
 

Pořízení a modernizace přístrojového vybavení pro zvýšení kvality návazné péče – 

Nemocnice Boskovice – I 

Operační program: Integrovaný regionální operační program  

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001538  

Příjemce dotace: Nemocnice Boskovice s.r.o.  

Výzva: 31. Výzva IROP - ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - SC 2.3  

Celkové náklady: 31.616.759,- Kč 

 

Cílem a podstatou projektu je pořízení přístrojového vybavení, které nahradí a doplní stávající 

zdravotnické přístroje. Díky realizaci projektu dojde v Nemocnici Boskovice s.r.o. k modernizaci 

zdravotnické techniky, a tím i k navýšení úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče.  

V rámci projektu je pořizováno následující vybavení: gynekologický operační stůl a zákrokový stůl, 

gynekologická laparoskopická věž, laser, operační světla, endoskopická věž, myčka endoskopů, 

nemocniční elektricky polohovatelná lůžka s příslušenstvím, myčky podložních mís, ultrazvukové 

přístroje, porodní lůžka, denzitometr, C rameno, centrální monitory vitálních funkcí  

a kardiotokografy.  

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu.  

Doba realizace projektu je do 18.03.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pořízení a modernizace přístrojového vybavení pro zvýšení kvality návazné péče – 

Nemocnice Boskovice – II 

Operační program: Integrovaný regionální operační program  

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001582 

Příjemce dotace: Nemocnice Boskovice s.r.o.  

Výzva: 31. Výzva IROP - ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - SC 2.3  

Celkové náklady: 13.939.225,- Kč 

 

Cílem a podstatou projektu je pořízení nového CT přístroje, který nahradí stávající zdravotnický 

přístroj. Díky realizaci projektu dojde v Nemocnici Boskovice s.r.o. k modernizaci zdravotnické 

techniky, a tím i k navýšení úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče.  

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu.  

Doba realizace projektu je do 30.06.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pořízení a modernizace přístrojového vybavení pro zvýšení kvality návazné péče – 

Nemocnice Boskovice – III 

Operační program: Integrovaný regionální operační program  

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001539 

Příjemce dotace: Nemocnice Boskovice s.r.o.  

Výzva: 31. Výzva IROP - ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - SC 2.3  

Celkové náklady: 12.782.423,- Kč 

 

Cílem a podstatou projektu je pořízení přístrojového vybavení, které nahradí a doplní stávající 

zdravotnické přístroje. Díky realizaci projektu dojde v Nemocnici Boskovice s.r.o. k modernizaci 

zdravotnické techniky, a tím i k navýšení úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče.  

V rámci projektu je pořizováno následující vybavení: anesteziologické přístroje, ultrazvukový přístroj, 

EKG, automat pro testování citlivosti a identifikaci mikroorganismů, monitor hemodynamiky, 

monitorační systém infuzní techniky, lineární barvicí automat, přístroj vysokoindukční 

nízkofrekvenční magnetoterapie, nemocniční lůžka a motodlahy. 

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu.  

Doba realizace projektu je do 18.03.2021. 


