Projekt: „Zvýšení bezpečnosti a kvality onkologické péče prostřednictvím
výstavby stacionáře a modernizace zdravotnické techniky v MOÚ“
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016706
NÁZEV PROGRAMU: Integrovaný regionální operační program
PRIORITNÍ OSA: 6.1 REACT-EU
INVESTIČNÍ PRIORITA: 06.6.127 Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími
sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství
Cíle projektu: Projekt naplňuje cíl TC 13 Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a
jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství
Celková maximální výše finanční podpory z EU: 70 000 000 Kč
Celková maximální výše finanční podpory ze SR: 20 000 000 Kč
Projekt „Zvýšení bezpečnosti a kvality onkologické péče prostřednictvím výstavby stacionáře a
modernizace zdravotnické techniky v MOÚ“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie
na pandemiiCOVID-19.
Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti a kvality onkologické péče v MOÚ.
Onkologičtí pacienti patří k rizikové skupině stran závažného projevu infekce. Proto má projekt za cíl
prostřednictvím svých technických opatření (vybudování nového stacionáře a modernizace
zdravotnické techniky) vedoucích k omezení kontaktu, zkrácení čekacích lhůt a snížení koncentrace
patogenu v prostředí zabránit šíření infekce při poskytování onkologické péče v MOÚ.
Cílem projektu je zvýšit bezpečnost a kvalitu onkologické péče v Masarykově onkologickém ústavu,
který je největším poskytovatelem onkologické péče dospělým pacientům se solidními tumory v ČR.
Onkologičtí pacienti patří k rizikové skupině stran závažného průběhu infekcí. Pandemie COVID-19
prokázala, že důležitý význam v zábraně šíření infekce mají i technická opatření vedoucí k omezení
kontaktu, zkrácení čekacích dob a snížení koncentrace patogenu v prostřední. Realizací projektu (jeho
aktivitami) dojde k: 1) stavebním úpravám uvnitř stávajícího objektu Švejdova pavilonu za účelem
vybudování nového stacionáře pro podávání protinádorové léčby (5. podlaží) a nového stacionáře pro
paliativní podpůrnou péči (2. podlaží), 2) pořízením nového diagnostického přístroje - magnetické
rezonance 3T. Hlavní dopady projektu jsou na Klinice komplexní onkologické péče (vybudování
stacionáře), a Oddělení radiologie (nové MRI). Vybudování nového stacionáře protinádorové a
paliativní péče povede k významnému zvýšení kapacity provozu a bezpečnosti pacientů i personálu,
což umožní převést větší množství pacientů do ambulantní léčby a současně oddělí péči o nejrizikovější
skupiny pacientů na imunosupresivní a symptomatické terapii. Modernizace techniky zvýší kvalitu

diagnostiky, zkrátí čekací doby, což dále omezí pobyt pacientů jak ve vyšetřovně, tak v čekárnách a
přispěje k včasnému a bezpečnému poskytnutí zdravotní péče onkologickým pacientům s potenciálním
dopadem na zlepšení jejich zdraví.
Hlavní cíl (obecný cíl):
Posílení infrastruktury Komplexního onkologického centra za účelem zvýšení bezpečnosti a
kvality péče o onkologické pacienty prostřednictvím modernizace - doplnění přístrojového vybavení
definovaného v Seznamu přístrojového vybavení pro výzvu č. 99 a vybudování stacionáře
protinádorové a paliativní podpůrné léčby v nových prostorách vyhovujícím protiepidemickým
nárokům.
Specifické cíle (dílčí cíle):
Vytvoření dispozičních a technických podmínek pro bezpečnější poskytování zdravotní péče za
účelem zajištění ochrany pacientů a personálu před hrozbami ze šíření patogenů, včetně virových
epidemií.
-

Posílení infrastruktury pro ambulantní onkologickou diagnostiku a léčbu.

Zvýšení kvality a rychlosti onkologické diagnostiky - zkrácení čekacích dob a včasnější zahájení
onkologické léčby.
Udržení výhod plynoucích z centralizace péče ve specializovaném centru a z toho plynoucí
synergie ze zajištění kvalitní diagnostiky, chirurgické, farmakologické a radiační léčby a efektivity
managementu poskytování zdravotní péče.
-

Zvýšení komfortu poskytované péče pro pacienty.

-

Naplňování onkologických standardů.

Cíle projektu: Projekt naplňuje cíl TC 13 Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a
jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství
Celková maximální výše finanční podpory z EU: 70 000 000 Kč

