
 

Obnova a modernizace přístrojového vybavení 
perinatologického centra FN Plzeň 

Informace o projektu spolufinancovaném z  Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP)  

Datum zahájení projektu:     1. 10. 2017  

Datum ukončení projektu:      29. 2. 2020 

Celkové náklady projektu (včetně pamětní desky): 69.489.327,74 Kč 

Dotace EU tvořila 59.058.474,22 Kč, dotace ze státního rozpočtu 6.948.055,72 Kč a vlastní zdroje 

FN Plzeň 3.482.797,80 Kč. 

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

Plzeňského i Karlovarského 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 je zdravotní péče zajišťována 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. Zejména v oblasti takzvané speciální a superspeciální lůžkové i 

ambulantní péče je její úloha v kraji a okolí nezastupitelná. 

Cíl projektu 
Cílem projektu bylo dosažení vyšší efektivity komplexní perinatologické péče, čehož bylo dosaženo 

hlavně předcházením a řešením případných následků perinatálních komplikací, a dále pak rozšířením 

a zkvalitněním poskytovaných zdravotních služeb.  

Popis projektu 
Projekt se zabýval modernizací a obnovou přístrojového vybavení perinatologického centra FN Plzeň. 

Perinatologické centrum řeší nejkomplikovanější případy z Plzeňského a Karlovarského kraje, 

centralizuje předčasné porody v 24. - 32. týdnu, závažné kardiopatie, diabetes mellitus včetně 

gestačního inzulin dependentního, závažné preeklapsie, hypotrofické plody před 34. Týdnem 

gravidity, vrozené vady diagnostikované prenatálně a další závažné stavy s možným vitálním 

ohrožením ženy či plodu. Neonatologické oddělení, které úzce spolupracuje s gynekologicko-

porodnickou klinikou, společně tvoří perinatologické centrum pro západní Čechy. Perinatologické 

centrum je zaměřeno na zlepšování kvality péče o těhotné ženy a nemocné a nedonošené 

novorozence. 

K naplnění cíle bylo zapotřebí sledovat nové trendy v oblasti medicíny a rovněž i aktuálně dostupné 

technologie. Jelikož se jednak medicína, tak i dané technologie neustále vyvíjí, reagovala FN Plzeň na 



 
tyto změny i v rámci modernizace a obnovy přístrojového vybavení centra, tak aby mohly být i nadále 

zaručeny standardy poskytované péče.  

Projekt byl během realizace prodloužen, tak aby bylo s ohledem na výsledky výběrových řízení možné 

zakoupit veškerou plánovanou techniku, současně bylo poskytovatelem dotace schváleno, rozšíření 

pořizované techniky za prostředky ušetřené realizací ukončených částí výběrových řízení.  

Přehled pořízené zdravotnické techniky  
 

Číslo položky v Seznamu doporučeného vybavení center vysoce 
specializované zdravotní péče v perinatologii aktuálním v době podání 
žádosti o podporu 

Náklady na pořízení 

1a. Kombinovaný inkubátoru pro intenzivní péči - 6 ks 4.052.241,60 Kč 

1b. Novorozenecký ventilátor nejvyšší třídy včetně FiO2 - 5 ks 6.336.243,65 Kč 

2b. Novorozenecký ventilátor nejvyšší třídy - 4 ks 5.251.400,00 Kč 

1c. Monitoring životních funkcí vč. transportního monitoru - Kč 

1c. Monitory - 12 ks 3.909.510,00 Kč 

1c. Transportní monitor - 1 ks 313.390,00 Kč 

3. Fototerapie LED - 4 ks 319.478,72 Kč 

4. Pulzní oxymetr - 32 ks 2.127.664,00 Kč 

5. Infuzní technika - Kč 

5. Infuzní pumpa - 16 ks 638.880,00 Kč 

5. Lineární dávkovač - 36 ks 1.089.000,00 Kč 

5. Dokovací stanice - 4 ks 140.360,00 Kč 

11. Monitor mozkových funkcí vč. monitorování obou hemisfér EEG a aEEG 
- 1 ks 

471.900,00 Kč 

12. Monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně vč. měření SpO2 - 1 
ks 

296.571,00 Kč 

13. 12-ti svodové EKG s interpretací pro pacienty neonatologického věku - 
1ks 

169.158,00 Kč 

18. Mobilní sonograf - 1 ks 1.327.530,20 Kč 

19. Pojízdný RTG skiagraf - 1 ks 2.208.250,00 Kč 

20. Videolaryngoskop - 1 ks 539.898,37 Kč 

22. Analyzátor mateřského mléka pro individualizaci nutriční péče - 1 ks 902.697,00 Kč 

25. Přístroj pro transkutánní měření bilirubinometrie - 1 ks 168.190,00 Kč 

27. Transportní inkubátor s plicním ventilátorem - 1 ks 1.759.207,26 Kč 

33. Vysokoprůtoková zvlhčovací kanyla - 4 ks 898.743,96 Kč 

37. Analyzátor otoakustických emisí - 1 ks 179.999,60 Kč 

38. Analyzátor na měření transkutánních krevních plynů - 1 ks 277.090,00 Kč 

41a. Kardiotokograf (CTG) pro dvojčata - 20 ks 7.598.800,00 Kč 

41b. Monitoring CTG (holter) - 1 ks 568.700,00 Kč 

42. Ultrazvukový přístroj high-end - 1 ks 3.859.900,00 Kč 

46. Gynekologické vyšetřovací křeslo - 4ks 800.020,98 Kč 

49. Elektrické polohovací vyšetřovací lehátko k USG - 10 ks 301.290,00 Kč 

50. Porodní lůžko - 8 ks 3.289.213,71 Kč 

52. CTG s analýzou ST segmentu dítěte (STAN) - 6 ks 8.159.056,62 Kč 

65. Elektrochirurgický generátor na SC - 1 ks 248.050,00 Kč 

66a. Instrumentárium porodní vč. kontejnerů - 24 ks 476.139,84 Kč 



 

 

 

66b. Instrumentárium potrat ve II. trimestru vč. kontejnerů - 4 ks 106.901,08 Kč  

66c. Instrumentárium na rupturu análního sfinkteru vč. kontejnerů - 2 ks 58.164,70 Kč 

66d. Samostatné nástroje pro porodní sál - 1 soubor 436.549,85 Kč 

67. Instrumentárium pro SC vč. kontejnerů - 10 ks 410.165,80 Kč 

70a. Infuzní pumpa - 10 ks 276.848,00 Kč 

70b. Lineární dávkovač - 10 ks 290.400,00 Kč 

71. Monitor životních funkcí + centrální monitor - Kč 

71. Monitor životních funkcí - 6 ks 897.045,60 Kč 

71. Centrální monitorovací stanice - 1 ks 154.969,54 Kč 

74. Tromboelastograf - 1 ks 1.137.400,00 Kč 

1a. Kombinovaný inkubátoru pro intenzivní péči - 6 ks 4.109.994,90 Kč 

10. Přístroj pro řízenou hypotermii – 1ks 559.962,59 Kč 

18. Mobilní sonograf – 1ks 1.321.187,87 Kč 

62. Stůl operační – mobilní, elektrický pohon, pevná deska – 1ks 1.049.711,30 Kč 


