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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
letošní léto začalo pro Fakultní 
nemocnici Brno šťastnou udá-
lostí. V Dětské nemocnici totiž 
byla dokončena nová přístavba, 
kde je umístěna moderní mag-
netická rezonance vybavená su-
permoderní technologií. V praxi 
to znamená, že dětští pacienti 
již nebudou muset být převáženi 
do Bohunic, ale mají „pod jednou střechou“ veškerý 
servis lékařské péče včetně přístrojů, které umí o 
generaci lépe pomáhat při stanovení diagnóz. 
Modernizace nemocnice na Černopolní ulici tím ale 
zdaleka nekončí. Vedení FN Brno zde totiž dokon-
čilo také rekonstrukce ambulancí jak Kliniky dětské 
onkologie, tak Kliniky dětské neurologie. A aby toho 
nebylo málo, tak jsou hotové i stavební práce na 
ambulanci pro infekční malé pacienty. Ty by měly 
výrazně přispět k většímu komfortu nejenom léka-
řů a zdravotních sester Kliniky dětských infekčních 
chorob, ale zejména nemocných dětí a jejich rodičů. 
Zbývá doufat v brzký konec opravy parovodů na uli-
ci Černopolní, jež provádějí Teplárny Brno, a.s., kte-
rý je v plánu na měsíc říjen. Dětská nemocnice by 
poté měla být opět průchozí ze všech stran a rodiče 
malých pacientů budou opět moci, byť v omezené 
míře, parkovat své automobily poblíž nemocnice. 
Ale i tuto situaci chce FN Brno zlepšit. Existuje totiž 
záměr na vybudování nadzemního parkoviště v are-
álu Dětské nemocnice, které by mělo do budoucna 
stav s nedostatkem parkovacích míst změnit.

Mgr. Pavel Žára, M.A.
Centrum komunikace FN Brno 
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Ve dnech 2. a 3. listopadu se uskuteční XI. Brněnské hematologické 
dny pod záštitou České hematologické společnosti. Místem konání 
bude BW Hotel International, Husova 16. Tématem prvního dne bude 
„Trombóza a hemostáza – mezioborový problém“ a „Koagulopatie 
jako předmět odborné konzultace“, druhý den bude věnován proble-
matice chronické myeloidní leukemie (CML) a Ph- myeloproliferativní 
eoplázie (MPN).

Nadace Solnička dne 21. září slavnostně předá zrevitalizované ne-
mocniční pokoje Klinice dětských infekčních chorob. 

Brněnský genetický den 2016 se bude konat 6. října v sále Milosrd-
ných bratří, Vídeňská 7. Hlavní témata: klinická genetika – vzácná 
onemocnění – kazuistiky, zajímavé a nedořešené případy – různé. 

Dne 25. září se rozběhne tradiční akce Brněnské dny pro zdraví, 
kterou každoročně pořádá město Brno. FN Brno, Oddělení lékařské 
genetiky zve 27. září na přednáškové odpoledne na téma Genetic-
ké zdraví a prevence, vzácná onemocnění, screeningová vyšetření 
v těhotenství a u novorozenců aneb „Jak se hledá chyba v genech“. 
Muzeum J. G. Mendela, Mendlovo nám. 1, 15.00–17.00 hod.

Ve dnech 18.-19. října pořádá Česká společnost pro sterilizaci ve 
spolupráci s Centrální sterilizací FN Brno v rámci odborných akcí 
zdravotnického kongresu Medical Summit Brno 2016 Mezinárodní 
kongres STERIL.CZ – Brno 2016. Uskuteční se v Kongresovém cen-
tru BVV na Výstavišti.

FN Brno je také na facebooku: 
www.facebook.com/FNBrno

Co se chystá...

FN Brno je certifikovaná nemocnice
FN Brno je jediným zdravotnickým zařízením 
v České republice, které má certifikovány 
všechny útvary a které je od ledna roku 2007 
současně certifikováno jako celek. V rámci 
naplňování podmínek pro akreditaci DIAS 
(Det Norske Veritas Acreditation Standard) 
probíhá kontrolní návštěva zahraničních au-
ditorů každoročně. Fakultní nemocnice Brno 
je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 a ISO 
14001:2004 a mezinárodní akreditace pro 
organizace poskytující zdravotní péči DIAS.
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Nemocniční pokoje se znovu proměnily v divadelní jeviště

V úterý 14. června navštívili Kliniku dět-
ské onkologie Sněhurka, Hajný, Ježek, 
Liška, Zajíček a Šmudla – sólisté bale-
tu Národního divadla v Brně převleče-
ní do kostýmů z představení Sněhurka 
a sedm trpaslíků. Na tvářích dětí tak 
okamžitě vykouzlili úsměv. Holčičky 
obdivovaly Sněhurku a její krásné šaty 
a klukům se líbil trpaslík Šmudla a Je-
žek.
Členům baletního souboru patří dík za 
tyto skvělé chvilky, které pomáhají dě-
tem a jejich rodičům zapomenout na 
jejich trápení a přispívají k pohodě ma-
lých pacientů. „Nebyla to návštěva první 
a my věříme, že ani poslední. Pomalu 
se k naší radosti z těchto návštěv stá-
vá tradice,“ řekla předsedkyně spolku 
ONKA Gabriela Skopalová, jež návště-
vu baletu zprostředkovala. 

Díky pulsním oxymetrům budou rodiče nedonošených dětí klidnější

Ve čtvrtek 14. července předala ředi-
telka Nadačního fondu pro předčasně 
narozené děti a jejich rodiny lékařům 
odd. 56 novorozenecké JIP Pediatrické 
kliniky FN Brno dar – dva pulsní oxy-
metry. Nadační fond získal prostřed-
ky na jejich zakoupení díky projektu 
Todokážeme.cz, který podporuje aktivi-
ty nadačního fondu již druhým rokem. 
„Pulsní oxymetry měří okysličení krve 
nedonošených dětí, jež mají často ne-
dostatečně vyvinuté plíce,“ vysvětlil 
lékař Dan Wechsler. „Připojují se na 
zápěstí, prst nebo nožku.“ Dva nové pří-
stroje jsou přenosné a počítá se s tím, 
že budou zdarma zapůjčovány rodičům 
nedonošených dětí z odd. 56 „na doma“ 
až na dobu několika měsíců podle po-
třeby. „Pokud přístroj naměří nízké pro-
cento okysličení, upozorní na to zvuko-
vým signálem. Rodiče pak zareagují, 
například odsáním hlenu z dýchacích 
cest dítěte,“ vysvětlil MUDr. Wechsler. 
„Dítě může být připojeno třeba jen 
v noci. Přístroj jeho rodičům ušetří mno-
ho starostí a díky němu budou klidněj-
ší,“ dodal lékař.
Nadační fond pro předčasně narozené 
děti a jejich rodiny (www.predcasnena-
rozenedeti.cz) pomáhá vždy konkrétní 

rodině v tíživé situaci: „Rodičům nedo-
nošených dětí hospitalizovaným na této 
JIP brněnské Pediatrické kliniky jsme 
už v několika případech hradili cestovní 
výlohy a přispěli jsme jim na ubytování 
v době hospitalizace dítěte,“ řekla vý-
konná ředitelka nadace Lenka Hrabov-
ská. 
Na projekt Todokážeme.cz se peníze 
sešly díky věrnostnímu programu iBOD, 

jehož uživatelé své body nevyměnili 
za odměny, ale nasměrovali je na po-
moc dobré věci. „Podporu neziskových 
projektů vnímáme jako samozřejmost 
a jsme rádi, že to naši klienti vnímají 
stejně,“ řekl Luděk Šmíd, generální ře-
ditel společnosti Mr. RED, která provo-
zuje iBOD i projekt Todokážeme.cz. 

Překonali rakovinu. Teď chtějí poskytnout oporu a naději nemocným

Spolek Společně k úsměvu založili přibliž-
ně před rokem mladí lidé – bývalí pacienti 
dětské onkologie. Spojilo je sdílení osob-
ních prožitků a z toho plynoucí vzájemné 
porozumění. Tato pacientská organizace, 
v ČR svého druhu jediná a první, má ně-
kolik cílů: nejen vytvořit bohatou celore-
publikovou síť vyléčených pacientů, kteří 
by mohli sdílet své zkušenosti, ale také 

podpořit děti, mladé dospělé a jejich rodi-
ny během náročné onkologické léčby i po 
ní.
„Jedním z našich záměrů je vracet vyléče-
né pacienty v roli tzv. moudrých průvodců 
na dětskou onkologii,“ řekla předsedkyně 
spolku Zuzana Wimmerová. „Chceme jim 
poskytnout dostatečnou přípravu i opo-
ru, aby jejich setkání s těmi, kteří stále 

procházejí léčbou, bylo co nejvíce 
přínosné. 
Dobrovolníci z řad vyléčených pa-
cientů docházejí do Dětské nemoc-
nice za nemocnými. „Vracíme se na 
Kliniku dětské onkologie jako zdra-
ví mladí lidé, kteří vedou kvalitní ži-
voty. Všichni z nás prošli náročným 
obdobím onkologické léčby a pro 
pacienty je možnost promluvit si 
s někým, kdo tím také prošel a kdo 
jim dokonale rozumí, velkou úlevou 
a radostí,“ uvedla Z. Wimmerová. 
Spolek teď rozběhl další aktivitu, 
projekt „Daruj, příběh i ty“, pro-
střednictvím něhož vyléčení lidé 
sdílejí své zkušenosti s onkolo-
gickou léčbou. Projekt má přinést 
naději a povzbuzení pro ty, kteří 
stále s onkologickou léčbou bojují, 
a zároveň si klade za cíl propoje-
ní světa léčených a vyléčených lidí 
k vzájemné podpoře. Cílem pro-
jektu je také propojit kliniky dětské 
onkologie a hematologie po celé 
České republice. Více najdete na 
stránce www.spolecnekusmevu.cz/
darujpribeh/.

Motocykloví závodníci  
navštívili děti v nemocnici

V polovině srpna se uskutečnila tradiční návště-
va českých závodníků Moto GP u hospitalizo-
vaných dětí v Dětské nemocnici, která se opa-
kuje každý rok posledních dvanáct let vždy ve 
středu před Grand Prix České republiky. Jezdci 
tentokrát zamířili k pacientům na Kliniku dětské 
neurologie a Kliniku dětské chirurgie, ortopedie 
a traumatologie. Návštěvy se zúčastnili Karel 
Abrhám, Jakub Kornfeil a Karel Hanika. Popr-
vé byl přítomen také Filip Salač, český jezdec 
„juniorského“ šampionátu Red Bull Moto GP 
Rookies Cup. Pod vedením paní ředitelky Ma-
rie Plevové a celého týmu Základní školy při FN 
Brno namalovaly děti obrázky, kterými potěšily 
své kamarády závodníky a pořadatele autogra-
miády. Poděkování za organizaci celého odpo-
ledne patří všem vrchním i staničním sestrám 
a Veronice Bradáčkové. 
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Dětská nemocnice má od 
prázdnin novou magnetickou 
rezonanci, která bude slou-
žit Klinice dětské radiologie 
(KDR) k vyšetřování dětských 
epileptických, onkologických a 
dalších pacientů. FN Brno tak 
v krátké době pořídila již druhý 
nový přístroj. Ten první je umís-
těn v areálu nemocnice v Bo-
hunicích. Nový přístroj v Dětské 
nemocnici, který dodala spo-
lečnost Siemens Healthcare, 
s.r.o., stál 37,4 mil. Kč vč. DPH, 
tak přispěje ke zlepšení vyšet-
řování nemocných dětí.
Díky novému MR přístroji Mag-
netom Aera o síle 1,5 T se Klini-
ka dětské radiologie bude moci 
plnohodnotně zapojit do mezi-
národních studií, u nichž jsou 
striktně požadována vyšetření 
na MR přístroji o síle magnetic-
kého pole 1,5 T nebo 3 T. 
Co se týče péče o dětské pa-
cienty, pak nová magnetická 
rezonance znamená pro ne-
mocné děti, že již nebudou mu-
set být převáženy mezi nemoc-
nicí v Bohunicích a Dětskou 
nemocnicí. Nové pracoviště 
má totiž všechny předpoklady 
k tomu, aby bylo dítě vyšetřeno 
na jednom místě a ve spoluprá-
ci s dalšími klinikami dostalo 
supermoderní lékařskou péči.
„Po uvedení do provozu nové 
tříteslové magnetické rezonan-
ce v pavilonu Q v Bohunicích 
sloužící dospělým pacientům, 

která nahradila již přes dvacet let dosluhu-
jící přístroj o síle 1,5 T, a nedávném zpro-
voznění moderního angiografického pra-
coviště včetně nové angiolinky zajišťující 
širokou škálu radiologických vaskulárních 
intervenčních výkonů startuje do provozu 
přístroj magnetické rezonance pro děti 
v Dětské nemocnici. Ten velkou měrou 
přispěje k léčbě nemocných dětí při stano-

vení jejich diagnóz, zároveň se tím naše 
klinika zařadí mezi moderní specializova-
ná centra ve světě,“ uvedl ředitel FN Brno 
MUDr. Roman Kraus, MBA.
Nová magnetická rezonance je umístěna 
ve zcela nové přístavbě v Dětské nemoc-
nici, kterou zajišťovala firma HOCHTIEF 
CZ a zrealizovala ji za 151 dnů s celko-
vou investicí FN Brno ve výši 25,2 mil. Kč. 

„V této souvislosti bych rád zmínil jednu 
zajímavost, a to vytvoření tzv. Faradayovy 
klece ve vyšetřovně, která je pro fungová-
ní magnetické rezonance zcela nezbytná,“ 
upozornil v souvislosti s výstavbou nové-
ho centra obchodní ředitel divize Pozemní 
stavby Morava společnosti HOCHTIEF CZ 
Ing. Martin Stančík.

V červenci zkolaudoval stavební 
úřad ÚMČ Brno-sever nově vybu-
dované ambulance KDO a KDN 
v 1. PP budovy G Dětské nemocni-
ce. Nové specializované ambulance 
jsou umístěny v prostorách původně 
užívaných CI a knihovnou, vytipova-
ných jako vhodné pro lékařský pro-
voz a s vazbou na stávající lékařská 
pracoviště. 
Dispozičně tvoří obě ambulance 
s čekárnou a vstupní chodbou sa-
mostatný celek snadno komunikač-
ně přístupný od vstupní haly a am-
bulancí PAČ v 1. NP objektu G po 
schodišti i výtahem. Současně s am-
bulancemi KDO a KDN bylo v části 
původních prostor knihovny zřízeno 
nové pracoviště CI a dílčí staveb-

ní úpravy se dotkly také sousední 
šatny. Ambulance KDN je vizuálně 
propojena s místností vyšetřovny 
ADOS-2 pro posuzování autistických 
symptomů jednostranně průhledným 
oknem.  
Stavební úpravy spočívaly ve vybu-
dování nových příček podle nové-
ho dispozičního řešení, v úpravách 
vnitřních rozvodů vody, kanalizace, 
silnoproudých i slaboproudých elek-
troinstalací, VZT, klimatizace atd., 
včetně nových kompletních povrchů 
stěn, podlah a stropů. Stavební prá-
ce zaujímaly celkovou zastavěnou 
plochu 197 m2. 
Projekční práce – dispoziční studie 
a projekt pro realizaci stavby – jsou 
dílem projektantů společnosti LT 

Projekt a.s., vlastní stavební práce v období duben 
až červen 2016 odvedla firma ELPAM-Pajer, s.r.o., 
vzešlá z veřejné zakázky. Celkové náklady na sta-
vební práce dosáhly částky 2 887 905 Kč bez DPH.

NOVÁ MAGNETICKÁ REZONANCE 
BUDE SLOUŽIT 
NEMOCNýM DěTEM 
S RůZNýM TyPEM DIAGNóZ

STAVBA NOVýCH 
AMBULANCÍ KDO A KDN 
DOKONČENA Ing. Ludmila Manová

„MR systém Magnetom Aera o síle magnetického pole 1,5 T firmy Siemens je špičkový přístroj v dané kategorii, v některých 
parametrech se blíží přístrojům o síle magnetického pole 3 T. 
Při volbě MR systému pro pracoviště dětské medicíny bylo třeba brát zřetel na hodnotu výkonu gradientu (gradient performan-
ce), poněvadž má přímý vliv na prostorové rozlišení získaných obrazů a akviziční čas, tj. dobu snímání. Tento přístroj má několik 
důležitých vlastností: použití nejvíce cívkových elementů v daném vyšetření a FOV, možnost použití paralelních akvizičních 
technik, rekonstrukční algoritmy pro paralelní techniku v obrazovém i k-prostoru. Systém má vysokou stabilitu (má plně digitální 
přijímač i vysílač). Důležitá je i stabilita ostatních komponentů (např. gradientní systém, minimalizace vířivých proudů a možnost 
akvizice s radiálním náběrem dat v k-prostoru). Jde o velice moderní techniku necitlivou na fyziologické pohyby pacienta. 
Vyhodnocovací pracoviště disponuje nejnovějším softwarem pro maximální automatizaci a reprodukovatelnost práce. I to jistě 
přispěje k celkové výsledné kvalitě vyšetření. 
Náš nový přístroj je například vybaven, jako první v České republice, možností izocentrického skenování za stálého posuvu 
stolu, umožňuje např. MR spektroskopii.
Díky tomu, že KDR bude mít k dispozici dva MR systémy, se zvýší počet vyšetřených a poklesne čekací doba dětských pacientů 
na MR vyšetření,“ shrnula přednostka KDR doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
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Na novém MR přístroji se budou provádět:

 vyšetření CNS podle standardů (tzn. vč. fMRI + MRS a vyšetření páteřního kanálu v jem-
ných vrstvách k průkazu metastatického postižení), což je zásadní zejména u dětí s onko-
logickým onemocněním,

 vyšetření dětských pacientů s epilepsií pro epileptologické centrum PDM, kteří byli doposud 
před event. epileptochirurgickým výkonem vyšetřováni, resp. přešetřováni ve FNUSA, dále 
suficientní MR vyšetření orgánů dutiny břišní a retroperitonea (zejména jater a ledvin), na-
hrazující CT vyšetření břicha,

 vyšetření srdce − umožňuje všechny moderní diagnostické postupy včetně hodnocení sta-
vu tkáně,

 celotělová MR vyšetření s významnou redukcí vyšetřovacího času a s možností kvalitního 
posouzení i parenchymových orgánů,

 prenatální vyšetření rovněž s významnou redukcí vyšetřovacího času.

KLINIKA DĚTSKÉ RADIOLOGIE FN BRNO
Dětská nemocnice
Černopolní 9
pavilon G, 2. NP
www.fnbrno.cz/klinika-detske-radiologie/k1458



Traumateam ČR absolvoval ve dnech 8.–11. června mezinárodní 
cvičení MODEX, které se konalo v armádním výcvikovém prostoru 
Tritolwerk poblíž města Wiener Neustadt ve virtuálním státě Moduli-
stan. Cvičení se společně s TT ČR zúčastnily jednotky SAR (vyhle-
dávací a vyprošťovací jednotky) Bulharska, Slovinska, Rakouska 
a Itálie, jednotka TAST (technická podpora) a jednotka EUCPT (EU 
Civil Protection Team). Jednotka TT ČR v počtu 11 lékařů a 12 NLZP, 
zaměstnanců FN Brno, vystupovala společně se 14 členy HZS Praha 
pod hlavičkou CZERT – AMP Czech Republic. Námětem cvičení bylo 
ničivé zemětřesení a celé cvičení bylo zaměřeno na spolupráci mezi-
národních jednotek při vyhledávání, vyprošťování a ošetřování obětí 
zemětřesení. 

Členové TT ČR v rámci cvičení spolu-
pracovali s jednotkami SAR Bulharska, 
Slovinska a Rakouska a ošetřili celkem 
187 postižených s rozsáhlou škálou po-
ranění. Mobilní tým TT ČR ve složení 
lékař, zdravotní sestra a dva hasiči se 

společně se členy jednotek SAR Bul-
harska a Slovinska zúčastnil vyproště-
ní, zajištění a odsunu tří zasypaných 
a poraněných osob z pobořené budovy. 
Aktivní spolupráce se zahraničními jed-
notkami prověřila součinnost TT ČR při 

společném nasazení týmů v náročných 
podmínkách humanitární mise při likvi-
daci následků přírodní katastrofy a byla 
dobrou průpravou pro další součinnost 
při práci v podmínkách katastrofy.
TT ČR v náročných podmínkách me-
zinárodního cvičení prokázal výborné 
odborné i praktické schopnosti při pří-
jmu, ošetření a zajištění akutní resusci-
tační péče u poraněných a kromě toho 
prokázal i dobrou psychickou odolnost 
při řešení mimořádných situací, včetně 
napadení jednotky skupinou agresiv-
ních i ozbrojených pacientů. Opět se 
projevila výborná spolupráce členů TT 
ČR a HZS Praha a všichni členové týmu 
měli možnost procvičit týmovou spolu-
práci při společném nasazení meziná-
rodních jednotek na místě katastrofy.
V současné době byl ve spolupráci 
WHO a CP EC zahájen proces transfor-

mace zdravotnických jednotek Civil Pro-
tection EC na EMT (Emergency Medical 
Team) a další odborně specializované 
jednotky. Vedoucí lékař TT ČR prim. Ne-
strojil je aktivně zapojen do jednání pra-
covní skupiny vedoucích lékařů a tech-
nické podpory zdravotnických týmů. 
Náplní společných jednání je stanovení 
podmínek a postupu transformace zdra-
votnických týmů na EMT a především 
sestavení standardů vybavení a odbor-
ných aktivit EMT. Proces transformace 
týmů bude probíhat v rozmezí přibližně 
tří až čtyř let, bude obsahovat semináře, 
školení a především virtuální a praktic-
ká cvičení týmu, bude zakončen klasifi-
kačním cvičením a certifikací týmu. TT 

ČR zahájil proces transformace z AMP 
(Advanced Medical Post) na EMT, má 
svého mentora, nominovaného WHO, 
který bude poradcem a konzultantem 
pro vedení týmu v průběhu transforma-
ce a současně bude garantem připrave-
nosti týmu pro jeho certifikaci. Mentor 
pan Gijs Geert (Belgie) společně se zá-
stupcem WHO panem Flaviem Saliem 
(Itálie) navštívili v květnu 2016 FN Brno, 
kde s vedením TT ČR, zástupci GŘ HZS 
a HZS hl. m. Praha projednávali mož-
nosti a podmínky TT ČR k transformaci 
na EMT. 
Během cvičení v Rakousku byl TT ČR 
pod drobnohledem zástupců WHO a CP 
EU, byla prověřována jeho připravenost 

k transformaci na Emergency Medical 
Team. Všichni zúčastnění vysoce ohod-
notili výbornou připravenost týmu k jeho 
nasazení, vysokou odbornou úroveň 
a profesionální přístup všech členů 
TT ČR a kladně vyhodnotili pracovní 
schopnosti celého týmu, jeho předpo-
klady dalšího rozvoje a vyjádřili podporu 
pro jeho transformaci. 
S vysoce kladným ohodnocením práce 
celého týmu i s mezinárodní podporou 
transformace TT ČR byl seznámen ředi-
tel FN MUDr. Roman Kraus, MBA, který 
současně vydal za vedení FN Brno sou-
hlas a podporu transformaci TT ČR.
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TRAUMATEAM ČR: 
MEZINÁRODNÍ CVIČENÍ MODEX 
A TRANSFORMACE NA EMT

MUDr. Petr Nestrojil, CSc., vedoucí lékař TT ČR

V rámci započaté transformace hledá TT ČR další zájemce o členství z řad lékařů i sester v odbornostech: chirurgie 
dospělého i dětského věku, úrazová chirurgie, KARIM dospělého i dětského věku, urgentní medicína, pediatrie, gyne-
kologie, všeobecné a interní lékařství a popáleninová medicína. Členství v TT ČR je dobrovolné, každý člen je bezplat-
ně očkován (hepatitis A a B, žlutá zimnice, tetanus a tyfus) a má mezinárodní očkovací průkaz, který mu je k dispozici i 
pro soukromé cesty do zahraničí. V rámci cvičení a zahraničních misí jsou členové odměňováni v rámci dohody o DPČ 
a dále obdrží diety podle pravidel vysílání na služební cesty do zahraničí (hradí GŘ HZS a Ministerstvo zahraničí ČR). 
Máte-li zájem o zajímavou a atraktivní práci v mimořádných podmínkách a ve výborném kolektivu TT ČR, přihlaste se 
u Ing. Koukala, ev. Ing. Fialy na KS MEKA, kl. 2763.

PODĚKOváNí 
LAKTAČNí 
PORADKyNI GPK
Ráda bych poděkovala paní PhDr. Mi-
loslavě Kameníkové, která mi velmi po-
mohla s kojením. V začátku mi poradila, 
čím zvýšit laktaci, techniku kojení a byla 
velmi vstřícná a dodala mi potřebnou 
podporu, že kojení se synem zvládne-
me. Když přišla po pár týdnech krize a 
já myslela, že nemám dostatek mléka, 
opět mi velmi ochotně poradila a zachrá-
nila mne tak od přechodu na umělé mlé-
ko. Paní Kameníkovou mohu jen dopo-
ručit všem maminkám, které chtějí kojit 

a buď si s ně-
čím neví rady, 
nebo mají ně-
jaký problém 
a nejde to tak, 
jak by si přá-
ly. Za mě a 
mého synka jí 
patří obrovské 
DÍKy. P. Š.

zajímavost



Co pro Vás osobně a pro FN Brno zna-
mená jmenování do Congres Program-
me Comittee Evropské kardiologické 
společnosti?
Osobně považuji účast ve skupině celkem 
pěti evropských kardiologů, kteří budou 
společně vybírat nejlepší návrhy a při-
pravovat část programu týkající se inter-
venční kardiologie na následujících dvou 
výročních kongresech Evropské kardiolo-
gické společnosti (ESC), za cennou a vel-
mi inspirativní zkušenost a zodpovědnost. 
Ve skupině budu spolupracovat s kolegy 
z Velké Británie, Francie, Izraele a Švýcar-
ska a velmi se těším na přípravu programu 
a diskuse o výběru toho nejzajímavějšího, 
co intervenční kardiologie nabízí. Každo-
ročně se totiž připravuje rozsáhlý program 
sestávající z různých forem prezentací od 
původních sdělení přes sympozia, debaty 
pro a proti, přehledná sdělení prokládaná 
zajímavými kazuistikami až po nové dopo-
ručené postupy. 
Na rozdíl od největších intervenčních kon-
gresů v Evropě (EuroPCR) a ve Spoje-
ných státech (TCT), na jejichž přípravě se 
dlouhodobě podílím a kde je velký důraz 
kladen na přímé přenosy z katetrizačních 
sálů, je Evropský kardiologický kongres 
zaměřen obecněji tak, aby přiblížil proble-
matiku intervenční kardiologie co nejširší-
mu poli účastníků i bez přímých přenosů. 
Z obecnějšího pohledu je intervenční kar-
diologie jednou z tzv. kardiologických su-
perspecializací, čemuž odpovídá i vysoká 

erudice intervenčních týmů nejen v čistě 
katétrové diagnostice a léčbě, ale i v jejím 
optimálním načasování, v přidružené far-
makoterapii a v neposlední řadě náročné 
logistice celého procesu. Po čtyřech letech 
vedení evropského projektu Stent for Life 
Initiative, který se stal celosvětově jedním 
z nejúspěšnějších kardiologických progra-
mů, který t. č. působí v 21 zemích, a po 
dvou letech ve vedení Evropské asociace 
perkutánních kardiovaskulárních interven-
cí (EAPCI) považuji svoji účast v Congres 
Programme Committee Evropské kardio-
logické společnosti za pokračování svého 
mezinárodního působení s potenciálně 
ještě větším dosahem. Je samozřejmé, 

že tato prestižní mezinárodní spolupráce 
je zároveň velkým oceněním celého inter-
venčního týmu IKK FN Brno a české inter-
venční kardiologie.

Zmínil jste evropský projekt Stent for 
Life. Co si pod ním máme představit?
Jedná se o projekt, který má za cíl zlep-
šení péče o pacienty s akutním infarktem 
myokardu na národní úrovni a stálou, nut-
no podotknout, i velmi rychlou dosažitel-
nost katétrové léčby u nejrizikovější sku-
piny nemocných se srdečním infarktem. 
Toto je poměrně jednoduchá myšlenka, 
ale mohu vás ubezpečit, že vytvoření op-
timálně fungujícího systému léčby o tyto 
pacienty není vůbec jednoduché a vyža-
duje vedle vytvoření sítě katetrizačních 
center také výbornou spolupráci se zdra-
votnickou záchrannou službou, kolegy ze 
spádových nemocnic a v neposlední řadě 
poučené pacienty. 
V optimálním případě by měl systém fun-
govat následovně: pacient s akutně vznik-
lými obtížemi většinou charakteru náhle 
vzniklých bolestí na hrudi a/nebo dušností 
přivolá do 10 minut záchranku na tel. 155, 
ta přijede do 15 minut k pacientovi, paci-
enta zabezpečí a během dalších 10 minut 
stanoví diagnózu dle natočeného EKG, 
aktivuje katetrizační centrum a pacienta 
tam přímo transportuje v průběhu 60–90 
minut. Vlastní katétrová léčba je enormně 
rychlá a většinou v průběhu 20–25 minut 
od příjezdu na katetrizační sál se podaří 
infarktovou tepnu zprůchodnit...  

Celý text bude zveřejněn v následujícím 
týdnu na www.fnbrno.cz/aktuality.

Rozhovor s lékařským náměstkem Fakultní nemocnice Brno MUDr. Pe-
trem Kalou, Ph.D., FESC, FSCAI, o úspěšném výročním sjezdu Evropské 
kardiologické společnosti, který se uskutečnil na sklonku srpna 2016.

PRESTIŽNÍ KONGRES 
S ÚČASTÍ KARDIOLOGů 
FN BRNO MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI
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Na letošním kongresu ESGAR 2016 konaném v Praze zazněla velmi vý-
jimečná přednáška lékařky Radiologické kliniky FN Brno MUDr. Moniky 
Staňkové. Ne nadarmo byla její prezentace vybrána mezi dvacet nejlep-
ších. ESGAR organizovaný prof. MUDr. vlastimilem válkem, CSc., MBA, 
byl zaměřený na gastrointestinální trakt a zúčastnilo se ho 1 450 radiolo-
gů z 55 zemí světa.

ROZHOvOR S MUDR. MONIKOU STAňKOvOU O ESGAR 2016

VOLUMETRIE UMÍ ZOBRAZIT 
NÁDORy VE 3D A VyPOČÍTAT 
JEJICH OBJEM

MUDr. Monika Staňková

ESGAR
Evropská společnost gastrointes-
tinální a abdominální radiologie 
je vzdělávací a výzkumnou institu-
cí. Její členové se ve své činnosti 
zabývají především problematikou 
obrazového vyšetření a léčbou pa-
cientů s onemocněními trávicí sou-
stavy. Cílem kongresu je nejenom 
šířit vědecké poznatky, ale také 
přispět k výměně zkušeností mezi 
přednášejícími a účastníky. Více na 
www.esgar.org.

Jaké hlavní téma zaznělo ve 
Vaší přednášce na ESGAR 
2016?
 
Věnuji se především hodnocení 
odpovědi na léčbu u hepatoce-
lulárního karcinomu, konkrétně 
volumetriím po transarteriálních 
chemoembolizacích. Tato meto-
da umožňuje zobrazit nádory ve 
3D a vypočítat jejich objem, což 
se jeví přesnější než současné 
standardní měření v jedné ose. 
V našem výzkumu se také toto 
hodnocení ukázalo být jediným 
faktorem korelace s přežíváním 
pacientů, což by mohlo ovlivnit 
jejich léčbu.

 Proč jste se na ni zaměřila?
 
Moderní metody terapie jako transarteriální 
chemoembolizace jsou již i u nás velmi rozší-
řené. Na našem pracovišti bylo mezi lety 2010 
a 2015 provedeno 606 těchto výkonů. Nejedná 
se však o levnou metodu léčby, proto je důle-
žité stanovit, kteří pacienti z ní mohou opravdu 
profitovat. Volumetrie se zdá být jedním z uka-
zatelů účinnosti léčby, tudíž se jedná o velmi 
slibnou, ač zatím pouze experimentální meto-
du hodnocení.

Co pro Vás bylo naopak přínosné od ostat-
ních lékařů?
 
Pro mě jako začínajícího lékaře toho bylo oprav-
du velice hodně. Ať už se jednalo o výukové 
přednášky nebo zajímavé případy z praxe. Na 

těchto kongresech je skvělé podělit se 
o zkušenosti ze všech koutů světa, otevřít 
si trochu jiné obzory. V každé zemi jsou 
zvyklí na pokaždé jiné postupy a proto-
koly, mají i jiné spektrum pacientů. Proto 
se člověk dozví vždy spoustu zajímavých 
věcí. ESGAR mě rozhodně posunul dál.
 
Jaké jsou novinky ve Vašem oboru?

Novinky na nás čekají především ve světě 
techniky. Nové přístroje umožňují vyšetřo-
vat přesněji, nastavit nové typy sekvencí 
a moderní postprocesing nabízí okamžité 
vyhodnocení mnoha parametrů. Dnes je 
možné provádět celou řadu vyšetření i vir-
tuálně nebo fúzovat dva různé typy vyšet-
ření a tak zpřesnit diagnostický proces. 

Kolektiv Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie IKK FN Brno pod vedením 
nám. MUDr. Petra Kaly, Ph.D, FESC, FSCAI, se úspěšně podílel na výročním sjez-
du Evropské kardiologické společnosti, který se konal 27.–31. srpna 2016 a který je 
s více než 33 000 účastníky celosvětově největším mezinárodním kongresem. Ve-
dle vyzvaného sdělení, předsednictví a členství v Executive committee Evropského 
registru Akutního koronárního syndromu (EORP-ACS STEMI Registry) byl dr. Kala 
jmenován do Congres Programme Committee za intervenční kardiologii pro období 
2017–2018 a spolu s MUDr. Romanem Miklíkem, Ph.D., byli hlavními spoluautory 
prestižní publikace multicentrické akademické studie PRAGUE-18: Prasugrel ver-
sus Ticagrelor in Patients with Acute Myocardial Infarction Treated with Primary 
Percutaneous Coronary Intervention: Multicenter Randomized PRAGUE-18 Study, 
která zazněla v sekci HOT-LINES a ve stejné době byla online publikována v časo-
pise CIRCULATION s Impact faktorem 17.014. Projekt byl ve FN Brno realizován ve 
spolupráci intervenčních kardiologů a Oddělení klinických studií. 
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Paní doktorko, s jaký-
mi potížemi za Vámi do 
ambulance onkologické 
sexuologie přicházejí pa
cienti muži nejčastěji?

Muže trápí nejčastě-
ji neschopnost dosažení 
a udržení erekce (erektilní 
dysfunkce, ED), absence 
orgasmu a ejakulace, re-
trográdní ejakulace, ale 
i předčasná ejakulace, sní-
žení sexuální apetence, 
bolestivá erekce či pares-
tézie genitálu. Největší 
zastoupení v ambulanci 
mají muži s karcinomem 
prostaty, kolorektálním 
karcinomem, ale i hema-
toonkologickými onemoc-
něními.

Co jim můžete nabíd-
nout? Pomůžete každé-
mu nebo jen části pa
cientů?

Pokud se týká nejčastěj-
šího problému, kterým 
je ED, tak v dnešní době 
disponujeme takovými 
možnostmi v léčbě, který-
mi jsme schopni pomoci 
téměř 100 % postižených 
mužů. V první linii doporu-
čujeme perorální tableto-
vou léčbu inhibitory fosfo-
dieserázy 5, ve druhé linii 
intrakavernózní aplikaci 
prostaglandinu E1, třetí 
linie léčby je implantace 
penilní protézy.  

Rozšířily se možnosti 
léčby v posledních při-
bližně pěti letech?

Naprostý zlom v terapii 
ED znamenal nástup prv-
ního inhibitoru PDE5, sil-
denafilu (Viagra) v roce 
1998. V počtu klinických 
studií a úspěšně léčených 

pa cientů s ED sildenafil nebyl překonaný. 
V roce 2014 rozšířil skupinu inhibitorů fos-
fodiesterázy 5 (sildenafil, tadalafil, vardena-
fil) avanafil. Přibyl nefarmakologický způsob 
léčby ED pomocí rázové vlny. Ta je však 
určena mužům s endoteliální dysfunkcí či 
aterosklerózou, tzn. pacientům s vaskulární 
etiologií ED, např. diabetikům, hypertoni-
kům, mužům s dyslipidemií či ICHS. Pro pa-
cienty s kolorektálním karcinomem či karci-
nomem prostaty tato metoda léčby primárně 
určená není.

A co ženy – s jakými potížemi do Vaší am-
bulance nejčastěji přicházejí?

Ženy přicházejí pro ztrátu sexuální touhy 
v souvislosti s onkologickým onemocněním, 
poruchou lubrikace (vzrušivosti), která má 
nejčastěji neurogenní příčinu, ale i pro orgas-
tické potíže.

Jak jim můžete pomoci? Je i zde patrný 
pokrok v terapii?

Bohužel v terapii ženských sexuálních dys-
funkcí vidíme jen špičku ledovce. Zdálo se, 
že se blýská na lepší časy objevem fliban-

serinu (v ČR není dosud registrovaný), ale 
výsledky klinických studií mírní naše očeká-
vání. Je to i tím, že ženské sexuální dysfunk-
ce mají multifaktoriální etiologii s význam-
nou psychogenní komponentou a ovlivněním 
i vztahovými problémy. 

Jak velké procento lidí léčících se s onko-
logickým onemocněním má potíže se se-
xuálním životem? Jaká část z nich přichá-
zí svůj problém řešit?

Onkologické onemocnění více či méně naru-
ší partnerský sexuální život u všech pacientů 
a jejich partnerů. Jen zlomek z nich řeší svůj 
sexuální problém s lékařem. V souvislosti 
s onkologickým onemocněním se objevuje 
ztráta sexuální apetence, ztráta pohlavní role 
(amputace penisu, pochvy), porucha vzruši-
vosti (erekce, lubrikace), porucha orgasmu/
ejakulace, bolestivý sexuální styk a porucha 
plodnosti. Sexuální apetenci/touhu snižuje 
chemoterapie a hormonální léčba. Erotogen-
ní zóny mohou být poškozeny po chirurgic-
kých výkonech a radioterapii. Chemoterapie 
cytostatiky může způsobovat jak poškození 
periferních nervů, tak poškození CNS a tím 
negativně ovlivňovat sexualitu. Periferní neu-

ropatie zapříčiněna některými cytostatiky 
způsobuje parestézie a necitlivost vedou-
cí k poruše vzrušivosti. Neuropatie auto-
nomních nervů může vést k dysfunkci jak 
erekce, tak i ejakulace. Porucha je obvykle 
reverzibilní a mizí po týdnech až měsících 
po skončení léčby. Sexualitu a sexuální ži-
vot negativně ovlivňují i psychické potíže 
nemocného. Klesá sebedůvěra, nemocný 
se obává ztráty sexuálního partnera nebo 
se naopak bojí sexuální vztah navázat. Ne-
mocní se obávají, že jejich tělo ztratí pro 
partnera přitažlivost, mohou trpět studem 
při svlékání, ale obávají se i lítosti partne-
ra. Na sexualitu onkologicky nemocného 
negativně působí únava, deprese, úzkost, 
zármutek, bolest, fyzické omezení, sociální 
izolace, ale i váznoucí komunikace s part-
nerem. 

Může pacient po úspěšném boji s rako-
vinou čekat obnovu plného sexuálního 
života?

To nelze jednoznačně říci, je to velmi in-
dividuální. Závisí to na druhu nádorového 
onemocnění, stádiu nemoci, ale také na 
samotném pacientovi, jeho adaptačních 
schopnostech a copingových strategiích. 
Muž s karcinomem prostaty po radikální 
prostatektomii nikdy nebude mít ejakula-
ci, bude dosahovat tzv. suchého orgasmu. 
Zatímco jeden pacient ztrátu ejakulace 
bude vnímat velmi rušivě, jiný se na tuto 
skutečnost zadaptuje a svůj sexuální život 
bude považovat za plnohodnotný. Muž se 
stomií po operaci karcinomu rekta bude 
mít těžkosti s realizací sexu se stomií, 
bude se obávat úniku plynů a zvukových 
efektů během soulože, bude to pro něj těž-
ce řešitelný problém. Jiný pacient se na-

učí svoje tělo a pochody zvládat a stomii 
vezme jako přirozenou část těla. Žena po 
mastek tomii může a nemusí vnímat změ-
nu těla jako handicap. Naší terapeutickou 
snahou je navrátit onkologicky nemocným 
schopnost realizace sexuální aktivity, tzn. 
obnovit funkci erekce, u žen lubrikace, 
a také vrátit sexuální touhu a hlavně ra-
dost ze sexu. Vždy je zásadní podpora 
sexuálního partnera, komunikace o sexu, 
odhození strachu a studu. 

Která onkologická diagnóza je dnes nej-
častější u mužů a která u žen? 

U mužů je v incidenci a prevalenci na prv-
ním místě karcinom prostaty (PCa), u žen 
karcinom prsu. Prevalence obou těchto ná-
dorů přesáhne v roce 2020 v ČR stotisíco-
vou hranici.

Přibývá nemocných s touto diagnózou? 
Očekává se do budoucna další nárůst 
nebo pokles počtu nemocných?

Nemocných s karcinomem prostaty i prsu 
přibývá a v následujících letech očekáváme 
dle statistiků nárůst počtu nemocných celo-
světově i v ČR. Příznivou zprávou je, že po-

čet úmrtí na oba tyto nejvíce 
frekventované nádory klesá.

Čím to je? Co může člověk 
udělat, aby se tomuto one-
mocnění vyhnul?

Na zvýšeném počtu nově 
diagnostikovaných pacientů 
s karcinomem prsu a prostaty 
se podílí včasná diagnostika, 
prodlužující se věk, ale i ge-
netická predispozice těchto 
onkologických onemocnění. 
Nelze jednoznačně říci, které 
okolnosti zvyšují riziko vzni-
ku karcinomu prostaty, proto 
primární prevence má pouze 
obecná pravidla, týkající se ži-
votosprávy a zdravého životní-
ho stylu. Sekundární prevence 
spočívá v časné diagnostice 
PCa, především pomocí vy-
šetření prostatického speci-
fického antigenu (PSA), což je 
specifická bílkovina tvořící se 
ve žlázkách prostaty, a pomo-
cí digitálního rektálního vyšet-
ření. Plošný screening PSA je 
stále předmětem diskuzí, ale 
převládá rezervovaný přístup. 
V boji proti rakovině prsu je 
prioritní časná detekce a zvy-
šování efektivity léčby. V rám-
ci prevence je důležité ovliv-
nění tzv. modifikovatelných 
faktorů, jako je zdravý životní 
styl, fyzická aktivita, stravo-
vací návyky a zábrana expo-
zice karcinogenům (radiační 
záření a xenobiotika). K fak-
torům nemodifikovaným patří 
věk a genetická predispozice, 
ženy s genetickým rizikem by 
měly být dispenzarizovány. 
Včasná diagnostika spočívá 
v pravidelných screeningo-
vých mamografických vyšet-
řeních. 

ROZHOvOR S LÉKAřKOU SEXUOLOGICKÉHO ODDĚLENí FN BRNO MUDR. TAťáNOU ŠRáMKOvOU
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KONEC SEXU MUDr. Taťána Šrámková, CSc.
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kračují dále na rentgenové vyšetření, 
lůžkové oddělení a prohlédnou si také 
operační sál, kde denně dvě až tři děti 
končí právě pro nějaké poranění.
Aby nebylo setkání s prevencí dětských 
úrazů jednorázové, jsou všechny škol-
ní kolektivy upozorněny na vytvořený 
interaktivní webový portál, který znovu 
shrne všechna rizika dětských úrazů, 
připomene dětem, co všechno u nás 
mohly vidět a co všechno se dozvěděly 
v rámci primární, sekundární i terciární 
úrazové prevence. Podpora Norských 
fondů nám umožňuje každému z dětí 
předat praktické dárky ve formě reflex-
ních prvků a informačních tiskovin, ve 
kterých se opět nachází jakési shrnutí 
toho základního, co by si měly z našich 

preventivních programů odnést. 
Dnešní děti jsou zvyklé na elektronické 
a interaktivní výukové materiály, proto 
jsme v rámci projektu vytvořili instruk-
tážní videosekvence, ve kterých je náš 
průvodce dětskými úrazy, chlapeček 
Hugo, viděn v nejběžnějších situacích, 
které se dětem denně mohou stát. Na 
těchto videosekvencích jsou zobraze-
na největší rizika a při jejich prohlížení 
s dětmi diskutujeme nad tím, jak se této 
situaci mohlo předejít. Vrcholem elek-
tronické podpory protiúrazové prevence 
je interaktivní hra, ve které děti samy 
doprovází Huga jednotlivými místnostmi 
a venkovními prostory svého domu tak, 
aby se bez úrazu a bez úhony dostal až 
k pokladu. Interaktivní hra je ke stažení 

nejen v prostředí stolních počítačů, ale 
také v přenosných zařízeních včetně 
mobilních telefonů.
V průběhu června proběhly první tes-
tovací programy, kdy naše připravené 
prostory navštívily první školky a školy. 
Reakce jak dětí, tak učitelů byly velmi 
pozitivní a všichni se shodli na tom, 
že tato přímá forma prevence je nejú-
činnější. V okamžiku, kdy děti vidí na 
svých vrstevnících, že se to opravdu 
může stát každému, stávají se vníma-
vými a mnoho z těchto dětí mělo velmi 
silný zážitek, o kterém ještě dlouho po 
opuštění oddělení hovořily.
Na webových stránkách Fakultní ne-
mocnice Brno a na stránkách projektu 
www.detibezurazu.cz bude od konce 
srpna možnost přihlášení jakéhokoliv 
školního kolektivu. Od září 2016 jsme 
připraveni dva až tři výukové programy 
týdně realizovat. Nesmíme zapomenout 
na velmi důležitou úlohu Policie ČR 
v dětské úrazové prevenci, neboť ty nej-
těžší úrazy dětí jsou generovány právě 
situacemi v dopravě. Policisté jako naši 
partneři vytvořili rovněž výukový pro-
gram, který si mohou školní kolektivy 
zvolit. V připraveném výukovém pro-
středí naší kliniky tak absolvují setkání 
se všemi složkami záchranného systé-
mu a seznámí se s jejich prací.
Sestavením preventivních programů 
pro děti tak Centrum dětské traumato-
logie FN Brno doplnilo poslední mezeru 
ve své činnosti a kromě precizní léčeb-
né péče bude realizovat i vysoce odbor-
nou a doufejme, že i účinnou, preven-
tivní péči. Těšíme se na všechny děti 
a jejich dospělý doprovod, kterému není 
lhostejné, že žádný z dětských úrazů se 
nemusel stát.
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Již od prvního okamžiku tvorby progra-
mu a náplně preventivních programů 
bylo jasné, že se bude jednat o trochu 
jiné vzdělávání dětí. V čase vyhraze-
ném pro úrazovou osvětu totiž nejde 
pouze o strohé varování před tím, které 
úrazy jsou nejčastější a která rizika jsou 
pro které věkové kategorie nejvyšší. 
Děti, které navštíví naši kliniku, si kro-
mě těchto poznatků budou moci popoví-
dat se stejně starým kamarádem, který 
je aktuálně na Klinice dětské chirurgie, 
ortopedie a traumatologie léčen. Budou 

si moci také vyzkoušet, jak se jednotlivé 
zlomeniny a další úrazy léčí, k čemuž 
slouží velmi věrné modely kostí a origi-
nální materiál určený pro správnou os-
teosyntézu neboli nápravu tvaru úlomků 
kostí. V nabitém časovém harmonogra-
mu je značná část věnována prohlídce 
celého záchranného řetězce, který se 
odehrává po přijetí zraněného dítěte do 
naší nemocnice. Děti se tak podívají na 
příjmovou ambulanci, sádrovnu, kde si 
mohou zkusit, jaké to je mít zasádro-
vanou horní nebo dolní končetinu, po-

Pokud se zraní dítě, je to pro všechny vždy velmi stresující situace. 
Centrum dětské traumatologie Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a trau-
matologie se se zraněnými dětmi setkává každý den. více než 50 dětí 
se denně dostaví do našich ambulancí, protože se zranily a potřebují 
odborné ošetření, denně pečujeme průměrně o deset nových zlomenin 
a přibližně pět dětí musíme každý den přijmout na traumatologické lůžko 
k ústavní léčbě.

KLINIKA DěTSKé CHIRURGIE 
ZAHÁJILA VýJIMEČNé 
PREVENTIVNÍ PROGRAMy

prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.

ZÁKLADNÍ POJMy:
Primární prevence – předcházení celému úrazovému ději, soubor opatření, aby 
se úraz vůbec nestal.
Sekundární prevence – v okamžiku, kdy se úraz stane, realizovat všechna opat-
ření, aby se jeho následky minimalizovaly (první pomoc, odstranění příčiny, rych-
lý transport do adekvátního zařízení, správná diagnostika a léčba).
Terciární prevence – po ukončení léčby úrazu motivovat pacienty k návratu do 
běžného života.

Trauma jako takové je do 25 let věku 
nejčastější příčinou hospitalizace v 
celé naší společnosti. Je to nejčas-
tější příčina úmrtí až do 40 let věku, 
kdy se na první místo dostávají ne-
moci oběhové soustavy. Je třeba si 
společně říci, že úraz je onemoc-
nění, které se nikdy nemuselo stát 
a kterému se dalo vždy předejít. 
Naším hlavním úkolem je samo-
zřejmě každý takový úraz správně 
a pokud možno bez následků vy-
léčit. Opomíjenou částí naší práce 
je šíření preventivních opatření a 
výchova dětské populace včetně je-
jich rodičů k bezpečnému chování. 
Díky grantu podpořenému Norský-
mi fondy se nám podařilo realizovat 
projekt, ve kterém jsme se právě na 
prevenci dětských úrazů zaměřili.
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Operovaný chlapec se narodil s roz-
sáhlým poškozením velké části pra-
vé mozkové hemisféry (její cystickou 
encefalomalacií). V důsledku toho se 
u něj už ve třech měsících rozvinula 
závažná forma epilepsie s mnoho-
četným denním výskytem infantilních 
spazmů. I přes veškeré úsilí lékařů 
KDN se záchvaty nepodařilo zkom-
penzovat. Chlapec užíval antiepilep-
tika i jejich kombinace, ale záchvatů 
naopak přibývalo. Rovněž se progre-
sivně zhoršovala i původně pouze 
jednostranná specifická elektroen-
cefalografická (EEG) epileptiformní 
abnormita vlevo, a to až do obrazu 
difuzní hypsarytmie. Ozřejmovalo se 
prohlubující se opoždění psychomo-
toriky a levostranná porucha hybnosti 

(hemiparéza). Bylo jisté, že jak roz-
sáhlé strukturální poškození pravé 
mozkové hemisféry, tak i nekompen-
zované epileptické záchvaty i roz-
sáhlá hrubá epileptiformní abnormita 
na EEG zcela blokují možnosti klinic-
kého zlepšení a s vysokou pravdě-
podobností postupně dojde i k funkč-
nímu poškození dosud zdravé levé 
mozkové hemisféry s progresivním 
zhoršením kognitivních funkcí, be-
haviorálních funkcí a stávajícího hyb-
ného postižení. 
Ze všech těchto vážných důvodů 
byla lékaři KDN velmi záhy zvážena 
možnost epileptochirurgického vý-
konu, což bylo definitivně schváleno 
multioborovou indikační komisí Cen-
tra dne 29. 3. 2016. 

Náročná operace mozku vyžadovala několika-
měsíční víceoborovou přípravu a spolupráci i se 
zahraničním odborníkem Bertilem Rydenhagem 
z univerzity v Göteborgu. Dne 30. 6. 2016 i za 
jeho účasti byla úspěšně a zcela bez komplikací 
provedena funkční  hemisferektomie vpravo. Pro 
expanzívní chování pooperační pseudocysty byl 
následně zaveden cystoperitoneální shunt.
Chlapec je nadále již ambulantně v péči lékařů 
KDN a několika dalších pracovišť v Dětské ne-
mocnici a v péči obětavých a pečlivých rodičů. 
K naší radosti pooperačně epileptické záchvaty 
ustaly a rovněž došlo ke zlepšení specifické epi-
leptiformní abnormity v EEG, kdy se nález nad 
levou mozkovou hemisférou prakticky normali-
zoval. Během intenzivní rehabilitace se dokonce 
zlepšuje také původně středně těžké levostran-
né hybné postižení. Na nastartování případného 
pozitivního trendu behaviorálních a psychoso-
ciálních funkcí je ještě brzy, ale díky spoluprá-
ci a výkonu týmu lékařů v rámci Centra vysoce 
specializované péče pro farmakorezistentní epi-
lepsie dala provedená funkční hemisferektomie 
chlapci naději příznivě modulovat tíži vrozeného 
postižení a minimalizovat neblahé důsledky epi-
leptických záchvatů, které by bez operace zůstaly 
nekompenzovány.

v květnu tohoto roku byla v rámci Centra vysoce specializované 
péče pro farmakorezistentní epilepsie MZ ČR úspěšně realizována 
náročná a v České republice ojedinělá epileptochirurgická opera-
ce mozku u malého osmiměsíčního chlapce s farmakorezistentní 
epilepsií, který je sledován a léčen lékaři Kliniky dětské neurologie 
LF MU a FN Brno (KDN).

ÚSPěŠNÁ EPILEPTO-
CHIRURGICKÁ OPERACE 
OSMIMěSÍČNÍHO CHLAPCE

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

PODĚKOváNí MAMINKy 
PACIENTA KDIN
Touto cestou chci poděkovat celému per-
sonálu v Dětské nemocnici na infekčním – 
lůžkovém oddělení 54. Velké díky patří paní 
doktorce Klapačové. Škoda, že takových lé-
kařů není u nás více! A především chci po-
děkovat všem sestřičkám na tomto oddělení. 
Nenašla se tam ani jedna, se kterou bychom 
nebyli spokojeni. Úžasný přístup k dětem 
i rodičům. V takto nepříjemných životních 
situacích dokázaly svým úsměvem a chová-
ním podpořit nejen mě, ale i mou dceru, která 
tam byla tři týdny. Mockrát děkuji. 

L. S.

PODĚKOváNí RODIČů 
PACIENTA DN
Chtěla bych moc poděkovat lékařskému 
a nelékařskému kolektivu v Dětské nemoc-
nici na ORL ambulanci, na oddělení 20 – 
ORL, COS. Děkujeme všem za citlivý přístup 
a vstřícnost.

Rodiče Š. Š.

zajímavost

EEG nález iniciálně: nad pravou mozkovou hemisférou a středočárově výboje 
specifické epileptiformní aktivity charakteru inkompletních „suppresion bursts“ 
(elektrody se sudými čísly).

Předoperační EEG nález: difuzní specifická epileptiformní aktivita oboustranně 
charakteru kontinuální hypsarytmie.

Pooperační EEG nález: vlevo (elektrody s lichými čísly) zlepšení do prakticky 
normálního EEG nálezu a vpravo (elektrody se sudými čísly) abnormní záznam 
v základní aktivitě s nízkou amplitudou a oploštěním křivky. Výrazné zlepšení 
nálezu s úplným vymizením patologie nad levou mozkovou hemisférou zvláště ve 
srovnání s předoperačním nálezem, ale i iniciálním EEG záznamem.

Epilepsie je chronickým onemocněním 
mozku, které se projevuje opakovanými 
a neprovokovanými epileptickými záchvaty. 
Dětství a mládí je typické vysokou četností 
tohoto onemocnění. Udávaná prevalence 
je 1–3 %. Zhruba jedna třetina pacientů je 
farmakorezistentních čili nereagujících na 
standardní léčbu antiepileptiky. Přitom u vy-
víjejícího se mozku může špatně kompen-
zovaná epilepsie s nepotlačenými záchvaty 
poškozovat jeho funkci až s mentálním hor-
šením a rezultovat i v abnormální behavio-
rální profil dítěte. 
KDN je již od svého vzniku v roce 1981 úzce 
specializována a vybavena právě na terapii 
epilepsie včetně léčby těch nejzávažnějších 
pacientů. V rámci své superspecializované 
činnosti v Centru vysoce specializované 
péče pro farmakorezistentní epilepsie MZ 
ČR (dříve Centru pro epilepsie Brno) jsme 
schopni našim pacientům zcela individuálně 
nabídnout komplexní diagnostiku a veškeré 
existující terapeutické modality. Kromě far-
makoterapie tedy i epileptochirurgii včetně 
vagové stimulace a léčbu ketogenní dietou.
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Fakultní nemocnice Brno ve spolupráci se společností Trade FIDES připravila počátkem června seminář na 
téma Integrace bezpečnostních a ostatních technologií používaných ve zdravotnických zařízeních 2016. FN 
Brno tím pokračuje ve zkvalitňování služeb vlastního Centrálního velínu, tedy pracoviště, které bylo jako první 
otevřeno v České republice s cílem integrovat technické, zdravotnické a krizové dispečerské záležitosti. Nový 
velín mj. zrychluje komunikaci mezi záchrannou službou a nemocnicí. v tuzemsku takové pracoviště nemá 
žádné jiné zdravotnické zařízení. 

vEDOUCí CENTRáLNíHO vELíNU MGR. RENATy vALENTOvÉ JSME SE ZEPTALI: 

Proč je velín FN Brno v ČR ojedinělý?

Centrální dispečink je koncipován jako 
jedinečná modulární integrační platfor-
ma vytvořená pro spojení zdravotnic-
kých, bezpečnostních a ostatních tech-
nologií, které jsou ovládány z jednoho 
centrálního velínu. Propojení do inte-
gračního a monitorovacího systému La-
tis umožňuje následné přidávání, moni-
torování a ovládání dalších technologií 
a umožní snadnější implementaci všech 
systémů při důsledném dodržování ky-
bernetické bezpečnosti.

V čem byl seminář přínosný?

Semináře se zúčastnilo více než dva-
cet zástupců nemocnic z ČR a záměr 
FN Brno seznámit a informovat ostatní 
nemocniční zařízení o nepopiratelné je-
dinečnosti Centrálního velínu podpořila 
i účast bezpečnostního a krizového ře-
ditele Ministerstva zdravotnictví. Kladné 
ohlasy a diskuse všech účastníků semi-
náře při závěrečné prohlídce Centrální-
ho velínu potvrdily, že záměr seznámit 
širokou odbornou veřejnost s řešením 
FN Brno byl správný.

Jaký další vývoj v oblasti bezpeč-
nostních technologií lze očekávat?

Integrace bezpečnostních technologií 
umožní rychlé, efektivní reakce na jaký-
koliv druh incidentu. Urychlí zásah fyzic-
ké ochrany, umožní interaktivní ovládá-
ní různých bezpečnostních i ostatních 
systémů. Dohlédne na důkladné plnění 
prvků kybernetické bezpečnosti, která 
se stává nutnou součástí všech pracov-
ních činností nejen ve zdravotnických 
zařízeních.

V CENTRÁLNÍM VELÍNU 
SE HOVOŘILO O BEZPEČ-
NOSTNÍCH TECHNOLOGIÍCH

Mgr. Renata Valentová

FN BRNO OŠETřOvALA 
Už PřES 200 PACIENTů  
SE žLOUTENKOU
Od začátku roku už bylo na Klinice infekčních 
chorob FN Brno hospitalizováno celkem přes 210 
pacientů. V minulých letech to bylo do deseti pa-
cientů ročně.

Jak lidé poznají, že mají žloutenku? 
„Nespecifické příznaky, jako je únava, bolesti bři-
cha, nevolnost, zvracení, průjem, teploty,“ vysvět-
lil MUDr. Petr Husa. „Příznakem, který většinou 
nakažené přivede k lékaři, je žloutnutí očí a ná-
sledně i kůže. Moč má také tmavší barvu. U dětí a 
asi 10 % dospělých je infekce bezpříznaková, což 
napomáhá šíření infekce.“

Jak se proti ní bránit?
„Nejúčinnější prevencí je včasné očkování. Dvě 
dávky vakcíny zajišťují zpravidla celoživotní 
ochranu. Běžnou prevencí je časté a důsledné 
umývání rukou po použití toalety, před jídlem a 
jeho přípravou. Šíření kontaminovanou vodou je 
v ČR díky vysokým standardům úpravy vody ne-
pravděpodobné. Samozřejmou součástí prevence 
šíření nákazy je povinná izolace nemocných na 
infekčních odděleních.“

Čím si vysvětlujete, že právě letos je tato infek-
ce velmi rozšířená?
„Menší regionální epidemie hepatitidy A jsou běž-
né a vyskytují se v posledních letech opakovaně 
(pražská epidemie v letech 2008–2010, v Karlo-
varském kraji v roce 2015). Nákaza se prakticky 
vždy šíří primárně v socioekonomicky níže posta-
vených skupinách, jako jsou bezdomovci, narko-
mani a následně jsou postiženi jejich rodinní pří-
slušníci a známí, kteří jsou s nimi v kontaktu.“

zajímavost
Seminář zahájil ředitel 
FN Brno MUDr. Roman 
Kraus, MBA. Na pořadu 
byly krátké bloky, napří-
klad Ing. Lukáš Moravec 
vystoupil na téma Bez-
pečnostní požadavky a 
standardy z pohledu EU, 
hned po něm zazněla 
přednáška Ing. Aleše 
Špidly Úroveň fyzického 
a kybernetického zabez-
pečení ve zdravotnických 
zařízeních v ČR. Před-
nosti integrace bezpeč-
nostních, zdravotnických 
a ostatních technologií 
prezentovala přednáškou 
společnost Trade FIDES.

CENTRÁLNÍ VELÍN FN BRNO 

Centrální velín FN Brno je technické, zdra-
votnické a krizové dispečerské pracoviště. 
Týmová spolupráce je využita zejména v kri-
zových stavech, při hromadném příjmu pa-
cientů, evakuaci, v ohrožení nebo ve stavu 
havárie. Nově vytvořené dispečerské cent-
rum se skládá ze tří částí, a to z technického, 
zdravotnického a krizového dispečinku. Na to 
pak přímo navazuje prostor pro krizový štáb, 
jenž má možnost samostatného vstupu. Celý 
dispečerský systém má jednotné ovládání ko-
munikací, technologií a událostí. Jako celek 
pak poskytuje příslušný nástroj pro krizové 
řízení nemocnice.
Velín má ještě další důležitou úlohu, která 
slouží pouze bohunické nemocnici. Spojením 

technické, zdravotnické a krizové části, které 
dosud pracovaly odděleně, se zlepšila vnitř-
ní komunikace a ušetřil čas. Systém na svo-
lávání týmu je schopen v nočních hodinách 
ušetřit dvacet až třicet minut. Zprávu obdrží 
lékaři na svůj mobilní telefon okamžitě, ať 
jsou kdekoli v nemocnici. V případě jakého-
koliv bezpečnostního incidentu zaznamená 
událost grafický a monitorovací systém Latis, 
který integruje a ovládá různé bezpečnostní 
i ostatní technologie včetně nově vybudova-
ného kamerového systému, který je propojen 
s unikátním synoptickým prohlížečem událos-
tí BriefCam.  

DATOVÁ VěTA
V minulém roce se FN Brno podílela na projektu „Bezpečný 
region – Zdravotnictví“, který se soustředil na zajištění těsněj-
ší spolupráce. Došlo k vybudování společného dispečerského 
pracoviště FN Brno a FN u sv. Anny v Brně. Tento Centrální dis-
pečink je fyzicky umístěn v areálu FN Brno s tím, že Centrální 
dispečink je hlavním partnerem v komunikaci se Zdravotnickým 
operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby (ZOS 
ZZS) na území Jihomoravského kraje. Přes tento dispečink 
jsou na cílová příjmová místa fakultních nemocnic distribuová-
ny datové věty popisující stav transportovaného pacienta v ne-
měnné, strukturované podobě vycházející ze zásad urgentní 
medicíny. 

POČET USKUTEČ-
NěNýCH PŘISTÁNÍ 
NA NOVéM HELI-
PORTU HEMS1:

Říjen 2015  20

Listopad 2015  25

Prosinec 2015  12

Leden 2016  10

Únor 2016  28

Březen 2016  21

Duben 2016  24

Květen 2016  29

Červen 2016  42

Červenec 2016  45

Srpen 2016 do 15. 8.  16

Celkem 272 příletů.
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Způsob výživy novorozence je mimo 
jiné závislý na gestačním stáří a s tím 
související zralostí GIT. Ten prochází 
zejména v posledních dvou týdnech em-
bryonálního období rychlým vývojem. 
Na konci 12. týdne je GIT průchodný, ve 
25. t. g. je již schopen trávení a vstřebá-
vání živin. Avšak plné funkce dosahuje 
zažívací trakt až kolem 36. t. g., kdy již 
nemívá novorozenec obtíže s příjmem 
a využitím stravy. K přirozenému příjmu 
stravy je třeba dobré koordinace sání, 
polykání a dýchání. První sací pohyby 
se objevují již v 9. týdnu embryonálního 
období, ve 24. týdnu je vyvinutý sací re-
flex, jisté efektivnosti sání dosahuje no-
vorozenec okolo 31. t. g. a nutritivního 
sání přibližně ve 33. t. g. Do čtyř měsíců 
saje dítě reflexivně, v pozdějším období 
je sání řízeno vůlí. 

PROFIT MATEŘSKéHO 
MLéKA (MM)
Význam MM byl prokázán četnými studi-
emi, a tak se po období preference počá-
tečních formulí odborná veřejnost znovu 
přiklonila k přirozené výživě. 
MM se plně adaptuje na potřeby novo-
rozence. Zastoupení jednotlivých složek 
se mění nejen s ohledem na gestační 
a postnatální věk novorozence, ale někte-
ré i v průběhu kojení.  Kromě výživových 
složek (cukry, tuky, bílkoviny) obsahuje 
MM enzymy, které umožňují jejich využi-
telnost, imunoproteiny, které mají zásadní 
význam pro imunitu novorozence, a další 
složky s vlivem na pozitivní vývoj orga-
nismu novorozence (vývoj CNS, sítnice, 
ochrana sliznice GIT, podpora motility 
střev – prevence NEC...). Tyto nejdou im-

plementovat do žádné z počátečních for-
mulí. Bohužel tepelným ošetřením MM, 
jak v některých případech ukládá legisla-
tiva, dochází k jejich degradaci. Proto je 
snahou zajistit novorozenci mléko nativní, 
čerstvé, a to již při zahájení enterální vý-
živy podáním kolostra vlastní matky.

PODPORA LAKTACE
Oxytocin je považován za hormon od-
povědný za vazbu mezi dítětem a mat-
kou neboli bonding hormone. Pozitivně 
jeho produkci ovlivňuje přímý kontakt 
s dítětem nebo alespoň pohled na jeho 
fotografii. 
Velmi významným prvkem v nástupu, roz-
voji a udržení laktace je časné a pravidel-
né přikládání novorozence k prsu nebo 
alespoň časné a pravidelné odsávání 
nejlépe u lůžka dítěte. Matka musí sama 
uvěřit, že kojit bude, tzv. trik důvěry, musí 
být v dobré psychické pohodě. Důležitou 
roli hraje blízký kontakt matky a novoro-
zence bez závislosti na typu péče posky-
tované novorozenci (klokánkování a za-
pojení matky do péče i na JIRPN).

PODPORA VýŽIVO-
VýCH REFLEXů NO-
VOROZENCE (HLEDA-
CÍ, SACÍ A POLyKACÍ)
U fyziologických novorozenců je třeba 
navést mámu a novorozence k jakési 
souhře, která je oběma daná přírodou. 

Jinak je tomu u novorozenců nezralých. 
Chceme-li, aby novorozenec „rád“ přijí-
mal stravu, je třeba eliminovat negativní 
stimuly, které by si spojil s jejím příjmem 
(nepodávat MM jako tišící prostředek bo-
lesti, ale využít sacharózu), sání nespojit 
s pocitem dušení (přerušit sání v počát-
ku příznaků dušnosti), podávat MM „dob-
ré“ chuti a teploty, nejlépe nativní (chuť 
negativně ovlivňuje příliš vysoká teplota 

při tepelném ošetření – pasterizaci – 
a pomalé zchlazení) aj. 
Významným prvkem je klokánkování 
s možností kontaktu s prsní bradavkou 
– blízký kontakt kůže na kůži, kdy si no-
vorozenec zvyká na vůni matky ve spoji-
tosti s příjemným stimulem.
V žádné věkové kategorii není vhodné 
„prokládat“ kojení krmením z láhve. Sání 
z prsu a savičky je rozdílné a pro no-
vorozence matoucí. Přirozenější je pro 
všechny zralostní kategorie sání z prsu, 
při kterém rychleji novorozenec zkoordi-
nuje sání, polykání a dýchání.

PODPORA PŘIROZENé 
VýŽIVy NOVOROZENCů 
NA NEONATOLOGICKéM 
ODDěLENÍ FN BRNO
Koncept vývojové péče na Neonatologic-
kém oddělení FN Brno zahrnuje i pod-
poru přirozené výživy, tedy podávání 
mateřského mléka, a to i novorozencům 
extrémně nezralým. Dílčí cíle ošetřova-
telských intervencí se různí s ohledem 
na gestační stáří novorozence. Konečný 
cíl je společný pro všechny kategorie no-
vorozenců – plné kojení.
Na oddělení fyziologických novorozenců 
je snaha dosáhnout zvládnutí techni-
ky kojení a plně kojeného novorozence 
v době propuštění do domácí péče. Je to 
přirozený proces, kde hlavní činností se-
stry je podpora a edukace matky vedoucí 
k souladu s dítětem. Doba hospitalizace 
je stanovena na 72 hodin. Není-li někte-
rý z cílů dosažen, je nabídnuta mamince 
možnost využít pobytu na pokoji průvod-
ce hospitalizovaného dítěte. 
Na oddělení intermediární péče (IMP) 
do přirozených procesů vstupuje střední 
a lehká nezralost či onemocnění dítěte. 
V prvopočátku je hlavním cílem v souvis-
losti s výživou dítěte zajištění psychické 
pohody matky, rozvoj a udržení laktace 
a podpora sacích reflexů novorozence... 

Celý text bude zveřejněn v následujícím 
týdnu na www.fnbrno.cz/aktuality.

Hranice viability je v ČR stanovena na 24. týden gravidity (t. g.). K při-
rozenému způsobu přijímání stravy kojením je dlouhá cesta. To, co je 
s velkým profitem přirozené pro donošeného zdravého novorozence, jen 
obtížně využívá nemocný či nezralý novorozenec.

PODPORA PŘIROZENé 
VýŽIVy NOVOROZENCE

Mgr. Pavla Opálková, Mgr. Stanislava Zmeškalová

Graf: Způsob krmení velmi nezralých novorozenců bez RI a v RI.
Graf porovnává skutečnost před možností péče o dítě v systému RI (modré sloupce) a s mož-
ností péče o dítě v systému RI (červené sloupce). Došlo k výraznému vzestupu plně kojených 
dětí z kategorie velmi nezralých ve 29. až 32. t. g. ze 12 % na 65 %.

Nejmenším miminkem přelože-
ným na RI byla holčička naroze-
ná ve 29. t. g., s p.h. 740 g. Na 
IMP byla přeložena v 10 dnech 
věku a s maminkou byla slou-
čena na pokoji za další tři dny s 
váhou 790 g. Je hospitalizována 
doposud, krmená výlučně MM 
vlastní mámy a již téměř plně 
kojená.
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Od 1. června 2016 došlo v ČR k dalšímu 
rozšíření programu novorozeneckého 
laboratorního screeningu. Toto rozšíře-
ní bylo realizováno na základě výsledků 
pilotní studie, která byla součástí grantu 
IGA MZ a probíhala v letech 2012–2013 
v Ústavu dědičných metabolických po-

ruch VFN a 1. LF UK v Praze. V jejím 
rámci bylo vyšetřeno téměř 50 000 
vzorků novorozenců z 58 různých po-
rodnic. Z 20 vyšetřovaných metabolic-
kých chorob v této studii se pět ukázalo 
jako vhodných k zařazení do pravidel-
ného screeningového programu. Dne 

31. 5. 2016 tak byl ve Věstníku MZ ČR 
č. 6/2016 vydán novelizovaný „Metodic-
ký návod k provádění novorozeneckého 
laboratorního screeningu a následné 
péče“. Tento metodický návod rozšiřu-
je seznam vyšetřovaných nemocí z pů-
vodních 13 na 18. 

Rozšíření se týká konkrétně pěti dědič-
ných poruch metabolismu – argininé-
mie, citrulinémie I. typu, homocystinurie 
z deficitu cystathionin beta-syntázy, ho-
mocystinurie z deficitu methylentetra-
hydrofolátreduktázy a deficitu biotinidá-

zy. Novorozenecký screening dědičných 
poruch metabolismu se provádí v ČR na 
dvou pracovištích – ve VFN Praha a FN 
Olomouc, a to metodou hmotnostní tan-
demové spektrometrie.
Pravděpodobnost, že právě jeden kon-

krétní vyšetřovaný novorozenec bude tr-
pět některým z výše uvedených onemoc-
nění, je velmi malá. Stane se tak pouze 
u jednoho z přibližně 1 150 narozených. 
Právě jemu ale novorozenecký screening 
pomůže uchránit zdraví a někdy i život. 
Rovněž z ekonomického pohledu má no-
vorozenecký screening (NS) svůj přínos 
– včasný záchyt nemoci v rámci novoro-
zeneckého screeningu sníží náklady na 
léčbu takto diagnostikovaných onemoc-
nění u novorozenců, protože náklady 
na léčbu komplikací vzniklých z pozdně 
diagnostikované choroby bývají mnohem 
vyšší.
Nový „Metodický návod k provádění no-
vorozeneckého laboratorního screeningu 
a následné péče“, který vyšel 31. května 
2016 s platností od 1. června 2016, obsa-
huje i některé další změny.
Byla vypuštěna povinnost provádět novo-
rozenecký screening post mortem u no-
vorozenců, kteří zemřeli před odběrem 
pravidelného screeningu. Další drobné 
změny, doplňky a upřesnění se týkají in-
dikací pro provádění tzv. rescreeningu. 
V novorozeneckém screeningu cystic-
ké fibrózy (NS CF) může dojít ke změně 
algoritmu vyšetřování. Dosud probíhá 
vyšetření ve dvou následných krocích. 

V prvním kroku je to stanovení 
biochemického markeru imuno-
reaktivního trypsinogenu (IRT). 
V případě jeho významně zvý-
šené hodnoty následuje bezpro-
středně vyšetření molekulárně 
genetické (tj. DNA analýza nej-
častějších mutací genu CFTR 
v původním vzorku biologického 
materiálu). Od června 2016 v pří-
padě, že výsledek screeningové-
ho vyšetření imunoreaktivního 
trypsinogenu (IRT) vzbuzuje 
podezření na cystickou fibrózu 
(CF), poskytovatel provádějící 
imunoanalytická vyšetření zajistí 
provedení druhého screeningo-
vého stupně, který spočívá ve 
vyšetření proteinu asociovaného 
s pankreatitidou (PAP) a/nebo ve 
spolupráci s poskytovatelem pro-
vádějícím genetická vyšetření 
molekulárně genetickou analýzu 
nejčastějších a populačně vý-
znamných mutací v genu CFTR 
v původním vzorku, v němž byla 
zjištěna zvýšená koncentrace 
IRT. Zavedení analýzy PAP by 
mělo vést k zefektivnění NS CF 
významným poklesem potřeb-
ných molekulárně genetických 
analýz CFTR genu a tím ke zlev-
nění této části NS, dále by mělo 
snížit záchyt zdravých přenaše-
čů jedné mutace v genu CFTR 
(heterozygotů) a lze očekávat 
i snížení falešné negativity. Mo-
lekulárně genetické screeningo-
vé vyšetření se provádí výhrad-
ně ke snížení falešné pozitivity 
IRT. Výsledek není sdělován zá-
konným zástupcům novorozen-
ce a slouží pouze k uzavření 
screeningu CF jako negativního 
nebo pozitivního.
Metodický pokyn dále přináší 
podrobnější přehled informací 
pro zákonné zástupce novoro-
zence a vzor formuláře písem-
ného informovaného souhlasu 
s novorozeneckým laborator-
ním screeningem. Tyto informa-
ce jsou obsaženy v příloze č. 1 
metodického návodu. Souhlas 
s vyšetřením novorozeneckého 
screeningu může být písemný 
nebo ústní. Má-li informovaný 
souhlas písemnou formu, uloží 
jej poskytovatel zdravotních slu-
žeb ve zdravotnické dokumen-
taci vedené o novorozenci. Pří-
lohou č. 2 metodického návodu 
je také doporučený formulář pro 
záznam o odmítnutí novoroze-
neckého laboratorního screenin-
gu. Jestliže zákonný zástupce 
novorozence odmítá provedení 

novorozeneckého laboratorního 
screeningu, je třeba o tomto od-
mítnutí učinit písemný záznam 
do zdravotnické dokumentace 
vedené o novorozenci. 
Nový metodický návod reaguje 
také na kampaň, kterou vyvolala 
organizace Iuridicum Remedium 
z.s. proti dlouhodobému skla-
dování kartiček NS. Uvedená 
kampaň vedla ke kontrolám Úřa-
du pro ochranu osobních údajů 
na pracovištích provádějících 
novorozenecký screening. Tyto 
kontroly se týkaly skladování 
novorozeneckých screeningo-
vých kartiček v České repub-
lice. V průběhu kontrol nebylo 
shledáno žádné pochybení ze 
strany zdravotnických zařízení. 
V novém doporučeném postupu 
je doba skladování jak DNA po 
analýze genu CFTR, tak i scree-
ningových kartiček jednoznač-
ně uvedena. V případě analýzy 
dědičných změn v genu CFTR 
je DNA izolovaná ze screenin-
gové kartičky a zlikvidována do 
dvou měsíců po provedení testu. 
Dvojité samopropisovací scree-
ningové kartičky, které se pou-
žívají pro odběr krve – žádanky 
(dále jen screeningové kartič-
ky), uchovávají poskytovatelé, 
kteří provedli laboratorní scree-
ningové vyšetření, po dobu pěti 
let. V předchozím metodickém 
návodu platném do 31. 5. 2016 
byla doba skladování stanovena 
na  „minimálně pět let“. Na zákla-
dě pokynů MZ ČR probíhá v sou-
časné době ve FN Brno skartač-
ní řízení, které povede k likvidaci 
všech screeningových kartiček 
starších pěti let.

ZMěNy V NOVORO-
ZENECKéM SCREENINGU 
V ČESKé REPUBLICE

MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., MUDr. Hana Vinohradská

V České republice se tedy od 1. 6. 2016 v rámci novorozeneckého laboratorního screeningu vyšetřuje těchto 18 onemocnění:

 vrozená snížená funkce štítné žlázy (kongenitální hypoty-
reóza – CH),

 vrozená nedostatečnost tvorby hormonů v kůře nadledvin 
(kongenitální adrenální hyperplázie – CAH),

 vrozená porucha tvorby hlenu (cystická fibróza – CF),
dědičné poruchy látkové výměny aminokyselin:

 vrozená porucha látkové výměny aminokyseliny fenyl-
alaninu (fenylketonurie – PKU a hyperfenylalaninémie 
– HPA),

 argininémie (ARG),
 citrulinémie I. typu (CIT),
 vrozená porucha látkové výměny větvených aminoky-

selin (leucinóza, nemoc javorového sirupu – MSUD),
 homocystinurie z deficitu cystathionin beta-syntázy 

(CBS), pyridoxin non-responzivní forma,

 homocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátre-
duktázy (MTHFR),

 glutarová acidurie typ I (GA I),
 izovalerová acidurie (IVA),

dědičné poruchy látkové výměny mastných kyselin:
 deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin se 

středně dlouhým řetězcem (deficit MCAD),
 deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných 

kyselin s dlouhým řetězcem (deficit LCHAD),
 deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s vel-

mi dlouhým řetězcem (deficit VLCAD),
 deficit karnitinpalmitoyltransferázy I (deficit CPT I),
 deficit karnitinpalmitoyltransferázy II (deficit CPT II),
 deficit karnitinacylkarnitintranslokázy (deficit CACT),

dědičná porucha přeměny vitamínů:
 deficit biotinidázy (BTD).

Stanoviska odborné veřejnosti, která se snaží vysvětlit 
přínos dlouhodobějšího skladování screeningových kar-
tiček jako velmi vzácného biologického materiálu použi-
telného ve prospěch pacientů, jsou obsažena například 
ve vyjádření Koordinačního centra pro novorozenecký 
screening, ze kterého vybíráme hlavní odborné argumen-
ty zdůvodňující potřebu dlouhodobého skladování novo-
rozeneckých kartiček:

1) Zpětné ověření nálezu v případě falešné negati-
vity a hledání příčiny selhání screeningu. Některé 
choroby mohou být klinicky zachyceny skutečně až po 
době delší než pět let, z forenzních důvodů jsou kar-
tičky nezbytné pro ověření, zda byl odběr řádně pro-
veden, zda nedošlo k záměně či jiné logistické chybě 
a zda byly přítomny známky nemoci v původní scree-
ningové kartičce.

2) Optimalizace novorozeneckého screeningu pro 
stávající onemocnění a výzkum možností zařazení 
nových chorob. Výzkum prováděný na skladovaných 
novorozeneckých kartičkách vždy probíhá dle platné 
legislativy a respektování etických pravidel výzkumu 
daných mezinárodními úmluvami, zákony č. 372/2011 
Sb. a č. 373/2011 Sb. a doporučeními mezinárodních 
odborných společností. 

Pro úplnost přikládáme na závěr také přehled doby sklado-
vání kartiček v ostatních zemích Evropy (roky): Rakousko 
10; Belgie 5; Bulharsko 20; Chorvatsko 5; Kypr 5; Dánsko 
neomezeně dlouho; Estonsko 100; Francie 1; Srbsko 10; 
Německo 0,25; Řecko 3; Maďarsko 1; Island 20; Irsko 26; 
Itálie 1 až 10 dle regionu; Lotyšsko 7; Litva 25; Lucembur-
sko 8; Holandsko 5; Norsko neomezeně dlouho; Polsko 1; 
Portugalsko 12; Slovensko 20; Slovinsko 10; Španělsko 1 
až neomezeně dlouho dle regionu; Švédsko neomezeně 
dlouho; Švýcarsko 10; Velká Británie 5. 
Pro Českou republiku tedy nyní platí doba skladování pět 
let.

Zdroje:
www.novorozeneckyscreening.cz
Metodický návod k zajištění novorozeneckého laboratorního 
screeningu a následná péče, Věstník MZ ČR č. 6/2016, str. 
2–11.



24 25
téma téma

Na kongresu Evropské hematologické asociace v Kodani proběhlo více 
než 2 232 prezentací. Posléze se vybírá několik nejlepších prezentací, 
které jsou zařazeny do samostatné sekce jako tzv. The best abstracts. 
Letos ze šesti těchto nejlepších sdělení byla dvě, jejichž spoluautoři byli 
z Lékařské fakulty MU a z Fakultní nemocnice Brno − z Interní hemato-
logické a onkologické kliniky: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., a prof. MUDr. 
Michael Doubek, Ph.D.

Pánové, jak jste dosáhli takového mi-
mořádného úspěchu? 

prof. Mayer (M): Domnívám se, že je 
to letitou, systematickou a velmi tvrdou 
prací. Příspěvek, jehož jsem spoluau-
torem, je týmovou mezinárodní prací, 
akademickou, nekomerční, trvající řadu 
let a přinášející v onkologii něco zcela 
nového, pionýrského.
Název abstraktu: Stopping tyrosine 
kinase inhibitors in a very large cohort 
of European chronic myeloid leukemia 
patients: Results of the EURO-SKI Tri-
al. Autoři: J. Richter, F. X. Mahon, J. 
Guilhot, H. Hjorth-Hansen, A. Almeida, 
J. J. Janssen, J. Mayer, K. Porkka, P. 

Panayiotidis, U. Olsson-Strömberg, M. 
G. Berger, J. Diamond, H. Ehrencrona, 
V. Kairisto, K. Machova Polakova, M. 
C. Müller, S. Mustjoki, A. Hochhaus, M. 
Pfirr mann, S. Saussele. 

O čem Vaše práce pojednává a v čem 
je novum výzkumu?

M: Tato práce v rozsáhlé multicentrické 
studii prokázala, že u některých pacien-
tů s chronickou myeloidní leukémií, kte-
ří se dostanou do tzv. hluboké moleku-
lární odpovědi, je možné úspěšně velmi 
účinnou a drahou léčbu tzv. centrovými 
léky vysadit a choroba se nevrátí. 

Zmiňoval jste, že CML (chronická my-
eloidní leukemie) je prototyp onkolo-
gického onemocnění. Můžete vysvět-
lit, proč tomu tak je? 
M: Existuje zde několik významných prio-
rit. První jasně definovaná cytogenetická 
abnormalita v nádorových buňkách, prv-
ní dobře definovaná molekulární abnor-
malita a první úspěšná, moderní, někdy 
se říká tzv. biologická léčba. Takže nádo-
rové onemocnění se v podstatě převed-
lo, zjednodušeně řečeno, na chronickou 
chorobu s dlouhodobou léčbou. Něco 
jako je léčba vysokého krevního tlaku 
nebo cukrovky. Dokonce se dnes zdá, 
že za určitých okolností bude možné tuto 
léčbu vysadit. 

To jsou skvělé zprávy pro všechny 
nemocné – kdo se spolu s Vámi na 
projektu podílel a jak dlouho trval? 
Dá se určit časový horizont takového 
projektu?

M: To, že jsme měli možnost se na tom-
to projektu podílet, je výsledkem naší 

dlouhodobé aktivity na poli leukémií. Já sám 
jsem navázal první kontakty s velmi silnou 
německou pracovní skupinou pro toto one-
mocnění v roce 1996. Za 20 let jsem absol-
voval nepočítaně různých jednání, zasedá-
ní, meetingů, workshopů, ale i třeba různých 
společenských večeří, kde se při neformál-
ních setkáních dá řada zajímavých věcí do-
mluvit, ale především si vás musí všimnout 
pro vaše vlastní znalosti a výsledky. Je to 
skutečně dlouhodobá a velmi intenzivní in-
vestice, která se ale nakonec zúročila.

Jedná se o konkrétní zúročení i v rámci 
České republiky, např. přínos pro LF MU?

M: Ano, jsem v řídicím výboru této studie 
a zároveň koordinátorem projektu v rámci 
České republiky. Věřím, že ze studie bude 
vynikající publikace s významným RIVovým 
přínosem jak pro Lékařskou fakultu, tak sa-
mozřejmě i pro Fakultní nemocnici. 
Druhý příspěvek se také týká leukemií. 
Jmenuje se: ETV-Related thrombocytope-
nia (ETV6-RT): Clinical and pathogenetic 
characterization of an inherited thrombocy-
topenia (IT) predispozing to childhood acu-
te lymphoblastic leukemia (ALL). Autoři: F. 
Melazzini, D. De Rocco, C. Marconi, C. Di 
Buduo, P. Noris, M. Falaschini, T. Pippucci, 
A. Balduini, A. Pecci, C. Seri, M. Doubek, G. 
Lofredo, C. L. Balduini.

Můžete pohovořit o této problematice?

M: Myslím si, že bude vhodné, aby se zde 
rozpovídal i pan prof. Doubek. Já bych je-
nom na úvod řekl, že jsem se vždycky snažil 

mladé, inteligentní a pracovité kolegy 
stimulovat k tomu, aby v rámci své 
medicínské praxe nesklouzávali do 
takových, řekl bych, zajetých kolejí, 
ale snažili se na všechno se dívat 
v kontextu. Např. jak nějaký konkrét-
ní postup nebo poznatek vznikl, kdo 
za ním stál a za jakých okolností. 
Pokud se něco vymykalo zavedené-
mu a známému, tak nesnažit se to 
násilně, řekl bych, do nějaké škatulky 
strčit, ale zkusit se také zamyslet nad 
tím, jestli to není něco nového a do-
sud nepoznaného, a to je právě tento 
případ. 

Pane profesore, přibližte nám, pro-
sím, druhé téma…

prof. Doubek (D): Druhá z prací 
se věnuje vrozeným predispozicím 
k leukemiím, v tomto případě k akutní 
lymfoblastické leukemii. 

Týká se tento problém zvláštní mu-
tace jednoho genu, na který jste 
přišli v loňském roce (a jednalo se 
také o obrovský krok vpřed)?

D: Ano, už v loňském roce jsme spolu 
s americkými a italskými kolegy po-
psali vrozenou predispozici k akutní 
lymfoblastické leukemii u osob, kte-
ré dědí mutace genu ETV6. Mutace 
genu ETV6 způsobuje snížení hod-
not krevních destiček a zvyšuje riziko 
vzniku leukemie. 

Jaký je posun ve výzkumu?

D: Zmíněný abstrakt, který byl před-
nesen na kongresu Evropské hemato-
logické společnosti, na tuto publikaci 
navazuje. Věnuje se hlubšímu studiu 
rodin, u nichž se dědí mutace genu 
ETV6. Ukazuje se, že k leukemii pre-
disponují jen některé z mutací genu 
ETV6, zatímco jiné ne. Také pátráme 
po dalších genetických faktorech, 
které u postižených rodin k leukemi-
ím vedou. Hledáme tak zvané dru-
hé zásahy, tj. získané zásahy, které 
způsobí u predisponovaných jedinců 
s mutací ETV6 rozvoj leukemie. 

Se kterou zemí kromě USA partici-
pujete na úzké spolupráci? 

D: Tuto problematiku studujeme 
spolu s italskými kolegy z Univerzity 
v Pavii a s kolegy ze Středoevrop-
ského technologického institutu (CEI-
TEC), s nimiž jsme získali na řešení 
této problematiky grant Agentury pro 
zdravotnický výzkum.

Pane profesore, máte jistě i další 
plány a sny v souvislosti s Vaší 
prací…

D: Věřím, že tento výzkum pomůže 
nejen postiženým rodinám, ale při-
spěje i k tomu, že lépe pochopíme 
patogenezi akutní lymfoblastické leu-
kemie a dalších maligních krevních 
onemocnění.

MIMOŘÁDNý ÚSPěCH 
NA POLI LEUKEMICKéHO 
VýZKUMU prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

V neděli 19. června zemřel jeden ze zakladate-
lů a dlouholetý přednosta Interní kardiologické 
kliniky Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. 
Bořivoj Semrád, CSc.
Prof. B. Semrád se narodil roku 1938. Absol-
voval Lékařskou fakultu MU, promoval s vy-
znamenáním v roce 1962. V roce 1980 obhájil 
kandidátskou práci a disertační práci Hemo-
dynamika nemocných s poruchami srdečního 
rytmu. V roce 1990 se habilitoval prací K pro-
blematice léčení chlopenních srdečních vad. 
V roce 1995 byl jmenován profesorem.
V letech 1968–1978 působil na I. interní klinice 
LF MU jako odborný asistent; v letech 1978–
1990 ve Výzkumném ústavu kardiovaskulár-
ní chirurgie jako vedoucí vědecký pracovník, 
později náměstek ředitele pro vědu a výzkum. 
Od roku 1990 do roku 2003 stál v čele I. inter-
ní kliniky FN Brno-Bohunice (později IKK) jako 
přednosta kliniky.

Prof. B. Semrád se účastnil řady odborných 
výzkumů, např. v letech 1985–90 byl odpověd-
ným řešitelem výzkumu Dlouhodobé výsledky 
kardiochirurgických operací získaných chlo-
penních vad. V dalších letech se zaměřoval na 
problematiku poruch srdečního rytmu.
Prof. B. Semrád byl členem České kardiologic-
ké společnosti, výboru Pracovní skupiny pro 
arytmie a kardiostimulace České kardiologické 
společnosti a poradního sboru Vědecké rady 
MZ pro kardiovaskulární choroby. Během své 
profesní dráhy publikoval desítky odborných 
prací.
Prof. Semrádovi patří velké poděkování celého 
kolektivu kliniky i vedení FN Brno a LF MU za 
jeho obrovský přínos pro reálné založení kar-
diologie ve FN Brno, rozvoj specializovaných 
kardiologických metod i pre- a postgraduální 
výuku.

ZEMŘEL PROF. MUDR. BOŘIVOJ SEMRÁD, CSC.
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SPLNIT SI SVÉ 
ESTETICKÉ 

POŽADAVKY
CHCETE ZVÝŠIT SVOU 
PRACOVNÍ 
NEBO 
SPORTOVNÍ 
AKTIVITU

PRÁVĚ VÁM PRACOVIŠTĚ OČNÍHO LASERU V DĚTSKÉ NEMOCNICI NABÍZÍ:
  Komplexní oční vyšetření dospělých i dětí pomocí nejmodernějších technologií.

  Ambulantní bezbolestnou a trvalou léčbu dioptrických vad očním laserem.
  Přijatelnou cenu zákroku zahrnující veškeré léčebné prostředky pro pooperační  období.

  Provedení výkonu odborníky s dlouholetými zkušenostmi, 
ošetření v příjemném prostředí, kvalitní zdravotnickou technikou.

OSVOBODIT SE OD BRÝLÍ? ?

?

Oční laser, areál Dětské nemocnice
Brno, Černopolní 9 – pavilon E
pondělí–pátek: 7.00–15.00 hod
tel.: +420 532 234 334
e-mail: ocnilaserbrno@fnbrno.cz
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Vyberte si ze dvou variant preven�vního programu 
zaměřeného na kardiovaskulární onemocnění!

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, Brno

Tel.: +420 532 232 894
Mobil.: +420 778 080 213

+420 775 761 730
www.preven�vni�programy.cz

preven�vniprogramy@fnbrno.cz


