
 

 
Projekt „Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici Hradec Králové - I. etapa“ 

je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

Realizace projektu „ Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakult ní nemocnici Hradec 
Králové - I. etapa“ z prost ředků Evropské unie  

 

(Hradec Králové, 6.10.2010) Zvýšit kvalitu a efekti vitu pé če ve Fakultní nemocnici Hradec 
Králové je cílem aktuáln ě realizovaného projektu „ Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve 
Fakultní nemocnici Hradec Králové - I. etapa“ spolu financovaného  z prost ředků Evropské unie.  
 
 
 Fakultní nemocnice Hradec Králové  patří mezi nejvýznamnější a největší zdravotnická 
zařízení nejen  v Královéhradeckém kraji, ale i 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.   
 
A právě projekt „ Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakult ní nemocnici Hradec 
Králové - I. etapa“ byl úspěšný v rámci Integrovaného operačního programu – Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Projekt řeší otázku optimalizace nákladů a efektivity poskytované péče pacientům 
ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. V rámci projektu probíhá audit procesního řízení zaměřený na 
analýzu procesů a zpracování koncepčního dokumentu pro návrh procesního řízení nemocnice a jeho 
podpory informačními technologiemi. Projekt dále řeší rozšíření systémů MUSE a PACS, které 
významně přispívají k vyšší efektivitě a kvalitě poskytovaných služeb spojených s rychlým a kvalitním 
přenosem EKG křivek a radiologické dokumentace. Projekt v sobě zahrnuje i kompletní softwarovou 
integraci personalistiky se mzdovou agendou. V neposlední řadě je pak řešenou částí projektu 
vybavení 16 lůžkových stanic komunikačním zařízením pro pacienty. Tento systém významně 
posouvá rychlost a kvalitu komunikace mezi pacientem a ošetřujícím personálem. Fakultní nemocnice 
Hradec Králové si od všech částí tohoto projektu slibuje významné přínosy. 
 
Projekt je realizován od listopadu loňského roku a v současnosti vrcholí práce na jednotlivých částech 
projektu, který je svým zaměřením velmi specifický. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 
25.000.000 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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