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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne
Č.j.: MZDR

června 2019
21912/2019/OZP

STANOVISKO
KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH
TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO
POJIŠTĚNÍ
ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

Přístroj: LITOTRYPTOR (LERV) - NOVÁ KAPACITA
Území (město/kraj): Pardubice / Pardubický kraj

Žadatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Adresa: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Stanovisko komise:

DOPORUČENO

(hlasování: pro 13 hlasů, 3 se zdrželi)

Podpis předsedy komise

............. ............................................
prof. MUDi/Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
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Odůvodnění:
Komise již projednala a doporučila pořízení přístroje dne 14. 7. 2016. Pořízení litotryptoru
v regionu (Pardubický Kraj) by přineslo velkou výhodu pro kompletaci péče o pacienty
s kameny ledvin a močových cest, jedná se o neinvazivní metodou k řešení lithiázy
s využitím téměř u 95% pacientů s kameny ledvin a močových cest. Je nezbytnou
součásti moderní urologie a nezbytnou pro výchovu mladších urologů jako součást
školícího programu. Tato péče bude poskytována v rámci celého kraje.

V Pardubickém kraji není provozován žádný litotryptor, nemocnice má dostatek pacientů.
Měsíčně provedeme cca 25 až 30 výkonů (drcení ledvinových kamenů).
Zdravotní pojišťovny nemají s provozem litotryptoru problém, nedojde k navýšení plateb.
Úhrady by měly být součástí stávajících paušálů. Nízká finanční efektivita provozování
přístroje je problém poskytovatele.
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žadatel:____________________________________ Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Přístrojové zařízení:

litatryptor (LERV)

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

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

ANO
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického
vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ
ČR?

Geografické umístění přístroje: splňuje/ne splňuje požadavky
Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.
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Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném
kraji dle počtu obyvatel menši než předpoklad

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

1

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

1

Absolutní
100

Doporučeni k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5
Bude žadatel provoz financovat mi mo úhradu 2 veřej ného
zdravotního pojištění
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie
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NEPRAVDA
NE
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