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Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
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české republiky

Odůvodnění:

Komise již projednala a doporučila dne 14. 7. 2016. Jedná se o obnovu přístroje
z roku 2009.

Nový mamografický přístroj bude splňovat nejnovější trendy v zobrazování
nádorů prsu, včetně pooperačních kontrol, jedná se o přístroj s přímou digitalizací
a bude umožňovat stereotakticky naváděnou biopsii prsu a 3D zobrazení.
Všechny tyto moderní metody jsou nutné pro lepší zhodnocení nálezu
u komplikovaných pacientů, jako jsou pacienti onkologičtí ve fázi předléčebné
nebo následné péči. Přístroj v Pardubické nemocnici slouží právě pro toto
spektrum pacientů, v rámci diagnostické mamografie, kdy jsou zde pacienti léčeni
chirurgicky i onkologicky v rámci Komplexního onkologického centra a je jim zde
poskytována péče kompletní včetně zobrazovací diagnostiky a možnosti odběru
histologického vzorku.

Zařízení bude instalováno v prostorách
Pardubické nemocnice - NPK, a.s.

Radiodiagnostického
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žadatel:__________________________________ Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (Pardubice)
Přístrojové zařízení:
mamograf
5 382

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)

5 920

11,9

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních
služeb 307/2012 Sb. [min]45
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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.
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Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném
kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad
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Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v
jaké míře je tento přístroj využit
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Absolutní
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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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