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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 21. 4. 2022/15:00 HODIN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Konference Ústecký radiologický den se zabývala zobrazováním v dětském věku 

Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádala ve středu 20. dubna 
v prostorách výletního zámečku Větruše devátý Ústecký radiologický den. Pandemie nemoci COVID-19, 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, a s ní spojená opatření neumožnila konání nadregionální 
odborné konference v letech 2020 a 2021. Organizátoři tak letos přišli s velmi zajímavým tématem, jakým 
je zobrazování v dětském věku, které přilákalo téměř stovku účastníků. 

Lékařští specialisté vystoupili během celodenního programu ve dvou blocích s celkem 16 přednáškami, při 
nichž se vystřídali radiologové, pediatři, dětští chirurgové a anesteziolog z pracovišť v ústecké Masarykově 
nemocnici a také z Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Věnovali se v nich zobrazení akutních onemocnění 
centrální nervové soustavy, zobrazení břicha, hrudníku, zvláštnostem dětských zlomenin a syndromu 
týraného dítěte. Speciálními tématy byla magnetické rezonanci plodu a pacientů s kardiologickými 
implantáty. Nechyběly ani zajímavé kazuistiky – popisy a výklady konkrétních případů. 

„Letošní radiologický den byl tematicky zaměřen na zobrazování v dětském věku a jeho cílem bylo sdílet 
informace vedoucí ke zlepšení péče v nemocnicích Krajské zdravotní. Zobrazovací metody jsou 
nenahraditelné v diagnostice řady onemocnění. Zvláště v dětském věku je třeba dbát na důsledné snižování 
dávek ionizačního záření při diagnostice. Akce bohatě splnila cíl, kterým bylo předávání zkušeností mezi 
jednotlivými pracovišti. Vysoký počet účastníků včetně lékařů z jiných krajů a Německa je dokladem 
atraktivnosti zvoleného programu,“ zhodnotil konferenci její odborný garant MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., 
přednosta Radiologické 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. 

Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., je nelůžkové pracoviště, které poskytuje 
základní i specializovanou diagnostiku a miniinvazivní léčbu pomocí zobrazovacích metod pacientům 
nemocnice, Ústeckého kraje a podle potřeby i pacientům z jiných oblastí České republiky. Klinika má tedy 
nadregionální charakter v diagnostické i léčebné péči. Klinika splňuje podmínky pro akreditované pracoviště 
nejvyššího typu pro všeobecnou radiologii, intervenční radiologii a vaskulární intervenční radiologii. Je 
součástí center, která zajišťují nejmodernější a vysoce specializovanou léčebnou péči, např. Komplexního 
cerebrovaskulárního centra, Traumatologického centra, Komplexního onkologického centra. 
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