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Ing. A.Filip 30.10.2014

Žádost o schválení investice

Vážená paní inženýrko,
     dovolujeme si Vás tímto požádat o schválení těchto havarijních investic: 

Strojní investice (vyjma ICT) Částka s DPH

Fotometr 140 000,00

EMG přístroj 106 000,00

Vaginoskop   68 000,00

Dezinfektor 119 000,00

Resektoskop (2ks) 520 000,00

Celkem 953 000,00

Jedná se o přístroje, které byly jako neopravitelné vyřazeny. Potřebujeme je

neprodleně nahradit.

     Jako zdroj krytí použijeme položku v investičním plánu 2014 - Havarijí stavy – rezerva, 
která je k dnešnímu dni ve výši 5 636 915,- Kč.

S pozdravem

MUDr. Lukáš Velev
ředitel Nemocnice Jihlava

v zastoupení: Ing. Jitka Hiršová, ekonomický náměstek

Přílohy: karty investic

Ing. Soňa Měrtlová
vedoucí odboru zdravotnictví
Žižkova 57, 3. 13 D
587 33  Jihlava

pospichalova
Textový rámeček
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Fotometr (OKBMI) - HAVÁRIE

Předpokládaná cena Předpokládaný termín plnění

140 000,00 Kč listopad 2014

Popis (funkce)

Fotometr (spektrofotometr)  pro vyhodnocení optických denzit u všech serologických metod stanovujících 

protilátky.

Hodnocení investice

Stávající fotometr je v provozu 20 let a je neopravitelný. Díly již nejsou k dispozici a optika je na hranici 
použitelnosti již 5 let. Vyřazovací protokol dodáme.
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EMG přístroje (REH) - HAVÁRIE

Předpokládaná cena Předpokládaný termín plnění

106 000,00 Kč listopad 2014

Popis (funkce)

Elektroterapeutický a elektrodiagnostický přístroj pro EMG a tlakový feedback, elektroterapii                                  

a elektrodiagnostiku  při léčbě inkontinence.

Hodnocení investice

Stávající elektroterapeutický systém je v provozu 25 let a je neopravitelný. Náhradní díly již nejsou                   
k dispozici .
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Vaginoskop (GYN) - HAVÁRIE

Předpokládaná cena Předpokládaný termín plnění

68 000,00 Kč listopad 2014

Popis (funkce)

Vaginoskop je určen pro snadné provádění gynekologických vyšetření dětí a žen s úzkým poševním 

vchodem, kde není možné použití Scherbokova zrcadla. Používá se ve spojení se „Zdrojem studeného 

světla ohebným světlovodným kabelem. Pomocí vaginoskopu je možno vidět změny na poševní sliznici a 

na poševním čípku, případně je také vidět cizí těleso a jeho uložení. Další výhodou vaginoskopu je 

skutečnost, že není třeba provádět operativní rozšíření poševního vchodu. Je umožněna včasná 

diagnostika zhoubného nádoru (sarkoma kordicides) a rozlišení krvácení ze stěny poševní a z hrdla 

děložního. Není tedy nutno u většiny vrozených vad nebo malformací provádět laparotomii, protože čípek 

je pomocí vaginoskopu vidět.

Hodnocení investice

Stávající vaginoskop je v provozu 28 let a je neopravitelný. Nefunkční optika .
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DEZINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS (GYN)- HAVÁRIE

Předpokládaná cena Předpokládaný termín plnění

119  000,00- Kč listopad 2014

Popis (funkce)

Hygienické zajištění provozu oddělení s velkým počtem imobilních pacientů– mytí a dezinfekce 
popdložních mís dalších sanitárních pomůcek.

Hodnocení investice

Náhrada stávajících myčky, které musela být vyřazena z důvodu absence náhradních dílů na trhu
vzhledem k stáří 19 let.
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RESEKTOSKOP 2ks (URL) - HAVÁRIE

Předpokládaná cena Předpokládaný termín plnění

520 000,00 Kč listopad 2014

Popis (funkce)

Endoskopický přístroj používaný k resekci při urologických operačních výkonech.

Hodnocení investice

Stávající resektoskop   je neopravitelný. Nefunkční optická část .
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