
52 374 000 52 374 000 52 374 000

Akutní lůžková péče 

intenzivní
311

Akutní lůžková péče 

standardní
2 478

Akutní lůžková péče 

intenzivní
39

Akutní lůžková péče 

standardní
356

Akutní lůžková péče 

intenzivní
15

Akutní lůžková péče 

standardní
185

Akutní lůžková péče 

intenzivní
11

Akutní lůžková péče 

standardní
127

Akutní lůžková péče 

intenzivní
8

Akutní lůžková péče 

standardní
156

Akutní lůžková péče 

intenzivní
3

Akutní lůžková péče 

standardní
52

HODNOTÍCÍ TABULKA ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PROGRAMU "PODPORA ZVÝŠENÍ KOMFORTU PACIENTŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ AKUTNÍ 

LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE - 2019" 

Výše 

požadované 

dotace (v Kč) - 

CELKEM

30.07.20196 VITA, s.r.o.                        

Předpokládané 

náklady na 

obnovu 

dlouhodobého 

majetku (předmět 

podpory II.)

Podřipská nemocnice s 

poliklinikou Roudnice n. 

L., s.r.o.                     

5

Krajská zdravotní, a.s. 1

v aktualizovaném 

znění dne 

16.08.2019

2

4

č
ís

lo
 ž

a
d

a
te

le

5 530 000

2 800 000

2 296 000

    1 932 000    

39 046 000

0

0

0

Název žadatele
Datum podání 

žádosti
Druh lůžkové péče Počet lůžek 

Předpokládané  

náklady na 

pořízení 

zdravotnického 

vybavení 

(předmět 

podpory I.)

IČ
Alokace na 

lůžko (v Kč)
Sídlo žadatele

Nemocnice Žatec, o.p.s.

01.08.2019

02.08.2019
Nemocnice Litoměřice, 

a.s.

25026259

25443801

Alej 17. listopadu 

1101, 413 01 

Roudnice nad 

Labem

30.07.2019

Účel 

Poskytnutá dotace bude použita na nákup lůžek pro intenzivní a 

resuscitační péči, aktivních antidekubitních matrací, infúzní techniky, 

infúzních pump, lineárních dávkovačů, ventilátorů pro umělou plicní 

ventilaci, artroskopické věže, defibrilátoru, elektroléčebného přístroje, 

elektrochurirgické jednotky, přístroje pro elektrokoagulaci, přístroje k 

měření difúzní kapacity plic, echokardiografického přístroje, 

pojízdného rtg "C" ramene, peristaltické pumpy, fotokoalugačních 

laserů. Dále budou pořízeny operační stoly pro kardiochirurgii a 

chirurgické oddělení, nerezový mobiliář (COS), laparoskopická sítka, 

celotělová vířivá vana, laserový přístroj pro léčebné ošetření sítnice, 

sterilizátor pro oční operační sály, myčka podložních mís, základna 

pro UZ přístroj, operační světlo - satelit a defibrilátor. 

39 046 00039 046 000

Výše 

navrhované 

dotace (v Kč)- 

CELKEM

Nárok na 

dotaci  (v Kč) - 

CELKEM

Z poskytnuté dotace budou pořízena elektricky polohovatelná lůžka 

klasická a elektricky polohovatelná lůžka zúžená včetně zdravotních 

matrací antidekubitních, hrazd do držáku hrazdy, hrazdiček plastových 

vč. popruhu a to na oddělení interny a chirurgie. Na jednotku 

intenzivní péče bude pořízen zdravotnický přístroj CUBE-S. 

770 000770 000

14 000

14 000

14 000

Dotace bude podle žádosti použita na nákup elektricky 

polohovatelných lůžek včetně matrací, stolků a příslušenství (hrazdy, 

hrazdičky,koše na bažanty, držáky berlí a jmenovek, infusní stojany, 

protektory) na chirurgické oddělení. Dále bude pořízen inkubátor, 

výhřevné lůžko, infusní pumpy, injektomaty, odsávačky, přístroj pro 

monitorování těhotných,kolposkop, bilirubinometr, UZ pro ortopedii, 

kolonoskop/gastroskop/věž. Induktivní systém, vertikalizační lůžko a 

motomed pro ruce a nohy bude pořízen pro zlepšení rehabilitace a 

zkrácení doby léčby. Pořízení dezinfektorů, ložních mís, sprchovacích 

a koupacích lůžek a toaletních křesel zvýší úroveň ošetřovatelské 

péče pacientů na lůžkových oddělení. V rámci dalšího vybavení akutní 

lůžkové péče budou pořízena převozová a transportní křesla, 4-kolová 

chodítka, schodolez, zvedáky pacientů, invalidní vozíky, digitální 

sedačková váha a váhy s výškoměrem. 

    5 530 000    

    2 800 000    

Organizace si  plánuje z poskytnuté dotace pořídit přístroj 

anesteziologický vč. příslušenství na lůžka intenzivní péče a tabletový 

systém s vybavením pro všechna oddělení akutní lůžkové péče. 

770 000

39 046 000

    2 296 000    

Dotace bude použita na pořízení ultrazvukového nebulizátoru, DIGI 

kojeneckých vah, EKG a resuscitátoru, detektoru FUJI DEVO C43i, 

odpařovače anestetik, myček podložních mís, monitorovacího 

systému, pojízdných a toaletních vozíků.

Pro akutní lůžkovou péči budou z poskytnuté dotace pořízena 

elektricky polohovatelná lůžka vyšší vybavenosti pro chirurgické 

oddělení a gyn. por. oddělení,  kardiotokograf a ultrazvuk pro gyn. por. 

oddělení, diagnostický a klinický monitor pro chirurgické oddělení a 

křesla pro kardiaky budou využita na chirurgickém a interním oddělení.  

1 932 000

3 Nemocnice Kadaň s.r.o. 

v aktualizovaném 

znění dne 

12.08.2019

Žitenická 2084, 

412 01 

Litoměřice

Golovinova 

1559, 432 01 

Kadaň

06199518

61537713

25479300

0

0

5 530 000

2 800 000

2 296 000

1 932 000

0

25488627

Nemocniční 264, 

419 01 Duchcov

Husova 2796, 

438 01 Žatec

2 800 000

1 976 160

2 590 000

776 300

10 615 550

Sociální péče 

3316/12A, 

Severní Terasa, 

401 13 Ústí nad 

Labem 

14 000

14 000

14 000
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