
51 242 000 51 281 000 51 111 500

Akutní lůžková péče 

intenzivní
318 14 000

Akutní lůžková péče 

standardní
2 525 13 500

Akutní lůžková péče 

intenzivní
15 14 000

Akutní lůžková péče 

standardní
185 13 500

Akutní lůžková péče 

intenzivní
39 14 000

Akutní lůžková péče 

standardní
356 13 500

Akutní lůžková péče 

intenzivní
11 14 000

Akutní lůžková péče 

standardní
127 13 500

Akutní lůžková péče 

intenzivní
8 14 000

Akutní lůžková péče 

standardní
145 13 500

Akutní lůžková péče 

intenzivní
3 14 000

Akutní lůžková péče 

standardní
52 13 500

2 3 155 549 0 2 707 5002 538 000

HODNOTÍCÍ TABULKA ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V PROGRAMU "PODPORA ZVÝŠENÍ KOMFORTU PACIENTŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ 

AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE - 2020" 

Výše 

požadované 

dotace (v Kč) - 

CELKEM

30.07.20206 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 30.7.2020

3

4

č
ís

lo
 ž

a
d

a
te

le

5 352 000

Název žadatele 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.

03.08.2020

03.08.2020
Nemocnice Litoměřice, 

a.s.

25026259

25443801

Na Florenci 

2116/15, Nové 

Město, 110 00 

Praha 1

03.08.2020

25488627

Sociální péče 

3316/12A, 

Severní Terasa, 

401 13 Ústí nad 

Labem 

Datum podání 

žádosti

Nemocnice Kadaň s.r.o. 

Golovinova 

1559, 432 01 

Kadaň

25479300 03.08.2020

Účel poskytnuté dotace

Poskytnutá dotace bude použita na nákup elektricky 

polohovatelných lůžek, pacientských stolků, mobilního 

pacientského zvedáku, přístroje pro chlazení pokožky hlavy u 

chemoterapie, UZV přístroje, pojízdného Rtg C-ramene, 

echokradiografického modulu pro UZ na JIP, akutní dialýzy 

Multifiltrate, externího kardiostimulátoru, EKG, tabletu Samsung 

GR40, telemetrického systému, radiofrekvenčního generátoru s 

rotančí pumpou, přístroje pro vysokoprůtokovou nasální terapii, 

defibrilátoru, kombinovaného přístroje pro oční diagnostiku, 

koagulátoru plazma jet, nefroskopu, monitorovacího systému 

životních funkcí, lékařského laseru pro gynekologii, infúzních pump, 

upgrade systému MARS a Nchr Navigace Sst, kanulovaných 

šroubů, transportního inkubátoru, tiskárny bloků, Straub Medical 

Drive systému pro angiograf. výkony, operačního stolu, 

biohazardního lamiárního boxu, myčky chirurgických nástrojů, 

transportního lůžka, vyšetřovacího a transportního lehátka, 

medicínského LCD monitoru, insuflační řídící jednotky a zařízení 

pro tisk štítků z automat. dezinfektoru. 

38 539 50038 539 500

Výše navrhované 

dotace (v Kč)- 

CELKEM

Nárok na 

dotaci  (v Kč) - 

CELKEM

Z poskytnuté dotace budou pořízena elektricky polohovatelná lůžka 

vč. zdravotních matrací, hrazd a hrazdiček s popruhy, transportní 

vozík, defibrilátory, kyslíkové mobilní generátory, odsávačky, EKG, 

tonometry, polohovatelné pojízdné lehátko do koupleny, sprchové 

židle, vizitové a víceúčelové vozíky.

744 000744 000

Dotace bude v souladu s žádostí použita na nákup elektricky 

polohovatelných lůžek včetně integrovaných infúzních stojanů, 

antidekubitních matrací a nočních stolků s jídelní deskou a dalšího 

lůžkového vybavení na oddělení chirurgie. Dále bude pořízen 

inkubátor, výhřevné lůžko, induktivní systém pro fyzioterapii, 

motomedy pro ruce a nohy, přístroj pro monitorování těhotných s 

telemetrií, kolposkop, injektomaty, UZV přístroj pro 

ortopedii,bifazický defibrilátor, ohřívač krve a infúzí, převozová a 

toaletní křesla, převozové a transportní vozíky, transportní lehátka, 

stretcher transportní, zvedáky pacientů, dezinfektory podložních 

mís, myčky endoskopů, odsávačky, chodítka, digitální váhy 

sedačkové, schodolez, jídelní stoly vč. žídlí a váhy s výškoměrem.

Z dotace bude pořízena myčka endoskopických nástrojů vč. 

vybavení, centrifug, ultrazvuku a myček podložních mís. 

          2 069 500    

Dotace bude použita na pořízení monitorů vitálních funkcí pro gyn. 

oddělení a chirurg. JIP; oxymetrů a EKG na oddělení chirurgie; 

tlakového holteru a germicidní lampy na internu; retraktoru, kleští 

SonoSurg, klipovače a zevního fixátoru na operační sály oddělení 

chirurgie. Injektomaty a plicní ventilátory budou pořízeny na JIP 

oddělení chirurgie.

V rámci předmětu podpory I. budou z poskytnuté dotace  pořízeny 

monitorovací sytémy pro oddělení interny JIP a oddělení chirurgie 

JIP. Pro oddělení gynekologicko-porodnické šestinedělí bude 

pořízen kardiotokograf. V rámci předmětu podpory II. bude 

realizována rekonstrukce pacientského sociálního zařízení na 

oddělení interny.

2 069 500

          1 868 500    

          5 352 000    

2 538 000

748 950

12 069 700

744 000

0

0

1 868 500

38 639 500 38 539 500

0

Žitenická 2084, 

412 01 

Litoměřice

06199518

61537713

0 5 352 000

2 200 000

1 868 500

300 000

Nemocniční 264, 

419 01 Duchcov

Husova 2796, 

438 01 Žatec
2 231 000

1 900 000
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