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Hlavní město Praha darovalo dotaci ve výši 2 347 400 korun na vysoce
specializované vybavení vozů určených pro převoz kriticky nemocných
pacientů v rámci jednotlivých klinik VFN v Praze
Všeobecná fakultní nemocnice je v současné době jeden z největších poskytovatelů
zdravotních služeb pro pacienty nejen na území Prahy a Středočeského kraje, ale v řadě
případů z celé České republiky. O tom svědčí i čísla: XXX pacientů ročně. Jednotlivá pracoviště
jsou umístěna na území Prahy 2, Prahy 6, ale také na Zbraslavi. Dopravní obsluha těchto lokalit
je velmi náročná a zahrnuje i dopravu nemocných. Pro transport nemocných ve
stabilizovaném stavu má VFN, i díky Magistrátu hl. města Prahy, dostatečné vybavení.
„Problém nastává ve chvíli, kdy transportujeme kriticky nemocného pacienta mezi našimi
klinikami. Pro bezpečný převoz je nutné zajistit nejen jeho životní funkce, ale i další servis,
který poskytují vysoce specializované přístroje. Například transportní ventilátor pro řízenou
plicní ventilaci, transportní monitor vitálních funkcí, defibrilátor a další,“ vysvětluje XXX
z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM).
KARIM je v současné době jednou z největších klinik VFN v Praze počtem zaměstnanců a
počtem jednotlivých pracovišť. Provoz kliniky zásadně zasahuje do chodu většiny klinik, a to
nejen chirurgického charakteru (všeobecná chirurgie, kardiochirurgie, urologie, gynekologie a
porodnictví, oční, ORL a stomatologie), ale zabezpečujeme též anesteziologickou a konziliární
péči pro pracoviště radiologie, psychiatrie, endoskopie, angiologické a koronární jednotky.
Zajišťuje zároveň neodkladnou péči pro celou VFN, nejen pro její pacienty, zaměstnance, ale i
náhodné návštěvníky a celou řadu dalších urgentních, život zachraňujících činností.
Vnitronemocniční doprava, jak se převozu nemocných pacientů říká, nespadá do služeb
poskytovaných zdravotnickou záchrannou službou a není hrazena ze zdravotního pojištění.
Proto ji zajišťuje nemocnice buď vlastními silami, nebo se smluvními dopravci. O to je dotace
Magistrátu hl. města Prahy ve výši 2 347 400 korun velkou pomocí.
Konkrétně bude z dotace zakoupena tato vysoce specializovaná technika:
• transparentní monitor vitálních funkcí s defibrilátorem a kardiostimulátorem (slouží
k neodkladné resuscitaci a kompletní monitoraci životních funkcí);
• transportní ventilátor (pro řízenou plicní ventilaci v různých provozních režimech);
• přistroj pro mechanizovanou resuscitaci (umožňuje transportovat pacienta za probíhající
nepřímé srdeční masáže);
• lineární dávkovač pro přesné dávkování léků;
• odsávačka;
• záchranářský batoh s kolečky.
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„Tato dotace usnadní práci vysoce specializovaným lékařům a zdravotníkům, kteří denně zachraňují
lidské životy a zvýší šanci nemocných na přežití. Magistrátu za pomoc děkujeme, protože zapadá
přesně do snahy našeho zařízení: Pomáhat a uzdravovat,“ dodává Mgr. Dana Jurásková, MBA,
ředitelka VFN v Praze.

Pro další informace:
Filip Brož, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, e-mail: filip.broz@vfn.cz, tel.: 607 082 521
Regina Rothová, AMI Communications, e-mail: regina.rothova@amic.cz, tel.: 724 012 629
O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
www.vfn.cz
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší
nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště
specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech
základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav
cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.
Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod
v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti
je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.
O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
www.lf1.cuni.cz
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1. LF UK) je v současnosti nejstarší lékařská fakulta ve střední
Evropě a největší z českých lékařských fakult. Jejími základními studijními programy jsou všeobecné lékařství
a zubní lékařství. Kromě toho 1. LF UK nabízí studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní
vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů, v letošním
akademickém roce zde studuje 4426 pregraduálních a 934 postgraduálních studentů.
1. LF UK je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském výzkumu – svědčí o tom jak počty a kvalita
publikací, tak i řešených grantových projektů. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka probíhá na 75
teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, Fakultní
nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce, ale
i v dalších mezioborových centrech včetně řady celostátních.
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