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Odůvodnění:
Fakultní nemocnice Bulovka žádá o schválení pořízení MR 3T, který bude
sloužit k vyšetření pacientů v rámci KOC FNB. Cílem je obnova 3T MR přístroje
Magnetom Trio, který FNB převzala do majetku formou bezúplatného převodu
od IKEM v roce2019. Cílovou skupinou je široké centrum pacientů napříč všemi
odbornostmi ve FNB. U stávajícího přístroje z roku 2007 byl původním
majitelem (IKEM) proveden upgrade, proto by měl přístroj zůstat
v provozuschopném stavu do konce roku 2024, kdy také dojde k ukončení
servisní podpory. Využití stávajícího přístroje je 7 dní v týdnu, dvě směny.
S ohledem na blížící se konec životnosti přístroje je nutná jeho obnova pro
provoz v KOC provozovaném ve FNB. Nedílnou součástí onkologické péče je
provedení přesných a kvalitních diagnostických a plánovacích vyšetření. Pro
zvýšení přesnosti a zajištění jakosti diagnostických a plánovacích vyšetření, na
jejichž základě probíhá léčebné ozáření pacientů, je potřeba u vybraných
skupin onemocnění provést vyšetření nebo plánování na MR přístroji.
Z hlediska kvality diagnostiky nádorových onemocnění představuje MR
významnou zobrazovací modalitu, navíc je bez radiační zátěže pacienta.
Cílovou skupinou pro využití přístroje jsou hospitalizovaní a ambulantní
onkologičtí pacienti – a to jak z hlediska diagnostiky a sledování onkologické
léčby, tak pro plánování radioterapeutické léčby. Přístroj však bude rovněž
sloužit pro pacienty ostatních klinik a oddělení FNB. Vyšetřováni jsou pacienti
jak ambulantní, tak hospitalizovaní. Úzká spolupráce je rovněž navázána
s dalšími pracovišti KOC (Thomayerova nemocnice a Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze), tak i dalších nemocnic v Praze a okolí.
V žádosti FN Bulovka nebyla dostatečně vysvětlena a vyčíslena nedávná
předchozí investice za skladování, zprovoznění a upgrade 3T MR převedeného
z IKEM a důvod požadované výměny tohoto přístroje.

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1
tel./fax: +420 224 972 414, e-mail: lubos.studnicka@mzcr.cz, www.mzcr.cz

