
 

 
 

POPIS PROJEKTU 
Podstata projektu spočívala ve vybudování zcela nového moderního pavilonu, který umožnil udržení a 
rozvoj oddělení nukleární medicíny, oddělení hemodialýzy a onkologického stacionáře, jejichž provozní 

podmínky v původní budově (historické zázemí těchto oddělení) fakticky ohrožovaly jejich budoucí 

existenci a tedy rozsah služeb pro pacienty ve spádové oblasti nemocnice. Nový pavilon přinesl nejen 
dostatečnou kapacitu, ale také kvalitu a komfort zdravotnických služeb pro pacienty v odděleních 

dotčených projektem a jejich bezbariérovou dostupnost. 
Vybudování nového zázemí (pavilonu 5) umožnilo zároveň pořídit novou zdravotnickou technologii, 

s cílem rozšířit nabídku zdravotních služeb, poskytnout komfortnější a bezpečnější péči většímu počtu 

pacientů (vyhovět poptávce) a zároveň vytvořit podstatně lepší pracovní podmínky pro zdravotnický 
personál. Jednalo se např. o pořízení zcela nových elektricky polohovatelných lůžek, infuzních pump, 

dialyzačních panelů, vyšetřovacích lehátek nebo dialyzačních monitorů. 
 

Realizací záměru získala nemocnice dostatečně kapacitní, bezpečné a kvalitní prostory, které jsou účelně 

využity a vyřešily akutní problémy 3 důležitých oddělení: Onkologický stacionář, Nukleární medicína, 
Hemodialýza. Provoz nového pavilonu přinesl okamžitý přínos pro pacienty i personál, umožnil zajistit 

vyžadovaný hygienický standard a s dlouhodobou úsporou provozních nákladů. 
 

CÍLE PROJEKTU A PŘÍNOSY: 
HLAVNÍ CÍL PROJEKTU: 
Zkvalitnění stávajících zdravotních služeb a zajištění dostupnosti (kapacity) těchto služeb pro obyvatele 
spádového území. Účelem je, aby obyvatelé (potenciální pacienti) nemuseli dojíždět za službami 
zdravotní péče za "hranice" svého spádového obvodu a měli tyto služby dosažitelné a na odpovídající 
úrovni. 
SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU: 
- Vytvořit podmínky pro udržení a rozvoj oddělení nukleární medicíny, onkologického stacionáře a 
hemodialýzy, prostřednictvím vybudování bezpečného a normám vyhovujícího zázemí těchto oddělení 
- pavilonu č. 5, který bude vybudován na místě zcela nevyhovujícího (technickým i kapacitním stavem) 
objektu v areálu nemocnice. Tzn. podstatné zlepšení a zkvalitnění současných provozních podmínek, 
s ohledem na potřeby cílové skupiny, vč. zvýšení kapacity oddělení onkologie a hemodialýzy. 
- Pořídit novou zdravotnickou technologii, kterou oddělení onkologie a hemodialýzy v souvislosti s 
rozšířeným kapacity potřebují a zajistit bezpečné provozní podmínky oddělení nukleární medicíny a jeho 
velmi drahého přístrojového vybavení. 
- Efektivně vynaložit investiční prostředky nemocnice (požádat o spolufinancování projektu z ROP SČ) 
a zajistit komplexní zdravotní péči - investice směřuje do perspektivních/potřebných oborů medicíny, 



které jsou klíčové pro finanční stabilitu celého zdravotnického zařízení a které reagují na potřeby cílové 
skupiny, socio-demografické trendy, zdravotní statistiky atp. 
- Vyřešit využití původních prostorových kapacit dotčených oddělení tak, aby realizací projektu 
(stěhováním oddělení do pavilonu č. 5) nevznikly "brownfieldy", tj. nevyužité části areálu. Realizace 
projektu jako možnost realizace navazujících projektů a zkvalitnění služeb pacientům. 
- Vytvořit příznivé, bezpečné a motivující pracovní prostředí pro zdravotnický personál (udržení 
kvalifikovaného personálu a tím i důvěry "pacient-lékař"). Zvýšení atraktivity zdravotnického zařízení. 
 

Přínosy projektu jsou zejména: 
▪ Zajištění dostupnosti zdravotní péče pro spádovou oblast (udržení dotčených oddělení) - účelem 

(cílovým stavem) projektu je, aby obyvatelé (potenciální pacienti) nemuseli dojíždět za službami 
zdravotní péče za „hranice“ svého spádového obvodu a měli tyto služby dosažitelné a na 

odpovídající úrovni. 

▪ Rozšíření stávající kapacity poskytované péče, 
▪ Nárůst výkonů v projektem dotčených odděleních – navýšení počtu pacientů (unicitů) i počtu 

ošetření, 
▪ Snížení výskytu komplikací při poskytování zdravotní péče a snížení mortality, 

▪ Zkvalitnění komfortu poskytované zdravotní péče pacientům, kompletně bezbariérové přístupy, 
vč. vazby na další oddělení (pavilon) nemocnice, 

▪ Zkrácení objednacích a čekacích lhůt, díky navýšení kapacity dotčených oddělení a eliminace 

nucených odstávek z důvodu technicko-provozního stavu, 
▪ Vytvoření předpokladů pro realizaci navazujících (synergických) projektů (rozvoj dalších oddělení 

nemocnice), 
▪ Úspora výdajů zdravotnického zařízení na provoz dotčených oddělení (nový objekt v energetické 

třídě „B“ – velmi úsporný) 

▪ Zvýšení atraktivity oddělení pro pacienty - zvýšení počtu preventivních vyšetření a tedy včasného 
odhalení novotvarů 

▪ Zatraktivnění města jakožto místa pro život (dostupná a moderní zdravotní péče jakožto 
lokalizační faktor obyvatel) 

▪ Posílení motivace lékařů a zdravotního personálu – možnost rozvoje „jejich“ oddělení, důstojné 
a standardy splňující pracovní prostředí, 

▪ Úspora finančních prostředků nemocnice (eliminace škod, nárůst počtu pacientů, snížení 

provozních výdajů). 
 
 

CÍLOVĚ SKUPINY: 
▪ Pacienti (obyvatelé) okresu Mladá Boleslav 

▪ Pacienti (obyvatelé) ve spádové oblasti Mladá Boleslav (severní část Středočeského kraje, tzn. 

okresy Mělník, Nymburk, Praha - východ) 
▪ Pacienti z řad návštěvníků regionu (velká část dojíždějících a pracujících - Škoda Auto a.s.) 

 
Celkem se jedná o přibližně 200 000 obyvatel ve spádové oblasti nemocnice. 
 

INVESTICE: 
Celkové způsobilé náklady projektu vč. DPH: 96 986 960 Kč 
Z toho dotace z ROP Střední Čechy: 38 794 784 Kč 
 

SPOLUFINANCOVÁNÍ z ROP Střední Čechy: 
Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. 
 

 


