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MAGNETICKÁ REZONANCE V NEMOCNICÍCH
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Pracoviště magnetické rezonance (MR) ve všech odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., provádí vyšetření hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Poskytují
svým pacientům péči na maximální možné úrovni při použití nejmodernějších MR
přístrojů 1,5 či 3 Tesla.
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• MR mozku, míchy a páteře v celém
spektru vyšetření,
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• MR muskuloskeletálního systému se
zaměřením na zobrazení kloubů,
• MR pánve, zahrnující zobrazení dělohy a jiných pánevních orgánů a jejich
patologií,

Emeritní primář MUDr. Milouš Derner

• MR jater a hepatobiliárního traktu,
zahrnující pacienty s cirhózou, jaterními tumory a difuzními jaterními lézemi,

Magnetická rezonance plodu

• MR pankreatu a MR cholangiografie
(MRCP), zahrnující pacienty se žlučovými kameny, pankreatickými cystami a tumory,

JAK MR PROBÍHÁ?

• MR břicha, zahrnující zobrazení ledvin a nadledvin, dále speciální vyšetření střeva
formou MR enterografie,

Magnetická rezonance je velký přístroj,
tvarem připomínající obvykle tunel, který
vytváří silné magnetické pole kolem pacienta a vysílá pulsy radiofrekvenčních
vln. Některé MR přístroje nemají typický
tvar tunelu a jsou více otevřené, což vyhovuje zejména pacientům se strachem
z uzavřených prostor (klaustrofobie).

• MR prostaty, zahrnující multiparametrické zobrazení a navigaci pro biopsii prostaty pomocí MR/TRUS fúze,
• kardiovaskulární MR, zahrnující pacienty s arytmogenní dysplazií pravé komory
(ARVD), hypertrofickou kardiomyopatií, ischemickou kardiomyopatií, myokarditidami a vrozenými vadami srdečními,
• MR prsů při nádorových onemocněních,
• MR angiografie v celém spektru vyšetření,
• MR plodu od 2. trimestru těhotenství, které je indikováno na základě UZ vyšetření.

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT:
• MR je diagnostické vyšetření, které tvoří detailní obrazy prakticky jakékoliv struktury či orgánu lidského těla.

Silné magnetické pole vytvořené MR
přístrojem způsobuje, že se atomy vodíku v lidském těle uspořádají ve stejné
orientaci. Radiofrekvenční pulsy vyslané
z MR přístroje vychýlí tyto atomy z jejich
pravidelného uspořádání. Po skončení

JÍDLO/PITÍ: Můžete jíst, pít a brát léky
jako obvykle.

• Obrazy vytvořené MR mohou zobrazit orgány, kosti, svaly a cévy.

OBLEČENÍ: Je třeba se svléci do spodního prádla a odložit osobní věci. Je třeba rovněž odstranit všechny piercingy,
sejmout šperky, případně další osobní
předměty a nejlépe je ponechat doma.

Vyšetření magnetickou rezonancí (MR)
je neinvazivní zobrazovací vyšetření,
které vytváří detailní obrazy téměř všech
vnitřních struktur lidského těla, zahrnující orgány, kosti, svaly a cévy. MR přístroje vytváří snímky těla za pomoci velkých
magnetů a radiofrekvenčních pulzů.
Během MR vyšetření se netvoří ionizující záření, jako je to např. u RTG snímků.
Tyto snímky poskytnou lékařům podstatné informace při posouzení zdravotního
stavu a při plánování léčby. MR vyšetření
může trvat od 15 do 90 minut.

Přednosta Radiologické kliniky Fakulty
zdravotnických studií UJEP v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

www.kzcr.eu

radiofrekvenčního pulsu se atomy vrací
zpět do svého pravidelného uspořádání. Tato změna orientace vytváří typický
signál pro různé tkáně. Tyto signály jsou
zachyceny MR přístrojem a převedeny
do obrazů, které ukazují stav, resp. případné onemocnění vyšetřované části
těla. Tyto obrazy pak hodnotí lékař radiolog na obrazovce počítače.
MR vyšetření může být použito místo
vyšetření počítačovou tomografií (CT),
zejména při vyšetření některých orgánů a měkkých tkání. MR vyšetření lépe
zobrazuje rozdíly mezi jednotlivými

Nádor mozku

měkkými tkáněmi a lze lépe posoudit
patologické stavy. Protože se nepoužívá
ionizující záření, není zde riziko ozáření
během MR vyšetření.
Omezením proti CT je délka vyšetření, limitovaná velikost vyšetřované části těla
a zejména řada stavů, při kterých z bezpečnostních důvodů nelze MR provést.
Kvalita zobrazení je nejlepší ve středu
magnetu. To je důvod, proč je vyšetřovaná část těla umístěna vždy uprostřed
délky tunelu MR přístroje.

JAK SE PŘIPRAVIT NA MR VYŠETŘENÍ?

• MR využívá magnetické pole a radiofrekvenční pulsy k tvorbě obrazů v počítači.
MR nevyužívá radiaci či ionizující záření.

CO JE MR?

Výhřez bederní páteře

CO MŮŽETE OČEKÁVAT: Během vyšetření
budete uvnitř velkého osvětleného tunelu, který je otevřen na obou koncích. Je
třeba ležet klidně a nehýbat se během
celého vyšetření, aby bylo dostatečně
kvalitní. Během vyšetření může vytvářet
MR přístroj silný hluk, budete mít sluchátka nebo obdržíte špunty do uší.
ALERGIE: Některá MR vyšetření vyžadují
podání kontrastní látky do žíly. Pokud
jste měl/a alergickou reakci (zejména

na MR kontrastní látku), je třeba toto
oznámit. V případě potřeby dostanete
adekvátní preventivní léčbu.
KLAUSTROFOBIE: Pokud nemůžete absolvovat standardní MR vyšetření pro
klaustrofobii (strach z uzavřených prostor, výtahů), je třeba toto oznámit. Budete vyšetřeni po premedikaci odstraňující úzkost. Způsob a podmínky vyšetření
závisí na praxi jednotlivých pracovišť.
SILNÉ MAGNETICKÉ POLE: Protože budete umístěn/a do silného magnetického
pole, musíte informovat vašeho lékaře
a personál o každém kovu či implantátu, který máte případně v těle. Je třeba
tuto informaci znát před objednáním vyšetření. V magnetickém poli se může implantát ohřát či uvolnit, případně může

dojít k jeho zničení. Je třeba detailně posoudit typ a lokalizaci implantátu/kovu
v těle. Jen tak lze zjistit, zda můžete bezpečně podstoupit MR vyšetření. Pokud
tato informace není známa při objednání MR vyšetření, může být toto zrušeno či
přeobjednáno do doby, než dostaneme
všechny potřebné informace.
TĚHOTENSTVÍ: Pokud jste těhotná či
můžete být těhotná, je třeba upozornit
vašeho lékaře. Dosud nejsou známy informace o poškození plodu během MR
vyšetření. Z preventivních důvodů, pokud je to možné, MR vyšetření neprovádíme v prvním trimestru těhotenství.
V závislosti na typu vašeho vyšetření
může být požadována speciální příprava, o které budete informován/a.
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

PŘI OBJEDNÁNÍ VYŠETŘENÍ JE EXTRÉMNĚ DŮLEŽITÉ OZNÁMIT VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ SKUTEČNOSTI:

TEPLICE

• Máte kardiostimulátor nebo náhradu
srdeční chlopně.

První přístroj, který byl v našem kraji instalován, byl Magnetom P8 firmy
Siemens na RDG oddělení v Teplicích
v listopadu 1992. Do rutinního provozu
byl uveden v roce 1993.

• Máte jakýkoliv typ implantabilní pumpy, jako je např. inzulinová pumpa.
• Máte v těle kovové destičky, hřeby,
šrouby, implantáty, chirurgické svorky
nebo klipy pro aneuryzma.

Do října 2002 bylo v Teplicích vyšetřeno
na 33 000 pacientů. Jednalo se o permanentní magnet o síle 0,2 Tesla. Přístroj
vážil desítky tun a měl relativně malé
gantry. Nižší intenzita magnetického
pole neumožňovala dosáhnout takové
rozlišovací schopnosti, jako mají přístroje vybavené silnými supravodivými
magnety. Na druhou stranu měl přístroj
výborný tkáňový kontrast. Pro provoz nepotřeboval dodávku elektrické energie
a samozřejmě ani obnovu helia, a tak
provoz nebyl nákladný.

• Jste těhotná či si myslíte, že můžete
být těhotná.
• Měl/a jste střelné poranění.
• Máte kovový fragment kdekoliv v těle.
• Nejste
schopen/schopna
po dobu 30 až 60 minut.

ležet

• Máte piercing kdekoliv na těle.
• Máte permanentní make-up nebo
tetování.

Ovládací konzole používaná při vyšetření magnetickou rezonancí

CO SE DĚJE BĚHEM VYŠETŘENÍ?
MR vyšetření může být provedeno ambulantně nebo během hospitalizace.
Přestože se jednotlivé typy vyšetření liší,
obecně bude probíhat přibližně v těchto
krocích:

laborant předávat přes komunikační
zařízení a uslyší vaše odpovědi. Budete mít k dispozici komunikační balonek
a možnost kdykoliv během vyšetření
upozornit laboranta na možný problém.

• Budete požádán/a o svlečení do jednoduchého oděvu (nesmí mít potisky,
knoflíky atp.). Je třeba sundat šperky,
brýle, naslouchátka, spony do vlasů, odnímatelné zubní náhrady a jiné předměty, které mohou ovlivnit vyšetření.

• Dostanete sluchátka či zátky do uší,
protože během vyšetření může vznikat
velký hluk a vibrace.

• Pokud bude potřeba aplikovat kontrastní látku, zavede vám personál kanylu do žíly na ruce. U některých vyšetření
se podává kontrastní látka perorálně
a vypijete ji.
• Budete ležet na vyšetřovacím stole,
který se zasouvá do tunelu MR přístroje.
K uložení do správné polohy a zamezení
zbytečných pohybů lze použít klíny a fixační pásky.
• Laborant bude ve vedlejší místnosti
(ovladovna), kde je umístěna ovládací
konzole MR. Budete pod nepřetržitou
oční kontrolou přes okno mezi ovladovnou a vyšetřovnou. Pokyny vám bude

• Během vyšetření v magnetickém poli
uslyšíte klapavé zvuky, které vznikají během radiofrekvenčních pulsů vysílaných
přístrojem.
• Je velmi důležité během vyšetření ležet
klidně a nehýbat se, protože pohyby mohou zcela znehodnotit vyšetření.
• Během vyšetření dle potřeby a v různých intervalech vás může laborant
požádat o zadržení dechu na několik
sekund. Typicky jde o vyšetření břišní
dutiny či srdce. Vždy vám oznámíme,
kdy již můžete dýchat.

chuť či chuť kovu. Vzácně pocit na zvracení. Tyto pocity obvykle trvají jen několik vteřin.
• Upozorněte laboranta, pokud byste
měl/a dýchací obtíže, pocit otoku, bušení srdce.
• Na konci celého vyšetření vám vyjmeme kanylu z ruky.
• Děti a pacienti s klaustrofobií mohou
být sledováni anesteziologem k zajištění hladkého průběhu vyšetření.
MR vyšetření je nebolestivé, ale protože
jde o relativně dlouhé vyšetření, můžete
se cítit nepohodlně. Pokud trpíte například bolestmi zad, mohou být během vyšetření výraznější. Vždy se snažíme, aby
vyšetření bylo co nejkratší a zajistit vám
maximální komfort.
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.
přednosta kliniky
Radiologická klinika Fakulty
zdravotnických studií UJEP v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z.

• Během podání kontrastní látky můžete
pociťovat různé vjemy, které jsou velmi
individuální. Můžete cítit aplikaci kontrastní látky do žíly, pocit chladu, slanou

HISTORIE MAGNETICKÉ REZONANCE V ÚSTECKÉM KRAJI
Magnetická rezonance je modalita, bez
níž si již nedovedeme v současné době
představit provoz nejen RDG oddělení,
ale i ostatních oddělení nemocnice.
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Magnetická rezonance je například nenahraditelná při vyšetření podvěsku
mozkového, epilepsie, roztroušené sklerózy, nádorů kmene, krční oblasti, kostí

a kloubů a v řadě případů i pánve a jater. Stručné dějiny magnetické rezonance v nemocnicích v Ústeckém kraji jsou
následující:

www.kzcr.eu

Klinicky byl přístroj využitelný především
při vyšetření mozku a páteře, s jistým
omezením i kloubů, dále pánve a velmi
omezeně i jater. Proč byl druhý přístroj
v celé ČR instalován do okresní nemocnice, která navíc neměla a nutně potřebovala CT, je obestřeno záhadou a mýty

Zástupce vedoucí radiologické asistentky v Nemocnici Teplice Štěpánka Tauchmanová
tak typickými pro 90. léta dvacátého
století. Nicméně přístroj díky nadšení
řady pracovníků RDG v Teplicích, zejména MUDr. Magdalény Frajsové, byl rychle
uveden do provozu a využíván v širokém
spádu od Hradce Králové po Karlovy

PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE NEMOCNICE TEPLICE
Pracoviště magnetické rezonance má v Nemocnici Teplice tradici od roku
1993. Tehdy byl na oddělení instalován přístroj s permanentním magnetem
o indukčnosti pole 0,2 Tesla, jako v pořadí druhý v ČR. Z dnešního pohledu bylo vyšetřování pomalé, HW zcela specifický, SW vybavení odpovídající
a velmi omezené, zkušenosti žádné. Postupem času se nicméně podařilo
zapojit přístroj do rutinního provozu a do konce své působnosti v roce 2005
na něm bylo vyšetřeno mnoho tisíc pacientů takřka z celé České republiky.
V roce 2005 byl, jako již velmi zastaralý, nahrazen novým přístrojem s heliovou technikou a magnetem s indukčností 1,5 Tesla. Výrazně modernější HW
i SW umožnily výrazný rozvoj diagnostiky včetně vyšetření cév celého těla, zažívacího traktu orgánů dutiny břišní a kloubů. To vše se přidalo k zavedenému zobrazení páteře, mozku a míchy, které bylo rozšířeno o řadu moderních
sekvencí. Další změnu přinesl rok 2014, kdy se po rozsáhlé modernizaci přístroj magnetické rezonance opět posunul na současnou špičku MR skenerů
s indukčností 1,5 Tesla. Nyní umožňuje použití nejmodernějších SW aplikací,
a díky tomu se efektivně zkracuje anebo zkvalitňuje každé vyšetření. Bohužel, současně s postupnou modernizací techniky se přesně opačný trend dostavuje u personálu, který pracoviště obsluhuje. Lékařů je stále méně, léta
jim naopak přibývají a sil citelně ubývá. Alespoň, že tým zkušených radiologických asistentů je prozatím naštěstí stabilní.
Naše snaha personálně zesílit a omládnout, na tak krásném pracovišti jako je
MR v Teplicích, zatím není úspěšná. Jen díky vydatné pomoci kolegů z Hradce
Králové a z Nemocnice Na Bulovce se nám daří zachovat alespoň současný
provozní standard. Nezbývá než věřit, že se objeví noví, mladí lékaři a nám
se zdaří návrat k normálu. Stojíme o to.
MUDr. Přemysl Pavelčík, primář
Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Teplice, o. z.

Vary, zejména pak lékaři neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem.
Vzhledem k tomu, že až do roku 2000
nebyl v teplické nemocnici instalován
CT přístroj, byla všechna traumata mozku akutně řešena na MR, takže vznikla
unikátní sestava traumat mozku primárně vyšetřených na magnetické rezonanci, asi největší na světě. Pozdějším
porovnáním s CT se ukázalo, že MR vyšetření objevilo mnohem více ložisek
poranění než CT včetně sekundárních
změn mozkového kmene. Vyšetření bylo
ale dlouhé, vyžadovalo tlumení pacienta a větší přesnost MR neměla na léčbu
vliv. Výjimkou byly difuzní axonální léze
při porušení nervových vláken mozku
s typicky negativním CT nálezem. Pacient byl v bezvědomí a toto poranění lze
potvrdit většinou až při MR vyšetření.
Tento permanentní magnet by mohl fungovat ještě desítky let, ale v roce 2002 byl
již morálně zastaralý, a proto počátkem
roku 2004 koupila nemocnice od firmy
Siemens magnetickou rezonanci 1,5 T
Magnetom Avanto, který v té době patřil
ke špičkovým přístrojům a umožňoval
vyšetření již celého těla, tedy včetně
břišních orgánů, střev i cév v jakékoli
lokalizaci. Tento přístroj byl uveden do
provozu v roce 2005. Proti tomu předchozímu měl řadu cívek i vyšetřovacích
sekvencí, které vedly k dalšímu zpřesnění diagnózy. V roce 2014 byl proveden
upgrade na Magnetom Avanto FIT, kdy
se zvýšil počet kanálů z 8 na 40 a tím
i přesnost a kvalita zobrazení přístroje.
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ÚSTÍ NAD LABEM
V roce 2003 byl v rámci přestavby Masarykovy nemocnice zakoupen MR přístroj
Symphony 1,5 T. Jednalo se tehdy o přesun celého RDG oddělení do nových
prostor v areálu na Bukově a současně
o digitalizaci celého oddělení.
Tento přístroj firmy Siemens umožňoval vyšetření všech orgánů lidského
těla a díky zájmu kliniků byl rychle využíván. Například jako první v ČR se začalo provádět MR vyšetření střev, které
zcela nahradilo klasické RTG vyšetření
s baryem. Ve spolupráci s neurochirurgickým oddělením byly zavedeny
zcela nové metody vyšetřování mozku,
například traktografie (vyšetřování nervových drah) nebo funkční magnetická
rezonance (vyšetření zobrazující oblasti
mozkové kůry, které právě pracují, například centra řeči, pohybu atd.). Jako jedni z prvních v ČR jsme zavedli i perfuzní
vyšetření mozkových nádorů. Toto vyšetření prokrvení mozku má význam při
odlišení zhoubných a nezhoubných nádorů. Dále při pooperačních kontrolách
k odlišení recidivy nádoru od nekrózy
mozku po ozáření. Hojně byla využívána
MR angiografie jak mozkových tepen,
bez nutnosti podat kontrastní látku, tak
i tepen v ostatních částech těla, nejvíce
dolních končetin zejména u těžce kalcifikovaných tepen. Nelze zapomenout
na rutinní vyšetřování MR srdce zejména viability srdečního svalu po infarktu
myokardu. Zpřesňuje rozhodnutí, zda
je pacient vhodný k operaci a našití by-passu. MR srdce se ale provádí i z řady
dalších indikací v úzké spolupráci

CHOMUTOV
RADIOLOGICKÁ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM
A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
Máme tým zkušených odborníků, kteří jsou vyškoleni pro vyšetření všech
oblastí těla. Provádíme vyšetření centrální nervové soustavy, muskuloskeletálního systému, břicha se zahrnutím hepatobiliárního systému, pankreatu, gastrointestinálního systému, ženské a mužské pánve. Samozřejmostí
jsou angiografická vyšetření. V rámci specializovaných center lze provést MR
srdce, plodu či hrudníku. V rámci mezioborové spolupráce jsme v kontaktu
s ostatními klinikami a odděleními.
Provádíme vyšetření nejen pro pacienty hospitalizované v Krajské zdravotní, a. s., ale i pro ambulantní lékaře z celého Ústeckého kraje. Každý týden
probíhají radioklinické vizity s diskuzí nad vyšetřeními v rámci komplexního
cerebrovaskulárního centra pro neurologii a neurochirurgii, dále pro komplexní onkologické centrum, pneumoonkochirurgické centrum, kardiovaskulární centrum a kliniky (pediatrická, ORL, urologická a další). Pro spolupracující lékaře ostatních závodů Krajské zdravotní jsme schopni provádět
teleradiologické konzultace.
Na klinice pracuje 24 kmenových lékařů (z toho 18 s plnou kvalifikací),
29 radiologických asistentů, 10 sester a 4 administrativní pracovnice. Provoz MR pracovišť MNUL funguje pro objednané pacienty ve všední dny
od 7.00 do 20.00 a o víkendech ve dvou směnách.
Akutní vyšetření poskytujeme v nepřetržitém režimu. Měsíčně provedeme
více než 1 200 vyšetření.
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta, Radiologická klinika UJEP a MNUL

s Kardiologickou klinikou v Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem.
Lékaři z RDG oddělení Masarykovy nemocnice přivítali nákup MR Symphony
jako novou modalitu s nadšením a nebylo vzácné, že se v 6 hodin večer kolem
přístroje „potulovalo“ 4–5 kolegů, kteří
měli být již doma…

V roce 2009 byl zakoupen druhý
1,5 T MR přístroj Siemens Magnetom
Avanto, který provádí stejnou diagnostiku, jako byla zmíněna u MR Symphony.
Vzhledem k 18 kanálům jde o další zlepšení a zpřesnění MR obrazu. V současné
době ale i tento přístroj již zastarává
a v nejbližší době je plánováno pořízení
modernějšího MR přístroje.
V roce 2016 byla nahrazena původní
MR Symphony novým, nyní již 3 T přístrojem Ingenia firmy Philips. Díky vyšší
síle magnetického pole poskytuje tento
přístroj ještě kvalitnější obrazy, zejména při zobrazení kloubů, kde je možno
diferencovat i drobné defekty chrupavky, a dále při zobrazení cév. Používá se
i celotělové MR vyšetření, zejména při
hledání zánětlivých ložisek u dětí, nebo
tumorů u dospělých. Také vyšetření srdce a mozku je podstatně kvalitnější než
na předchozích MR přístrojích.

Magnetická rezonance na Radiologické klinice UJEP a MNUL – vpravo přednosta kliniky
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., vlevo vedoucí radiologický asistent Petr Košťál
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Díky zakoupení 3 T přístroje získala Radiologická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem nejvyšší stupeň
akreditace s možností výuky mladých
kolegů v radiologii.

www.kzcr.eu

Ředitelka zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Irena Voříšková (uprostřed) s primářkou radiodiagnostického oddělení
chomutovské nemocnice MUDr. Dagmar Kollertovou a MUDr. Miloušem Dernerem, toho času koordinátorem péče v radiodiagnostice v KZ
V roce 2018 byl zakoupen 1,5 T přístroj
Ingenia firmy Philips do nemocnice
v Chomutově. Přístroj postupně začal fungovat 5 dnů v týdnu v širokém

spektru vyšetření nervového systému,
MR kloubů i břicha a pánve. Je vybaven
množstvím cívek, mimo jiné i cívkou
prsní v návaznosti na mamografický

screening, který se na radiodiagnostickém pracovišti v Nemocnici Chomutov
jako jediném v celé Krajské zdravotní, a. s., provádí.

PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE NEMOCNICE CHOMUTOV
Činnost magnetické rezonance v chomutovské nemocnici byla zahájena v prosinci roku 2018 zkušebním provozem. Již
od počátku byl vyčleněn tým sedmi pracovníků.
První zaškolení základním spektrem vyšetření proběhlo v listopadu 2018, druhé zaškolení dalším blokem vyšetření proběhlo v září 2019, vše pod vedením prim. MUDr. Jaromíra Frydrycha. Velkou pomocí nám byli radiologičtí asistenti z pracoviště MR MNUL společně s prim. MUDr. Miloušem Dernerem. Absolvovali jsme zaučení, školení a postupně pod dohledem kolegů z Ústí nad Labem jsme sbírali zkušenosti. Od září 2019 jsme dokonce zaškolovali a předávali zkušenosti
kolegyním z mostecké nemocnice, jelikož na leden 2020 bylo plánováno zprovoznění pracoviště magnetické rezonance
v Nemocnici Most.
Každý měsíc počet provedených vyšetření postupně narůstal, až dosáhl více než počátečního dvojnásobku (t.č. provádíme průměrně 350 výkonů měsíčně). Navzdory narůstajícímu počtu výkonů jsou objednací lhůty stále dlouhé, v současné
době cca 2 měsíce. Vyšetření jsou časově (a pro klienty mnohdy i psychicky) velmi náročná. Zájem klinických lékařů
o vyšetření magnetickou rezonancí je vysoký, a to nejen z hlediska snazší dostupnosti, ale i kvůli případným kontraindikacím ostatních radiologických metod (alergie na kontrastní látku při vyšetření CT, nevyhovující renální parametry…). Ani
s otevřením nového pracoviště v Nemocnici Most nedošlo v chomutovské nemocnici k poklesu počtu klientů.
V Chomutově provádíme vyšetření mozku (CNS, PNS), celé páteře vč. SI kloubů, velkých kloubů (koleno, rameno, TC), břicha (játra, MRCP, enteroklýza). V návaznosti na naše screeningové centrum provádíme jako druhé pracoviště v Ústeckém
kraji MR vyšetření prsů. Další MR vyšetření provádíme po domluvě s lékařem radiologem.
Je naší snahou všem klientům, kteří na magnetickou rezonanci přicházejí, vyjít vstříc. Kvůli možným obavám ze strachu
z uzavřených prostor nabízíme klientům možnost přijít si vyšetření vyzkoušet, vše v klidu vysvětlíme a poté pacienty uložíme do gantry přístroje jako při „ostrém“ vyšetření. Již mnohokrát se stalo, že klienti se tímto seznámením s postupem
vyšetření uklidní a kompletní vyšetření poté zvládnou bez strachu a bez případného pohybového neklidu či dokonce
žádostí o přerušení vyšetření během skenování.
V březnu 2020 byl zakoupen přístroj pro monitorování sedovaných pacientů, což nám umožní vyšetření pacientů z JIP,
ARO, dětských pacientů, klientů s klaustrofobií apod.
I nadále se v daném oboru vzděláváme a děláme vše pro to, abychom mohli provádět i náročnější vyšetření, která jsou
po nás žádána.
Bc. Alexandr Kuchař, Gabriela Grospičová, radiologičtí asistenti
Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.
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Primář RDG oddělení mostecké nemocnice MUDr. Ivan Čech
a vedoucí radiologický asistent Ing. Eva Svitáková

PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE NEMOCNICE MOST
MR pracoviště je od roku 2020 ve všech odštěpných závodech Krajské zdravotní.
Naše pracoviště zahájilo provoz v březnu 2020, který je
zatím v režimu zkušebním. Byl nainstalován 1,5 T přístroj
firmy Philips. Pracoviště MR je umístěno v prostorách bývalé lékárny v suterénu polikliniky s vnějším přístupem a je
samozřejmě přístupné i z prostor nemocnice.
Vyšetření jsou dostupná pouze během pracovní doby ranní
směny, případná urgentní vyšetření lze v současné době
zajistit jen výjimečně dle přítomnosti erudovaného personálu. Nelze zajistit vyšetření pro velmi malé děti, pacienty
trpící klaustrofobií a ventilované pacienty – t. č. není k dispozici vybavení pro anestezii použitelné v prostorách MR.

V současné době se zde provádějí tato vyšetření
(později bude rozšiřováno spektrum vyšetření o další výkony):
• MR mozku, míchy a páteře v celém spektru vyšetření
• MR ramenních a kolenních kloubů.

MOST A DĚČÍN
MR pracoviště v mostecké a děčínské
nemocnici začala pracovat v posledních dvou měsících a završila instalaci
MR přístrojů do všech nemocnic KZ. Byl
tak dokončen jeden z plánů současného představenstva společnosti, které si
dalo za cíl mimo jiné zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele
Ústeckého kraje rovněž v tomto segmentu vysoce specializované péče.
MUDr. Milouš Derner
emeritní primář

PODĚKOVÁNÍ PRIM. DERNEROVI
Nelze opomenout zásadní roli primáře MUDr. Milouše Dernera pro rozvoj
vyšetřování pomocí MR v Ústeckém
kraji. Spolupracoval s kolegy na prvním MR pracovišti v Teplicích. Po přechodu do Ústí nad Labem předává své
zkušenosti dalším kolegům a žákům
po dobu téměř dvaceti let a ovlivnil
v profesním růstu prakticky všechny
lékaře fungující v MR provozu v našem
kraji. Chtěl bych říci za sebe a ostatní
kolegy: Mílo, děkujeme!
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta
Radiologická klinika FZS UJEP a MNUL

MUDr. Ivan Čech, primář
Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Most, o. z.

PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE NEMOCNICE DĚČÍN
Krajská zdravotní, a. s., v rámci plánované revitalizace Nemocnice Děčín, o. z., pro své pacienty zahájila
1. 4. 2020 zkušební provoz zcela
nového pracoviště magnetické rezonance (MR) RDG oddělení instalací
1,5 T MR přístroje Canon Orian.
Modalita MR bude optimálním přínosem pro pacienty z děčínského
okresu, který má 130 000 obyvatel,
zejména pro akutní i chronická neurologická onemocnění, ale i k detekci a stagingu různých onkologických onemocnění. Dále k výtěžnější diagnostice měkkotkáňových struktur při postižení muskuloskeletálního systému, k bližší diferenciální diagnostice postižení
parenchymatózních orgánů břicha a pánve.
Vzhledem k předchozímu stavu, kdy nejbližší MR pracoviště bylo v Ústí nad
Labem, se předpokládá zkrácení čekací doby na vyšetření i efektivnější spolupráce u akutních pacientů z našeho regionu.
Otázka je, co přinese situace kolem COVID-19. Již nyní je na našem RDG pracovišti personální nedostatek, zejména radiologických asistentů, mladí nejsou a starší postupně přirozeně odcházejí. Vzhledem k zachování provozu
i na ostatních pracovištích RDG oddělení Nemocnice Děčín není možné plné
vytížení MR, v dnešní krizové době je provoz na MR dokonce omezen jen
na nezbytné minimum. A budoucnost zatím není o mnoho světlejší, protože
personální situace kritická zůstane i nadále.
MUDr. Milan Krasnovský, primář
Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

Investice byly podpořeny Ústeckým krajem

Redakce děkuje za spolupráci všem, kteří se podíleli na vzniku této odborné přílohy.
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