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Odůvodnění:
Předmětem žádosti je pořízení nové zdravotnické technologie –
angiografického rtg systému včetně příslušenství pro vybavení nového pavilonu
včetně centrálních operačních sálů pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu
nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.
V Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., byla
zahájena výstavba nového pavilonu Centra komplexní kardiovaskulární péče
s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními.
Intraoperační digitální subtrakční angiografie (iDSA) přináší nejmodernější
interdisciplinární přístup k cévním onemocněním mozku a dovoluje paralelní
vyžití endovaskulárních a mikrochirurgických metod. Především u mozkových
aneruyzmat, arterio-venózních malformací,
durálních AVM. Umožňuje
proximální endovaskulární kontrolu při komplexních mikrochirurgických
vaskulárních výkonech. Dovoluje okamžité zobrazení cévního řečiště a kontrolu
uzávěru výdutě nebo extirpace malformace. Při pouze parciální obliteraci
přináší možnost okamžitého zásahu.
Během karotické endarterektomie je při komplikovaném průběhu okamžitě
v dosahu zobrazení cév v nejvyšší kvalitě. Rychlá detekce uzávěru cévy umožní
navazující operační řešení nebo přímou aplikaci endovaskulárních metod
(mechanická trombolýza, stent v případě disekce tepny).
Cévní chirurgie - operační sál umožnuje u operovaného pacienta při
chirurgických cévních rekonstrukcích využít peroperační angiografii ke
zhodnocení cévního řečiště a hlavně spolupráci s intervenčními radiology
k provádění PTA a event. zavádění stentů či graftů z otevřeného řečiště v jedné
době. Jedná se o etážové výkony určené pro radiology a zároveň pro cévní
chirurgy.
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