
4.11.2009

Modernizace a obnova přístrojového 

vybavení specializovaných pracovišť 

KOS Fakultní nemocnice Na Bulovce

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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Komplexní onkologická skupina

Praha – Středočeský kraj

 Specializovaná pracoviště FN Na Bulovce jsou součástí KOS 

Praha-Středočeský kraj.

 Zajišťují komplexní standardní, specializovanou a optimálně 

centralizovanou a preventivní péči o onkologicky nemocné.

 Ústav radiační onkologie se zabývá komplexní nechirurgickou 

léčbou solidních nádorů, tj. radioterapií, chemoterapií, hormonální 

léčbou, bioterapií a podpůrnou léčbou.
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Významné mezníky projektu

Integrovaný operační program představuje jeden z hlavních 

tématických operačních programů pro čerpání strukturálních 

fondů v programovém období 2007–2013.

Projektová žádost byla předložena v rámci I. výzvy Integrovaného 

operačního programu, která byla vyhlášena 7. května 2008 a ukončena 

22. července 2008.

V I. výzvě bylo podáno 34 žádostí v celkové finanční výši 2,7 mld. Kč. 

Projektová příprava byla zahájena v dubnu 2008

a žádost odevzdána 2. července 2008.
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Významné mezníky projektu

Rozhodnutí o poskytnutí dotace získal projekt 30. března 2009.

 Datum zahájení projektu: 1.4.2009

 Předpokládané datum ukončení projektu: 30.11.2009

 Celkové plánované výdaje projektu: 24,85 mil Kč.

 Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 10,77 mil. Kč

Výběrová řízení na externí management projektu, publicitu a dodavatele 

zdravotnických prostředků jsou již uzavřena.
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Cíle projektu

 Zvýšení kvality, efektivity a rozšíření možností radiační péče.

 Zlepšení podmínek pro zajištění bezpečnosti pacientů a 

obsluhujícího personálu při používání technologií na bázi 

ionizačního záření. 
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Přístrojové vybavení - souhrn

Verifikační systém

 Změna ze zastaralé verze na novější s rozšířenou 

funkcionalitou.

Plánovací systém

 Doplnění dalších stanic plánovacího systému.

Lineární urychlovač – portálová dozimetrie

 Vybavení pro přesnou verifikaci polohy pacienta.



Verifikační systém

 Zajišťuje bezchybnost ozáření, uchovává o něm informace, včetně 

obrazové dokumentace.

Plánovací systém

 Počítačový systém, nutný pro vytvoření ozařovacích plánů, zakreslení 

cílových objemů a výpočet dávkové distribuce.
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Přístrojové vybavení - detaily



Lineární urychlovač – portálová dozimetrie

 Ověřuje přesnost nastavení během ozáření, pravidelně během celého 

ozařovacího kurzu.
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Přístrojové vybavení - detaily
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Fakultní nemocnice Na Bulovce

Děkujeme za pozornost.

www.fnb.cz


