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Přístroj: MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T) – NOVÁ KAPACITA
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Odůvodnění:
Záměrem nemocnice je pořízení magnetické rezonance 1,5T pro
radiodiagnostické oddělení, jehož přístroje využívají především jednotlivá
klinická pracoviště nemocnice. Významný podíl vyšetření je i z indikace
ambulantních specialistů ze spádové i mimospádové oblasti.
V současné době nedisponuje nemocnice žádným přístrojem MR, pacienti
s indikacemi k MR vyšetření jsou odesíláni na jiná pracoviště (Mladá Boleslav,
Jilemnice – cca 30 km) nebo např. do FN Hradec Králové – cca 50 km).
Důvodem požadavku na pořízení MR je rozšíření spektra výkonů o vyšetření
centrálního
nervového
systému,
muskuloskeletárního
aparátu,
parenchymatózních orgánů břicha a malé pánve, krku a zobrazení cév. Přesun
části vyšetření z CT na MR přispěje ke snížení radiační zátěže pacientů.
Obecně dojde ke zkvalitnění diagnostiky a zkrácení čekací doby pacientů na
MR vyšetření.
Hodnotící tabulka predikuje nedoporučení umístění přístroje. Nemocnice
plánuje provádět nízký počet výkonů na MR a v Královéhradeckém kraji je vyšší
počet MR, než je průměr v ČR.
Odborná lékařská společnost má též spíše negativní stanovisko na umístění
MR v Jičíně. Uvedený počet personálu by měl být navýšen, je dosud plně
vytížen na stávajícím pracovišti (CT). Členové Komise konstatovali, že
nedoporučují využívat „dálkový popis“. Tuto praxi nepodporují české ani
zahraniční odborné společnosti. Záměr umístění přístroje v nemocnici nebyl
dostatečně vysvětlen, doporučení umístění přístroje nevyjádřili ani zástupci
zdravotních pojišťoven.
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