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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
NEMOCNICE BŘECLAV – VYBAVENÍ IKTOVÉHO CENTRA 

 

 

V průběhu měsíce března 2014 dojde díky dotačním prostředkům k ukončení nákupu vybavení pro „ik-
tové centrum“. Moderní vybavení přispěje ke zkvalitnění péče o pacienty v závažných stavech vyžadu-
jících intenzivní péči a umožní také jejich následnou rehabilitaci.  
 
Nemocnice Břeclav, p.o.,  byla rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví  ČR zařazena do celorepublikové 
sítě iktových center. Dne 17. ledna 2011 byla vyhlášena osmá výzva k předkládání žádostí o finanční 
podporu v rámci IOP. Součástí výzvy byl jmenný seznam příjemců dotace, ve kterém je nemocnice uve-
dena.  
 
Ke dni 4. 5. 2012 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.  Dotace je určena k řízené modernizaci a 
obnově přístrojového vybavení a dalších zdravotnických prostředků pro péči o pacienty s neurologický-
mi diagnózami kategorie "iktus", tj. poruch mozkové tkáně různých příčin - nejčastěji cévních mozkových 
příhod.  
 
Investiční záměr na pořízení ministerstvem požadovaného technického a přístrojového vybavení v cel-
kovém objemu 24.855.000,- Kč schválila Rada Jihomoravského kraje dne 17. 2. 2011 usnesením          
č. 7649/11/R 105. Závazek spolufinancování ve výši 3.728.250,- Kč (15% celkového objemu investice) 
schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 22. 9. 2011 usnesením č.1477/11/Z 24.  
Dotace prostřednictvím Integrovaného operačního programu je tedy podle schváleného investičního 
záměru plánována do výše 21.126.750,- Kč. 
 
V průběhu roku 2013 byla postupně realizována veřejná zakázka „Dodávka zdravotnických přístrojů pro 
iktové centrum“, která byl rozdělena na 14 částí. Postupně bylo dodáváno vybavení a přístrojová techni-
ka. Poslední z přístrojů budou dodány v průběhu března 2014, kdy dojde k ukončení veřejné zakázky    
a dovybavení jednotlivých pracovišť – odd. ARO, neurologie, fyziatricko-rehabilitačního a radiodiagnos-
tického oddělení. Z dotace byla pořízena lůžka pro intenzivní péči, resuscitační lůžka, monitorovací sys-
tém, plicní ventilátory, injekční a infuzní dávkovače, hemodynamický monitor, odsávačky, defibrilátor, 
transkraniální ultrazvuk, ultrazvuk pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou a přístroje pro rehabili-
tační péči. 
 
Cena celkem:     17.819.917,26 Kč 
Hrazeno z prostředků IOP MZ ČR  15.146.929,50 Kč 
Hrazeno z prostředků JmK       2.672.987,76 Kč 
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