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Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v ON Kladno
Projekt číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017269

Projekt Integrovaného regionálního operačního programu: Výzva č. 102
„Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.“
Hlavním cílem projektu je rozvoj stávajících laboratorních kapacit pro PCR testování v Oblastní
nemocnici Kladno, a.s., nemocnici Středočeského kraje prostřednictvím pořízení relevantního
přístrojového vybavení a technologií (tj. zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků),
a to z důvodu zkvalitňování stávající infrastruktury péče o zdraví v ON Kladno v souvislosti s
pandemií COVID-19 a jejími dopady.
Dílčími cíli projektu jsou:
1) Pořízení přístrojového vybavení a technologií – pořízení 12 ks přístrojů pro potřeby laboratoře
pro PCR testování v ON Kladno a rozšíření jednoho informačního systému pro podporu testování
(mj. rozšíření stávajícího laboratorního informačního systému ON Kladno o dva moduly
podporující PCR testování – modul SMS notifikace a modul COVID formuláře).
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2) Instruktáž personálu Klinické laboratoře ON Kladno podle zákona č. 268/2014 Sb.,
o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, realizované
ve vazbě na pořízení přístrojového vybavení.
Realizací projektu dojde ke zlepšení připravenosti nemocnice při řešení dalších případných hrozeb
(pandemická situace a další potenciální hrozby) a k podpoře rozvoje a vybavenosti Klinické laboratoře
ON Kladno.
Realizovaný projekt přispěje k rozvoji a navýšení laboratorních kapacit pro PCR testování v rámci
nemocnice, a to prostřednictvím pořízení 12 nových přístrojů, které umožní navýšit denní kapacitu /
počet vyšetřovaných vzorků, což bude mít pozitivní vliv na boj s COVID-19 a infekčními nemocemi,
a prostřednictvím rozšíření informačního systému pro podporu PCR testování.
V důsledku této změny bude nemocnice disponovat moderním přístrojovým zařízením určeném
pro PCR testování, díky kterému bude schopna lépe a rychleji reagovat na případné další vlny
pandemie COVID-19, tj. zajistí i zvýšené nároky na PCR testování dle nastalé situace.
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„Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na
pandemii COVID-19.“
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