
 
Číslo programu:  06 

Název programu: Integrovaný regionální operační program 

Název výzvy:  31. Výzva IROP – ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE – SC 2.3 

Prioritní osa:  06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele   

   regionů 

 

Realizovaný projekt s názvem: „Pořízení zdravotnického vybavení Rychnov nad Kněžnou“ 
Cílem projektu bylo modernizovat stávající technické vybavení vybraných oddělení, která povedou ke 

zkvalitnění služeb návazné péče. Záměrem projektu bylo také vyrovnání rozdílů v kvalitě péče mezi 

jednotlivými zařízeními a vytvoření prostředí pro efektivní spolupráci zařízení různých medicínských 

úrovní. Realizací tohoto projektu se splnil požadavek na modifikaci zastaralé a doplnění chybějící 

zdravotnické techniky, která je na základě stávajících zdravotnických požadavků a modernizace 

potřebná pro léčebné procesy a zdraví pacientů. Pořízením nového přístrojového vybavení došlo ke 

zkvalitnění péče o pacienty a ke zlepšení diagnostiky a léčby pacientů návazné péče. Díky tomuto 

projektu došlo například k pořízení nových operačních stolů na COS, laparoskopické věže pro 

chirurgické a urologické výkony, bylo modernizováno endoskopické pracoviště dodáním nové 

endoskopické věže, sušící skříně, dezinfektoru, atp.   

Projekt „Pořízení zdravotnického vybavení Rychnov nad Kněžnou“ je spolufinancován Evropskou 

unií. 

 

Nemocnice Rychnov nad kněžnou získala díky výše uvedenému projektu toto vybavení 

 

 

  

Elektrochirurgická jednotka vč. argonu  EKG  



 
Elektrokoagulační přístroj                                                                                   Infuzní technika 

                                                                                   

 

            Vyšetřovací lehátka - 2 ks  



 
 

 

                            

Porodní lůžko - 2 ks 

Inkubátor – 2 ks 
CTG vč. telemetrie  



 
 

 

Monitor vitálních funkcí - 3 ks  

 

 

Ohřev pacientů – 4 ks 

 



 
                        

           

Dezinfektor a sušící skříň            

 

Endoskopická věž vč. příslušenství 

 



 
Mycí lůžko 

 

Harmonický skalpel 

 



 

 

Operační stůl vč. příslušenství (2 ks) 

 
4K laparoskopická věž     Monitor náhledový ke 4K věži 

 



 
 

 

Vyšetřovací svítidlo stropní              Hybridní systém 

 

 
Plicní ventilátor lůžkový       Plicní ventilátor transportní 



 

 
UZ přístroj pro využití v gastroenterologii              UZ přístroj mobilní 

 

 

Závěsný systém -  2 ks 



 

 

Vířivá vana pro dolní končetiny    Vířivá vana pro horní končetiny 

 

            

Terapeutický ultrazvuk s Handsfree sono                      Thera trainer tigo s příslušenstvím 



 

 

 Kombinovaný přístroj a vakuová jednotka s příslušenstvím – 2 ks 

 

 


