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Odůvodnění:
Předmětem žádosti je koupě druhého přístroje magnetické rezonance 1,5 T pro
Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., s umístěním na Radiodiagnostickém
oddělení této nemocnice.
Stávající MR přístroj je využíván v pracovní dny ve dvousměnném provozu při
průměrném počtu 24-28 vyšetřených pacientů denně, plus tři víkendové dny
v měsíci s počtem vyšetření 10-12 za víkendový den. Objednací lhůty jsou dle
druhu vyšetření 4-8 týdnů a celkem je vyšetřeno ročně více než 6 300 pacientů.
Cílem pořízení druhého přístroje MR je zvýšení dostupnosti, zkrácení čekacích
dob na toto vyšetření, tím pádem zvýšení kvality péče pro naše pacienty
i zdravotníky.
Pracoviště poskytuje nejen základní výkony, jako jsou vyšetření
muskuloskeletárního systému, CNS a páteře, ale ve velké míře se specializuje
i na pokročilá vyšetření, jako jsou vyšetření srdce, včetně zátěžového, funkční
vyšetření mozku a traktografie, spektroskopie mozku, vyšetření veškerých
orgánů břicha a pánve, mamologická vyšetření, celotělové vyšetření
onkologických pacientů zaměřené na vyhledávání vzdálených metastáz
pomocí diffusních sekvencí apod. Tato speciální vyšetření jsou časově
náročná, což se odráží právě v relativně dlouhých objednacích lhůtách. Zároveň
jich však provádíme cca 20 %, tedy zhruba 1 300 ročně a klinických požadavků
neustále přibývá.
Pořízením druhého MR přístroje by se otevřela příležitost výrazně navýšit
dostupnost těchto náročnějších vyšetření, při současném zkrácení objednacích
dob na veškerá jiná vyšetření. Diagnostika magnetickou rezonancí se pro
klinické lékaře stává standardem a nedílnou součástí léčby řady onemocnění
a v současnosti je dostupnost stále jejím hlavním limitujícím faktorem.
Pracoviště poskytuje diagnostiku nejen lékařům z okresu Jablonec nad Nisou,
ale spolupracuje s Krajskou nemocnicí Liberec, cca 8-10 % pacientů,
a vyšetření poskytujeme pro další pracoviště z širokého okolí. V roce 2021 to
bylo například pro pražská pracoviště cca 5 % (318 pac.), pracoviště v okrese
Česká Lípa 8 % (430 pac.) a 12 % pro pracoviště okresu Semily (725 pac.)
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