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Žádost o zařazení nových investičních akcí do investičního plánu na rok 2015 

 

Vážená paní inženýrko, 

usnesením č. 0374/08/2015/RK ze dne 3. 3. 2015 byl Nemocnici Třebíč, příspěvkové 
organizaci, schválen finanční plán pro rok 2015, jehož součástí je i plán investic. Od schválení 
zmiňovaného plánu dochází postupně ke změnám v potřebách na pořízení přístrojů.  

Pro zajištění zdravotní péče a provádění vyšetření a terapeutických výkonů u pacientů na 
ARO je nutné pořízení intubačního bronchoskopu. V současné době ARO tento přístroj 
k dispozici nemá a výkony musí provádět lékaři z plicního oddělení dle jejich časových 
možností. Vzhledem k urgentnosti výkonů prováděných intubačním bronchoskopem je 
nezbytné, aby ARO disponovalo vlastní přístroj. 

Tato investice by byla zařazena do investičního plánu na rok 2015 namísto již schváleného 
rehabilitačního přístroje, který by byl pořízen v rámci vybavení pavilonu chirurgických oborů po 
jeho dostavbě. Předpokládaná pořizovací cena je 200 tis. Kč – stejná jako u původně 
plánovaného nákupu rehabilitačního přístroje, jehož zdrojem financování by byly odpisy. 
Došlo by tedy k vyřazení rehabilitačního přístroje z investičního plánu a jeho nahrazení 
intubačním bronchoskopem se stejným zdrojem financování. 

Předem děkuji za pochopení a předložení naší žádosti ke schválení Radě Kraje Vysočina.  
 

S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Eva Tomášová 
ředitelka 
 
 
Příloha  
List investic  - intubační bronchoskop  
 
Na vědomí 
Ing. Jana Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče 

 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor zdravotnictví 
Ing. Soňa Měrtlová, vedoucí odboru 
Žižkova 57 
587 33 JIHLAVA 
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