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Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
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Odůvodnění:

Předmětem žádosti je pořízení extrakorporálního litotryptoru pro Krajskou 
zdravotní, a.s. - Nemocnici Most, o.z., s umístěním na urologickém oddělení této 
nemocnice.

Urologické oddělení má v dlouhodobé zkušenosti s komplexní diagnostikou 
a léčbou urolitiázy, včetně drcení rázovou vlnou, extrakorporálního 
i intrakavitálního (kontaktního) drcení rázovou vlnou.

Smluvní vztahy s plátci zdravotní péče jsou uzavřené a nejedná se o nové 
výkony. Z pohledu úhrad zdravotní péče se nejedná o novou kapacitu. Stávající 
výkony hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou prováděny na 
přístroji MÉDI LIT, který urologické oddělení Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice 
Most, o. z. provozuje.

Důvodem pořízení přístroje je jeho zastaralost, byl pořízen v roce 1994. Svým 
stářím je daleko za původně plánovanou životností.

Současná generace přístrojů je pro pacienty méně bolestivá, zaměření 
konkrementu je možné pod skiaskopickou nebo sonografickou kontrolou - 
použití ultrazvuku snižuje radiační zátěž pro pacienta. Navíc moderní generátory 
rázové vlny jsou téměř bezbolestné, omezí se nutnost provedení výkonu 
v anestezii nebo analgosedaci /snížení rizik u polymorbidních pacientů/. Pořízení 
přístroje nemocnici umožní poskytovat komplexní spektrum výkonů pro pacienty 
s urolitiázou, ale také endourologické výkony - ureterorenoskopie, perkutánní 
extrakce konkrementů, zakládání ureterálních stentů.

Současně nemocnice poskytuje služby pro onkologické pacienty západní části 
Ústeckého kraje a východní části Karlovarského kraje. Jedná se o provádění 
derivace moče u pacientů s nádorovými onemocněními, kteří mají v důsledku 
onkologického onemocnění zablokované horní močové cesty. Jsou prováděny 
perkutánní nefrostomie a založení ureterálního stentu.
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Žadatel:___________________________________ Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem (Most)

Přístrojové zařízení: Iřtotryptor
Průměr ČR (vyšetření/rok) roíní narůst 10%
Průměr ČR (bodú/rok) roční nárůst 10%
Početná i 000 000 obyvateí dleÚZlS
Počet přístrojů / 1 mil. obyvateí (sousední země nebo země
OKO die dostupnost! dat)

NAftiZENi VLÁDY o místní a časově dostupností zdravotních
služeb 307/2012 Sbjmlnl 45

ANO NE váha ano váha ne
přepočtené

ano
přepočtené

ne

Bude př(strojové vybaveni součástí stanoveného technického 
vybavení centra vysoce specializované péče dle Véstnku MZ 
ČR? 1 25 25 0 25

Geografické umístěni přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky 
Nařizenivládyč. 307/2012 Sb. 1 25 25 25 0

Demografické umístěni přístroje: je počet přístrojů v daném 
křáp dle počtu obyvatel menS než předpoklad 20 20 0 0

Využit i stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v 
jaké mře je tento přístroj využfc 1 15 15 0 15

Využiti nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet 
výkonů vySÍ než průměr v ČR 15 15 0 0
Nebude přístrojové výbavě ní vyžadovat úhrady ze zdravotního 
popštění? 1 Absolutní

100 100 25 40
Doporučenik nákupudlekrltéríí na řadách 1-5 NE
BudeŽadateí provoz financovat mimo úhradu z veřejného 
zdravotního pojištěni NEPRAVDA
Doporučeni k nákupu zdravotnické technologie NE
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