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Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního 
cerebrovaskulárního centra KN Liberec 
 
Liberec , 26.11.2013 
 
Specializované centrum  neurochirurgie Krajské nemocnice Liberec, a.s. ,získalo díky dotacím nové 
přístroje , pořízené v rámci projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního 
cerebrovaskulárního centra KN Liberec " ,registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/08.07651, který je 
spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  
 
Tisková konference ke slavnostnímu otevření  se uskutečnila 26.11. 2013 v liberecké nemocnici. 
 
Projekt, jehož cílem je modernizace, obnova a pořízení nových zdravotnických prostředku, jejich 
sestav a příslušenství, se zaměřuje na zvýšení úrovně standardu vybavenosti Komplexního 
cerebrovaskulárního centra KNL, a.s., v rozsahu daném 8. výzvou MZ ČR, pro oblast intervence 3.2 
IOP Služby v oblasti veřejného zdraví. Přínosem realizace projektu bude zvýšení kvality vybavenosti  
a tím zlepšení podmínek pro zajišťování specializované péče o pacienty a také připravenost na příjem 
většího počtu pacientů.  
 
Datum zahájení realizace 01.01.2012 
Datum dokončení  I.etapy     15.09.2013 
                                 II.etapy     31.12.2013 
 
Krajská nemocnice Liberec získala na I. a II. Etapu tohoto projektu 21 ,688  mil.Kč.  Z toho 85% 
poskytla EU a 15% KÚLK. 
 
  
CITACE ÚČASTNÍKŮ TISKOVÉ KONFERENCE: 

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA – generální ředitel KNL, a.s.: Nové špičkové vybavení pro komplexní 

cerebrovaskulární centrum je posledním projektem, během kterého byla v liberecké nemocnici 

vytvořena čtyři specializovaná centra traumacentrum, onkocentrum, kardiocentrum a komplexní 

cerebrovaskulární centrum. Dovršili jsme tak úspěšné tažení, během kterého se od roku 

2008 podařilo z větší okresní nemocnice vytvořit velkou krajskou nemocnici, která šlape na záda 

fakultním nemocnicím naší republiky. 

Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D – přednosta neurocentra KNL, a.s.: Přístrojové vybavení 

cerebrovaskulárního centra je teď na úrovní západní Evropy nebo Spojených států amerických. Přesto 

je stále problém v tom, že pacienti se k nám v řadě případů nedostanou včas. Ještě nedávno se 

stávalo, že spíš přivezli člověka se sekyrou v hlavě, než toho s mrtvicí. Takoví často leží i den, dva 

v menší nemocnici a čekají. A my ztrácíme čas.  
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MUDr. Pavel Buchvald – zástupce přednosty neurocentra KNL, a.s.: Modernizace a obnova 

přístrojového vybavení centra ale ještě nekončí. „Máme za sebou první a druhou etapu projektu, teď 

čekáme na chvíli, kdy budeme moci vypsat výběrové řízení na přístroje a vybavení ze třetí etapy. V té 

máme získat ještě například pojízdný počítačový tomograf . 

 
 
 
 
 
 

 


