
 
 

Obnova a modernizace lůžkového fondu 
návazné péče ve FN Plzeň 

Informace o projektu spolufinancovaném z  Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP)  

Časový harmonogram projektu 

Datum vydání změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace: 23. 3. 2018 

Datum ukončení projektu: 14. 11. 2018 

Příjemce 
Fakultní nemocnice Plzeň (FN) je čtvrté největší zdravotnické zařízení v ČR. FN zajišťuje pro oblast 

Plzeňského kraje nemocným základní, specializovanou i takzvaně superspecializovanou medicínskou 

péči ve všech oblastech, s výjimkou popáleninové medicíny, transplantací kostní dřeně u dětí, 

nejsložitějších transplantací orgánů a operací srdce u dětí. V některých oborech zajišťujeme zdravotní 

péči také pro obyvatele přilehlých regionů, zejména jižních a severních Čech, Karlovarska a části 

středních Čech. Zdravotnické provozy se nachází ve dvou hlavních areálech Bory a Lochotín. 

Cíl projektu 
Projekt byl zaměřen na obnovu a modernizaci lůžkového fondu vybraných pracovišť návazné péče 
v areálech FN Plzeň. 
Obnova byla v souladu s investiční prioritou 31. výzvy, přispěla k vyrovnání nerovností v kvalitě 
zdravotní péče s dopadem na celý spádový Plzeňský kraj. Projekt přispěl ke zkvalitnění návazné péče 
v základních medicínských oborech (např. dětské lékařství a pediatrie, geriatrie, gynekologicko-
porodnická péče, chirurgie, intenzivní péče, kardiologie, rehabilitace, následná péče,...). 

Popis projektu 
Projekt spočíval v obnově a modernizaci vybavení zdravotnických pracovišť v obou hlavních areálech 
FN Plzeň (lokality Lochotín, Bory) klíčových pro poskytování komplexní návazné péče v rámci 
FN Plzeň. Jednalo se o obnovu a modernizaci lůžkového fondu vybraných klinik a oddělení, který byl 
v době podání žádosti amortizovaný a fyzicky a morálně zastaralý. Ve všech případech se jednalo o 
obnovu stávajícího vybavení nezbytného pro poskytování návazné péče v daném rozsahu. Pořizované 
vybavení přineslo zásadní kvalitativní posun zejména ve zvýšení komfortu a bezpečí pacientů 
a zjednodušení namáhavé práce především nelékařského zdravotnického personálu. Výrazným 
přínosem je zejména u imobilních pacientů a pacientů, kteří vyžadují nepřetržitou ošetřovatelskou 
péči a fyzioterapii za splnění vysokých bezpečnostních aspektů s důrazem na prevenci vzniku 
dekubitů, prevenci pádů a prevenci poranění pacientů či zdravotnických pracovníků při manipulaci s 
nemocničním lůžkem. Vzhledem k narůstajícímu počtu pacientů v seniorském věku a pacientů 



 
 
imobilních je kvalitní vybavení lůžkového fundu stěžejním a základním prvkem v procesu poskytování 
vysoce kvalitní ošetřovatelské péče. 
 

Přehled pořizované zdravotnické techniky (ceny vzešlé z projektu srovnání) 

položka 
počet 
(ks) 

Skutečná cena s DPH za položku 

Lůžko standardní (elektrické) 830 35.698.300,- 

Stolek k standardnímu lůžku 830 5.423.220,- 

Lůžko JIP (elektrické s váhou a aktivní antidekubitní 
matrací) 

57 6.686.100,- 

Lůžko JIP (elektrické s laterálním náklonem 
a váhou a aktivní antidekubitní matrací) 

25 8.740.000,- 

CELKEM PROJEKT – skutečné náklady 56.547.620,- 

CELKEM PROJEKT  - předpokládané z projektové žádosti 62.130.000,- 
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