TISKOVÁ ZPRÁVA
Motolské traumacentrum je zase o krok dál
Praha, 30.11.2009 – Nové vybavení operačních sálů, resuscitačního oddělení a Kliniky
zobrazovacích metod je již na svém místě. Na pořízení jedenácti přístrojů přispěla
téměř z poloviny Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dnes byly
přístroje slavnostně uvedeny do provozu. Traumatologickému centru pro děti a dospělé
Fakultní nemocnice v Motole se tak zlepšily podmínky pro zajištění specializované a
superspecializované péče o dospělé i dětské pacienty se závažnými poraněními.
Cílem projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN
v Motole“, bylo zvýšení úrovně vybavenosti. Přístrojové vybavení v celkové hodnotě 95,45 mil. Kč
bylo téměř z 50% spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního
programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylá část prostředků byla uhrazena
ze státního rozpočtu.
V rámci tohoto projektu získala FN Motol trauma-navigační systém, který informuje operatéra
o přesnosti jeho postupu, o přesné lokalizaci právě probíhajícího zásahu v omezeném prostoru
operovaného orgánu, dva nové rentgenové diagnostické přístroje, dva laserové přístroje
pro oční operace, oční operační mikroskop, operační stoly, soupravu pro endoskopické
chirurgické operace a klinický informační systém pro oblasti akutní péče (resuscitační
odd.) k vedení úplné, rychlé a přehledné lékařské i ošetřovatelské dokumentace.
Díky tomuto projektu se zvýšila kvalita vybavenosti a tím i zlepšily podmínky pro zajišťování
specializované a superspecializované péče o dospělé i dětské pacienty se závažnými poraněními,
kteří jsou často přiváženi do traumatologického centra FN Motol v ohrožení života.
V dětském traumacentru bylo hospitalizováno v uplynulém roce 1265 dětí, z nich bylo 701
operováno.
V části nemocnice pro dospělé bylo v roce 2008 hospitalizováno 3 734 osob a bylo provedeno
2 359 operací.
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Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN v Motole“
je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

