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Úvodní slovo ředitele

Tak jako v minul˘ch letech Vám pﬁedkládáme v˘roãní hodnocení práce
Nemocnice Na Homolce. V˘sledky roku 2001 jsou uspokojivé, tak jak jste
u na‰í nemocnice zvyklí. Ekonomické, produkãní i kvalitativní ukazatele
potvrzují stabilní prostﬁedí, ve kterém se nám jiÏ tradiãnû daﬁí naplÀovat na‰i vizi. Vizi stabilní, efektivní, kvalitní a na zákazníka orientované instituce dosahující dobré evropské úrovnû v tûch oborech lékaﬁství,
k jejichÏ komplexnímu rozvoji se hlásíme.
Pﬁedkládané v˘sledky potvrzují správnost stanoven˘ch cílÛ a ekonomické
ukazatele dokládají jejich reálnost. Nemocnice Na Homolce znovu potvrzuje, Ïe zvlá‰tû v oblasti neurovûdních oborÛ a kardiovaskulární medicíny je
schopna nabídnout sv˘m klientÛm a lékaﬁÛm, kteﬁí je k o‰etﬁení doporuãují, ‰irokou ‰kálu nejmodernûj‰ích vy‰etﬁovacích a léãebn˘ch metod.
Pﬁesto, Ïe spektrum námi léãen˘ch nemocn˘ch zahrnuje stále vût‰í podíl
komplikovan˘ch a nároãn˘ch pﬁípadÛ, roz‰iﬁování neinvazivních nebo
málo invazivních metod zlep‰uje na‰e v˘sledky a umoÏÀuje i nadále zkracovat o‰etﬁovací dobu a poskytovat sluÏby ‰ir‰ímu okruhu zájemcÛ. Pﬁedkládaná zpráva téÏ potvrzuje správnost ﬁídících a organizaãních postupÛ,
které v nemocnici dlouhodobû vyuÏíváme. Chtûl bych zvlá‰tû vyzdvihnout
podstatnou nezávislost jednotliv˘ch sloÏek nemocnice, které sdílejí spoleãn˘ cíl. JestliÏe jsou celkové cíle kvality, komplexnosti a nákladové rentability plnûny, instituce se jiÏ dále chová jako podporovatel a koordinátor
zájmÛ a potﬁeb jednotliv˘ch sloÏek. Vlastní nápady, my‰lenky, ale i sny jsou
pouze testovány na kompatibilnost s obecnû známou strategií a dále plnû
akceptovány. Tím je umoÏnûno dát prostor kreativitû nov˘ch osobností,

vzniká dobrá pÛda pro kreativitu a soutûÏivost. V rámci stanoveného
základního smûru, v nûmÏ jasná pravidla tvoﬁí pﬁesné mantinely, je moÏno
pûstovat uvolnûné my‰lení, které je nejcennûj‰ím potenciálem souãasné
doby. Tento stav nám kaÏdoroãnû pﬁiná‰í nová pﬁekvapení, jak˘ch nov˘ch
a neoãekávan˘ch v˘sledkÛ je moÏno v moderní medicínû dosahovat.
V roce 2001 jsme mûli mnoho moÏností srovnávat úroveÀ na‰í práce, aÈ jiÏ
s na‰imi partnery z University of Pittsburgh Medical Center z USA ãi s kolegy z Evropské unie. Opakovanû v nás vyvolává radost jejich pﬁekvapení
z pozice ãeské medicíny. Odborná úroveÀ na‰eho personálu a ekonomická
stabilita nám umoÏÀují velmi operativnû pﬁená‰et zku‰enosti ze svûta a tím
nejvíce pﬁispívat k na‰emu cíli – vytváﬁet základnu pro vysok˘ standard
specializované medicíny v ãeském prostﬁedí.

MUDr. Oldﬁich ·ubrt, CSc.
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Vedení a orgány nemocnice

¤editel
MUDr. Oldﬁich ·ubrt, CSc.

Námûstek ﬁeditele pro léãebnû preventivní péãi
MUDr. Milan RoãeÀ

Ekonomicko-obchodní námûstek
Ing. Pavel BrÛna

Námûstek pro vnitﬁní audit a kontrolu
Ing. Iva Rechová

Provoznû-technick˘ námûstek
Ing. Jan Kapal

Hlavní sestra
Libu‰e Budská

Dozorčí rada

Pﬁedseda
Ing. Milan Fafejta
Místopﬁedseda
Doc. RNDr. Eli‰ka Jelínková, CSc.
âlenové
MUDr. Pavel Heny‰
Ing. Martin Kocourek
Ing. arch. Jan Polák

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
v roce 2001

Dozorãí rada plnila své povinnosti v souladu s ustanoveními Zﬁizovací listiny
Ministerstva zdravotnictví âeské republiky. Ve své práci se zamûﬁila na kontrolu
ãinnosti vedení nemocnice pﬁi zaji‰Èování ﬁádného hospodaﬁení a kvalitní zdravotní péãe, s dÛrazem na:
detailní sledování stavu nákladÛ a v˘nosÛ,
efektivní vynakládání investiãních prostﬁedkÛ,
ﬁe‰ení pohledávek po lhÛtû splatnosti,
strategii prÛbûÏného zkvalitÀování zdravotní péãe a roz‰iﬁování
poskytovan˘ch sluÏeb,
personální politiku a interní komunikaci.
V roce 2001 se dozorãí rada se‰la celkem pûtkrát v kompletním sloÏení.
Na základû své kontrolní ãinnosti dozorãí rada konstatuje, Ïe neshledala Ïádné
závaÏné nedostatky a kladnû hodnotí ãinnost vedení nemocnice a jeho spolupráci s dozorãí radou.
Dozorãí rada vyjadﬁuje v‰em zamûstnancÛm Nemocnice Na Homolce uznání
a podûkování za práci v roce 2001.

Ing. Milan Fafejta
pﬁedseda dozorãí rady
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Nemocnice Na Homolce
Organizační schéma 2001

Úsek léčebné a preventivní péče
• náměstek pro LPP
• hlavní sestra

Dozorčí rada

Ředitel

Úsek ekonomicko-obchodní
• ekonomicko-obchodní náměstek

Úsek vnitřního auditu
a kontroly
• náměstek pro vnitřní audit a kontrolu

Úsek provozně-technický
• provozně-technický náměstek

Úsek ředitele

Lůžková část

Ambulantní část

Neuroprogram
• neurologie
• neurochirurgie
• stereotaktická a radiační
neurochirurgie
Kardiovaskulární
program
• kardiologie
• kardiovaskulární chirurgie

• neurologie
• neurochirurgie
• kardiologie
• kardiovaskulární chirurgie
• interní oddělení
• chirurgie
• gynekologie
• ORL
• oční

Program všeobecné léčebné
péče
• interna
• chirurgie
• gynekologie
• ORL
• ARO
• kosmetická chirurgie

Vyšetřovací
komplement

• radiodiagnostika
• nukleární medicína (PET centrum)
• klinická biochemie, hematologie, imunologie
• klinická mikrobiologie
• patologie
• centrální sterilizace a hygiena

Oddělení

• ekonomické
• finanční účtárna
• oddělení revizí a smluvních vztahů
• oddělení ekonomiky zdravotní péče
• controlling

• kožní
• imunologie
• alergologie
• nefrologie, hemodialyzační středisko
• dětské a dorostové
• dětská alergologie
• rehabilitace a revmatologie
• psychiatrie
• stomatologie

Nemocniční lékárna

Oddělení dodržovacího auditu

Závodní lékař

Oddělení vnitřního auditu

Oddělení
• hospodářské správy
• MTZ a skladů
• stravování
• autodopravy

• automat. dopravní systém
• energetiky a vodního hospodářství
• hospodářské údržby
• technických a inspekčních činností

Odbor
zaměstnanecký

Oddělení
informatiky

• technického řízení provozu
• zdravotní techniky
• ubytování

Samostatné
referáty

• hardware
• software

• marketing
• bezpečnost
• požární ochrana

Oddělení vědeckotechnických informací
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Nemocnice Na Homolce

Neurologicko-neurochirurgick˘ program

Specializované pracoviště
s celostátní působností
pro kardiovaskulární
a neurochirurgickou léčebnou péči

Nadregionální program pro pacienty z celé âeské republiky s onemocnûním ãi
poranûním centrálního a periferního nervového systému a s onemocnûním ãi
poranûním páteﬁe. Tﬁi samostatná pracovi‰tû programu nabízejí plné spektrum
péãe od diagnostick˘ch sluÏeb a konzervativní terapie pﬁes komplexní neurochirurgickou operativu vãetnû radiochirurgie a stereotaktické chirurgie aÏ po moderní metody intervenãní neuroradiologie. Souãástí péãe je také návazná rehabilitace a trvalá dispenzarizace nemocn˘ch.
Neurologické oddûlení
Neurochirurgické oddûlení
Oddûlení stereotaktické a radiaãní neurochirurgie

Kardiovaskulární program
Nadregionální program pro pacienty z celé âeské republiky s onemocnûním kardiovaskulárního systému, tedy srdce a cév. Dvû samostatná pracovi‰tû programu
jsou zamûﬁena na komplexní diagnostiku a konzervativní léãbu, a dále pak
zejména na chirurgickou léãbu cévních onemocnûní – pﬁedev‰ím zúÏení ãi uzávûrÛ tepen v dÛsledku aterosklerotick˘ch zmûn – vãetnû zákrokÛ intervenãní
radiologie. Jeho souãástí je také speciální rehabilitace pro pacienty s chorobami
obûhové soustavy.
Kardiologické oddûlení
Oddûlení kardiovaskulární chirurgie

Program v‰eobecné léãebné péãe
Regionální program pro oblast mûsta Prahy, zamûﬁen˘ na komplexní nabídku v‰eobecné zdravotní péãe, s doplÀkem nadstandardnû zamûﬁen˘ch sluÏeb v oblasti
ambulantní i hospitalizaãní péãe. âtyﬁi samostatná lÛÏková pracovi‰tû tohoto programu nabízejí pacientÛm z Prahy a blízkého okolí komplexní spektrum diagnostick˘ch a léãebn˘ch metod v oborech interního lékaﬁství a chirurgie. Navazují
úzce na rozsáhlé ambulantní sluÏby nemocniãní polikliniky s odborn˘mi ordinacemi jednotliv˘ch interních a chirurgick˘ch specializací.
Interní oddûlení
Chirurgické oddûlení
Oddûlení gynekologie a minimálnû invazivní terapie
Oddûlení ORL/Chirurgie hlavy a krku

Základní údaje
k 31. 12. 1999

k 31. 12. 2000

k 31. 12. 2001

nárÛst

1 362

1 372

1 445

5%

330

330

330

0%

Poãet hospitalizovan˘ch pacientÛ

13 208

14 026

14 968

6%

Poãet operací

10 837

10 914

11 357

4%

639 804

669 100

716 319

7%

k 31. 12. 1999

k 31 .12. 2000

k 31. 12. 2001

nárÛst

Neurologicko-neurochirurgick˘ program

3 447

3 647

4 083

11 %

Kardiovaskulární program

5 375

5 674

5 780

2%

Program v‰eobecné léãebné péãe

4 978

5 319

5 794

8%

13 208

14 026

14 968

6%

lÛÏka

lÛÏka JIP

celkem

%

Neurologicko-neurochirurgick˘ program

80

25

105

32 %

Kardiovaskulární program

77

45

122

37 %

Program v‰eobecné léãebné péãe

64

39

103

31 %

221

109

330

100 %

Zamûstnanci
LÛÏka

Poãet ambulantních vy‰etﬁení

Počty hospitalizací

Celkem

Lůžkový fond k 31. 12. 2001

Celkem

Počet hospitalizací 1997 – 2001

16 000

14 968
15 000

14 000

13 208
14 026

13 118
13 000

13 023

12 000
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.
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Počet operací (včetně ambulantních)
1997 – 2001

12 000

10 914
11 357

11 000

9 729

10 000

10 837

9 855
9 000

Průměrná ošetřovací doba 1997 – 2001

1997

1998

1999

2000

2001

7,1

6,9
6,86

6,58

6,7

6,57
6,64

6,37

6,5

6,3

Počet ošetřovacích dnů 1997 – 2001

1997

1998

1999

2000

2001

100 000
95 273
95 000

90 000

85 733

87 718
92 103

89 968

85 000

1997

1998

1999

2000

2001

Rozložení hlavních diagnóz v roce 2001

Ostatní
15 %
Oběhová soustava
40 %

Močová a pohlavní
soustava
8%

Trávicí soustava
7%

Svalová a kosterní
soustava
11 %
Novotvary
14 %

Nervová soustava
5%

Neurologickoneurochirurgický
program

Kardiovaskulární
program

Využití lůžek v % 1997 – 2001

Program všeobecné
léčebné péče

100 %

75 %

50 %

25 %

84 76

0%

85 72

1997

1998

88 74

92 75

1999

2000

2001

ČR

NNH

Průměrná ošetřovací doba ve dnech
1997 – 2001

87 71

9

8

7

6

5

6,9 9,1

6,6 8,8

6,6 8,6

6,6 8,6

6,4 8,5

1997

1998

1999

2000

2001

ČR

NNH
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Původ hospitalizovaných pacientů
v roce 2001 v %

Severomoravský
kraj
Odpisy
7 %5 %

Jihomoravský kraj
5%
Východočeský kraj
4%

Neurologicko – neurochirurgický program
Západočeský kraj
3%

Jihočeský kraj
4%

Severočeský kraj
7%

Praha
43 %

Středočeský kraj
29 %

Původ hospitalizovaných pacientů
v roce 2001 v %

Jihočeský kraj
Odpisy
7 %5 %

Severomoravský kraj
1%
Jihomoravský kraj
1%

Kardiovaskulární program
Západočeský kraj
7%

Východočeský kraj
4%

Severočeský kraj
16 %

Praha
42 %

Středočeský kraj
24 %

Původ hospitalizovaných pacientů
v roce 2001 v %

Západočeský
kraj
Odpisy
7 %2 %

Severomoravský kraj
1%
Jihomoravský kraj
1%

Program všeobecné léčebné péče
Jihočeský kraj
2%

Východočeský kraj
3%

Praha
69 %

Severočeský kraj
4%

Středočeský kraj
19 %

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář MUDr. Miroslav Kalina, CSc.

Oddûlení se zamûﬁuje na diagnostiku a nechirurgickou léãbu onemocnûní mozku,
míchy, periferních nervÛ a svalového aparátu vãetnû speciální elektrofyziologické
a ultrazvukové diagnostiky. Pro tuto oblast poskytuje komplexní ambulantní a lÛÏkovou péãi. Souãástí oddûlení je Centrum pro léãbu pacientÛ postiÏen˘ch
epilepsií. Zahrnuje dvû epileptologické poradny, jimiÏ v roce 2001 pro‰lo 1 792
nemocn˘ch, a epileptologickou monitorovací jednotku (EMU), která provádí
mimo jiné dlouhodobé monitorování a v˘bûr nemocn˘ch k epileptochirurgické
léãbû a poskytuje superkonziliární sluÏby neurologick˘m pracovi‰tím âeské
republiky. V roce 2001 pro‰lo EMU v rámci hospitalizací 156 nemocn˘ch, z toho
18 nemocn˘ch mûlo monitoraci z invazivnû zaveden˘ch elektrod, 39 nemocn˘ch
bylo indikováno k epileptochirurgickému v˘konu a bylo implantováno 7 vagov˘ch
stimulátorÛ, k jejichÏ indikaci a provedení má Neurologické oddûlení Nemocnice
Na Homolce akreditaci âeské ligy proti epilepsii a VZP. Interdisciplinární spolupráce s Neurochirurgick˘m oddûlením a Oddûlením stereotaktické a radiaãní neurochirurgie umoÏÀuje volit v nûkter˘ch pﬁípadech mezi dvûma typy o‰etﬁení pacientÛ s epilepsií nezvládnutelnou farmakologicky – mezi otevﬁen˘m chirurgick˘ch
zákrokem a ozáﬁením gama noÏem. Tuto moÏnost nabízí Nemocnice Na Homolce
jako jediné zdravotnické zaﬁízení v âeské republice.
Specializovaná jednotka intenzivní péãe pro léãbu akutních a velmi tûÏk˘ch neurologick˘ch stavÛ je zároveÀ ‰kolicím postgraduálním centrem pro neurologickou intenzivní péãi.
Souãástí ambulantní péãe je kromû ambulancí pro obecnû neurologicky nemocné také neurovaskulární ambulance a spinální poradna, která se podílí na indikacích operací páteﬁního kanálu, a dále elektromyografické laboratoﬁe a transkraniální dopplerovská ultrasonografie.

Výuková činnost

Neurologické oddûlení Nemocnice Na Homolce je v˘ukovou základnou IPVZ pro
akutní neurologii, epileptologii a elektroencefalografii. V˘uková ãinnost jednotliv˘ch lékaﬁÛ oddûlení zahrnovala v roce 2001 pregraduální i postgraduální v˘uku
zamûﬁenou pﬁedev‰ím na pﬁedná‰kovou aktivitu, vedení kurzÛ a stáÏí v rámci
IPVZ ve v˘‰e uveden˘ch oblastech.

Výzkumná činnost

Neurologické oddûlení se v roce 2001 podílelo na ﬁe‰ení 3 grantov˘ch projektÛ
(viz pﬁíloha Granty).

Publikační činnost

V zahraniãních odborn˘ch zdrojích bylo publikováno 8 prací, v ãeské odborné literatuﬁe 1 monografie (Kalina, M.: Cévní onemocnûní mozku, Praha, Triton, 2001)
a 7 prací v ãasopisech.

Základní údaje

Poãet lÛÏek
standardní
intenzivní
Poãet lékaﬁÛ
Poãet sester
Poãet ambulantních vy‰etﬁení
epileptologická poradna
Poãet hospitalizovan˘ch pacientÛ
Poãet o‰etﬁovacích dnÛ
standardní
intenzivní
VyuÏití lÛÏek (v %)
standardní
intenzivní
PrÛmûrná o‰etﬁovací doba (ve dnech)
standardní
intenzivní

32
27
5
12
41
13 654
1 792
1 042
8 119
6 567
1 552
92 %
92 %
88 %
7,79
6,28
7,68

NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář MUDr. František Tovaryš, CSc.

Neurochirurgické oddûlení se v roce 2001, stejnû jako v minul˘ch letech, koncentrovalo na dal‰í zkvalitnûní péãe o nemocné ve ãtyﬁech klíãov˘ch oblastech své
ãinnosti, kter˘mi jsou programy neuroonkologick˘, neurovaskulární,
epileptochirurgick˘ a spinální. Vedle komplexní diagnostiky, terapie
a následné péãe v tûchto profilov˘ch oblastech pokraãoval na oddûlení nadále
rozvoj men‰ích neurochirurgick˘ch specializací (neurotraumatologie, neurochirurgie periferních nervÛ aj.) ve spolupráci s ostatními nemocniãními pracovi‰ti
Neuroprogramu. V roce 2001 se ve srovnání s pﬁedchozím rokem zv˘‰il poãet
operaãních v˘konÛ o 4 %. Celkov˘m poãtem 1 837 operací se Neurochirurgické
oddûlení Nemocnice Na Homolce ﬁadí nadále na pﬁední místo v âeské republice.
RozloÏení operaãních v˘konÛ podle typÛ je pﬁitom trvale stabilní, k logickému
poklesu poãtu operovan˘ch cévních mozkov˘ch v˘dutí do‰lo v dÛsledku stoupajícího trendu ﬁe‰ení tûchto onemocnûní endovaskulární technikou, tedy minimálnû invazivním pﬁístupem. V rámci Neuroonkologického programu se v roce
2001 nadále úspû‰nû rozvíjel v˘zkumn˘ úkol Borové záchytové terapie (BNCT) ve
spolupráci s Jadern˘m ústavem v ¤eÏi. V souãasné dobû tak bylo v âeské republice odoperováno a svazkem neutronového záﬁení ozáﬁeno celkem 5 pacientÛ
s mozkov˘m nádorov˘m onemocnûním. Vybavení operaãních sálÛ navigaãní technikou bylo doplnûno zakoupením dal‰í stanice s kompletní softwarovou v˘bavou
umoÏÀující mozkové a páteﬁní operaãní v˘kony na nejvy‰‰í svûtové úrovni. Do
rutinního provozu tak byla zavedena simultánní navigaãní operativa na dvou operaãních sálech tak, jak je zvykem ve svûtû. V uplynulém roce se rovnûÏ rozvíjel
program operací mozkov˘ch patologick˘ch procesÛ ve funkãnû v˘znamn˘ch
oblastech (napﬁ. centrum hybnosti) za pouÏití neuronavigace a podrobného elektrofyziologického intraoperaãního snímání a monitorování.
V Neurovaskulárním programu se vzrÛstající tendence ﬁe‰ení vybran˘ch
cévních onemocnûní mozku endovaskulární technikou (pﬁípadnû u mnohoãetn˘ch patologick˘ch procesÛ kombinací operace a endovaskulárního v˘konu)
projevila v uplynulém roce poklesem poãtu otevﬁen˘ch cévních mozkov˘ch operací. Novinkou se stalo zavedení a rutinní pouÏití peroperaãní angiografie pﬁi
operaãním ﬁe‰ení nûkter˘ch sloÏit˘ch mozkov˘ch v˘dutí.
V Epileptochirurgickém programu se poãet pacientÛ podstupujících epileptochirurgick˘ v˘kon oproti roku 2000 sníÏil, pﬁedev‰ím z dÛvodu zpﬁísnûní indikaãních kriterií pro uvedené operace. Resekãní v˘kony se v roce 2001 provádûly
standardnû navigaãní technikou a roz‰íﬁilo se indikaãní spektrum smûrem
k extratemporálním typÛm epilepsie. Poãet aplikovan˘ch vagov˘ch stimulací pro
léãbu epilepsie pﬁekroãil 20 nemocn˘ch. V rámci Spinálního programu se
v roce 2001 nadále rozvíjely stabilizaãní a fixaãní v˘kony jak u traumatick˘ch, tak
degenerativních onemocnûní páteﬁe v celém jejím rozsahu, s moÏností rozsáhl˘ch
v˘konÛ na zadní i pﬁední plo‰e páteﬁe (s moÏností pﬁístupu pﬁes hrudník a bﬁicho).
Ve spolupráci s ARO se v roce 2001 rozvíjela aplikace neurostimulaãních mí‰ních
technik pﬁi léãbû nûkter˘ch forem bolestí páteﬁe.

Výuková činnost

Lékaﬁi Neurochirurgického oddûlení se v roce 2001 podíleli na zaji‰tûní postgraduální v˘uky v oboru neurochirurgie v rámci ãinnosti IPVZ a na zaji‰tûní v˘uky
medikÛ 1. LF UK.

Publikační a přednášková činnost

V rámci pﬁedná‰kové ãinnosti pﬁednesli lékaﬁi Neurochirurgického oddûlení
v roce 2001 15 pﬁedná‰ek na domácích a 3 na zahraniãních odborn˘ch akcích.
V ãeském odborném písemnictví byly publikovány 2 práce.
V listopadu 2001 uspoﬁádalo Neurochirurgické oddûlení Nemocnice Na Homolce
první celostátní Kurz navigované neurochirurgie.
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Poãet lÛÏek

Základní údaje

65
45
8
12
15
78
7 913
2 226
19 391
89 %
8,71

standardní
intenzivní
intermediální
Poãet lékaﬁÛ
Poãet sester
Poãet ambulantních vy‰etﬁení
Poãet hospitalizovan˘ch pacientÛ
Poãet o‰etﬁovacích dnÛ
VyuÏití lÛÏek
PrÛmûrná o‰etﬁovací doba (ve dnech)

Rozložení operačních výkonů – rok 2001

Mozkové nádory
Cévní mozková onemocnûní
Spinální onemocnûní vã. nádorÛ
Traumata
Epileptochirurgie
Ostatní
Celkem

250
100
850
60
30
547
1 837

Počet operačních výkonů
1997
1 666

1998
1 577

ODDĚLENÍ STEREOTAKTICKÉ
A RADIAČNÍ NEUROCHIRURGIE
Primář MUDr. Roman Liščák, CSc.

Výuková činnost

1999
1 600

2000
1 744

2001
1 837

Klinická ãinnost oddûlení se zamûﬁuje na neinvazivní radiochirurgickou léãbu
nûkter˘ch typÛ mozkov˘ch nádorÛ, mozkov˘ch cévních malformací ãi funkãních
mozkov˘ch onemocnûní pomocí Leksellova gama noÏe a dále na stereotaktickou a funkãní neurochirurgii. Ambulantní ãást zaji‰Èovala v roce 2001 kromû
konzultaãní a následné péãe o neurochirurgické pacienty také chemoterapii
onkologick˘ch pacientÛ a specializovanou oftalmologickou péãi.
V roce 2001 se poãet pacientÛ léãen˘ch na oddûlení zv˘‰il oproti roku 2000
o 30 % a oproti roku 1999 o 44 %. Celkov˘ poãet zákrokÛ na oddûlení tak dosáhl
poãtu 956 (ozáﬁení Leksellov˘m gama noÏem a dal‰í v˘kony). Mezi pacienty, ozáﬁené Leksellov˘m gama noÏem, patﬁili v roce 2001 nemocní z Ukrajiny, kteﬁí tuto
léãbu absolvovali v rámci tﬁístranné dohody mezi Nemocnicí Na Homolce, Nadací
Charty 77 a Ukrajinou zdarma (dût‰tí pacienti) ãi za stejn˘ch podmínek jako ãe‰tí
pacienti (dospûlí).
V roce 2001 byl ukonãen grantov˘ projekt IGA MZ âR „Radiochirurgická léze
hipokampu u laboratorního potkana Leksellov˘m gama noÏem: vztah mezi radiaãní dávkou, funkãním a strukturálním po‰kozením hipokampu”. V témÏe roce
pokraãovala klinická v˘zkumná studie radiochirurgické léãby pokroãilého glaukomu ve spolupráci s oãní klinikou ÚVN Stﬁe‰ovice. Poãet pacientÛ s oftalmologickou indikací k ozáﬁení Leksellov˘m gama noÏem ãinil v uplynulém roce 11 %
v‰ech indikací.
Oddûlení stereotaktické a radiaãní neurochirurgie je jedin˘m pracovi‰tûm tohoto
druhu v âeské republice a v regionu v˘chodní Evropy. Kvalitou ãinnosti a rozsahem zku‰eností je odbornou veﬁejností ﬁazeno k pﬁedním pracovi‰tím svého
druhu ve svûtû.

V roce 2001 se lékaﬁi a dal‰í odborníci Oddûlení stereotaktické a radiaãní neurochirurgie podíleli na zaji‰Èování pregraduální v˘uky medikÛ 1. LF UK, studentÛ
katedry biofyziky VUT Brno a fakulty jaderné a fyzikálnû inÏen˘rské âVUT a studentÛ Vy‰‰í ‰koly zdravotní v Praze. V rámci postgraduální v˘uky nav‰tívilo v roce
2001 oddûlení 80 stáÏistÛ, nejãastûji v rámci vzdûlávání IPVZ a odborn˘ch stáÏí
organizovan˘ch Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni.

Výzkumná činnost

Na Oddûlení stereotaktické a radiaãní neurochirurgie byly v roce 2001 ﬁe‰eny
2 grantové projekty (viz pﬁíloha Granty).

Publikační a přednášková činnost

Na odborn˘ch akcích poﬁádan˘ch v âeské republice pﬁednesli lékaﬁi Oddûlení
stereotaktické a radiaãní neurochirurgie 11 pﬁedná‰ek, na zahraniãních kongresech
12 pﬁedná‰ek. V domácí odborné literatuﬁe bylo publikováno celkem 10 prací,
v zahraniãním odborném tisku 8 prací.

Základní údaje

Poãet lÛÏek – stacionáﬁ
Poãet lékaﬁÛ
Poãet ostatních V· pracovníkÛ
Poãet sester

8
6
2
7

LÛÏková ãást
Poãet hospitalizovan˘ch pacientÛ
Poãet operací proveden˘ch Leksellov˘m gama noÏem
Poãet ostatních stereotaktick˘ch operací
Poãet o‰etﬁovacích dnÛ
VyuÏití lÛÏek
PrÛmûrná o‰etﬁovací doba (ve dnech)

815
735
221
1 326
78 %
1,63

Ambulantní ãást
Poãet ambulantních vy‰etﬁení
Poãet písemn˘ch konzultací ambulantních vy‰etﬁení
Poãet pacientÛ na onkologické ambulanci
Poãet pacientÛ na oãní ambulanci
Poãet neurofyziologick˘ch vy‰etﬁení

2 583
885
172
176
186

Počet pacientů léčených
Leksellovým gama nožem
1997
459

1998
461

1999
511

Radiochirurgická léčba
Leksellovým gama nožem
dle jednotlivých indikací – rok 2001

2000
566

2001
735

Cévní mozkové
malformace
9%

Oční indikace
11 %

Maligní mozkové
nádory
30 %

Funkční mozkové
onemocnění
16 %

Benigní mozkové
nádory
34 %
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Vývoj počtu hospitalizovaných
pacientů v Neuroprogramu

4 083

4 000
3 500

3 447

3 647

1 868

1 921

2 112

850

906

866

620

669

3 300

3 297

1 989

843

3 000
2 500

2 226

2 000
1 500
1 000

1 042
815

500
0

458

579

1997

1998
gama nůž

Vývoj počtu ambulantních
vyšetření v Neuroprogramu

1999
neurochirurgie

2000
neurologie

2001
celkem

24 150

25 000
22 863
21 580

20 000

19 204
17 138

15 000

13 333

13 654

7 318

7 913

2 212

2 583

12 403
10 397

10 000

8 972
6 743

6 628

6 970

5 000
2 138

0

2 064

1997

1998
gama nůž

2 207

1999
neurochirurgie

2000
neurologie

2001
celkem

KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář Doc. MUDr. Petr Niederle, DrSc.

Klinická ãinnost oddûlení zabezpeãuje plné spektrum preventivních, diagnostick˘ch, léãebn˘ch a rehabilitaãních metod pro pacienty s chorobami srdce a cév
nebo se zv˘‰en˘m rizikem tûchto onemocnûní. Stejnû tak jako v pﬁedchozích
letech i v roce 2001 plnû pokr˘vala jednotlivé specializované oblasti. Akutní
kardiologie je urãena vy‰etﬁování a léãbû nemocn˘ch v akutním a tûÏkém stavu
s intenzivní péãí a monitorováním základních Ïivotních funkcí. Invazivní kardiologie se zab˘vá diagnostikou nemocí koronárních tepen vãetnû provádûní
léãebn˘ch intervenãních zákrokÛ a dále pak léãbou poruch srdeãního rytmu.
Vedle rutinních v˘konÛ (elektrofyziologická vy‰etﬁení pﬁevodního systému srdce,
implantace kardiostimulátorÛ a kardioverterÛ-defibrilátorÛ, katetrizaãní radiofrekvenãní ablace) byla v roce 2001 zavedena celá ﬁada nov˘ch elektrofyziologick˘ch metod – pﬁedev‰ím POPRVÉ V âESKÉ REPUBLICE provedená PERKUTÁNNÍ
EPIKARDIÁLNÍ ABLACE, dále rovnûÏ poprvé v republice zavedeny PREVENTIVNÍ ALGORITMY U PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ, jako sedm˘ v˘kon v Evropû provedena
kryoablace a dále pak RFA fibrilace síní (izolace plicních Ïil – CARTO)
a v˘zkumná aplikace tkáÀového Dopplerova vy‰etﬁení pﬁi desynchronizaãní terapii srdeãního selhání (biventrikulární stimulace). V roce 2001 byl zahájen provoz na novû pﬁebudovaném katetrizaãním pracovi‰ti vybaveném angioelektrofyziologick˘m sálem.
Neinvazivní kardiologie nabízela pacientÛm i v uplynulém období ‰irokou
‰kálu diagnostiky kardiovaskulárních onemocnûní vãetnû ultrazvuku, zátûÏov˘ch
elektrokardiografick˘ch a echokardiografick˘ch testÛ, dlouhodobého monitorování srdeãního rytmu a krevního tlaku aj. Klinická kardiologie zahrnovala
tradiãnû diagnostiku a léãbu kardiovaskulárních chorob v lÛÏkové ãásti a specializovan˘ch ambulancích, podílela se na doléãování a rehabilitaci akutních stavÛ
a léãbû chronick˘ch onemocnûní obûhového systému.

Výuková činnost

Kardiologické oddûlení se v roce 2001 podílelo ve spolupráci s IPVZ na postgraduální v˘uce lékaﬁÛ v echokardiografii. V rámci pregraduální v˘uky zaji‰Èovalo
oddûlení blokové stáÏe studentÛ 3. LF UK. Oddûlení je akreditovan˘m pracovi‰tûm
âLK pro postgraduální v˘uku ve specializacích invazívní diagnostická kardiologie,
intervenãní kardiologie, trvalá kardiostimulace, srdeãní elektrofyziologie a katetrizaãní ablace, jícnová echokardiografie.

Publikační a přednášková činnost

V ãeské odborné literatuﬁe publikovali lékaﬁi Kardiologického oddûlení v roce
2001 celkem 28 prací, v zahraniãním odborném tisku 1 práci.
Kardiologické oddûlení uspoﬁádalo v dubnu 2001 tradiãní pﬁedná‰kové odpoledne pro kardiology, internisty a praktické lékaﬁe „Hot-line v kardiologii III.”
a v listopadu 2001 rovnûÏ tradiãní dvoudenní „Kardiologické dny Na Homolce” ve
spolupráci s v˘borem âeské kardiologické spoleãnosti.

Základní údaje

Poãet lÛÏek
standardní
intenzivní
denní kliniky
Poãet lékaﬁÛ
Poãet sester
Poãet ambulantních vy‰etﬁení
Poãet hospitalizovan˘ch pacientÛ
+ denní klinika srdeãní elektrofyziologie
Poãet o‰etﬁovacích dnÛ
standardní
intenzivní
VyuÏití lÛÏek (v %)
standardní
intenzivní
PrÛmûrná o‰etﬁovací doba (ve dnech)
standardní
intenzivní

49
27
18
4
20
73
24 988
3 058
1 212
14 814
9 175
5 639
96 %
97 %
95 %
4,84
5,02
3,49

Specializované výkony v roce 2001

Angiografick˘ sál
Koronarografie (SKG)
Ventrikulografie (LVG)
P katetrizace
P - L katetrizace
Koron.angioplastika (PTCA)
Stenty
poãet pacientÛ
poãet stentÛ
Aortografie bulbu
Alkoholová septální ablace
Okluze DSK (Amplatz)
Intrakoronární ultrazvuk (IVUS)
Ostatní angio a specializované v˘kony
Komplikace
úmrtí
non-Q IM po PTCA
emergentní bypass
embolie do CNS

1 482
601
7
62
551
460
563
42
1
3
3
98
2
1
2
0

Elektrofyziologick˘ sál
Primoiplantace + v˘mûny KS
Elektrofyziologie (EFG)
Implantace + reimplantace ICD
Biventrikulární stimulace
RF ablace celkem
Extrakce elektrod
Biopsie z PK
Implantace i.v. portu pro aplikaci lékÛ
Implantabilní monitor arytmií (REVEAL)
Spinální neurostimulace

777
521
61
27
330
42
7
3
11
7

celkem

1 786

Komplikace
pneumothorax
a – v pí‰tûl
úmrtí

7
1
1

Ambulance
V‰eobecná kardiologická
Kardiostimulaãní
Angiologická

10 086
6 665
1 550

Neinvazivní kardiologie
Echokardiografie
jícnové vy‰etﬁení
dobutaminová zátûÏ

3 405
424
9

celkem

3 838

EKG zátûÏov˘ test
Holter EKG
Monitor TK
TT test
Perfúzní SPECT s ergometrií

1 513
1 084
1 067
36
219
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ODDĚLENÍ KARDIOVASKULÁRNÍ
CHIRURGIE
Primář MUDr. Pavel Šebesta, CSc.

Oddûlení se zab˘vá chirurgickou a angioradiologickou invazivní diagnostikou a léãbou onemocnûní cévního systému, pﬁedev‰ím cévního zúÏení ãi neprÛchodnosti
v dÛsledku postiÏení aterosklerozou. Nejpoãetnûj‰í skupinu chirurgick˘ch zákrokÛ
tvoﬁily stejnû jako v pﬁedchozích letech operace na pﬁívodn˘ch mozkov˘ch tepnách. V této operativû byly v roce 2001 zavedeny nové ‰etﬁící techniky regionální anestezie, kdy se zákrok provádí pﬁi vûdomí pacienta. Spektrum chirurgick˘ch v˘konÛ
dále zahrnovalo operace hrudní a bﬁi‰ní aorty vãetnû chirurgické i endovaskulární léãby v˘dutí, dále rekonstrukce pánevních tepen a tepen dolních konãetin. K dal‰ím typÛm v˘konÛ patﬁily pﬁedev‰ím operace uzávûrÛ
koronárních tepen.
Oddûlení kardiovaskulární chirurgie Nemocnice Na Homolce je nejvût‰ím pracovi‰tûm v âeské republice, samostatnû orientovan˘m na problematiku cévní chirurgie, a ‰kolícím centrem pro obor cévní chirurgie v rámci postgraduální v˘uky
IPVZ. ZároveÀ plní funkci superkonziliárního pracovi‰tû pro pﬁípady závaÏn˘ch
a komplikovan˘ch angiochirurgick˘ch stavÛ. V uplynulém roce pokraãovala úzká
odborná spolupráce s Oddûlením kardiochirurgie dospûl˘ch FN Motol s pﬁímou
vzájemnou úãastí pﬁi v˘konech provádûn˘ch v obou zaﬁízeních. Zahraniãní spolupráce s Univerzitní nemocnicí v Maastrichtu byla zamûﬁena na problematiku chirurgické léãby torakoabdominálních v˘dutí aorty.

Výuková činnost

V roce 2001 pokraãovalo Oddûlení kardiovaskulární chirurgie v zaji‰Èování pregraduální v˘uky studentÛ 2. LF UK a podílelo se na postgraduální v˘uce stáÏistÛ
v oboru cévní chirurgie v rámci vzdûlávání IPVZ .

Přednášková a publikační činnost

Pﬁedná‰ková aktivita lékaﬁÛ Oddûlení kardiovaskulární chirurgie zahrnovala
v roce 2001 celkem 9 pﬁedná‰ek na domácích odborn˘ch akcích a 9 pﬁená‰ek
v zahraniãí. V odborném ãeském tisku bylo publikováno 12 prací.

Základní údaje

Poãet lÛÏek

73
50
11
12
17
114
10 425
2 722
7,04
19 165
12 308
3 308
3 549
86 %
85 %
88 %
87 %
7,04
3,25
2,80
2,52

standardní
intenzivní
intermediální
Poãet lékaﬁÛ
Poãet sester
Poãet ambulantních vy‰etﬁení
Poãet hospitalizovan˘ch pacientÛ
PrÛmûrná o‰etﬁovací doba (ve dnech)
Poãet o‰etﬁovacích dnÛ
standardní
intenzivní
intermediální
VyuÏití lÛÏek (v %)
standardní
intenzivní
intermediální
PrÛmûrná o‰etﬁovací doba (ve dnech)
standardní
intenzivní
intermediální

Celkový počet rekonstrukčních operací
1997

1998

1999

2000

2001

1 214

1 412

1 443

1 345

1 349

Rozložení cévních a obecně
chirurgických výkonů – 2001

Torakoabdominální aneurysmata
Implantace stentgraftÛ
Bércové rekonstrukce
Pánevní rekonstrukce
Operace varixÛ
Akutní revaskularizace
Abdominální aneurysmata
Aortofemorální rekonstrukce
Ostatní cévní operace
Femoropopliteální rekonstrukce
Endarterektomie

6
40
44
65
76
87
96
100
156
157
258

Srdeční operace – rok 2001

Revaskularizace myokardu
Náhrady aortální chlopnû
Náhrady mitrální chlopnû
Kombinované v˘kony (CABG a Ao)

240
14
3
4

Vývoj počtu hospitalizovaných
pacientů v Kardiovaskulárním
programu

6 000

5 234

5 345

5 375

5 674

2 700

2 668

2 768

2 902

5 780

5 000
4 000
3 068

3 000

2 677

2 534

2 000

1997

1998
kardiologie

Vývoj počtu ambulantních vyšetření
v Kardiovaskulárním programu

2 712

2 692

2 617

1999

2000

2001

kardiovaskulární chirurgie

celkem

35 000
35 233

30 000

33 402
29 612

28 813

25 000

29 608
24 988

20 000
18 938

15 000

19 853

23 241

9 755

10 161

17 856

10 000
10 957

5 000

10 674

1997

1998
kardiologie
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INTERNÍ ODDĚLENÍ
Primář Doc. MUDr. Jan Kábrt, CSc.

âinnost oddûlení spoãívá v zaji‰tûní diagnostick˘ch metod a konzervativní léãby
onemocnûní interního charakteru s v˘raznûj‰í subspecializací v oborech umûlá
v˘Ïiva a metabolická péãe, gastroenterologie, diabetologie a endokrinologie.
Jednotka intenzivní péãe je vûnována nemocn˘m s akutním interním onemocnûním.

Výuková činnost

Interní oddûlení Nemocnice Na Homolce zaji‰Èovalo v roce 2001 pregraduální
v˘uku posluchaãÛ 1. a 3. LF UK, postgraduální v˘uka zahrnovala pﬁedatestaãní
stáÏe v oboru interního lékaﬁství a praktického lékaﬁství. Oddûlení je akreditovan˘m pracovi‰tûm âLK pro postgraduální v˘uku ve specializaãním oboru umûlá
v˘Ïiva a metabolická péãe.

Přednášková a publikační činnost

Lékaﬁi Interního oddûlení pﬁednesli v roce 2001 na domácích odborn˘ch akcích
celkem 24 pﬁedná‰ek. V ãeském odborném tisku publikovali 9 prací, v zahraniãním odborném tisku 2 práce.

Základní údaje

Poãet lÛÏek

Poãet lékaﬁÛ
Poãet sester
Poãet ambulantních vy‰etﬁení
V‰eobecná interní ambulance
Ambulance praktického lékaﬁe
Gastroenterologická ambulance
Poãet hospitalizovan˘ch pacientÛ
Poãet o‰etﬁovacích dnÛ
standardní
intenzivní
VyuÏití lÛÏek (v %)
standardní
intenzivní
PrÛmûrná o‰etﬁovací doba (ve dnech)
standardní
intenzivní

29
21
8
21
34
44 515
21 621
12 856
14 687
1 028
9 343
6 740
2 603
93 %
93 %
93 %
9,09
7,11
7,15

Specializované výkony - rok 2001

Ultrasonografie
Endoskopické v˘kony
ERCP
Endoskopická sonografie
Perkutánní endoskopická gastrostomie

38 797
4 297
210
73
29

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Spektrum sluÏeb oddûlení pokr˘vá diagnostiku a chirurgickou léãbu v oblasti
v‰eobecné chirurgie, ortopedie a urologie, v ambulantní ãásti pak roz‰íﬁenou o poradny mamologickou, flebologickou, poradnu bﬁi‰ní chirurgie, ortopedickou ambulanci, urologickou ambulanci a ambulanci pro malé chirurgické v˘kony.
V oblasti v‰eobecné chirurgie zahrnovala operativa stejnû jako v pﬁedchozích
letech v˘kony bﬁi‰ní a hrudní chirurgie s pouÏíváním minimálnû invazivních
metod ve v‰ech oblastech laparoskopické operativy a rozvojem jednodenní chirurgie, dále onkochirurgii zaÏívacího traktu a mammologii. V roce 2001 rozvinula chirurgická operativa plnû metodu operace k˘l podle Trabucca, PHMS a laparoskopické IPOM plastiky, zejména v jednodenní chirurgii. Byla plnû zvládnuta

Primář MUDr. Pavel Beňo

standardní
intenzivní
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nová operaãní technika análních prolapsÛ a hemoroidÛ a oddûlení bylo zaﬁazeno
jako jedno z pûti pracovi‰È v republice do pilotní studie této operaãní techniky.
Laparoskopická operativa byla roz‰íﬁena o nejnároãnûj‰í v˘kony kolorekta a gastrointestinálního traktu s pouÏitím novû zakoupeného harmonického skalpelu. RovnûÏ byly roz‰íﬁeny parciální v˘kony u Ca prsu. Ortopedická operativa zahrnovala v uplynulém roce totální náhrady kloubÛ vãetnû ramenního a hlezenného
a také reimplantace kloubÛ. Do operativy velk˘ch kloubÛ byl v roce 2001 novû
zaveden ortopedick˘ navigaãní systém. Jako jediné v âeské republice
pokraãovalo ortopedické pracovi‰tû v uvedeném roce v provádûní oboustrann˘ch
totálních endoprotéz hlezenn˘ch kloubÛ a dále rozvíjelo moderní metody v chirurgii haluxÛ (Swansonova endoprotéza u hallux rigidus jako rutinní v˘kon,
Stoffelova osteotomie u hallux vagus). VyuÏití kostní banky umoÏnilo pokraãovat
v roz‰íﬁeném spektru ortopedick˘ch a elektivních traumatologick˘ch v˘konÛ
a dal‰ích minimálnû invazivních operaãních technik. Urologická operativa zahrnovala stejnû jako v pﬁedchozím období otevﬁené i endoskopické operace moãového ústrojí vãetnû urologické onkochirurgie, s pouÏitím moderních laparoskopick˘ch, cystoskopick˘ch a ureterorenoskopick˘ch operaãních metod. Do rutinní operativy byla zaﬁazena endoskopická uretrotomie a do‰lo k plnému rozvinutí
techniky ureterorenoskopie.

Výuková činnost

Lékaﬁi Chirugického oddûlení se v roce 2001 podíleli na pregraduální v˘uce studentÛ 1. a 3. LF UK a na postgraduální v˘uce lékaﬁÛ v oboru chirurgie v rámci
vzdûlávání IPVZ. Chirurgické oddûlení Nemocnice Na Homolce je referenãním
a ‰kolicím pracovi‰tûm âeské republiky pro operativu hlezenn˘ch kloubÛ.

Publikační činnost

V ãeském písemnictví publikovali v roce 2001 lékaﬁi chirurgického oddûlení 5 prací.

Základní údaje

Poãet lÛÏek

31
16
15
15
43
33 952
18 955
7 729
7 268
1 874
1 883
535
9 431
7 760
1 671
98 %
99 %
94 %
5,03
3,68
4,37

standardní
intenzivní
Poãet lékaﬁÛ
Poãet sester
Poãet ambulantních vy‰etﬁení
chirurgick˘ch
ortopedick˘ch
urologick˘ch
Poãet hospitalizovan˘ch pacientÛ
Poãet operaãních v˘konÛ
malé ambulantní v˘kony
Poãet o‰etﬁovacích dnÛ
standardní
intenzivní
VyuÏití lÛÏek (v %)
standardní
intenzivní
PrÛmûrná o‰etﬁovací doba (ve dnech)
standardní
intenzivní

Počet hospitalizací podle diagnóz
– rok 2001

Novotvary
Nemoci trávicí soustavy
Nemoci moãové a pohlavní soustavy
Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkánû
Ostatní
celkem

2000
271
754
122
270
363
1780

2001
283
757
156
301
377
1874

Počet operačních výkonů – rok 2001

Ortopedie
554

Urologie
142

Malé ambulantní
výkony
535
Břišní chirurgie
1 187

ODDĚLENÍ GYNEKOLOGIE
A MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ
CHIRURGIE
Primář MUDr. Pavel Bartoš, M MED

âinnost oddûlení pokr˘vá diagnostiku a chirurgickou léãbu gynekologick˘ch
onemocnûní. Kompletní spektrum pánevní a gynekologické chirurgie se i v uplynulém roce soustﬁedilo do ãtyﬁ klinick˘ch programÛ. Onkologická a onkolaparoskopická operativa zahrnuje klasickou a onkolaparoskopickou radikální
operativu pro zhoubné nádory ãípku dûloÏního, ovarií, endometria, vulvy a spolupráci na Ca prsu. Operaãní technika zde byla v roce 2001 roz‰íﬁena o ultrazvukov˘ aspiraãní tkáÀov˘ dissektor (CUSA), kter˘ v˘znamnû zpﬁesnil a zrychlil onkolaparoskopickou operativu. RovnûÏ do‰lo k roz‰íﬁení ‰kály laparoskopické elektrochirurgie.
Zavedením tûchto nov˘ch technik se oddûlení zaﬁadilo mezi nejlépe vybavená pracovi‰tû pro laparoskopickou radikální a pokroãilou operativu v âeské republice. V roce
2001 byl na oddûlení dokonãen v˘zkum a v˘voj laparoskopické radikální hysterektomie s pánevní a paraaortální lymfadenektomií pro Ca ãípku dûloÏního z kompletnû
laparoskopického pﬁístupu za pouÏití CUSA. Urogynekologická a rekonstrukãní
operativa obsahuje operaãní léãbu inkontinence a komplexní operaãní postupy pﬁi
sestupu pánevních orgánÛ a inkontinenci, pﬁiãemÏ je kladen dÛraz na laparoskopické ﬁe‰ení uvedené problematiky. V roce 2001 byl v tomto programu dokonãen
v˘zkum a v˘voj globálního laparoskopického ﬁe‰ení totálního prolapsu Ïensk˘ch
orgánÛ vãetnû inkontinence za pouÏití CUSA a techniky síÈkové protézy a tackeru. Dále
byl dokonãen v˘voj techniky laparoskopického extraperitoneálního závûsu pro Ïenskou inkontinenci. V‰eobecná gynekologická operativa se zab˘vá chirurgií
endometriozy, infertility, myomatozních dûloh, adnextumorÛ a cyst, dále problematikou pooperaãních srÛstÛ, chronick˘ch pánevních bolestí, zánûtÛ a vrozen˘ch v˘vojov˘ch vad dûloÏních, zejména syndromy aplazie dûlohy a vagíny. V této oblasti byl
v uplynulém roce dokonãen v˘zkum a v˘voj laparoskopické rekonstrukce neovagíny
pﬁi vrozeném nevyvinutí dûlohy a vagíny. Hysteroskopick˘ program zahrnuje diagnostické a operaãní endoskopie dutiny dûloÏní pro abnormální krvácení, polypozy,
vrozené defekty dûloÏní, adheze, Ca dûlohy a submukozní myomy.
Celkovû v roce 2001 bylo 90,2 % v‰ech operací vãetnû onkologick˘ch provedeno laparoskopicky nebo hysteroskopicky, tzn. minimálnû invazivními
metodami.

Výuková činnost

Oddûlení gynekologie a minimálnû invazivní terapie je ãlenem katedry IPVZ a v˘ukov˘m centrem pro laparoskopickou gynekologii v postgraduální pﬁípravû lékaﬁÛ. V rámci Endoskopické sekce âeské gynekologické a porodnické spoleãnosti
se pracovi‰tû podílelo na v˘uce u 4 hysteroskopick˘ch kurzÛ.

Publikační a přednášková činnost

V roce 2001 pﬁednesli lékaﬁi oddûlení celkem 17 pﬁedná‰ek, z toho 2 na zahraniãních odborn˘ch akcích. V ãeském odborném tisku publikovali 5 prací,
v zahraniãním odborném tisku 1 práci.
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Základní údaje

Poãet lÛÏek
standardní
intenzivní
Poãet lékaﬁÛ
Poãet sester
Poãet ambulantních vy‰etﬁení
Poãet operaãních v˘konÛ celkem
rozsáhlé operaãní v˘kony
rozsáhlé z toho pro zhoubné nádory
men‰í operaãní v˘kony
Poãet o‰etﬁovacích dnÛ
standardní
intenzivní
VyuÏití lÛÏek (v %)
standardní
intenzivní
PrÛmûrná o‰etﬁovací doba (ve dnech)
standardní
intenzivní

ODDĚLENÍ ORL/CHIRURGIE
HLAVY A KRKU
Primář MUDr. Jan Paska

23
19
4
7
24
21 580
1 943
1 120
101
823
6 939
5 601
1 338
97 %
96 %
99 %
3,62
2,14
1,88

Oddûlení se soustﬁeìuje na diagnostiku, konzervativní a chirurgickou léãbu
onemocnûní u‰ních, nosních a krãních. Operativa zahrnovala v roce 2001
jak v˘kony tzv. jednodenní chirurgie, tak rozsáhlé chirurgické v˘kony soustﬁedûné
na kompletní onkologickou operativu v oblasti ORL, kofochirurgické zákroky, operativu nosu a paranasálních dutin vãetnû endoskopick˘ch v˘konÛ, komplexní chirurgii ‰títné Ïlázy, adenotomie, dále plastické operaãní v˘kony v oblasti hlavy
a krku, operativu mûkk˘ch tkání hlavy a krku a operativu úrazÛ v oblasti obliãejov˘ch kostí s pouÏitím technologie microplates. V uvedeném období vzrostl poãet
multidisciplinárních operaãních zákrokÛ, pﬁedev‰ím ve spolupráci s neurochirurgy a stomatology, a dále poãet rozsáhlej‰ích operací v celkové anestezii.
Ambulantní ãást oddûlení poskytovala v roce 2001 opût komplexní sluÏby vãetnû
specializovan˘ch poraden onkologické, otoneurologické, kofochirurgické, otoprotetické, ambulance pro rhinopatie, ambulance pro nemoci
‰títné Ïlázy, poradny pro poruchy spánku a chrápání a ambulance
korektivní chirurgie nosu. Souãástí oddûlení je rovnûÏ ordinace dûtského
specialisty.

Výuková činnost

V roce 2001 se lékaﬁi Oddûlení ORL Nemocnice Na Homolce podíleli na zaji‰tûní
pregraduální v˘uky pro 3. LF UK.

Publikační a přednášková činnost

Lékaﬁi oddûlení pﬁednesli v roce 2001 celkem 18 pﬁedná‰ek na domácích odborn˘ch semináﬁích a kongresech v oboru ORL a chirurgie hlavy a krku. V ãeské
odborné literatuﬁe publikovali ve stejném období 9 prací.

Základní údaje

Poãet lÛÏek

10
8
2
8
20
33 542
876
1 401
3 564
2 878
686
102 %
103 %
96 %
4,07
3,55
4,70

standardní
intenzivní
Poãet lékaﬁÛ
Poãet sester
Poãet ambulantních vy‰etﬁení
Poãet hospitalizovan˘ch pacientÛ
Poãet operaãních v˘konÛ
Poãet o‰etﬁovacích dnÛ
standardní
intenzivní
VyuÏití lÛÏek (v %)
standardní
intenzivní
PrÛmûrná o‰etﬁovací doba (ve dnech)
standardní
intenzivní

Počet operačních výkonů – rok 2001

Operace v místní
anestezii
177
Adenotomie
442

Operace v celkové
anestezii
782

NEFROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář MUDr. Lukáš Svoboda

Nefrologické oddûlení poskytuje ambulantní nefrologickou péãi, nepﬁetrÏitou transplantaãní pohotovost pro pacienty zaﬁazené na ãekací listinû na transplantaci ledviny
od kadaverózního dárce a hemopurifikaãní terapii v celém jejím spektru pro chronické a akutní pacienty. Souãástí oddûlení je nefrologická ambulance pro diagnostiku a léãbu onemocnûní ledvin, poradna pro ischemickou chorobu ledvin a ambulance pro peritoneální dial˘zu. Hemodialyzaãní stﬁedisko pracuje nepﬁetrÏitû a disponuje 10 dialyzaãními místy vãetnû 1 boxu pro pacienty s hepatitidou typu B a 1 boxu pro pacienty s hepatitidou typu C. Komplexní stálá
dialyzaãní péãe zahrnuje hemodial˘zu, hemodiafiltraci, hemofiltraci, plasmaferézu,
hemoperfuzi a kontinuální peritoneální dial˘zu provádûnou ambulantnû.
V roce 2001 bylo hemodialyzaãní stﬁedisko novû vybaveno dialyzaãním monitorem s HDF moÏností terapie online, novû zavedeny metodiky mûﬁení teplotní
bilance pﬁi dial˘ze, neinvazivní mûﬁení recirkulace, monitorování adekvátnosti
terapie modulem OCM a mûﬁení zmûn intravaskulárního objemu. Novû byla zavedena automatická peritoneální dial˘za.
V˘znamnou souãástí ãinnosti oddûlení je dlouhodobû organizace rehabilitaãních
a sportovních aktivit pro dialyzované a transplantované pacienty, kterou se zab˘vá
Sportovní klub tûchto nemocn˘ch pﬁi âSTV. Klub byl zaloÏen ve spolupráci s hemodialyzaãním stﬁediskem Nemocnice Na Homolce a náplní jeho práce je organizace
zimních a letních sportovních aktivit vãetnû zájezdÛ do zahraniãí, organizace úãasti na mezinárodních soutûÏích tûchto sportovcÛ, podíl na tvorbû integrovaného
rehabilitaãního programu dialyzovan˘ch a transplantovan˘ch pacientÛ aj.
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Výuková činnost

Nefrologické oddûlení Nemocnice Na Homolce zaji‰Èovalo v roce 2001 praktickou
v˘uku na zdravotnické ‰kole Medea, podílelo se na pregraduální v˘uce v oboru
fyzioterapie na FTVS UK a na postgraduální v˘uce v oboru nefrologie v rámci
kurzÛ IPVZ.

Publikační a přednášková činnost

V roce 2001 pﬁednesli lékaﬁi Nefrologického oddûlení 7 pﬁedná‰ek na domácích
a 2 pﬁedná‰ky na zahraniãních odborn˘ch akcích.

Základní údaje

Poãet stál˘ch lékaﬁÛ
Poãet externích lékaﬁÛ pro pohotovostní sluÏby
Poãet sester
Poãet nefrologick˘ch vy‰etﬁení
Poãet dialyzaãních míst
z toho 1x box pro pacienty s hepatitidou typu B
z toho 1x box pro pacienty s hepatitidou typu C
Poãet dialyzaãních monitorÛ
Poãet monitorÛ pro kontinuální hemopurifikaãní metodiky

Provedené výkony – rok 2001

Hemodial˘za
z toho v akutním programu
Hemodiafiltrace
Hemofiltrace
Plazmaferéza
Hemoperfuze
Kontinuální ambulantní peritoneální dial˘zou léãeni
Mortalita (prÛmûr âR je 20 %, evropsk˘ prÛmûr je nad 20 %)
Poãet pacientÛ léãen˘ch dial˘zou star‰ích 80 let

ANESTEZIOLOGICKÉ
A RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ (ARO)
Primář MUDr. Milan Ročeň

3
4
18
1103
10

11
2

7 074
267
186
241
23
1
2 pacienti
8,6 %
17 %

Anesteziologické a resuscitaãní oddûlení zaji‰Èuje komplexní péãi o nemocné v prÛbûhu operace a v období pﬁedoperaãním a pooperaãním
vãetnû podání celkové anestézie a sloÏitûj‰ích typÛ místní anestézie. Resuscitaãní
úsek se zab˘vá komplexní diagnostikou a léãbou nemocn˘ch, jejichÏ celkov˘ zdravotní stav pro poruchy základních Ïivotních funkcí ohroÏuje
Ïivot pacienta a vyÏaduje nejvy‰‰í stupeÀ zdravotní péãe. PﬁeváÏnou ãást
nemocn˘ch tvoﬁí pacienti s mozkolebeãním poranûním. K modernímu vybavení
patﬁí hyperbarická komora s moÏností umûlé plicní ventilace a dal‰í speciální
metody resuscitaãní péãe. Ambulance bolesti se zab˘vá problematikou pacientÛ
s chronickou bolestí.

Výuková činnost

Lékaﬁi ARO v roce 2001 zaji‰Èovali postgraduální v˘uku v pﬁedatestaãních kurzech
IPVZ v anesteziologii a resuscitaci a dále v˘uku na katedﬁe urgentní medicíny
IPVZ. Podíleli se rovnûÏ na postgraduální v˘uce IPVZ v problematice anestezie
v cévní a hrudní chirurgii a anestezie v kardiochirurgii. V rámci kurzÛ âLK Praha
pﬁedná‰eli problematiku akutní a chronické bolesti pro praktické lékaﬁe.

Publikační a přednášková činnost

Lékaﬁi ARO pﬁednesli v roce 2001 celkem 23 pﬁedná‰ek na odborn˘ch akcích,
z toho 6 v zahraniãí. Publikovali 12 pﬁíspûvkÛ v domácí odborné literatuﬁe.

Základní údaje

Poãet lÛÏek
Poãet lékaﬁÛ
Poãet sester
Poãet ambulantních vy‰etﬁení
Poãet hospitalizovan˘ch pacientÛ
Poãet o‰etﬁovacích dnÛ
VyuÏití lÛÏek (v %)
PrÛmûrná o‰etﬁovací doba (ve dnech)
Skladba pracovi‰È
2 resuscitaãní stanice
6 centrálních operaãních sálÛ
(neurochirurgie, kardiovaskulární chirurgie)
3 operaãní sály chirurgie
2 operaãní sály gynekologie
6 ostatních operaãních sálÛ
ambulance bolesti

10
23
60
1 137
93
3 181
95 %
31,5

Rozložení anesteziologických
výkonů – rok 2001

Poãet anestezií celkem
Poãet anestezií u v˘konÛ del‰ích neÏ 2 hodiny
Poãet regionálních anestezií
Poãet ambulantních anestezií
Poãet anestezií v prÛbûhu pohotovostní sluÏby
Poãet ostatních anestezií

8 617
5 297
889
739
1 006
686

Vývoj počtu hospitalizovaných
pacientů v Programu všeobecné
léčebné péče

5 692

5 000

5 192

5 233
4 959

4 978

1 786

1 734

1 780

1 542
930

1 582
947

1 686
1 060

4 000

3 000
1 960

2 000

1 572

1 000

1 874
1 026

1 096
442
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Vývoj počtu ambulantních vyšetření
v Programu všeobecné léčebné péče
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140 000
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617
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1999
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133 589
120 379

127 276
117 443

116 802

42 046

40 452

40 184

42 310

44 515

30 430

31 140

30 542

31 401

33 952

24 463

24 754
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21 580
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PŘEHLED
ČINNOSTI
PRACOVIŠŤ
KOMPLEMENTU

Pracoviště komplementu

Radiodiagnostické oddûlení
Oddûlení nukleární medicíny
Oddûlení klinické biochemie, hematologie a imunologie
Oddûlení klinické mikrobiologie
Oddûlení patologie
Oddûlení centrální sterilizace a hygieny

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

Pracovi‰tû poskytovalo v roce 2001 své sluÏby jak vlastní nemocnici, tak jin˘m
zdravotnick˘m zaﬁízením. Spektrum ãinnosti zahrnovalo diagnostická vy‰etﬁení
v celém rozsahu oboru radiodiagnostiky se zamûﬁením na onemocnûní nervového,
pohybového a kardiovaskulárního aparátu a dále pak vaskulární a nevaskulární
intervenãní léãebné v˘kony. V oblasti vaskulárních metod pokraãoval v uplynulém roce program implantací stentgraftÛ do v˘dutí bﬁi‰ní aorty a pánevního
ﬁeãi‰tû, ve vût‰í míﬁe i v hrudní aortû. Nemocnice Na Homolce je jedno ze ãtyﬁ pracovi‰È v âeské republice, kde se tyto v˘kony provádûjí. Nadále pokraãoval také
program endovaskulární léãby mozkov˘ch v˘dutí pomocí GDC a tato léãba byla
zavedena i u perifernûji uloÏen˘ch v˘dutí. Stejnû pokraãovala léãba lokální intrakraniální trombol˘zou u akutního uzávûru mozkov˘ch tepen. Novû byly provedeny
první angioplastiky stenóz mozkov˘ch tepen. U vy‰etﬁení v˘poãetní tomografií (CT) byly kromû standardních vy‰etﬁení zavedeny nov˘ algoritmus vy‰etﬁení
skalní kosti a vnitﬁního ucha, dále HRCT vy‰etﬁení plicního parenchymu. Byly rovnûÏ provedeny první vertebroplastiky za CT kontroly u pacientÛ s kompresívními
frakturami obratlov˘ch tûl. U vy‰etﬁení magnetickou rezonancí do‰lo
k zavedení rychlé a efektní metody pro detekci prÛtoku likvoru, bylo roz‰íﬁeno
vy‰etﬁování drobn˘ch kloubÛ a zdokonaleny techniky vy‰etﬁování srdce a provádûní MR myelografie. Rutinnû se zaãalo provádût mûﬁení objemu tumorÛ, léãen˘ch
Leksellov˘m gama noÏem. V posledním ãtvrtletí roku 2001 bylo Radiodiagnostické
oddûlení novû vybaveno dal‰ím pﬁístrojem pro vy‰etﬁování magnetickou rezonancí
s v˘razn˘m vyuÏitím zobrazení v oblasti periferního tepenného ﬁeãi‰tû, dále srdeãního svalu, mozku a páteﬁe. U ultrazvuku se na základû zku‰eností s Dopplerovsk˘m vy‰etﬁením cév a stanovení indikaãních a diagnostick˘ch kritérií pokraãovalo ve vybran˘ch pﬁípadech tûsn˘ch stenóz karotid v doporuãení k operaci jen
na základû UZ nálezu bez angiografie. V roce 2001 bylo operováno 24 % pacientÛ
pro stenózu ACI jen na základû UZ vy‰etﬁení s 98,5 % korelací peroperaãnû.
Ultrazvukové pracovi‰tû bylo v roce 2001 vybaveno nov˘m UZ pﬁístrojem pro abdominální a mammologickou diagnostiku a pro vy‰etﬁování pacientÛ hospitalizovan˘ch na jednotkách intenzívní péãe.

Primář MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.

Výuková činnost

Lékaﬁi Radiodiagnostického oddûlení Nemocnice Na Homolce se v roce 2001
podíleli na zaji‰tûní pregraduální v˘uky pro 1. a 3. LF UK a na postgraduální v˘uce
v rámci kurzÛ IPVZ.

Výzkumná činnost

Radiodiagnostické oddûlení se v roce 2001 podílelo na ﬁe‰ení 2 grantov˘ch projektÛ (viz pﬁíloha Granty).

Publikační a přednášková činnost

V roce 2001 publikovali lékaﬁi Radiodiagnostického oddûlení 6 prací v odborné
literatuﬁe, z toho 2 v zahraniãní. Pﬁedná‰ková aktivita zahrnovala v témÏe roce
20 pﬁedná‰ek na domácích odborn˘ch akcích a 2 pﬁedná‰ky na zahraniãních
kongresech.
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Základní údaje

Poãet lékaﬁÛ
Poãet RDG laborantÛ
Poãet sester

16
26
6

Technické vybavení
Angiografické pracovi‰tû
1 x Multistar Siemens
1 x Toshiba CAS
1 x sálov˘ OEC 9700
CT pracovi‰tû
1 x Siemens Somatom Plus 4
1 x Siemens DRH
MR pracovi‰tû
1 x Magnetom Impact Expert 1 T
1 x Magnetom Symphony 1,5 T
UZ pracovi‰tû
1 x Toshiba 270
1 x Toshiba Eccocee
1 x Vingmed System V
Mamografie
1 x Lorad M-IV
Skiaskopie-skiagrafie
3 x skiaskopicko – skiagrafické stûny
1 x stacionární skiagrafick˘ pﬁístroj
4 x skiaskopicko – skiagrafické mobilní pﬁístroje
s C ramenem
8 x pojízdn˘ skiagrafick˘ pﬁístroj k zaji‰tûní základní rtg
diagnostiky

Specializované intervenční léčebné
výkony – rok 2001

PTA
Zavedení cévních stentÛ
Zavedení stentgraftu do v˘dutí bﬁi‰ní a hrudní aorty
Endovaskulární léãba mozkov˘ch v˘dutí pomocí GDC
Lokální intraarteriální trombol˘za u uzávûrÛ tepen DK
Lokální intraarteriální trombol˘za u CMP
Cévní embolizace a intervence v oblasti hlavy a páteﬁe
CT cílené koﬁenové obstﬁiky
Chemické sympatektomie
DrenáÏe abcesÛ a cyst, cílené biopsie

Přehled vybraných radiodiagnostických
vyšetření – rok 2001

Poãítaãová tomografie
Magnetická rezonance
Angiografie pánve a DK
Angiografie cerebrální
UZ vy‰etﬁení
Mamografie
Poãet v‰ech radiodiagnostick˘ch vy‰etﬁení celkem

ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
/PET CENTRUM

Oddûlení nukleární medicíny/PET centrum poskytuje komplexní sluÏby vy‰etﬁovacích metod nukleární medicíny, které zahrnují scintigrafické funkãní zobrazování, imunoanalytické laboratorní vy‰etﬁovací metody (RSA - radiosaturaãní anal˘za a chemiluminiscence) a také v âeské republice ojedinûlou PET
(pozitronovou emisní tomografii). PET kamera je pouÏívána zejména k diagnostice chorob onkologick˘ch, neurologick˘ch a kardiovaskulárních.
Oddûlení nukleární medicíny/PET centrum pracovalo v roce 2001 jak pro pacienty
Nemocnice Na Homolce, tak pro pacienty dal‰ích zdravotnick˘ch zaﬁízení v âeské
republice (pﬁedev‰ím vy‰etﬁení PET). V prÛbûhu roku byl zaznamenán zvy‰ující se
zájem o nabízená vy‰etﬁení, jehoÏ v˘sledkem bylo v˘razné zv˘‰ení poãtu v‰ech dia-

Primář MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.

467
173
61
39
34
5
24
317
86
57

8 844
9 096
9 281
5 730
20 009
4 815
108 607

gnostick˘ch v˘konÛ na oddûlení. Meziroãní nárÛst u scintigrafick˘ch vy‰etﬁení ãinil
15 %, u vy‰etﬁení PET 70 % (za udrÏení celodenního provozu), u imunoanal˘zy
24 %. Imunoanalytická laboratoﬁ zavedla 5 nov˘ch druhÛ stanovení a v souãtu
poskytovala 37 in vitro stanovení. Laboratoﬁ si i v uplynulém roce podrÏela své
postavení v gynekologické problematice s dÛrazem na prenatální screening vrozen˘ch v˘vojov˘ch vad vãetnû kvantifikace rizika vady, kde úzce spolupracuje s genetick˘m pracovi‰tûm FN Motol.

Výuková činnost

Oddûlení nukleární medicíny/PET centrum se v roce 2001 vûnovalo pregraduální
v˘uce pro 3. LF UK a postgraduální v˘uce pro IPVZ v oboru nukleární medicíny.
Zaji‰Èovalo rovnûÏ vedení diplomantÛ FEL âVUT a MFF UK. Pro ﬁadu tuzemsk˘ch
i zahraniãních odborníkÛ organizovalo stáÏe v PET centru a poskytovalo poradenskou ãinnost pro modelov˘ projekt Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Výzkumná činnost

V rámci pracovi‰tû byly v roce 2001 ﬁe‰eny 2 grantové projekty (viz pﬁíloha
Granty).

Publikační a přednášková činnost

Lékaﬁi a sestry/laboranti Oddûlení nukleární medicíny/PET centrum pﬁednesli
v roce 2001 celkem 26 pﬁedná‰ek na domácích odborn˘ch akcích. V odborné
literatuﬁe publikovali 22 prací, z toho v zahraniãních ãasopisech 12 prací.

Základní údaje

Poãet lékaﬁÛ
Poãet ostatních V·
Poãet sester a laborantÛ
Technické vybavení
2 x scintilaãní kamera
1 x kamera pro pozitronovou emisní tomografii
Zobrazovací stanice
Imunoanalyzátory

Počet výkonů / vyšetření – rok 2001

Scintigrafie

4
2
11

Poãet v˘konÛ
Poãet vy‰etﬁení
Pozitronová emisní tomografie
Poãet v˘konÛ / vy‰etﬁení
Laboratorní vy‰etﬁovací metody
Poãet v˘konÛ
Poãet stanovení

5 239
1 797
1 963
108 833
76 131

Počet vyšetření PET – rok 2001

mozek
14 %
myokard
3%

trup
83 %
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ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE,
HEMATOLOGIE A IMUNOLOGIE
Primář Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.

V oblasti klinické biochemie zaji‰Èuje oddûlení rutinní biochemick˘ servis pro
lÛÏková i ambulantní pracovi‰tû Nemocnice Na Homolce a zamûﬁuje se na diagnostiku a léãbu kriticky nemocn˘ch pacientÛ hospitalizovan˘ch v nemocnici. Pro
lÛÏková oddûlení s pacienty v kritickém stavu jsou provádûna vy‰etﬁení pﬁímo
u lÛÏka (diagnostika POCT), dále vy‰etﬁení kardiomarkerÛ, hladin aminokyselin
a hladin lékÛ. Biochemické pracovi‰tû zahájilo v uplynulém roce provoz nového
analyzátoru kardiomarkerÛ 2. generace pro urychlení a zpﬁesnûní diagnostiky
srdeãních onemocnûní a zavedlo nové metodiky pro stanovení biochemicky
v˘znamn˘ch markerÛ. I v roce 2001 poskytovala klinická biochemie také servis
praktick˘m lékaﬁÛm, pediatrÛm a dal‰ím specialistÛm z terénu. V˘znamnou ãást
biochemického pracovi‰tû tvoﬁí anal˘zy poruch metabolismu lipidÛ. Rutinní diagnostika tûchto aterogenních poruch je doplnûna o metabolická vy‰etﬁení hladin
homocysteinu a souvisejících parametrÛ. Dále je diagnostika zamûﬁena na zkoumání genetick˘ch anomálií souvisejících s lipidov˘m metabolismem u dospûl˘ch
a zejména u dûtí. V uplynulém roce byla nadále roz‰iﬁována ãinnost Klubu rodiãÛ
dûtí s lipidov˘mi poruchami pﬁi metabolické poradnû, a to zejména v oblasti
rehabilitaãních, rekondiãních a vzdûlávacích akcí pro ãleny Klubu. V oboru
hematologie zaji‰Èuje laboratoﬁ rutinní servis pro klinická pracovi‰tû a provádí specializovaná vy‰etﬁení koagulaãních parametrÛ pro Oddûlení kardiovaskulární chirurgie. Imunologická laboratoﬁ provádûla i v roce 2001 rozsáhlé
spektrum serologick˘ch a cytologick˘ch vy‰etﬁovacích metodik v imunologii
a alergologii. Specializovaná ãinnost byla zamûﬁena na diagnostiku septick˘ch
stavÛ u kriticky nemocn˘ch a na diagnostiku respiraãních dysfunkcí.
Transfuzní stanice zabezpeãuje zásobování klinick˘ch oddûlení krví a krevními deriváty a provádí autotransfuze dle poÏadavkÛ operativních oborÛ.
Laboratoﬁ pro likvorologii a neuroimunologii provádûla v uplynulém
roce rutinní serologické, likvorologické a cytologické anal˘zy u pacientÛ s neurologick˘mi a neurochirurgick˘mi chorobami. ZároveÀ dlouhodobû slouÏí jako
konzultaãní pracovi‰tû pro likvorologické laboratoﬁe v âeské republice v oblasti
cytologick˘ch vy‰etﬁení.

Výuková činnost

Oddûlení klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce
zastávalo v roce 2001 úlohu ‰kolícího pracovi‰tû v problematice moãov˘ch sedimentÛ a v likvorologii pro katedru klinické biochemie IPVZ a v imunologii a alergologii pro subkatedru klinické imunologie a alergologie IPVZ.

Výzkumná činnost

Oddûlení klinické biochemie, hematologie a imunologie se v roce 2001 podílelo
na 5 grantov˘ch projektech (viz pﬁíloha Granty).

Publikační a přednášková činnost

Oddûlení klinické biochemie, hematologie a imunologie zorganizovalo v uplynulém roce 4. celostátní semináﬁ o problematice HLP u dûtí, 4. celostátní semináﬁ
likvorologie a likvorologické cytologie, Celostátní semináﬁ o problematice vy‰etﬁování moãi a moãov˘ch sedimentÛ a dále Dny prÛtokové cytometrie. Lékaﬁi
oddûlení pﬁednesli v roce 2001 na domácích odborn˘ch akcích 39 pﬁedná‰ek, na
zahraniãních kongresech 8 pﬁíspûvkÛ. V tuzemské odborné literatuﬁe publikovali v témÏe roce 21 prací a v zahraniãním odborném tisku 10 prací v ãasopisech
a 1 monografii (Adam P., Táborsk˘ L., Sobek O., Hildebrand T., Kelbich P., PrÛcha M., Hyánek J.: Cerebrospinal Fluid. In: Advances in Clinical Chemistry. New
York, Academic Press, 2001).

Základní údaje

Poãet lékaﬁÛ
Poãet ostatních V·
Poãet laborantÛ
Poãet sester
Poãet v˘konÛ

10
5
30
8
2 951 838

Rozložení výkonů – rok 2001

Laboratoﬁ
moãe
POCT
léková laboratoﬁ
likvorologie
biochemie rutinní a statim
BIOCHEMIE celkem
HEMATOLOGIE
IMUNOLOGIE
KREVNÍ SKLAD A TRANSFUZNÍ
celkem

39 589
43 842
5 280
68 759
1 719 562
1 877 032
866 885
87 334
73 065
2 904 316

Ambulance
metabolická
hematologická
imunologická a alergologická
neurologická

11 416
4 709
17 884
13 513
47 522

celkem

ODDĚLENÍ KLINICKÉ
MIKROBIOLOGIE
A ANTIBIOTICKÁ STANICE
Primář MUDr. Vlastimil Jindrák

Oddûlení klinické mikrobiologie se zab˘vá laboratorní diagnostikou komunitních
a nozokomiálních infekãních nemocí ãi komplikací u hospitalizovan˘ch pacientÛ
a dále pak konzultaãní ãinností, zamûﬁenou na jejich diagnostiku, léãbu a prevenci. Konzultanti oddûlení se úãastní rutinní mezioborové práce v t˘mu specialistÛ zaji‰Èujících optimální péãi o hospitalizované i ambulantní pacienty.
V˘znamnou souãástí ãinnosti oddûlení je práce Antibiotické stanice, která se
zab˘vá antibiotickou politikou v Nemocnici Na Homolce i v terénní ambulantní
praxi. Náplní ãinnosti oddûlení byly v uplynulém období také nûkteré epidemiologické aktivity jako napﬁ. lokální surveillance antibiotické rezistence a surveillance nozokomiálních infekcí. Laboratorní diagnostick˘ servis byl stejnû jako
v pﬁedchozím roce poskytován jak ambulancím Nemocnice Na Homolce, tak
terénním praktick˘m lékaﬁÛm a specialistÛm. V oblasti laboratorní diagnostiky
nedo‰lo v hodnoceném období k zásadním zmûnám. Mírné nav˘‰ení poãtu proveden˘ch vy‰etﬁení souvisí s nárÛstem poãtu hospitalizací v nemocnici.
Z hlediska odborn˘ch aktivit se oddûlení v roce 2001 úãastnilo multidisciplinárního projektu „Ovlivnûní antibiotické rezistence kvalitou pouÏívání antibiotik“,
dále koordinovalo projekt „Audit pﬁedepisování antibiotik v primární pediatrické
péãi“, jehoÏ v˘sledky byly prezentovány na 11. Evropském kongresu klinické mikrobiologie a infekãních nemocí v Istanbulu. Od konce roku 2001 se oddûlení
úãastní projektu MZ âR „Národní registr nozokomiálních infekcí“, kter˘ navazuje na ãinnost novû ustaveného Centra pro kvalitu zdravotní péãe pﬁi Státním zdravotním ústavu.

Výuková činnost

Z hlediska v˘ukové ãinnosti do‰lo v roce 2001 k zintenzívnûní spolupráce s IPVZ.
Lékaﬁi Oddûlení klinické mikrobiologie se v roce 2001 podíleli na postgraduální
v˘uce v rámci kurzÛ IPVZ, zamûﬁen˘ch na lékaﬁskou mikrobiologii, intenzívní
medicínu, neurologii a infekãní lékaﬁství.

Publikační a přednášková činnost

V prÛbûhu roku 2001 pﬁednesli lékaﬁi Oddûlení klinické mikrobiologie celkem
40 pﬁedná‰ek na domácích odborn˘ch akcích, 4 pﬁedná‰ky na zahraniãních kongresech a publikovali 4 práce v ãeské odborné literatuﬁe.
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Poãet lékaﬁÛ
Poãet ostatních V·
Poãet laborantÛ
Poãet vy‰etﬁení

3
1
14
100 695

1999

2000

2001

1999

2000

Bakterologie

2001

1999

2000

Serologie

Konzultace antimikrobní terapie pro lůžkovou péči
Poãet konzultací
Poãet konzultovan˘ch pacientÛ
Podíl konzultovan˘ch pacientÛ na poãtu hospitalizovan˘ch

1999
4 370
967
7,3 %

2000
4 287
905
6,5 %

2001
5 069
1 024
6,8 %

20 500

86 405

20 084

80 100

20 592

83 607

8 343

47 387

Počet vyšetření celkem

8 727

44 809

9 628

47 587

12 157

Extrení klientela

39 018

11 330

35 251

Nemocnice Na Homolce

36 020

Počet vyšetření
provedených 1999 – 2001

10 964

Základní údaje

2001

Klub rodičů dětí s poruchou
metabolismu tuků

Klub rodiãÛ dûtí s poruchou metabolismu tukÛ
Metabolická poradna
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Tel.: 02/57 27 32 29
E-mail: vera.martinikova@homolka.cz

Klub AA Homolka

Klub AA Homolka
Oddûlení dûtské alergologie a imunologie
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Tel.: 02/57 27 20 17

Sportovní klub dialyzovaných
a transplantovaných ČSTV

Sportovní klub dialyzovan˘ch a transplantovan˘ch âSTV
Hemodialyzaãní stﬁedisko
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Tel.: 02/57 27 22 20
E-mail: lukas.svoboda@homolka.cz

Tento Klub vznikl pﬁi Metabolické poradnû Nemocnice Na Homolce jiÏ v roce
1995. SdruÏuje rodiny, jejichÏ dûti trpí dûdiãnou poruchou metabolismu tukÛ, tzv.
hypercholesterolemií. U pacientÛ se dûdiãnû vyskytuje zv˘‰ená hladina cholesterolu v krvi, která pﬁedstavuje vysoké riziko onemocnûní srdce a cév. Základem
léãby u dûtí takto postiÏen˘ch je ﬁízená nízkocholesterolová dieta, u nejtûÏ‰ích
pacientÛ potom i medikamentozní léãba. Klub je zaãlenûn do SdruÏení na pomoc
chronicky nemocn˘m dûtem a v roce 2001 dosáhl poãet jeho ãlenÛ 110 osob.
Samospráva Klubu je sloÏena v˘hradnû z dobrovolníkÛ z ﬁad zdravotníkÛ a rodiãÛ. V úzké spolupráci rodiãÛ s lékaﬁi a dietní sestrou se Klub zamûﬁuje na vytváﬁení správn˘ch stravovacích návykÛ v rizikov˘ch rodinách, informování o zdravém
zpÛsobu v˘Ïivy a vhodném spektru potravin, dále o nov˘ch poznatcích v léãbû
hypercholesterolemie. K tradiãním a populárním aktivitám Klubu patﬁí organizace rehabilitaãního cviãení ve vodû v bazénu Nemocnice Na Homolce, jednodenní
ãi víkendové v˘lety a pﬁedev‰ím letní rekondiãní pobyty, zamûﬁené na nízkocholesterolovou dietu a pohybovou aktivitu. Na pﬁelomu ãervence a srpna 2001 se
dûti s rodiãi se‰ly na jiÏ 5. t˘denním rekondiãním pobytu s dietním nízkocholesterolov˘m reÏimem v Javorné na ·umavû. Klub rodiãÛ dûtí s poruchou metabolismu tukÛ hraje v˘znamnou roli v oblasti prevence kardiovaskulárních chorob
sv˘m v˘chovn˘m vedením ke správné v˘Ïivû, stravovacím návykÛm a zv˘‰ené fyzické aktivitû.

Klub AA Homolka byl zaloÏen pﬁi Oddûlení dûtské alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce v roce 1998. SdruÏuje rodiny, v nichÏ vyrÛstají dûti
trpící alergií a astmatem. V loÀském roce dosáhl poãtu 107 ãlenÛ (rodin), mezi
nûÏ patﬁí nejen pacienti léãení Na Homolce, ale také na dal‰ích praÏsk˘ch
a mimopraÏsk˘ch pracovi‰tích. Aktivity Klubu jsou rozmanité od získávání a ‰íﬁení informací o problematice jednotliv˘ch alergick˘ch onemocnûní, k organizaci
odborn˘ch besed pro rodiãe, vydávání klubového ãasopisu Mot˘lek, do nûhoÏ
pﬁispívají samy dûti, ãi zaji‰Èování zábavn˘ch a nauãn˘ch akcí pro dûtské pacienty. Nejoblíbenûj‰í akcí Klubu je kaÏdoroãní léãebn˘ tﬁít˘denní pobyt alergick˘ch
dûtí u moﬁe, s odborn˘m doprovodem. Je urãen dûtem ‰kolního vûku, které mají
atopick˘ ekzém, prÛdu‰kové astma, alergickou r˘mu, poruchy imunity nebo opakované respiraãní infekce. V loÀském roce strávily dûti léãebn˘ pobyt v ﬁeckém
Porto Helli. Klub AA Homolka je ãlenem SdruÏení na pomoc chronicky nemocn˘m dûtem.

Klub dialyzovan˘ch a transplantovan˘ch sportovcÛ vznikl pﬁi Hemodialyzaãním
stﬁedisku Nemocnice Na Homolce v roce 1995. Je ãlenem Svazu vnitﬁnû postiÏen˘ch sportovcÛ a ãlenem mezinárodních federací WTGD a EDTPF. V loÀském roce
sdruÏoval 158 aktivních ãlenÛ a ﬁadu pﬁíznivcÛ z celé âeské republiky. âinnost
Klubu zahrnuje nejen vytváﬁení a propagaci integrovaného rehabilitaãního programu pro nemocné odkázané na léãbu umûlou ledvinou ãi Ïijících s transplantovanou ledvinou (tvorba v˘ukov˘ch materiálÛ, pﬁíruãek pro postiÏené, odborná
pﬁedná‰ková aktivita), ale také uvádûní této my‰lenky do praxe. Pﬁíkladem jsou
kaÏdoroãnû poﬁádané celostátní zimní a letní sportovní hry dialyzovan˘ch a transplantovan˘ch. V roce 2001 probûhl jiÏ 8. roãník tûchto her v âeské republice
a sportovci Klubu se zúãastnili také mezinárodního sportovního turnaje v italském
Paestu. âeská reprezentace pﬁivezla v loÀském roce z mezinárodních her transplantovan˘ch ve ‰v˘carském Nendaz celkem 6 medailí.

EKONOMICKÉ INFORMACE
ROZVAHA stav k 31. 12. 2001 v tis. Kã
AKTIVA
A. Stálá aktiva
1.
2.
3.
4.
5.
B. ObûÏná aktiva
1.
2.
3.
5.

Nehmotn˘ investiãní majetek
Oprávky k nehmotnému investiãnímu majetku
Hmotn˘ investiãní majetek
Oprávky k hmotnému majetku
Finanãní investice
Zásoby
Pohledávky
Finanãní majetek
Pﬁechodné úãty aktivní

AKTIVA CELKEM

stav k 1. 1. 2001

stav k 31. 12. 2001

1 329 831
21 081
-9 494
2 092 291
-774 748
700
496 182
12 876
223 940
124 881
134 485

1 497 176
26 389
-15 043
2 307 460
-914 916
93 286
389 755
12 544
56 037
198 333
122 841

1 826 013

1 886 931

1 681 108
1 369 678
257 884
53 545
144 905
0
138 421

1 686 369
1 537 023
123 731
25 615
200 562
6 550
179 480

PASIVA
C. Vlastní zdroje
1.
2.
5.
D. Cizí zdroje
1.
3.
4.
5.

Majetkové fondy
Finanãní fondy
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek
Rezervy
Krátkodobé závazky
Bankovní v˘pomoci a pÛjãky
Pﬁechodné úãty pasivní

PASIVA CELKEM

V¯KAZ ZISKU A ZTRÁT stav k 31. 12. 2001 v tis.Kã
I. TrÏby za prodej zboÏí
A.
II. V˘roba
1.
B. 1.
2.

Náklady vynaloÏené na prodané zboÏí
Obchodní marÏe
TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb
Spotﬁeba materiálu a energie
SluÏby
Pﬁidaná hodnota

III. Provozní dotace
C.
Osobní náklady
1.
Mzdové náklady
2.
Náklady na sociální poji‰tûní
3.
Sociální náklady
D.
Danû a poplatky
HRUB¯ PROVOZNÍ V¯SLEDEK
E.
Odpisy z HIM a NIM
IV. TrÏby z prodeje HIM, NIM a materiálu
F.
ZÛstatková cena prodaného HIM a NIM
V˘sledek z prodeje HIM a NIM
V. Zúãtování rezerv a ãasového rozli‰ení
G.
Tvorba rezerv a ãasového rozli‰ení
Rozdíl mezi zúãtováním a tvorbou rezerv a ãas. rozli‰.
VI. TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ
Prodané cenné papíry
VIII. Ostatní v˘nosy
I.
Ostatní náklady
J.
DaÀ z pﬁíjmu
HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK ZA ÚâETNÍ OBDOBÍ

6 484

14 532

1 826 013

1 886 931

âinnost
105 062
86 496
18 566
1 508 358
1 508 358
694 403
158 078
674 442
6 521
486 888
343 363
127 810
15 715
153
193 922
115 754
1 229
1 470
-241
0
6 550
-6 650
0
0
40 420
69 459
19 671
25 615

Struktura nákladů podle druhu v roce 2001
Ostatní
22 %

Odpisy
7%

Osobní
náklady
29 %

Energie
2%
Materiál
40 %

Struktura nákladů podle úseků v roce 2001

Anesthesiology and
Resuscitation program
7%

Neuroprogram
11 %

General
Medical Care
12 %

Cardiovascular
program
26 %

Outpatients outside
the main programs
2%
Complementary
services
18 %
Rentals
1%

Sterilization
2%

Pharmacy
5%

Technical and
operational
9%

Health Care
Commercial Division
1%

Economy and management
6%

Struktura výnosů v roce 2001

Ostatní výnosy
11 %

Samoplátci
4%

Ostatní
pojišťovny
15 %

VZP
70 %
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Náklady a výnosy (v mil. Kč)

1 750

1 500

1 000

1997

1998
Náklady

Nákladová rentabilita (v %)

1999

2000

1 667

1 646

1 421

1 368

1 463

1 420

1 394

1 287

1 191

1 041

1 250

2001

Výnosy

8,74 %

8%

6%

5,87 %

3,97 %

4%
3,04 %

2%
1,58 %

0%

1998

1999

2000

2001

110

90

70

75,5

70,0

34,2

30

103,7

50
41,1

Vývoj stavu pohledávek
po splatnosti (v mil. Kč)

1997

1997

1998

1999

2000

2001

NEMOCNICE NA HOMOLCE
V OBOROVÉM POROVNÁNÍ
© ÚZIS ČR, 2001

Průměrná ošetřovací doba (ve dnech)

10

(údaje jsou k 30. 6. 2001)
8

6

4

2

0

Využití lůžek (v %)

Pražské
nemocnice

České
nemocnice

Moravské
nemocnice

Nemocnice
Na Homolce

Průměr

Pražské
nemocnice

České
nemocnice

Moravské
nemocnice

Nemocnice
Na Homolce

Průměr

Pražské
nemocnice

České
nemocnice

Moravské
nemocnice

Nemocnice
Na Homolce

Průměr

90

(údaje jsou k 30. 6. 2001)
85

80

75

70

65

Průměrná měsíční mzda (v Kč)

25 000

(údaje jsou k 30. 6. 2001)
20 000

15 000

10 000

5 000

0
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Nákladová rentabilita (v %)

2,0 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0,0 %

-0,5 %

Pohledávky k celkovým
nákladům (v %)

Pražské
nemocnice

České
nemocnice

Moravské
nemocnice

Nemocnice
Na Homolce

Průměr

Pražské
nemocnice

České
nemocnice

Moravské
nemocnice

Nemocnice
Na Homolce

Průměr

Pražské
nemocnice

České
nemocnice

Moravské
nemocnice

Nemocnice
Na Homolce

Průměr

14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0

Závazky k celkovým nákladům
po splatnosti (v %)

9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0

PERSONÁLNÍ
A MZDOVÁ OBLAST

Personální stav
Nemocnice Na Homolce zamûstnávala v roce 2001 v pﬁepoãten˘ch stavech na celé
úvazky 1 445,05 pracovníkÛ
poãet
v%
Stav k 31. 12. 2001 celkem

1 445

Lékaﬁi
Farmaceuti
Ostatní V· a S· nezdravotniãtí
Stﬁední zdravotnick˘ personál
NiÏ‰í zdravotnick˘ personál
Pomocn˘ zdravotnick˘ personál
Technicko hospodáﬁ‰tí pracovníci
Provozní a pomocní pracovníci

211
7
17
705
15
106
225
159

15,0 %
0,4 %
1,0 %
49,0 %
1,0 %
7,0 %
16,0 %
11,0 %

Celkov˘ poãet pracovníkÛ v roce 2001 se ve srovnání s rokem 2000 zv˘‰il o 74 pracovníkÛ.
Lékaﬁi
Farmaceuti
Ostatní V· a S· nezdravotniãtí
Stﬁední zdravotnick˘ personál
NiÏ‰í zdravotnick˘ personál
Pomocn˘ zdravotnick˘ personál
Technicko hospodáﬁ‰tí pracovníci
Provozní a pomocní pracovníci

10
-2
2
25
-2
30
15
-3

Mzdy
Na mzdové prostﬁedky bylo v roce 2001 vynaloÏeno celkem 364 609 600 Kã.
Oproti roku 2000 do‰lo k nav˘‰ení o 13 %. Na náleÏitosti osob vykonávajících
civilní sluÏbu bylo vynaloÏeno 255 137 Kã. Na mimoﬁádn˘ch odmûnách bylo
vyplaceno 86 096 324 Kã, z toho z fondu odmûn 23 353 783 Kã, coÏ je 24 % z celkov˘ch mzdov˘ch prostﬁedkÛ. PrÛmûrn˘ hrub˘ plat za v‰echny zamûstnance
Nemocnice Na Homolce ãinil v uplynulém roce 21 477 Kã.
Lékaﬁi
Farmaceuti
Ostatní V· a S· nezdravotniãtí
Stﬁední zdravotnick˘ personál
NiÏ‰í zdravotnick˘ personál
Pomocn˘ zdravotnick˘ personál
Technicko hospodáﬁ‰tí pracovníci
Provozní a pomocní pracovníci

45 524
35 253
35 734
17 815
13 505
11 880
18 674
14 613

PrÛmûrná hrubá mzda se oproti roku 2000 zv˘‰ila o 10 %.
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V¯ROK AUDITORA

Úãetní závûrku k 31. 12. 2001
organizace
Nemocnice Na Homolce
ovûﬁuji
„bez v˘hrad“.

OdÛvodnûní:
Úãetnictví a roãní úãetní závûrka odpovídají dle na‰eho
ovûﬁení ve v‰ech podstatn˘ch aspektech zákonn˘m pﬁedpisÛm.
Roãní úãetní závûrka je sestavena dle zásad ﬁádného vedení
úãetnictví a ve v‰ech v˘znamn˘ch aspektech
vûrnû zobrazuje majetek, závazky a finanãní situaci
organizace v souladu se Zákonem ã. 563/1991 Sb.,
o úãetnictví a ostatními pﬁedpisy souvisejícími.

V âelákovicích dne 28. 3. 2002

..............................
ATLAS AUDIT s.r.o.
Ing. Tomá‰ Barto‰ – auditor
ãíslo licence 300

GRANTY ŘEŠENÉ V NEMOCNICI
NA HOMOLCE V ROCE 2001

Celkov˘ poãet: 15

Grant IGA NL 5745-3

Název:

McDonnell Foundation – Eastern Europe
Cognitive Neuroscience Collaborative
Program: 97-34EE „Homolka“

Název:

Grant IGA NF 5161-3

Název:

TERAPIE KONVULZIVNÍHO EPILEPTICKÉHO STATU – EXPERIMENTÁLNÍ
A KLINICKÁ STUDIE
Doba ﬁe‰ení: 2000 – 2001
¤e‰itelé:
MUDr. Miroslav Kalina, CSc. – Neurologické oddûlení,
Nemocnice Na Homolce
Prof. MUDr. Pavel Mare‰, DrSc. – Fyziologick˘ ústav AV âR
Projekt byl zamûﬁen na srovnání semiologick˘ch a zejména elektrofyziologick˘ch projevÛ
u lidského epileptického statu s rÛzn˘mi experimentálními modely epilepsie u krys. U krys
se elektroencefalograficky zaznamenávaly prÛbûhy epileptick˘ch statÛ, navozen˘ch rÛzn˘mi metodami, byly stanoveny základní elektrografické charakteristiky iktálních projevÛ bez
léãby nebo s léãbou a srovnávány s iktálními projevy u nemocn˘ch v epileptickém statu na
poãátku léãby a bûhem ní. Na základû této anal˘zy byl identifikován lidskému EP statu nejbliÏ‰í model krysího EP statu, kter˘ je vhodn˘ pro dal‰í základní experimentální v˘zkum,
pro testování nov˘ch antiepileptik apod.
PAMùËOVÉ UPLATNùNÍ HIPOKAMPU: OD SELEKTIVNÍCH LÉZÍ
K ELEKTROFYZIOLOGII
Doba ﬁe‰ení: 1999 – 2001
¤e‰itelé:
Dr. Veronique Bohbot – Montreal Neurology Institute, McGill University
MUDr. Miroslav Kalina, CSc. – Neurologické oddûlení,
Nemocnice Na Homolce
MUDr. Kateﬁina ·tûpánková – Neurologické oddûlení,
Nemocnice Na Homolce
MUDr. Jan Bure‰ – Fyziologick˘ ústav AV âR
Dr. Andre Fenton – Fyziologick˘ ústav AV âR
Cílem projektu bylo stanovit funkãní v˘znam urãené struktury pravého nebo levého spánkového laloku pﬁi anal˘ze prostoru a prostorové pamûti. Hlavní práce byla vûnována vyvíjení citliv˘ch neuropsychologick˘ch testÛ ve speciálním kruhovém prostoru (arénû)
a jejich uplatnûní u nemocn˘ch, kteﬁí v osmdesát˘ch a na poãátku devadesát˘ch let prodûlali léãbu temporální epilepsie pomocí termokoagulace. Speciální experimentální pracovi‰tû, které bylo vytvoﬁeno v Nemocnici Na Homolce, bude nadále vyuÏíváno v rámci pﬁí‰tího jiÏ schváleného grantového projektu IGA, jehoÏ spoluﬁe‰iteli jsou Fyziologick˘ ústav
âSAV, âeská Alzheimerovská spoleãnost a Neurologické oddûlení Nemocnice Na Homolce.
RADIOCHIRURGICKÁ LÉZE HIPOKAMPU U LABORATORNÍHO POTKANA
LEKSELLOV¯M GAMA NOÎEM: VZTAH MEZI RADIAâNÍ DÁVKOU,
FUNKâNÍM A STRUKTURÁLNÍM PO·KOZENÍM HIPOKAMPU
Doba ﬁe‰ení: 1999 – 2001
¤e‰itel:
MUDr. Roman Li‰ãák, CSc., Oddûlení stereotaktické
a radiaãní neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce
Spoluﬁe‰itel: Prof. MUDr. Gustav BroÏek, DrSc., Ústav fyziologie 2. LF UK
Doc. MUDr. Vladislav Mare‰, DrSc., Fyziologick˘ ústav AV âR
Ing. Milan Hájek, DrSc., Základna radiodiagnostiky
a intervenãní radiologie, IKEM
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. – Ústav experimentální medicíny AV âR
StupÀovan˘m radiochirurgick˘m ozáﬁením hipokampu pomocí Leksellova gama noÏe u laboratorního potkana lze stanovit, pﬁi jak˘ch dávkách a v jaké ãasové závislosti dojde ke zmûnû
jeho funkce a struktury. Po‰kození funkce hipokampu se projeví poruchou pamûti, coÏ je
objektivizováno zhor‰ením orientaãních schopností potkana v Morrisovû vodním bludi‰ti.
Zmûna koncentrace metabolitÛ (N-acetyl aspartát, kreatin, cholin) v ozáﬁené tkáni byla zji‰Èována vy‰etﬁováním zvíﬁat pﬁed a po ozáﬁení metodami MR spektroskopie a MR zobrazování pomocí experimentálního spektrometru Bruker 4.7/20. Histopatologické vy‰etﬁení ukázalo, Ïe radiochirurgické funkãní vyﬁazení hipokampu je spojeno s poradiaãní nekrózou.
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V˘znam experimentu pro klinickou praxi: Orientace na radiochirurgickou léãbu fokálních
epilepsií s pouÏitím subnekrotick˘ch dávek se jeví daleko perspektivnûj‰í, neÏ aplikace
nekrotick˘ch dávek. U aplikace subnekrotick˘ch dávek lze pﬁedpokládat pﬁítomnost terapeutického okna, kdy aplikovaná radiaãní dávka pozitivnû moduluje epileptickou aktivitu
ozáﬁeného loÏiska, pﬁiãemÏ nenaru‰uje normální funkci cílové struktury. Lze pﬁedpokládat, Ïe oboustranné ozáﬁení hippokampÛ pﬁi aplikaci nízké radiaãní dávky u ãlovûka
nemusí nutnû vést k poru‰e prostorové pamûti. Tento poznatek by umoÏnil roz‰íﬁit indikaãní spektrum epileptochirurgie s pouÏitím gama noÏe na nemocné s bitemporálním epileptogenním fokusem, kteﬁí jsou pro epileptochirugii doposud diskvalifikováni.

Grant NS 1295
(Nemocnice Na Homolce a fa Elekta)

Název:
LÉâBA POKROâILÉHO GLAUKOMU LEKSELLOV¯M GAMA NOÎEM
Doba ﬁe‰ení: 2000 – 2002
¤e‰itelé:
Doc. MUDr. V. Vladyka, CSc., Oddûlení stereotaktické
a radiaãní neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce
MUDr. Roman Li‰ãák, CSc., Oddûlení stereotaktické
a radiaãní neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce
MUDr. Gabriela ·imonová, CSc., Oddûlení stereotaktické
a radiaãní neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce
MUDr. Josef Vymazal, CSc. – Radiodiagnostické oddûlení,
Nemocnice Na Homolce
MUDr. Jiﬁí Pilbauer – oãní oddûlení, ÚVN Praha
MUDr. Iveta Hejduková – oãní oddûlení, ÚVN Praha
MUDr. Pavel Nûmec – oãní oddûlení, ÚVN Praha
Cílem grantového projektu je stanovení vhodn˘ch indikací a léãebn˘ch v˘sledkÛ pﬁi léãení
rÛzn˘ch typÛ glaukomu Leksellov˘m gama noÏem.
Glaukom je chronické onemocnûní vedoucí k degeneraci zrakového nervu. Je druh˘m nejãastûj‰ím onemocnûním vyvolávajícím slepotu. Jedním z hlavních patogenetick˘ch mechanizmÛ je zv˘‰ení nitrooãního tlaku, které je vyvoláváno nadprodukcí nitrooãní tekutiny ﬁasnat˘m tûlesem nebo nedostateãn˘m vstﬁebáváním oãní tekutiny. Dosavadní léãení, sniÏující produkci nitrooãní tekutiny nebo podporující její odtok, je farmakologické, pomocí
laseru, dále bodového zmrazování nebo filtraãních nitrooãních operací. MÛÏe v‰ak postupnû selhávat a oko se stává enormnû bolestivé a postupnû slepne. Zb˘vá jen jeho enukleace. Deset procent nemocn˘ch s glaukomem se dostává do této fáze. Pﬁi léãbû nitrooãních
nádorÛ Leksellov˘m gama noÏem jsme pozorovali u nûkolika nemocn˘ch s pﬁidruÏen˘m
glaukomem jeho zlep‰ení, kdyÏ fokální ozáﬁení ãásteãnû postihlo ﬁasnaté nitrooãní tûleso.
Jeho ozáﬁení gama noÏem mÛÏe tedy zastavit progresi glaukomového onemocnûní v pﬁípadû, Ïe klasická léãba selhává. Toto pozorování je prioritní.

Grant IGA NF 4967–4

Název:

LÉâBA INTRAKRANIÁLNÍCH ANEURYZMAT GUGLIELMIHO
ODPOUTATELN¯MI SPIRÁLAMI (GDC)
Doba ﬁe‰ení: 1998 – 2001
¤e‰itelé:
MUDr. Ladislava Janou‰ková, Radiodiagnostické oddûlení,
Nemocnice Na Homolce
MUDr. Vladimír BorÛvka, Radiodiagnostické oddûlení,
Nemocnice Na Homolce
MUDr. Michal ·etlík, Neurochirurgické oddûlení, Nemocnice Na Homolce
MUDr. Martin Barták, Neurochirurgické oddûlení, Nemocnice Na Homolce
Cílem tohoto úkolu bylo zavedení endovaskulární léãby mozkov˘ch v˘dutí pomocí
Guglielmiho odpoutateln˘ch spirál.
Incidence SAK následkem ruptury aneuryzmatu je srovnatelná s v˘skytem hemoragick˘ch
CMP, postihuje v‰ak mlad‰í pacienty a má vysokou mortalitu. Nejãastûj‰í pﬁíãinou úmrtí je
recidiva krvácení nebo tûÏké vazospazmy. Hlavní prevencí recidivy krvácení byla donedávna pouze neurochirugická léãba, jejíÏ mortalita a morbidita jsou i pﬁes zavedení mikrochirurgické metody relativnû vysoké. Uzavﬁení v˘dutû endovaskulárnû, bez potﬁeby otevﬁené operace a bez manipulace s mozkem, pﬁedstavuje ‰etrnûj‰í alternativu této léãby. Pro
úspûch léãby je nutná dobrá mezioborová spolupráce s jasn˘mi indikaãními kritérii, pﬁesná diagnostika a správná metodika vlastního v˘konu s prevencí komplikací. První ãást
práce byla zamûﬁena na vypracování precizní diagnostiky zdroje krvácení, pomocí 2D a 3D
CT angiografie a 3D subtrakãní angiografie k posouzení velikosti vaku, ‰íﬁky krãku a jeho
vztahu k okolním tepnám. Hlavní ãást práce byla soustﬁedûna na léãbu mozkov˘ch v˘dutí
pomocí GDC, byly zavedeny nové typy coilÛ 2D a 3D tvaru k uzavﬁení v˘dutí s ‰ir‰ími krãky.

Poslední ãást práce se vûnovala endovaskulární léãbû vazospazmÛ. Léãba pacientÛ pokraãuje nadále a roz‰iﬁuje se o balonkové remodelaãní techniky u v˘dutí s ‰irok˘m krãkem,
bez nichÏ by tyto typy v˘dutí byly neo‰etﬁitelné.

Grant IGA NA 6216–3

Název:

Grant IGA NF 6377–3

Název:

Grant IGA NC/5975–3

Název:

LOKÁLNÍ INTRAARTERIÁLNÍ TROMBOL¯ZA U AKUTNÍCH CÉVNÍCH
MOZKOV¯CH P¤ÍHOD NA PODKLADù UZÁVùRU V KAROTICKÉM
NEBO VERTEBROBAZILÁRNÍM POVODÍ
Doba ﬁe‰ení: 2000 – 2002
¤e‰itelé:
MUDr. Ladislava Janou‰ková, Radiodiagnostické oddûlení,
Nemocnice Na Homolce
MUDr. Vladimír BorÛvka, Radiodiagnostické oddûlení,
Nemocnice Na Homolce
MUDr. Miroslav Kalina, Neurologické oddûlení, Nemocnice Na Homolce
MUDr. Denisa Vondráãková, Neurologické oddûlení,
Nemocnice Na Homolce
Cílem projektu je zavedení lokální intraarteriální trombol˘zy (LIT) u akutních cévních mozkov˘ch pﬁíhod (CMP) na podkladû tepenného uzávûru. Incidence CMP na podkladû uzávûru nûkteré z magistrálních mozkov˘ch tepen je ãasté onemocnûní s vysokou mortalitou
a závaÏnou morbiditou. Dosavadní konzervativní léãba je i pﬁes zdokonalení intenzívní péãe,
roz‰íﬁení medikamentózních moÏností a kvalitní rehabilitaãní léãbu relativnû málo úãinná.
Intravenózní trombolytická léãba je zatíÏena vysok˘m rizikem komplikací a malou a pozdní
lokální úãinností. LIT, pﬁi které je trombolytikum aplikováno pﬁímo do trombu uzavﬁené
tepny, umoÏní rychlou rekanalizaci a obnovení prÛtoku v postiÏené ãásti mozku. SníÏí se tak
rozsah po‰kozené mozkové tkánû. Metoda pﬁedstavuje u indikovan˘ch pacientÛ v˘znamn˘
zvrat v jejich jinak ‰patné prognóze. Byl vypracován algoritmus vstupní diagnostiky, do kterého bylo v indikovan˘ch pﬁípadech zahrnuto i vy‰etﬁení pomocí perfuzního CT k zpﬁesnûní rozsahu ischemického loÏiska a ischemického polostínu. Byla zpﬁesnûna vstupní kritéria
LIT, za nejpodstatnûj‰í prognostické faktory vedle ãasového intervalu od vzniku uzávûru
povaÏujeme klinick˘ v˘voj a stav kolaterálního ﬁeãi‰tû. K vlastní léãbû byl pouÏit novû vyvinut˘ katétr In-time, zkracující vlastní v˘kon. Nejvût‰ím problémem je vãasná diagnostika
tûchto lézí (pﬁedev‰ím v terénu), která velmi limituje poãet moÏn˘ch pacientÛ.
METODICKÉ POSTUPY P¤I FUNKâNÍM ZOBRAZENÍ
MAGNETICKOU REZONANCÍ
Doba ﬁe‰ení: 2000 – 2002
¤e‰itel:
Ing. Jaroslav Tintûra, CSc., Základna radiodiagnostiky
a intervenãní radiologie, IKEM
Spoluﬁe‰itel: MUDr. Josef Vymazal, CSc., Radiodiagnostické oddûlení,
Nemocnice Na Homolce
Ideálem neurochirurgie, klasické i stereotaktické, je odstranit ãi rozru‰it patologické
loÏisko ãi loÏisko zodpovûdné za abnormní funkci bez postiÏení struktur, které jsou
nezbytné pro dÛleÏité funkce (pohyb, ﬁeã, citlivost). Zavedení funkãních metod do neurologick˘ch vûd (funkãní MR a PET) umoÏÀuje daleko pﬁesnûj‰í mapování tûchto center
a jejich vztah k loÏisku patologické morfologie ãi funkce. Grant je zamûﬁen na rozvoj
funkãní magnetické rezonance, a to zvlá‰tû v jejích aplikacích, uÏiteãn˘ch pro neurochirurgické plánování v˘konÛ poblíÏ center pohybu a ﬁeãi. Vlastní technika, umoÏÀující
takové mapování, vychází z rozdíln˘ch magnetick˘ch vlastností okysliãené a neokysliãené krve, které lze ve chvíli, kdy urãitá ãást mozku intenzivnû pracuje, zobrazit. Takové
vy‰etﬁení nevyÏaduje Ïádnou aplikaci vnûj‰í kontrastní látky a pro pacienta je nezatûÏující.
ÚLOHA POZITRONOVÉ EMISNÍ TOMOGRAFIE P¤I DIAGNOSTICE
RECIDIVY MOZKOVÉHO NÁDORU
Doba ﬁe‰ení: 2000 – 2002
¤e‰itel:
MUDr. Otakar Bûlohlávek, CSc., Oddûlení nukleární medicíny / PET
Centrum, Nemocnice Na Homolce
Spoluﬁe‰itelé: MUDr. Kateﬁina Táborská, Oddûlení nukleární medicíny / PET Centrum,
Nemocnice Na Homolce
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Dr. Ing. Daniel Janeba, Oddûlení nukleární medicíny / PET Centrum,
Nemocnice Na Homolce
Spoluﬁe‰itelé: MUDr. Roman Li‰ãák, CSc., Oddûlení stereotaktické a Radiaãní
neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce
MUDr. Gabriela ·imonová, Oddûlení stereotaktické a Radiaãní
neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce
Ing. Josef Novotn˘ jun., Oddûlení stereotaktické a Radiaãní
neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce
MUDr. Franti‰ek Tovary‰, CSc., Neurochirurgické oddûlení,
Nemocnice Na Homolce
MUDr. Vladimír Dbal˘, Neurochirurgické oddûlení,
Nemocnice Na Homolce
MUDr. Jan Klener, Neurochirurgické oddûlení, Nemocnice Na Homolce
Odli‰ení rekurence nebo perzistence mozkového nádoru od nekrózy ãi fibrózy indukované terapií je znaãn˘m klinick˘m problémem se zásadním dopadem na dal‰í terapeutick˘
postup. Konvenãní zobrazovací metody jsou v tomto pﬁípadû málo pﬁínosné, na vyuÏití
pozitronové emisní tomografie (PET) s fluorodeoxyglukozou (18FDG) jsou v literatuﬁe
rozdílné názory. Cílem projektu je definování úlohy PET pﬁi diferenciální diagnostice reziduálních mozkov˘ch lézí a navrÏení nejvhodnûj‰ího zaﬁazení PET do diagnostického algoritmu v podmínkách ãeského zdravotnictví. Oãekává se, Ïe PET bude mít rozdíln˘ v˘znam
u rÛzn˘ch skupin nemocn˘ch a histologick˘ch typÛ nádorÛ. Sledování akumulace 18FDG
pomocí PET v mozkovém nádoru v prÛbûhu terapie v kontextu s MRI nálezem umoÏní rozhodnout, zda reziduální léze je viabilním tumorem ohroÏujícím nadále pacienta. Projekt
má charakter 3leté prospektivní slepé studie a mûl by pﬁispût k ﬁe‰ení onkologické problematiky zdravotnictví. Z v˘sledkÛ projektu by mohli profitovat jak jednotliví pacienti
(upﬁesnûní léãby), tak i spoleãnost úsporou finanãních prostﬁedkÛ (pﬁesnûj‰í cílení
nákladné terapie).

Výzkumné centrum zřízené
MŠMT: LN00B122

Název:

Grant IGA NE 5489–3

Název:

CENTRUM NEUROPSYCHIATRICK¯CH STUDIÍ.
¤e‰ená ãást projektu ze strany Nemocnice Na Homolce:
POUÎITÍ POZITRONOVÉ EMISNÍ TOMOGRAFIE P¤I STUDIU
NEUROPSYCHIATRICK¯CH PORUCH.
Doba ﬁe‰ení: 2000 – 2004
¤e‰itel:
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., Psychiatrické centrum, Praha
Spoluﬁe‰itel: MUDr. Otakar Bûlohlávek, CSc., Oddûlení nukleární medicíny
/ PET centrum, Nemocnice Na Homolce
V rámci ﬁe‰ení ãásti projektu jsou v Nemocnici Na Homolce vy‰etﬁováni pomocí pozitronové
emisní tomografie (PET) nemocní se schizofrenií, u kter˘ch byla z jakéhokoliv dÛvodu vysazena neuroleptická terapie a dále nemocní s diagnózou první epizody schizofrenie, kteﬁí uÏívají léky a jsou v nastupující remisi. PET vy‰etﬁení slouÏí ke sledování vztahu mezi vzorcem
PET aktivace a nûkolika dal‰ími promûnn˘mi jako jsou typ terapie, symptomatologie hodnocená pomocí psychometrick˘ch ‰kál a neÏádoucí úãinky terapie – extrapyramidov˘ syndrom.
DIFERENCIACE MÍRNÉ HYPERHOMOCYSTEINEMIE, JEJÍ DIAGNOSTICK¯
V¯ZNAM A MOÎNÉ VYUÎITÍ JAKO SELEKTIVNÍHO SCREENINGU U DùTÍ
S RIZIKEM KARDIOVASKULÁRNÍHO ONEMOCNùNÍ
Doba ﬁe‰ení: 1999 – 2001
¤e‰itel:
Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc, Oddûlení klinické biochemie,
hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce
Mgr. Hedvika Pejznochová, Oddûlení klinické biochemie, hematologie
a imunologie, Nemocnice Na Homolce
MUDr. Pavel ·ebesta, CSc., Oddûlení kardiovaskulární chirurgie,
Nemocnice Na Homolce
Ing. Ladislava Dubská, Oddûlení klinické biochemie, hematologie
a imunologie, Nemocnice Na Homolce
MUDr. Helena Pﬁindi‰ová, Radiodiagnostické oddûlení,
Nemocnice Na Homolce
MUDr. Jana Dvoﬁáková, Oddûlení klinické biochemie, hematologie
a imunologie, Nemocnice Na Homolce
Vûra Martiníková, Oddûlení klinické biochemie, hematologie
a imunologie, Nemocnice Na Homolce

Spoluﬁe‰itel: Ing. Franti‰ek Pehal, fa Perose Praha
Mírná hyperhomocysteinemie (mHHC) znamená zv˘‰ení neesenciální aminokyseliny
homocysteinu (Hcy) v krvi nad referenãní hodnoty. Zv˘‰ená hladina Hcy, kter˘ se pomaleji odbourává z ekogenetick˘ch pﬁíãin (= genov˘ defekt akcentovan˘ deficitem pﬁívodu vitaminÛ) vyvolává ﬁadu toxick˘ch vlivÛ pﬁedev‰ím na cévní endothel mozkov˘ch, periferních
i koronárních cév. Dûdiãnost tohoto dﬁíve neznámého rizikového faktoru je pravdûpodobnû autosomálnû dominantní, jako je tomu u familiární hypercholesterolemie.
Grantov˘ projekt se zab˘val diferencováním mHHC nalezen˘ch u pacientÛ Nemocnice Na
Homolce, kteﬁí podstoupili cévní operaãní zákrok, dále u jejich dûtí a vnouãat. Frekvence
mHHC v populaci pacientÛ byla stanovena 1:52. Pro stﬁednû závaÏné jiné formy hyperhomocysteinemie 1:1125 a frekvence atypické - klasické homocystinurie 1:2500. U dûtí
a vnouãat byla mHHC pozorována aÏ od 12-15 let vûku. Pozitivní vzorky plasmy byly analyzovány sloÏitou chromatografickou technikou na HPLC nebo GC-MS s cílem urãit nové
patognomonické metabolity Hcy pro diagnostiku mHHC a její moÏn˘ screening selektivní
povahy v rizikové populaci. U dospûl˘ch i dûtsk˘ch pacientÛ s nalezenou mHHC byla zahájena léãebná suplementace kritick˘mi vitaminy (folát, pyridoxin, kobalamin) pﬁi sledování zmûn homocysteinov˘ch metabolitÛ v plazmû a registrace sonograficky prokazatelného
ústupu zmûn na cévní stûnû.

Grant NM 26-3

Název:

Grant IGA NH 5596-3

Název:

Grant NM 6548–3

Název:

MÍRNÁ HYPERHOMOCYSTEINEMIE V âESKÉ POPULACI: ANAL¯ZA
GENETICK¯CH FAKTORÒ U PACIENTÒ S ATEROSKLEROZOU
Doba ﬁe‰ení: 1999 – 2001
¤e‰itel:
MUDr. Viktor KoÏich, CSc., Ústav dûdiãn˘ch metabolick˘ch poruch,
1. LF UK
Spoluﬁe‰itel: Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc., Oddûlení klinické biochemie,
hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce
U 591 zdrav˘ch osob a 296 pacientÛ s ICHS a ICHDK byl proveden zátûÏov˘ test s methioninem a vy‰etﬁeny biologicky v˘znamné aminothioly – homocystein, cystein, glutathion.
Dále vy‰etﬁen polymorfismus pro vybrané patogenní mutace v genu pro cystathionin-betasynthazu. Byl prokázán v˘znam rizikov˘ch faktorÛ a protektivního úãinku polymorfismÛ
MTRR, I22M a CBS 844ins68, které se podílejí na vzniku a rozvoji ICHS.
PORUCHY METABOLISMU AMINOKYSELIN V PRÒBùHU FYZIOLOGICKÉHO
A PATOLOGICKÉHO TùHOTENSTVÍ
Doba ﬁe‰ení: 1999 – 2001
¤e‰itel:
Prof. MUDr. Jaroslav Îivn˘, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika,
1. LF UK
Spoluﬁe‰itel: Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc., Oddûlení klinické biochemie,
hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce
Poruchy aminokyselin v prÛbûhu normální i patologické gravidity znamenají váÏn˘ zásah
do zdravotního stavu matky a rozhodují o správném v˘voji plodu.Tyto zmûny jsou zvlá‰tû
v˘znamné u matek, které trpí dûdiãnou metabolickou poruchou a mohou porodit zdravé
dítû jen pﬁi ﬁádnû zaji‰tûném pﬁedmanÏelském biochemicko-genetickém vy‰etﬁení a vãasném navedení na velmi sloÏitou a pﬁísnû dodrÏovanou dietu uÏ pﬁed otûhotnûním a po
celou dobu tûhotenství. Studie sledovala nároãn˘mi laboratorními metodami metabolick˘
a somatick˘ v˘voj dûtí narozen˘ch z tûchto matek ve snaze vãas zachytit moÏné metabolické zmûny bûhem prenatálního i postnatálního v˘voje, vyvolané nedostateãnû pﬁipravenou
a monitorovanou dietou. Pozornost byla dále vûnována toxickému po‰kození plodu zv˘‰enou hladinou homocysteinu nebo deficitem kritick˘ch vitaminÛ (folát, B12, B6), které
mohou vyvolat po‰kození plodu nebo nedokonal˘ uzávûr neurální trubice.
HYPERHOMOCYSTEINEMIE V TùHOTENSTVÍ: ÚLOHA GENETICK¯CH
FAKTORÒ P¤I VZNIKU DEFEKTÒ NEURÁLNÍ TRUBICE, OROFACIÁLNÍCH
ROZ·TùPÒ A PREEKLAMPSIE
Doba ﬁe‰ení: 2001 – 2003
¤e‰itel:
MUDr. V. KoÏich, CSc., Ústav dûdiãn˘ch metabolick˘ch poruch, 1. LF UK
Spoluﬁe‰itel: Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc., Oddûlení klinické biochemie,
hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce
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Úkol ﬁe‰í tﬁi cíle související s komplikacemi tûhotenství a hyperhomocysteinemie:
1. Vyhledat v ãeské populaci nové alelidské varianty v genech podílejících se na metabolismu homocysteinu (CTH, GNMT, MAT1A, MAT2A, AHCY, PK).
2. Urãit zda vybrané varianty v genech se podílejí na patogenezi defektÛ neurální trubice,
orofaciálních roz‰tûpÛ a preeklampsie. 3. Bude urãeno, zda se geny methioninového cyklu
podílejí na rozvoji studovan˘ch komplikací tûhotenství.

Grant IGA NA 6497–3

Název:

Grant IGA NF 6460–3

Název:

PODÍL HYPERHOMOCYSTEINEMIE NA V¯SKYTU KARDIOVASKULÁRNÍCH
A TROMBOEMBOLICK¯CH KOMPLIKACÍ PACIENTÒ V INTENZIVNÍ PÉâI
Doba ﬁe‰ení: 2001 – 2003
¤e‰itel:
Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc., Oddûlení klinické biochemie,
hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce
Spoluﬁe‰itel: Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., Ústav biologie a lékaﬁské genetiky,
Laboratoﬁ molekulární genetiky, FN Motol
Zv˘‰ená hladina homocysteinu (Hcy) v plazmû (hyperhomocysteinemie – HHC), s v˘skytem u 12 – 16 % populace, je v souãasné dobû uznávan˘ nezávisl˘ rizikov˘ faktor endoteliálního po‰kození, vedoucí k ãastému v˘skytu tromboembolick˘ch a kardiovaskulárních
onemocnûní. Pﬁedpokládaná multifaktoriální etiologie vychází z genové mutace MTHFR
a deficitÛ vitaminÛ (folátu, pyridoxinu a kobalaminu) v potravû. Suplementací tûchto vitaminÛ je moÏné hladinu Hcy sníÏit a zabránit tak pﬁímému po‰kozování endothelií, udrÏet
trombostatickou rovnováhu, zabránit oxidativnímu po‰kození celulárních komponent,
zpomalit aterosklerotick˘ proces oxidace lipidÛ, dezinhibovat trombol˘zu aj. V˘sledky
pilotní studie s nálezem mírné HHC mezi 5 000 pacienty z Nemocnice Na Homolce, indikovan˘mi k operaãním periferním ãi koronárním bypassÛm ve frekvenci 1:52 a nálezem
v˘razné HHC 1:1255, vedou k pﬁedpokladu, Ïe zv˘‰en˘ Hcy se musí nutnû podílet i na komplikacích tromboembolick˘ch a kardiovaskulárních, pﬁedev‰ím v prÛbûhu léãby pacientÛ
na jednotkách intenzívní péãe. Zde se HHC pﬁi aminokyselinové parenterální v˘Ïivû mÛÏe
je‰tû akcentovat. Vstupní vy‰etﬁení pacientÛ na jednotkách intenzívní péãe bude doplnûno
o rutinní stanovení Hcy a bude zhodnocen jeho podíl ãi negativní efekt pﬁi hodnocení prÛbûhu léãby a eventuálního v˘skytu tromboembolick˘ch komplikací.
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ZÁNùTLIV¯CH A AUTOIMUNNÍCH
ONEMOCNùNÍ CNS POMOCÍ SLEDOVÁNÍ PROTEINOV¯CH FRAKCÍ LIKVORU
Doba ﬁe‰ení: 2001 – 2003
¤e‰itelé:
Doc. MUDr. Pavel Adam, CSc., Oddûlení klinické biochemie, hematologie
a imunologie, Nemocnice Na Homolce
MUDr. Ondﬁej Sobek, Oddûlení klinické biochemie, hematologie
a imunologie, Nemocnice Na Homolce
Grant se zab˘vá sledováním biologického chování proteinov˘ch frakcí likvoru
u pacientÛ se zánûtliv˘mi a autoimunitními onemocnûními nervového systému. Metodikou
stanovení je laserová nefelometrie, v nûkter˘ch pﬁípadech spojená s pouÏitím latexov˘ch
partikulí ãi s monoklonální protilátkou. Sledování probíhá spolu s cytologick˘m vy‰etﬁením likvoru, jeho rutinním biochemick˘m vy‰etﬁením a v nûkter˘ch pﬁípadech je doplnûno izoelektrickou fokusací. V˘sledky jiÏ znaãnû rozsáhlého souboru jsou prÛbûÏnû analyzovány matematicko-statistick˘mi metodami. PﬁedbûÏné v˘sledky grantu prokazují, Ïe
nûkteré proteinové markery likvoru mohou b˘ti pouÏity v rutinní likvorové diagnostice, coÏ
je nepochybn˘m pﬁínosem. V˘sledky dosaÏené ﬁe‰ením grantu byly jiÏ prÛbûÏnû publikovány v domácím i v zahraniãním tisku, t.ã. je plánováno vydání monografie, pojednávající
o biologickém chování proteinov˘ch frakcí likvoru.
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