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Odůvodnění:
Předmětem žádosti je schválení nové kapacity dvou angiografických
katetrizačních systémů pro Oddělení intervenční kardiologie na Klinice
kardiologie IKEM. Jedná se o přístroje se souvisejícím příslušenstvím, které
budou instalované v dostavované budově G1, G2. Předpokládaný termín
instalace a zprovoznění je jaro 2024, v závislosti na průběhu a dokončení
stavby. V nových pavilonech G1,G2 se počítá se dvěma katetrizačními sály,
které budou sloužit pro katetrizační diagnostiku a terapie srdečních
a některých mimosrdečních onemocnění. Do sálů se přesune spektrum výkonů
ze stávajících prostor ve 3. NP bloku G. V současné době Oddělení intervenční
kardiologie provádí výkony na dvou katetrizačních sálech ve 3. NP bloku G,
bioptickém sále v 1. PP bloku F a hybridním operačním sále, který je situován
v traktu operačních sálů. Po zprovoznění nových pavilonů, se na nové sály
přesune celé spektrum výkonů ze stávajících dvou katetrizačních sálů ve 3. NP
bloku G. Na stávající katetrizační sál č. 2 budou přesunuty bioptické výkony,
které se nyní provádějí na rtg s C ramenem, a stávající sál č. 1 bude po
zprovoznění nových pavilonů používán pro EF výkony, jejichž počty se
průběžně navyšují. Stávající rtg C rameno z bioptického sálu se přesune na jiné
pracoviště. Počet kardiologických angiografických systémů se celkově navýší
o 2. Žádost je předkládána komisi s předstihem z důvodů podání žádosti
o dotaci na pořízení angiografických katetrizačních systémů v rámci programu
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy FN a nemocnic
vevlastnictví státu.
Oba systémy budou určeny pro provádění koronarografických vyšetření,
koronární intervence akutních výkonů (PCI u nemocných s akutním infarktem
myokardu) v návaznosti na akutní příjem a intenzivní péči.Pracoviště slouží jako
superkonziliární centrum, kdy kromě pacientů ze spádové oblasti jsou
prováděny i výkony s celorepublikovou působností.
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