včasné léčby 
dojde ke zkrácení doby jeho léčby, případné pracovní neschopnosti pacienta a v případě jeho 
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hospitalizace může být také zkrácena doba pobytu mimo přirozené prostředí a urychlen návrat do 
běžného života. 
Nákup zcela nových přístrojů umožní zavedení a provádění nových vyšetřovacích postupů, které 
doposud nebylo v Nemocnici Tábor, a. s., možné provádět anebo byly prováděny zastaralejšími a tudíž 
pomalejšími postupy. Nákupem těchto přístrojů dojde také ke zlepšení pracovních podmínek 
zaměstnanců a ke zvýšení jejich bezpečnosti práce.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Projekt Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a. s., je spolufinancován Evropskou unií.                            
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