Název proj ektu:
Nosit el proj ektu:
Regist rační číslo proj ektu:
Název vý zvy:
Priorit ní osa
Oblast podpory:
Celkové náklady proj ektu:
Doba realizace:

Modernizace RTG a ženského oddělení Měst ské
nemocnicev Lit oměřicích
Měst ská nemocnice v Lit oměřicích
CZ.1.09/ 1.2.00/ 20.00571
7. vý zva - 1.2 Podpora revit alizace a regenerace st ředních a
malých měst
9.1 Regenerace a rozvoj měst
9.1.2 Podpora revit alizace a regenerace st ředních a malých
měst
Cca 33 miliónů Kč
leden 2010 – prosinec 2010

St ručný popis proj ekt u:
Cílem proj ektu j e celkové zkvalit nění zdravot ní péče pro obyvat ele měst a Lit oměřice a celé spádové
oblast i (cca 90t is obyvat el).
Předmět em proj ektu j e modernizace lůžkové část i gy nekologicko porodnického oddělení, pořízení
nového CT příst roj e a revit alizace zeleně v okolí nemocnice.
Kvalit ní a moderní příst roj ové vy bavení zvýší bezpečnost a rychlost diag nost icko-léčebného procesu
pacient a, sníží negat iv ní vlivy biologické, fy zikální a chemické zát ěže pacient a, ale i zdravot nického
personálu. Konkrét ně v případě CT zařízení doj de k mnohanásobnému zrychlení a zpřesnění
vyšet ření, než na st ávaj ícím příst roj i. V případě ženského oddělení budou vytvořeny podmínky pro
pacient ky s omezenou schopnost í pohy bu. V elký přínos spat řuj eme i v oblast i hygienických podmínek
pro pacient ky, mat ku a dít ě, doj de ke zlepšení a rozšíření sociálních zařízení a nových mycích
přebalovacích komplet ů novorozenců. V rámci parkových úprav proj ekt regeneruj e více j ak 5t is.m2
plochy .
St ručný popis realizace proj ekt u:
Proj ekt byl realizov án j ako j ednoet apový . Z ačát kem roku 2010 byly zaháj eny st avební úpravy na RDG
oddělení a po j ej ich skončení byla dodána příst roj ov á t echnologie.
V dubnu 2010 byla zaháj ena rekonst rukce ženského oddělení. St avební úpravy probíhaly ve 2 f ázích,
a t o t ak, že práce probíhaly postupně na gy nekologické a porodnické st anici bez nut nost i zcela uzavřít
oddělení.
S adové úpravy byly zaháj eny v dubnu 2010.
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