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Přibližně 3 % až 5 % těhotenství komplikují vrozené vady nebo genetické poruchy. Například chromozomální abnormality jsou přítomny přibližně u 1 ze 150 živě
narozených dětí. Vrozené vady zůstávají
hlavní příčinou úmrtí kojenců a hlavní příčinou úmrtí v dětství.
Prenatální screening vrozených vývojových vad je soubor vyšetření v těhotenství, jejichž cílem je odhalit postižení
plodu. Vrozená vývojová vada plodu je
odchylka od normálního vývoje. Screeningová vyšetření podstupují všechny
těhotné ženy. Prenatální screening může
detekovat podezření na problémy, jako
jsou defekty neurální trubice, abnormality
chromozomů, způsobující např. Downův
či Edwardsův syndrom, a genové mutace,
které jsou příčinou řady genetických poruch a vrozených vad (např. Smith – Lemli – Opitzův syndrom). Některé testy jsou
navrženy tak, aby objevily problémy, které
primárně ovlivňují zdraví matky, jako je
specifický těhotenský protein A (PAPP-A)
k detekci rizika preeklampsie nebo testy
glukózové tolerance k diagnostice gestačního diabetu. Screening může také detekovat anatomické vady, jako je hydrocefalus, anencefalie, srdeční vady, vady ledvin
či skeletu a další.
Prenatální diagnostika je nabízena ženám s určitým typem rizika. Jde o soubor
vyšetřovacích metod a postupů určených
pro vyšetření a diagnostiku nenarozeného dítěte v děloze matky. Cílem těchto vyšetření je stanovení případné přítomnosti
vrozených vývojových vad či genetických

onemocnění plodu v průběhu gravidity.
Prenatální diagnostika se indikuje nejen
na podkladě zvýšeného rizika přítomnosti
vrozené vady plodu ze screeningového vyšetření, ale i na podkladě různých dalších
rizik. Cílená prenatální diagnostika umožňuje průkaz řady onemocnění – Downův
syndrom, cystická fibróza, svalové dystrofie, syndrom fragilního X, metabolické
vady, genetické syndromy.
Mezi současné metody neinvazivní prenatální diagnostiky patří především ultrazvukové vyšetření plodu. Vedle ultrazvukového vyšetření se v posledních dvou
desetiletích využívá i vyšetření magnetickou rezonancí (MRI), a to v odůvodněných
případech jako doplňková metoda ultrazvukového vyšetření. Do výčtu zobrazovacích metod patří i historicky využívaná
RTG diagnostika včetně CT vyšetření. Tyto
metody, využívající ionizující záření, byly
v prenatální diagnostice s ohledem na riziko postižení plodu nahrazeny ultrazvukovým vyšetřením a vyšetřením magnetickou rezonancí.
Invazivní prenatální diagnostika zahrnuje
vyšetření plodové vody – amniocentézu,
odběr choriových klků, punkci pupečníku
– kordocentézu. Vzácně se využívá přímého zobrazení plodu – fetoskopie.
Škálu dostupných vyšetřovacích metod
rozšířila v posledních letech možnost neinvazivního prenatálního testování (NIPT)
chromozomálních odchylek plodu – především trizomií chromozomů 21, 18, 13
(Downova, Edwardsova a Patauova syndromu) – z krve matky.

HISTORIE PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY
Do počátku 20. století existovalo jen málo
možností, jak pozorovat vývoj a stav plodu se určoval jen dle jeho pohybů, velikosti břicha, poslechu ozev stetoskopem
a palpací bylo možné zjistit stav děložního hrdla. Od počátku 20. století bylo možné plod rentgenovat, ale naštěstí byla nebezpečnost této techniky odhalena včas.
O tom, jak se skutečně daří plodu v děloze, jak je uložen či kde je uložena placenta, do 60. let tohoto století však nikdo
nevěděl. Proto zavedení nových přístrojů,
zejména ultrazvukové zobrazovací a registrační techniky, bylo v porodnictví doslova revolucí. K dispozici byly především sonograf (ultrazvukový zobrazovací přístroj)

a kardiotokograf, tedy přístroj registrující
okamžitou srdeční frekvenci, kontrakce
děložní a pohyby plodu.
Další významný posun přišel se zavedením invazivní prenatální diagnostiky
a možností vyšetřovat chromozomy plodu. Genetici se také naučili lokalizovat na
chromozomech řadu konkrétních genů,
které jsou zodpovědné za určitá onemocnění, což se stalo velmi významnou oblastí prenatální diagnostiky. Vedle diagnostiky se rozvíjejí i možnosti prenatální léčby
plodu.
Prenatální diagnostika a fetální terapie
jsou společně také někdy nazývány fetální medicína.

www.kzcr.eu

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

PRENATÁLNÍ SCREENING A DIAGNOSTIKA V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Screeningové metody a ultrazvukové
vyšetření plodu jsou v Krajské zdravotní, a. s., prováděny na gynekologicko
-porodnických pracovištích všech pěti
nemocnic. Speciálnímu prvotrimestrálnímu screeningu se věnuje Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., (MNUL) a Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Děčín. Oddělení lékařské genetiky

v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., je
stěžejním a integrujícím pracovištěm na
poli prenatální diagnostiky v Ústeckém
kraji. Prenatální diagnostika vrozených
srdečních vad je prováděna lékaři Oddělení dětské kardiologie v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, o. z. Vrozeným vadám ledvin
a močových cest se věnuje nefrologická
ambulance Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní,

a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z.
Všechna gynekologicko-porodnická oddělení a perinatologická centra Krajské
zdravotní, a. s., jsme představili ve Statimu číslo 11/2019 a kontakty na tato
pracoviště najdete na poslední straně
tohoto vydání. V následujících textech
vám přiblížíme některá pracoviště a jejich aktivity v oblasti prenatálního screeningu a diagnostiky.
Jiří Mrázek

ÚSTECKÉ PERINATOLOGICKÉ CENTRUM

Neonatologickou kliniku vede
MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.
Ústecké perinatologické centrum je
jedním ze 12 špičkově personálně
a technicky vybavených pracovišť, která soustřeďují budoucí matky s vysoce
rizikovým a patologickým těhotenstvím
a současně zajišťují péči novorozencům
s nízkou porodní hmotností a i novorozencům nemocným, a to včetně těch
s vrozenými vývojovými vadami. Perinatologické centrum v ústecké nemocnici tvoří dvě pracoviště – porodnická
část Gynekologicko-porodnické kliniky
a Neonatologická klinika, obě při Fakultě zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
Kromě perinatologického centra v ústecké Masarykově nemocnici má Krajská
zdravotní perinatologické centrum také
v Nemocnici Most.
Gynekologicko-porodnická klinika poskytuje komplexní diagnostickou a léčebně preventivní péči během těhotenství, porodu a šestinedělí. V rámci
plnění povinností perinatologického
centra zajišťuje specializovanou péči
o nejzávažnější patologické stavy související s gestací, jako jsou předčasné porody od 23. týdne těhotenství,

Gynekologicko-porodnickou kliniku vede
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
intrauterinní růstová retardace plodu,
komplikovaná a vysoce riziková vícečetná těhotenství, závažné mateřské
komplikace typu preeklampsie, HELLP
syndrom, intrahepatální těhotenská
cholestáza a jiné komplikace a závažné
poporodní stavy ohrožující zdraví a život rodičky. Ve spolupráci s příslušnými
odděleními a klinikami Masarykovy nemocnice centrum soustřeďuje těhotné
pacientky s diabetem, nemocemi srdce,
roztroušenou sklerózou a onemocněními krve. Poskytuje specializovanou
předporodní a poporodní péči rodičkám nosícím plody s vrozenými vadami
uropoetického a gastrontestinálního
traktu, pohybového aparátu, centrální
nervové soustavy a oběhového systému
u plodu. Péče o těhotenství ohrožená
výše uvedenými stavy se soustřeďuje do poraden pro riziková těhotenství
ve Fetomaternálním centru. Prenatální
diagnostika vrozených vývojových vad
počínaje doporučenými ultrazvukovými vyšetřeními v I. a II. trimestru až po
superkonziliární vyšetření pacientek ze
spádových ambulancí i nemocnic a hlavně výkony invazivní prenatální diagnostiky (amniocentézy, kordocentézy, odběry choriových klků) by nešlo uskutečnit
bez nejtěsnější spolupráce s Oddělením

Vedoucím lékařem perinatologického
centra je MUDr. Pavel Gerych
lékařské genetiky, jehož základy v 80. letech položil pan primář MUDr. Josef Kofer a nebývale rozšířila paní primářka
MUDr. Jana Laštůvková. Ústeckou prenatální diagnostiku srdečních vad bez
nadsázky proslavili doc. MUDr. Jaroslav
Homola, CSc., a MUDr. Vladimír Satrapa, na něž neméně úspěšně navazují
MUDr. Filip Kašák a MUDr. Jiří Mrázek,
MHA, MBA. S prenatální diagnostikou
uropoet. vad započal MUDr. Miroslav
Šodek a již mnoho let v ní pokračuje
MUDr. Jana Laubová. RTG diagnostika VVV se opírá o emeritního primáře
MUDr. Milouše Dernera, MUDr. Daniela
Adámka a MUDr. Davida Škváru. Detekci vad dolních končetin a zejména jejich
poporodní korekci dlouhé roky ochotně
a zdařile řeší MUDr. Vítězslava Zellerinová. Poruchy CNS a případné následné
výkony konzultujeme s MUDr. Ladislavou Rennerovou a MUDr. Tomášem Radovnickým, Ph.D. Chirurgické operace
ventrálních defektů stěny břišní spolehlivě řeší primář MUDr. Petr Polák. Bez
všech těchto a celé řady dalších kolegů
by naše perinatologické centrum, a speciálně jeho fetomaternalní část, postrádalo smysl.
MUDr. Pavel Gerych, vedoucí lékař
perinatologické centrum MNUL

3

PRENATÁLNÍ SCREENING A DIAGNOSTIKA

ÚSTECKÉ FETOMATERNÁLNÍ CENTRUM

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

LÉKAŘSKÁ GENETIKA
plodu se začaly odebírat i nové biochemické markery VVV. Rozvinuly se metody
odběru chroriových klků a jejich následného stále podrobnějšího a podrobnějšího genetického zkoumání. Touto
kombinací metod neinvazivní a invazivní diagnostiky v raném těhotenství
se výrazně posunula možnost časného
odhalení VVV. Její spolehlivost je garantována faktem, že ultrazvuk provádějící
lékaři i krev zpracovávající laboratoře
musejí projít náročnou certifikací. V případě lékařů dokonce nadnárodní, kterou uděluje pouze Fetal Medicine Foundation (FMF) z Londýna. Recertifikace je
nelehká a probíhá každý rok.

Odběr plodové vody. MUDr. Martina Pražáková (vlevo) a Bc. Tereza Danielová
Vzniku ústeckého fetomaternálního
centra v roce 2016 předcházela dlouhá
cesta. Již ve druhé polovině 80. let patřil
MUDr. Vratislav Plzák k nejprogresivnějším průkopníkům na poli ultrazvukové
diagnostiky v gynekologii a porodnictví
v rámci tehdejší ČSSR. Spolu s MUDr.
Oldřiškou Marečkovou a primářem
MUDr. Josefem Koferem začali s neinvazivní diagnostikou vrozených vývojových
vad (VVV) u plodu. Zasloužili se o celokrajskou implementaci druhotrimestrálního screeningu VVV do rutinní praxe gynekologických ordinací, o dvoustupňové
provádění ultrazvukových vyšetření.
Úzce spolupracovali s docentem Jaroslavem Homolou a MUDr. Vladimírem Satrapou, kteří položili spolu s brněnskými
dětskými kardiology a motolským pracovištěm základy prenatální diagnostiky
vrozených vad srdce (VCC) a dlouhé roky
patří k celorepublikové špičce. Postupně
se rozvinula i invazivní diagnostika VVV,
a to nejprve formou odběrů plodové
vody – amniocentéz a postupně i jejím
zpracováním přímo v Ústí nad Labem. Ve
druhé polovině 90. let se do diagnostiky
VVV začala zapojovat i nová generace
lékařů, k dispozici byly modernější přístroje. Upřesnila se pravidla pro biochemický screening VVV ve II. trimestru i pro
navazující ultrazvukovou diagnostiku a
genetický counseling na podkladě jejich
výsledků. Začaly se provádět odběry fetální krve z pupečníku plodu.
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Od roku 2002 se v České republice do
screeningu VVV zprvu nesměle a během několika let masivně začal zapojovat kombinovaný screening VVV
v I. trimestru. Kromě cíleného UZ mezi
11. a 13. týdnem intrauterinního života

Matky i genetická pracoviště mají v posledních letech k dispozici novou neinvazivní metodu vyhledávaní VVV, a to
sice detekci určité chromozomální vady
pomocí rozboru fetální DNA získané
z mateřské krve. Tato metoda je zatím
většinou hrazena pacientkou a má své
známé limity. Je ale pravděpodobné, že
se časem stane rutinní záležítostí.
MUDr. Pavel Gerych,vedoucí lékař
perinatologické centrum MNUL

FETOMATERNÁLNÍ CENTRUM V ČÍSLECH
Certifikát pro superkonziliární ultrazvukové vyšetření v perinatologii a fetomaternální medicíně: MUDr. Pavel Gerych
Certifikovaní lékaři pro kombinovaný screening VVV v I. trimestru:
MUDr. Hilmi Al-Eraidi, MUDr. Pavel Gerych, MUDr. Otto Hytha, MUDr. Andrej
Lavrov, MUDr. Martina Pražáková, MUDr. Jan Šťastná, Doc. MUDr. Blanka Vavřínková, CSc.
VÝKONY NEINVAZIVNÍ PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY ZA ROK 2019:
kombinovaný UZ v I. trimestru: 758
integrovaný screening, UZ screening ve 21. týdnu, superkonziliární UZ: 1933
VÝKONY INVAZIVNÍ PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY ZA ROK 2019:
amniocentézy z genetické indikace: 206
amniocentézy z jiných indikací: 25
kordocentézy: 3
odběry choriových klků: 39
ZACHYCENÉ VVV VE SPOLUPRÁCI S ODDĚLĚNÍM LÉKAŘSKÉ GENETIKY V ROCE 2019:
Celkem záchyt VVV u 60 gravidit. Ukončeno pro VVV 36 gravidit evakuaci
v I trimestru nebo prost. indukcí ve 2. trimestru. Neukončeno 24 gravidit
s prokázanou VVV (na přání rodičů těhotenství pokračuje). Z jiné indikace
nebo pro VVV zachycenou mimo KZ ukončeno dalších 11 gravidit.
Pracovní doba na Fetomaternálním centru je denně od 7.00 do 15.00 hodin.
Objednávání pacientek: UZ do 13. týdne a integrovaný screening:
477 112 080. UZ od 18. týdne gravidity, superkonziliární UZ: 477 113 686

www.kzcr.eu

Mgr. Vlasta Čejnová a Mgr. Lenka Vancová při hodnocení mikrodelecí/mikroduplikací
detekovaných metodou microarray
Základním rysem lékařské genetiky je
preventivní zaměření. Obor má výrazně
interdisciplinární charakter – principy
genetiky se uplatňují ve všech lékařských odbornostech a význam genetiky
pro ostatní obory stoupá s bouřlivým
rozvojem molekulárně genetických vyšetřovacích metod. Genetická péče začíná již prekoncepčně, pokračuje v období
prenatálním a dále pak u novorozenců,
dětí i dospělých. Prenatální diagnostika
představuje jednu z nejvýznamnějších
oblastí genetické péče.
Oddělení lékařské genetiky Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (OLG)
je jediným genetickým oddělením v Krajské zdravotní, a. s. Oddělení bylo založeno v roce 1980 jako součást tehdejšího Krajského ústavu národního zdraví,
letos tedy slaví 40 let. Velkou zásluhu na
vzniku oddělení měl primář MUDr. Josef
Kofer, který již tehdy rozpoznal význam
a budoucí perspektivy lékařské genetiky
a dokázal prosadit i další rozvoj oddělení. Jako první vznikla genetická poradna,
v r. 1981 pak přibyla cytogenetická laboratoř a teprve v devadesátých letech se
začala provádět i molekulárně genetická
vyšetření – nejprve molekulárně genetické vyšetření cystické fibrosy.
Genetická poradna poskytuje klinicko
-genetická vyšetření, posuzuje genetická rizika u vrozených vad nebo dědičných onemocnění, zajišťuje poradenství
u gravidních žen, upřesňuje prognózu

nejen pro daného klienta, ale i pro další
rodinné příslušníky, indikuje specializovaná laboratorní vyšetření. Převážnou
většinu klientů genetické poradny tvoří děti a těhotné ženy. Pacienti jsou ke
genetickému vyšetření doporučováni
především gynekology a pediatry, ale
i lékaři dalších odborností (neurologie,
dermatovenerologie, ortopedie, foniatrie, oční lékařství, vnitřní lékařství, chirurgie, onkologie, praktické lékařství).
Intenzivní rozvoj molekulárně genetických vyšetřovacích metod v posledních
letech umožnil odhalení biologické podstaty řady závažných onemocnění a tím
zvýraznil význam lékařské genetiky pro
ostatní medicínská odvětví.
V rámci prenatální diagnostiky přicházejí těhotné ženy ke genetickému vyšetření z řady důvodů – pro výskyt vrozených
vad nebo chromosomových aberací v rodokmenu, posouzení profesního či lékového rizika, pozitivitu screeningových

Prim. MUDr. Jana Laštůvková a MUDr.
Vjačeslav Harmaš v laboratoři

vyšetření v těhotenství (kombinovaný
screening I. trimestru, integrovaný screening, různé formy biochemického screeningu) nebo abnormální ultrazvukový
nález u plodu, pro zvážení věkového rizika gravidity. Výjimkou nejsou ani pacientky, které samy trpí některým z geneticky podmíněných onemocnění (např.
polyneuropatie, myopatie, hereditární
spastická spinální paraparesa, myotonická dystrofie, neurofibromatosa,
polycystická choroba ledvin dospělého
věku, kardiomyopatie, hluchota a řada
dalších). Pacientky se zvýšeným rizikem
genetického onemocnění u plodu (např.
se zvýšeným rizikem chromosomových
aberací plodu, ale i při řadě jiných rizik)
mají možnost podstoupit cílené invazivní prenatální vyšetření plodu, mohou se
však rozhodnout i pro tzv. neinvazivní
prenatální testování (NIPT) nejčastějších
chromosomových aberací z periferní
krve matky.
Laboratoř OLG provádí vyšetření cytogenetická, molekulárně cytogenetická
i molekulárně genetická z celé řady biologických materiálů – v rámci prenatální diagnostiky jde především o vzorky
plodové vody, ale i choriových klků nebo
pupečníkové krve. Vyšetření karyotypu
plodu je nyní dle doporučení Společnosti lékařské genetiky u všech prenatálních
vzorků doplněno i vyšetřením chromosomových aberací na celogenomové úrovni metodou microarray za účelem analýzy změn počtu kopií sekvencí DNA (copy
number variations, CNVs). Tato metoda
umožňuje odhalit chromosomové aberace typu mikrodelecí/mikroduplikací,
tedy zisky nebo ztráty sekvencí DNA,
s významně vyšší rozlišovací schopností než klasické vyšetření karyotypu. Tyto
nebalancované chromosomové aberace mohou být příčinou širokého spektra genetických onemocnění spojených

MUDr. Vjačeslav Harmaš při hodnocení
karyotypu
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s mentální retardací, s vrozenými vývojovými vadami, autismem a dalšími
poruchami růstu a vývoje. Samozřejmě
i tato metoda má své limity: neumožňuje detekovat balancované chromosomové odchylky (balancované translokace
či inverze), polyploidie, nízkofrekvenční
mozaicismus a bodové mutace.
Cílená prenatální diagnostika monogenně podmíněných chorob vyžaduje přesné stanovení genetické diagnosy a znalost biologické podstaty onemocnění

(kauzální patologické varianty příslušného genu) v rodině. Zjištění této příčiny vyžaduje vždy komplexní spolupráci
klinických i laboratorních pracovníků
a v současné době v něm velmi pomáhají metody sekvenování nové generace (next generation sequencing, NGS).
Platforma NGS umožňuje detekovat bodové mutace, které představují jeden z
limitů metody microarray. V současné
době jsou dostupné diagnostické panely vyšetřovaných genů z různých oblastí

(např. hluchota, mentální retardace, autismus, kardiovaskulární onemocnění,
kostní dysplázie, svalové dystrofie, onkogenetika a další). V roce 2019 získalo
OLG grant Krajské zdravotní, a. s., pro
využití cíleného sekvenování nové generace u pacientů s mentální retardací
a vrozenými vývojovými vadami.
MUDr. Jana Laštůvková
primářka
Oddělení lékařské genetiky

VYŠETŘENÍ MOČOVÉHO SYSTÉMU PLODU V NEFROLOGICKÉ AMBULANCI

Multicystická dysplázie ledviny
Tradici cíleného ultrazvukového vyšetřování plodu s podezřením na vadu močového systému založil v naší nemocnici
v 80. letech minulého století dětský urolog MUDr. Miroslav Šodek, v roce 1993
jsem tuto funkci převzala já. Spolupracuji s lékaři Gynekologicko-porodnické
kliniky a Oddělení lékařské genetiky
MNUL.
Indikací k vyšetření plodu dětským
nefrologem bývá nejčastěji podezření
na vadu močového systému na základě
gynekologem prováděného screeningového sonografického vyšetření plodu
kolem 21. týdne gravidity. Dalšími indikacemi jsou vrozené vady močového
systému v rodinné anamnéze těhotné
ženy a výskyt vrozených vad jiných systémů u plodu.
V případě podezření na vrozenou vadu
močového ústrojí přicházejí těhotné
pacientky k vyšetření v nefrologické ambulanci cestou ultrazvukové vyšetřovny
Gynekologicko-porodnické kliniky MNUL
nebo přímo objednáním do ambulance
dětské nefrologie Dětské kliniky MNUL
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Močový měchýř a chlopeň zadní uretry
na základě
gynekologa.

doporučení

spádového

Jednoznačně nejčastějšími patologickými nálezy jsou dilatace dutého systému
ledvin, méně často nacházíme dilatace
dolních močových cest. Převážná část
nálezů má přechodný charakter, u některých plodů dochází k normalizaci
ještě během gravidity, u jiných během
kojeneckého období. Vzácně je nutné
řešit vrozenou vadu operací, která se
nejčastěji provádí v kojeneckém věku.
Mezi vadami postihujícími močový měchýř dominuje tzv. chlopeň zadní uretry
u chlapců, při které může dojít k závažnému postižení ledvinného parenchymu
s rizikem trvalého snížení funkce ledvin.
Méně často jsou diagnostikována cystická onemocnění ledvin. Nejčastějším
nálezem bývá obvykle jednostranná tzv.
multicystická dysplázie. Ledvina je zcela
nahrazena afunkčním útvarem složeným z četných cyst, normální ledvinná
tkáň chybí.
Urologické operace u dětí se v naší nemocnici bohužel neprovádějí z důvodu

Přechodná dilatace ledvinných pánviček,
příčný řez
dlouhodobé nedostupnosti dětského
urologa. Pacienty proto odesíláme po
domluvě k operačnímu řešení na pražské urologické kliniky.
Pacientkám, u jejichž plodu byla zjištěna závažná vada, doporučujeme porod
v perinatologickém centru naší nemocnice. Dítě je po narození sledováno a vyšetřováno v ambulanci dětské nefrologie Dětské kliniky v Ústí nad Labem.
MUDr. Jana Laubová
ambulance dětské nefrologie
Dětská klinika FZS UJEP a MNUL
K VYŠETŘENÍ JE MOŽNÉ SE OBJEDNAT
(S DOPORUČENÍM GYNEKOLOGA):
plody do 25. týdne gravidity - 3D
ultrazvuk Gynekologicko-porodnické kliniky: tel. 477 113 686
po 25. týdnu gravidity - 3D ultrazvuk Gynekologicko-porodnické
kliniky: 477 113 686
nebo ambulance dětské nefrologie: 477 112 307

www.kzcr.eu

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

DĚTSKÁ KARDIOLOGIE
Oddělení dětské kardiologie provozuje
svou činnost v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem již osmým rokem
(od roku 2012, kdy nahradilo soukromé zdravotnické zařízení provozované
v prostorách dětské polikliniky). Spektrum činností pracoviště je v souladu
s koncepcí oboru dle České kardiologické společnosti a je zaměřeno na poskytování ambulantní péče v oboru dětská
kardiologie. Oddělení je umístěno v budově D1 ve 2. nadzemním podlaží.
Pracoviště zajišťuje nepřetržitou 24 hodin dostupnou konziliární péči pro Dětskou kliniku Masarykovy nemocnice, ale
také poskytuje oborové zázemí pro jednotky intenzivní péče dalších dětských
oddělení v rámci Krajské zdravotní, a. s.,
(Děčín, Teplice, Most). Činnost pracoviště je zaměřena dále na diagnostiku
kritických srdečních vad na Neonatologické klinice Masarykovy nemocnice
a také v perinatologickém centru Krajské
zdravotní, a. s., v mostecké nemocnici.
Do spektra specializovaných odborných
činností patří diagnostika neurgentních
srdečních vad, prenatální kardiologie,
prevence ischemické choroby srdeční,
odborná konziliární péče pro dětská oddělení, dispenzární péče vybraných skupin nemocných a diagnostická a léčebná
péče oběhových onemocnění v dětském
věku. Důležitým partnerem pro oddělení
je Oddělení lékařské genetiky, pro které
je zajišťován screening vrozených srdečních vad.
Celkově má oddělení v evidenci 9153
pacientů, přičemž v roce 2019 přibylo
do evidence 1729 pacientů. Oddělení
provedlo v roce 2019 celkem 2870 ambulantních vyšetření pacientů, z toho
235 bylo u pacientů s významnou vrozenou srdeční vadou.
Důležitou oblastí jsou prenatální echokardiografická vyšetření, a to pro těhotné již od 12. gestačního týdne až do porodu. Oddělení zde úzce spolupracuje
s Oddělením lékařské genetiky. Počet
prenatálních vyšetření provedených
v roce 2018 byl 1528. V České republice podle dlouhodobých statistik Ústavu
zdravotnických informací a statistiky
v letech 2000 – 2015 je incidence vrozených vad u narozených dětí v rozmezí
357 – 477 na 10 000 živě narozených.
V roce 2015 to bylo 395 vrozených vad

MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA
na 10 000 živě narozených. Mezi vrozenými srdečními vadami je nejvíce zastoupena skupina vrozených vad oběhové soustavy, kterých bylo v letech 2000
– 2015 mezi 37 a 45 procenty, konkrétně v roce 2015 bylo takových vad 38 %.
Včasná a úspěšná prenatální diagnostika vrozených srdečních vad významně
zlepšuje šance dítěte jak na přežití po
porodu, tak i na celkovou kvalitu života.
V oblasti prenatální kardiologie se oddělení věnuje kromě diagnostiky vrozených srdečních vad ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou FZS
UJEP a MNUL také diagnostice a léčbě
poruch srdečního rytmu plodu.

Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, které je integrovaným
kardiologicko-kardiochirurgickým pracovištěm s celostátní působností. Pracoviště zajišťuje chirurgickou a katetrizační
léčbu pacientů z našeho oddělení. Účast
na odborných akcích pořádaných tímto
pracovištěm pomáhá dále rozvíjet znalostní a odborné zázemí oddělení.

Ve výčtu spolupracujících pracovišť nelze opomenout to nejdůležitější – Dětské kardiocentrum 2. lékařské fakulty

Dětská kardiologie posouvá své možnosti již před narození dítěte a systém
prenatální detekce vrozených srdečních
vad se neustále rozvíjí. Potenciál dětské kardiologie do budoucna je kromě
oblasti diagnostiky a léčby vrozených
srdečních vad a získaných srdečních
onemocnění také v prevenci a časné léčbě aterosklerózy, ve spolupráci s dalšími
obory a odděleními při léčbě již probíhající epidemie obezity v české dětské
populaci a také v rozvoji diagnostických
metod zaměřených na poruchy srdečního rytmu.

Aortální oblouk v dvojrozměrném
zobrazení srdce zdravého plodu

Na vedoucí pozici pracuje od roku 2012
MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA, v nedílném tandemu s MUDr. Filipem Kašákem. V posledních letech na oddělení
také působí MUDr. Vladimír Satrapa
a s oddělením úzce spolupracuje také
MUDr. Miroslav Jiránek.

MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA
primář
Oddělení dětské kardiologie
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GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ
ODDĚLENÍ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ

FETÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.

Gynekologicko-porodnické oddělení
Primář – MUDr. Peter Kraus
Tel.: +420 412 705 318
E-mail: peter.kraus@kzcr.eu
Vrchní sestra – Bc. Petra Ludviková
Tel.: +420 412 705 312
E-mail: petra.ludvikova@kzcr.eu
MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD
LABEM, o. z.

Gynekologicko-porodnická klinika
Přednosta kliniky:
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
Tel.: +420 477 112 314
E-mail: tomas.binder@kzcr.eu
Vrchní sestra kliniky – Iva Černá
Tel.: +420 477 112 124
E-mail: iva.cerna@kzcr.eu
Vedoucí perinatologického centra:
MUDr. Pavel Gerych
Tel.: +420 477 114 266
E-mail: pavel.gerych@kzcr.eu

Modifikovaná čtyřdutinová projekce srdce zdravého plodu s barevným
doplerovským zobrazením toku na mitrální a trikuspidální chlopni

Gynekologicko-porodnické oddělení
Primář – MUDr. Lukáš Pondělíček
Tel.: +420 417 519 841
E-mail: lukas.pondelicek@kzcr.eu
Vrchní sestra – Alena Silnicová
Tel.: +420 417 519 338
E-mail: alena.silnicova@kzcr.eu

NEMOCNICE TEPLICE, o. z.

Vyšetření je možno provést v rámci ultrazvukového screeningu
v I. trimestru.
V tomto období je posuzována základní anatomie srdeční - obraz komor
a síní, při dobrých akustických podmínkách i výtokové trakty srdce, dále
je hodnocen tok na trojcípé chlopni, kdy zpětný tok může být podmíněn
srdeční vadou nebo chromozomální odchylkou plodu.
V II. trimestru provádíme ECHO plodu v rámci druhotrimestrálního ultrazvukového screeningu. Je posuzována srdeční anatomie, komorový systém, komorové, síňové septum, výtokové trakty srdeční, aortální oblouk
a pravidelnost srdeční frekvence.
Při záchytu vrozené srdeční vady doplňujeme specializované echokardiografické vyšetření plodu, v případě závažné nebo kritické srdeční vady
je odeslána nastávající matka k vyšetření na Oddělení lékařské genetiky
v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.,
a do Dětského kardiocentra ve Fakultní nemocnici v Praze-Motole.

NEMOCNICE MOST, o. z.

VYŠETŘENÍ JE DOSTUPNÉ NA :

Gynekologicko-porodnické oddělení
Primář – MUDr. Jiří Krhounek
Tel.: +420 478 032 112
E-mail: jiri.krhounek@kzcr.eu
Vrchní sestra – Eva Janíková
Tel.: +420 478 032 115
E-mail: eva.janikova@kzcr.eu
Vedoucí perinatologického centra:
MUDr. Kateřina Fabichová.
Tel.: +420 476 173 486
E-mail: katerina.fabichova@kzcr.eu
NEMOCNICE CHOMUTOV, o. z.

Gynekologicko-porodnické oddělení
Primář – MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
Tel.: +420 474 447 337
E-mail: michal.zeman@kzcr.eu
Vrchní sestra – Šárka Zemanová
Tel.: +420 474 447 340
E-mail: sarka.zemanova@kzcr.eu

•
•
•
•

Oddělení dětské kardiologie, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., telefon 477 11 24 24
Dětské a dorostové oddělení, ambulance dětské kardiologie, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., telefon pro objednání
476 172 562 (volat v dopoledních hodinách)
Dětské a dorostové oddělení, ambulance dětské kardiologie, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplilce, o. z., telefon pro objednání
417 519 314
Dětské a dorostové oddělení, ambulance dětské kardiologie, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., telefon pro objednání
704 873 950 (volat pouze ve středu 9-16 hod.)

Vyšetření provádíme na základně žádanky vystavené ošetřujícím lékařem. Pokud vyšetření není ošetřujícím lékařem indikované, provádíme jej
jako vyšetření nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění
screeningové prenatální echokardiografické vyšetření (odpovídá výkonu 32410 pode Sazebníku zdravotních výkonů). Cena vyšetření ke dni
zveřejnění textu je 595 Kč vč. DPH. Je určeno těm těhotným klientkám,
u kterých není indikace k provedení ze zdravotních důvodů.

Redakce Statimu děkuje všem autorům za spolupráci na vzniku této přílohy.
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