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Významné mezníky projektu

Integrovaný opera ční program p ředstavuje jeden z hlavních 
tématických opera čních program ů pro čerpání strukturálních 
fond ů v programovém období 2007–2013.
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Projektová žádost byla předložena v rámci I. výzvy Integrovaného 
operačního programu , která byla vyhlášena 7. května 2008 a ukončena 
22. července 2008.

V I. výzvě bylo podáno 34 žádostí v celkové finanční výši 2,7 mld. Kč. 

Projektová p říprava byla zahájena v dubnu 2008
a žádost odevzdána 2. července 2008.



Významné mezníky projektu

Rozhodnutí o poskytnutí dotace získal projekt 27. ú nora 2009.

� Datum zahájení projektu: 1.3.2009

� Předpokládané datum ukon čení projektu: 30.11.2009
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� Předpokládané datum ukon čení projektu: 30.11.2009

� Celkové plánované výdaje projektu: 95,45 mil K č.

� Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 42,6  mil. K č

Výběrová řízení na externí management projektu, publicitu a dodavatele 
zdravotnických prostředků jsou již uzavřena. 

Přístroje budou dodávány postupně během následujících měsíců.



Traumatologické centrum

Podle Věstníku MZd ČR, částka 6 (ze dne 28.11.2008)                              

je Fakultní nemocnice v Motole traumacentrem pro dosp ělé
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především pro Prahu 1,4,5,6,7,12,13,16 a 17 a pro území okresů 

Praha-západ, Benešov, Beroun, Příbram, Kladno a Rakovník. 

Jako traumacentrum pro d ěti a dorost zajišťuje FN Motol             

především území hl.m. Prahy a Středočeského kraje.



Traumatologická centra 
Fakultní nemocnice v Motole

Traumacentra FNM  zajišťují v nepřetržitém provozu komplexní 

ošetření polytraumat. 
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ošetření polytraumat. 

Mají k dispozici zkušený mezioborový tým lékařů s potřebným 

přístrojovým a technickým vybavením včetně diagnostického 

komplementu. 

Oba týmy vedou úrazoví chirurgové.



Cíle projektu

� Zvýšení kvality vybavenosti centra.
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� Zlepšení podmínek pro zajiš ťování specializované a 
superspecializované pé če o dosp ělé i dětské pacienty.



Přístrojové vybavení - novinky

Trauma-naviga ční systém

� Informuje operatéra o p řesnosti 
postupu a o p řesné lokalizaci práv ě 
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postupu a o p řesné lokalizaci práv ě 
probíhajícího zásahu v omezeném 
prostoru operovaného orgánu.

Dvojice rentgenových diagnostických p řístroj ů 
– skiagrafie s p římou digitalizací

� Umožňuje provád ět radiogramy u pacient ů bez 
nutnosti jejich polohování, či překládání na 
vyšet řovací st ůl, což je zejména výhodné u 
pacient ů s polytraumatem. .



Přístrojové vybavení - novinky

Oční opera ční mikroskop

� Pro primární ošet ření težkých úraz ů oka.
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Dvojice laserových p řístroj ů pro o ční 
operace (Argonová koagulace)

� Pro sekundární ošet ření poran ěné sítnice.



Přístrojové vybavení - novinky

Operační stoly

� 2 operační stoly pro ortopedii, 
umožňující dokonalé polohování pro 
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umožňující dokonalé polohování pro 
artroskopické výkony.

� 1 operační stůl pro spondylochirurgické 
výkony s použitím navigace.

Souprava pro endoskopické chirurgické operace

� K ošet ření břišních a hrudních traumat co možná nejmén ě 
invazivním zp ůsobem.



Přístrojové vybavení - novinky

Klinický informa ční systém pro oblast akutní pé če

� Pro resuscita ční odd ělení, JIP.

� Slouží k vedení úplné, rychlé a p řehledné léka řské i ošet řovatelské 
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� Slouží k vedení úplné, rychlé a p řehledné léka řské i ošet řovatelské 
dokumentace.



Fakultní nemocnice v Motole
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Děkujeme za pozornost.

www.fnmotol.cz


