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Nemocnice Na Homolce uvedla do provozu zcela zrekonstruované 

pracoviště gastroenterologie 

 
Nemocnice Na Homolce na interním oddělení slavnostně otevřela nové prostory 

gastroenterologického pracoviště. Pacienti budou mít k dispozici kvalitnější endoskopickou péči 

s příjemnějším zázemím. Pracovní podmínky se zlepší i zdravotnickému personálu.   

     

Nemocnice Na Homolce trvale posiluje diagnostický program a rekonstrukce gastroenterologického 

oddělení je logickým krokem, jehož cílem je poskytnout moderní péči většímu počtu pacientů. „Časná 

diagnostika a onkologická prevence je jednou z priorit zdravotní péče. Naše nemocnice má výhodu 

komplexnosti a přímé návaznosti péče. Můžeme pacientům nabídnout jak celkovou diagnostiku, tak i 

následnou chirurgickou a onkologickou léčbu. Investovali jsme nejen do přístrojového vybavení, ale 

také jsme chtěli pacientům dopřát komfortnější zázemí při endoskopických vyšetřeních,“ komentuje 

modernizaci gastroenterologie ředitel Nemocnice Na Homolce MUDr. Petr Polouček.     

Při endoskopických zákrocích je možné používat insuflace oxidem uhličitým namísto běžného 

vzduchu, díky čemuž lze vyšetření (např. kolonoskopie) provést rychleji a méně bolestivě. Pacienti 

mají také k dispozici komfortnější dospávací místnost, která umožňuje podávat analgosedace všem, 

kteří si to přejí.  

Na gastroenterologickém pracovišti je nová observační místnost po výkonech, nové zákrokové sálky 

pro gastroskopické a kolonoskopické výkony, lepší a větší hygienické zázemí a lepší rozdělení 

jednotlivých vyšetřoven či centrální rozvody kyslíku i odsávání. 

Primář interního oddělení MUDr. Pavel Hrouda dodává, že díky rekonstrukci bude mít nově interní 

oddělení i adekvátní prostory pro podávání biologické léčby.    
„Modernizace a rozšíření gastroenterologie maximálně využijeme a rádi bychom dále rozšiřovali  

nové moderní endoskopické metody, které slouží k odstranění velkých a hluboko rostoucích polypů ve 

střevní stěně. Naším cílem je i navýšení počtu screeningových koloskopií a s tím spojené zkrácení 

objednací lhůty,“ dodává primář interního oddělení.     

Rekonstrukce a modernizace provozu gastroenterologie byla financována z vlastních finančních zdrojů 

nemocnice.  

 
Endoskopie Vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů, která umožňuje provést biopsii – odběry vzorků 

určených k dalšímu vyšetření. Pro pacienta je tato metoda díky ohebným nástrojům málo zatěžující, provádí se 

ambulantně.  
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