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Odůvodnění:
Záměrem je instalace a provoz přístroje střední třídy, jež bude umístěn
v areálu Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, a to primárně pro rutinní potřeby
jejích lůžkových oddělení a příjmových ambulancí urgentního příjmu v režimu
24/7, jakožto jediné nemocnice akutní péče v okrese Rychnov nad Kněžnou
s přirozenou spádovou oblastí více než 80 tis. obyvatel.
V Královéhradeckém kraji je celkem 10 přístrojů, z toho 3 jsou ve FNHK, pro
celkový počet cca 550 000 obyvatel. V okrese Rychnov nad Kněžnou je jediné
zastaralé CT, které není schopno zajistit nepřetržitý provoz 24/7, a to zejména
z důvodu nedostatečné personální kapacity. Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
jako poskytovatel zdravotní péče je dle zákona povinna zajistit poskytování
zdravotní péče na náležité odborné úrovni. Tuto svou povinnost není
nemocnice zcela schopna garantovat pro své pacienty, a to s ohledem na
skutečnost, že nemocnice nedisponuje v současné chvíli vlastním přístrojovým
vybavením (CT).
Primárním důvodem je, že smluvní partner nemocnice není schopen zajistit
odpovídající rozsah služby, ke které se nemocnici smluvně zavázal. Přestože
externí poskytovatel, společnost RDG centrum s.r.o., požádal minulý rok
o obnovu svého zastaralého CT přístroje a souhlas přístrojové komise obdržel,
do dnešního dne obnovu nerealizoval. Tato skutečnost nese riziko náhlého
výpadku dostupnosti CT vyšetření, v jehož důsledku by mohlo k výraznému
omezení dostupnosti a včasnosti spektra zobrazovacích metod pro celý region
okresu Rychnov nad Kněžnou, včetně oblasti turisticky celoročně
navštěvovaných Orlických hor a v neposlední řadě i průmyslové zóny Škoda
Auto, a.s.
Kromě rutinního zobrazování bude CT využíváno k diagnostice pánevních
a končetinových tepen, invazivním výkonům pod CT kontrolou, a to zejména
k drenážním kolekcím a biopsiím, výhledově k periradikulární terapii (PRT).
Tato vyšetření jsou v současnosti považována za zcela běžnou součást pro
stanovení diagnózy u akutní a intenzivní péče. Instalací přístroje se zvýší
komfort pacientů, zajistí se bezproblémové fungování de lege artis, ale
především se eliminuje riziko při převozu pacientů k vyšetření do jiné lokality,
s čímž souvisí i možnost převzetí více pacientů přímo od ZZS KHK, jež jsou
v současnosti v době výpadku provozu z důvodu nefunkčnosti provozu 24/7
v RDG Centru s.r.o. převáženi do jiných zařízení v rámci Královehradeckého
kraje. Veškeré výše uvedené skutečnosti pozitivně ovlivní čekací dobu na
vyšetření, které je především u onkologických pacientů rozhodným faktorem.
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Možnost využití vyšetření na CT bude aktivně prezentováno ambulantním
specialistům a dalším lékařům v okrese Rychnov nad Kněžnou. Nebude tak
rovněž docházet k nežádoucímu kontaktu a akumulaci s elektivními vyšetřeními
u externího poskytovatele a bude zajištěna i jejich reálně potřebná časová
dostupnost pro nemocnici, která nyní dosahuje hraničních hodnot. Přístroj bude
zároveň sloužit jako rezervní zařízení při výpadku CT pro ostatní lokality
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Ovlivňujícím faktorem je industriální zaměření okresu Rychnov nad Kněžnou,
kde pracuje více než 12 000 lidí. Ve spádové oblasti se nachází celkem šest
domovů seniorů a dvě léčebny dlouhodobě nemocných, jejichž klienti,
respektive jejich zdravotní stav, často vyžaduje akutní lékařskou péči včetně
základních diagnostických metod, tedy i CT. Zpočátku bude na přístroji
vyšetřeno průměrně 18 pacientů každý pracovní den a cca 5 pacientů ve dnech
svátečních a víkendových, tj. celkem 406 za měsíc. Instalací CT zařízení
v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou by byla významně zkrácena objednací
doba pro neakutní vyšetření z ambulancí nemocnice, a to zejména
u onkologických pacientů, u nichž je v současnosti čekací doba až 4 týdny.
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