
 

 
Projekt „Modernizace rehabilitace ve Fakultní nemocnici Hradec Králové“ 

je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

Realizace projektu „Modernizace rehabilitace ve Fak ultní nemocnici Hradec Králové“ z 
prost ředků Evropské unie  

 

(Hradec Králové, 20.10.2010) Zvýšit kvalitu lé čebné rehabilitace pacient ů ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové a jejich následné zapojení do spole čnosti je cílem aktuáln ě dokon čovaného 
projektu „Modernizace rehabilitace ve Fakultní nemo cnici Hradec Králové“  
spolufinancovaného  z prost ředků Evropské unie.  
 
 
 Fakultní nemocnice Hradec Králové  patří mezi nejvýznamnější a největší zdravotnická 
zařízení v České republice. Na 21 klinikách s více než 1.500 lůžky je ročně hospitalizováno okolo 42 
tisíc pacientů. Ambulantně je ošetřeno okolo 650 tisíc pacientů. Jsou zde prováděny nejsložitější 
chirurgické výkony a používanými technologiemi v oblasti diagnostiky, léčby a poléčebné péči a 
následnými výsledky snese Fakultní nemocnice srovnání s obdobnými nemocnicemi v Evropě. Výše 
zmiňovaná fakta kladou nemalé nároky na inovaci, aktualizaci a zachycování nejmodernějších trendů 
ve všech oblastech činnosti nemocnice. A to vše je neodmyslitelně provázáno s vysokými finančními 
nároky, jejichž částečné pokrytí je možné řešit podporou z evropských fondů.   
 
Projekt „Modernizace rehabilitace ve Fakultní nemoc nici Hradec Králové“ patří mezi další 
úspěšné projekty Fakultní nemocnice Hradec Králové v rámci Integrovaného operačního programu – 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
 
Rozsah projektu:  Projekt se zaměřuje na modernizaci přístrojového i softwarového vybavení pro 
potřeby léčebné rehabilitace poskytované v celé Fakultní nemocnici Hradec Králové. V rámci 
softwarového vybavení jde o pořízení moderních terapeutických a vyhodnocovacích systémů vedoucí 
ke zvýšení kvality výstupů diagnostiky pacientů s poruchami kognitivních a fatických funkcí, případně 
o hodnocení funkční nezávislosti pacienta. V rámci přístrojového vybavení se projekt zaměřuje na 
obnovu a dovybavení přístrojovou technikou pro fyzikální terapii (elektroterapie, magnetoterapie, 
mechanoterapie a hydroterapie), kinezioterapii (systémy pro terapii závěsu, terapeutická lehátka, 
rotopedy, pohybové trenažéry, přístroje k pasivní pohybové terapii a další), diagnosticko – 
terapeutickými systémy (tenzometrický chodník, statický posturografický systém, vážící křeslo a 
povrchové poly-EMG) a prostředky pro lůžkovou rehabilitaci (lůžka nemocniční a lůžka intermediální či 
intenzivní, komunikační systém, sprchovací lůžka a EKG). 
 
Projekt je realizován od listopadu loňského roku a v současnosti již proběhlo dodání přístrojové 
techniky i softwaru a probíhá závěrečná administrace. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 
30.000.000 Kč. Na celkové částce se z 85 % podílí Evropská unie (Evropský fond pro regionální 
rozvoj), zbylá část způsobilých výdajů je spolufinancována z vlastních zdrojů Fakultní nemocnice 
Hradec Králové.  
 
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.  
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