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Chirurgické oddělení Krajské zdravot
ní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., jsme
podrobně představili v odborné příloze
Statim v roce 2015. Tehdy jsem popi
soval historii a aktuální stav děčínské
chirurgie. Bylo zevrubně popsáno per
sonální a stavební uspořádání, popsány
ambulantní provozy, lůžkové stanice,
operační sály, operativa obecná, lapa
roskopická a traumatologická. V sou
časném vydání některé věci rozšířím
a zkusím vypíchnout změny, které se
na chirurgickém oddělení děčínské ne
mocnice odehrály.

oddělení centrálních operačních sálů
a sterilizace. Po konkursním řízení
v červenci 2018 se primářem nového
oddělení stal MUDr. Ivan Náhlík a vrch
ní sestrou byla jmenována Mgr. Marti
na Švingrová. Toto řešení je přípravou
na organizaci péče na operačních sá
lech v připravované nové budově.

Snad největší organizační změnou,
která se v souvislosti s provozem chi
rurgického oddělení odehrála, bylo
v březnu 2016 uvedení oddělení steri
lizace, vedeného primářkou MUDr. An
nou Briestenskou, do samostatného
provozu. S odstupem 14 měsíců odešla
prim. Briestenská do důchodu, následo
valo oddělení operačních sálů – vznik

Další změnou byla nutnost uzavření části
lůžek pro odchod části sester mimo Kraj
skou zdravotní, a. s. (KZ). Tyto prostory
jsme využili v rámci rekonstrukce ne
mocnice pro provoz gastroenterologické
jednotky, provoz ambulance závodního
lékaře a dočasně i pro gynekologickou
ambulanci, nicméně tato lůžková kapa
cita nám chybí. Nyní se podařilo alespoň

V této souvislosti smekám před schop
nostmi a prací sester, které na součas
ném počtu lůžek, při obrovské intenzi
fikaci práce jsou schopny dělat velmi
kvalitně svou práci, a ještě jsou k paci
entům velmi vlídné.

Důležitá byla změna na pozici zástupce
primáře, kdy ji od roku 2017 zastává
MUDr. Jan Moravík, laparoskopista, en
doskopista a zapálený zastánce miniin
vazivní chirurgie.
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Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.

Zástupce primáře MUDr. Jan Moravík při práci na operačním sále
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Velmi pozitivní akce, akreditace SAK,
se pak odehrála v listopadu roku 2018.
Chirurgické oddělení v ní obstálo, stejně
jako celá nemocnice, a byli jsme první,
kteří v rámci společnosti Krajská zdra
votní certifikát akreditace SAK obdrželi.

LAPAROSKOPICKÁ OPERATIVA
V roce 1993 jsem provedl první laparo
skopické operace. Když jsem přicházel
na primariát do děčínské nemocnice,
bylo mou představou vybudování chi
rurgického oddělení, které v obecné chi
rurgii stojí na laparoskopické technice.
Nepřišel jsem někam, kde by o laparo
skopii nevěděli, cholecystektomie byla
standardní výkon, na oddělení byly dvě
laparoskopické věže fy Olympus, sice ne
nejmladší, ale dobře funkční. Postupně
jsme je po výběrových řízeních nahra
dili technikou fy Wolf, celkem 3 věžemi,
poslední byla zakoupena z evropských
projektů v roce 2008. Poté byla delší
pauza a bylo nutno přejít k náhradě této
techniky.
Prvním krokem bylo výběrové řízení
na jednu laparoskopickou věž v roce
2017 s požadavkem na 3D techniku.
Vítězem byla fa Radix s věží Storz. Velmi
rychle jsme se s novou technikou sžili
a zejména mladší kolegové ji vyžadují,
protože 3D zobrazení výrazně ulehču
je orientaci v operačním poli, kdy není
třeba si vytvářet třetí rozměr pomocí
kombinace postavení nástrojů a vlast
ní představivosti. To však nebylo vše
a s nástupem ICG imunofluorescence,
kterou jsme používali v robotické chi
rurgii pro verifikaci prokrvení resekátů
střeva a vytvořené anastomózy v ope
rativě pro karcinom rekta, jsme se roz
hodli tuto techniku získat jako doplněk
k věži Storz pro ICG imunofluorescenci
v operativě volného kolonu. Řešením

Sazba a grafická úprava:

2

5 lůžek zprovoznit jako „startovací“, což
znamená, že jsou na ně uloženi elektiv
ní pacienti ráno po příjmu před operací
a z těchto lůžek jdou na vlastní operaci,
a teprve po uvolnění lůžek na oddělení
se vrací z operačního sálu na standardní
lůžko oddělení.

Laparoskopická věž. Systém 3D + ICG modul. Pořízeno z grantu KZ
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SOUČÁSTÍ CHIRURGICKÉHO
ODDĚLENÍ JSOU:
Onkologická a proktologická
poradna
Úrazová ambulance
Obecná poradna
Traumatologická poradna
Mammologická poradna
Cévní poradna
Indikační poradna
Urologická ambulance
Ambulance hojení ran
Gastroenterochirurgická poradna
byl grantový program KZ, do kterého
jsme se přihlásili, součástí nákladů
byla tato technika. V tomto grantu jsme
ve dvouletém souboru sledovali využití
ICG techniky v operativě volného tlusté
ho střeva, protože tato oblast je ve svě
tovém písemnictví minimálně zdoku
mentována. Výsledek pro nás byl sice
zklamáním, ale i to je dobrá informace.
Blíže se k ní vrátím v odstavci o vědecké
činnosti.
Po dvou letech bylo vypsáno další vý
běrové řízení na náhradu původní la
parověže na druhém operačním sále.
Nyní jsme měli požadavek na 4K zobra
zení, nicméně v kombinaci s možnos
tí 3D zobrazení. Důvodem požadavku
na kombinaci s 3D byla skutečnost
možnosti použití na obou sálech bez
nutnosti stěhování věží. Ve výběrovém
řízení uspěla opět fa Storz, nicméně její
vítězství bylo vcelku jednoduché – kom
binace požadavku 4K/3D a ceny vedla

Chirurgická jednotka intenzivní péče
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Vrchní sestra děčínského chirurgického oddělení Bc. Šárka Patrovská
k tomu, že se jiný zájemce nepřihlásil.
Potud základní pracovní technika, snad
je vhodné dodat, že 3. věž slouží miniin
vazivní operativě traumatologické – tedy
artroskopické technice – její revitalizace
byla provedena před 3 lety a systém
WOLF nahradila fa Medin.
Vrátím se k vlastnímu laparoskopické
mu operování, do roku 2015 jsme pro
vedli v podstatě všechny standardní
intraabdominální výkony, snad s výjim
kou operací pankreatu a velkých jater
ních výkonů. Od roku 2015 lze uvést po
čet operací ročně – v uvedený rok jsme
provedli 768 laparoskopických operací
a v roce minulém již 968. Laparoskopic
ký standard – cholecystektomie, herni
ace třísla, appendektomie, kde jsme
na 100 % laparoskopicky provedených
operací – tedy pokud to povolí aneste
ziolog, výrazně jsme zvýšili frekvenci
operativy pro brániční herniace, kde
provádíme téměř kompletní operativu

KZ. Operativa žaludku je relativně vzác
ná, nicméně i tu jsme v zásadě převedli
na laparoskopickou techniku.
V oblasti bariatrické chirurgie jsme v po
sledních dvou letech přešli z plikace ža
ludku na sleeve resekce, provedli jsme
i minigastrický bypass, nicméně paci
entů není mnoho. Důvodem není ani
tak nedostatek pacientů, ale zejména
jejich koncentrace do Prahy a do Trut
nova. V oblasti benigních afekcí se kon
centrujeme na elektivní řešení kompli
kací divertikulární a Crohnovy choroby.
V oblasti malignit postupujeme dále
v řešení celého kolonu, vyjma kontinent
ních operací pro karcinom rekta. Tyto
výkony převádíme do Centra robotické
chirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, kde s kolegou Moravíkem
tvoříme polovinu chirurgického robotic
kého týmu. V této oblasti jsme se dopra
covali na 87 % laparoskopicky provede
ných operací.

NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.
V zásadě běžné resekce esovitého trač
níku postupně doplnily levostranné
hemikolektomie, obj. resekce trační
ku, ale výrazné soustředění jsme dali
do oblasti operací pravého střeva, kde
jsme původně používanou techniku
asistované resekce převedli na full la
paroskopickou pravostrannou hemiko
lektomii s intrakorporálně provedenou
anastomózou a následně jsme zavedli
koncept kompletní excise mezorekta
s D3 lymfadenektomií. Součástí tohoto
konceptu je i použití ICG imunofluo
rescence, nicméně výsledkem našeho
zkoumání v grantu je závěr, že u volného
kolonu nepřináší ICG IF zásadní výhody,
na rozdíl od operací pro karcinom rekta,
kde použití ICG IF přineslo snížení ana
stomotického leaku.

Trochu jsem se posunul na konec trávicí
trubice a na řadu přichází řešení kom
plikací po otevřených operacích – tedy
konkrétně kýl v jizvě. Z původně použí
vané techniky pouhé implantace intra
abdominální sítě jsme přešli na kom
binaci transparietálně šité kýlní branky
a následnou intraabdominální implan
taci meshe na sešitou jizvu.

Jeden z nadstandardních pokojů chirurgického oddělení v děčínské nemocnici
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Co se týče akutní laparoskopické opera
tivy, tak největší část je tvořena výkony
pro zánět kejklíku, další část zahrnuje
akutní řešení zánětlivých afekcí žluční
ku, a postupně se stalo pravidlem, že
pokud není jiných důvodů, je operace
pro náhlou příhodu břišní zahajována
laparoskopicky a podle vizualizace situ
ace v dutině břišní a zkušenosti opera
téra je výkon dokončen laparoskopicky
nebo zkonvertován na otevřený.

Tento postup vede k tomu, že výrazně
více náhlých příhod břišních je vyřešeno
laparoskopicky. Nevyhýbáme se ani ře
šení akutní divertikulitidy, a to jak pou
hou drenáží ve vhodných indikacích,
tak provedením Hartmanovy operace
laparoskopicky.
Domníváme se, a zahraniční zkušenosti
nám dávají za pravdu, že miniinvazivní
chirurgie je chirurgií nejen současnos
ti ale i budoucnosti, a tak se snažíme
tuto chirurgii propagovat a pokud je
zájem, pomáháme ji rozšiřovat na další
pracoviště. Příkladem budiž spoluprá
ce s teplickou chirurgií nebo chirurgií
strakonickou. Nejprve účast na našem
operačním sále, poté provedení operace
na sále zájemce a poté již jen asistence
s následně pouhým dohledem.

Chirurgická jednotka intenzivní péče

MUDr. Jan Rejholec je vedoucím chirurgické části Centra robotické chirurgie KZ

Zákrokový sálek v ambulanci chirurgického oddělení Nemocnice Děčín
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VĚDECKÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

DOTACE A NÁKUPY

Nedílnou součástí práce našeho oddě
lení je vědecká a přednášková činnost.

Chirurgická budova je z roku 1931 a z té doby také po
cházela okna. V roce 2016 se z dotačního programu
Ústeckého kraje okna vyměnila, což vedlo k výrazné
mu zlepšení tepelného komfortu na celém oddělení.
Vyměněn byl také dosluhující nábytek na sesternách,
na akutní úrazové ambulanci transportní vozík se
zábranami a vyšetřovací lehátko s hydraulickým pohonem. V ambulanci hojení ran je nové pedikérské
křeslo, v příjmové ambulanci nové vyšetřovací lůžko.
V roce 2019 byla na JIP vyměněna lůžka za nová s laterálním náklonem, nová odsávačka, na standardních
stanicích byla část lůžek vyměněna za elektricky po
lohovatelná, včetně kompletního příslušenství, a většina lůžek byla vybavena antidekubitními pasivními
matracemi. Doplněna byla
nová infuzní technika pro pa
renterální a enterální výživu.

Za posledních 5 let přednesli auto
ři z děčínského chirurgické oddělení
116 přednášek, v časopisech vyšlo
8 článků a jsme autory dvou kapitol
v knihách. Uvedené práce se z velké vět
šiny týkají miniinvazivní chirurgie, a to
jak laparoskopické, tak robotické vari
anty. Nejenom prezentace naší práce
na seminářích a kongresech v Čechách
a zahraničí, ale i organizace vzděláva
cích akcí je součástí uvedených aktivit.
Vyjma malých seminářů je podstatná
část úsilí věnována organizaci Děčín
ských chirurgických dnů. Tato akce byla
poprvé pořádána v roce 2010, třetí roč
ník v roce 2015 byl prezentován ve Sta
timu číslo 5/2015 a za uvedené období
jsme uspořádali další dva ročníky, tedy
IV. a V., vždy v období přelomu května
a června s využitím nádherné scenerie
děčínského zámku.
IV. ročník se konal 5.–6. června 2017,
novinkou byla organizace vlastními si
lami Krajské zdravotní, což se velmi
osvědčilo. Akce byla zaštítěna hejt
manem Ústeckého kraje, primátorkou
města Děčín a předsedou představen
stva Krajské zdravotní. Zúčastnilo se

NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.

Děčínské chirurgické dny – vpravo předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák
ho 147 účastníků, předneseno bylo
34 lékařských sdělení a 14 sesterských
přednášek. Autoři se rekrutovali nejen
z řad lékařů a sester Krajské zdravotní,
ale též z klinik a oddělení celé republiky
a sousedního Slovenska. Součástí akce
byla prezentace robotického systému
da Vinci Xi, která byla taktéž přístupná
laické veřejnosti. Nedílnou součástí
byla taktéž společenská část zahrnující
golfovou procházku a společenský večer
v zámeckých místnostech.
V. ročník Děčínských chirurgických
dnů byl pak pořádán minulý rok
27.–28. května taktéž v prostorách dě
čínského zámku s malou úpravou v lo
kalizaci přednáškových prostor. Záštitu
nad akcí převzali hejtman Ústeckého
kraje, primátor města Děčín a generální
ředitel Krajské zdravotní, a. s. Účastní
ků lehce přibylo, celkem 170 partici
pujících a akce byla funkčně rozdělena

na dvě části – první den byl zorganizo
ván z přednášek účastníků z celé ČR,
Slovenska a kolegů ze zahraničí. Před
neseno bylo celkem 37 lékařských před
nášek od špičkových chirurgů a 13 se
sterských prezentací. Pokud mohu být
neskromný, účast a kvalita přednášek
splnily velmi vysoký standard a mini
málně se vyrovnaly jiným, vyhlášeným
celostátním akcím.
Den druhý byl komornější a byl více vě
nován přednáškám z Krajské zdravot
ní, a. s., a zejména mladších kolegů tak,
aby získali své ostruhy v přednáškové
činnosti. Standardní golfová vycház
ka se nyní odehrála v golfovém resortu
v Ústí nad Labem na Terasách a novin
kou byl společenský večer pořádaný pod
otevřeným nebem v Růžové zahradě dě
čínského zámku, který vyvolal množství
pozitivních ohlasů. Uvidíme tedy, jak se
nám bude dařit v roce 2021.

sloupy v rekonstruovaných prostorách
budovy E, kde vznikla sterilizace, která
měla těmto sálům sloužit.
Kolem roku 2006 pak vznikla další stu
die, která prezentovala pavilon intenziv
ní medicíny, který byl lokalizován k patě
pavilonu I, tehdy se hovořilo o cca půl
miliardě nákladů, a zbyly z ní pouze
skicy. Poté na dlouhou dobu tyto myš
lenky umlkly a až nutnost řešit ventilaci
na operačních sálech vedla k znovuote
vření myšlenky na nové operační sály.
Byl vybrán projektant, který umístil tuto
budovu do oblasti původně uvažované,

Staniční sestra stanice D Jana Kulštejnová

tedy za budovu E, nad RTG přístavbu.
Bohužel, projektant se příliš nevyznal
v medicínské problematice a projekt ne
splňoval současné medicínské a hygie
nické požadavky.
Z toho vedla krátká myšlenka navázat
spolupráci s Ing. architektem Homol
kou, který situaci pojal zcela jinak –
umístil budovu budoucích operačních
sálů do prostoru mezi pavilon E a bývalé
dětské oddělení, rozšířil projekt o emer
gentní příjem, centrální sterilizaci, ARO
a intenzivní péči. Nedílnou součástí pak
byla konstrukce komunikačního tubusu

MUDr. Jan Moravík na kongresu EAES
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Co já vím, tak předstupněm mělo být
vybudování nové nemocnice na konci
80. let minulého století. Z tohoto zámě
ru zbyl pouze pavilon I, jako jedno křídlo

tzv. mercedesové hvězdy, jejíž tvar měla
nová nemocnice mít.
Zhruba v roce 2004 byla vypracová
na studie, která nové sály umisťova
la do volného prostoru nad přístavbu
RTG budovy. Z tohoto záměru zůstaly jen
torza budoucího výtahu a dimenzované

www.kzcr.eu

V procesu projektování docházelo po
stupně ke změnám ve smyslu rozšíření
rekonstrukce původní budovy dětského
oddělení, toto bylo posléze zavrženo
ve prospěch její demolice a výstavby
nového pavilonu, kam by bylo přesu
nuto oddělení hemodialýzy a gynekolo
gicko-porodnické oddělení.
Vzhledem k přepracování celého do
pravního režimu v nemocnici v souvis
losti s tímto projektem a nutnosti za
jištění dostatečných parkovacích ploch
u emergentního příjmu bylo rozhodnuto
o demolici budovy prádelny a staré pa
tologie a na jejím místě vyroste dvou
podlažní parkoviště pro zaměstnance
a pacienty emergency. V současné době
je vybrán administrátor zakázky, a tak
tedy snad letos začneme.

A NAKONEC

CO DÁLE?
Jako červená nit se historií děčínské chi
rurgie nese snaha o rekonstrukci chirur
gických sálů.

mezi budovou operačních oborů a pavi
lonem interní medicíny, o což se snaží
me minimálně 20 let.

Vizualizace – pohled na areál děčínské nemocnice po dokončení plánované výstavby

S koncem roku 2019 ukončila svoji chi
rurgickou dráhu MUDr. Eliška Vítová,
nejprve anesteziolog a poté dvouates
tovaný chirurg, dlouholetá zástupkyně
primáře chirurgického oddělení, skvělý
chirurg v otevřené chirurgii, po nástupu
laparoskopie excelentní laparoskopist
ka, vedoucí síla na poli mamoonkochi
rurgie, učitel a vzor mnoha začínajících
chirurgů nejen v děčínské nemocnici.
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CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. Eliška Vítová se narodila v roce
1946 v Hradci Králové, tehdejší dva
náctiletku absolvovala v Ostravě a svá
studentská léta zakončila na lékařské
fakultě na Vinohradech mezi lety 1964
a 1971.
Po promoci nastoupila do Nemocnice
Rumburk na chirurgické oddělení, kde,
jak bylo v té době zvykem, anestezii ved
li chirurgové. MUDr. Vítová odešla v roce
1974 z anesteziologie, poté porodila
dvě dcery a v roce 1976 složila 1. ates
taci z chirurgie. 2. atestaci z chirurgie
pak složila v roce 1988 a v roce 1993
přešla z rumburské chirurgie na chirur
gické oddělení děčínské nemocnice.
Tam pracovala jako zástupkyně primáře,
nejprve prim. MUDr. Briestenské, potom
prim. MUDr. Zdeňka Jirky a po roce 2000
mě až do roku 2007, kdy ji na tomto
postu vystřídal MUDr. Ivan Náhlík. Dále
však pracovala na chirurgickém oddě
lení a plně se ponořila do problematiky
mamoonkochirurgie, vybudovala funkč
ní mamologickou poradnu a vychovala
2 své následovnice.
Jménem svým, jménem mých kolegů
a kolegyň, jménem sestřiček, sálového
personálu, sanitářů a zejména jménem
všech pacientů, kteří Ti, Eliško, prošli
rukama, Ti děkujeme a přejeme klidné
časy a hlavně zdraví.
MUDr. Jan Rejholec, primář
Chirurgické oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

MUDr. Eliška Vítová

MUDr. JAN REJHOLEC

PRIMÁŘ CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.

Vzdělání a kurzy
1979–1985 FVL UK Praha,
obor terapie
1989 I. atestace, obor chirurgie
1994 II. atestace, obor chirurgie
1992 Kurz laparoskopické chirur
gie, Praha, Nemocnice Pod Petří
nem
1993 Licence ČLK v digestivní en
doskopii
1996 Kurz TEM, fa WOLF, Nemocni
Prim. MUDr. Jan Rejholec
ce Kyjov
1997 Kurz laparoskopické hernio
plastiky, Olomouc
2000 Kurz laparoskopické kolorektální chirurgie, Štrasburk
2001 Kurz metabolické péče v chirurgii, Brno IPVZ
2003 Kurz bariatrické chirurgie, I. chir. klinika, Praha
2007 Kurz manažerských kompetencí B.I.B.S.
2007 Kurz ECDL
2008 Kurz robotické chirurgie dVS, Štrasburk
2009 Kurz robotické chirurgie, University medical center Hackensack,
USA
2014 Kurz robotické chirurgie, Paříž
2015 Kurz robotické chirurgie, Berlín
2015 Kurz robotické chirurgie dVS Xi, Štrasburk
Průběh zaměstnání
1985–2000 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Chirurgická klini
ka IPVZ
1985–1992 Sekundární lékař septické stanice chirurgické kliniky
1992–2000 Vedoucí lékař laparoskopické operativy chirurgické kliniky
1994–2000 Vedoucí lékař jednotky intenzivní péče chirurgické kliniky
2000–2007 Primář chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, p. o.
od 2007 Primář chirurgického oddělení KZ, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
od 2008 Vedoucí chirurgické části Centra robotické chirurgie KZ, a. s.
od 2014 Proktor robotické viscerální chirurgie pro střední a východní Ev
ropu
Soudní znalec v oboru chirurgie, specializace laparoskopická chirurgie,
člen ČCHS, člen výboru laparoskopické sekce, člen onkochirurgické sek
ce, bariatrické sekce, koloproktologické sekce, sekce intenzivní medicí
ny, člen ČSARIM, člen EAES.

Redakce děkuje primáři chirurgického oddělení MUDr. Janu Rejholcovi
za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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