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Foto č. 3 – MUDr. F. Schöbel (1973)

Foto č. 1 – Weinmannovo plicní sanatorium, postavené 1916–1920

Stoica (foto č. 4). Přišel do Československa v r. 1947 z Rumunska, ale brzy
onemocněl tuberkulózou a byl ve zdejším sanatoriu hospitalizován. Doplnil
si potřebné zdravotnické vzdělání a až
do své předčasné smrti v r. 1989 působil ve funkci vedoucího laboranta.

HISTORIE
Oddělení funkčního vyšetřování se
nachází v budově T spolu s plicním
oddělením v bývalém Weinmannově
plicním sanatoriu (foto č. 1). Vyšetřování plicních funkcí má v Ústí nad Labem dlouholetou tradici, jednoduché
vyšetření plicních funkcí – spirometrie – se zde prováděla od r. 1954.
V roce 1957 byl pořízen spirometr
domácí výroby Chlup-Raclavský, dle
pamětníků na něm bylo provedeno
na 50 000 vyšetření, a byla založena laboratoř patofyziologie dýchání.
O rozvoj vyšetřování plicních funkcí se
zasloužili zejména primář MUDr. Mirko Zeman a interní konziliář a zástupce primáře na oddělní TRN III.
MUDr. František Schöbel, který zde
působil od r. 1958 (foto č. 2, č. 3).
MUDr. Ivana Tůmová pracovala jako
přednostka dětského oddělení. TBC

Foto č. 2 – MUDr. M. Zeman,
MUDr. F. Schöbel (1969)
a respiračních nemocí (1968–1982)
a zavedla řadu nových metod vyšetření
plicních funkcí. Velkou zásluhu na rozvoji laboratoře patofyziologie dýchání měl zdravotní laborant Constantin

Foto č. 4 – vedoucí laborant
Constantin Stoica (1989)
Zejména v počátečním období, bez
možnosti využití počítačů, znamenalo
každé vyšetření manuální výpočty měřených hodnot dle grafů a také technické znalosti. Při vyšetření plicních

Foto č. 5 – Body-test a Alveo-diffusiontest (1975)
funkcí jsou schopnosti a znalosti laboranta a zdravotních sester nenahraditelné. Společně s ním pracovaly
v laboratoři paní Hana Kupková, později Hana Králová, Eva Stará (Pečová)
a Marie Houserová.
V sedmdesátých letech se vybavení
laboratoře obohatilo o další přístroje –
r. 1972 Body-test firmy Jaeger k provádění celotělové pletysmografie, r. 1973
Alveo-diffusiontest k vyšetření difuzní
plicní kapacity, Spirotest – analyzátor
helia k vyšetřování reziduálního objemu. Tehdejší přístroje byly rozměrné,
dnes jsou obdobná vyšetření prováděna pomocí malého počítače na stole,
jen kabina celotělového pletysmografu se nezměnila (foto č. 5).
ROK 1984 – VZNIK ODDĚLENÍ
FUNKČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ
O vznik samostatného oddělení funkčního vyšetřování (OFV) se zasloužil
MUDr. František Wurst, který se stal
primářem nově vzniklého oddělení
(foto č. 6). Díky němu byl nastartován
další rozvoj OFV, včetně získání kvalitního přístrojového vybavení. Funkci
vrchní sestry vynikajícím způsobem
vykonávala paní Ludmila Stoicová.

Primář František Wurst vedl oddělení
do roku 1989, kdy byl jmenován primářem plicního oddělení – tehdy oddělení TRN I (tuberkulóza a respirační
nemoci). V období 1984–1995 bylo
součástí OFV bronchologické pracoviště (cytologie – ordinář MUDr. Alena Kortusová a bronchoskopie – MUDr. Hana
Štolcová).
V roce 1989 byla jmenována vedoucím lékařem a od r. 1992 primářem
MUDr. Jarmila Fišerová (foto č. 7).

Foto č. 6
primář MUDr. F. Wurst (1990)

3

ODDĚLENÍ FUNKČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ

MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

Historie a současnost

Foto č. 7 – zleva vrchní sestra Ludmila Stoicová, prim. MUDr. František
Wurst a prim. MUDr. Jarmila Fišerová (1996)

Foto č. 8
MUDr. F. Schöbel (2012)

Byly zaváděny nové metody vyšetřování plicních funkcí – při provádění
bronchokonstrikčních testů byl histamin od r. 1995 nahrazen metacholinem, který je pacienty lépe snášen,
od r. 2002 je používáno velmi přesné
dávkování pomocí APS jednotky, metacholin je uvolňován pouze při nádechu, vyšetřovaný vydechuje přes filtr
a metacholin se nedostává do okolního prostředí. Od r. 1994 jsou prováděny
arteriální odběry k vyšetření krevních
plynů a ABR. V roce 1996 byla poprvé
provedena spiroergometrie a terénní
zátěžové testy, r. 2002 impulzní oscilometrie, která umožňuje vyšetřovat děti
od 2 let věku a nespolupracující pacienty, r. 2003 rinomanometrie a vyšetření dýchacích svalů. Od roku 2013 je
prováděno vyšetření NO ve vydechovaném vzduchu a mohly tak být rozšířeny
možnosti diferenciální diagnostiky nemocí s bronchiální obstrukcí.
SOUČASNOST
Na oddělení pracují dva dvou atestovaní lékaři – MUDr. Jarmila Fišerová
a od r. 2007 MUDr. Pavla Volejníková.
Velmi cenné rady a celoživotní zkušenosti poskytl MUDr. František Schöbel,
který na oddělení působil v letech
2000–2013. Jeho práce ve prospěch
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Foto č. 9 – současní zaměstnanci OFV (2014)

pneumologie je obrovská, v ústecké nemocnici pracoval celkem 55 let
(foto č. 8). Zdravotní sestry – Ivana
Zimová, Hana Kaprasová, Veronika
Křížová a Lenka Žohová – absolvovaly
specializační kurz v metodách funkčního vyšetření plic (foto č. 9).
Oddělení funkčního vyšetřování provádí komplexní vyšetření plicních funkcí
– spirometrii, celotělovou pletysmografii, vyšetření difuzní plicní kapacity
pro CO, stanovení RV heliovou diluční
metodou, vyšetření plicní poddajnosti,
bronchomotorické testy (bronchodilatační a bronchokonstrikční), rinomanometrii, impulzní oscilometrii, vyšetření
dýchacích svalů, stanovení NO ve vydechovaném vzduchu, spiroergometrické vyšetření, zátěžové terénní testy
(6-MWT, test během u dětí), pulzní oxymetrii, odběry a analýzu krve ke stanovení krevních plynů a acidobazické
rovnováhy, kyslíkové testy pro indikaci
DDOT.
Oddělení funkčního vyšetřování provádí uvedená vyšetření v tomto rozsahu jako jediné pracoviště v Ústeckém
kraji, některá vyšetření (spiroergometrii, impulzní oscilometrii, bronchokonstrikční testy) provádíme i pro
Liberecký a Středočeský kraj. Asi 60 %
vyšetření je ambulantních, pacienty
k nám odesílají pneumologové, alergologové, praktičtí a posudkoví lékaři,
internisté. Provádíme předoperační
vyšetření plicních funkcí pro oddělení
hrudní chirurgie.
Vyšetření plicních funkcí v tomto rozsahu je v České republice poskytováno
jen na pěti pracovištích.
Co ale trápí nás i naše pacienty je technický stav budovy T. Kdysi vznešená
budova Weimannova plicního sanatoria nyní chátrá, celková rekonstrukce
byla již několikrát odložena, nyní je vedením KZ, a. s., slibována v roce 2016.
Budeme tedy doufat společně s našimi
pacienty, že se budova konečně rekonstrukce dočká.

Foto č. 10 – workshop na OFV (2011)

Foto č. 11 – měření spirometrie ve stanech na Mírovém náměstí (2012)

Foto č. 12 – Nordic-walking-day (2013)
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Foto č. 13 – Nordic-walking-day (2013)
Na OFV probíhá postgraduální vzdělávání mediků, každoročně zde absolvují
školení v metodách funkčního vyšetření plic lékaři a zdravotní sestry z celé
ČR. Oddělení organizuje odborné celostátní a regionální akce, jsou pořádány
i workshopy na oddělení, při kterých
mají účastnící možnost si vyšetření
nechat provést (foto č. 10). Význam
spirometrie pro včasnou diagnostiku
průduškového astmatu a CHOPN je
propagován i mezi laickou veřejností
(Dny alergie a astmatu, Dny otevřených

Nebojte se spirometrie!

Foto č. 15 – prim. MUDr. Jarmila Fišerová
dveří s měřením spirometrie). Např. při
Světovém dni proti CHOPN 16. 11. 2011
na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem
bylo provedeno 231 spirometrických
vyšetření, abnormální nález s doporučením dalšího vyšetření byl zjištěn
v 35 % (foto č. 11). V roce 2013 OFV
uspořádalo akci Tour Nordic Walking,
jejímž cílem byla propagace zdravého
životního stylu a dostatečné fyzické
aktivity, účastníci byli poučeni o významu a provádění severské chůze, byly
jim zapůjčeny hole, zájemcům byla
MUDr. JARMILA FIŠEROVÁ

Foto č. 14 – MUDr. Jarmila Fišerová
jako vedoucí lékařka v r. 1989
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• Narodila se 13. 2. 1956 v Ústí nad
Labem, v roce 1975 ukončila studium na Střední zdravotnické škole,
obor zdravotní sestra a v roce 1982
absolvovala s vyznamenáním
studium na Univerzitě Palackého
v Olomouci, obor všeobecné lékařství.
• V roce 1982 nastoupila do Krajské nemocnice v Ústí nad Labem
na oddělení TRN.
• V r. 1985 atestovala z interního lékařství l. stupně a v r. 1989 v oboru
TRN.
• Na oddělení funkčního vyšetřování pracovala od r. 1985, od r. 1989
jako vedoucí lékař (foto č. 14)

vyšetřena spirometrie, změřen krevní
tlak, vyšetřen cholesterol a glykémie
(foto č. 12, č. 13).
V letošním roce OFV ve spolupráci
s Organizačním a tiskovým oddělením
KZ, a. s., připravuje na 18. 9. 2015 celostátní odbornou konferenci „O funkčním vyšetřování plic“, kde bude
diskutován význam funkčního vyšetření plic pro diagnostiku a monitoraci
plicních onemocnění.

a od roku 1992 jako primář oddělení.
• V roce 1996 založila Sekci pro
funkční diagnostiku při ČPFS a členem výboru je dosud.
• Od r. 2001 je MUDr. Jarmila Fišerová členem Výboru ČPFS (Česká
pneumologická a ftizeologická
společnost), od r. 2014 je předsedkyní revizní komise.
• Je spoluautorem knihy Funkční vyšetření plic (Fišerová, Chlumský,
Satinská, GEUM, r. 2004), 2. vydání r. 2005, která je stále využívána
při hodnocení a provádění vyšetření plicních funkcí, všechny grafy
a obrázky v knize byly pořízeny
na OFV (foto č. 15).

Spirometrie je základní funkční vyšetření plic, je to vyšetření jednoduché,
nezatěžující, jen vyžaduje usilovné
dechové manévry a je tedy nutná spolupráce vyšetřovaného. Provedení
spirometrie je nezbytné pro diagnostiku plicních onemocnění, zejména
u onemocnění, kde dochází k zúžení průdušek (bronchiální obstrukci)
a tím k omezení průtoku vzduchu, tedy
u průduškového astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).
Spirometrie by měla být provedena
u všech pacientů, kteří si stěžují na dechové potíže, dlouhotrvající kašel či
tíhu na prsou. Můžeme ji provést u dětí
od 3 let věku, horní věková hranice
prakticky není omezena, běžně jsou

Foto č. 16 – vyšetření spirometrie
vyšetřováni i senioři nad 80 let. Stejně
tak jako vyšetřujeme krevní tlak u hypertoniků, glykémii u diabetiků nebo
EKG křivku při bolestech na hrudi,
tak je potřeba vyšetřit spirometrii při
dechových potížích. Spirometrii vám
vyšetří pneumologové a alergologové,
ke kterým vás musí odeslat ošetřující
lékař.(foto č. 16).
Vyšetření je jednoduché. Nejprve je
potřeba zjistit věk, pohlaví, výšku
a váhu, podle těchto hodnot jsou pak
určovány náležité hodnoty. Vyšetření
se provádí i vsedě (foto č. 17), nos je

uzavřen svorkou, pacient klidně dýchá
přes náustek a podle pokynů s maximálním úsilím vydechne, pak se co nejvíce nadechne a zprudka co nejrychleji
vydechne, výdech musí trvat alespoň 6
sekund. Vyšetření se 3x opakuje, aby
mohla být vybrána křivka s nejvyššími
hodnotami. Výsledkem vyšetření je
křivka, podle jejího tvaru může lékař
usuzovat na plicní onemocnění a změřené parametry (foto č. 18). Důležitá je
hodnota vitální kapacity – VC (objem
vzduchu, který vyšetřovaný dokáže
po maximálním nádechu vydechnout
s maximálním úsilím), dále hodnota
FEV l – kolik vzduchu dokáže vydechnout během jedné vteřiny, pacienti se
zúžením dýchacích cest mají tuto hod-

a zkontrolujeme, zda se průdušky
po určitém čase rozšíří a hodnoty znormalizují, to je typické pro průduškové
astma (foto č. 19). Pokud spirometrie
ke stanovení diagnózy nestačí, může
lékař doporučit doplňující vyšetření, například vyšetření v celotělovém
pletysmografu (kabina, do které je vyšetřovaný na několik minut uzavřen)
(foto č. 20). Pomocí celotělové pletysmografie můžeme měřit i hodnoty
spirometrií nevyšetřitelné, například
reziduální objem – to je objem vzduchu v plicích po maximálním výdechu,
tyto hodnoty bývají změněné například u plicní rozedmy, u plicních fibróz
(zmnožení vaziva v plicích). Můžeme
vyšetřovat difuzní plicní kapacitu,

Foto č. 17 – spirometrie detail
notu sníženou. Na základě spirometrie
můžeme stanovit, zda je ventilace (výměna vzduchu v plicích) v normě, nebo
jsou hodnoty snížené. Po stanovení
diagnózy pak může být zahájena léčba, včasná léčba výrazně zlepší kvalitu
života a prognózu.
Celosvětově je mnoho pacientů s astma bronchiale a s CHOPN nerozpoznáno a nejsou proto náležitě léčeni.
Vyšetřování spirometrie je cestou, jak
tento počet snížit. Podle potřeby
podáme lék na rozšíření průdušek
(většinou ve spreji přes nástavec)

Foto č. 18 – křivka – spirometrie
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Foto č. 19 – bronchodilatační test

Foto č. 21
vyšetření difuzní plicní kapacity
kdy zjistíme přestup kyslíku v plicích
do krve, při tomto vyšetření je nutno
zadržet dech na 10 vteřin (foto č. 21).
V některých případech pro posouzení výkonnosti srdce a plic provádíme
spiroergometrické vyšetření – například předoperační vyšetření, z posudkových důvodů, u sportovců, hasičů
(foto č. 22).

Foto č. 20 – celotělový pletysmograf

Foto č. 22
spiroergometrie
Díky impulzní oscilometrii můžeme vyšetřovat děti od 2 let věku. Redaktoři
ze severočeského deníku Bohemia
nám v roce 2003 vyzdobili oddělení,
a tak děti sledují při vyšetření rybičky
a chobotnice a na strach zapomenou
(foto č. 23).
Takže, nebojte se spirometrie a my se
na vás na oddělení funkčního vyšetřování budeme těšit.

Foto č. 23 – vyšetření dětí
– impulzní scilometrie
Poděkování:
Historické údaje byly získány z písemných vzpomínek primáře Jiřího
Chaloupeckého z r. 1986 a z ústních
vzpomínek MUDr. Františka Schöbla
a paní Ludmily Stoicové. Velmi děkuji
paní Ludmile Pletichové, která je autorkou většiny fotografií.
MUDr. Jarmila Fišerová

Redakce Statimu děkuje primářce Oddělení funkčního vyšetřování
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jarmile Fišerové
za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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