
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne /j.června 2019 

Č.j.: MZDR 21912/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH 
TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO 

POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

Přístroj: LABORATORNÍ LINKA-OBNOVA 

Území (město/kraj): Ústí nad Orlicí / Pardubický kraj 

Žadatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Adresa: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Stanovisko komise: DOPORUČENO 
(hlasování: pro 15 hlasů)

Podpis předsedy komise

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



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Etf El ČESKÉ REPUBLIKY

Odůvodnění:

Komise již projednala a doporučila dne 14. 7. 2016. Jedná se o pořízení 
laboratorní linky pro automatizované zpracování laboratorních vyšetření krevních 
vzorků v primárních odběrových zkumavkách, která nahradí stávající přístroj 
z roku 2004.

Laboratorní linka zajistí proveditelnost a dostupnost požadovaných laboratorních 
vyšetření v požadovaném čase a požadované kvalitě. Přístroj bude základní 
součástí nepřetržitého provozu po celou dobu své životnosti. Linka zajistí 
automatizovanou dopravu zkumavek k jednotlivým analyzátorům, jejích 
zpracování a návrat. Dojde tak k minimalizaci kontaktu laboratorního personálu 
s biologickým materiálem. Nezanedbatelným efektem je také snížení 
personálních potřeb pro zajištění rutinního provozu. Pracoviště pracuje pro 
lůžková oddělení nemocnice ale také pro velký počet externích ambulancí 
z okolních měst. Zařízení bude nainstalováno a uvedeno do provozu na Oddělení 
klinické biochemie a diagnostiky Orlickoústecké nemocnice.
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Žadatel:___________________________________Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (Ústí nad Orlicí)
Přístrojové zařízení: laboratorní linka
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)

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

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 15 15

r

0 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 25 25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5 NE
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného 
zdravotního pojištění NEPRAVDA
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie NE
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