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(Hradec Králové, 26. 8.2009)  
Fakultní nemocnice Hradec Králové za pomoci prost ředků Evropské unie modernizuje 
a inovuje centra komplexní onkologické pé če. Nákupem nových zdravotnických 
prost ředků tak reaguje na dlouhodobý r ůst výskytu onkologických onemocn ění. 
V letech 1995-2005 vzrostla incidence onkologických  onemocn ění v ČR o 22,8 % 
(mimo zhoubné nádory k ůže). Jen v r. 2005 bylo nov ě diagnostikováno onkologické 
onemocn ění u cca 55 000 lidí. 
 
Nové přístroje řadí Fakultní nemocnici Hradec Králové mezi nejlépe vybavená onkologická 
centra v ČR. Jejich pořízení předcházela dlouhodobá analýza požadavků na vybavenost FN 
Hradec Králové. Pro rok 2009 byl schválen projekt „Modernizace a obnova přístrojového 
vybavení centra komplexní onkologické péče FN Hradec Králové“ spolufinancovaný 
Evropskou unií – konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného 
operačního programu. V současné době skončila první fáze projektu, ve které došlo mimo 
jiné k realizaci veřejné zakázky na pořízení zdravotnických prostředků.  
 
Nově zakoupené přístroje zlepší přesnost ozáření, čímž zvyšují šanci bezpečné aplikace 
vysokých dávek záření a vyléčení nádoru a snižují riziko vedlejších účinků záření. Nové 
špičkové vybavení je velkou nadějí pro pacienty s nádory prostaty, mozku, míchy, plic, jícnu, 
hlavy a krku a nádory gynekologické oblasti.  
 
Klinika onkologie a radioterapie patří mezi několik center intenzivně provádějících 
brachyterapii, tj. zavádění radioaktivních zdrojů přímo do nádoru. Je využívána kromě 
gynekologických nádorů rovněž u nádorů jazyka a nádorů pojivové tkáně. Nové vybavení 
umožní také brachyterapii časných nádorů prostaty, což jak se ukazuje, je nejefektivnější 
léčba u tohoto typu onemocnění.  Mezi další novinky bude patřit i nová magnetická 
rezonance – ta by měla výrazně zkvalitnit diagnostiku nádorových onemocnění. 
 
FN Hradec Králové zajišťuje veškeré typy péče o onkologicky nemocné – chirurgickou léčbu 
radioterapii, chemoterapii, hormonální, imuno- i biologickou léčbu, invazivní diagnostické i 
kurativní zákroky a podpůrnou paliativní péči. Modernizací chce dosáhnout zvýšení kvality 
radiační léčby, zobrazovacích, diagnostických a zobrazovacích peroperačních technologií a 
zlepšení bezpečnosti pacientů a obsluhujícího personálu. 
 
Na realizaci celého projektu s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra 
komplexní onkologické péče FN Hradec Králové“ byla schválena dotace ve výši 95 750 000 
Kč. Dotace byla získána v první výzvě k předkládání žádostí o finanční podporu 
v rámci Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti 
veřejného zdraví. Na celkové částce dotace se z 85 % podílí Evropská unie (Evropský fond 
pro regionální rozvoj), zbylá část způsobilých výdajů je spolufinancována ze státního 
rozpočtu České republiky. V první fázi realizace projektu byl vybírán dodavatel 
požadovaného zdravotnického zařízení a řešeny smluvní podmínky. Ve druhé polovině roku 
2009 začne technická implementace systémů. 
 
 
Integrovaný opera ční program  (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v 
oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních 
technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, 
služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního 
ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. 
K 29. květnu 2009 bylo z 5.758 přijatých žádostí o podporu z IOP 966 vybráno k podpoře. 
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Podrobný seznam po řízených p řístroj ů: brachyterapeutický FL přístroj s příslušenstvím, C rameno  
pro brachyterapii, plánovací systém pro brachyterapii, dovybavení lineárního urychlovače, dovybavení 
CT simulátoru, dovybavení portálovou dozimetrií, MR 1,5 T, UZ – diagnostický ultrazvuk, ultrazvukový 
přístroj s možností peroperačního zograzení.  
 
Fakultní nemocnice Hradec Králové  patří k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních 
Čechách, ale i v České republice. Na 23 klinikách s více než 1500 lůžky je ročně hospitalizováno přes 
40 tisíc pacientů, z nichž kolem 40% je operováno. Ambulantně je ošetřeno okolo půl milionu 
pacientů. Jsou zde prováděny nejsložitější chirurgické výkony a používanými technologiemi v oblasti 
diagnostiky, léčby i léčebnými výsledky snese FN Hradec Králové srovnání s obdobnými nemocnicemi 
v Evropě.  
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