
MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ VYSOKOMÝTSKÉ 
                                              NEMOCNICE 
Vysokomýtská nemocnice získala z prost ředků Evropské unie nové 
diagnostické p řístroje 
 
Název projektu: Modernizace p řístrojového vybavení Vysokomýtské nemocnice 
Investor: Pardubický kraj 
Dodavatel: Fomei a. s. a První Vysokomýtská stavebn í spole čnost s r. o. 
Spolupráce na p řípravě a realizaci projektu: Regionální rozvojová agentur a 
Rozhodnutí o p řidělení dotace: 11. 7. 2008  
Termín zahájení a ukon čení projektu: 1. 1. 2008 – 30. 4. 2009  
Projekt je financován z prost ředků Evropské unie (Evropský fond pro 
regionální rozvoj) a Pardubického kraje  
Operační program: Regionální opera ční program NUTS II Severovýchod  
Prioritní osa: 2 - Rozvoj m ěstských a venkovských oblastí  
Oblast podpory: 2.2 Rozvoj m ěst  
Celkové náklady projektu: 10 338 257 
Z toho dotace z EU: 8 787 518 K č 
Z toho dotace ze státního rozpo čtu: 775 370 K č 
Z toho z rozpo čtu Pardubického kraje: 775 370 K č 
 
Pardubický kraj uspěl v roce 2008 s žádostí o dotaci EU z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj na modernizaci přístrojového vybavení Vysokomýtské nemocnice.  
Účelem modernizace bylo nahrazení zastaralých přístrojů novou zdravotnickou 
technikou. Ve Vysokomýtské nemocnici, Hradecká 167, byl umístěn digitální 
rentgenový skiagrafický komplet, s jehož instalací souvisely nutné stavební 
úpravy.Chirurgické oddělení získalo videoendoskopický přístroj. Vybavení 
biochemicko hematologické laboratoře v budově nemocnice v Žižkově ulici rozšíří  
hematologický analyzátor. Přístroje byly zprovozněny v průběhu měsíce dubna 2009. 
 
Díky novým přístrojům jsme mohli zkvalitnit základní ambulantní diagnostiku pro 
spádovou oblast Vysokomýtské nemocnice, do které patří kromě Vysokomýtska také 
Choceňsko a částečně oblast Holicka a Novohradska. Diagnostické služby 
nemocnice poskytuje praktickým lékařům, specialistům a chirurgickým ambulancím v 
této oblasti. Akutní lůžka byla v nemocnici zrušena, proto je nezbytností pro daný 
spád nejméně 50 tisíc obyvatel zachovat základní radiodiagnostické, 
gastroenterologické a laboratorní vyšetřování. Výsledkem projektu bylo významné 
zvýšení kvality poskytované péče o zdraví obyvatel tohoto regionu.  
 
Tento projekt Pardubického kraje „Modernizace p řístrojového vybavení 
Vysokomýtské nemocnice“ byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. 
                                                                          

                                   


