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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

Formulář žádosti o schválení a zařazení nového přístroje

Kategorie II:
Přístroje, které jsou po 1.1.2018již zapojeny do systému úhirad ze zdravotního pojištění

„Ofanova stóvayYc/Tio přístroje /dent/cké/io typu ve stejném místě a/e provozovaného jiným
poskytovate/em"

Žadatel

Přístroj

1

Žadatel

Nemocníce Vrchlabí, s.r.o.

2

IČ

64827232

3

Zřizovatel

Penta Hospitals CZ, s.r.o.

4

Adresa

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

5

Statutární zástupce

6

Telefon

7

E-mail

8

Typ přístroje

RTG počítaačvv tomograf (CT)

9

Technická specifikace

Viz. pří/oha č.3

10

Výrobce

Viz. pří/oha č.4

11

Účel provozu

Výpočeení tomografie je důležitám nástrojem v
lékařském zobrazování, jako doplněk klasického
rentgenu a ultrazvuku. V dnešníílobě už je
standardem v diagnostice širc^l^^ho spektra
poranění a chorob. Přístroj chceme využií/aa v
preventivní medicíně a je i nezbytnou souččstí
léčbb akutních stavů a poranění. CT bychom
rádi provozovaii v pohotovostním 24
hodinovém provozu.

MBA, jednatelka
jednatel

kontaktní osoba: Ing.
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Potřeba

Očekávané
náklady na

cca 8 let

12

Životnost

13

Využití u poskytovatele

14

Návaznost na obory

Chirurgie a traumatologie, Vnitřní lékařství,
Oddělení akutní medicíny, NIP, ARO, RHB a
odborné ambulance, Ortopedie, Neurologie

15

Součást specializovaného
centra

NE

16

Vzdálenost od stejných
přístrojů v okolí

17

Spádová oblast,
populace

Samotné Vrchlabí se rozkládá na ploše 28km2 s
12,5 tis. obyvateli. Nemocnice Vrchlabí, jejíž
historie se datuje až do r. 1832, se nachází v
samém centru horské rekreační oblasti
Krkonoš. Je vstupní branou prakticky do všech
turistických center. Nemocnice ve Vrchlabí je
především v zimní sezóně nejbližší nemocnicí
pro oblasti centrálních a západních Krkonoš:
Harrachov, Špindlerův Mlýn, Herlíkovice,
Bubákov, Černý Důl, Janské Lázně apod. Tím se
spádová oblast a případný počet pacientů
Nemocnice Vrchlabí navyšuje v
desetinásobcích uvedených hodnot. Spád
v zimě a letních prázdninách cca 30 000 lidí.

18

Očekávané platby ZP na
jeden rok

Očekávané platby za jeden rok budou cca
2.470.000,- Kč.

Základní diagnostický přístroj RDG. CT budeme
využívat pro potřeby hospitalizovaných i
ambulantních pacientů. Pořizovaný CT přístroj
je určený pro všechny standardní typy
vyšetření: CT mozku, krku, hrudníku, dutiny
břišní, rezistencí, skeletu, angiografie plicnice,
cév karotických včetně mozku a tepen DK, PRT(
periradikulární terapie), vyšetření s použitím
kontrastní látky...

llkm, Jilemnice
MMN, a.s. - Nemocnice Jilemnice
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provoz

Pořizovací
cena

19

Očekávané platby ZP na
3 roky

cca 7,4 mio Kč

20

Průměrný měsíční náklad
pro ZP

cca 206 tis. Kč

21

Počet výkonů/měsíc

cca 220 výkonů/měsíc

22

Počet ošetřených
pojištěnců za měsíc

cca 185 pojištěnců/měsíc

23

Náklady ZP na jedno
vyšetření

průměrně 943,- Kč/jedno vyšetření

24

Náklady ZP na jednoho
pojištěnce

průměrně 1114,-Kč/jeden pojištěnec

26

Smlouvy se ZP

Všeobecná ZP 111, Vojenská ZP 201, Česká
průmyslová ZP 205, Oborová ZP 207, ZP Škoda
209, ZP ministerstva vnitra 211 a Revírní
bratrská pokladna 213

27

Nákupní cena

28

Roční náklady na servis

29

Ostatní nezbytné náklady Nejsou nebojsou vzhledem k řádku 28.
zanedbatelné.

30

Roční náklady na
spotřební materiál

Nejsou nebojsou vzhledem k řádku 28.
zanedbatelné.

31

Způsob financování

Vlastní zdroje

32

Výsledky průzkumu
trhu/poptávkového

Viz. příloha č.4
cca 8.000.000,- Kč bez DPH

Odhadujeme cca 300 tis. Kč za rok za servisní
smlouvu + poměrná část ceny RTG lampy

Průzkum trhu - příloha č.4
AURA Medical s.r.o.
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řízení

Personální
zajištění

33

Dedikovaný personál pro
provoz přístroje

(8.500.000,- Kč bez DPH)
GE Medical Systems Česká republia, s.r.o.
(7.000.000,- Kč bez DPH)
Siemens Healthcare, s.r.o.
(7.563.000,- Kč bez DPH)
Zprovoznění přístroje předpokládáme ve 23/2019. Neradi bychom již v tuto chvíli
zveřejňovali jakékoliv konkrétní informace
týkající se týmu doktorů a radiologických
asistentů. Pro potřebu PK tedy poskytujeme
jen hrubý nástin aktuálního a konečného stavu.
Rádi bychom provozovali CT v pohotovostním
24 hodinovém provozu. Rádi zveřejníme
konkrétní tým CT pracoviště až bude provoz
připraven.
Lékaři:
V současné době jednáme se dvěma lékaři a
primářem na 0,8-1,0 FTE. Připravují se
smlouvy o smlouvě budoucí.
(počítáme s celkovými úvazky min. 3,0 FTE)

Radiologičtí asistenti:
Tři jsou již dohodnuti a přejdou ze
stávajícího provozu. S dalším se jedná.
(počítáme s celkovými úvazky min. 5,0 FTE)

34

Je nezbytné navýšení
personální kapacity?

Personál bude částečně doplněn a z části
budou využiti stávající pracovníci současného
RDG.

35

Je nezbytná rekvalifikace
personálu?

NENÍ

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a nic není zamlčeno.
V Prayp Hne’ 10 10 9018

