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TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                          
V Praze dne 24. 11. 2016 

 
EUC má srdce v iQLANDII 

 
 
Zdravotnická skupina EUC, která má v Libereckém kraji EUC Kliniku a Nemocnici 
Frýdlant, je partnerem liberecké iQLANDIE.  
 
Ve 3. patře iQLANDIE, v části věnované lidskému tělu, visí informační tabule s údaji o 
srdci. Doplňují třímetrový exponát srdce, do něhož mohou návštěvníci vstoupit. Uvnitř 
srdce jsou madla s čidly a monitorem. Návštěvníkovi (na fotografii je primář radiologie z 
EUC Kliniky MUDr. Jozef Prattinger) se přes madla měří tep, který se následně znázorní 
jako tlukot srdce na obrazovce s video aplikací a z reproduktorů je doprovázen zvukovým 
efektem. 
 
Jan Hůlek, ředitel pro vnější vztahy EUC: „Filosofie vědeckého 
muzea iQLANDIE - názorně a interaktivně vzdělávat, je EUC 
blízká. Čím větší znalosti budou mít děti i dospělí o svém těle a 
jeho stěžejním orgánu, tím více si ho budou všímat a přemýšlet 
nad důležitostí zdravého životního stylu a prevence. “ A Primářka 
elucidačního oddělení Dita Fuchsová dodává: „Je to téměř snové 
spojení. V EUC říkáme zdravotní osvětě elucidace a přesně to 
iQLANDIE dělá.“ 
 
Do konce roku 2016 si navíc mohou všichni návštěvníci liberecké 
iQLANDIE v jejím vestibulu prohlédnout výstavu EUC Vaše 
nejcennější foto, umělecky ztvárněné snímky z mamografických 
screeningů.     
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Pro více informací media@euc.cz 
 
Poznámka pro editory:  
EUC, dříve Euroclinicum, je soukromá síť zdravotnických zařízení. S obratem 1,9 miliard 
Kč a rozšiřováním do dalších krajů ČR patří k největším nestátním poskytovatelům 
zejména ambulantní péče v ČR. Je největší poskytovatel zdravotní péče 
zaměstnavatelům, včetně péče prémiové. Aktivity EUC dělí do 6 sektorů: Kliniky, 
Nemocnice, Premium, Lékárny, Laboratoře a Videolékárna. Od roku 2011 je jejím 
vlastníkem Tuffieh Funds SICAV plc, regulovaný maltským finančním regulátorem v rámci 
jednotné legislativy EU. 
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