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Přístroj: VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) -OBNOVA
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Žadatel: Jesenická nemocnice a.s.
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Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči
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Odůvodnění:

Předmětem žádosti je pořízení a instalace 64 detektorové počítačové tomografie.
Nový přístroj nahradí stávající CT Siemens Somatom Emotion, který byl
instalován v roce 2011. Přístroj je za hranicí životnosti, technicky a morálně
značně opotřebený. Jedná se o obnovu bez nároku na zvýšení příjmů od
zdravotních pojišťoven. Pořízení nového CT je nutností k obhajobě akreditačního
řízení pro obor radiologie a zobrazovací metody v Jesenické nemocnici, a.s.
Pořízení nového CT zajistí zejména požadavky specializovaných pracovišť oboru
onkologie, specializovaných cévních pracovišť, neurochirurgie, neurologie
a urologie. Přístroj jeví známky značného opotřebení mechanických součástí
a softwarového vybavení, množí se poruchy a tím zvýšená četnost oprav.
Výrazně nevyhovuje doba zpracování obrazové dokumentace po vyšetření.
Nedostačuje počet diagnostických konzolí a nevyhovuje kratší délka stolu.

Nemocnice v Jeseníku se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu, ale kraj
je proti uzavření nemocnice. Důvodem je především obtížná dostupnost lůžkové
zdravotní péče pro obyvatele regionu daná horským terénem a z toho vyplývající
špatnou dopravní obslužností do jiných nemocnic. Z hlediska dostupnosti
poskytované péče je umístění počítačové tomografie v nemocnici nezbytné
a zdravotní pojišťovny obnovu přístroje doporučují.
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Žadatel:
Přístrojové zařízení:

Jesenická nemocnice a.s.
výpočetní tomografie (CT)

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země
OECD dle dostupnosti dat)

4 301

4 731

14,1

26,4

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních
služeb 307/2012 Sb. [min]
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Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického
vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ
ČR?
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Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky
Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.

1

25

25

25

0

20

20

0

20

15

15

0

15

1

15

15

0

15

1

Absolutní
100

50

50

Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů vdaném
kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad

Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v
jaké míře je tento přístroj využit

1
1

Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet
výkonů vyšší než průměr v ČR
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního
pojištění?
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Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného
zdravotního pojištění
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie
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