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STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH 
TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO 

POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

Přístroj: SKIAGRAFICKO - SKIASKOPICKÝ RTG PŘÍSTROJ 
- OBNOVA

Území (město/kraj): Havířov / Moravskoslezský kraj

Žadatel: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková 
organizace

Adresa: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Stanovisko komise: DOPORUČENO 
(hlasování: pro 14 hlasů)

Podpis předsedy komise

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



*^|í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
B2í české republiky

Odůvodnění:

Cílem projektu je obnova stávajících zdravotnických přístrojů v Nemocnici 
s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci za účelem zvýšení kvality návazné 
péče. Poskytování vysoce specializované péče je významně ovlivněno kapacitou 
pracovišť, která toto zajišťují a tak úroveň kvality a rozsah prvotní návazné péče 
v zásadní míře rozhoduje o tom, zda vůbec a jak rychle se pacient dostane 
k ošetření v centrech vysoce specializované péče, pokud tato zařízení nebudou 
nucena přijímat pacienty, které by v návazné péči při dostatečném přístrojovém 
vybavení zvládla zajistit standardní léčebná pracoviště.

Zlepšení stavu materiálně-technické přístrojové základny tak zajistí větší 
efektivitu systému v nemocnici, protože pacienti nebudou muset být ve zvýšené 
míře umisťováni do center vysoce specializované péče z kapacitních důvodů 
nebo z důvodů nedostatečného technického vybavení v Nemocnici s poliklinikou 
Havířov, příspěvkové organizaci, ale pouze na základě potřebnosti této vysoce 
specializované péče.

Důvodem obnovy stávajícího skiagraficko-skiaskopického přístroje typ DUO 
DIAGNOST, výrobce PHILIPS, rok pořízení 2006 je nedostačující výkon 
a rychlost zpracování technicky zastaralého přístroje. Se systémem lze zajišťovat 
provádění základních i speciálních skiaskopických a skiagrafických vyšetření, 
vyšetření v oblasti trávící trubice (polykací akt, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté 
střevo (irrigografie, defekografie), ERCP.
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žadatel:___________________________________Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková orgar
Přístrojové zařízeni: Skiagraficko-skiaskopický přístroj s přímou digitalizací
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS 78,8
Počet přístrojů /1 mil. obyvatel (sousední země nebo země
OECD dle dostupnosti dat)

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních
služeb 307/2012 Sb. [min]45

ANO NE váha ano váha ne
přepočtené

ano
přepočtené

ne

Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického 
vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ 
ČR? 1 25 25 0 25

Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky 
Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. 1 25 25 25 0

Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném 
kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad 20 20 0 0

Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v 
jaké míře je tento přístroj využit 1 15 15 15 0

Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet 
výkonů vyšší než průměr v ČR 15 15 0 0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního 
pojištění? 1 Absolutní

100 100 40 25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5 ANO
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného 
zdravotního pojištění NEPRAVDA
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie ANO
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