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Odůvodnění:
Multidetektorový CT přístroj nejvyšší třídy bude umístěn na Centrálním příjmu
interních klinik FNKV, bude v provozu 24/7.
Celková kapacita CT přístrojů ve FNKV je tč. již nedostatečná, FNKV disponuje
2 CT přístroji umístěnými na pavilonu H, jeden je v provozu 24/7, druhý 16/5.
Průměrně se na CT vyšetří 90-100 pacientů/pracovní den, průměrně včetně
víkendů a svátků jde o 83 pacientů/den. 60 % pacientů je vyšetřována
v urgentním režimu! Pro CT elektivní vyšetření je ke dnešnímu dni objednávací
doba 30 dnů.
Nová kapacita CT přístroje je určena pro Centrální příjem interních. Centrální
příjem interních klinik urgentně ošetří 2400 pacientů/měsíc, je umístěn
v pavilonu S, který je diagnosticky stran akutního zobrazování limitován.
Pacienti musí být na CT vyšetření transportováni sanitami na pavilon H.
Kapacita sanitních vozů během dne kolísá, někteří pacienti musí na převoz
čekat s hrozbou zhoršení jejich klinického stavu (jde zejména o pacienty s plicní
embolií nebo s disekcí aorty). CT přístroj bude sloužit i pro pacienty
neurovaskulárního centra s cévní mozkovou příhodou, u těchto pacientů je
diagnostika provedena na pavilonu H, ale terapie na pavilonu S (mechanická
trombektomie), kde jsou umístěny angiografické linky (pozn. v případě cévní
mozkové příhody je nutné maximální zkrátit doby mezi dg a terapií!). Přístroj
bude sloužit i pro neurochirurgické pacienty, Neurochirurgická klinika je rovněž
umístěna na pavilonu S1 a pacienti k CT musí být převezeny do pavilonu H,
což je v některých případech (nutná UPV) rizikové.
Urgentní péče ve FNKV neustále roste a nemocnice očekává ještě další
navýšení objemu péče ve FNKV způsobený mimo jiné i developerskými
projekty v blízkosti FNKV, které v brzké době zvýší počet obyvatel v blízkosti
nemocnice o odhadovaných cca 32 tisíc.
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