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Vážení přátelé,

rok 2021 byl pro Nemocnici Na Homolce z pohledu ekonomické stability a dalšího zkvalitňování léčeb-
né a ošetřovatelské péče mimořádně úspěšný.

Naše nemocnice dosáhla při celkových výnosech 4,7 miliardy korun rekordního čistého zisku 536 milionů 
korun. Díky celé řadě opatření, která jsme v posledních letech zavedli, je ekonomická situace nemoc-
nice v současnosti vyrovnaná. Je velmi dobré, že se nám podařilo dokončit nastavení procesů nákupů 
materiálu a léků, a to tak, že máme z pohledu nemocnic České republiky rekordní prosoutěženost. Záro-
veň se nám podařilo dosáhnout i značných úspor, které budou využity ve prospěch nemocnice. Celkově 
jsme do majetku nemocnice v roce 2021 investovali téměř 372 mil. Kč. Jsem moc rád, že se nám po-
dařilo dokončit rekonstrukci gastroenterologie a s tím související modernizaci endoskopického centra. 
V rekordním čase a s minimálním omezením provozu jsme dokončili dlouho odkládanou rekonstrukci 
objektu oddělení nukleární medicíny – PET/CT. Intenzivní práce probíhaly a budou i nadále pokračovat 
v rozšiřování parkovacích kapacit v areálu nemocnice. Aktuálně vrcholí i rozsáhlý projekt konsolidace 
ambulancí, který významně zlepší logistiku poskytované péče. 
Je však třeba se zmínit i o dalších zdárně zvládnutých investicích. Pořídili jsme celou řadu nákladné 
přístrojové techniky za bezmála 232 milionů korun. Největší investiční projekty představovaly PET/CT 
skener a 3T magnetická rezonance. Z dotačních programů jsme zajistili 154 milionů korun, za něž bu-
dou pořízeny další mimořádně nákladné přístroje – moderní angiolinky nebo unikátní PET/MR přístroj, 
díky kterému bude Homolka teprve třetí nemocnicí v ČR a jedinou v Praze, která bude touto moderní 
metodou disponovat. 
Na poli medicíny se nám podařilo obhájit statut Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče, 
statut Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče a statut Centra specializované péče pro 
farmakorezistentní epilepsie. Být součástí Národní sítě center vysoce specializované péče je jednoznač-
ným stvrzením širokého spektra diagnostické a léčebné péče v našich stěžejních oborech s úrovní špič-
kové moderní světové medicíny a s výrazně nadregionálním charakterem poskytovaných služeb.

Přestože se nám díky celé řadě nastavených opatření podařilo za poslední dva až tři roky nemocni-
ci výrazně ekonomicky stabilizovat a zajistit si tak fi nanční prostředky pro budoucí rozvoj nemocnice, 
s obavami sledujeme současný velmi negativní ekonomický vývoj, který se zcela zákonitě odrazí i v hos-
podaření nemocnice a zasáhne i do našich připravených investičních plánů. Velmi nejistá globální eko-
nomická situace nás nutí trvale usilovat o efektivitu všech našich činností s maximální snahou o zachová-
ní ekonomické stability. Jsme si vědomi toho, že jedině ekonomicky silná nemocnice může poskytovat 
zdravotní péči na té nejvyšší úrovni. A to je náš společný cíl. 
Poděkování za to, že se nám to společnými silami daří, patří všem zaměstnancům naší nemocnice.

MUDr. Petr Polouček, MBA

SLOVO ŘEDITELE
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VEDENÍ NEMOCNICE

Mgr. Ivana Kirchnerová
náměstkyně 

pro ošetřovatelskou péči

Ing. Tomáš Hadžega 
náměstek pro ekonomiku 

a provoz

MUDr. Vladimír Mikulenka, MBA
náměstek pro léčebnou 

a preventivní péči

doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.
náměstek

pro vědu a výzkum do 6/2021

Ing. Dušan Chvojka, MBA
náměstek pro informační

a komunikační technologie

prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. 
náměstek

pro vědu a výzkum od 7/2021

MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel nemocnice
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 ZÁKLADNÍ, PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ÚDAJE

Základní údaje

Počet zaměstnanců Počet lůžek Počet hospitalizací Počet operací Počet ambulantních 
vyšetření

1 790 357 17 294 15 363 964 967 

Personální a mzdové údaje

Lékaři Farmaceuti Všeobecné 
sestry

Ostatní ZPN 
s odbornou 
způsobilostí

ZPN 
s odbornou 

a specializovanou 
způsobilostí

Vyplacené mzdy 
celkem (v Kč) 404 634 902 14 437 627 534 085 759 99 988 240 44 807 182

Průměrný přepočtený 
počet zaměstnanců 289,58 16,64 676,44 147,26 60,76

Průměrný plat (v Kč) 116 443 72 304 65 796 56 583 61 454

ZPN pod 
odborným 
dohledem 

nebo přímým 
vedením

THP Dělníci Celkem

Vyplacené mzdy 
celkem (v Kč) 102 215 954 165 676 545 45 079 379 1 410 925 588

Průměrný přepočtený 
počet zaměstnanců 214,91 272,59 111,74 1 789,92

Průměrný plat (v Kč) 39 635 50 649 33 619 65 688

ZPN – zdravotní pracovníci nelékaři
THP – technicko-hospodářští pracovníci
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EKONOMICKÁ STABILITA

 Náklady a výnosy

Zdravotnické náklady 2020
(v mil. Kč)

2021
(v mil. Kč)

Nárůst/pokles 
2021/2020
(v mil. Kč)

2021/2020

Léky 91 92 1 101 %

ZULP 77 90 13 117 %

Nákup krve a krevních derivátů 32 35 3 109 %

SZM 197 220 23 112 %

ZUM 750 764 14 102 %

Mzdové náklady
(v mil. Kč)

2020
(v mil. Kč)

2021
(v mil. Kč)

Nárůst/pokles 
2021/2020
(v mil. Kč)

2021/2020

Mzdy 1 425 1 578 153 111 %

Odvody 474 525 51 111 %

Ostatní náklady
(v mil. Kč)

2020
(v mil. Kč)

2021
(v mil. Kč)

Nárůst/pokles 
2021/2020
(v mil. Kč)

2021/2020

Ostatní materiál (včetně DDM) 75 72 -3 96 %

Spotřeba energie 43 39 -4 91 %

Prodané zboží 112 123 11 110 %

Opravy a udržování 63 71 8 113 %

Cestovné a vzdělávání 3 4 1 133 %

Služby 99 100 1 101 %

Jiné náklady 291 279 -12 96 %

Odpisy 155 173 18 112 %

Náklady celkem 3 896 4 163 267 107 %

Náklady před daní z příjmů 3 781 4 040 259 107 %
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EKONOMICKÁ STABILITA

Výnosy
(v mil. Kč)

2020
(v mil. Kč)

2021
(v mil. Kč)

Nárůst/pokles 
2021/2020
(v mil. Kč)

2021/2020

Tržby za vlastní výrobky a služby 3 934 4 186 252 106 %

– z toho tržby od ZP 3 883 4 133 250 106 %

Tržby za prodané zboží 149 154 5 103 %

Ostatní a fi nanční výnosy 408 359 -49 88 %

Výnosy celkem 4 491 4 699 208 105 %

Hospodářský výsledek
(v mil. Kč)

2020
(v mil. Kč)

2021
(v mil. Kč)

Nárůst/pokles 
2021/2020
(v mil. Kč)

2021/2020

Hospodářský výsledek před 
zdaněním 710 659 -51 93 %

Hospodářský výsledek za účetní 
období 595 536 -59 90 %
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EKONOMICKÁ STABILITA
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EKONOMICKÁ STABILITA
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EKONOMICKÁ STABILITA

Ocenění, certifi káty
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EKONOMICKÁ STABILITA

Statutární audit roční účetní závěrky za rok 2021
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EKONOMICKÁ STABILITA
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EKONOMICKÁ STABILITA
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 Neurologické oddělení
Primář MUDr. Martin Kovář

Náplň činnosti oddělení

§  emergentní diagnostika a léčba pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou a jinými urgentními ce-
rebrálními onemocněními – na neurologické jednotce intenzivní péče (klíčová součást komplexního 
cerebrovaskulárního centra)

§  diagnostika a  léčba epilepsie, v ambulantní poradně i na epileptologické monitorovací jednotce 
(EMU) s kompletním epileptochirurgickým programem

§  lůžková diagnosticko-léčebná péče o další neurologicky nemocné
§  vyšetřování v centru spánkové medicíny se dvěma lůžky pro polysomnografi i a poradnou
§  cerebrovaskulární poradna s neurosonologií
§  dvě elektromyografi cké laboratoře provádějící vedle metod elektromyografi e i somatosenzorické 

a motorické evokované potenciály, vše ve vysokých ročních počtech pacientů 
§  specializovaná vyšetřovna zrakových a sluchových evokovaných potenciálů
§  dvě elektroencefalografi cké vyšetřovny a mobilní přístroj pro EEG
§  obecné neurologické ambulance

Organizační části oddělení

§  Jednotka intenzivní péče s 12 lůžky je stěžejní součástí centra vysoce specializované cerebrovasku-
lární péče (dříve komplexního cerebrovaskulárního centra).

§  Lůžkové oddělení: Jednotka se standardními lůžky. Na ni navazuje epileptologická monitorovací jed-
notka (EMU), která je zároveň s poradnou základní částí centra pro farmakorezistentní epilepsie se sta-
tusem centra vysoce specializované péče. Naše centrum patří mezi tři takováto centra v ČR. Součástí 
lůžkového oddělení je i plně akreditované centrum pro poruchy spánku se spánkovou laboratoří, kde 
se provádí spánková polygrafi e na dvou monitorovaných lůžkách, indikace korekčních ORL výkonů a ze-
jména podpůrných pomůcek (CPAP, BiPAP) pomáhajících nemocným se syndromem spánkové apnoe.

§  Ambulance: V rámci ambulantní části funguje extrapyramidová poradna, ambulance zaměřená na 
neuroimunologická onemocnění centrální nervové soustavy, zejména roztroušenou sklerózu, ce-
rebrovaskulární poradna, epileptologická ambulance, spánková poradna a ambulance pro nemoc-
né s neuromuskulárními chorobami.

Všeobecné údaje

Počet lékařů 23 (18 úvazků)
Počet sester 54 (43 úvazků)
Počet administrativních pracovníků 3
Počet standardních lůžek 21
Počet intenzivních lůžek 12
Počet lůžek EMU 4
Počet lůžek spánkové laboratoře 2
Průměrná délka hospitalizace (ve dnech) 4,4
Počet hospitalizací 1 685
Počet ambulantních vyšetření celkem 21 814 (u 9 408 pacientů)
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Provozní činnost

Hospitalizace

Rok 2021 byl ovlivňován jako všude pandemií covid-19. Poskytovali jsme lůžka pro ORL pacienty, počet 
hospitalizací na těch zbylých přesto mírně vzrostl.
V roce 2021 proběhlo v NNH 688 hospitalizací pro CMP a transitorní (přechodnou) ischemickou ataku. 
Rukama intervenčních radiologů jsme provedli 125 mechanických trombektomií uzavřených mozko-
vých tepen (jeden z nejvyšších počtů v ČR a nejvyšší v Praze) a 136 intravenózních trombolýz. Medián 
času od příjezdu pacienta do podání trombolýzy byl udržen na velice dobrých 22 minutách. Všichni 
pacienti s prováděnou mechanickou i intravenózní rekanalizací jsou detailně zaneseni do národního re-
gistru ResQ. K rozhodování o rekanalizaci za některých specifi ckých situací máme k dispozici softwarový 
nástroj hodnotící mozkovou perfuzi na CT.
V rámci typicky týdenních diagnostických hospitalizací prošlo epileptologickou monitorovací jednotkou 
za rok 147 nemocných. Pacienti absolvovali komplexní diagnostiku, v případě prechirurgického vyšet-
řování včetně užití iktálního SPECT u některých nemocných. Pět z nich mělo invazivní EEG monitoraci 
– buď stereotakticky zaváděné hipokampální elektrody a stripy nebo minimálně invazivní intracerebrál-
ní elektrody. EEG z elektrod slouží k určení epileptogenní zóny, která může být kandidátní k operační-
mu odstranění a vyléčení epilepsie. Bylo indikováno a provedeno 22 resekčních epileptochirurgických 
operací a 7 pacientům byl implantován nebo reimplantován stimulátor nervu vagu (VNS). 
Hospitalizací v centru spánkové medicíny prošlo 263 pacientů, ze kterých byla téměř polovina nově 
indikována k léčbě přístrojem zajišťujícím trvalý přetlak v dýchacích cestách (CPAP či BiPAP). Účinnost 
jejich léčby je možné dálkově monitorovat a parametry přenastavovat, přičemž takto sledovaných paci-
entů máme mnoho set.
Zhruba stovce pacientů byla v rámci krátké hospitalizace provedena perkutánní cementová vertebroplas-
tika zlomeniny bederního nebo hrudního obratle. Jedná se o účinnou minimálně invazivní metodu léč-
by bolestí při fraktuře obratle vzniklé především při osteoporóze. Nemocnice Na Homolce patří tradič-
ně mezi vedoucí pracoviště v této disciplíně.

Ambulance

Počet ambulantních vyšetření mírně vzrostl, narostl také počet vzdálených konzultací. Většina pacientů je 
vyšetřována ve specializovaných ambulancích – epileptologické, spánkové, cerebrovaskulární, neuroimu-
nologické, neuromuskulární a extrapyramidové. Ambulance spolupracuje se všemi obory v nemocnici.

Změny / nové události uplynulého roku

§  Od European Stroke Organisation jsme získali statut Certifi ed ESO Stroke Centre. 
§  Získali jsme Diamond Status Award pod záštitou European Stroke Organisation jako ocenění kvality 

a rychlosti péče o pacienty s akutním iktem.
§  Získali jsme reakreditaci pro Centrum spánkové medicíny na dalších 5 let.
§  Zapojili jsme se do struktury Stroke Czech Research Network k organizaci multicentrického výzkumu. 

S NNH byla podepsána rámcová smlouva o spolupráci na výzkumné infrastruktuře.
§  Jeden lékař oddělení složil atestační zkoušku a získal tak specializovanou způsobilost v neurologii. 

Jeden lékař absolvent na oddělení nastoupil.
§  Během sanitárního uzávěru neurologické JIP na 10 dní v létě 2021 pokračovali naši lékaři v přijímání, 

urgentní diagnostice a léčbě akutních iktů ve spolupráci s ostatními odděleními nemocnice, takže 
jsme nepřerušili péči o spádové pacienty s mrtvicí. 

§  Na konci roku neurologické oddělení přešlo i v hospitalizačním provozu do nového nemocničního 
informačního systému, který jsme jako první oddělení v nemocnici testovali a pomáhali upravovat.

§  Byly konsolidovány neurologické ambulance ze dvou míst nemocnice na jedno.
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Perspektivy pro následující rok

Základním úkolem je udržení vysokého standardu péče i při velkém objemu ošetřených nemocných – 
jak při hospitalizaci, tak ambulantně. Stěžejním segmentem je program cerebrovaskulární, především 
akutní léčba CMP. Potrvá vysoký počet mechanických trombektomií a  trombolýz u pacientů přijatých 
s akutním iktem a ošetření dalších cerebrovaskulárních nemocných. Výzkumně se zabýváme indikací 
rekanalizace uzávěru mozkové tepny hraničních pacientů s větším nebo déletrvajícím ischemickým po-
stižením a dále použitím multimodálního zobrazení při akutním iktu. 
Trvá spolupráce s FN Motol v rámci Centra vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie. 
NNH bude usilovat o zapojení do Národního centra kompetence léčby cévních mozkových onemocnění. 
Ve schvalování nebo schválených je několik studií (TENSION, OCEANIC Stroke, INTERCEPT), spolupracu-
jeme také s kardiologickým oddělením v programu diagnostiky nejasných poruch vědomí, ve vyšetřování 
a prognózování pacientů po kardiopulmonární resuscitaci a při nefarmakologické léčbě fi brilace síní.

Výuková a jiná odborná činnost

§  Přednášky, pedagogické aktivity: přednášky v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 
vedení neurointenzivistických stáží (dr. Vondráčková, dr. Panský), prezentace na tuzemských webiná-
řích a kongresech (prim. Kovář viceprezidentem Cerebrovaskulárního kongresu v 06/2021), výuka 
na 1. a 3. lékařské fakultě UK (doc. Vojtěch), vedení stáží v  epileptologii a  elektroencefalografi i 
(doc. Vojtěch), elektromyografi cké stáže (dr. Jerie), neurologické stáže lékařů jiných oborů v rámci 
předatestační přípravy.

§  Řešitelé a spoluřešitelé grantů: interní granty (prim. Kovář, doc. Vojtěch, dr. Jaroš, dr. Červenka). 
§  Probíhající studie Sonobirdie – sonolýza při endarterektomii karotidy, uzavřena byla studie PACIFIC – lé-

ková antitrombotická sekundární prevence iktu. Probíhá studie CHIP – zjišťování rizikových faktorů CMP.
§  Členství v odborných společnostech: Česká neurologická společnost (prim. Kovář členem výboru 

cerebrovaskulární sekce), Česká liga proti epilepsii (doc. Vojtěch členem výboru), European Stroke 
Organisation, občanské sdružení Epistop.

§  Zpracovávání ústavních posudků z odvětví neurologie pro soudy.
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 Neurochirurgické oddělení
Primář MUDr. Jan Klener

Neurochirurgické oddělení v roce 2021 zajistilo i přes přetrvávající obtížnou situaci z důvodu pokraču-
jící pandemie covid-19 komplexní diagnostiku, chirurgickou léčbu a následnou péči o nemocné s cho-
robami centrální a periferní nervové soustavy tak, aby poskytovalo komplexní a bezpečné služby, které 
zlepšují kvalitu života nemocných. 

Náplň činnosti oddělení

Hlavní náplní činnosti byla neurochirurgická léčba nemocných s chorobami mozku a lebeční spodiny, 
míchy a páteře a periferní nervové soustavy, která zahrnovala edukaci, předoperační diagnostiku, vlast-
ní operační léčbu a pooperační neurointenzivní i následnou péči. Důraz byl kladen zejména na vysokou 
kvalitu operační i pooperační péče s využitím moderních poznatků a technologií, minimalizaci zátěže 
a rizik pro nemocné, adekvátní komunikaci s pacienty a dodržování standardů akreditace JCI a od roku 
2019 i akreditace SAK.
Péče o pacienty probíhala tradičně v rámci čtyř klíčových oblastí, kterými jsou programy neuroonkologic-
ký, neurovaskulární, funkční neurochirurgie a spondylochirurgický (spinální). Celkový počet operací v roce 
2021 činil 2 386 výkonů, hospitalizováno bylo 2 260 nemocných a ambulantně ošetřených bylo 9 151.
Pro léčbu řady diagnóz je neurochirurgické oddělení výrazně nadregionálním, celostátním či dokonce 
mezinárodním centrem. Morbidita u plánovaných operačních výkonů se pohybuje na nižších hodno-
tách, než odpovídá celorepublikovým údajům, a zpravidla se jedná o nemocné se závažnými onemoc-
něními, která lze řešit jen na několika pracovištích v České republice.
V roce 2021 probíhala operační léčba v multifunkčním komplexu operačních sálů vybaveném moderní 
technologií – intraoperační magnetickou rezonancí, navigačními operačními systémy, operačními mik-
roskopy a intraoperačním elektrofyziologickým monitorováním. Integrace sálových technologií umož-
ňuje poskytovat pacientům s operacemi mozku, míchy či páteře vyšší úroveň přesně cílené, maximálně 
efektivní a bezpečné léčby.

Neuroonkologický program

V neuroonkologickém programu pokrývá oddělení operativu celého spektra nádorů mozku, zahrnující 
jak intraaxiální mozkové nádory, tak extraaxiální léze včetně nádorů spodiny lebeční. Ve vlastní operační 
léčbě je kladen důraz na minimální invazivitu a zátěž pro nemocného. V indikovaných případech prefe-
rujeme tzv. „keyhole“ přístup do nitrolebí a uplatňujeme princip tzv. bezretrakční neurochirurgie s mini-
mální traumatizací mozku. Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce patří mezi propagátory 
této techniky a mezi vedoucí pracoviště v ČR. Standardem je mikrochirurgická technika s využitím neu-
ronavigace a intraoperačního zobrazení pomocí intraoperační MR a peroperační duplexní sonografi e. 
Bezpečnost a přesnost operačních zákroků je zvýšena použitím funkční neuronavigace, možností po-
užití intraoperační fl uorescenční vizualizace nádorů či peroperačního elektrofyziologického monitorin-
gu. V oblasti elektrofyziologického monitoringu jsme propagátory využití subkortikální stimulace inte-
grované v odsávacím nástroji, který je trvale v operačním poli, a tím zvyšujeme bezpečnost výkonu. Při 
resekcích v řečových oblastech rutinně využíváme tzv. awake kraniotomie, což znamená, že část výkonu 
probíhá při plném vědomí pacienta. Nadále jsme rozvíjeli endoskopickou operační techniku především 
při operacích adenomů hypofýzy a spíše výjimečně při operacích intradurálních nádorů.
Pro neuroonkologické pacienty zajišťovalo neurochirurgické oddělení v roce 2021 kromě vlastní ope-
rační léčby i další terapeutické metody cestou pravidelných mezioborových neuroonkologických se-
minářů za účasti multidisciplinárního týmu specialistů Nemocnice Na Homolce a onkologů z Fakultní 
nemocnice v Motole (frakcionovanou radioterapii, chemoterapii, radiochirurgickou léčbu zejména na 
Leksellově gama noži, případně protonovou léčbu).
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Neurovaskulární program

Co se týče neurovaskulárního programu, působí neurochirurgické oddělení jako součást Komplexního 
cerebrovaskulárního centra, jehož status získala Nemocnice Na Homolce v dubnu 2010 a od té doby 
tento status pravidelně obnovuje. 
Dominantní úlohou je zde komplexní péče o nemocné se subarachnoidálním krvácením, která zahrnu-
je jak ošetření nejčastějšího zdroje krvácení, tj. prasklých mozkových aneuryzmat, tak neurointenzivní 
a další péči. K dispozici je plné spektrum mikrochirurgických a endovaskulárních technik léčby. Mik-
rochirurgická léčba zahrnovala v roce 2021 komplexní nabídku současně dostupných metod – prostý 
clipping, rekonstrukce klipy, dočasný clipping a  remodelling, trapping i nepřímé metody s využitím 
cévní okluze a revaskularizačních technik bypassy. I zde aplikovali neurochirurgové princip minimaliza-
ce operačního přístupu a mozkové retrakce, rutinně využívali elektrofyziologický monitoring, moderní 
metodu intraoperační videoangiografi e a selektivně užitečnou metodu fl owmetrie. V ojedinělých pří-
padech byla použita zástava oběhu při operacích mozkových aneuryzmat pomocí adenosinu. V oblasti 
endovaskulární léčby disponují intervenční radiologové rovněž všemi současně dostupnými metodami 
endovaskulárního ošetření výdutí. Mikrochirurgická i endovaskulární léčba jsou dostupné v režimu 24/7.
I v roce 2021 jsme prováděli operativu velkého množství neprasklých výdutí, arteriovenózních malfor-
mací a kavernózních angiomů a početné skupiny spontánních intracerebrálních krvácení. Ve spolupráci 
s neurologickým oddělením jsme prováděli výkony podle vypracovaných indikačních kritérií týkajících 
se dekompresivních (odlehčujících) kraniektomií u některých typů ischemických cévních mozkových 
příhod, stejně jako operací bypassů mezi extra- a intrakraniálním řečištěm.
Bezpečnost chirurgických zákroků u cévních lézí jsme schopni zvýšit pomocí fl uorescenčního módu 
v mikroskopu, který po aplikaci speciální fl uorescenční látky prokazuje průchodnost kritických cév 
a uzávěr cév patologických. Bezpečnost výkonu též zvyšuje dopplerometrie, resp. fl owmetr měřící kva-
litativně, resp. kvantitativně průtok krve v jednotlivých tepnách. Monitorace průtoku umožnuje rychleji 
reagovat na změny, a tím zabránit kritickému nedokrvení jednotlivých částí mozkové tkáně.

Program funkční neurochirurgie

Program funkční neurochirurgie zahrnuje především epileptochirurgii a neurochirurgické výkony zaměře-
né na snížení bolesti. Centrum pro léčbu epilepsie Nemocnice Na Homolce je spolu s obdobným centrem 
ve FN Motol součástí jednoho velkého centra pro Českou republiku a má udělenu Evropskou akreditaci pro 
léčbu pacientů s epilepsií. Centrum zahrnuje několik oddělení Nemocnice Na Homolce (neurochirurgické 
a neurologické oddělení, pracoviště Leksellova gama nože, radiodiagnostické oddělení a PET centrem) 
a  operační výkon zaměřený na léčbu epilepsie podstoupí kolem 30–40 pacientů ročně. 
U operovaných pacientů se uplatňovaly jak resekční výkony, prováděné standardní mikrochirurgickou 
technikou, tak stimulační léčba (aplikace vagových stimulátorů). Pacienti jsou v průběhu výkonu vyšet-
řeni pomocí intraoperační MRI, která přináší okamžitou informaci o rozsahu resekce a zvyšuje tak bez-
pečnost a efektivitu operačních výkonů. 
Mezi hlavní výkony zaměřené na redukci bolesti patří tzv. mikrovaskulární dekomprese a parciální sen-
zorické rizotomie u neztišitelných bolestí trojklaného nervu. Ve spolupráci s ARO se nadále rozvíjela 
léčba bolesti neurostimulační a neuromodulační technikou. 

Spondylochirurgický program

Se svým spondylochirurgickým programem se neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce 
řadí dlouhodobě mezi přední centra v České republice. Operativa pokrývá celý rozsah páteře s vy-
užitím všech přístupových cest jak u onemocnění degenerativních, tak u traumat a onkologických pa-
cientů. Preferujeme mikrochirurgický přístup a šetrné miniinvazivní techniky, v indikovaných případech 
s  využitím elektrofyziologického monitoringu. Spondylochirurgická operativa disponuje kompletním 
spektrem páteřních implantátů včetně artroplastických systémů a perkutánně zaváděných stabilizátorů. 
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O mininvazivitu se snažíme i při rozsáhlých fi xačních výkonech, které lze provádět novými, šetrnější-
mi technikami. Dále jsou k dispozici miniinvazivní perkutánní vertebroplastiky, resp. kyfoplastiky, které 
nejčastěji provádíme u osteoporotických fraktur páteře ve spolupráci s intervenční radiologií. Od roku 
2019 jsme rozšířili operační portfolio o endoskopický přístup, který umožňuje zcela minimalizovat pří-
stupovou cestu, a tím snížit morbiditu výkonu.
Spektrum operovaných páteřních nádorů zahrnovalo v roce 2021 všechny typy lézí – intradurální, extra-
durální, intramedulární a extramedulární nádory.

Provozní údaje

Počet lůžek celkem 65
Počet standardních lůžek 45
Počet intenzivních lůžek 8
Počet intermediálních lůžek 12
Počet lékařů 18
Počet všeobecných sester a bratrů 88
Počet ambulantních vyšetření 9 151
Počet hospitalizací 2 260
Využití lůžek (v  %) 75
Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 7,0

Rozložení operačních výkonů

Mozkové nádory 263
Cévní onemocnění 186
Funkční výkony 55
Spinální onemocnění včetně nádorů 1 384
Kraniocerebrální poranění 122
Ostatní 376
Celkem 2 386

Výuková, výzkumná a jiná odborná činnost

§  Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce je školicí centrum pro lékaře v přípravě k ates-
taci z neurochirurgie, a to jak v kraniální neurochurgii, tak ve spondylochirurgii. 

§  Neurochirurgové Nemocnice Na Homolce se v roce 2021 podíleli na postgraduální výuce pro neu-
rology a chirurgy před atestací a zajišťovali odborné stáže českých a zahraničních lékařů v oboru 
neurochirurgie.

§  Na neurochirurgickém oddělení bylo v roce 2021 řešeno 5 interních grantových projektů. Dále ve 
spolupráci s ČSAV probíhá výzkum gliálních nádorových onemocnění v rámci Grantové agentury 
ČR. Lékaři se aktivně účastní webinářů světových a národních kongresů, letos s limitovaným počtem 
příspěvků z důvodu pandemie. Bylo publikováno 5 prací v prestižních impaktovaných časopisech. 
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 Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie
Primář doc. MUDr. Roman Liščák, CSc.

Náplň činnosti oddělení

Radiochirurgická léčba Leksellovým gama nožem, stereotaktická a funkční neurochirurgie. Ambulantní 
část zajišťuje kromě konzultační a následné péče o neurochirurgické pacienty léčené na oddělení také 
specializovanou oftalmologickou a neurologickou konzultační péči.

Organizační části oddělení

Ambulantní část: neurochirurgická ambulance, neurofyziologická ambulance, neurologická ambulan-
ce, oftalmologická ambulance.

Lůžková část: 1 operační sál pro stereotaktickou a funkční neurochirurgii, ozařovna s Leksellovým gama 
nožem.

Provozní údaje

Počet lékařů: 5 + 2 externí oftalmologové, 2 neurologové, 1 systemizované místo t. č. neobsazeno
Počet sester počet úvazků 11 + 1,5 radiologický laborant
Počet ostatních pracovníků 7 (3 asistentky, 4 sanitáři)
Počet lůžek 8 – stacionář (pondělí–pátek)
Počet operací provedených Leksellovým gama nožem 1 171

– z toho 76 cizinců (6,5 %) – Polsko 1, Slovensko 72, Ukrajina 2, Švédsko 1 
– formulář S2 66
– samoplátci z EU 10

Počet ostatních operací na operačním sále 164
– z toho hluboká mozková stimulace 42 (primoimplantací 19, reimplantací 23)

Počet hospitalizací 1 064
Počet pacientů vyšetřených na ambulanci 1 818 pacientů

Počet pacientů léčených gama nožem v jednotlivých letech (žlutě po instalaci modelu Perfexion)
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Změny / nové události uplynulého roku

Roky 2020 a 2021 byly vzhledem k probíhající epidemii covid-19 pro zdravotnictví náročné v mnoha smě-
rech. Například v určitém období mohl být hospitalizovaný i na vícelůžkovém pokoji jenom jeden pa-
cient. Proto jsme museli přesunout značnou část naší léčby do ambulantního provozu. Vzhledem k tomu, 
že se u nás léčí pacienti z celé republiky, přinášelo to určité logistické problémy. I přes mnohá omezení 
a překážky jsme však v těchto letech léčili gama nožem historicky nejvyšší počet nemocných, v r. 2020 to 
bylo 1 200 a v r. 2021 to bylo 1 171 nemocných, což je ve 29leté historii oddělení rekordní počet. Stáří 
zdrojů záření (Kobalt 60) přitom přesáhl pět let a doba záření se tak zdvojnásobila. Počet pacientů léče-
ných hypofrakcionovaně s fi xací pomocí termomasky byl 17 (1,5 %). Vysokého počtu léčebných zákroků 
jsme mohli docílit velmi prospěšnou inovací na model Icon na sklonku roku 2019 a dále instalací nové 
generace plánovacího systému na sklonku r. 2020, který zkracuje čas plánování, ale i léčby. Počet za-
hraničních pacientů vzhledem k pokračujícím cestovním restrikcím dále poklesl na 6,5 % a mezinárodní 
výukové kurzy, jinak pravidelně organizované na našem oddělení, nemohly být obnoveny ani v r. 2021. 

Perspektivy pro následující rok

V  roce 2022 chystáme obměnu starého pojízdného rentgenu na operačním sále a  rozšíření spektra 
stereotaktických operací, zejména v oblasti léčby bolesti. Začneme připravovat obměnu zdrojů záření 
Co 60, která by měla proběhnout v r. 2023. Na podzim r. 2022 oslaví gama nůž 30 let, během kterých 
bylo provedeno na 24 tisíc radiochirurgických operací.
Od 1. 1. 2022 nastoupí na doposud neobsazené systemizované místo atestovaný neurochirurg.

Výuková a jiná odborná činnost

§  V r. 2021 absolvovalo předatestační stáž v oboru neurochirurgie na našem oddělení 6 stážistů.
§  Během roku 2021 navštívilo gama nůž 43 zapsaných návštěvníků v kontrolovaném pásmu.
§  V rámci institucionální podpory řešíme 2 grantové projekty a 1 projekt podporovaný AZV. 
§  Publikace: 27 článků v impaktovaných časopisech.
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KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

 Kardiologické oddělení
Primář prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

Klinická činnost oddělení zabezpečuje plné spektrum preventivní, diagnostické a léčebné péče pro pa-
cienty s chorobami srdce a cév nebo se zvýšeným rizikem těchto onemocnění. Stejně jako v předcho-
zích letech i v roce 2021 plně pokrývala jednotlivé specializované oblasti.

Multifunkční katetrizační pracoviště
 
I přes pokračující koronavirovou epidemii se v roce 2021 podařilo program katetrizačních ablací a im-
plantabilních elektronických přístrojů (CIEDs) nejen zcela zachovat, ale i dále rozvíjet.
Bylo provedeno celkem 1 475 ablací, tzn. mírný nárůst oproti roku 2020. Tzv. komplexní výkony (ablace 
fi brilace síní, síňových a komorových tachykardií) v současné době tvoří přibližně 85 % všech ablací. Ve 
většině případů komplexních ablací se jedná o ablaci fi brilace síní. V roce 2021 bylo provedeno celkem 
1 088 výkonů pro tuto diagnózu (z toho 50 % ablací pro paroxysmální formu a 50 % pro perzistující či 
dlouhodobě perzistující formy fi brilace síní). 
V návaznosti na předchozí klinický výzkum jsme jako druhé pracoviště na světě a jako první v České repub-
lice začali používat v Evropě nově schválený léčebný prostředek k izolaci plicních žil – tzv. systém Farapulse 
(Boston Sc.). Jedná se o metodu určenou k ablaci fi brilace síní s použitím pulsního pole, tzv. elektroporace. 
Princip elektroporace spočívá v aplikaci ultrakrátkých pulsů elektrického pole o vysokém napětí, které vede 
k destrukci tkáně. Oproti jiným energiím určeným k ablaci ale pulsní pole ovlivňuje jen kardiomyocyty – je ve 
své účinnosti selektivní a „neničí“ tedy okolní tkáň (vazivo, nervy, cévní stěnu apod.). To zvyšuje bezpečnost 
procedury. Zároveň tato metoda prokázala v klinických studiích vyšší akutní i dlouhodobou úspěšnost abla-
ce. V roce 2021 bylo metodou Farapulse ošetřeno na našem pracovišti více než 300 pacientů s fi brilací síní.
Dále bylo provedeno 98 katetrizačních ablací pro komorové tachykardie, z toho cca 60 % tvoří abla-
ce idiopatické komorové tachykardie, 40 % pak ablace u strukturálních srdečních onemocnění (ICHS, 
DKMP, ARVC). Narůstá počet tzv. neurokardioablací, jejichž indikací jsou kardioinhibiční synkopy, které 
ještě v nedávné minulosti byly řešeny primárně trvalou srdeční stimulací.

Většinu komplexních zákroků provádíme s  využitím nejmodernějších elektroanatomických 3D navi-
gačních systémů, jejichž používání jednoznačně zvyšuje efektivitu a bezpečnost katetrizačních ablací, 
a k tomu zásadně snižuje radiační zátěž. 

V rámci klinického výzkumu jsme se v roce 2021 podíleli na vývoji a ověřování účinnosti a efektivity no-
vých mapovacích a ablačních technologií, jako jsou např.:
§  katetrizační izolace plicních žil elektrickým proudem (pulsed electric fi eld ablation),
§  inovativní zobrazovací 3D systém s možností ablace krátkými aplikacemi s vysokou energií,
§  mapovací systém k identifi kaci potenciálních zdrojů – tzv. electrographic fl ow map atd.

V počtu implantací kardiostimulátorů a defi brilátorů (ICD – implantable cardioverter defi brillator) se naše pra-
coviště dlouhodobě řadí mezi největší v České republice i Evropě. Specializujeme se především na implantace 
defi brilátorů (416 výkonů) a srdeční resynchronizační léčbu (200 výkonů). Jednoznačným trendem v kardiosti-
mulaci a přístrojové léčbě srdečního selhání je tzv. fyziologická stimulace z oblasti septa (levého Tawarova ra-
ménka (LBBAP) nebo Hisova svazku). Akutní hemodynamický efekt fyziologické stimulace lze ověřit invazivně 
pomocí hodnocení tlakově-objemové křivky. Pokračujeme v implantacích tzv. subkutánních ICD, kterých bylo 
implantováno v roce 2021 celkem 50. S implantáty souvisí i výkony, kdy je třeba stimulační či defi brilační elekt-
rody extrahovat. Těchto výkonů bylo v roce 2021 provedeno celkem 61 s úspěšností 99 procent.
Od roku 2012 jsme celosvětově uznávaným a vývojovým centrem pro implantace tzv. bezelektrodových 
(leadless) kardiostimulátorů. V roce 2021 pokračovaly implantace nového leadless stimulátoru Aveir VR 
(klinická zkouška Leadless II IDE). Celkový počet implantovaných leadless stimulátorů v roce 2021 byl 39. 
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Naše elektrofyziologická laboratoř úzce spolupracuje s ambulancí synkopy a s neurology při diagnosti-
ce srdečních arytmií, nevyjasněných poruch vědomí či kryptogenních mozkových příhod. Z těchto indi-
kací byl v roce 2021 implantován podkožní monitor srdečního rytmu celkem 121 nemocným.
Dlouhodobě se zabýváme nefarmakologickou prevencí embolizační cévní mozkové příhody, jednou 
z možností je katetrizační okluze ouška levé síně. V roce 2021 bylo provedeno těchto výkonů celkem 54. 
Pokračuje i klinická zkouška s implantabilními karotickými fi ltry.
Nadále funguje a rozvíjí se i projekt experimentální laboratoře ve Fyziologickém ústavu 1. lékařské fa-
kulty UK. Na oddělení se provádějí experimenty s různými typy srdečních podpor, novými technolo-
giemi ablací a přístrojové léčby.

Intervenční kardiologie

Celkově bylo provedeno 3 010 katetrizačních výkonů, z toho 2 650 diagnostických koronarografi í, což 
ve srovnání s rokem 2020 představuje mírný vzestup 20 %. Perkutánních koronárních intervencí (PCI) 
bylo provedeno 665, což představuje pokles o 11 %, naopak jsme provedli 226 primárních PCI (tj. PCI 
pro infarkt myokardu s ST elevacemi), což bylo o 14 výkonů více než v roce 2020. Dále pokračoval pro-
gram strukturálních srdečních intervencí, jako jsou uzávěry foramen ovale patens, defekt septa síní, 
stenózy plicnice, uzávěry paravalvulárních leaků, a byly provedeny některé unikátní kombinované katet-
rizační výkony pro strukturální srdeční vady. Celkový počet katetrizačních uzávěrů defektu mezisíňové 
přepážky byl 63, tento počet nás řadí na přední místo v České republice.
Pokračuje program katetrizačních implantací aortální chlopně (TAVI), v roce 2019 bylo provedeno celkem 
95 těchto výkonů (v roce 2017 to bylo 34, v roce 2018 72, v roce 2019 74, v roce 2020 79). Ve srovnání s ro-
kem 2019 se podařilo realizovat významně více katetrizačních intervencí mitrální chlopně pro insufi cienci 
mitrální chlopně pomocí svorky MitraClip, celkem bylo intervenováno 26 nemocných (v roce 2019 to bylo 
6 nemocných, v roce 2020 16) – rozvíjí se tak úspěšně program strukturálních intervencí chlopenních vad.
Úspěšně tak pokračuje program, který je velmi komplexní jak co do rozsahu diagnostických předope-
račních vyšetření, vlastní intervence a pooperační péče, tak co do nároků na multioborovou spolupráci. 
U velké části nemocných se daří provádět TAVI v analgosedaci, což umožňuje časnější rehabilitaci a mo-
bilizaci a následně i propuštění těchto nemocných.
Poté, co byla zcela nově v roce 2015 provedena první katetrizační implantace pulmonální chlopně u nemocné-
ho s vrozenou komplexní srdeční vadou, jsme tento výkon během roku 2021 uskutečnili u dalších 4 nemocných. 
Tím se dále rozvíjí program tohoto typu intervencí, které budou tvořit nezbytnou součást péče právě o nemoc-
né s vrozenou komplexní srdeční vadou, jimž se naše kardiocentrum systematicky a dlouhodobě věnuje. 
Pokračuje rozvoj programu perkutánních koronárních intervencí při cirkulační podpoře rozdílnými typy 
podpor a ve spolupráci s angiologickou ambulancí našeho oddělení pokračuje také rutinní provádění 
diagnostických a intervenčních výkonů na periferních tepnách. 
V rámci vnitřního grantu jsme pokračovali v koronárních intervencích pomocí systému shockwave. Jed-
ná se o intrakoronárně provedenou litotripsi, která je novou a velmi efektivní metodou u pacientů s vý-
razně kalcifi kovanými koronárními tepnami. Pracoviště se tradičně podílelo na přípravě Doporučených 
postupů České kardiologické společnosti a řady odborných programů a prezentací na odborných kon-
ferencích a sjezdech v České republice.

Akutní kardiologie

I v roce 2021 byla na oddělení akutní kardiologie poskytována akutní a intenzivní kardiologická péče ne-
mocným s těžkým kardiovaskulárním onemocněním a pacientům s nutností oběhové podpory nebo pod-
pory/náhrady orgánových funkcí. Celkem bylo na koronární jednotce hospitalizováno 579 nemocných, 
bylo provedeno 782 elektrických kardioverzí, 22 pacientů bylo léčeno s pomocí extrakorporální mem-
bránové oxygenace (ECMO), 9 nemocných mělo zavedenu srdeční podporu systémem Impella CP/5.0, 
provedli jsme 61 pravostranných katetrizací/monitorací s použitím plicnicového katetru. V  roce 2021 
bylo možné pozorovat výrazný trend k hospitalizaci pacientů v těžším stavu s horší prognózou, o čemž 
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svědčí také zřetelný vzestup hospitalizační mortality na 10,2 % a nárůst průměrné doby hospitalizace na 
4,3 dne. Velký podíl na těchto změnách zcela zjevně představují hospitalizace těch nejtěžších pacientů 
s covidem-19 a selháním plicních funkcí, kteří vyžadovali podporu ECMO; zde hospitalizační mortalita 
dosáhla 50 %, což odpovídá smutným údajům z mezinárodních registrů. U jednoho pacienta se po 207 
dnech podpory ECMO na našem pracovišti pro covidovou pneumopatii podařila úspěšná transplantace 
plic (ve FNM) s následnou rehabilitací opět u nás (pravděpodobně zatím celosvětově nejdelší úspěšná 
podpora ECMO pro covid-19). V průběhu celého roku 2021 tak byla 1–2 lůžka koronární jednotky trvale 
obsazena právě nekardiologickými pacienty s onemocněním plic vyžadujícím léčbu ECMO.
Úspěšně probíhala také vědecko-výzkumná činnost s grantovou podporou (AZV, NNH), včetně multi-
centrické studie ECMO-CS (extrakorporální membránová oxygenace u nemocných s kardiogenním šo-
kem). Kromě několika časopiseckých sdělení jsme také publikovali monografi i Monitorace hemodyna-
miky na jednotce intenzivní péče, na níž se autorsky podíleli všichni kmenoví lékaři koronární jednotky.

Neinvazivní kardiologie

V roce 2021 se počty výkonů a vyšetření neinvazivní kardiologie, kardiologických a angiologických am-
bulancí zvýšily i přes pokračující epidemii covid-19. Došlo k plánovanému přestěhování kardiologic-
kých a angiologických ambulancí a vyšetřoven ergometrie, tilt testu a Holterovské EKG monitorace do 
prvního patra. Pokračují přípravy na vytvoření Centra pro chlopenní vady v rámci komplexního kardio-
vaskulárního centra. V roce 2022 plánujeme přípravy na vytvoření víceúčelového denního stacionáře 
s cílem zvýšit počty některých kardiologických výkonů v ambulantním režimu.

Multifunkční katetrizační pracoviště

Ablace celkem 1 475
Ablace dle arytmií
Fibrilace síní 1 088

paroxysmální 629
perzistující 398
dlouhodobě perzistující 52
reablace 278

Flutter síní  40
Síňové tachykardie 67
Neselektivní RFA AV uzlu 26
Atrioventrikulární nodální reentry tachykardie (AVNRT) 100
Wolff-Parkinson-White syndrom (WPW syndrom) 41
Komorová tachykardie 98

strukturální 33
nestrukturální 65

ICD (implantabilní kardiovertery-defi brilátory) celkem 416
primoimplantace 249
výměny 167

CRTD (BIV/LBBAP) 200 (115/85)
VVI ICD 41
DDD ICD 125
Subkutánní ICD 50
Kardiostimulátory celkem 730

primoimplantace 534
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výměny 157
Leadless kardiostimulátory 39
Extrakční výkony celkem 61
Implantace podkožního záznamníku 121
Katetrizační okluze ouška levé síně 54
Renální denervace 2

Intervenční kardiologie

Diagnostická katetrizace 2 650
Perkutánní koronární intervence (PCI)  665
Primární PCI (u akutního infarktu myokardu) 226
Katetrizační uzávěr defektu septa síní (DSS) / průchozího oválného otvoru
(foramen ovale patens – PFO) 63
Katetrová implantace aortální chlopně (Transcatheter Aortic Valve Implantation –TAVI) 97
Perkutánní implantace pulmonální chlopně (PPVI) 4
Katetrizační intervence mitrální chlopně (MitraClip) 26

Neinvazivní kardiologie

Všeobecná ambulance a angiologická 16 560
Stimulační ambulance 7 602
Echokardiografi e transtorakální 8 947
Jícnová echokardiografi e 997
Ambulantní monitorace: Holter EKG + Loop monitor + Omron EKG + monitor TK + karta EKG 1 796
EKG zátěžový test (ergometrie) 173
Tilt test 33
Ambulantní elektrické kardioverze celkem 910

Koronární jednotka 

Akutní koronární syndrom 308
Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) 22
Mortalita celkem 10,19 %

Provozní údaje

Počet lůžek celkem 52
Počet standardních lůžek 30
Počet intermediálních lůžek 4
Počet intenzivních lůžek 18
Počet lékařů 42
Počet všeobecných sester 127
Počet ambulantních vyšetření 48 654
Počet hospitalizací 5 057
Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 2,63
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 Oddělení cévní chirurgie
Primář prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.

Náplň činnosti oddělení

§  komplexní chirurgická léčba tepen a žil, zejména pak jejich zúžení a uzávěrů v důsledku aterosklero-
tických změn nebo dilatačního postižení (aneuryzmatu), poranění tepenného a žilního systému mimo 
oblasti koronárních tepen, vzestupné aorty a oblouku aorty; specializované zaměření na klasické ope-
race v oblasti torakoabdominální aorty a na nové trendy a techniky v oblasti cévní chirurgie (minimálně 
invazivní přístupy, endovaskulární léčba, robotická a laparoskopická chirurgie)

§  od počátku roku 2009 také minimálně invazivní operace křečových žil radiofrekvenční metodou, která 
poskytuje pacientům snížení pooperační bolesti a rychlejší návrat do běžného života

§  referenční pracoviště (Česká a Slovenská republika) pro chirurgickou léčbu torakoabdominální aorty, 
robotické a laparoskopické cévní operace, mezinárodní školicí centrum pro robotickou cévní chirurgii

§  ambulantní péče a sledování pacientů po cévních operacích a pacientů, kteří jsou indikováni ke kon-
zervativní léčbě

§  výukové pracoviště 1. a 2. LF UK v Praze

Organizační části oddělení

Ambulance 6 vyšetřoven
Recepce 1
Standardní lůžková stanice (B) 17 lůžek
Standardní lůžková septická stanice (A) 17 lůžek
Jednotka intermediární péče 13 lůžek
Jednotka intenzivní péče (6. patro) 5 lůžek
Jednotka intenzivní péče (2. patro) 7 lůžek

K dispozici jsou denně 2 operační sály, navíc 1x týdně hybridní multioborový sál a 1x týdně robotický sál. 
Pro některé akutní zákroky je využíván ve spolupráci s radiology také rentgenový sál. Oddělení zajišťuje ne-
přetržitý provoz pro urgentní cévně-chirurgické výkony a nadregionální servis pro náročné aortální operace.

Provozní údaje

Počet lékařů 18
Počet sester 107
Počet pomocných zdravotnických pracovníků 24
Počet nižších zdravotnických pracovníků – ošetřovatelů 1
Počet technicko-hospodářských pracovníků 6
Počet standardních lůžek 34
Počet semiintenzivních lůžek 13
Počet intenzivních lůžek 12
Počet hospitalizací 1 942
Počet hospitalizovaných pacientů 1 515
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Obložnost (v  %) 69 %
Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 8,6
Počet ošetřovacích dnů 14 991
Úmrtnost (v  %) 1,9 %
Počet ambulantních vyšetření / počet vyšetřených pacientů 19 303 / 7 912

Počet výkonů

Celkový počet operačních výkonů 1 473
Hrudní výduť klasicky 26
Hrudní výduť – stentgraft 32
Břišní výduť klasicky 81
Břišní výduť – stentgraft 40
Výduť podkolenní tepny 19
Aortofemorální rekonstrukce 58
Pánevní rekonstrukce 9
Extraanatomické rekonstrukce 32
Řešení infekce cévních protéz 18
Operace větví oblouku aorty celkem 115
z toho: karotidy – endarterektomie 107

tumor glomu 0
aneuryzma karotidy 0
bypass nebo implantace karotida/subclavia 4
bypass ze vzestupné aorty (sternotomie) 5

Femoropopliteální proximální rekonstrukce 55
Rekonstrukce tepen v třísle 70
Bércové rekonstrukce celkem 134
Operace varixů 323
z toho: klasickou metodou 278

radiofrekvenčně 45
AV shunty 11
TOS 1
Transplantace cévních alograftů 2
Xenografty 16
Hybridní operace 38
Robotické cévní operace 40
Laparoskopické operace 6
Hrudní sympatektomie torakoskopicky 9
Bederní sympatektomie laparoskopicky 0
Endoskopický odběr vena saphena magna 0
Cévní intervence ve spolupráci s radiodiagnostickým odd. 682
Rek. vena cava inf., malignity 1
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Průběh roku 2021

§  Oddělení cévní chirurgie je od ledna 2008 pod vedením primáře prof. MUDr. Petra Štádlera, Ph.D., 
který působí zároveň jako externí učitel na 1. lékařské fakultě UK v Praze, se kterou oddělení aktivně 
spolupracuje. Od roku 2015 se podílíme i na výuce studentů 2. lékařské fakulty UK v Praze, kterou 
zajišťuje MUDr. Petr Šedivý, Ph.D. 

§  V roce 2021 byla operativa stále ovlivněna nepříznivou pandemickou situací v důsledku covidu-19 
a došlo k dalšímu částečnému snížení počtu operací o 10 % ve srovnání s rokem 2020 a o 25 % ve 
srovnání s rokem 2019.

§  Standardně je prováděna komplexní diagnostika a chirurgická léčba onemocnění tepen a žil, ze-
jména pak jejich zúžení či uzávěrů v důsledku aterosklerotických změn, poranění tepenného a žilní-
ho systému mimo oblasti koronárních tepen, vzestupné aorty a oblouku aorty, které tradičně patří 
kardiochirurgii. Škála chirurgických zákroků zahrnuje operace větví oblouku aorty, operace hrudní 
a břišní aorty včetně výdutí (jde o pracoviště s největším počtem aortálních operací v rámci ČR), re-
konstrukce tepen zásobujících nitrobřišní a  retroperitoneální orgány, operace tepen zásobujících 
končetiny, operace varixů dolních končetin a dále i poměrně unikátní transplantace cévních štěpů 
při řešení infekce cévních protéz. Mezi nejpočetnější skupinu nemocných patří pacienti s ischemic-
kou chorobou dolních končetin a nemocní se zúžením tepen zásobujících mozek krví. V rámci mo-
derních miniinvazivních přístupů jsou prováděny torakoskopické hrudní sympatektomie nebo lapa-
roskopické bederní sympatektomie, endoskopické operace žilních spojek, endoskopické odběry žil 
k cévním rekonstrukcím, operace břišní aorty z redukovaných operačních přístupů, tzv. minilaparoto-
mií, a hlavně roboticky asistovaná a laparoskopická cévní chirurgie (tyto operace jsou od roku 2018 
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění).

§  Oddělení cévní chirurgie si drží unikátní světové postavení v oblasti roboticky asistované cévní chirur-
gie a národní vedoucí pozici v chirurgii torakoabdominální aorty. Pokračovala spolupráce s NÚSCH 
v Bratislavě v oblasti torakoabdominální aorty. Bohužel ani v tomto roce neproběhla v důsledku ne-
příznivé epidemiologické situace mezinárodní školení v robotické cévní chirurgii.

§  Další významnou oblastí, kterou se cévní chirurgie zabývá, je endovaskulární program. Jedná se 
hlavně o  implantaci stentgraftů při léčbě výdutí břišní nebo hrudní aorty. Implantace stentgraftů, 
peroperační angiografi e či peroperační angioplastiky jsou standardně prováděny ve spolupráci s ra-
diodiagnostickým oddělením Nemocnice Na Homolce. Vytvořený tým cévních chirurgů a radiologů 
(MUDr. P. Šedivý, Ph.D., MUDr. K. El Samman, MUDr. H. Přindišová, MUDr. A. Šnajdrová), kteří se ak-
tivně zabývají právě endovaskulárními výkony, úspěšně pokračuje. Oba cévní lékaři, kteří jsou v en-
dovaskulárním týmu, mají požadovanou specializační atestaci. Plánujeme vyškolení dalšího cévního 
chirurga i radiologa.

§  Na oddělení se uskutečňují též náročné výkony při řešení infekcí cévních protéz s použitím cévních 
alograftů, femorálních žil nebo xenograftů, které již mají cerfi fi kaci „CE“ (cévní protézy nebo záplaty 
z bovinního perikardu). Cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce je spolu s Institutem klinické a ex-
perimentální medicíny, Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a tkáňovou bankou Fakultní nemoc-
nice v Hradci Králové členem programu kryoprezervovaných cévních štěpů. Řada pracovišť z celé 
republiky využívá oddělení cévní chirurgie jako superkonziliární pracoviště při řešení různé závažné 
cévní problematiky.

§  Od roku 2016 má naše oddělení k dispozici minimálně 1,5x týdně hybridní multioborový operační 
sál, kde jsou prováděny robotické operace, implantace stentgraftů a hybridní výkony.

§  Jen zvolna byly uvolněny mezinárodní kongresy, kde jsme pravidelně prezentovali naše výsledky 
a zkušenosti. V roce 2021 proběhl výroční kongres ČSKVCH v Brně, kde jsme v řadě přednášek pre-
zentovali naše zkušenosti v různých oblastech CCH. V září 2021 byla odvysílána na TV Nova reportáž 
o aortální chirurgii na našem pracovišti.

§  Prof. Štádler s kolegy ve spolupráci s Michigenskou univerzitou v USA publikovali článek na téma 
robotické a laparoskopické cévní chirurgie. 

§  V personální oblasti nebyly žádné zásadní změny.
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Perspektivy pro rok 2022

§  Rok 2022 bude snad již méně poznamenán pandemií covid-19, která ovlivnila počty plánovaných 
výkonů v posledních 2 letech.

§  I v roce 2022 bude oddělení cévní chirurgie provádět komplexní diagnostiku a chirurgickou léčbu 
onemocnění tepen a žil v celém rozsahu se zaměřením na nové, moderní trendy. Plánujeme pokra-
čování spolupráce s kardiochirurgií při řešení cévní problematiky, která je na hranici obou oborů. 
Budeme dále rozvíjet operativu torakoabdominální aorty. Nadále budou rozvíjeny minimálně inva-
zivní přístupy při operacích se zaměřením na robotickou a endovaskulární chirurgii. Od ledna 2018 
jsou robotické cévní operace v ofi ciálním seznamu zdravotních výkonů, a tudíž není potřeba žádat 
o schválení každé operace tohoto typu příslušnou zdravotní pojišťovnu. 

§  Budeme pokračovat s miniinvazivní operativou pomocí 3D laparoskopické věže, po dohodě s pri-
mářem radiologie prof. Vymazalem bude pokračovat úspěšná spolupráce obou oddělení v oblasti 
endovaskulárního programu. Dále se budeme zabývat řešením infekcí cévních protéz, které mají 
celorepublikově narůstající tendenci. Tyto výkony jsou technicky i ekonomicky velmi náročné a  je 
potřeba obnovit jednání s pojišťovnami o úhradách těchto náročných výkonů. A neměli bychom 
opomenout ani podporu dalších trendů v oblasti miniinvazivních přístupů v tepenné i žilní chirurgii.

§  V roce 2022 se snad otevírá opět možnost mezinárodní školicí činnosti v oblasti robotické cévní chi-
rurgie a i školení lékařů v laparoskopické cévní chirurgii v projektu Aeskulap akademie.

§  Počítáme i s obnovením prezentací na kongresech doma i v zahraničí.

Výuková a jiná odborná činnost

§  Na oddělení probíhá pregraduální výuka studentů lékařské fakulty, postgraduální vzdělávání lékařů 
před atestací z cévní chirurgie i  lékařů, kteří mají v rámci své specializace povinný pobyt na cévní 
chirurgii. 

§  Prof. Štádler je externím učitelem a členem atestační komise pro cévní chirurgii na 1. lékařské fakultě 
UK v Praze. Dále působí jako lektor pro robotickou cévní chirurgii při EITS (European Institute of Te-
lesurgery) ve Štrasburku a  jako lektor fi rmy Intuitine Surgical v USA. Prof. Štádler je také předsedou 
podvýboru pro robotickou cévní chirurgii MIRA v Los Angeles v USA, místopředsedou výboru České 
společnosti kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH) a členem akreditační komise Ministerstva zdravotnic-
tví ČR a SR pro obor cévní chirurgie. Dále je zakládajícím členem International Endovascular & Lapa-
roscopic Society, členem ISMICS (International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery) 
a recenzentem časopisu Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques. 

§  MUDr. Petr Šedivý, Ph.D., se podílí na výuce studentů 2. lékařské fakulty UK v Praze.
§  MUDr. El Samman pokračuje v doktorském studiu na 2. lékařské fakultě UK v Praze.
§  MUDr. Stehno pokračuje v doktorském studium na 2. lékařské fakultě UK v Praze.
§  Na oddělení probíhá rovněž pregraduální výuka studentů 2. ročníku 3. lékařské fakulty UK v Praze 

v oboru všeobecná sestra.
§  Školení v robotické chirurgii, cévní chirurgii a radiofrekvenční chirurgii varixů pro české i zahraniční 

lékaře bude probíhat v přímé závislosti na epidemiologické situaci.
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 Kardiochirurgické oddělení
Primář MUDr. Ivo Skalský, Ph.D., MBA

Náplň činnosti oddělení

§  komplexní chirurgická léčba onemocnění srdce a nitrohrudních velkých cév
§  ambulantní sledování vybraných skupin nemocných před a po kardiochirurgických výkonech

Organizační části oddělení

Ambulance 4 vyšetřovny
Standardní lůžková stanice 14 lůžek
Jednotka intermediární péče 10 lůžek
Jednotka pooperační a resuscitační péče 10 lůžek

K dispozici jsou 2 klasické kardiochirurgické operační sály 5 pracovních dnů v týdnu. Navíc probíhají 
operace na hybridním a robotickém sále, na každém vždy jeden den v týdnu. Jeden operační sál je ote-
vřený nepřetržitě 24 hodin denně pro urgentní výkony. 

Provozní údaje

Počet lékařů 19
Počet perfuzionistů 7
Počet sester 95
Počet pomocných zdravotnických pracovníků 22
Počet technicko-hospodářských pracovníků 2
Počet standardních lůžek 14
Počet semiintenzivních lůžek 10
Počet resuscitačních lůžek 10
Celkový počet lůžek 34
Počet hospitalizovaných pacientů 619
Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 11,97
Počet ošetřovacích dnů celkem 8 755
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Počet výkonů a mortalita

Celkový počet operačních výkonů 628
Izolované aortokoronární rekonstrukce 152
Kombinované výkony (chlopeň, bypass, aorta) 252
Náhrady/plastiky srdečních chlopní 93
Izolované výkony na vzestupné aortě a oblouku aorty 31
Ostatní (myxom, perikardektomie, extrakce PM) 27
Implantace epikardiálních stimulačních elektrod 1
MAZE operace (kombinace s ACB a zákroky na chlopních) 94
Operace na hrudní aortě celkově (v kombinaci s dalšími zákroky) 112
Robotické výkony 60
Akutní a emergentní výkony 278
Plánované výkony 350
30denní mortalita celková (v  %) 1,27 % 
30denní mortalita u akutních výkonů (v  %) 0,75 %
30denní mortalita u elektivních výkonů (v  %) 0,25 %
Počet ambulantních vyšetření (návštěv) 9 560 

Změny / nové události uplynulého roku

§  V roce 2021 pokračovala celosvětová pandemie covid-19 již několikátou vlnou, která ovlivnila i naši 
práci. Museli jsme se i nadále přizpůsobovat situaci a zpočátku roku opět výrazně omezit celý provoz 
našeho oddělení. Potýkali jsme se s omezenou lůžkovou kapacitou, opakovaným úbytkem personá-
lu (ať už z důvodu nakažení covidu-19 nebo opakovaných nucených karantén) a v neposlední řadě 
s dodržováním hygienicko-epidemiologických opatření. Od poloviny roku se postupně situace vra-
cela do normálního stavu s postupným navyšováním naší operativy a péče. 

§  Stejně jako v  jiných nemocnicích nebo odděleních nás omezuje nedostatek středního zdravotnického 
personálu. S tímto problémem se snažíme vypořádat. Omezení počtu operací z důvodu nedostatku lůžek 
jsou stále naprosto výjimečná. Je to dáno vysokou úrovní péče, jak chirurgické, tak pooperační, a obě-
tavostí celého kolektivu, který zajišťuje chod oddělení. Všem za jejich obětavost patří velké poděkování.

§  Velkou událostí byl přechod na nový nemocniční informační systém HOOD v rámci ambulantního pro-
vozu a příprava na přechod celého oddělení na tento nový a progresivní nemocniční informační systém. 

§  V roce 2021 jsme provedli 628 kardiochirurgických operací. I přes nepřízeň situace jsme byli schopni 
fl exibilně reagovat na potřebu provedení emergentních, akutních a semiakutních výkonů. 

§  Došlo k rozšíření ambulancí pro potřebu našeho oddělení. Cílem tohoto kroku je zlepšení a urychle-
ní předoperační diagnostiky a zlepšení pooperačního sledování. Snahou celého tohoto projektu je 
vytvoření komplexního chlopenního centra společně s oddělením kardiologie. 

§  Nadále pokračujeme v  rozvoji robotické a minimálně invazivní chirurgie, která je již běžnou součástí 
spektra kardiochirurgických výkonů prováděných na našem pracovišti. Celkem bylo provedeno 60 výko-
nů. Největší podíl pořád zaujímají rekonstrukční výkony na mitrální chlopni a revaskularizace myokardu.

§  Trendem posledních let je vzrůstající podíl chlopenních výkonů, který činil přes 60 % všech operací. 
Jedná se jak o izolované výkony na jedné chlopni, tak v kombinaci s dalšími chlopněmi nebo jinými 
výkony. Vysoký podíl záchovných operací je i nadále naší prioritou. U indikovaných pacientů tento 
podíl přesahuje 90 %. Tyto výsledky nás opakovaně řadí na špičku mezi kardiochirurgickými pracoviš-
ti v České republice. V souvislosti s tím můžeme zdůraznit, že přibližně 90 % izolovaných výkonů na 
mitrální chlopni bylo provedeno z miniinvazivního přístupu.
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§  Více než 70 % kombinovaných výkonů svědčí o složitosti operačních zákroků. 
§  Celková roční mortalita 1,27 % je výrazně nižší ve srovnání s predikovanou mortalitou, počítanou 

podle mezinárodního skórovacího systému  EuroSCORE, která v předchozím roce dosáhla 6,43 %. 
Akutní výkony se na této celkové mortalitě podílely ze 3/4.

§  Ze spektra výkonů provedených v minulém roce je opět nutné zmínit operace vrozených srdečních 
vad v dospělosti, které představovaly přibližně 5 % všech zákroků. Tento specifi cký program s výbor-
nými výsledky je u nás systematicky rozvíjen Centrem pro vrozené vady srdce v dospělosti. 

§  Pravidelně se zapojujeme do klinických studií prováděných ve spolupráci s mezinárodními instituce-
mi a kardiologickým oddělením. Slibné výsledky znamenají velkou perspektivu především pro naše 
pacienty. 

§  I nadále pokračuje naše spolupráce s pracovišti, jejímž pacientům nabízíme špičkové kardiochirur-
gické zázemí jak pro elektivní, tak pro akutní výkony. Jedná se především o nemocnice v Liberci, 
Karlových Varech, Příbrami, Kladně, Benešově a Hořovicích.

§  Nadále rozvíjíme mezioborové spolupráce v rámci NNH, především s oddělením kardiologie a cévní 
chirurgie.

Perspektivy rozvoje pro následující rok

§  Snahou bude navyšovat počty operací na úroveň před pandemií covid-19. 
§  Spektrum výkonů zůstává obdobné jako v předcházejícím roce. 
§  Chceme nadále rozvíjet naše základní programy. Jedná se o program pro léčbu onemocnění aorty 

(spolupráce s cévní chirurgií a radiologií), program pro chirurgickou léčbu chlopenních vad s rozvo-
jem ambulantního chlopenního centra, program léčby vrozených srdečních vad v dospělosti a pro-
gram minimálně invazivní a robotické chirurgie.

§  V oblasti minimálně invazivních operací srdce chceme být progresivním pracovištěm v České repub-
lice a v oblasti robotické chirurgie chceme patřit mezi přední pracoviště v Evropě. 
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 Kardioanesteziologické oddělení
Primář MUDr. Pavel Jehlička, MBA

Náplň činnosti oddělení

Oddělení zabezpečuje dvě základní oblasti – anesteziologickou péči pro kardiochirurgii a kardiologii 
a oblast intenzivní péče pro kardiochirurgické pooperační oddělení.

Anesteziologická péče

V oblasti anestezie poskytujeme péči pro pacienty podstupující kardiochirurgické operace na mimotěl-
ním oběhu nebo bez něj, robotické operace v kardiochirurgii nebo kardiochirurgické operace s mini-
málně invazivním přístupem. Pro kardiologii zajišťujeme anestezie u složitých mapování srdce v arytmo-
logii, anestezie při extrakcích stimulačních systémů, anestezie při ablacích renálních tepen u pacientů 
s vysokým krevním tlakem a anestezie pro elektrické kardioverze. 

Intenzivní péče

V oblasti intenzivní péče zabezpečujeme provoz kardiochirurgické pooperační jednotky, ale úzce spo-
lupracujeme i s oddělením kardiochirurgické semiintenzivní péče. Konziliárně pak v rámci našeho kar-
diocentra působíme i na ostatních jednotkách intenzivní kardiologické péče. Spolu s lékaři kardiologie 
a oddělením biomedicínského inženýrství se podílíme na programu mimotělních podpor oběhu u pa-
cientů v kardiogenním šoku.
V roce 2004 lékaři dnešního oddělení kardioanestezie zavedli jako první v ČR extrakorporální podporu 
plic (umělá plíce Novalung) u pacientky s těžkým plicním selháním nezvládnutelným konvenčními pro-
středky. Jako jediné pracoviště v republice provádíme anestezie u robotických výkonů v kardiochirurgii 
a anestezie u operací vrozených srdečních vad v dospělosti.

Provozní údaje

Počet lékařů 10
Počet sester 9

Počty podaných anestezií pro

Kardiochirurgické výkony 727
Kardiologické výkony 829
Výkony delší než 2 h 562
Výkony delší než 6 h 158
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 Interní oddělení
Primářka MUDr. Viera Křížová

Náplň činnosti oddělení

Interní oddělení vytváří zázemí pro činnost klíčových oborů nemocnice (kardiovaskulárního programu 
a neuroprogramu), v lůžkové části, na poliklinice, gastroenterologickém oddělení a v centru plicní endo-
skopie. Největší část hospitalizovaných pacientů představují diagnostické hospitalizace ze všech oborů 
interního lékařství, choroby gastrointestinální, plicní, kardiální, diabetologické, autoimunitní i infekční.
V řadě případů má práce oddělení nadregionální charakter. Ke specifi cké náplni patří péče o pacienty 
se syndromem krátkého střeva a zajištění dlouhodobé parenterální výživy a  léčba souvisejících kom-
plikací. Specifi cké intervenční výkony jsou prováděny pod ultrazvukovou kontrolou (centrální kanylace, 
diagnostická/evakuační punkce atd.).
V uplynulém roce byl provoz celého interního oddělení poznamenán pandemií covid-19. Poměr akut-
ních a plánovaných diagnostických či terapeutických intervencí se změnil.

Jednotka intenzivní péče

Jednotka disponuje kapacitou celkem osmi lůžek. Na těchto lůžkách poskytujeme komplexní intenzivní 
péči pro často polymorbidní pacienty s primárně interní problematikou. Vzhledem k absenci lůžkového 
fondu onkologického oddělení na našich lůžkách nezřídka poskytujeme i péči pacientům s komplikace-
mi onkologické terapie a v neposlední řadě sem přebíráme i pacienty z chirurgických oborů Nemocnice 
Na Homolce – zejména v případech, kdy je chirurgická problematika pacienta dořešena a trvá u něho 
nutnost komplexní nutriční a interní terapie. Dvě lůžka interní JIP jsou vybavena pro poskytování umělé 
plicní ventilace, z očišťovacích metod disponujeme intermitentní hemodialýzou, kterou zajišťujeme ve 
spolupráci s hemodialyzačním střediskem B-Braun, s. r. o. Naše jednotka intenzivní péče rovněž zajišťu-
je zázemí pro monitoraci a observaci pacientů po intervenčních výkonech gastroenterologických a po 
intervenčních výkonech prováděných na centru plicní endoskopie.

Lůžkové oddělení 

Standardní lůžkové oddělení poskytuje komplexní interní péči od akutních stavů – v případě pacientů 
přijatých cestou akutní interní ambulance – až po pro plánované diagnostické a léčebné pobyty. K léčbě 
jsou přijímáni pacienti z interních ambulancí Nemocnice Na Homolce, interně nemocní z jiných prima-
riátů nemocnice (včetně komplikací onkologické a chronické hemodialyzační léčby) a dále pacienti k ob-
servaci po invazivních výkonech (gastroenterologie, centrum plicní endoskopie, intervenční radiologie). 
Pacienty pro komplikace onkologické léčby přijímáme proto, že onkologické oddělení je bez vlastního 
lůžkového zázemí. Navíc poskytujeme hospitalizační zázemí pro pacienty programu Homolka Premium 
Care, programu H plus a příbuzné zaměstnanců nemocnice. 
Obecně má péče výrazně nadregionální charakter, zvláště patrný z tlaku akutní interní ambulance, na 
kterou se pravidelně obracejí sami nemocní z mimopražských okresů. Ačkoli patří procentuální oblož-
nost k nejvyšším z celé nemocnice, lůžková kapacita poptávce nestačí. Stabilní průměrná délka hospi-
talizace je většinou dána dlouhodobým parenterálním podáváním antibiotické léčby a léčením kompli-
kovaných stavů, je tedy dále neovlivnitelná.
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Interní ambulance

V ambulantní složce pracují specializovaní lékaři v oborových ambulancích, kde funguje spolupráce, 
provázanost, a tím i zastupitelnost lékařů pracujících na ambulantní a lůžkové části. Mimo klasickou vše-
obecnou interní ambulanci poskytujeme péči v ambulanci plicní, gastroenterologické a metabolicky 
zaměřené (pro domácí parenterální a enterální výživu, v diabetologické, endokrinologické a  lipidové 
poradně). 

Akutní interní ambulance

Ambulance slouží především k ošetření a vyšetření akutních pacientů s nechirurgickými problémy a bez 
doporučení ke konkrétnímu oborovému vyšetření. Pro potřeby interního oddělení se dále ambulance 
využívá k infuzní ambulantní léčbě a k realizaci plánovaných diagnostických a terapeutických intervencí.
Akutní interní ambulance je stále nejvytíženější ambulancí oddělení, v tomto roce byl však provoz vý-
razně ovlivněn epidemiologickou situací a počet ošetřených pacientů klesl na 4 026 ošetření za rok 
(t.j. cca 330–350 měsíčně). 
Do budoucna lze očekávat nárůst počtu ošetřených pacientů, jednak proto, že ambulance částečně na-
hrazuje chybějící emergency, a rovněž z důvodu zhoršující se dostupnosti péče v jiných zařízeních. Při 
dalším nárůstu počtu pacientů bude nutno zvýšit personální obsazení ambulance a rozšířit její prostory. 

Gastroenterologické oddělení

Gastroenterologické oddělení je výkladní skříní interního oddělení. Poskytuje špičkovou gastroentero-
logickou péči v celém spektru endoskopických metod. Provádí běžné endoskopie horní a dolní části 
zažívacího traktu a dále vysoce specializovaná vyšetření žlučových cest ERCP. Především pak vyniká 
v použití endosonografi ckých metod vyšetřování, včetně provádění unikátních intervenčních zákroků, 
ke kterým jsou k nám pacienti referováni z celé republiky. 
V rámci dlouhodobého plánu na rozšíření a zkvalitnění prostorového uspořádání gastroenterologické-
ho oddělení, zde proběhla koncem roku zásadní stavební rekonstrukce. Tato přestavba odpovídá hy-
gienickým, technickým i prostorovým požadavkům současné endoskopie. 

Centrum plicní endoskopie

Centrum plicní endoskopie, a  s ním související plicní specializované ambulance, umožňují komplexní 
bronchologickou diagnostiku včetně autofl uorescenční bronchoskopie, NBI (narrow band imaging) 
a endobronchiální ultrasonografi e. Kombinace nových diagnostických metod se stávajícími, v Nemoc-
nici Na Homolce již zavedenými, metodami (jako je PET/CT), poskytuje výjimečné možnosti časné dia-
gnostiky a stagingu bronchogenního karcinomu a s tím spojenou následnou léčbu ve spolupráci s on-
kologií. Kapacita a vytíženost bronchologické péče stále narůstá, mj. i díky aktivní spolupráci s centrem 
pro intersticiální plicní procesy, dalšími terénními pneumology a ostatními nemocnicemi. 

Výuková činnost

Interní oddělení má akreditaci České lékařské komory ke školení a k vydávání funkčních licencí v obo-
rech vnitřní lékařství, gastroenterologie, všeobecné praktické lékařství, abdominální ultrasonografi e 
(F008) a endoskopická ultrasonografi e (F004), endokrinologie a diabetologie, pneumologie a ftizeologie. 
Každoročně na oddělení probíhají postgraduální a předatestační stáže zejména mladších kolegů z jiných 
oborů Nemocnice Na Homolce. Dlouhodobě oddělení poskytuje postgraduální výuku lékařům v přípravě 
na atestaci z praktického lékařství ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 
Okrajově přicházejí i pregraduální studenti 1., 2. a 3. lékařské fakulty UK v rámci povinných praxí.
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Provozní údaje

Počet lékařů 27 HPP + 6 DPČ + 1 DPP 
Počet sester 51 
Počet sanitářů 10
Počet lůžek na standardním oddělení 21
Počet lůžek na jednotce intenzivní péče 8

Celková výkonnost lůžkové části v roce 2021 / srovnání s rokem 2020

Průměrná ošetřovací doba za celé oddělení 8,9 / 9,96 
Počet ošetřovacích dnů celkem 8 170 / 8 053 
Hospitalizace 1 414 / 1 028 
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 Oddělení klinické onkologie
Vedoucí lékař MUDr. Martin Šafanda, Ph.D.

Náplň činnosti oddělení

Oddělení klinické onkologie je akreditované pracoviště MZ ČR, které je zaměřeno na léčbu solidních 
nádorů u dospělých nemocných. Jsme součástí komplexního onkologického centra FN Motol spolu 
s ÚVN Praha a Protonovým centrem v Praze. Dalším spolupracujícím pracovištěm je klinika transplantační 
chirurgie IKEM. Symptomatická léčba terminálních stadií je vedena ve spolupráci s Nemocnicí Na Pleši. 
Od roku 2009 jsme zapojeni v multicentrických randomizovaných studiích II. a III. fáze.

Náplň činnosti oddělení

Onkologický program je profi lován čtyřmi základními směry:

I. Gastroenterologický program

§  nádory tlustého a tenkého střeva
§  nádory jícnu a žaludku
§  nádory pankreatu
§  nádory jater a žlučových cest 

II. Mamologický program

§  nádory prsu

III. Urogynekologický program

§  nádory prostaty
§  nádory ledvin
§  nádory močového měchýře
§  nádory ovariální

IV. Pneumoonkologický program

§  nádory plic a průdušek

Provozní údaje

Počet lékařů  3
Počet všeobecných sester 5
Počet nově přijatých nemocných 630
Počet ambulantních vyšetření 17 528
Počet podaných chemoterapií 8 766
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 Oddělení všeobecné chirurgie
Primář MUDr. Ronald Pospíšil

Náplň činnosti oddělení

Oddělení poskytuje klinický program všeobecné léčebné péče, tj. diagnostickou a  léčebnou péči 
jak ambulantní, tak lůžkovou, včetně intenzivní péče, komplexně v náplni celého oboru všeobecné 
chirurgie a urologie a některé specializované ortopedické vyšetření a  výkony. Chirurgické oddělení 
ošetřuje nemocné z celé republiky, cizince a klienty preventivních programů Homolka Premium Care 
a H plus. Zajišťuje kontinuální konziliární službu pro ostatní obory nemocnice včetně urgentních viscerálních 
operací v režimu 24/7. Zajišťuje školicí činnost v pregraduálních i postgraduálních programech lékařů 
a zdravotních sester v oboru chirurgie a urologie.

Program všeobecné chirurgie

§  chirurgie gastrointestinálního traktu v rozsahu od jícnu po konečník, včetně slinivky břišní a žlučo-
vých cest, hrudní chirurgie, chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek, chirurgie kýl, varixů, operace 
prsu pro benigní i maligní afekce

§  minimálně invazivní přístupy prakticky ve všech oblastech laparoskopické operativy (od kýl přes 
apendektomie, cholecystektomie, brániční kýly až po laparoskopickou chirurgii tenkého a tlustého 
střeva, konečníku, slinivky břišní, sleziny a miniinvazivní hrudní chirurgii)

§  onkochirurgie ve spolupráci s ostatními odděleními nemocnice. Každý pacient s onkologickou dia-
gnózou je indikován k operaci multidisciplinárním seminářem za přítomnosti odborníků ze všech 
spolupracujících oddělení v rámci Centra komplexní onkologické péče. Chirurgické oddělení zajiš-
ťuje v oblasti onkochirurgie operační léčbu zažívací trubice v rozsahu jícen–konečník, slinivku břišní, 
žlučové cesty a slezinu. V rámci hrudní chirurgie pak operace plic, mezihrudí, pohrudnice, hrudní 
stěny a prsu v celém rozsahu, včetně vyšetření sentinelové uzliny. Samozřejmostí je i následná onko-
logická péče v rámci nemocnice

§  rozsáhlá ambulantní chirurgická činnost žurnálních a specializovaných poraden
§  oblast malých ambulantních výkonů
§  robotické výkony rekta a tlustého střeva

Program urologie

§  otevřené, endoskopické a robotické operace močového ústrojí včetně laserových operací prostaty
§  urologická onkochirurgie
§  operace ledvin pro maligní, benigní i funkční patologie
§  minimálně invazivní laparoskopické, cystoskopické a ureterorenoskopické operační metody
§  ultrasonografi cky řízené punkční výkony onemocnění retroperitonea
§  komplexní diagnostika a léčba erektilních dysfunkcí
§  rozsáhlá ambulantní urologická činnost
§  ve spolupráci s radiodiagnostickým oddělením nemocnice invazivní radiologické výkony

Program ortopedie

§  široká ambulantní ortopedická činnost
§  artroskopické výkony (zejména kolenního a ramenního kloubu)
§  totální náhrady kyčelního kloubu, kolenního kloubu, včetně reimplantací 
§  moderní postupy v operaci haluxů a další miniinvazivní operace
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Organizační části oddělení

Lůžkové oddělení

§  diagnostická, předoperační a pooperační péče ve všech specializacích
§  péče o nemocné na intenzivních a standardních lůžkách
§  v rámci chirurgie ordinariát urologie a ortopedie
§  jednotka intenzivní péče – stanice A + B 

Ambulantní oddělení

§  Žurnální chirurgická ambulance: Zajišťuje provoz denní chirurgické péče o akutní nemocné, včetně 
převazů z jiných oddělení nemocnice. Dále zajišťuje akutní nepřetržitou chirurgickou službu.

§  Odborné chirurgické poradny: Poradna pro onemocnění jícnu a bránice včetně refl uxní choroby jíc-
nu a bráničních kýl, poradna pro onemocnění slinivky břišní a žlučových cest, koloproktologická po-
radna, onkochirurgická poradna, kýlní poradna. Zde provádíme diagnostiku, indikace k elektivním 
operačním výkonům, pooperační kontroly, dispenzarizaci.

§  Torakochirurgická poradna: Ve spolupráci s plicní ambulancí a onkologií zajišťuje indikaci k hrudním 
operačním výkonům plic, pohrudnice, mezihrudí, pooperační kontroly a následnou dispenzarizaci 
pacientů pro onemocnění plic a hrudníku.

§  Mammologická poradna: Zabezpečuje vyšetření, komplexní péči, diagnostiku, indikaci k operační-
mu výkonu a následnou péči u onemocnění prsu v úzké spolupráci s radiodiagnostickým oddělením, 
patologem a onkologem.

§  Ortopedická ambulance: U nemocí pohybového aparátu zabezpečuje diagnostiku, terapii a indika-
ce k operačnímu řešení u ortopedických pacientů ve vybraném spektru diagnóz. Dále zajišťuje kon-
ziliární službu pro ostatní oddělení nemocnice.

§  Urologická ambulance: Zabezpečuje péči o urologicky nemocné, provádí se zde diagnostika včetně 
ultrasonografi cké a ambulantní léčby. Dále zajišťuje indikace k chirurgickému řešení, pooperační 
kontroly, komplexní diagnostiku a terapii erektilní dysfunkce a provádějí se zde četné ambulantní 
diagnostické i terapeutické výkony (cystoskopie, sondáže močovodů i pro jiná oddělení apod.).

§  Ambulance pro malé ambulantní výkony: Zabezpečuje malé chirurgické ambulantní výkony v  lo-
kální anestezii na žádost praktických lékařů a lékařů kožního oddělení nemocnice a pro indikované 
nemocné z poraden pro nemoci chirurgické a žurnální ambulance.

Operační sály

§  jeden sál pro ortopedickou operativu a aseptickou chirurgickou operativu
§  jeden sál pro chirurgickou otevřenou i laparoskopickou operativu
§  robotický sál se zařízením Da Vinci – chirurgii k dispozici 4x týdně
§  sál pro urologickou operativu

Provozní údaje

Počet lékařů celkem 22
Počet chirurgů 15
Počet urologů 4
Počet ortopedů 3
Počet nelékařských zdravotnických pracovníků celkem 75
Počet lůžek celkem 34
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Počet standardních lůžek 25
Počet intenzivních lůžek 9
Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 4,1
Počet ošetřovacích dnů 8 785
Počet hospitalizovaných pacientů 2 062

Počet operačních výkonů

Chirurgie 1 372
Urologie 574
Ortopedie 247
Malé ambulantní výkony 581
Celkem 2 774

Počet robotických operací

Chirurgie 43
Urologie 190
Celkem 233

Počet ambulantních ošetření

Chirurgie 15 630
Ortopedie 7 472
Urologie 6 658
Celkem 29 760

Počet konziliárních vyšetření

Chirurgie 1 229
Ortopedie 85
Urologie 191
Celkem 1 350

Změny / nové události uplynulého roku

§  V technickém vybavení: V ambulantním sektoru byl plně do praxe implementován nový informační 
systém HOOD. Částečně bylo obnoveno laparoskopické a chirurgické instrumentárium. Byly zakou-
peny nové přístroje pro urologickou operativu. Byla zakoupena nová věž k miniinvazivním výkonům 
v ortopedii včetně artroskopické pumpy. Byly podniknuty přípravy ke zprovoznění dalšího sálu pro 
chirurgickou operativu v rámci traktu sálů na 4. patře, aby mohl být zpuštěn počátkem roku 2022.

§  V oblasti chirurgie: Standardizoval se multioborový přístup (chirurgie, onkologie, radiodiagnostika, 
patologie) u pacientů s maligním onemocněním trávicího traktu a hrudních orgánů. Zásadním způ-
sobem se navýšil objem operovaných pacientů s maligní diagnózou. Byl zvýšen podíl laparoskopic-
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ké operativy oproti klasické, zejména v oblasti koloproktologie a chirurgie slinivky břišní. Do praxe 
byla rutinně zavedena robotická operativa nádorů distálního kolon a rekta. Byly zavedeny nové pří-
stupy při řešení incizionálních kýl a diastázy svalů stěny břišní miniinvazivní technikou. Hojení ran 
pomocí V. A. C. (Vacuum-Assisted Closure) systému v  rutinní praxi i s možností aplikace systému 
v ambulantním režimu. Hojení defektů anastomóz metodou Endo-SPONGE. Rutinně jsme prováděli 
operace análních prolapsů a hemoroidů dle Longa (PPH systém).

§  V oblasti urologie: endoskopická uretrotomie jako rutinní metoda, standardizovány laparoskopické 
i robotické výkony na ledvině (pyeloplastika), rutinně ureterorenoskopie. Dále zlepšovány robotické 
techniky operace prostaty a jako jedno z mála pracovišť v ČR provádíme laserové operace benigní 
hyperplazie prostaty. 

Zhodnocení klinické činnosti

§  Dominující je plné fungování všeobecné chirurgie, urologie a ortopedie se zaměřením na elektivní 
výkony. V plánu je další rozšíření spektra laparoskopických výkonů v břišní chirurgii a torakoskopic-
kých výkonů v oblasti hrudní chirurgie. Usilujeme o nasmlouvání robotických operací nádorů plic 
u ZP. Rutinně se provádějí operace jícnu a slinivky břišní a žlučových cest.

§  Probíhá velmi těsná spolupráce s interním, radiodiagnostickým, patologickým a onkologickým od-
dělením v péči o onkologicky nemocné v pravidelných společných seminářích. Velmi úzce spolupra-
cujeme s ostatními chirurgickými obory nemocnice při řešení komplikovaných pacientů – cévní chi-
rurgie, neurochirurgie, kardiochirurgie, gynekologie. Operační trakt zajišťuje operativu i nejtěžších 
stavů v chirurgii (včetně akutních).

§  Aktivně jsme se zapojili do tvorby doporučených akreditačních standardů a optimalizace léčby po-
operační bolesti.

§  Trvale jsme vyhodnocovali spokojenost pacientů na oddělení a nadále jsme s výstupy pracovali. 
Zejména v období infekce SARS-CoV-2 byl kladen zvýšený nárok na udržení hygienické péče od 
oddělení až po operační sály, stav byl trvale sledován ve spolupráci s mikrobiologickým oddělením 
a týmem pro kontrolu infekcí. Nezvýšil se počet komplikací ani nozokomiálních infekcí.

§  Ve vazbě na program urologie chirurgického oddělení, ve spolupráci s oddělením gynekologie NNH 
a s externími urologickými a gynekologickými pracovišti, pokračoval v rámci pooperační fyzioterapie 
projekt léčby močové inkontinence u žen a léčby močové inkontinence u mužů po prostatektomiích. 
Ve spolupráci s pracovišti gastroenterologie a neurooborů byl uvedený projekt rozšířen o problema-
tiku proktologickou a o problematiku zabývající se neurogenními sfi nkterovými poruchami.

§  Po operacích a k ošetření funkčních poruch pohybového aparátu přebíralo fyzioterapeutické oddě-
lení pod vedením prim. MUDr. Ivana Hadraby pacienty chirurgie a ortopedie.

§  Léčbou dysfunkce svalů pánevního dna vč. stavů po radikálních prostatektomiích, Holep a urogyne-
kologických operacích se oddělení fyzioterapie zabývá od roku 2004. Za tuto dobu bylo ošetřeno 
cca 2 000 pacientů. 

Perspektivy pro následující rok

§  Na lůžkovém oddělení má být realizována rozsáhlá přestavba s cílem rozšíření lůžkového oddělení 
standardní chirurgie o 10 lůžek.

§  Vzhledem k výraznému nárůstu onkologických nemocných v ČR bude i naše činnost dále zaměřena 
na rozvoj moderních operačních postupů s minimálně invazivním přístupem – laparoskopických i ro-
botických – v rámci komplexní terapie těchto pacientů.

§  Budeme pokračovat ve spolupráci s odbornými specialisty – gastroenterology, pneumology, endo-
krinology v rámci Prahy a Středočeského kraje i dalších míst ČR.

§  Dále se budou někteří lékaři podílet na výuce mediků na 1. a 3. lékařské fakultě UK v Praze.
§  Taktéž bude na oddělení probíhat odborná sesterská praxe.
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§  Nadále bude probíhat školení lékařů formou pravidelných vzdělávacích seminářů na oddělení.

Výuková a vědecká činnost 

Výuka a vzdělávání

§  Na oddělení probíhají pravidelné klinické vzdělávací semináře lékařů.
§  V oblasti pregraduální výchovy absolvovali medici (4. a 5. ročníku) stáže na našem oddělení z 1., 2. 

a 3. lékařské fakulty.
§  V rámci postgraduální výchovy absolvovali na našem oddělení stáž v předatestační přípravě lékaři 

z jiných oddělení nemocnice i praktičtí lékaři z terénu.
§  Účastnili jsme se celoústavních seminářů, pravidelných společných indikačních seminářů s onkolo-

gy, gastroenterology, patology a rentgenology.
§  Sestry z chirurgie se aktivně i pasivně účastnily řady školení a přednášek nutných k prohloubení zna-

lostí a dovedností v jejich profesi.
§  Zahájíme přednáškovou činnost v rámci českých a zahraničních kongresů v oblasti chirurgie a uro-

logie.

Odborná činnost a členství v odborných společnostech

Lékaři oddělení se pasivně i aktivně zúčastnili několika domácích i zahraničních kongresů, seminářů 
a workshopů.

Naši lékaři jsou také členy řady odborných společností:
§  Česká lékařská společnost JEP
§  Česká společnost hepatobiliární chirurgie
§  Česká chirurgická společnost
§  Česká společnost pro endoskopii sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie
§  Česká chirurgická společnost
§  Česká koloproktologická společnost
§  Česká gastroenterologická společnost
§  Česká ortopedická společnost sekce hrudní chirurgie při České pneumologické společnosti
§  Česká urologická společnost Evropská urologická společnost
§  Česká společnost robotické chirurgie České lékařské společnosti JEP
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 Oddělení gynekologie a minimálně invazivní terapie
Primář MUDr. Petr Popelka

Činnost oddělení v roce 2021 byla výrazně ovlivněna pandemií covid-19. Prostory lůžkového oddělení 
byly vyčleněny po dobu 4 měsíců ve prospěch COVID-OXY jednotky s 12 lůžky. 
Zbylá činnost oddělení se zaměřila na diagnostiku a chirurgickou léčbu gynekologických onemocnění 
s důrazem na minimálně invazivní přístupy. Spektrum pánevní chirurgie se v roce 2021 soustředilo do 
tří nosných klinických programů: urogynekologického, komplexní léčby endometriózy, všeobecné gy-
nekologické operativy včetně onkologické. Ke každému programu oddělení disponuje specializovanou 
poradnou.

Urogynekologický program obsahuje diagnostiku, operační i konzervativní léčbu močové inkontinence 
a poruch pánevního dna. Celkově bylo odoperováno 185 pacientek s výše uvedenými potížemi, z toho 
bylo 18 operací za použití implantátů.

Program pro komplexní diagnostiku a chirurgii endometriózy nabízí pacientkám z celé České republiky 
komplexní léčbu skládající se z laparoskopické radikální operace a následné hormonální léčby se závě-
rečným ověřením její úspěšnosti. Gynekologické oddělení Nemocnice Na Homolce je jedním z nejzku-
šenějších pracovišť v České republice v radikálních operacích retroperitoneální endometriózy. V roce 
2021 zde bylo provedeno 60 operací, z  toho 11 radikálních výkonů pro infi ltrativní retroperitoneální 
endometriózu.

Všeobecná gynekologická operativa se zabývá chirurgií sterility, myomatózy, adnexálních tumorů a cyst, 
problematikou pooperačních srůstů, chronickou pánevní bolestí, záněty a vrozenými vývojovými vada-
mi. Hysteroskopická operativa zahrnuje diagnostické a operační endoskopie dutiny děložní. Nově bylo 
zachyceno 26 onkologických případů, z nichž 18 bylo odoperováno.

V roce 2021 bylo na oddělení hospitalizováno 931 gynekologických a 107 covid pozitivních pacientů.

Celkové množství chirurgických zákroků dosáhlo v roce 2021 počtu 922 operací, z toho 95 % bylo pro-
vedeno minimálně invazivními metodami. 

Základní údaje

Počet lůžek gynekologie 14 / 20*
– standardních 10 / 16*
– intenzivních 4

Počet lékařů 8
Počet sester 22
Počet ambulantních vyšetření 10 114
Počet hospitalizací 931
Počet ošetřovacích dnů 
Počet operačních výkonů 922
Využití lůžek (v  %) 
Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 2,45

*navýšeno od května 2021
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 Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
Primář MUDr. Petr Jirák

Náplň činnosti oddělení

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku se soustřeďuje na diagnostiku a konzervativní i chirurgickou léč-
bu onemocnění ušních, nosních a krčních.
Pandemie v roce 2021 zasáhla i do chodu ORL oddělení. Lůžková část oddělení byla přidělena péči 
o pacienty s onemocněním covid-19 vyžadujících hospitalizaci a oxygenoterapii, a to celkem dvakrát 
– do června 2021 a poté od listopadu 2021. ORL ambulance a provoz ORL sálů nebyl zcela uzavřen, 
pouze omezen pro akutní operační výkony. Zaměstnanci ORL oddělení se souběžně starali o pacienty 
s onemocněním covid-19 i naše ORL pacienty, včetně pohotovostní služby.

Podobně jako v předchozích letech jsme v roce 2021 prováděli výkony plného spektra chirurgie hlavy 
a krku – operace nosu a paranazálních dutin (většinou endoskopické výkony), komplexní chirurgii štítné 
žlázy a příštítných tělísek, mikrochirurgii hlasivek a hrtanu, kofochirurgické zákroky (operace uší), dále 
operace pro problémy se syndromem spánkové apnoe a ronchopatií, korektivní operační výkony v ob-
lasti hlavy a krku, operace měkkých tkání hlavy a krku, operace po úrazech v oblasti obličejových kostí 
a onkologické operace v oblasti ORL. Ve spolupráci s oddělením neurochirurgie se intenzivně rozvíjely 
i společné operační výkony na bázi lební.
V rámci Nemocnice Na Homolce spolupracujeme s neurology při léčbě poruch rovnováhy, k dispozici 
máme pracoviště s moderním Leksellovým gama nožem pro léčbu nádorů sluchového nervu, ve spo-
lupráci se stomatochirurgy a neurochirurgy provádíme i náročné operace obličejového skeletu i lební 
báze. Spolupracujeme mimo jiné i s odborníky na alergologii a imunologii – zejména při řešení chro-
nické rýmy či chronického zánětu vedlejších nosních dutin. Úzce spolupracujeme také s oddělením re-
habilitační a fyzikální medicíny při diagnostice a léčbě především pacientů s onemocněním čelistního 
kloubu, s vertigem a pro pacienty s poruchou hybnosti hrtanu. Velkou oblastí naší činnosti je péče o pa-
cienty s nádorovým onemocněním. Pro ty zajišťujeme podrobnou diagnostiku, operace a ve spolupráci 
s onkologickými odborníky i následnou péči. 
Nadále pokračujeme v programu léčby čelistního kloubu. Léčba onemocnění čelistního kloubu na na-
šem oddělení v roce 2021 zahrnovala léčbu konzervativní a miniinvazivní (artrocentézy v lokální aneste-
zii, artroskopické zákroky).
Velmi často provádíme operace pacientů s  ronchopatií a sleep apnoe syndromem, a  to i s využitím 
radiofrekvenční metody, která přináší zkrácení času hojení a menší diskomfort pacientů po operaci. 
V problematice poruch spánkového dýchání spolupracujeme velmi úzce s centrem pro poruchy spán-
ku, které spadá pod neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce.
V oblasti operací štítné žlázy stále častěji používáme při výkonech harmonický skalpel, který zkracuje 
operační výkon. V  indikovaných případech využíváme miniinvazní formu zákroku, tj. odstranění štítné 
žlázy metodou MIVAT (miniinvazivní videoasistované tyreoidektomie). Současně provádíme celou škálu 
operací počínaje částečnými výkony až po rozsáhlé operace včetně odstranění celé žlázy spolu s okol-
ními lymfatickými uzlinami. Ve spolupráci s endokrinology zajišťujeme komplexní pooperační péči. Úzce 
spolupracujeme s Klinikou nukleární medicíny Fakultní nemocnice v Motole při následné péči o pacien-
ty s nádorovým onemocněním štítné žlázy.
Pokračujeme v úzké spolupráci se stomatochirurgií. Společně indikujeme a následně operujeme pa-
cienty, pro které je takové spojení do jednoho operačního výkonu přínosem.
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Ambulantní část našeho oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku poskytovala v  roce 2021 komplexní 
služby včetně specializovaných poraden – onkologické, otoneurologické, kofochirurgické, otoprotetic-
ké, ambulance pro léčbu ronchopatie, ambulance pro korektivní chirurgii hlavy a krku, foniatrické am-
bulance, kloubní ambulance (čelistní kloub) a specializované ambulance péče o slinné žlázy s navazující 
diagnostickou metodou endoskopie vývodu slinných žláz (sialoendoskopie). 
Významnou část naší ambulantní péče zaujímá ambulance pro poruchy spánku a chrápání (ronchopa-
tie), která spolupracuje zejména s neurologií a laboratoří pro spánkové poruchy. Součástí oddělení je 
rovněž ordinace dětského ORL specialisty v ambulantním provozu při dětském oddělení. Úspěšně po-
kračuje i rozvoj estetického programu korektivní chirurgie v oblasti hlavy a krku, který zahrnuje zákroky 
na boltcích, očních víčkách, zevním nose a operace laserem.
Standardně využíváme diagnostickou metodu NBI (narrow band imaging), která nám umožňuje v rámci 
ambulantního provozu i v rámci operací v celkové anestezii ještě časnější a preciznější diagnostiku po-
čínajících vážných onemocnění na sliznicích v ORL oblasti, především v oblasti hlasivek a hrtanu.
Pro pacienty s poruchou polykání nadále provádíme ve spolupráci s  logopedem vyšetření metodou 
podrobného vyšetření poruch polykání FEES (fi breoptic endoscopic evaluation of swallowing).
Již standardně využíváme v naší ORL ambulanci sonografi i krku při diagnostice a sledování nemocí slin-
ných žláz, štítné žlázy a měkkých tkání v oblasti krku. Provádíme pod sonografi ckou kontrolou jehlové 
biopsie z nádorů v měkkých tkáních hlavy a krku, což umožňuje rychlejší a především miniinvazivní dia-
gnostiku některých onemocnění (FNAB/FNAC).
Od roku 2019 provádíme i balonkovou tuboplastiku (BET), která u indikovaných pacientů zlepšuje prů-
chodnost Eustachovy trubice. Tím jsme rozšířili možnosti léčby zhoršené průchodnosti Eustachovy tru-
bice, která je příčinou některých typů nedoslýchavosti.
Nyní, v době probíhající koronavirové pandemie, se lékaři, sestry i personál ORL oddělení podílí na vak-
cinaci proti covidu-19.

Provozní údaje

Počet lůžek (vyhrazené pro COVID-OXY) 9
Počet lékařů (k 31. 12. 2021) 12
Počet všeobecných sester 20
Počet ambulantních vyšetření 25 831
Počet konzilií 1 167
Počet hospitalizací 874
Počet ošetřovacích dnů standardní péče 2,5
Využití lůžek (v  %) 92
Průměrná ošetřovací doba standardní péče (ve dnech) – ORL pacienti 2,5

Počet operačních výkonů

Operace v místní anestezii 1 438
Operace v celkové anestezii 702
Operace FESS 125
Operace štítné žlázy 148
MLS (mikrolaryngoskopie) 60
NBI 121
TMK (zákroky pro léčbu čelistního kloubu) 165
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Perspektivy pro rok 2022

§  Pokud omezení v rámci pandemie covid-19 dovolí, budeme pokračovat v komplexní ORL diagnos-
tice a terapii. Cílem je neustálé zvyšování profesionality a kvalitní zdravotní péče se zaměřením na 
výkony s kratší dobou hospitalizace.

§  Rostoucí tendenci má nadále program funkčně-korektivní chirurgie a ronchopatie.
§  Pokračujeme v nově zavedených vyšetřovacích a operačních metodách – spánkovém endoskopic-

kém vyšetření (DISE) u pacientů se sleep apnoe syndromem, biopsií tenkou jehlou u některých typů 
onemocnění měkkých tkání v oblasti krku (FNAB) s využitím sonografi e.

§  Pokračuje grantová podpora pro výzkum u operací štítné žlázy a grantová podpora pro výzkum při 
využití navigace při operacích vedlejších dutin nosních (FESS). 

§  Pracujeme také v rámci grantu na výzkumu přístupu k pacientům s kombinací chronické rinosinusiti-
dy odontogenního původu ve spolupráci se stomatochirurgy při kombinovaných ORL/stomatochi-
rurgických operačních zákrocích.

§  V rámci neuroprogramu budeme nadále pokračovat v úzké spolupráci s neurochirurgií, především 
v chirurgii báze lební.

§  V rámci kardioprogramu se budeme dále podílet na přípravě pacientů ke kardiochirurgickým a cév-
něchirurgickým zákrokům.

§  Pokud to epidemiologická situace dovolí, rádi bychom navázali na tradici pořádání semináře na 
téma onemocnění štítné žlázy, který se věnuje především operačním technikám a tyreochirurgii.
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 Anesteziologické a resuscitační oddělení
Primář MUDr. Viktor Kubricht, Ph.D.

Náplň činnosti oddělení

Oddělení anesteziologie a resuscitace zajišťuje tyto typy péče:

Anesteziologická péče: komplexní péče o  pacienty v  období předoperačním, v  průběhu operace 
a v pooperačním období. Zdravotníci provádějí předanestetická vyšetření a přípravu k operaci, posky-
tují anestezii a ostatní péči během operace a podílejí se na pooperační péči na lůžkové stanici ARO 
a některých jednotkách intenzivní péče a dále pak formou péče o  léčbu akutní pooperační bolesti 
a o léčbu případných komplikací spojených s anestezií. 

Intenzivní péče („resuscitační“ péče) se zabývá diagnostikou a léčbou nemocných se selháváním jedné 
nebo více základních životních funkcí, pacientů s potřebou intenzivní péče nejvyššího stupně, s potře-
bou přístrojové podpory selhávajících orgánů. Převážnou část nemocných tvoří pacienti s poruchou 
vědomí, krevního oběhu, dýchání, vnitřního prostředí nebo s poruchami jiných orgánů a orgánových 
systémů a s kombinacemi těchto poruch. Často jde o pacienty po závažných operacích v NNH nebo 
o pacienty po srdeční nebo dechové zástavě s obnovou oběhu po resuscitaci. K vybavení oddělení patří 
také hyperbarická komora s možností umělé plicní ventilace.

V rámci nemocnice pracuje specializovaný tým pro léčbu akutní bolesti, který se systematicky zabývá 
sledováním a  léčbou akutní bolesti u pacientů hospitalizovaných v nemocnici, stará se o edukaci pa-
cientů i personálu a věnuje se rozvoji pokročilých technik v léčbě akutní bolesti.

Ambulance bolesti se zabývá problematikou pacientů s chronickou bolestí. 

Provozní údaje

Základní údaje

Počet lékařů 26,1 úvazku
Počet všeobecných sester Anestezie: 22,8 úvazku, Intenzivní péče: 32 úvazku
Počet lůžek 8
Průměrná ošetřovací doba (dny) 11

Skladba pracovišť

1 resuscitační stanice (8 lůžek)
2 pooperační oddělení cévní chirurgie (12 lůžek)
5 centrálních operačních sálů
3 operační sály chirurgie
2 operační sály gynekologie
1 operační sál pro robotickou chirurgii
8  dalších operačních sálů a pracovišť

(ORL, OSRN, RTG, stomatologie, oční, ONM – PET, gastroenterologie, plicní)
1 hyperbarická komora
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Provozní činnost, hospitalizace a ambulance

Počet hospitalizovaných 212
Úmrtnost (v  %) 22,9
Počet podaných anestezií celkem 7 821
Pacienti nad 65 let 1 912
Výkony delší než 2 hodiny 2 750
Průměrná doba anest. výkonu/min. 96
Regionální anestezie 624
Hyperbarická oxygenoterapie 195
Akutní otrava CO 5
Výkony v ambulanci bolesti 542
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 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
Primář MUDr. Ivan Hadraba

Náplň činnosti oddělení

Oddělení v rámci své základní odbornosti provádí komplexní diagnostická a terapeutická opatření směřující 
k obnovení maximální zdatnosti jedince postiženého na zdraví. Péče je zajišťována pro hospitalizované pa-
cienty oddělení, pro pacienty dalších odborných lůžkových oddělení nemocnice a pro pacienty ambulantní.
Další specializovanou péčí prováděnou na oddělení je péče ortopedicko-protetická. Tu zajišťují pro všech-
ny pacienty nemocnice lékaři oddělení ve spolupráci s externími protetickými a ortotickými pracovišti.

Organizační části oddělení

Oddělení je součástí úseku léčebné a preventivní péče. Je členěno na část ambulantní a lůžkovou s 10 lůžky. 
Ta jsou pro oddělení vyčleněna v rámci jiných oddělení – neurochirurgie, cévní chirurgie a neurologie. 
Ambulantní provoz je tvořen ordinacemi rehabilitačních lékařů, vodoléčebným sálem, prostorami pro 
fyzioterapii, ergoterapii a fyzikální terapii.

Pracovní úvazky zaměstnanců

Lékaři 7
Vedoucí fyzioterapeut 1
Fyzioterapeuti 32
Ergoterapeuti 2
Zdravotní sestry 4
Sanitáři 2
Maséři 3
Administrativní pracovníci 3

Provozní údaje

Počet výkonů ambulantních lékařů 36 914
Počet výkonů ostatních pracovníků ambulancí 74 793
Počet výkonů ostatních nelékařských pracovníků na lůžkových odděleních 105 420
Celkem 217 127
Počet pacientů hospitalizovaných na lůžkové části oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny 102

Události uplynulého roku

§  Oddělení v průběhu uplynulého roku provádělo ambulantní diagnostickou a  léčebnou péči bez 
omezení. Lůžková péče byla omezena s ohledem na epidemiologickou situaci, resp. z nutnosti pře-
vedení RFM lůžek pro potřebu druhých oddělení. Nadále byla poskytována nadregionální péče tu-
zemským pacientům, cizincům, klientům preventivních programů Homolka Premium Care a H plus. 
Oddělení bez přerušení zajišťovalo lékařskou konziliární službu, fyzioterapii a ergoterapii pro veške-
rá lůžková oddělení nemocnice.
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§  Ve vazbě na program urologie chirurgického oddělení, ve spolupráci s oddělením gynekologie NNH 
a s externími urologickými a gynekologickými pracovišti, pokračoval projekt léčby močové inkontinen-
ce u žen a léčba močové inkontinence u mužů po prostatektomiích. Ve spolupráci s pracovišti gastro-
enterologie a neurooborů byl uvedený projekt rozšířen o problematiku proktologickou a o problema-
tiku zabývající se neurogenními sfi nkterovými poruchami.

§  Po operacích, úrazech a k ošetření funkčních poruch pohybového aparátu oddělení do péče přebí-
ralo pacienty chirurgie a ortopedie.

§  Ve spolupráci s oddělením ORL NNH probíhala komplexní rehabilitační léčba poruch hlasu. Kombinace 
diagnostiky, sledování průběhu léčby přímou laryngoskopií na oddělení ORL a vyšetřením hlasového 
pole na ORFM s využitím metod rehabilitace a reedukace hlasu spolu s elektrostimulací paretické hla-
sivky výrazně zpřesňuje diagnostiku hlasové poruchy a  urychluje návrat hlasové funkce. Ve spolupráci 
s HAMU (Výzkumným centrem hudební akustiky Hudební a taneční fakulty AMU) má ORFM zapůjčeno 
nahrávací zařízení, které umožňuje pořídit obrazový a zvukový záznam a číselné vyhodnocení hlasu. Kro-
mě léčby paretických hlasivek došlo k rozšíření léčby o další poruchy fonace. Ve spolupráci s oddělením 
ORL byla dále vedena léčba poruch čelistního kloubu, závratí a tinnitu.

§  V rámci centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (dříve komplexního cerebrovaskulár-
ního centra), kterého je ORFM součástí, byla rozšířena spolupráce s oddělením neurologie v léčbě 
spasticity u pacientů po CMP. Bylo zavedeno fyzioterapeutické a ergoterapeutické vyšetřování těch-
to pacientů, testování spastických svalů pro aplikaci botulotoxinu. 

§  K ošetření hospitalizovaných pacientů, zejména se spasticitou, byly pořízeny dynamické dlahy.
§  Ve spolupráci s oddělením neurochirurgie byla zavedena rehabilitační léčba pacientů s vestibulár-

ním schwannomem.
§  Došlo k další fázi oprav a rekonstrukce vodoléčebného a elektroléčebného sálu.
§  Z investičních prostředků byly pořízeny nové přístroje fyzikální terapie (vysokoindukční magnet a rázová vlna).
§  V rámci nabízených komerčních služeb pokračují preventivní cvičení „Zdravá záda“ a cvičení jógy.

Perspektivy rozvoje pro rok 2022

§  Základním úkolem i v době pandemie koronaroviru je udržení vysokého standardu komplexní reha-
bilitační péče v rámci ambulantního provozu při vysokém počtu ošetřených pacientů a realizovaných 
léčebných procedur.

§  Plánujeme rozšíření projektů mezioborové spolupráce s neuroobory.
§  Určení lékaři budou školeni v rehabilitaci spastické parézy, aplikaci botulotoxinu.
§  Bude pokračovat spolupráce s oddělením obecné chirurgie ve vazbě na program ortopedie a ze-

jména urologie, dále s odděleními gastroenterologie a gynekologie vč. pracovišť externích. 
§  Plánujeme rozšíření funkční a morfologické diagnostiky pohybového aparátu vč. vyšetřování svalů 

pánevního dna ultrazvukovým vyšetřením, vč. ultrazvukového myofeedbacku. 
§  Dále bude pokračovat společný projekt oddělení RFM a ORL rehabilitační léčby poruch hlasu.
§  Podle epidemické situace budou plánovány vzdělávací akce pro lékaře, fyzioterapeuty a ergoterapeuty.
§  V průběhu roku 2022 ORFM rozšíří léčbu fyzikální, fyzioteterapii a ergoterapii do prostor R centra 

NNH. Současně zde rozšíří komerční aktivity.

Výuková a jiná odborná činnost, členství v odborných společnostech

Na oddělení probíhaly v rámci pregraduální výuky odborné praxe studentů fyzioterapie jednotlivých 
fakult. Probíhalo postgraduální vzdělávání lékařů a fyzioterapeutů oddělení. Další lékařka složila atestaci 
z oboru RFM a získala tak specializovanou způsobilost v oboru. 

Lékaři ORFM jsou členy odborných společností: Česká lékařská společnost JEP, Společnost pro rehabili-
tační a fyzikální medicínu, Ortopedicko-protetická společnost (prim. Hadraba členem výboru), Společnost 
pro myoskeletální medicínu, Česká společnost tělovýchovného lékařství, Česká ergonomická společnost. 
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 Oddělení klinické farmacie
Vedoucí oddělení PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.

Náplň činnosti oddělení

Oddělení klinické farmacie vzniklo v Nemocnici Na Homolce v srpnu roku 2010 se záměrem zajistit 
bezpečnost farmakoterapie, která patří k významným prioritám managementu nemocnice. Strukturálně 
je začleněno pod náměstka pro léčebnou a preventivní péči. Pracovní tým oddělení tvoří farmaceuti 
se specializací v oboru klinická farmacie, popř. zařazení do této specializační přípravy. Koncepce práce 
klinického farmaceuta v Nemocnici Na Homolce vychází z jejích potřeb, bezpečnostních standardů JCI 
a personálních možností oddělení. Činnosti, na kterých klinický farmaceut participuje, je možné rozdělit 
do několika oblastí.

První velkou oblastí je (1) posouzení lékové anamnézy při příjmu pacienta. Jde o  tzv. signální revizi, 
tj. hrubé posouzení medikace z hlediska indikace, kontraindikace, zvolené dávky a cesty podání. Iden-
tifi kuje duplicity v medikaci, posuzuje existenci či riziko lékových a potravinových interakcí, vyhodnotí 
klinickou významnost dané interakce a označí riziková, do budoucna pro pacienta problematická léčiva, 
případně zachytí rizikové farmakoterapeutické režimy a s nimi dále pracuje. 

Klíčovou činností klinického farmaceuta je (2) denní práce na přiděleném klinickém oddělení a úzká 
spolupráce s ošetřujícími lékaři a sestrami. Klinický farmaceut sleduje medikaci pacienta v širokém kon-
textu a posuzuje příčinnou souvislost mezi konkrétními potížemi pacienta, popř. změnami v průběhu 
choroby či laboratorních vyšetření a současnou medikací, a upravuje dávky léků, zejména antibiotik, 
u pacientů s různým stupněm renálního nebo hepatálního poškození a u dialyzovaných pacientů. Se 
sestrami spolupracuje v oblasti lékových inkompatibilit a drcení lékových forem do nazogastrických 
a jejunálních sond. 

Klinický farmaceut poskytuje v nemocnici (3) konziliární služby na vyžádání lékaře, participuje na (4) tvorbě 
doporučených postupů, hlásí nežádoucí účinky na Státní ústav pro kontrolu léčiv a  je zodpovědný 
za vypracovávání protokolárních posudků při řešení mimořádných událostí souvisejících s medikací. 
Oddělení klinické farmacie dále participuje na tvorbě seznamu vysoce rizikových léčiv a LASA (look-ali-
ke, sound-alike) léčiv a podílí se na vypracovávání tzv. proaktivních postupů a systémů uskladňování, 
kterými se minimalizuje počet pochybení při manipulaci s  těmito léčivy a dopad těchto chyb na pa-
cienta. Oddělení klinické farmacie je tvůrcem (5) generického pozitivního listu pro lůžkovou část NNH. 

Od roku 2012 je oddělení klinické farmacie zapojeno do celorepublikového (6) projektu Senior, realizo-
vaného Ústavem lékového průvodce, z. ú. Kliničtí farmaceuti Nemocnice Na Homolce provádějí pravi-
delné lékové audity v zařízeních sociálních služeb v rámci celé ČR. Na projekt navazují aktivity oddělení 
v oblasti ambulantní klinické farmacie, kde se v roce 2017 podařilo, s fi nanční podporou Ministerstva 
zdravotnictví, realizovat poradnu klinického farmaceuta také pro potřeby ambulantních lékařů a pa-
cientů. V roce 2020 vstoupilo oddělení do pilotního projektu s 11 praktickými lékaři v Praze. Cílem je 
postupný rozvoj klinické farmacie v ambulantním sektoru. 
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Analýza provozních dějů souvisejících s činnostmi oddělení klinické farmacie

Riziko duplicit

Riziko nevhodné
indikace nebo

přítomnost
kontraindikace

Riziko lékových
interakcí

Zbytná léčiva

Riziko
nedostatečné

edukace pacienta
o užívání léčiv

Riziko snížení
efektivity léčby

Riziko snížení
adherace
s léčbou

Riziko neoptimálního dávkování

Riziko nežádoucích účinků

Riziko lékových interakcí 

Riziko změn farmakokinetiky a farmakodynamiky 
léčiva v důsledku klinického stavu pacienta, 

věku a přítomných komorbit

Riziko kumulace léčiva s rozvojem toxicity 
v důsledku poruch eliminačních orgánů

Příjem
a nastavení

nové medikace
Dimise

Medikace v průběhu hospitalizace
Změny medikace

Evidence práce a vlastní agenda oddělení

V naší nemocnici se věnujeme všem hospitalizovaným pacientům. Příjem pacienta do našeho zařízení 
představuje první síto, kterým propadnou většinou mladí pacienti bez medikace, kteří absolvují krát-
kodobou, většinou půldenní až jednodenní, hospitalizaci, navštíví spánkovou laboratoř, jsou indikováni 
k vyšetření gama nožem apod. Zbývajících přibližně 50 % hospitalizací vyžaduje další podrobné revi-
ze klinickým farmaceutem i několikrát za hospitalizaci. Přibližně 3 000 pacientů ročně (30 %) dochá-
zí k úpravě medikace na základě intervence klinického farmaceuta. Největší procento zásahů se týká 
úprav dávek léčiv při poškozené funkci eliminačního orgánu (riziko kumulace), dále problematiky klinic-
ky významných lékových interakcí, řešení závažných nežádoucích účinků, lékových inkompatibilit, kon-
traindikací, zbytných léčiv a dalších případů. 

Počty revizí dle mezinárodní klasifi kace lékových problémů za rok 2021

A1 Nevhodná účinná látka 387
A2 Nejasná indikace 155
A3 Úprava dávky 1 475
A4 Kontraindikace 115
A5 Nežádoucí účinek 510
A6 Léková interakce 404
A7 Doporučení k TDM 372
A8 Doporučení nového léčiva 398
B1 Duplicita 257
B2 Načasování podání 98
B3 Způsob a cesta podání 21
B4 Léková forma 91
B5 Délka infuzí 116
B6 Délka léčby 42
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B7 Inkompatibility 15
C Formální chyby 66
E Farmakoekonomika 1
F Doporučení k perioperačnímu managementu 187
G Doporučení laboratorního vyšetření 479
H Edukace pacienta 10
I Riziko pádů 8
J Jiné 14

Počty hospitalizací revidovaných klinickým farmaceutem v roce 2021

Počet revidovaných hospitalizací 12 431
Počet hospitalizací s doporučením klinické farmacie 5 221 (42 %)
Počet pacientů s manifestací závažného nežádoucího účinku 528 (4,2 %)

Meziroční zhodnocení počtu revidovaných medikací v Nemocnici Na Homolce v letech 2012–2021

2012

Trendy farmakoterapeutických doporučení v letech 2012–2021
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Meziroční záchyt (2012–2021) nežádoucích účinků vztažených k celkovému počtu revidovaných medikací 
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Akreditace a odborné aktivity

§  status akreditovaného pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR v oboru klinická farmacie, členství 
v akreditační komisi Ministerstva zdravotnictví pro obor klinická farmacie

§  členství ve výboru sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti JEP (předsednictví)
§  členství v hlavním výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP 
§  pedagogická činnost v oboru farmakologie na lékařských a farmaceutických fakultách v Praze a Brně
§  členství ve vědecké radě neziskové organizace Průvodce pacienta, z. ú.
§  garance celorepublikového pilotního projektu Senior, realizovaného neziskovou organizací Průvod-

ce pacienta, z. ú. 
§  úzká spolupráce se SZÚ (antibiotický program nemocnice a prevence a kontrola infekcí)
§  členství ve SKAP (Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP)
§  publikační a přednášková činnost v rámci národních i nadnárodních odborných aktivit
§  realizace dvou grantových projektů

Personální údaje

Počet klinických farmaceutů  6,0 úvazku

Závěr

Vysoký standard klinickofarmaceutické péče byl potvrzen v  průběhu mezinárodního auditu kvality 
a bezpečnosti péče JCI, který Nemocnice Na Homolce opakovaně obhájila v roce 2017. Klinickofarma-
ceutická péče se v Nemocnici Na Homolce stala běžným standardem zajišťujícím vysokou úroveň a bez-
pečnost farmakoterapie všech zde hospitalizovaných pacientů. Celoplošné nastavení klinickofarmaceu-
tické péče v Nemocnici Na Homolce, garantované nezávislou mezinárodní akreditací JCI, je v současné 
době v naší zemi unikátní. Tento projekt získal opakovaně medailové ohodnocení v celostátní soutěži 
Bezpečná nemocnice (v roce 2013 absolutní vítězství).



AMBULANTNÍ ODDĚLENÍ
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 Centrum alergologie a klinické imunologie
Vedoucí lékař doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Náplň činnosti oddělení

§  Centrum zajišťuje léčebně-preventivní specializovanou ambulantní péči o dětské i dospělé pacienty 
s alergickými onemocněními, poruchami imunity a s recidivujícími respiračními infekcemi.

§  V roce 2021 pracoviště alergologie a klinické imunologie provádělo diagnostické a léčebné výkony včet-
ně preventivní i konziliární péče o nemocné z Nemocnice Na Homolce s alergiemi, astmatem a dalšími 
imunopatologickými stavy (imunodefi cientními a autoimunitními), a to v plném rozsahu u dětí i dospělých.

Provozní údaje

Prostory ambulance: 3 ordinace, 2 přípravny, 1 laboratoř funkční diagnostiky
Počet lékařů: 4 (celkem úvazků: 2,8)
Počet sester: 4 (celkem úvazků: 4,0)

Ambulantní provoz

Počet pacientů 3 280
Počet ošetření 4 666
Počet kožních testů 13 713
Počet spirometrií 4 098
Počet bronchomotorických testů 860
Počet rinomanometrií 15
Počet aplikací alergenových vakcín (zahájení léčby) 164

V lednu 2021 došlo v rámci konsolidace ambulancí k přemístění jedné ambulance na 6. patro polikliniky 
(doc. MUDr. Čáp, Ph.D.), ostatní ambulance se přesunuly pouze v rámci 1. patra blíže k dětskému oddě-
lení nemocnice (MUDr. Slavíčková, MUDr. Pončáková, MUDr. Dvorská).

Výuková a jiná odborná činnost

§  doškolovací aktivity centra alergologie a klinické imunologie v rámci postgraduálního vzdělávání 
lékařů i sester v oboru alergologie a klinické imunologie, pro které má oddělení aktualizovanou 
a platnou ofi ciální akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR

§  účast na pregraduální výuce na 2. lékařské fakultě UK ve spolupráci s Ústavem imunologie Fakultní 
nemocnice v Motole

§  organizace vzdělávacích aktivit celostátního charakteru v rámci kontinuálního vzdělávání, konferen-
ce České společnosti alergologie a klinické imunologie – v podmínkách pandemie covid-19, tedy 
distančním způsobem 

§  členství v redakční radě Zdravotnických novin
§  PR a osvětová činnost – relace v rozhlase, televizi, články v novinách a časopisech
§  členství v  odborných společnostech: Česká společnost alergologie a  klinické imunologie JEP 

(doc. Čáp je i členem výboru odborné společnosti), Česká pneumologická a  ftizeologická společnost 
JEP (doc. Čáp), Česká internistická společnost JEP (doc. Čáp), European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology (doc. Čáp, MUDr. Pončáková), European Respiratory Society (doc. Čáp); účast na distanč-
ních webinářích, včetně zahraničních, oboru alergologie a klinické imunologie
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 Dětské a dorostové oddělení
Vedoucí lékař MUDr. Tibor Savel

Náplň činnosti oddělení

§  léčebná a preventivní péče pro děti a dorost do 19 let
§  odborná péče v odbornostech dětské neurologie, endokrinologie, psychologie, pneumologie, nefro-

logie a logopedie pro děti trvale registrované v Nemocnici Na Homolce
§  léčebně-preventivní péče o cizí státní příslušníky 
§  konziliární služby pro děti cizích státních příslušníků

Provozní údaje

§  ambulantní pracoviště se 2 ordinacemi a 1 místností určenou pro laboratorní odběry a též pro ur-
gentní resuscitaci a možnou izolaci infekčních pacientů

§  4 pediatři (1 pediatr na plný úvazek, 2 pediatři na částečný úvazek, 1 pediatr na DPČ)
§  1 vysokoškolský nelékař na pracovní úvazek 0,8 (klinická logopedie)
§  4 konziliární lékaři na DPČ
§  3 dětské sestry (1 dětská sestra na MD)

Změny v roce 2021

V roce 2021 se naše oddělení zapojilo do očkování seniorů a rizikových pacientů proti covidu-19 očko-
vací látkou Comirnaty. Nadále pokračujeme v  této činnosti formou benefi tu pro rodinné příslušníky 
zaměstnanců nemocnice. Pracovní poměr na našem oddělení ukončil ortoped a jedna pediatrička pra-
cující na DPČ. Došlo ke sloučení dvou ordinací pro potřebu veřejných zdravotních pojišťoven na jedno 
oddělení, děti jsou stále registrované u svého konkrétního PLDD.

Plán rozvoje pro rok 2022

Hospodaření bude nadále probíhat v rámci paušálu nemocnice a kapitační platby pro odbornost 002. 
Pokračujeme v očkování proti covidu-19 pro rodinné příslušníky nemocnice. Cílem zůstává maximální 
snaha o udržení dobré kvality péče i ekonomických výsledků pomocí registrace nových pacientů z Pra-
hy 5, dětí zaměstnanců nemocnice a pacientů s pojišťovnou UNIQA. 
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 Dermatovenerologické oddělení
Vedoucí lékař MUDr. Richard Šuraň

Náplň činnosti oddělení

§  Oddělení zajišťuje ambulantní léčebně-preventivní péči o klienty komerčních služeb (Homolka Pre-
mium Care, H plus a platící cizince), o personál cizích ambasád v ČR, o zaměstnance Nemocnice Na 
Homolce a o pacienty ambulantních a  lůžkových oddělení nemocnice v rámci konziliární činnosti. 
Péči o ostatní pacienty z ČR a ciziny oddělení zajišťuje jen v případě, že to dovolí pracovní vytížení 
lékařů oddělení.

§  U suspektních venerických onemocnění jsou na oddělení provedena základní vyšetření. Pacienti, 
u nichž se potvrdí diagnóza gonorrhea nebo lues, jsou předáni do další péče obvodním konzultan-
tům v oboru dermatovenerologie.

§  Na oddělení se provádí vyšetření suspektních nádorových onemocnění kůže a v případě histologic-
kého ověření diagnózy jsou zde pacienti léčeni a dispenzarizováni. Pacienti s diagnózou melanoma 
malignum a lymphoma cutis jsou předáni do péče onkologického oddělení (a pak se lékaři kožního 
oddělení podílejí na dispenzarizaci) nebo dermatoonkologických ambulancí kožních klinik.

§  Kromě základního odborného vyšetření se na oddělení provádí elektrokauterizace, kryoterapie, 
skleroterapie varixů, vyšetření pigmentových útvarů ručním i digitálním dermatoskopem a epikután-
ní testy. 

Provozní údaje

Na oddělení pracuje 1 vedoucí lékař (úvazek 1,0) a 1 zdravotní sestra (úvazek 1,0).

Perspektivy rozvoje pro rok 2022

Personál oddělení se účastní postgraduálního vzdělávání a průběžně studuje odbornou literaturu. Cí-
lem oddělení pro rok 2022 bude udržení kvality zajišťované léčebně-preventivní péče, rozšíření epiku-
tánního testování a zdokonalování diagnostiky pigmentových projevů.
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 Oční oddělení
Vedoucí lékař MUDr. Petr Novák

Náplň činnosti oddělení

§  ambulantní léčebně-preventivní oftalmologická péče o pacienty H plus a HPC, cizince, zaměstnance 
a ostatní pacienty

§  konziliární vyšetření pacientů ambulantních i hospitalizovaných na odděleních nemocnice (přede-
vším na neurologii, neurochirurgii, kardiologii, ARO a interně)

§  specializovaná vyšetření na doporučení mimoústavních oftalmologů a jiných specialistů
§  ambulantní chirurgie – operace katarakty, operace předního segmentu oka, glaukomu a operace 

víček a okolí oka (v současnosti více než 99 % operací katarakty se provádí ambulantně)
§  operace v režimu hospitalizace jsou prováděny u transplantací rohovky, výjimečně i u operací kata-

rakty (u nemocných ze vzdálenějších míst a u závažně nemocných pacientů), za tímto účelem jsou 
využívána lůžka na ORL a interním oddělení nemocnice (*již od roku 2020 vše výše uvedené modifi -
kováno vzhledem ke covidu-19)

Organizační části oddělení

Oční oddělení tvoří ambulance a operační sál, nemá svou lůžkovou část, v případě potřeby jsou pa-
cienti hospitalizováni na oddělení ORL nebo na interním oddělení (*). Na oddělení pracuje vedoucí lé-
kař a samostatní lékaři od 11/2019 jen ve třech ordinacích.

Výkony

Počet ambulantních ošetření 11 152
Počet ošetřených pacientů na jednotlivých ambulancích 3 681
Počet operací celkem 1 119
Operace katarakty 1 054
Transplantace rohovky 13
Chirurgická korekce astigmatismu 50

Personální údaje

Počet lékařů 4
Počet pracovních úvazků lékařů 3,0
Počet středních zdravotních pracovníků 6 (z toho 1x mateř. dovolená)
Počet pracovních úvazků středních zdravotních pracovníků 4,6
Počet pomocných zdravotních pracovníků 1
Počet pracovních úvazků pomocných zdravotních pracovníků 1,0
Počet technických pracovníků 1
Úvazek technického pracovníka 1,0
Celkem zaměstnanců 12
Celkem pracovních úvazků 9,6
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Změny v roce 2021

§  Podařilo se udržet trend dlouhodobé stabilizace počtu operací katarakty na našem oddělení i v roce 
2021. Bohužel v případě transplantací rohovky došlo k významnému poklesu počtu operací vzhle-
dem k mimořádné hygienické situaci v celé ČR.

§  Komerční refrakční zákroky – extrakce čočky s náhradou za monofokální nebo multifokální implan-
tát – jsou i nadále jednoznačně na ústupu. Pacienti i nadále projevovali zájem o možnost doplatit si 
implantaci nadstandardní čočky v rámci tzv. ekonomicky náročnější varianty léčby (implantace to-
rických a multifokálních čoček v rámci pojišťovnou hrazené operace katarakty), která byla zrušena 
v roce 2013.

§  Kapacita očního oddělení byla od 11/2019 snížena o jednu ordinaci a počet lékařů a sester byl sní-
žen o jedno tabulkové místo. Přesto se daří rámcově zachovat počet ošetření i operací.

§  Byla provedena částečná obměna chirurgického instrumentária, byl zakoupen diagnostický ultra-
zvukový přístroj, nákup přístroje na perimetrii a operačního chirurgického stolu byl zatím odložen.

Výuková a odborná činnost

Lékaři oddělení jsou členy Oftalmologické společnosti a České společnosti refrakční a kataraktové chi-
rurgie, České glaukomové společnosti, zúčastňují se aktivně i pasivně seminářů, pracovních dnů spo-
lečnosti a sjezdů i v hybridní on-line formě, která byla nutná vzhledem k hygienickým opatřením. V roce 
2021 i přes komplikace s covidem-19 vystoupili se svými příspěvky na oftalmologických sjezdech a od-
borných oftalmologických seminářích.

Plán rozvoje pro rok 2022

§  Budeme seznamovat odbornou veřejnost s možnostmi léčby na očním oddělení, jak v rámci léčení 
hrazeného zdravotními pojišťovnami, tak i jako komerční péče.

§  Musíme zvládnout konkurenční podmínky na medicínském trhu v rámci tzv. ekonomicky náročnější 
varianty zdravotní péče.

§  Budeme popularizovat zákroky prováděné na očním oddělení na veřejnosti a upevňovat pozici od-
dělení mezi ostatními oftalmologickými pracovišti.

§  Dle možností se pokusíme dohnat skluz, který byl způsoben mimořádnými okolnostmi v rámci opat-
ření covid-19, zejména v oblasti transplantací rohovky.

§  Oční oddělení zatím splňuje nejvyšší standardy chirurgické péče předního segmentu oka, ale bez-
podmínečně je třeba postupně obnovovat přístrojové vybavení.

§  Zachováme kontinuitu spolupráce s klinickými oftalmologickými pracovišti v Praze.
§  Budeme se podílet na seminářích pod záštitou očního oddělení, Asociace sester, Lionského edukač-

ního centra v ČR a České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. 
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 Psychiatrické oddělení
Vedoucí lékařka MUDr. Petra Kleinová

Náplň činnosti oddělení

Oddělení poskytuje diagnostickou a  léčebně-preventivní psychiatrickou péči výhradně dospělým 
pacientům polikliniky, cizineckého oddělení a dalších programů nemocnice a dále konziliární službu 
v nemocnici. Nedisponuje lůžkovým oddělením. Spolupracuje s  lékaři všech oborů, mj. v programu 
komplexní léčby bolesti, indikuje pacienty s těžkými formami obsedantně kompulzivní poruchy na od-
dělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, které jako jediné pracoviště provádí stereotaktické neu-
rochirurgické výkony u těchto nemocných.

Provozní údaje

§  1 ambulance
§  1 lékařské místo, 2 lékařky s úvazky 0,8 a 0,2
§  1 sestra na 0,5 úvazku
§  celkový počet vyšetření 2 545 (z toho konziliárních v rámci NNH 90)

Zhodnocení klinické činnosti

Klinická činnost i obsah zůstávají stejné s ohledem na limitované kapacitní možnosti, které jsou dané 
pouze jedním systemizovaným místem psychiatra. Jde o komplexní diagnostickou a léčebně preven-
tivní péči při respektování priorit nemocnice. Pacienti, kteří pro přetíženost ordinace nemohou být do 
péče přijati, jsou doporučováni do péče jiných psychiatrických pracovišť. Lékařky spolupracují s ostat-
ními pražskými i mimopražskými pracovišti, jednak lůžkovými, kam jsou odesíláni pacienti indikovaní 
k hospitalizaci, jednak s centry komunitních služeb, kam jsou doporučováni nemocní s vážnými dušev-
ními poruchami a sníženými funkčními schopnostmi, ev. jsou indikovaní pacienti předáváni do psycho-
terapeutické péče.

Členství v odborných společnostech a výuka

Lékařky jsou členkami Psychiatrické společnosti JEP, České neuropsychofarmakologické společnosti 
a Společnosti pro biologickou psychiatrii, MUDr. Skopová je členkou oborové komise pro psychiatrii 
Vědecké rady České lékařské komory. MUDr. Kleinová s úvazkem 0,8 působí i na Neurologické klinice 
1. LF UK a VFN, kde se věnuje neuropsychiatrické problematice extrapyramidových onemocnění, a má 
navíc atestaci z oboru gerontopsychiatrie. 

Perspektivy rozvoje pro rok 2022

Nemocnice Na Homolce je vysoce specializované zdravotnické zařízení, kde psychiatrie jako jeden ze 
základních oborů současné medicíny je pouze oborem doplňkovým, sloužícím k zajištění komplexnos-
ti poskytovaných zdravotnických služeb. Další rozvoj při nezměněné personální situaci, tj. při pouhém 
jednom lékařském místě, není možný. Není zde při daném personálním obsazení a náporu pacientů 
prostor pro vědeckou práci či výuku. Cílem tedy zůstává maximální snaha o udržení dobré kvality posky-
tované péče i ekonomických výsledků při všeobecně vzrůstajících požadavcích na psychiatrické služby 
a nárůstu počtu nemocných.
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 Oddělení klinické psychologie
Vedoucí oddělení doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.

Náplň činnosti oddělení

Oddělení klinické psychologie je pracovištěm bez vlastní lůžkové kapacity. Má čtyři ordinace – pracovny 
psychologů, kteří každodenně vyšetřují a poskytují psychodiagnostickou a psychoterapeutickou péči 
v souladu se specializací v daném programu a ve spolupráci s cílovým oddělením (především s neu-
rochirurgií, neurologií, stereotaktickou a radiační neurochirurgií, internou, chirurgií, onkologií aj.) pod-
le požadavků ošetřujících lékařů. Pracovníci oddělení poskytují konziliární služby ostatním oddělením 
Nemocnice Na Homolce. Na dětském oddělení poskytuje psychodiagnostickou a psychoterapeutickou 
péči o děti ambulantní formou klinický psycholog v ordinaci konziliářů.

Odborná psychologická péče zahrnuje předoperační psychologickou přípravu na náročné výkony, pomoc 
pacientům vyrovnat se s psychologickými dopady závažných onemocnění a neuropsychologickou diagnos-
tiku, která je zaměřena na zjištění intelektových a kognitivních funkcí či stanovení osobnostní psychopato-
logie. Na základě neuropsychologické diagnostiky je možno vyloučit některé lékařské intervence či naopak 
doporučit pacienta k některým speciálním výkonům, jako je epileptochirurgie, implantace neurostimulátoru 
apod., k jejichž provedení pojišťovny speciální psychologické či neuropsychologické vyšetření vyžadují.

Hlavní služby

§  Neuroprogram – specializovaná neuropsychologická diagnostika a psychoterapeutická péče u pacientů 
s neurologickým onemocněním (epileptochirurgický program, neurochirurgická léčba nádorů, cévních 
onemocnění mozku, kognitivní rehabilitace, spolupráce s neurochirurgií např. při awake zákrocích, kogni-
tivní rehabilitace pacientů s neurokognitivním defi citem, spolupráce se stereotaktickou a radiační neurochi-
rurgií při vyšetřování pacientů s epilepsií, obsedantně kompulzivní poruchou, před a po zákroku apod.).

§  Kardioprogram – specializovaná psychologická diagnostika a psychoterapeutická péče o pacienty 
s kardiologickým a cévním onemocněním (kardiochirurgické výkony, náročné cévně rekonstrukční 
výkony, akutní infarkt myokardu, implantace neurostimulátoru pro refrakterní anginu pectoris apod.).

§  Interní program – specializovaná psychodiagnostická a psychoterapeutická péče v oblasti obezito-
logie a bariatrie, dále i diabetologie, endokrinologie, onkologie, pneumologie a gastroenterologie; 
poradenství, psychosomatická poradna.

§  Krizová intervence u akutně vzniklých reakcí na nepříznivou diagnózu, psychologická příprava na 
náročné výkony, pomoc pacientům vyrovnat se s psychologickými dopady onemocnění (Leksellův 
gama nůž, onkologie apod.).

§  Spolupráce s paliativním týmem NNH – dle vyžádání ošetřujících lékařů či sester spolupracujeme 
s multidisciplinárním týmem a pomáháme pacientům řešit problémy psychického charakteru a za-
měřujeme se na zlepšení kvality jejich života.

§  Poradna pro léčbu bolesti – psychologické vyšetření a následná podpůrná psychologická péče o pa-
cienty s dlouhotrvajícími či chronickými bolestmi.

§  Psychosomatická poradna – psychologická léčba pacientů s psychosomatickými poruchami (např. 
s  vysokým krevním tlakem, vředovou chorobou, diabetem, různými funkčními poruchami apod.) 
a s potřebou odborného psychologického zásahu.

§  Psychodiagnostika a psychoterapie dětí s nejrůznějšími psychosomatickými, výchovnými a školními 
problémy v rámci komplexní péče o dětské pacienty.

§  Psychologické vyšetřování pacientů vyžadované nejrůznějšími směrnicemi a nařízeními Ministerstva 
zdravotnictví a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou – před implantací neurostimulátoru, programo-
vatelné pumpy, před přidělením elektrického vozíku, před C-Leg (mikroprocesorem řízený kloub), 
před navrácením řidičského průkazu apod.
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Doplňkové služby

§  psychologické vyšetření řidičů, které dle zákona č. 361/2000 Sb. provádí psycholog akreditovaný Minis-
terstvem dopravy, často vyžadované praktickými lékaři či zaměstnanci NNH

§  psychologické vyšetření žadatelů o získání zbrojního průkazu

Vědecké aktivity

§  výzkumné sledování pacientů (např. s epilepsií, PNES, po cévní mozkové příhodě aj.) ve spolupráci 
s centrem pro epilepsie, neurologií, neurochirurgií a cévní chirurgií

§  spolupráce s oddělením radiodiagnostiky při přípravě paradigmatu vyšetření paměti pomocí funk-
ční magnetické rezonance se zaměřením na vyšší psychické funkce (paměť, řeč aj.)

§  spolupráce se stereotaktickou a radiační neurochirurgií při vyšetření pacientů s epilepsií, obsedant-
ně kompulzivní poruchou aj. před a po operacích

§  spolupráce s neurochirurgickým oddělením při awake zákrocích, sledování pacientů s extra-intrakra-
niálními bypassy, elektivním aneuryzmatem aj. před a po operacích

§  od dubna započala spolupráce s  Klinickou otorinolaryngologií a  chirurgií hlavy a  krku 1. LF UK, 
FN v Motole (doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D., as. MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D.), na psychologickém vyšetřování 
žadatelů o kochleární implantát. Po přípravě o ověření vyšetřovací psychodiagnostické baterie začalo od 
července rutinní vyšetřování těchto žadatelů a tato spolupráce bude pokračovat i v následujících letech

§  příprava neuropsychologické baterie (Neuropsychological Assessment Battery – NAB a RBANS) do 
českého jazyka pro Testcentrum

§  rozvíjení výzkumné spolupráce s FF UK – diferenciálně diagnostické a metodologické výzkumné otázky

Provozní údaje

Počet psychologů

Atestovaných 4
Neatestovaných 1

Počet psychologických výkonů provedených za hospitalizace

Specifi cká psychologická intervence (30 min.) 821
Cílené psychologické vyšetření (60 min.) 634
Kontrolní psychologické vyšetření (30 min.) 27
Krizová intervence (30 min.) 36
Psychoterapie individuální 24

Počet ambulantních výkonů

Psychoterapie individuální systematická (30 min.) 959
Komplexní pedopsychologické vyšetření (60 min.) 68
Cílené pedopsychologické vyšetření (60 min.) 148
Komplexní psychologické vyšetření (à 60 min.)  8
Kontrolní pedopsychologické vyšetření 13
Cílené psychologické vyšetření (60 min.) 1 609
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Kontrolní psychologické vyšetření (30 min.) 6
Specifi cká psychologická intervence (30 min.) 3
Psychodiagnostika s náročným psychoterapeutickým zásahem (90 min.) 39
Krizová intervence (30 min.) 1 666

Počet dosažených bodů

celkem 2 898 420
z toho ambulantních 2 219 653

Za těmito číselnými údaji je však třeba vidět konkrétní lidské bytosti a osudy, které by bez psychologické 
intervence snášely hospitalizaci, operační výkony a další závažné životní události mnohem obtížněji. Mimo 
tyto vykázané výkony pro zdravotní pojišťovny je třeba uvést ještě ambulantní vyšetření 21 klientů, kteří 
byli vyšetřeni za účelem dopravně psychologického posouzení způsobilosti k  řízení motorových vozidel 
a k držení a nošení střelné zbraně. Úhrady za tyto úkony byly uskutečněny v hotovosti dle vyhlášky MZ ČR 
č. 206/1997 Sb. přes pokladnu NNH. Celkem se jednalo o 39 000 Kč.

Výuková činnost a členství v odborných společnostech

§  Rozhodnutím MZ ze dne 20. 10. 2021 byla OKP prodloužena akreditace Psycholog ve zdravotnictví – kli-
nická psychologie s platností od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2026 pro 10 školenců.

§  Na oddělení probíhají odborné stáže v rámci pregraduální výuky (pro Filozofi ckou fakultu UK a Peda-
gogickou fakultu UK – 20 studentů), vedení diplomových a doktorských prací a postgraduální výuka 
(předatestační stáže ve specializaci v oboru klinická psychologie – celkem 4 stážisté v předatestační 
přípravě, 8 doktorandů). V  roce 2021 probíhalo na oddělení školení psychologů v předatestační 
přípravě, vzhledem k nařízením vlády ohledně covidu-19 probíhala výuka v  jarních a podzimních 
měsících pouze v on-line formě. Na oddělení byli v r. 2021 v předatestační přípravě vedeni 2 interní 
školenci a 5 externích školenců z jiných zdravotnických zařízení.

§  Doc. PhDr. L. Krámská, Ph.D., rozvíjí výzkumné a pedagogické aktivity na OKP a aktivity České neuropsy-
chologické společnosti, kterou v roce 2011 s kolegy založila, získala akreditaci Ministerstva zdravotnictví 
na certifi kovaný kurz Klinická neuropsychologie, působí jako předsedkyně oborové rady doktorského 
studijního programu Klinická psychologie na Filozofi cké fakultě UK, dlouhodobě spolupracuje s Kated-
rou psychologie FF UK, přednášela na University of New York in Prague. Je členkou Scientifi c Committee 
v International Neuropsychological Society (INS) a výboru Federation of European Societies for Neuro-
psychology za Českou republiku. V letech 2015–2017 působila jako zástupce ČR ve výboru Task Force 
Clinical Neuropsychology při Evropské federaci psychologických asociací v Bruselu. Podílí se na převo-
du neuropsychologických baterií NAB a RBANS a SIMS do českého jazyka. 

§  PhDr. M. Kořán, CSc., dlouhodobě působí jako člen předsednictva Unie psychologických společností 
ČR a jako místopředseda Asociace dopravních psychologů ČR. Jako lektor v postgraduální výuce před-
náší dopravní psychologii na Filozofi cké fakultě UP v Olomouci, Masarykově univerzitě v Brně a Filozo-
fi cké fakultě UK v Praze. Na podzim 2021 se podílel na organizaci celostátního semináře pro praktické 
lékaře „Posuzování způsobilosti k řízení motorových vozidel“, který se měl konat v Kongresovém sále 
NNH, ale kvůli epidemiologické situaci musel být přeložen do on-line prostoru. V Nemocnici Na Homol-
ce přednáší na seminářích v rámci specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie. Působí jako 
mediální komentátor pro oblast dopravní psychologie ve veřejnoprávních médiích. V létě a na podzim 
2021 se jako psycholog-dobrovolník zúčastnil dvou týdenních ozdravných pobytů pro onkologické pa-
cienty pořádané svépomocnou organizací ARCUS Onkocentrum.

§  PhDr. Lenka Chválová se i přes omezení daná epidemiologickou situací aktivně zapojila do práce 
oddělení v oblasti psychodiagnostiky a psychoterapie dětských klientů NNH. V roce 2021 zahájila 
výcvik „Vztahová psychoterapie u dětí a adolescentů“, účastní se odborných seminářů a supervizí 
dětské kliniky psychologie při IPVZ.
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§  PhDr. Lucia Hrešková, Ph.D., byla spoluřešitelkou projektu podpořeného vnitřním grantem NNH 
„Diagnostika a  léčba psychogenních neepileptických záchvatů (PNES)“ pod vedením hlavní řeši-
telky doc. PhDr. Lenky Krámské, Ph.D. Současně spolu s doc. Krámskou navázaly aktivní výzkumnou 
spolupráci s Northeast Regional Epilepsy Group v New Yorku, USA pod vedením Lorny Myers, Ph.D. 
Připravily společné sympozium v rámci The 32nd International Congress of Psychology a publikovaly 
společně článek v impaktovaném časopise „Epilepsy and Behavior“. Paní kolegyně Hrešková skonči-
la v NNH pracovní poměr k 31. 7. 2021.

§  Mgr. Zuzana Dvořáková se zapojila do péče o ambulantní pacienty zejména interních ambulancí, 
dále dokončila doktorské studium (obor Klinická psychologie na FF UK), v rámci studia oponovala 
2 bakalářské práce, pracovala na grantovém projektu GAUK, byla frekventantkou 4. ročníku výcviku 
Integrace v psychoterapii a pokračovala ve specializačním vzdělávání v oboru Klinická psychologie 
na IPVZ. Z důvodu nástupu na MD ukončila činnost na OKP k 31. 5. 2021.

§  1. 5. 2021 nastoupila na OKP nová kolegyně, paní Mgr. Julie Hladíková, řádná členka Českomoravské 
psychologické společnosti a zapojila se do diagnostické, terapeutické, výzkumné činnosti oddělení. 
Jedná se o následující výzkumné projekty: grantový projekt (GAUK) – Validizační studie české ver-
ze Neuropsychological Assessment Battery do českého prostředí a v rámci Ph.D. studia na Katedře 
psychologie FF UK se věnuje výzkumu Detekce nedostatečného úsilí a předstírání kognitivního de-
fi citu během neuropsychologického vyšetření.

§  1. 9. 2021 nastoupila na OKP další nová atestovaná kolegyně, paní Mgr. Andrea Sakalová, která 
přešla z nemocnice v Kladně, a rovněž se aktivně zapojila do diagnostické a terapeutické činnosti 
oddělení. Je aktivní v rámci Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu a podílí se jako výcvi-
kový koterapeut na vzdělávání budoucích psychoterapeutů. Toto bude velmi užitečné, až získáme 
akreditaci MZ Psychoterapie.

§  Pracovníci oddělení přednesli v roce 2021 celkem 4 přednášky a 1 poster na kongresech v ČR, 5 před-
nášek na odborných seminářích oddělení klinické psychologie a 2 přednášky na on-line seminářích. 
Dále publikovali 4 články v zahraničních recenzovaných časopisech s impaktovaným faktorem a 1 člá-
nek v českém odborném periodiku.

Perspektivy rozvoje pro rok 2022

Oddělení bude podobně jako v předchozích letech především nadále poskytovat kvalitní psychodia-
gnostickou i psychoterapeutickou péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům Nemocnice Na Ho-
molce (dle potřeby i zaměstnancům, což je vzhledem k pandemii koronaviru neustále se zvyšující péče) 
a ostatních zdravotnických zařízení. Dále se bude podílet na vzdělávání v rámci předatestační přípravy 
(teoreticko-praktický a praktický program v oboru klinická psychologie), spolupracovat s Filozofi ckou fa-
kultou UK, Pedagogickou fakultou UK a University of New York in Prague na pregraduální a postgraduální 
přípravě a organizovat praktické stáže v rámci postgraduální výuky klinické psychologie. Dále pokračuje-
me v realizaci specializačního vzdělávacího programu v oboru klinická psychologie ve spolupráci s akre-
ditační komisí Ministerstva zdravotnictví při dalším vzdělávání postgraduálních studentů. Do jara 2022 
bychom rádi získali akreditaci v oboru psychoterapie pro oddělení klinické psychologie od akreditační 
komise Ministerstva zdravotnictví. Bude pokračovat spolupráce s Klinikou otorinolaryngologie a chirur-
gie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole na psychologickém vyšetřování žadatelů o kochleární implantaci. 
Nadále budeme pracovat na standardizaci neuropsychologických metod a postupů pro neuroprogram 
Nemocnice Na Homolce (grant NNH na projekt Diagnostika a léčba pacientů s diagnózou PNES – psycho-
genní neepileptické záchvaty) a rozvíjet psychoterapeutickou péči a kognitivní rehabilitaci pacientů s neu-
rokognitivním defi citem, včetně spolupráce na tvorbě psychoedukační příručky pro pacienty s diagnózou 
PNES. I nadále budeme rozvíjet mezinárodní spolupráci a aktivity s odbornými společnostmi a institucemi 
v oboru klinické psychologie, psychologie zdraví, psychosomatiky a neuropsychologie. Vedoucí OKP se 
v létě 2022 zúčastní stáže na preštižním neuropsychologickém pracovišti v New Yorku (Northeast Regio-
nal Epilepsy Group, NYU Medical Center a Columbia Presbyterian Medical Center).
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 Zubní ambulance
Vedoucí lékař MUDr. Petr Kolčava

Náplň činnosti oddělení

§  poskytování ambulantní zubní péče
§  poskytování preventivní ambulantní zubní péče
§  poskytování akutní ambulantní zubní péče v rámci žurnálních služeb
§  poskytování konziliárních služeb pro ostatní oddělení nemocnice

Provozní údaje

§  Uvedený rozsah ambulantní stomatologické péče byl v roce 2021 zajišťován jedním lékařem na plný 
úvazek a jedním na dohodu o pracovní činnosti v rozsahu 0,2 úvazku. Péče byla poskytována pacientům 
polikliniky, cizincům, smluvním partnerům Nemocnice Na Homolce a hospitalizovaným pacientům.

§  V roce 2021 disponovalo oddělení dvěma zubními ordinacemi, v  jedné z nich ordinuje 1 lékař se 
sestrou a ve druhé lékař na zkrácený úvazek bez sestry. 

§  V roce 2021 zde bylo vyšetřeno a ošetřeno celkem 3 247 pacientů.

Zhodnocení klinické činnosti

Počet vyšetřených a ošetřených pacientů poklesl oproti roku 2020 z důvodu dlouhodobého onemoc-
nění lékaře covidem-19. Přesto počet realizovaných ošetření byl poměrně vysoký, čehož bylo dosa-
ženo přesnou organizací práce, bezprostředním telefonickým kontaktem s pacienty a obsazováním 
uvolněných ordinačních časů po omluvených nebo zpozdilých pacientech a částečně prodlužováním 
ordinační doby nad rámec doby pracovní – tzn. ošetřováním bolestivých stavů před stanovenou pracov-
ní dobou. I přesto bylo dosaženo srovnatelných kladných ekonomických výsledků jako v předcházejí-
cím roce.

Změny a události v roce 2021

V oblasti zavádění nitrokostních implantátů pokračovala spolupráce se stomatochirurgií. Narůstaly po-
čty pacientů s defekty první třídy dle Voldřicha, kterým byly vytvořeny adhezivní fi xní náhrady Maryland 
Bridge a inlayové můstky, a také počet pacientů, kteří dostali podmíněně snímatelné náhrady a náhrady 
celokeramické. Bylo rozšířeno využití tzv. lokátorů ke zvýšení retence dolních celkových náhrad. Změny 
v provozu organizace práce byly prováděny dle aktuální hygienicko-epidemiologické situace souvisejí-
cí s covidem-19. Vzhledem k tomu, že nebyly schváleny investiční požadavky oddělení, přístrojová ob-
měna bude řešena v režimu havarijní situace.

Perspektivy rozvoje pro rok 2022

Prioritou v roce 2022 bude doplnit částečný úvazek lékaře na celý pracovní úvazek i z důvodu úvah mož-
ného zkrácení stávajícího pracovního úvazku vedoucího lékaře a přijmout dentální hygienistku. Dále 
budeme pokračovat ve spolupráci se stomatochirurgií na aplikaci nových typů nitrokostních implantá-
tů. Ve spolupráci s protetickou laboratoří budeme u vhodných pacientů rozšiřovat používání pomůcky 
Silensor k odstranění chrápání a zhotovovat chrániče proti bruxizmu. Budeme rozšiřovat indikace pro 
zhotovování celokeramických náhrad typu veneers a kapacitu pro zhotovování celkových náhrad vy-



76 | NAŠE ČINNOST NEMOCNICE NA  HOMOLCE |  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

AMBULANTNÍ ODDĚLENÍ

užívajících ke zvýšení retence tzv. lokátory, dále budeme rozšiřovat zhotovování snímatelných náhrad 
z fl exibilní pryskyřice. Budou znovu obnoveny investiční požadavky na obnovu přístrojů. Přestože je sto-
matologie v systému Nemocnice Na Homolce oborem doplňkovým, bude zubní oddělení usilovat o to, 
aby v maximální možné míře udrželo komplexnost a kvalitu poskytované péče.



PŘEHLED ČINNOSTI PRACOVIŠŤ KOMPLEMENTU
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 Radiodiagnostické oddělení
Primář prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.

Náplň činnosti oddělení

Obdobně jako v minulých letech poskytovalo radiodiagnostické oddělení v roce 2021 služby jak vlastní 
nemocnici, tak i jiným zdravotnickým zařízením, včetně nepřetržité 24hodinové dostupnosti, a to i pro 
vyšetření magnetickou rezonancí. Právě nepřetržitá dostupnost vyšetření magnetickou rezonancí je 
o víkendech a nočních hodinách často využívána i pracovišti, které jsou touto technikou sice vybaveny, 
ale nezajišťují nepřetržitý servis. 

Naše oddělení poskytuje diagnostická vyšetření v celém rozsahu oboru radiodiagnostiky se zvláštním 
zaměřením na onemocnění nervového, pohybového a kardiovaskulárního aparátu a dále pak vaskulární 
i nevaskulární intervenční léčebné výkony. Diagnostické i intervenční výkony se nadále aktivně rozvíjí. 

Oblast vaskulárních metod

Naše angiointervenční oddělení je vybaveno dvěma moderními biplanárními angiografi ckými linkami 
s „fl at-panel“ detektory a rotační AG. Zajišťujeme komplexní diagnosticko-terapeutickou péči pro vasku-
lární onemocnění v rozsahu celého těla, vyjma problematiku kardiální. Oddělení funguje na bázi 24/7. 
Počtem i spektrem provedených výkonů se řadíme mezi největší centra podobného charakteru v ČR.

Nosným programem našeho oddělení je intervenční práce v rámci KCC – zde poskytujeme nepřetržitý 
servis pro endovaskulární léčbu ischemických iktů. Počtem endovaskulárně ošetřených pacientů s iCMP 
se řadíme mezi přední centra v ČR. Kvalita poskytované péče je mezioborově sledována jak v  rám-
ci nemocnice, tak celorepublikově, a drží se tradičně na velmi vysoké úrovni. Dále provádíme složité 
a komplexní neuroendovaskulární výkony při léčbě patologií mozkových a míšních tepen, zejména se 
jedná o léčbu mozkových aneurysmat a durálních zkratů; ve spolupráci s neurochirurgií a Leksellovým 
gamanožem léčíme piální AVM. Ke všem těmto výkonům používáme nejnovější dostupné metody a in-
strumentárium.

V týmu s cévními chirurgy endovaskulárně ošetřujeme výdutě aorty a pánevních tepen prostřednictvím 
implantace stentgraftů. Počtem implantovaných SG jsme největší centrum v ČR.

V rámci periferních tepen je hlavní náplní naší práce ošetření pacientů s ICHDK, řešíme však i složitěj-
ší a méně časté patologie periferních tepen jako jsou výdutě, malformace, zkraty atd. Endovaskulárně 
ošetřujeme též akutní život ohrožující krvácení z periferních tepen, samozřejmě jen v případech, pokud 
je výkon indikován. Pravidelně se vzděláváme na tuzemských a zahraničních vzdělávacích akcích, kde je 
naše účast často aktivní.

Naše oddělení sleduje všechny technologické novinky v této oblasti a racionálně vybírá nové techniky 
a materiály pro vlastní aplikaci.

Oblast nevaskulárních metod

V této oblasti dominují kořenové obstřiky pod CT kontrolou a vertebroplastiky. Zájem o tyto výkony stále 
narůstá a v tomto segmentu péče je naše nemocnice tradičně jedním z nejaktivnějších pracovišť v re-
publice. Pro intervenční metody je vyhrazen unikátní hybridní CT-AG systém. V roce 2021 byly i nadále 
prováděny epiduroskopie.
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Pro diagnostické účely používáme od prosince 2010 dvouzdrojové CT Somatom Flash. Tento systém 
bude v roce 2022 nahrazen novým přístrojem. 

V souladu se současnými světovými trendy se snažíme v indikovaných případech nahradit CT vyšetření 
magnetickou rezonancí, kde radiační zátěž zcela odpadá. V tomto směru provádíme osvětu jak mezi 
indikujícími lékaři naší nemocnice, tak na odborných kongresech a seminářích i pro ostatní indikující 
odborníky. 

Významný počet CT vyšetření srdce, včetně CT koronarografi í, se stále zvyšuje. I u těchto vyšetření jsme 
díky modernímu vybavení schopni významně snížit radiační dávku. Stále stoupá počet vyšetřených pa-
cientů s vrozenou srdeční vadou pomocí CT. I u těchto pacientů často kombinujeme vyšetření CT s vy-
šetření magnetickou rezonancí. U akutních cévních mozkových příhod provádíme v indikovaných přípa-
dech CT perfuzní vyšetření v celém rozsahu mozku.

Vyšetření magnetickou rezonancí (MR)

Řadu let provádíme rutinně perioperační MR zobrazení na přístroji instalovaném v operačním traktu 
neurochirurgie. I nadále je naše nemocnice jednou z mála v ČR, která je schopna takové vyšetření pro-
vést. Významně se takto zvyšuje radikalita neurochirurgických zákroků i komfort pacienta. 

Na MR přístrojích umístěných v budově K se i nadále rutinně využívají pokročilé MR metody, a to MR 
spektroskopické vyšetření technikou SVS i CSI (jak v oblasti mozku, tak i jiných oblastech těla, především 
prostaty), difuzní zobrazování i techniky difuzního tenzoru a traktografi e bílé hmoty. V dalším rozvoji je 
funkční MR BOLD zobrazování pro předoperační plánování, neuronavigaci a hlubokou mozkovou sti-
mulaci; mimo klinické rutinní využívání probíhá i výzkum za použití těchto technik s prestižními publikač-
ními výstupy. Zavedení nového softwaru urychluje i zpřesňuje tato vyšetření.

V lednu 2021 byl nahrazen zastaralý MR přístroj Symphony 1.5 Tesla přístrojem Vida o síle vnějšího pole 
3 Tesla. Tento přístroj umožní další rozvoj MR zobrazení v plném rozsahu. 

V roce 2021 byla významně rozšířena možnost kvantifi kace MR signálu – MR relaxometrie – s možným 
klinickým využitím při predikci progrese zhoubného mozkového nádoru (glioblastomu) i v oblasti kar-
diologického zobrazování u tzv. mappingu. 

Program MR vyšetření srdce se i nadále významně rozvíjí, již standardně včetně sekvencí fázového kon-
trastu umožňujících zobrazit a kvantifi kovat průtok, tak pomocí výše zmíněného mappingu. Očekáváme 
další nárůst počtu pacientů s vrozenými i získanými nemocemi srdce. 

Pracoviště mamografi e

Nemocnice Na Homolce je součástí sítě akreditovaných pracovišť a je vybaveno přístrojem Planmed 
Nuance Clarity s přímou digitalizací. Při nejasném nálezu na mamografi i a ultrazvuku v  indikovaných 
případech doplňujeme na našem pracovišti též MR vyšetření prsou. I nadále je samozřejmostí druhé 
čtení nálezů.

Veškerá obrazová dokumentace je digitálně ukládána a je ihned k dispozici pro lékaře v nemocničním 
informačním systému. Provoz radiodiagnostického oddělení je tak od roku 2009 již kompletně digitali-
zovaný, tj. bezfi lmový. Nemocnice rovněž využívá velmi dobře osvědčený systém ePACS, který propoju-
je obrazovou dokumentaci většiny nemocnic v ČR. V roce 2020 bylo zracionalizováno používání PACS 
systému nemocnice, včetně kvalitnějšího propojení s PET centrem. V  tomto směru bude pokračovat 
vývoj i v dalších letech. 
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Od roku 2011 již standardně používáme pouze elektronické žádanky, papírové žádanky z externích za-
řízení se převádějí do elektronické podoby. Systém elektronického objednávání na všechna radiodia-
gnostická vyšetření již běží v rámci nemocnice několik let.
Na Intranetu jsou dostupné standardy SOU a SOP radiodiagnostického oddělení.

Provozní údaje

Technické vybavení

§  Angiografi cké pracoviště: 1x Artis Q biplane, 1x Siemens Axiom Artis biplane
§  CT pracoviště: 1x Siemens Somatom Flash (2x128), 1x Siemens Somatom Defi nition AS Plus
§  MR pracoviště: 1x Magnetom Avanto 1,5 T, 1x Magnetom Vida 3 T, 1x Siemens Skyra 3 T, 1x GE Signa 

HDx 1,5 T (neurochirurgické sály)
§  UZ pracoviště: 1x Toshiba Aplio, 1x GE Logiq E10R2, 1x GE Logiq E9, 1x Siemens Acuson Juniper, 

1x Samsung RS85
§  Mamografi e: 1x Planmed Nuance Clarity
§  Základní vybavení: 1 skiaskopické a 2 skiagrafi cká pracoviště, mobilní rtg. přístroje, OPG přístroj, 

PACS pracovní stanice, skenery, tiskárny, datové archivy

Základní personální údaje

Počet lékařů 28
Počet radiodiagnostických laborantů 31
Počet všeobecných sester 9
Počet administrativních pracovníků 10
Pomocný zdravotnický personál 2

Specializované intervenční a léčebné výkony

PTA (s nebo bez implantace stentu) 477 PTA, 110 stentů 
Endovaskulární léčba mozkových výdutí (coily, stenty) 37
Rekanalizace mozkových tepen u akutní CMP 117
PTA/stent mozkových tepen v extrakraniálním úseku 40
PTA/stent mozkových tepen v intrakraniálním úseku 5
Embolizace v neurooblasti (AVM mozkové, míšní) 7
Embolizace tumorů 13
Stentgrafty 76
Intervence pod CT kontrolou 3 089

z toho cílené kořenové a facetové obstřiky 2 674
vertebroplastiky + kyfoplastiky 225
radiofrekvenční ablace 18
biopsie a drenáže pod CT kontrolou 172
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Přehled vybraných radiodiagnostických vyšetření

Počítačová tomografi e 14 863
Magnetická rezonance 13 176
Angiografi e 2 070
UZ vyšetření 13 578
Mamografi e 11 975

z toho screeningových 10 282
Sonografi e v rámci mamodiagnostiky 2 230
Biopsie ložiskových nálezů prsů 139
Skiagrafi e, skiaskopie + zubní rtg. 32 622
Počet všech radiodiagnostických vyšetření celkem 93 476

Plány na rok 2022

§  Výměna CT přístroje Somatom Flash za nový přístroj.
§  Aplikace moderních diagnostických postupů na novém MR přístroji Vida 3 Tesla.
§  V oblasti nevaskulárních intervencí hodláme i dále pokračovat, jakožto jediné pracoviště v ČR, v me-

todě epiduroskopie. Tato technika má za cíl pomoci pacientům zvláště po opakovaných operacích 
bederní páteře, kteří trpí obtížemi způsobenými pooperačními srůsty. Základní zkušenosti s touto 
technikou byly získány již v roce 2016.

§  Oddělení se bude aktivně podílet na plánování a realizaci nového systému NIS a PACS pro nemoc-
nici a propojení s dalšími pracovišti. 

§  Oddělení bude aktivně podporovat kybernetickou ochranu nemocnice.
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 Oddělení nukleární medicíny – PET centrum
Primář doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.

Náplň činnosti oddělení

§  PET/CT diagnostika
§  scintigrafi cké zobrazování včetně SPECT

Organizační části oddělení

§  ambulance nukleární medicíny
§  radiofarmaceutická laboratoř

Všeobecné údaje

Oddělení je součástí komplementu nemocnice s výhradně ambulantním charakterem činnosti.

Personální obsazení (k 31. 12. 2021)

Povolání Počet 
osob Počet úvazků

Asistent (technicko-hospodářský pracovník) 2 2,0

Farmaceutický asistent 1 přesčasová práce 
pracovníka OKBHI

Lékař 10 9,0

Odborný pracovník v laboratorních metodách 
a v přípravě léčivých přípravků 1 přesčasová práce 

pracovníka OKBHI

Radiologický asistent 8 8,0

Sanitář 1 1,0

Všeobecná sestra 4 4,0

Služby radiologického fyzika jsou zajišťovány oddělením lékařské fyziky.
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Provozní činnost

Scintigrafi e

Počet vyšetření: 360 (pokles o 11,5 % ve srovnání s předchozím rokem). Všechna vyšetření se provádějí 
na dvoudetektorové kameře Siemens E.CAM. 

Pozitronová emisní tomografi e

Počet vyšetření: 8 988 (ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 6 %). Všechna vyšetření byla prová-
děna na dvou hybridních PET/CT skenerech Siemens Biograph, z čehož jeden byl v srpnu obměněn za 
nejmodernější model Vision 600.
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Zhodnocení činnosti

§  Počátkem roku 2020 byl vedením nemocnice stanoven plán zvýšit produkci PET/CT o 10 %. Za tím 
účelem byla zvýšena tabulková kapacita pracoviště o jednoho lékaře, jednoho pracovníka recepce 
a jednoho radiologického asistenta. Během dvou let, tj. do konce roku 2021, se podařilo toto zadání 
splnit.

§  Jarní vlna pandemie covid-19 vedla ke snížení zájmu o vyšetření. Paradoxně ale došlo ke zvýšení 
produkce pracoviště, neboť uvolněná kapacita spolu s rozšířením o přesčasový sobotní provoz po-
mohla vykrýt rozsáhlý výpadek provozu jiného pražského PET pracoviště, které mělo dlouhodobé 
technické problémy. 

§  V PET/CT diagnostice se meziročně podařilo o 6 % zvýšit již tak neobyčejně vysokou produktivitu 
práce a opět se podařilo mírně překonat historické maximum počtu vyšetření z předchozího roku, 
kterých bylo aktuálně provedeno 8 988. Díky dobré dostupnosti radiofarmaka fl uorocholinu z  tu-
zemské produkce bylo zavedeno PET/CT vyšetření u karcinomu prostaty v indikacích, které nejsou 
pokryty fl uciklovinem.

§  Na poli konvenční scintigrafi cké diagnostiky byla opět výrazně omezena riziková ergometrická vy-
šetření z důvodu protiepidemických opatření, takže počet perfuzních scintigrafi í myokardu meziroč-
ně poklesl o dalších 26 %. O 23 % poklesl počet předoperačních vyšetření sentinelové uzliny v dů-
sledku omezení operačního programu. 

§  Provoz pracoviště byl po celé 3. čtvrtletí značně ztížen hlučnými výkopovými pracemi provázející-
mi nezbytnou hydroizolaci budovy. V srpnu byl provoz na 4 týdny zcela zastaven z důvodů výměny 
vnitřních vodovodních a teplovodních rozvodů v celé budově. Při té příležitosti byl obměněn jeden 
z PET/CT skenerů a byla zrekonstruována recepce za účelem snížení rizika přenosu infekce. Všechny 
tyto práce proběhly v rekordně krátkém čase.

§  Personální situace na pracovišti byla stabilizovaná; odchod jednoho lékaře do důchodu byl vykom-
penzován rozšířením úvazku lékařky po mateřské dovolené. Nadále se nedařilo obsadit rozšířenou 
pozici radiologického asistenta, bez něhož nelze dlouhodobě garantovat tak intenzivní bezvýpadko-
vý provoz. Naštěstí nízký stupeň nemocnosti, a to i díky přijatým protiepidemickým opatřením a káz-
ni personálu, umožnil udržet provoz bez neočekávaných redukcí.

§  V uplynulém roce se podařilo vysoutěžit a instalovat nový PET/CT skener. Přes jeho vynikající zob-
razovací vlastnosti trpěl zpočátku řadou poruch, které značně komplikovaly provoz. Bylo ukončeno 
výběrové řízení na skener chromatogramů, který byl nainstalován a uveden do provozu. Probíhala 
předběžná tržní konzultace před pořízením PET/MR skeneru a tvorba podkladů pro projektovou do-
kumentaci uvažované přístavby pro PET/MR. 

§  Bylo realizováno pravidelné výběrové řízení na 99Mo/99mTc generátory a dále na dodávky kitu Ses-
tamibi. Mimořádné výběrové řízení na dodavatele radiofarmaka Axumin bylo zrealizováno z důvodů 
nenadálé změny vlastnických práv u výrobce.

§  Podíl vysoutěžených položek činil 98 % z celkového fi nančního objemu přímých nákupů na ONM; 
zanedbatelný 2% zbytek tvořila cenově zaregulovaná radiofarmaka pro scintigrafi i, která jsou na trhu 
unikátní.

§  Pracoviště úspěšně absolvovalo externí klinický audit dle zákona č. 373/2011 Sb. Jako celek má 
certifi kovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001 a v polovině roku úspěšně proběhl dozorový audit. 
Pracoviště se jako součást nemocnice řídilo akreditačními standardy SAK.

Výuková a jiná odborná činnost

§  Na pracovišti jsou realizovány stáže pro řadu odborníků a je poskytováno poradenství při naplňování 
ideje modelového projektu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA).

§  Bylo provedeno 81 vyšetření pro 11 různých klinických hodnocení a proběhlo zasmluvnění několika 
dalších studií.
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Perspektivy rozvoje pro rok 2022

§  Předpokládá se využívání veškeré technologie instalované na pracovišti v  objemu defi novaném 
úhradou ze zdravotního pojištění. Nad rámec tohoto zadání budou i nadále probíhat vyšetření pro 
klinická hodnocení. Důraz bude kladen na kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb. 

§  Ve druhé polovině roku dojde k zateplení budovy PET centra spojeného s výměnou oken a vnitřního 
osvětlení. Z toho důvodu se předpokládá úplné přerušení provozu předběžně plánované na srpen. 

§  Následně by měla být realizována přístavba a částečná přestavba části pracoviště za účelem rozšíře-
ní o PET/MR technologii.

§  Je plánována realizace výběrových řízení na dodavatele PET/MR skeneru, radioaktivních fantomů 
a certifi kace pracoviště dle ISO 9001:2015.

§  V závislosti na průběhu realizace PET/MR projektu bude rozšířen personál o radiologické asistenty 
a lékaře s praxí v MR.

§  Je naplánováno rozšíření počtu licencí pro uživatele stávajícího vyhodnocovacího systému syngo.via 
a jeho vylepšení tak, aby byl připraven pro rozšíření provozu o PET/MR.

§  Je plánováno zavedení PET/CT vyšetření příštítných tělísek s fl uorocholinem.
§  Předpokládá se napojení systému QuaMan® na nový NIS a připojení nového PACS.
§  V polovině roku má proběhnout recertifi kační audit oddělení dle ISO 9001:2015. V souvislosti s tím 

bude provedena anketa spokojenosti pacientů a anketa spokojenosti indikujících lékařů.
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 Oddělení klinické biochemie, hematologie 
a imunologie
Primář doc. MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D.

Úseky

§  Biochemie
§  Laboratoř IA
§  Hematologie
§  Krevní banka
§  Imunologie
§  Laboratoř molekulární diagnostiky

Personální stav (ke dni 31. 12. 2021)
(vč. nižších úvazků a dohod o pracovní činnosti)

Počet lékařů 10
Počet vysokoškoláků-nelékařů 13
Počet zdravotních pracovníků

laborantů 33
sester 7
sanitářů 7

Počet ostatních pracovníků 4
Počet zaměstnanců celkem 74

Náplň činnosti oddělení

§  OKBHI provádí rutinní a specializovaná vyšetření laboratorních parametrů v rámci Nemocnice Na 
Homolce a pro smluvní zdravotnická zařízení v oborech klinická biochemie a imunoanalýza, klinická 
hematologie a transfuzní služba, klinická imunologie a alergologie, molekulárně-genetická diagnos-
tika a klinická farmakologie (včetně farmakokinetické interpretace změřených koncentrací léků). Je 
zajištěn svoz materiálu ze smluvních zdravotních zařízení.

§  U pacientů v kritickém stavu se provádí vyšetření vybraných parametrů přímo u lůžka (POCT – point 
of care testing) a vyšetření CRP v ordinaci závodního lékaře.

§  Krevní banka zabezpečuje zásobování klinických oddělení nemocnice krví a krevními deriváty.
§  Vzhledem k epidemii nemoci covid-19 se provádí testování antigenní a PCR metodou a stanovení 

protilátek proti covidu-19 v krvi.
§  Laboratoř se účastní projektů klinického výzkumu.
§  OKBHI se s vysokou úspěšností účastní kontrolních cyklů programu externího hodnocení kvality.
§  Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., podle ČSN EN ISO 15189:2013.
§  Lékaři a vysokoškolští pracovníci OKBHI provádějí konzultační a konziliární služby v rámci příslušných oborů.
§  Oddělení zabezpečuje činnost ambulance pro poruchy lipidového metabolismu, hematologické 

ambulance a ambulance imunologie a alergologie. 
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Změny v roce 2021

§  V roce 2021 vypsalo oddělení nákupu a veřejných zakázek NNH na základě technické specifi kace 
OKBHI výběrové řízení na novou automatickou analytickou linku (AAS). Ve výběrovém řízení na AAS 
doposud nebyl vybrán vítěz soutěže, probíhají odvolací řízení na ÚHOS. Předpokládáme uzavření 
smlouvy v prvním čtvrtletí roku 2022, instalace a uvedení AAS do rutinního provozu je dle smlouvy 
do 6 měsíců od podpisu. 

§  V  roce 2021 se plně začal využívat skladový modul LIS OpenLims. Díky napojení na ekonomický 
úsek lze kromě běžného pohybu zboží na OKBHI sledovat i ekonomické ukazatele hospodaření 
s reagenciemi a spotřebním materiálem. Zejména se jedná o zboží, které je nakupováno dle smluv 
s průběžným přeúčtováním dle smluvně dané ceny za provedené vyšetření. 

§  Akreditace ČIA
–  V období leden–prosinec 2021 bylo provedeno na OKBHI 8 vnitřních auditů z 8 plánovaných. 

Z těchto auditů byly vystaveny tři karty neshod, které byly obratem vyřešeny, dále byla defi nována 
doporučení, většina byla akceptována a v praxi provedena již zcela nebo částečně.

–  V dubnu 2021 proběhla na úseku imunologie na základě nahlášené změny o výměně analyzátoru 
Kryptor mimořádná dozorová návštěva ČIA korespondenční formou. Bylo vydáno nové osvědčení 
o akreditaci vč. aktualizované přílohy k osvědčení č. 266/2021 ze dne 12. 5. 2021.

–  V listopadu 2021 proběhla na úsecích biochemie, hematologie a IA laboratoře pravidelná dozo-
rová návštěva ČIA. V případě úseku hematologie se jednalo o přesunutou návštěvu z roku 2020, 
kdy byla původně plánovaná návštěva z důvodů nouzového stavu přeložena. Na žádném úseku 
nebyla v průběhu dozorové návštěvy identifi kována neshoda, byla vydána tři doporučení, která 
laboratoř akceptuje a zaměří se na jejich implementaci do provozu. Byly zaznamenány dvě příleži-
tosti ke zlepšení, které laboratoř akceptuje a zapracuje do systému. 

–  Bylo vydáno nové osvědčení o akreditaci vč. aktualizované přílohy k osvědčení č. 632/2021 ze dne 
2. 12. 2021. Termín dalšího reakreditačního auditu zůstává nezměněn a je stanoven na 30. 5. 2024.

§  V  roce 2021 se laboratoře OKBHI zúčastnily programu EHK (Externí hodnocení kvality) organi-
zovaných fi rmou SEKK a Instand. EHK pokrývá celý rozsah metod přihlášených k akreditaci.
–  V I. pololetí roku 2021 se laboratoř účastnila rozborů celkem 983 kontrolních vzorků s celkovou 

úspěšností 98,47 %. 
–  Ve II. pololetí roku 2021 se laboratoř účastnila rozborů celkem 637 kontrolních vzorků s celkovou 

úspěšností 95,60 %. 
–  Neúspěšné výsledky byly řešeny. 

§  Ambulance OKBHI
–  Během roku 2021 došlo ke změnám ve využívání některých prostor ambulancí OKBHI a došlo 

k přemístění ambulancí do nově zrekonstruovaných prostor:
–  metabolická ambulance: A650 (pondělí, úterý), A651, 
–  hematologická ambulance: A650 (středa až pátek), B413,
–  imunologická ambulance: A621.

–  Od jara 2021 začaly ambulance postupně využívat nový NIS HOOD, některé jeho funkce ještě ne-
byly do konce roku 2021 zprovozněny (např. žádankový systém).

§  Personální změny ve vedení OKBHI v roce 2021
–  V březnu 2021 došlo ke změně na pozici manažera kvality OKBHI. Ing. Ladislavu Dubskou nah-

radila Ing. Eva Drncová,
–  Od 1. 6. 2021 byla jmenována hlavním analytikem OKBHI Ing. Blanka Míková.

Biochemie 
§  Změny v přístrojovém vybavení, nové metody

–  V  lednu 2021 bylo zavedeno stanovení IgG protilátek proti SARS-Cov-2 chemiluminiscenční 
metodou na analyzátoru Atellica.

–  V únoru 2021 bylo zavedeno stanovení Interleukinu 6 (IL-6) chemiluminiscenční imunoanalýzou 
v plasmě na analyzátoru Atellica.
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–  V květnu 2021 proběhla výměna analyzátoru Cobas e 411 (Roche) za nový analyzátor Cobas e 601 
(Roche). Změna se týká metod NT-proBNP, C-peptid, folát v  séru, folát v  erytrocytech. Žádná 
z metod není akreditovaná. Do budoucna budou zavedeny metody pro stanovení osteomarkerů.

–  V červenci 2021 proběhla validace metody pro stanovení sérového kalprotektinu výrobcem rea-
gencií (fi rma Gentian) na analyzátoru Atellica.

–  V září 2021 proběhla výměna analyzátoru Architect i2000 (Abbott Laboratories) za nový analyzátor 
Centaur XPT (Siemens Healthcare). Změna se týká metod pro stanovení lékových hladin, feritinu, 
kortizolu a holotranskobalaminu (aktivní B12). Žádná z metod není akreditovaná.

–  POCT 
–  V období duben–červen 2021 nainstalováno 10 ABR analyzátorů ABL 825 Flex od fi rmy Radio-

meter, 1 původní ABL815 zůstává (1x původní ABL815 odvezen),. 10x RapidPoint a  2x Rapid-
Lab odvezen (dodával Siemens).

–  V březnu 2021 nová smlouva na reagencie pro síťové glukometry StatStrip Glucose Connectivity Meter.
§  Personální změny ve vedení

–  Beze změn.

Laboratoř IA 
§  Změny v přístrojovém vybavení, nové metody

–  Od ledna 2021 byla zrušena vyšetření pro screening VVV ve II. trimestru (HCG, free estriol) pro 
nezájem ordinujících lékařů. Vyšetření HCG jako těhotenského hormonu je k dispozici na labora-
toři biochemie.

–  V dubnu 2021 byly převedeny metody vyšetření screeningu VVV v  I. trimestru free beta-HCG 
a PAPP-A na přístroj Kryptor na úseku imunologie. IA laboratoř využívá na úseku imunologie pou-
ze přístrojové vybavení, systém příjmu vzorku, jeho vyhodnocení a distribuce výsledků nadále 
zůstávají v kompetenci IA laboratoře.

–  V květnu 2021 byl vyřazen z provozu poloautomatický analyzátor Stratec SR300. 
–  V  červnu 2021 proběhla výměna analyzátoru Centaur XP za analyzátor Centaur XPT, spektrum 

vyšetřovaných metod zůstalo zachováno, navíc byly na přístroj zařazeny protilátky štítné žlázy – 
metody anti-TPO a anti-hTg.

–  V červnu 2021 proběhla výměna analyzátoru Architect i1000 za analyzátor Alinity i, spektrum vy-
šetřovaných metod zůstalo zachováno, navíc byla na přístroj převedena metoda TRAK.

–  Metoda CEA byla od června 2021 převedena z vyřazeného analyzátoru Stratec SR300 na ruční 
zpracování. Princip metody (IRMA) zůstal zachován.

§  Personální změny ve vedení
–  Beze změn.

Hematologie 
§  Změny v přístrojovém vybavení

–  Únor 2021: Test 1BCL – sedimentace (obměna).
–  Duben 2021: Multiplate – agregometr (obměna).
–  Od dubna 2021 byla zavedená nová metoda na koagulacích – Fibrin/fi brinogen degradační produkty.
–  Od září 2021 byla změněná odběrová zkumavka na vyšetření rezistencí antiagregační léčby – hirudin.

§  Personální změny ve vedení
–  4. 1. 2021 do funkce vedoucího analytika hematologie jmenován RNDr. Zdeněk Tokár.

Imunologie 
§  Změny v přístrojovém vybavení, nové metody

–  V únoru 2021 nainstalován nový analyzátor Kryptor od fi rmy Thermo Fisher (dodává Lacomed).
–  V dubnu 2021 nainstalován nový analyzátor Optilite od fi rmy The Binding Site pro analýzu Ig, pro-

teinů akutní fáze, FLC kappa a lambda, ASLO, RF (doplněno v prosinci 2021). Původní BN Prospec 
(Siemens) odvezen.

–  Nová smlouva na reagencie pro alergologickou diagnostiku (Phadia 250, Thermo Fisher, březen 2021).



NAŠE ČINNOST | 89VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 |  NEMOCNICE NA  HOMOLCE

PŘEHLED ČINNOSTI PRACOVIŠŤ KOMPLEMENTU

–  V srpnu 2021 instalace nového přístroje pro imunoblot analýzu DynaBlot (Dynex). Do této doby 
se všechny blot metody dělaly ručně.

–  Nové metody: ANA blot, anti-myositis blot, ANCA profi l (ELISA), buněčná imunita proti SARS-CoV-2 
po očkování (ELISA), stanovení neutralizačních protilátek proti viru SARS-CoV-2 (ELISA), stanovení 
RF (imunoturbidimetrie Optilite) a tetanického toxoidu IgG (ELISA).

§  Personální změny ve vedení
–  7. 6. 2021 do funkce zástupce úsekové laborantky jmenována Mgr. Jarmila Kempeová.

Krevní banka 
§  Změny v přístrojovém vybavení

–  Od října 2021 v provozu nově vysoutěžené analyzátory ORTHO Vision – obměna, po vypršení 
smlouvy.

–  Byly zavedeny nové metody:
–  vyšetření antigenů Rh systému a antigen Kell,
–  identifi kace antierytrocytárních protilátek,
–  vyšetření titru antierytrocytárních protilátek.

§  Personální změny ve vedení
–  Beze změn.

Laboratoř molekulární diagnostiky
§  Změny v přístrojovém vybavení

–  2x RT PCRcyklér mic (bms; AUS); 1x izolátor Zybio
§  Zavedeny nové metody: 

–  detekce VanA a VanB genu; rezistence na Vankomycin,
–  detekce genetického materiálu Trichomonas vaginalis,
–  detekce genetického materiálu Treponema pallidum,
–  detekce genetického materiálu Legionella pneumophila.

§  Personální změny ve vedení
–  4. 1. 2021 do funkce úsekové laborantky jmenována Bc. Lucie Fischerová.

Ekonomika za rok 2021

Hospodaření OKBHI bylo i v roce 2021 výrazně poznamenáno epidemiologickou situací v době pandemie 
covid-19. Bodová produkce OKBHI byla splněna oproti plánu v bodech za ambulantní péči na 87 %.
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Porovnání bodové produkce s předchozími roky

2017  2018 2019 2020 2021
Ambulance 1 289 192 1 245 430 1 233 129 1 864 141 2 433 635
Odběrové místo – – – 448 884 2 184 083
Biochemie 65 857 013 68 306 142 70 008 298 72 611 007 75 764 972
Hematologie 20 457 921 20 250 766 21 377 402 20 043 854 22 987 006
Krevní banka 4 984 251 4 998 718 6 106 026 8 330 629 5 103 621
Imunologie 39 902 995 36 093 256 36 664 333 38 692 073 30 602 258
Imunoanalytická laboratoř – – 31 568 064 29 932 009 29 547 867
Laboratoř molekulární 
diagnostiky

34 105 350 12 293 450 10 916 981 6 852 105 4 915 947

Celkem 166 596 722 143 187 762 177 874 233 176 774 702 173 539 389

Perspektivy pro rok 2022

§  Zavést do plného užívání nový NIS HOOD s integrovaným žádankovým systémem, který zcela nah-
radí stávající Labrequest.

§  Zavést do plného užívání novou automatickou analytickou linku.
§  Připravovat se na dozorové návštěvy a audity ČIA.
§  Pokračovat v plnění výzkumných záměrů v rámci podpory vědy a výzkumu v Nemocnici Na Homolce.
§  Rozšiřovat diagnostické spektrum vyšetření s důrazem na molekulární genetiku.

Výuková a jiná odborná činnost

§  Školicí a  referenční činnost s  celostátní působností: školicí pracoviště subkatedry Institutu post-
graduálního vzdělávání ve zdravotnictví pro klinickou imunologii a alergologii, školicí pracoviště 
Katedry klinické biochemie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pro vyšetřování 
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moči pomocí automatických analyzátorů, doškolovací pracoviště pro dědičné metabolické poruchy 
a poruchy metabolismu lipidů, školicí pracoviště pro postgraduální studium, participace na výuce na 
Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty UK. 

§  Členství v odborných společnostech: České lékařské společnosti JEP, České společnosti klinické bio-
chemie, České hematologické společnosti, České společnosti pro transfúzní lékařství, České společnos-
ti pro trombózu a hemostázu, České společnosti pro aterosklerózu, České společnosti alergologie a kli-
nické imunologie, České imunologické společnosti, České pediatrické společnosti, European Athero-
sclerotic Society, Immunocompromised Host Society, Society for Study of Inborn Errors of Metabolism, 
American Association of Clinical Chemistry, International Federation of Clinical Chemistry, International 
Society for Newborn Screening, European Society for Newborn Screening.

§  Členství v redakčních radách odborných časopisů: Klinická biochemie a metabolismus (prof. Hyánek), 
Transfuze a hematologie dnes (MUDr. Pagáčová).
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 Oddělení klinické mikrobiologie 
a antibiotická stanice
Primář MUDr. Jan Kubele 

Zaměstnanci

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská mikrobiologie 3
Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru infekční lékařství  1
VŠ odborný pracovník v laboratorních metodách  1
Zdravotní laborant specialista 10
Zdravotní laborant 6
Sanitář 3
Asistentka 2

Klientela

§  Nemocnice Na Homolce
§  externí klientela

Počet externích zdravotnických zařízení a praxí

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Počet zařízení 101 103 95 97 89 76 77 74 55 64 54

Laboratorní diagnostika

Objednávky mikrobiologických vyšetření pro Nemocnici Na Homolce

Rok Bakteriologie Sérologie Genetické vyšetření 
(extrahumánní genom, COVID)

Stěry 
z prostředí

Celkem

2011 55 648 11 835 105 NA 67 586
2012 68 246 13 973 174 NA 82 393
2013 71 966 14 169 130 NA 86 265
2014 57 130 11 474 117 NA 68 721
2015 55 921 10 949 163 NA 67 033
2016 57 478 10 368 227 NA 68 070
2017 59 250 10 754 260 1 912 72 176
2018 59 358 13 031 273 2 586 75 248
2019 58 185 11 608 378 2 254 72 245
2020 50 823 10 885 13 720 1 947 77 375
2021 55 964 15 916 14 658 1 893 86 538
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Objednávky mikrobiologických vyšetření pro externí klientelu

Rok Bakteriologie Sérologie Genetické vyšetření
(extrahumánní genom, COVID)

Celkem

2011 17 804 3 409 0 21 213
2012 25 144 3 381 0 28 525
2013 23 218 3 261 0 26 479
2014 17 353 2 376 0 19 729
2015 15 738 2 447 0 18 185
2016 15 509 2 391 0 17 900
2017 13 012 2 216 0 15 228
2018 11 631 1 964 2 13 597
2019 10 819 1 684 7 12 510
2020 7 215 1 262 72 8 627
2021 6 190 1 792 35 8 017

Celkové objednávky mikrobiologických vyšetření

Rok Bakteriologie Sérologie Genetické vyšetření 
(extrahumánní genom, COVID)

Stěry 
z prostředí

Celkem

2011 73 453 15 257 105 NA 88 710
2012 93 396 17 373 174 NA 110 769
2013 95 189 17 451 130 NA 112 640
2014 74 502 13 935 117 NA 88 437
2015 71 659 13 403 163 NA 85 062
2016 72 994 12 770 227 NA 85 764
2017 72 263 12 772 260 1 912 87 144
2018 71 010 15 024 275 2 586 88 620
2019 69 382 13 292 385 2 254 84 928
2020 58 038 12 147 13 792 1 947 85 924
2021 62 154 17 708 14 693 1 893 96 448

Antibiotická stanice

Konzultace pro lůžkovou péči v Nemocnici Na Homolce

Rok Počet konzultací Konzilia u lůžka/týden
(vybraná JIP 3x týdně)

Konzultovaní pacienti
(celkový počet)

Průměr konzultací 
na pacienta

2011 8 837 49 2 266 3,9
2012 9 280 51 2 782 3,4
2013 10 021 55 3 004 3,4
2014 10 215 54 2 478 4,1
2015 10 599 54 2 654 4,0
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2016 11 388 58 2 798 4,1
2017 10 885 55 2 879 3,8
2018 11 027 58 2 971 3,7
2019 11 038 56 3 146 3,5
2020 10 608 57 2 782 3,8
2021 10 113 64 2 659 3,8

Veřejné aktivity

§  Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí Státního zdravotního ústavu: od-
dělení s centrem spolupracuje.

§  Pracovní skupina pro monitorování rezistence k antibiotikům: oddělení je součástí sítě laboratoří 
monitorujících rezistenci k antibiotikům v ČR.

§  Národní referenční laboratoře SZÚ: oddělení spolupracuje a podílí se na národní surveillance.

Podrobné informace k aktivitám a službám KMAS

Laboratorní diagnostika
§  Během pandemie covid-19 se podařilo připravit a zahájit velmi náročnou implementaci nového labo-

ratorního informačního systému (LIS) a ve spolupráci s oddělením IT i návaznost do NIS (HOOD). Dále 
se prohloubila spolupráce s oddělením Lékařské genetiky včetně evidence výsledků v novém LIS. 

§  Implementace LIS umožnila dokončení zavádění metodiky EUCAST včetně nových breakpointů 
k hodnocení citlivosti mikroorganismů. Cíleně byla využívána i pro stanovení citlivosti vybraných bak-
teriálních druhů k antibiotikům po 4, resp. 6 hodinách. Spolu s časnou identifi kací MALDI TOF bylo 
možné zlepšit a zvýšit efektivitu antibiotické terapie závažných stavů již v den signalizace pozitivní he-
mokultury. Ošetřující lékař, díky prodloužené standardní pracovní době ve všední dny (do 18 hodin) 
a nepřetržité konzultační službě na telefonu, tak může dostat zásadní informace k terapii pacienta. 

§  Diagnostika byla rozšířena o rutinně dostupný cílený průkaz respiračních agens včetně prohloubení 
spolupráce se specializovanou mykologickou laboratoří.

§  Ve spolupráci s TKI byl zaveden komplexní screening vankomycin rezistentních enterokoků (VRE) 
a karbapenem rezistentních gramnegativních tyčí (CRE) včetně zlepšené identifi kace karbapenemá-
zu produkujících enterobakterií (CPE).

§  KMAS spolupracuje se sestrami pro kontrolu infekcí a nadále zajišťuje preanalytickou fázi vyšetření 
na SARS-CoV-2 a dalších vyšetření genomu. Ve spolupráci s laboratoří molekulární genetiky prová-
díme interpretaci i následnou distribuci výsledků.

§  Byla zavedena komplexní sérologická diagnostika protilátek onemocnění covid-19 a metoda sta-
novení N antigenu z krve. Dohromady s aktuálními odbornými informacemi je možné individuální 
hodnocení stavu, anamnézy onemocnění a indikace terapie.

§  Na konci roku byl instalován nový automatický analyzátor, který v následujícím roce umožní rozšíření 
nabízených vyšetření infekční sérologie.

§  Ve spolupráci s kolegy z NNH se podařilo zorganizovat a provést séroprevalenci zaměstnanců před 
přeočkováním proti covidu-19 a umožnit individualizovaná doporučení.

Antibiotická stanice
§  Počet konzultací a konzultovaných pacientů v roce 2021 byl ve srovnání s předchozím rokem srovna-

telný. Stoupl počet konzultací u intenzivních pacientů v souvislosti s pandemií covid-19 a rozšířením 
konzultací na JIP.
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§  V roce 2021 byla rozšířena pravidelná konzultační činnost na JIP cévní chirurgie a kardiologie. V dů-
sledku pandemie byl zjištěn významněji vyšší výskyt importů multirezistentních původců, zejména 
vankomycinu rezistentních enterokoků a karbapenem rezistentních enterobakterií, a importů původ-
ců infekcí způsobených Cl. diffi cile. 

§  Zásadní epidemiologické změny v rezistenci původců infekcí vzniklých v NNH nebyly zaznamenány. 
Výjimku činí výskyt enterokoků rezistentních vůči vankomycinu (VRE), kde pokračoval nárůst počtu 
kolonizovaných pacientů oproti minulým letům. Většina těchto případů jsou importy z jiných zdra-
votnických zařízení či z komunity. Byly připraveny podklady pro analýzu možných nozokomiálních 
přenosů v SZÚ.

§  Úzkou spoluprací s oddělením klinické farmacie byla podpořena individualizace a monitorace ATB 
terapie. Byl zaveden fl ucloxacilin do terapie stafylokokových infekcí a zahájena příprava interních 
doporučení k indikacím aminoglykosidů a glykopeptidů.

Prevence a kontrola infekcí
§  V roce 2021 čelila nemocnice pokračujícím důsledkům reorganizace péče při pandemii covid-19. 

Součástí spolupráce se sestrami týmu pro kontrolu infekcí byla rozšířená agenda izolačních a karan-
ténních opatření u pacientů i zaměstnanců NNH.

§  Pro jednání pandemického týmu a týmu pro kontrolu infekcí je trvale zajišťována odborná podpora 
monitorací epidemiologické situace a vývoje nemoci covid-19, oddělení se podílí na implementaci 
postupů a opatření spojených s covidem-19 v NNH.

§  V roce 2021 trvá zvýšený celkový výskyt nozokomiálních infekcí krevního řečiště oproti letům 2015–2019. 
Počet však nadále zůstává pod 2 případy na 1 000 ošetřovacích dnů. Významným ovlivňujícím fakto-
rem jsou důsledky pandemie covid-19. 

§  Hodnocení trendů jednotlivých kategorií je předmětem průběžné analýzy shodnou metodikou. 
Trendy jsou pravidelně referovány týmem pro kontrolu infekcí příslušným primariátům a činíme pří-
slušná opatření.

§  Nadále je zvýšen počet primárních katetrových nozokomiálních infekcí krevního řečiště, u sekun-
dárních infekcí je tento trend zejména v segmentu infekcí v místě chirurgického výkonu. Částečně 
souvisí s rozšířenou operativou a vyšším počtem více rizikových výkonů na oddělení všeobecné chi-
rurgie, kde byl proveden audit profylaxe a vytvořeny ve vzájemné spolupráci doporučené postupy 
profylaxe. 

§  Počet pacientů osídlených či infi kovaných MRSA ve srovnání s předchozím rokem poklesl, počet 
přenosů MRSA za hospitalizace v Nemocnici Na Homolce také klesl a obecně je nízký. Počet infek-
cí vyvolaných bakterií Clostridioides diffi cile byl vyšší ve srovnání s předchozími roky v důsledku 
importovaných případů. Výskyt zachycených kolonizací či infekcí způsobených CPE zůstal i v době 
pandemie v NNH sporadický, což je důkazem kvalitní implementace procesů kontroly infekcí, ošet-
řovatelské a bariérové péče.

Provozní a ekonomické parametry 
§  V roce 2021 se podařilo stabilizovat personální obsazení KMAS zaškolením 2 lékařů se specializova-

nou způsobilostí v oboru lékařská mikrobiologie a lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru 
infekční lékařství. 

§  S implementací LIS je spojena kompletní revize výkaznictví a možnost lepší kontroly vynaložených 
alokovaných prostředků. Postupně probíhající výběrová řízení dále snižují náklady.

Certifi kace a akreditace 
§  Pracoviště je akreditováno podle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 a je držitelem osvěd-

čení o akreditaci pro vyšetření v odbornosti klinická mikrobiologie.
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Externí aktivity 
§  Pracoviště spolupracuje s Národním referenčním centrem pro infekce spojené se zdravotní péčí při 

Státním zdravotním ústavu (NRC HAI SZÚ). V roce 2021 se jednalo zejména o spolupráci na přípravě 
plánované Evropské bodové prevalenční studie (PPS), doporučených postupů prevence a kontroly 
infekcí a s místní kanceláří WHO a národních doporučení surveillance nozokomiálních infekcí krevní-
ho řečiště. Zaměstnanci oddělení se podílí na aktivní účasti v odborných kurzech a odborných sku-
pinách Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC, ARHAI). Pracoviště se podílí na 
výuce sester a lékařů kontroly infekcí organizované NRC HAI SZÚ. 

§  Pracoviště spolupracuje s Národní referenční laboratoří pro antibiotika SZÚ, v roce 2021 se opět zú-
častnilo Respirační studie. Pracoviště se účastní v programech EARS-Net (Evropská síť pro surveillan-
ce antimikrobiální rezistence) a HAI-Net (Surveillance infekcí spojených s poskytováním zdravotní 
péče), které jsou organizovány ECDC. Pracoviště participuje na programu Euro-GASP, respektive 
programu Surveillance antimikrobiální rezistence gonokoků, který je organizován Evropským cent-
rem pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC, Solna). 

§  Pracoviště spolupracuje s Vyšší odbornou školou zdravotnickou na Alšově nábřeží v Praze při zajišťo-
vání výuky zdravotních laborantů.

§  Pracovníci oddělení se aktivně podílí na přednáškové činnosti odborných společností a výukových 
kurzech pregraduálního i postgraduálního vzdělávání.

Publikace zaměstnanců za rok 2021 

DLOUHÝ, P. – ŠTEFAN, M. – CHRDLE, A. a BARTOŠ, H. Manuál pro lékaře covidových oddělení. Klinická 
mikrobiologie a infekční lékařství. 2021, 27(2), s. 41–46. ISSN 1211-264X.
CHRDLE, A. – DLOUHÝ, P. a ŠTEFAN, M. Covid-19: diagnostika a léčba mimo nemocnice. Klinická mikro-
biologie a infekční lékařství. 2021, 27(2), s. 36–40. ISSN 1211-264X.
ŠTEFAN, M. – CHRDLE, A. – HUSA, P. – BENEŠ, J. a DLOUHÝ, P. Covid-19: diagnostika a léčba. Klinická 
mikrobiologie a infekční lékařství. 2021, 27(2), s. 61–87. ISSN 1211-264X.
ŠTEFAN, M. – DLOUHÝ, P. a BEZDÍČKOVÁ, L. Očkování proti covidu-19. Klinická mikrobiologie a infekční 
lékařství. 2021, 27(2), s. 49–57. ISSN 1211-264X.
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 Oddělení patologie
Primář MUDr. Martin Syrůček

Náplň činnosti oddělení

Oddělení zajišťuje veškerou bioptickou a cytologickou diagnostiku v rámci nemocnice a v návaznosti na 
ostatní komplement i část bioptické a cytologické diagnostiky pro vybraná soukromá i státní pracoviště 
Prahy. V posledních letech rovněž zajišťujeme konzultační servis (druhé čtení) diagnosticky obtížných 
neuropatologických bioptických případů pro oddělení patologie z celé republiky. Máme také v nemoc-
nici na starost i  činnost nekroptickou (pitevní) včetně organizace vydávání těl zemřelých pohřebním 
službám. Na zvyšování kvality poskytované léčebné péče v nemocnici se podílíme tím, že pořádáme pro 
jednotlivá klinická oddělení klinickopatologické semináře s rozborem vybraných případů jak nekroptic-
kých, tak i bioptických.

Organizační části oddělení

Oddělení provádí svou činnost jako celek a neskládá se z žádných samostatných organizačních jedno-
tek nebo nákladových středisek. Přesto však se zrekonstruované prostory laboratoří dělí na laboratoř 
histologickou, cytologickou a laboratoř speciálních metod (imunohistochemie).

Všeobecné údaje

Pracovníci:
§  4 samostatně pracující lékaři na plný úvazek a jedna lékařka na úvazek 0,5 a jeden lékař na úvazek 0,8
§  6 laborantek na plný úvazek a 2 laborantky na částečný úvazek
§  1 pitevní laborant na plný úvazek
§  2 sekretářky (asistentky) na plný úvazek
§  1 manažer kvality – zabezpečuje požadavky oddělení v souvislosti s akreditačními procesy JCI a ISO 15189

Prostorové údaje

Členění a vybavení oddělení patologie odpovídá požadavkům ISO 15189. 
Pracoviště zahrnuje:
§  administrativní část s 6 pracovnami lékařů, pracovnou vedoucí laborantky a manažera kvality, kance-

láří, místností pro zaměstnance, šatnami, sklady preparátů a bločků a seminárních místností,
§  pitevní trakt s pitevnou, přípravnými místnostmi a chladicím zařízením s 20 boxy pro zemřelé (tento 

trakt je oddělen hygienickým fi ltrem),
§  laboratorní trakt (rovněž oddělený hygienickým fi ltrem) s 6 provozními místnostmi, kde jsou labora-

toře pro histologii, cytologii a speciální metody, pro přikrojení formolového materiálu a pro krájení 
na mikrotomech a pracovna cytologické screenerky.
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Provozní činnost

Bioptická diagnostika

2009 2011 2012 2014 2015 2016 2017  2019 2020 2021
Počty preparátů 58 429 61 631 65 890 63 972 65 489 61 401 64 155  62 244 57 366 57 415

Cytologická diagnostika

2009 2012 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021
Počet vyšetření 2 738 2 205 1 993 1 992 2 249 2 152 2 155 2 091 1 687
Počty preparátů 6 214 4 932 4 365 4 392 5 191 4 589 4 044 4 158 2 596
BAL (bronchoalveolární laváž) 187 162 121 107 114 123 200 174 137

V roce 2021 počty bioptických vyšetření zůstávají na stejné úrovni, oproti minulým letům se množství 
cytologických vyšetření mírně snížilo. Naše laboratoř navýšila v roce 2021 počet imunohistochemických 
vyšetření, což je způsobeno diagnostickou obtížností vyšetřovaných vzorků a nutností zpřesňovat klasi-
fi kaci nádorových lézí.

Nekroptická činnost

2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Počet zemřelých 270 225 196 233 226 239 240 240 274
Počet pitvaných 154 123 122 136 121 122 121 93 118

Propitvanost za rok 2021 činí 43 %.

Semináře

V roce 2021 se lékaři našeho oddělení zúčastnili 141 klinickopatologických konferencí, na kterých bylo 
probráno 17 nekroptických a 880 bioptických případů.

2005 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Počet seminářů 127 85 95 94 114 139 126 120 141
Počet nekroptických případů 65 20 21 19 26 18 17 12 17
Počet bioptických případů 377 684 753 701 692 901 775 887 880

Po řadu let organizujeme kromě klasických klinickopatologických seminářů pravidelné týdenní multidis-
ciplinární mamologické semináře za přítomnosti chirurga, rentgenologa a onkologa, kde se provádí roz-
bor bioptických vyšetření v návaznosti na klinický obraz s rozborem terapeutických a prognostických vý-
hledů. Týdenní semináře s oddělením ORL probíhají převážně rovněž cca jednou týdně či jednou za dva 
týdny dle potřeb klinika, klinickopatologické onkologické semináře s oddělením všeobecné chirurgie 
probíhají jednou týdně. Pravidelně jednou týdně se zúčastňujeme neuroonkologických seminářů s lékaři 
primariátů neurověd, onkology Fakultní nemocnice v Motole a lékaři radiodiagnostického oddělení, kde 
jsou probírány všechny bioptické případy za proběhlé období seminárním způsobem. S ostatními obory 
se semináře konají dle aktuálních potřeb cca dvakrát za rok, klinickopatologické semináře s oddělením 
kardiochirurgie probíhají pravidelně jednou měsíčně. Všechny zmíněné semináře jsou pro klinická oddě-
lení součástí vzdělávání v programu zvyšování kvality v rámci akreditačních standardů.
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Významné změny a události

§  Akreditace ČIA ISO: v listopadu 2021 úspěšně proběhla dozorová návštěva ČIA v rámci prodloužení 
akreditace, která je nutná k zajištění řádného chodu Oddělení patologie.

§  Akreditace SAK: oddělení patologie se jako součást Nemocnice Na Homolce podílelo na úspěšné 
akreditaci SAK v lednu 2020. 

§  Externí hodnocení kvality: laboratoř patologie se od roku 2011 účastní externího hodnocení kvality 
ve spolupráci se smluvní fi rmou SEKK, spol. s r. o. Oddělení patologie osvědčení získalo. Další hod-
nocení probíhá formou odesílaných konzultací a formou mezilaboratorního porovnávání.

§  Jako součást centra neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP provádíme 
biobanking mozkových nádorů pro výzkumné účely.

§  Oddělení patologie má oprávnění pro vzdělávací program Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor 
specializačního vzdělávání v oboru patologie.

§  Za poměrně podstatnou změnu považuje oddělení patologie přechod běžné operativy pracoviště 
na nový informační systém v bioptickém i nekroptickém provozu.

Perspektivy rozvoje pro rok 2022

§  Udržujeme, resp. zlepšujeme úroveň bioptické diagnostiky a klinickopatologických seminářů.
§  Rozšiřujeme spektrum imunohistochemických protilátek dle potřeb různých oddělení nemocnice. 

Většinu imunohistochemických barvení provádíme na poloautomatizovaném přístroji – zlepšení 
a urychlení diagnostiky nádorových i nenádorových lézí.
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 Úsek ošetřovatelské péče

Úsek ošetřovatelské péče se zaměřuje na metodické řízení a  odborné vedení ošetřovatelské péče 
v NNH. Patří sem oddělení nutriční terapie, centrální sterilizace, zdravotně sociální péče a oddělení do-
kumentace a nemocniční hygieny. 

Rok 2021 provázela epidemiologická opatření, která stejně jako v předchozím roce vyžadovala rychlé 
organizační změny. 

Na začátku roku se naše nemocnice zapojila do očkování proti covidu-19 a velmi rychle v kongresovém 
centru vybudovala očkovací centrum pro širokou veřejnost. Opět jsme otevřeli covidové jednotky na 
oddělení gynekologie, ARO a ORL, abychom byli stále připraveni na příjem covid pozitivních pacientů. 

Využívali jsme nabytých zkušeností z loňského roku, takže jsme postupovali efektivně a s jistotou. Kon-
cem roku jsme také sestavili tým a připravili zázemí pro podávání monoklonálních protilátek.

Zásadní úlohu v covidovém období sehrálo oddělení kontroly infekcí, které koordinovalo testování pa-
cientů a personálu, zajišťovalo distribuci OOPP a dohlíželo na dodržování hygienických režimů v ne-
mocnici.

Přes veškerou péči o covid pozitivní pacienty nadále poskytujeme kvalitní a bezpečnou péči všem pa-
cientům v rámci jednotlivých oddělení. 

Rok 2021 byl bohatý na nové projekty

Zavedli jsme objednávkový systém DOCTIS, jenž zpřehledňuje objednávání zdravotnického materiálu, 
slouží jako interní nástroj kontroly a především je dalším krokem k elektronizaci administrativních pro-
cesů v nemocnici. 

Velkým projektem je též nový nemocniční systém HOOD, jehož nedílnou součástí je i elektronická ošet-
řovatelská dokumentace jako nezbytný nástroj ošetřovatelské péče. Dokonalá evidence všech interven-
cí a ošetřovatelského plánu tvoří základ pro kvalitní a bezpečnou péči. 

Díky novému informačnímu systému naplňujeme nejen požadavky národních standardů, legislativy, ale 
můžeme i lépe sbírat, zpracovávat a vyhodnocovat data, která slouží jako indikátory kvality pro ošetřo-
vatelský výzkum i statistiku. Novým dlouhodobým projektem loňského roku je podpora vzdělávání stu-
dentů zdravotnických škol, jehož cílem je obohatit vzdělávání sester o praktické dovednosti, motivovat 
sestry k práci v nemocnici a dlouhodobě stabilizovat NLZP personál.

V září jsme v areálu naší nemocnice otevřeli Výukové a  tréninkové centrum za přítomnosti zástupců 
3. LF UK – MUDr. Davida Marxe, Ph.D., a  PhDr. Hany Svobodové, Ph.D. Od začátku školního roku 
2021/2022 zde probíhá příprava studentů z 3. LF UK a Vysoké školy zdravotnické Duškova. V tréninko-
vém centru se studenti, pod odborným dohledem mentora, připravují na práci u lůžka pacienta. Odbor-
ná praxe studentů následně pokračuje na odděleních, kde je odborně vedou naši vyškolení mentoři. 

Nově vybudované prostory výukového a vzdělávacího centra slouží zároveň pro interní výuku, zejména 
pro vzdělávací kurzy našich zdravotnických pracovníků. 
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Nadále uskutečňujeme i Den otevřených dveří pro studenty zdravotnických škol, kteří se tak přirozeně 
seznamují se zdravotnickým prostředím. Program je vždy připraven podle požadavků a přání školy, a to 
tak, aby byl nanejvýš přínosný a zároveň nenarušil chod jednotlivých oddělení. 

Všechny podobné akce podnikáme s cílem přispět ke kvalitnímu vzdělávání budoucích zdravotníků, 
popřípadě vychovat si nové kolegy a kolegyně, a podpořit tak personální stabilitu NLZP.

Abychom udrželi vysokou kvalifi kaci našeho stávajícího NLZP, nabízíme na poli nemocnice možnosti 
dalšího vzdělávání, které prohlubuje jejich znalosti a dovednosti. 

Velký úspěch zaznamenala 6. října 2021 konference Intenzivní medicína v praxi, kde kromě odborných 
přednášek proběhl i křest nového doplněného vydání knihy Ošetřovatelství v  intenzivní péči naší ko-
legyně Gabriely Kapounové, která je zásadní učební pomůckou nejen pro sestry v  intenzivní péči, ale 
i v ostatních oborech. Knihu pokřtil ředitel nemocnice MUDr. Petr Polouček, MBA, a psychiatr MUDr. Rad-
kin Honzák, který na konferenci rovněž přednesl jednu z přednášek. 

Postupujeme i v rozvoji paliativní medicíny. Paliativní tým pracuje pod odborným vedením MUDr. Ond-
řeje Kopeckého z VFN v Praze. Tímto se řadíme mezi ostatní zdravotnická zařízení, která poskytují nejen 
kvalitní odbornou péči, ale též sociálně zdravotní, paliativní a spirituální péči. Snažíme se být pacientům 
se závažnými diagnózami a jejich rodinám nanejvýš nápomocní v jejich bio-psycho-sociálních a spiri-
tuálních potřebách. 

Aby byl pro tuto péči tým zdravotníků NNH připraven, proběhl další, již třetí, komunikační ELNEC kurz, 
který je vedený v duchu „sestry sestrám“ a zaměřil se na tematiku poskytování paliativní péče v kom-
plexním pojetí. 

Dalším krokem pro zkvalitňování ošetřovatelské péče byl odborný kurz Dialýza v praxi, kde si tým sester 
z JIP oddělení zdokonaloval a prohluboval schopnosti a dovednosti v péči o dialyzovaného pacienta.

Péči o pacienty se snažíme neustále zlepšovat díky kvalitním erudovaným sestrám. Personál NLZP se 
snažíme pozitivně motivovat nejen vstřícnou komunikací, ale také prostřednictvím zaměstnaneckých 
bonusů a nezapomínáme ani na poděkování u příležitosti celosvětového Dne sester. 

Všechny naše kroky a aktivity v úseku ošetřovatelské péče směřují k plnění ošetřovatelských cílů a udr-
žení standardů kvality poskytovat bezpečnou a kvalitní péči vycházející ze standardů kvality. Samozřej-
mostí je také zvládat aktuální epidemiologickou situaci spojenou s mnoha organizačními změnami.
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 Oddělení biomedicínského inženýrství
Vedoucí oddělení Ing. Miroslav Halíř

Náplň činnosti oddělení

Úkolem oddělení je zajišťování provozu, obsluhy zdravotnické přístrojové techniky a měřidel v Nemoc-
nici Na Homolce. Mezi další činnosti oddělení patří sledování nových trendů v biomedicíně a příprava 
technických specifi kací pro výběrová řízení na nové přístroje zdravotnické techniky. Oddělení dále zpra-
covává žádosti na komisi pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků Ministerstva 
zdravotnictví ČR a žádosti na dotace. Oddělení biomedicínského inženýrství Nemocnice Na Homolce je 
akreditované pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR pro postgraduální výuku Institutu postgraduálního 
vzdělávání ve zdravotnictví včetně specializací v biomedicínských oborech v ČR.

Preventivně-servisní referát

Zajišťuje preventivní bezpečnostní kontroly zdravotnické techniky dané zákonem č. 89/2021 Sb., o zdra-
votnických prostředcích, a zákonem č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, 
v platném znění a také standardy SAK. Realizuje odborné provádění interních servisních zásahů, zabez-
pečuje preventivní a servisní zásahy externích organizací a vede dokumentaci o zdravotnické technice. 
Dále zajišťuje odbornou pomoc při zavádění nové zdravotnické techniky, sleduje pokrok ve zdravotnické 
technice, zajišťuje navigační systémy pro neurochirurgii a autotransfuze pro cévní chirurgii. Dále spolu-
pracuje s klinickými odděleními při přípravách technických specifi kací pro veřejné zakázky a kontroluje 
zadávací dokumentaci a nabídky pro oddělení ONVZ. Přebírá vysoutěžené přístroje zdravotnické techni-
ky a zajišťuje instruktáže obsluhujícího personálu zdravotnické techniky. Vedoucím referátu je Mgr. On-
dřej Zeman.

Referát metrologie

Zajišťuje metrologický pořádek v Nemocnici Na Homolce v souladu s požadavky zákona č. 505/1990 Sb., 
o metrologii, v platném znění a navazující metrologické legislativy. Uvedené legislativní požadavky jsou 
součástí směrnice metrologický řád, která upravuje odpovědnosti, práva a povinnosti zaměstnanců v ob-
lasti používání měřidel, jejich metrologického zabezpečení v rozsahu potřebném pro zajištění jednot-
nosti a správnosti měřidel, výsledků měření a zkoušek ve všech oborech činnosti nemocnice. Referát 
metrologie dále provádí běžnou údržbu a  interní kalibrace pracovních měřidel teploty, tlaku, vlhkosti 
a času, zajišťuje externí kalibrace etalonů a pracovních měřidel hmotnosti, délky a času. Zajišťuje také 
externí úřední ověřování stanovených měřidel teploty, hmotnosti a očních tonometrů. Součástí referátu 
metrologie je autorizované metrologické středisko, které provádí úřední ověřování stanovených měřidel 
pro nepřímé měření krevního tlaku – tonometrů – v rozsahu rozhodnutí č. 61/2000 a Podmínek autorizace 
č. j. 930/00/20 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Vedoucím referátu je 
Zdeněk Malý.

Změny / nové události uplynulého roku

§  Nadále se oddělení biomedicínského inženýrství intenzivně zapojovalo do řešení mimořádné situace 
se zvládáním pandemie covid-19. 

§  Od konce roku 2021 spadá nově oddělení biomedicínského inženýrství pod úsek LPP. 
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Nemocnice Na Homolce (NNH) naplňuje defi niční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí dle na-
řízení Komise (EU) č. 651/2014, čl. 2, bod 83, a je zapsána na seznamu výzkumných organizací vedených 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzku-
mu a vývoje.
V Nemocnici Na Homolce je výzkum a vývoj podporován kombinovanou formou fi nancování – institucio-
nální podporou Ministerstva zdravotnictví ČR a účelově vázanými granty, které jsou řešeny jak samostat-
ně na odděleních nemocnice, tak i ve spolupráci s mnoha špičkovými výzkumnými pracovišti po celé ČR. 
Většina výzkumných týmů je dlouhodobě aktivně zapojena i do klinických studií, přičemž největší podíl na 
jejich řešení má kardiocentrum.
Administrativní podporu grantových projektů a klinických studií zajišťuje odbor vědy a výzkumu, pod kte-
rý spadá i lékařská knihovna. 

Grantové projekty

V roce 2021 probíhalo v Nemocnici Na Homolce celkem 67 grantů, z toho 60 bylo podpořeno z institucio-
nální podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a 7 účelových Agenturou pro zdravotnický výzkum Minister-
stva zdravotnictví ČR.

Granty na základě institucionální podpory Ministerstva zdravotnictví

§  Pro rok 2021 získala nemocnice na základě rozhodnutí MZČR (rozhodnutí č. 1 RVO-NNH/2021) insti-
tucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Poskytnutá dotace byla 
použita a rozdělena na základě funkčního systému interních grantů, jejich posouzení odbornou komisí 
a schválení vědeckou radou a ředitelem nemocnice.

§  V souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví byl v roce 2021 podpořen 1 výzkumný projekt započatý 
v roce 2014, 4 projekty započaté v roce 2015, 7 projektů v roce 2016, 8 projektů v roce 2017, 9 projek-
tů v roce 2018, 11 projektů v roce 2019, 17 projektů v roce 2020 a 3 projekty z institucionální podpory 
ministerstva v roce 2021. NNH opět podpořila větší spektrum výzkumných projektů, aby byl zachován 
plán širší výzkumné základny i pro budoucí období, což plně souvisí s metodikou hodnocení výzkum-
ných organizací, na jejímž základě jsou dotace přidělovány. Realizace nových výzkumných projektů 
byla zahájena v květnu 2021 a nadále pokračuje. 

Účelové granty podpořené Agenturou pro zdravotnický výzkum

Oddělení Název grantu Přidělené číslo
Poskytovatel 

dotace
(hlavní příjemce)

kardiologie Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě 
kardiogenního šoku (studie ECMO-CS) 15-27994A AZV MZ ČR

(NNH)

radiodiagnostické
Detekce dynamiky retence gadolinia v mozku 

po aplikaci MR kontrastních látek pomocí 
alterace T1 a T2 relaxačních časů

NV18-04-00457 AZV MZ ČR 
(NNH)

radiodiagnostické
Primární progresivní afázie – klinické, 

MRI a strukturální korelace. Prospektivní 
multicentrická studie

NV18-04-00346
AZV MZ ČR

(1. LF UK)

cévní chirurgie Aplikace amniové membrány v léčbě 
dlouhodobě se nehojících ran NV18-08-00106 AZV MZ ČR

(1. LF UK)
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Oddělení Název grantu Přidělené číslo
Poskytovatel 

dotace
(hlavní příjemce)

radiodiagnostické
Překrývání neurodegenerativních demencí 

a jejich klinicko-patologické korelace: 
prospektivně retrospektivní multicentrická studie 

NV19-04-00090 AZV MZ ČR
(TN)

stereotaktické 
a radiační 

neurochirurgie

Klinické, zobrazovací a biologické prediktory 
účinků hluboké mozkové stimulace 

u Parkinsonovy nemoci
NV19-04-00233 AZV MZ ČR

(1. LF UK)

kardiologie
Hodnocení významnosti pravolevého zkratu 
u pacientů s PFO po prodělané systémové 

embolizaci
NU20-02-00310 AZV MZ ČR

(FNHK)

Klinické studie

V roce 2021 bylo v nemocnici evidováno celkem 112 aktivních klinických studií / dílčích zdravotnických 
služeb, z toho 12 bylo v průběhu roku 2021 ukončeno.

Počet studií probíhajících v roce 2021 podle zaměření a oddělení 

Klinické studie Zdravotnické 
prostředky Lékové

Dílčí 
zdravotnické 

služby
Celkový počet

kardiologie 59 1 1 61 54 %
kardiochirurgie 3 0 0 3 3 %

neurologie 0 1 2 3 3 %
onkologie 0 3 0 3 3 %

radiodiagnostika 2 0 3 5 4 %
nukleární medicína / PET 0 0 32 32 28 %

neurochirurgie 1 1 0 2 2 %
lékárna 0 0 1 1 1 %
OKBHI 0 0 1 1 1 %
interna 0 1 0 1 1 %
celkem 65 7 40 112 100 %

Proběhlé audity klinických studií

V roce 2021 neproběhly žádné audity klinických studií ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).
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Souhrn

Základní dělení výzkumných projektů Nemocnice Na Homolce v roce 2021

Typ vědeckého projektu Zaměření Počet

klinické studie
zdravotnické prostředky 65
lékové 7
dílčí zdravotnické služby pro externího řešitele 40

výzkumné granty
institucionální podpora (interní granty) 60
účelová podpora (externí granty) 7

Celkem vědecko-výzkumných projektů 179
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  Práce, na nichž se podíleli pracovníci Nemocnice 
Na Homolce
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 Mezinárodní akreditace JCI 

Jedním ze základních pilířů stability Nemocnice Na Homolce je dlou-
hodobě kvalita poskytované péče a bezpečnost pacientů i personálu. 
Nemocnice Na Homolce byla od roku 2005 do roku 2020 držitelem me-
zinárodní akreditace zdravotnických zařízení Joint Commission Interna-
tional (JCI). 

V  roce 2019 zahájila nemocnice přípravy na tuzemskou akreditaci od 
společnosti SAK, o. p. s. V  lednu roku 2020 získala akreditaci od této 
uznávané společnosti. 

Rok 2021 byl stejně jako rok 2020 významně ovlivněn probíhající celosvě-
tovou pandemií covid-19. Oddělení řízení kvality pomáhalo v průběhu ce-
lého roku organizačně při opatřeních související se zvládáním této pande-
mie, v 1. čtvrtletí 2021 pomáhalo také v očkovacím centru nemocnice.

Dne 1. 12. 2021 bylo oddělení řízení kvality organizačně přesunuto pod vedení náměstkyně pro ošet-
řovatelskou péči.

Národní akreditace SAK 

Akreditace, tedy posouzení nastaveného systému kvality nemocnice nezávislou třetí stranou – SAK, o. p. s., 
je v ČR zcela dobrovolná a ta nejnáročnější u nás. Je složena z 97 posuzovaných standardů, což je o dost 
více, než je legislativní základ, který čítá 17 standardů.

Spojená akreditační komise vznikla v roce 1998. Jejím posláním je trvalé zvyšování kvality a bezpečí zdra-
votní péče v ČR pomocí akreditací zdravotnických zařízení, poradenské činnosti a publikačních aktivit. 
Od 21. 6. 2012 je Spojená akreditační komise, o. p. s., oprávněným hodnotitelem kvality a bezpečí lůžko-
vé zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče podle ust. § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., 
dle omezení udělení oprávnění dle vyhlášky č. 102/2012 Sb. 

Akreditační standardy SAK pokrývají všechny klinické oblasti činností zařízení: diagnostickou péči, anes-
teziologickou a chirurgickou péči, nakládání s léčivy a v neposlední řadě koordinaci a kontinuitu péče. 
Požadavky jsou ale kladeny i na neklinické oblasti související s péčí o pacienty: např. stravování, provoz 
nemocnice (opravy, servisy, technické rozvody), úklid, hygienu nemocničního prostředí, požární ochra-
nu a management. 

Ve dnech 27.–29. ledna 2020 proběhlo v NNH akreditační šetření Spojené 
akreditační komise, o. p. s., zahrnující hodnocení kvality péče i bezpečí pa-
cientů v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 372/2011 Sb., o zdra-
votních službách a  podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžko-
vé zdravotní péče, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto šetření 
byla NNH vyhodnocena jako akreditovaná na období následujících 3 let. 
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Systémy kvality v Nemocnici Na Homolce

ISO 15189

V laboratořích oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, v bioptické laboratoři oddělení 
patologie a v oddělení klinické mikrobiologie a antibiotické stanice Nemocnice Na Homolce je od roku 
2011 zaveden a akreditován (u Českého institutu pro akreditaci) systém řízení kvality dle požadavků 
normy ISO 15189. Standard ISO 15189 (zdravotnické laboratoře – zvláštní požadavky na kvalitu a způso-
bilost) se orientuje na odbornou stránku řízení laboratoře, jako je průchod vyšetřovaných vzorků labo-
ratoří, podmínky provádění odběrů, svozu biologického materiálu, interpretace a poskytování výsledků 
a také bezpečnost a etika laboratorní práce. Akreditace systému řízení kvality v laboratoři dle ISO 15189 
znamená zvýšení důvěry v dodržování potřebné úrovně kvality poskytovaných služeb. 

ISO 9001

Oddělení nukleární medicíny má od roku 2004 zaveden a certifi kován systém řízení kvality dle normy 
ISO 9001 pro poskytování diagnostických služeb laboratorními metodami imunoanalýzy a zobrazovací-
mi metodami jako scintigrafi e, výpočetní, jednofotonová a pozitronová emisní tomografi e (CT, SPECT, 
PET/CT) včetně přípravy radiofarmak. Veškeré služby jsou poskytovány v souladu s přijatou politikou 
kvality. Tento typ certifi kace se zaměřuje na organizaci práce, procesní řízení, řízení zdrojů a sledování 
a vyhodnocování efektivnosti procesů. 

ISO 13485

Od roku 2014 je oddělení centrální sterilizace držitelem certifi kátu systému managementu jakosti zdra-
votnických prostředků dle mezinárodní normy ISO 13485. Oddělení centrální sterilizace je pracoviště, 
které zajišťuje dezinfekci, předsterilizační přípravu a sterilizaci materiálu pro všechna pracoviště nemoc-
nice a dále pak poskytuje služby smluvně, pro ordinace praktických i odborných lékařů. 

Interní audity kvality a bezpečí

Celoročně probíhají interní audity (procesní, cílené, konzultační), které zjišťují dodržování nastavených 
systémů/procesů v běžné praxi, a to například v oblasti vedení zdravotnické dokumentace, manage-
mentu léčiv, hygienicko-epidemiologického režimu, BOZP, bezpečnosti prostředí a  informací, sklado-
vání a ukládání chemických látek a odpadů, provozu komplementu a v dalších oblastech spojených 
s poskytováním zdravotních služeb. 
V roce 2021 bylo uskutečněno okolo 500 interních auditů. Plán byl upravován dle aktuální epidemio-
logické situace covid-19. Navštívena byla pouze lůžková pracoviště NNH, operační sály a provedena 
kontrola uzavřené dokumentace.
Tyto audity poskytují zpětnou vazbu k úrovní nastavení kvality a bezpečí v NNH, vychází z nich preven-
tivní a nápravná opatření nebo příležitosti ke zlepšení probíhajících procesů. 



122 | KVALITA A BEZPEČNOST NEMOCNICE NA  HOMOLCE |  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

KVALITA A BEZPEČNOST

Spokojenost pacientů (NHSP)

Projekt Národní hodnocení spokojenosti pacientů (NHSP) je výsledkem dlouhodobé aktivity Minister-
stva zdravotnictví, jehož hlavním cílem je nastavení jednotného systému sledování a vyhodnocování 
spokojenosti pacientů v ČR a posílení hlasu pacienta v systému poskytování lůžkové zdravotní péče.

Nemocnice Na Homolce se umístila na 1. místě v prvním ročníku projektu Národního hodnocení spoko-
jenosti pacientů, které probíhalo v období od 1. 10. do 31. 10. 2021. 
Zapojilo se do něj 13 českých a moravských, převážně přímo řízených, nemocnic, které disponují lůžko-
vými odděleními. 

Hodnocení probíhalo formou podrobného dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo několik sto-
vek pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkových odděleních. 

Pacienti hodnotili zdravotnické zařízení v osmi kategoriích:
§  přijetí pacienta do zařízení
§  respekt, ohled, úcta k pacientovi
§  koordinace a integrace péče o pacienta
§  informace a komunikace s pacientem
§  tělesné pohodlí pacienta
§  citová opora pacienta
§  zapojení rodiny a blízkých do léčby pacienta
§  propuštění pacienta ze zařízení

Spokojenost v jednotlivých kategoriích ovlivňuje sou-
hrnnou spokojenost. Souhrnná spokojenost za celou 
NNH byla ohodnocena známkou 1,13 = 96,73 %.
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Správa nežádoucích událostí (NU)

Sledování a systematické vyhodnocování jednotlivých událostí je jedním ze stěžejních přístupů, kterými 
se NNH daří zvyšovat kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
Oddělení řízení kvality na konci roku 2021 vyvinulo ve spolupráci s oddělením IT novou elektronickou apli-
kaci pro evidenci neočekávaných nežádoucích či potenciálně nebezpečných události, které mohly ohrozit 
nebo ohrozily zdraví či bezpečnost pacientů, personálu či návštěvníků nemocnice. V roce 2021 bylo evido-
váno téměř 200 hlášení. V hlášení jsme nezaznamenali žádné významné odchylky oproti roku 2020.

Hlášení nežádoucích událostí na ÚZIS

Nemocnice Na Homolce je zapojena do centrálního systému hlášení nežádoucích událostí, jehož úče-
lem je sledování výskytu nežádoucích událostí v klinické praxi, centrální hlášení, metodická podpora 
hlášení dle jednotné terminologie a uplatňování preventivních opatření – tedy účelných proaktivních 
ochranných strategií. Data jsou dle metodiky předávána na Ústav zdravotnických informací a statistiky 
ČR jednou za rok. ÚZIS na základě získaných podkladů z různých zravotnických zařízení v ČR provádí 
srovnání v  jednotlivých kategoriiích událostí (pády, dekubity atd.) a dle typu zařízení. Nemocnice Na 
Homolce patří do kategorie S – specializované nemocnice/centra.
Ve srovnání s ostatními zdravotnickými zařízeními dlouhodobě dosahujeme velice dobrých výsledků.

Oddělení řízení kvality je členem pracovní skupiny pro tvorbu celorepublikových metodik systému hlá-
šení nežádoucích událostí, viz http://shnu.uzis.cz/. 
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Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2/37

150 30 Praha 5
Tel.: +420 257 271 111

E-mail: hospital@homolka.cz
www.homolka.cz
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