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Dle projektové žádosti byla v projektu s názvem „Modernizace a obnova přístrojového
vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN
Olomouc“ naplánována realizace celkem 16 veřejných zakázek na dodávku zdravotnické
techniky a vybavení. Obměna zastaralých a nákup nových zdravotnických prostředků, jejich
sestav a příslušenství v rámci projektu přispěje ke zvýšení úrovně vybavenosti
zdravotnických pracovišť na Porodnicko-gynekologické klinice a Novorozeneckém oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc.
Díky projektu bude pořízeno:
1) Neonatologická intenzivní péče
Inkubátor kombinovaný (13 ks)
Inkubátor resuscitační (2 ks)
Inkubátor transportní (1 ks)
Monitory životních funkcí (12 ks + 1 ks centrála)
Monitor mozkových funkcí (1 ks)
Resuscitační přístroj (5 ks)
Plicní ventilátor (9 ks)
Přístroj pro podporu dýchání (4 ks)
Ikterometr (1 ks)
EEG (1 ks)
Monitor pro měření hemodynamiky (2 ks)
Přístroj pro řízenou hypotermii (1 ks)
Zvlhčovací kanyla (2 ks)
Analyzátor otoakustických emisí (1 ks)
EKG (1 ks)
Mobilní RTG (1 ks)
Ohřívací jednotka (4 ks)

2) Perinatologie - předporodní péče
KTG (24 ks + 2 centrály)
Gynekologické vyšetřovací křeslo (3 ks)
Vyšetřovací lehátko (7 ks)
3) Perinatologie - porodní péče
Porodní lůžko (7 ks)
Monitory životních funkcí (12 ks + 2 centrály)
ST analyzátor (2 ks)
Lůžka (5 ks + 67 ks)
Operační stoly (2 ks)
Stůl zákrokový (1 ks)
Resuscitační vozík (1 ks)
Monitory životních funkcí – bed-side (10 ks)
Transportní křeslo (3 ks)
Transportní lehátko (6 ks)
Tromboelastograf (1 ks)
Rozmrazovač krevní plazmy (2 ks)

Veřejné zakázky na tři skupiny přístrojů (VZ01 Inkubátory, V03 Ventilační a resuscitační
technika, VZ04 Lůžka, křesla, lehátka, vozíky) již byly vypsány a zveřejněny ve Věstníku
veřejných zakázek a TED. Podklady pro vypsání dalších zakázek jsou v těchto dnech
připravovány.
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