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Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova lineárního urychlovače včetně příslušenství 
a obnovy CT simulátoru jako kvalitativně nedílného celku. Cílem obnovy je také 
dosažení úplné kompatibility se současně využívaným 2. lineárním urychlovačem 
s možností plné alternace pacientů mezi oběma přístroji beze změny plánu léčby.

Obnova lineárního urychlovače s příslušenstvím a CT simulátorem je 
požadována pro Krajskou zdravotní, a.s. - Komplexní onkologické centrum 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ve spolupráci 
s onkologickým oddělením Nemocnice Chomutov v Krajské zdravotní, a.s. 
je jedním z patnácti komplexních onkologických center (KOC) v České republice. 
S požadavkem poskytování nejnovější a vysoce specializované dostupné 
onkologické péče souvisí požadovaná obnova lineárního urychlovače pro KOC.

Hlavním důvodem obnovy je stáří současného lineárního urychlovače CLINAC 
DHX High Performance (výrobce Varian, dodavatel AMEDIS,spol s r.o.), který by! 
v KOC nainstalován v listopadu r. 2009 a jeho funkční možnosti již plně 
nevyhovují nynějšímu trendu. Doporučená životnost tohoto přístroje je 10 let, po 
uplynutí doporučené doby životnosti zároveň končí i možnost úplné záruky 
technické podpory ze strany dodavatele, např. dostupnost klíčových náhradních 
dílů, de facto z rezerv výrobce. Dalšími důvody je též platnost nynější servisní 
smlouvy pro CLINAC DHX High Performance, která končí v listopadu 2019, 
nutnost reauditu pro obhajobu KOC a rovněž nezbytná časová rezerva pro 
realizaci obnovy.

Obnova lineárního urychlovače s příslušenstvím (též diagnostické a verifikační 
části, tj.CT simulátoru) je strategickou potřebou Krajské zdravotní, a.s. pro 
komplexní zajištění poskytovaných služeb ve stávajícím spektru, i s ohledem na 
význam KOC právě pro spádovou oblast Ústeckého kraje.

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1
tel./fax: +420 000 000 000, e-mail: odborxy@mzcr.cz, www.mzcr.cz



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

žadatel:__________________________________ Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem
Přístrojové zařízení: Lineární urychlovač (LU) + CT simulátor
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10% 44 732 49205,2
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS 8,9
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]180,0

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 25 0

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 1 20 20 20 0

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

r

15 0

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

100 100 100 0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5 ANO
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu zveřejného 
zdravotního pojištění NEPRAVDA
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie ANO
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