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Na novém tomografu vyšetřili
už přes deset tisíc pacientů
MICHAL BURDA

V
íce než deset tisíc
pacientů už lé-
kaři a radiolo-
gičtí asistenti
Nemocnice AGEL

ValašskéMeziříčí vyšetřili na
novém výpočetním tomo-
grafu (CT). Moderní přístroj
uvedla nemocnice do chodu
před necelými dvěma lety.
Jeho pořízení přišlo na 14,2
milionu korun.
Mluvčí nemocnice Radka

Miloševská Deníku řekla, že
nové CT výrazně přispělo ke
zrychlení jednotlivých vy-
šetření a především ke sní-
žení rentgenového záření
nutného k jejich provedení
až o 70 procent. Čekací

jejich
Čekací

jejich
doba

na vyšetření je zhruba čtr-
náct dní.

NÁKLADNÁ POLOŽKA
Meziříčská nemocnice na-
hradila v červnu 2019 novým
moderním CT přístrojem
starší výpočetní tomograf z
roku 2008, který sloužil per-
sonálu a pacientům přes
11 let. „Jednalo se o jednu z
nejnákladnějších položek v
rámci pořízení zdravotnické
techniky v historii nemocni-
ce,“ upozornila Miloševská.
V roce 2019 využili zdra-

votníci nové CT při 3 115 vy-
šetřeních, v roce 2020 to bylo

5 715 vyšetření a za první
kvartál roku 2021 už 1 446
vyšetření. Celkem tedy do-
posud 10 276 vyšetření. Nej-
častěji šlo o vyšetření mozku,
páteře, břicha, pánve a
hrudníku.

ROZŠÍŘENÍ
SPEKTRAVYŠETŘENÍ
Nemocnice AGEL Valašské
Meziříčí díky novému CT ta-
ké rozšířila spektrum vyšet-
ření. Jedná se o vyšetření
srdce – koronárních tepen,
kalciového skóre, které se
doposud provádělo ve Zlín-
ském kraji pouze na vyšších

pracovištích. Doposud radi-
ologičtí asistenti a lékaři
meziříčského radiodiagnos-
tického oddělení provedli 52
těchto vyšetření.

VIRTUÁLNÍ
KOLONOSKOPIE
Další novinkou je i virtuální
kolonoskopie, která umož-
ňuje vyšetřit tlusté střevo
pacienta, pokud je střevo při
klasické kolonoskopii pro
kolonoskop neprůchodné.
Těchto vyšetření bylo dosud
čtyřicet osm.
Moderní CT přístroj s 80

řadami detektorůmimo jiné

výrazně přispívá také ke
zlepšení výsledků vyšetření
onkologicky nemocných. O
osm centimetrů větší vyšet-
řovací prstenec (gantry)
umožnil také snadnější vy-
šetření silnějších pacientů.

RYCHLE AKVALITNĚ
Podle lékaře a předsedy
představenstva Nemocnice
AGEL ValašskéMeziříčí Mi-
lana Leckéšiho se pořízením
nového CT zrychlilo a zkva-
litnilo vyšetření pacientů.
„Rozšířily se naše diagnos-
tickémožnosti co se týče vy-
šetření srdce či virtuální ko-
lonoskopie, což se projevilo
jako velký přínos pro paci-
enty z naší spádové oblasti.
Výpočetní tomografie je dnes
téměř základním pomocní-
kem lékařů k diagnostice
onemocnění či způsobeného
zranění pacientů k nastavení
úspěšné léčby,“ řekl Leckéši.
Čekací doba na vyšetření

výpočetním tomografem je
zhruba 14 dní od vystavení
žádanky odborným nebo
praktickým lékařem. „Záleží
ale taktéž na typu a akut-
nosti vyšetření, kdy jsme
schopni CT provést téměř
okamžitě bez zbytečného
prodlení. Denně provedeme
na dvacet vyšetření,“ doplnil
vedoucí radiologický asistent
Tomáš Tejkl.

VEDOUCÍ radiologický asistent Nemocnice AGEL Valašské
Meziříčí s novýmmodernímCT přístrojem. Foto: archiv nemocnice

Dětské oddělení pomohlo
ostrovu zasaženému
těžkým cyklonem
Kroměříž – Personál Dětského oddělení Kromě-
řížské nemocnice se rozhodl pomoci ostrovu
Sumba, který zasáhl smrtící cyklon. Kolektiv od-
dělení mezi sebou uspořádal sbírku, v níž vybral
dva tisíce korun.
S nápadem pomoci přišla Holešovanka Iveta

Šnircová Dvořáková, která je již mnoho let s tam-
ními obyvateli v kontaktu. Aby jim nyní co nejví-
ce pomohla, oslovila své známé na sociálních sí-
tích s prosbou o pomoc.

PENÍZE NA CHÝŠI
„Tu vyslyšel také personál dětského oddělení,
který na pomoc obyvatelům této části Indonésie
zaslal dva tisíce korun, což je na tamní poměry
vysoká částka. Mimo jiné se za ni dá postavit na-
příkladmenší obytná chýše,“ uvedlamluvčí Kro-
měřížské nemocnice Veronika Slaměnová.
„Ten nápad nás okamžitě nadchl, takže jsme se

domluvili, že mezi sebou uspořádáme sbírku,
abychom takémohli pomoci,“ uvedla vrchní
sestra oddělení Ivana Dvořáková s tím, že za vy-
brané peníze posléze koordinátorka pomoci na-
koupila mimo jiné vejce, rýži, těstoviny, olej či
pitnou vodu.

DVATISÍCE KILOGRAMŮ JÍDLA
„Celkem se nám prostřednictvím videohovorů
podařilo za peníze od dárců pořídit odmístních
producentů asi dva tisíce kilogramů potravin. Po-
té semi podařilo s místní vládou vyjednat, aby
tuto pomoc transportovali do zatopených a zcela
zničených oblastí,“ podotkla koordinátorka. (red)

Krátce
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Nemocnice Šumperk otevře-
la novou ortopedickou ambu-
lanci zaměřenou na sportovní 
traumatologii. Tým zkušených 
lékařů pod vedením primáře 
ortopedického oddělení šum-
perské nemocnice Jána De-
breho v  ní nabízí své služby 
jak profesionálním, tak rekre-
ačním sportovcům s  bolestmi 
pohybového aparátu. Nová 
ambulance se nachází v klinice 
MAPOcare ve Fialově ulici. 

Dveře do nové ambulance 
budou mít otevřeni všichni 
sportovci s  bolestmi pohybo-
vého aparátu. „Sportovcům 
nabídneme odborné konzul-
tace, podrobnou diagnostiku 
úrazových i poúrazových stavů 
a samozřejmě také navrhneme 
případnou strategii léčby, ať už 
konzervativní nebo operační 
v  návaznosti na naši nemocni-
ci,“ vysvětluje primář ortope-
dického oddělení šumperské 
nemocnice Ján Debre. 

Lékaři nové ambulance nabí-
zí komplexní klinické vyšetření 
chronických a  akutních bolestí 
velkých kloubů (koleno, rame-
no, loket, hlezenní kloub, kyčel), 
na základě kterého pak sportov-
cům nabídnou nejvhodnější in-
dividuální terapii. „Sportovci za 
námi mohou přijít zkonzultovat 
také své poúrazové stavy. Je ale 
vhodné, aby si sebou do ambu-
lance přinesli výsledky z případ-
ných předešlých rentgenových 
vyšetření, eventuálně z  vyšet-

ření na CT nebo magnetické re-
zonanci. V ambulanci mimo jiné 
nabízíme možnost ultrasono-
grafi ckého vyšetření měkkých grafi ckého vyšetření měkkých grafi
tkání a kloubů,“ doplňuje primář 
Debre. 

Právě pod vedením primáře 
Debreho budou zkušení lékaři 
v  nové ambulanci sportovcům 
pomáhat. „Naši lékaři se přes 
deset let věnují artroskopické 
terapii poranění měkkých tká-
ní kolenního ramenního, lo-
ketního a  hlezenního kloubu,“ 
dodává primář. Jeho bohaté 
zkušenosti s  léčbou sportov-
ních zranění by mohlo potvrdit 
mnoho pohybových nadšenců. 
V  podhůří Jeseníků je totiž Ne-
mocnice Šumperk jediná v regi-
onu, která díky své komplexnos-
ti služeb poskytuje akutní péči 
pro úrazy pohybového aparátu. 
Řada zraněných sportovců tak 
končí na operačním stole v Ne-
mocnici Šumperk. Na zdejším 
ortopedickém oddělení provádí 
lékaři také komplexní operativu 
malých i  rozsáhlých poranění 
svalově-kosterního aparátu. 
„Díky našim zkušenostem mů-
žeme sportovcům nabídnout 
jak jednoduché, tak složité re-
konstrukční artroskopické i ote-
vřené výkony kolene, ramene, 
lokte a hlezna  přímo v nemoc-
nici. Po vzájemné domluvě je 
možné operativní výkon pod-
stoupit také v rámci jednodenní 
chirurgie, kdy je pacient hospi-
talizován maximálně 24 hodin,“ 
vysvětluje Ján Debre. 

Ne vždy je však jedinou mož-
ností léčby operace. Kromě kon-
zervativních způsobů léčby totiž 
šumperští ortopedi pacienty léčí 
také prostřednictvím nových far-
makologických moderních me-
tod. Ať už jde o  svalová zranění 
nebo třeba artrózu, která trápí 
řadu sportovců. „V rámci takzva-
né bioterapeutiky poskytujeme 
aplikace nitrokloubních injekcí 
a dále injekcí do měkkých tkání, 
jde o  takzvanou kolagenotera-
pii, s cílem zlepšit kvalitu života, 
kloubní rozsahy a  v  neposlední 
řadě snížit spotřebu perorálních 
medikamentů. Zároveň poskytu-
jeme konzultace a  nutraceutic-
kou podporu při léčbě kloubních 
potíží,“ dodává primář.

Nová ambulance je provázána 
i  s  následnou fyzioterapií, která 
je nedílnou součástí léčebné-
ho plánu. „Komplexní odborně 
vedené cvičení a  léčba za sou-
časných vědecky doložených 
poznatků centrace dynamických 
řetězců v principech DNS je pro-
váděná na rehabilitačních am-
bulancích Nemocnice Šumperk. 
Toto pracoviště v  současnosti 
disponuje nejnovějšími léčebný-
mi přístroji a  metodami: Alter-G 
(měsíční chůze), fokusovaná rá-
zová vlna, LASER terapie, Thera-
-band systém, cvičení v závěsech 
(cord systém), balanční plošiny, 
komplexní hydroterapie s  bazé-
nem a  mnoho dalších,“ uzavírá 
výhody nové ambulance i  vzá-
jemné spolupráce s  rehabilitač-
ním oddělením primář Debre. 

Nemocnice Šumperk otevřela novou ambulanci 
pro zraněné sportovce


