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máme za sebou mimořádně náročné období, ve kterém si většina z nás
sáhla až na dno svých rezerv. Pandemie koronaviru nás postavila před
úkoly, které nás donutily zmobilizovat veškeré naše síly a schopnosti.

Situace byla náročná jak pro lékaře a zdravotnický personál pečující 
o nemocné, tak i pro servisní organizace zajišťující hladký chod 
diagnostických přístrojů. Přesto se nám podařilo i během mimořád-
ného stavu a lockdownu celé společnosti nainstalovat a předat 
do provozu řadu nových přístrojů jak pro medicínské zobrazování, 
tak i pro laboratorní diagnostiku.

V Praze vzniklo nové, špičkově vybavené Diagnostické centrum
Nemocnice Hořovice zaměřující se na péči o matky, děti a dospívající.
K dispozici mají tříteslovou magnetickou rezonanci MAGNETOM Vida,
skiagrafický systém Ysio Max a ultrazvukové přístroje ACUSON Sequoia
a ACUSON Redwood.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze slouží nový, nejrychlejší 
a nejvýkonnější výpočetní tomograf od Siemens Healthineers 
SOMATOM Force, který rozšířil dosavadní přístrojové vybavení 
o systém se dvěma zdroji záření.

Pardubický kraj získal do svého Centra vysoce specializované onkolo-
gické péče moderní přístroj PET/CT BIOGRAPH mCT, a zařadil se tak mezi
specializovaná pracoviště disponující touto pokročilou technologií.

Stranou nezůstala ani oblast laboratorní diagnostiky. Vybraná hema-
tologická pracoviště se již několik měsíců seznamují s novým koagu-
lačním analyzátorem Atellica COAG360, který dokáže najednou zpra-
covat pět odlišných metodik bezprecedentní rychlostí. Tuto vlastnost
laboratoře ocení nejen při testování trombotických pacientů s covidem.

V tomto čísle vám také přinášíme rozhovory s předními osobnostmi
našeho zdravotnického světa: Ing. Sotiriosem Zavalianisem, majitelem
holdingu AKESO, MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, MUDr. Tomášem Gottvaldem,
MHA, generálním ředitelem Nemocnice Pardubického kraje, a MUDr.
Petrem Kesslerem, primářem Oddělení hematologie a transfúziologie

Nemocnice Pelhřimov. Ptali jsme se nejen na uply-
nulé covidové měsíce, ale i na plány do budoucna,
které jsou ve všech případech velmi ambiciózní. 

Vážení čtenáři, přeji vám krásné a ničím 
nerušené léto. A doufám, že se s většinou z vás 
brzy setkáme i osobně – pokud epidemická 
situace dovolí – například na některém z pod-
zimních kongresů.

Mgr. Michal Čech,
ředitel společnosti Siemens Healthcare
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Editorial

Vážení čtenáři,
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Rozhovor

Nedávno jste představil pro-
jekt na výstavbu multifunkční
nemocnice se specializova-
ným režimem pro péči
v období epidemie. Můžete
nám záměr představit blíže?
Když před rokem vypukla pandemie
nového koronaviru, ukázalo se, že
nikdo na světě nebyl na nic podob-
ného připravený. Všichni improvizo-
vali a dělali, co mohli, aby situaci
zvládli. Výsledek je ale strašný. Pro-
tože se domnívám, že podobná situace
může kdykoliv v budoucnu nastat
znovu, chci se poučit a být připravený.
Upravili jsme proto náš projekt na
výstavbu nové nemocnice v Hořovicích
pro případ podobné situace a tech-
nicky jsme ji připravili tak, aby rychle
mohla přejít do infekčního režimu.

Vymysleli jsme nemocnici, která bude
v normální době fungovat jako běžná
nemocnice, ale v případě potřeby se
rychle přemění na epidemickou. Za
jeden den jsme schopni vytvořit 90
infekčních lůžek, ve druhé fázi 250

lůžek a ve třetí fázi 500 lůžek. Zákla-
dem je možnost variabilně oddělit jed-
notlivé prostory a izolovat je od zbytku
nemocnice. K tomu slouží oddělené
systémy ventilace, samostatné vcho-
dy, výtahy nebo centrální příjem.
Bude nás to sice stát o 300 milionů
korun více, než zahrnoval původní
miliardový rozpočet, ale myslím, že 
je potřeba takové zařízení vybudovat.

Jak hodláte zajistit péči 
o tolik infekčních pacientů
personálně?
Z vlastních zdrojů to nepůjde, budeme
potřebovat posily. Jednáme o podepsání
memoranda s okolními nemocnicemi.

Kdy by měla být nová nemoc-
nice hotová?
Nejpozději do čtyř let.

Zároveň s tím budujete i další
neméně ambiciózní projekt.
Co chystáte?
V Berouně stavíme Centrum duševní
rehabilitace za 1,2 miliardy korun.

Bude to největší a nejmodernější 
centrum svého druhu ve střední
Evropě. Bude mít vlastní divadlo,
bazén, sportovní halu, fitness, fotote-
rapii, ergoterapii. Bude mít 27,5 tisíce
metrů čtverečních, což je půlka roz-
lohy obchodního centra Smíchov.
Léčit v něm budeme veškerá psychia-
trická onemocnění jak na lůžkovém
oddělení, tak ambulantně. Hospitali-
zovaných pacientů bude moci být až
200 a lůžka budou rozdělená na akutní
pro pacienty s akutními psychiatric-
kými stavy, pro terapii chronických 
a dlouhodobých diagnóz a pro pre-
ventivní programy.

Důležitým prvkem léčby pacientů
bude světlo. Všechny společné pro-
story vybavíme speciálními lampami,
které budou imitovat sluneční svit
v průběhu dne. Domnívám se totiž, že
jedním z důvodů deprese v severních
zemích je jeho nedostatek. Zkusíme
proto přenést trochu toho středomoř-
ského sluníčka i do Berouna. Pro tento
projekt jsem se rozhodl, protože dlou-

Tajemství mého úspěchu?
Plním lidem sny.

Pana Sotiriose Zavalianise není potřeba v českém zdravotnickém 
a podnikatelském prostředí představovat. Zařízení, která vlastní 
jeho společnost AKESO, poskytují špičkovou odbornou péči, 
navíc v krásném prostředí. Ani rok s pandemií nezbrzdil jeho 
energii a chuť do dalších projektů. Navzdory ztíženým podmínkám
buduje nová pracoviště na nejvyšší možné úrovni.
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Rozhovor

hodobě cítím, že je v Česku daná
oblast velmi zanedbávaná. Přitom 
psychické problémy mají téměř čtyři
miliony Čechů. Psychiatrické péče 
je nedostatek a často se provozuje
v příšerných podmínkách. Obor je
dlouhodobě podinvestovaný a na
okraji zájmu. Tak jsem se rozhodl být
průkopníkem a postavit centrum,
které bude nejlepší v Evropě.

V jaké fázi projektu jste? 
Dokončujeme hrubou stavbu. Cen-
trum duševní rehabilitace plánujeme
otevřít do dvou let. Tyto dva projekty
ale nejsou zdaleka všechno, co budu-
jeme. Kromě nich jsme v nedávné
době zrekonstruovali operační sály 
a sterilizaci, stavíme školku pro děti
zaměstnanců a nové byty nebo parko-
viště pro 500 aut. Abychom všechny
naše plány zvládli realizovat, založili
jsme si vlastní stavební firmu. Naší
momentálně nejnovější dokončenou
akcí je otevření nového Diagnostic-
kého centra Nemocnice Hořovice 
v Praze na Nových Butovicích. 

O vaší společnosti AKESO je
známo, že z ní zaměstnanci
neodcházejí. Jaká je vaše 
personální politika?
Je to celý soubor věcí, které děláme.
V první řadě se jim snažíme vytvořit tako-
vé zázemí, aby se mohli plně soustře-
dit na svou práci a nerozptylovali se jiný-
mi starostmi. Proto budujeme firemní
školku, byty pro zaměstnance, poskytu-
jeme jim právní, ekonomický i sociální
servis. Když se někdo z našich lidí dosta-
ne do problémů, pomůžeme mu je vyře-

šit. Hlavně ale naše zaměstnance pod-
porujeme a pomáháme jim realizovat je-
jich sny. Oni sami nejlépe vědí, jak by mě-
lo vypadat jejich pracoviště, čemu navíc
by se chtěli věnovat, jak rozvíjet svou spe-
cializaci. Vybízíme je, aby přicházeli s ná-
pady, a ty pak společně uskutečňujeme.

Když dáte dohromady tisíc malých
snů, můžete stvořit jeden velký. A já
plním lidem sny. Děláme užitečné věci
a dáváme lidem smysluplnou činnost
s přidanou hodnotou.  

„Zaměstnanci jsou u nás spokojení. 
Vybízíme je, aby přicházeli s nápady, 
a ty pak společně realizujeme. 
Když dáte dohromady tisíc malých snů,
můžete stvořit jeden velký.“
Ing. Sotirios Zavalianis, majitel AKESO holding a.s.
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Projekt

AKESO holding otevřel v Praze špičkově
vybavené diagnostické centrum
V pražských Nových Butovicích, v Office Parku Coral, otevřela v polovině
dubna společnost AKESO holding nové Diagnostické centrum Nemocnice
Hořovice. Pracoviště se zaměřuje především na péči o matky, děti 
a dospívající. Špičkové diagnostické vybavení ale budou moci využívat 
i dospělí. Technické vybavení centru dodala společnost Siemens Healthineers,
a to v nejvyšším možném standardu. Pacientům je k dispozici tříteslová
magnetická rezonance MAGNETOM Vida, skiagrafický systém Ysio Max 
a ultrazvukové přístroje ACUSON Sequoia a ACUSON Redwood.

urologie, gynekologie, ortopedie, neurologie,
poradna pro rizikové novorozence, hemangiomy
a výživová poradna. Nové centrum v Praze, za
nímž stojí zakladatel skupiny AKESO Ing. Sotirios
Zavalianis se svým týmem, koncepčně navazuje
na porodnici v Hořovicích, oblíbenou i mezi praž-
skými rodičkami. Právě pro matky s dětmi, které

D
iagnostické centrum je pacientům
k dispozici s výbornou dostupností ter-
mínů k vyšetření a nabízí ambulantní
péči jak praktického lékaře pro děti a do-

rost, tak špičkově vybavené radiologické pracoviště
a řadu odborných dětských ambulancí: je zde
pneumologie, alergologie, kardiologie, fyzioterapie,
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tkání, tak skeletu. Využijí jej i urologičtí pacienti,
kteří na magnetické rezonanci podstupují vyše-
tření prostaty. „Díky mimořádně kvalitnímu
zobrazení nemusíme používat endorektální
cívku, což pacienti velmi oceňují,“ říká Pavel
Scholz. K magnetické rezonanci jsou připojena 
i sluchátka a speciální brýle pro děti, do kterých
je možné promítat jakýkoliv film nebo obrázky.
Vyšetření se tak stává lépe snesitelným, děti 
jsou při něm klidnější a vydrží déle bez hnutí.
Brýle také s úspěchem zbavují pacienty strachu
z vyšetření a pocitů klaustrofobie. Na stropě je
navíc umístěn svítící panel s fotografií oblohy,
takže pacient může relaxovat i pohledem na
modré nebe s oblaky.

Pro diagnostiku pacientů pomocí rentgenové
technologie slouží digitální skiagrafický přístroj
Ysio Max s automatickým nastavováním rent-
genky. V ambulancích slouží nejnovější ultra-
zvuky ACUSON Sequoia a ACUSON Redwood.

Spolehlivost a kvalita jsou zárukou
Společnost AKESO holding spolupracuje s firmou
Siemens Healthineers téměř dvacet let. Za tu do-
bu společně realizovaly řadu projektů. „Nikdy jsem
u jiných firem nezažil takový přístup, jaký má ke
svým zákazníkům Siemens. Co slíbí, to platí. Nikdy
jsem také neslyšel od svých zaměstnanců, že by
si stěžovali na servis – naopak! Naše pracoviště
využívají diagnostické přístroje na maximum.
Pracujeme efektivně, sedm dní v týdnu. Proto 
je pro nás každý den výpadku problém a velká
finanční ztráta. Velmi oceňujeme přístup servis-
ního týmu Siemens, že dělá maximum pro to,
aby byly stroje v provozu co nejdříve. Náhradní
díly z Německa přijedou do druhého dne, vše jde
rychle. Kromě kvalitních přístrojů poskytují i kva-
litní a včasný servis. A bez zbytečných řečí,“
uzavírá Sotirios Zavalianis. 

by rády využívaly zdravotní služby holdingu
AKESO i nadále, je pracoviště určeno. Volba
lokality ve čtvrti Nové Butovice přitom není
náhodná – nachází se na okraji Prahy a je dobře
dopravně dostupná jak pro obyvatele metropole,
tak pro lékaře z domovských nemocnic v Berou-
ně a Hořovicích. 

„Původně jsme měli mnohem větší plány. To, 
co se nám podařilo zrealizovat v Coralu, je jen
zlomek z nich. Chtěli jsme koupit pozemek a na
něm postavit vlastní zdravotnické zařízení, které
by fungovalo 24 hodin denně. Bohužel jsme ale
nesehnali vhodný prostor, a tak abychom neztrá-
celi čas čekáním, zrealizovali jsme alespoň tuto
malou variantu. Po volném pozemku se ale stále
díváme a myšlenku jsme neopustili. Abychom
však mohli postavit zařízení, jaké si představu-
jeme, potřebujeme alespoň 12 tisíc metrů
čtverečních plochy,“ dodává ke vzniku nového
centra majitel Sotirios Zavalianis.

Stavba v době nouzového stavu
Celá stavba diagnostického centra probíhala
v době nouzového stavu, což přinášelo velká ome-
zení a logistické komplikace. I přesto se vše poda-
řilo zvládnout za neuvěřitelných sedm měsíců,
včetně instalace přístrojů a zaškolení personálu.

Součástí centra jsou ambulance a oddělení radio-
diagnostiky, nachází se zde však i dětská herna 
a zahrada v atriu. Celý prostor je pak vyzdobený
originální grafikou s dětskými motivy.

„Naším záměrem bylo vytvořit centrum, kde budou
mít maminky a jejich děti zajištěnou nepřetržitou
péči pod jednou střechou. Dětských pohotovostí
je dnes v Praze minimum a sehnat večer nebo 
o víkendu lékaře, je problém. Často tak jedinou
možností bývá navštívit Fakultní nemocnici v Mo-
tole, kam ale míří i všichni ostatní,“ vysvětluje
náměstek pro projektové řízení skupiny AKESO
Mgr. Pavel Scholz, Ph.D.  Pracoviště poskytuje péči
i dospělým pacientům, především v oblasti radio-
diagnostiky, gynekologie, ortopedie a revmatologie.  

Diagnostické zázemí na nejvyšší
úrovni
Medicínské zobrazovací technologie pro vyba-
vení Diagnostického centra dodala společnost
Siemens Healthineers. Absolutní špičkou mezi
přístroji je nová magnetická rezonance MAGNETOM
Vida s indukcí pole 3 tesla. Tento prémiový 
skener vybavený technologií BioMatrix na bázi
umělé inteligence zajistí dětským i dospělým
pacientům ty nejkvalitnější snímky jak měkkých

K magnetické 
rezonanci jsou 
připojena
sluchátka a speci-
ální brýle pro děti,
do kterých je
možné promítat
jakýkoliv film 
nebo obrázky.
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Rozhovor

Jak se Všeobecné fakultní
nemocnici daří?
Myslím, že docela dobře. Máme za
sebou, jako všichni, velmi těžké obdo-
bí, ale věřím, že jsme jej zvládli se ctí. 

Jste ředitelem dva roky, 
co se za tu dobu změnilo?
Naprosto klíčovou změnou bylo vypo-
řádání dluhů nemocnice, které nám
v loňském roce umožnila vláda. 
Zbavila nás historického dluhu 
ve výši 1,3 miliardy korun, čímž nám
umožnila stabilizovat ekonomickou 
i provozní situaci. Nyní je nastavena
ekonomika provozu tak, abychom
vybalancovali poměr mezi výděleč-
nými aktivitami a pracovišti, která
naopak potřebují dotovat. 

Dalším důležitým milníkem, kterého
se za dva roky mého působení na
pozici ředitele povedlo dosáhnout,
bylo získání statusu urgentního 
příjmu prvního typu. Kvalita naší
intenzivní péče, především kardiolo-
gické, je natolik vysoká, že jsme 
tento status získali.

VFN poskytuje, často v nelehkých 
podmínkách, špičkovou péči. Naším
dlouhodobým cílem je proto dorovnat
kvalitu prostředí a služeb na úroveň
superspecializované lékařské péče.

Budete žádat o dotace
v rámci projektu REACT-EU?
Ano, máme zpracované žádosti 
na dotaci v hodnotě téměř miliardy
korun, rozdělené do tří oblastí: 

na akutní péči, laboratorní medicínu 
a bariatrické centrum pro velmi
obézní pacienty. V jeho rámci bychom
rádi investovali i do zobrazovacích
metod. Potřebujeme XXL magnetic-
kou rezonanci, XXL výpočetní tomo-
graf a XXL C-rameno pro endosko-
pické výkony. Přístroje pro tyto
pacienty mají výrazná specifika –
musejí zvládnout zátěž stolu 300 kg 
a mít maximálně prostorné gantry,
protože do standardních přístrojů 
se tito pacienti nevejdou. Potřebovat
budeme také XXL sanitku, postele 
se speciální nosností a další vybavení
a manipulační techniku.

O velmi obézní pacienty se nemá
v dnešní době kdo starat, takže jsou
v přístupu ke zdravotní péči znevý-
hodnění. Budeme jediné bariatrické
centrum v ČR poskytující všeobecnou
péči. Plánujeme spolupráci s IKEM
Praha, kde také budují bariatrické 
pracoviště, ale pro transplantované
pacienty.

V rámci možných dotací z projektu
REACT-EU se zaměřujeme i na inten-
zivní péči, která je jednou z našich
vlajkových lodí. 

Co dalšího plánujete?
Modernizaci historického areálu
nemocnice. Vytvořili jsme generel,
podle kterého plánujeme upravovat 
a rekonstruovat objekty nemocnice.
Byl základním bodem pro jednání
s památkáři, neboť areál nemocnice
na Karlově náměstí se nachází

v památkové zóně a místní budovy
jsou chráněné. Generel zachycuje vizi,
jak chceme, aby nemocnice vypadala
za 50 let. 

Na modernizaci pracovišť ale pracu-
jeme již nyní. Například Radiodiag-
nostická klinika se poslední dobou
mění v naprostou extratřídu. Máme
nové přístroje i zrekonstruované pro-
story, plánujeme další vybavení. 
Nové přístroje chystáme i pro nukle-
ární medicínu, plánujeme nákup
angiolinky a vybudování hybridního
sálu pro naše kardiocentrum. 

Jak probíhá spolupráce 
s Univerzitou Karlovou 
a lékařskou fakultou?
Já myslím, že výborně. Spolupráci
s novým děkanem, panem profeso-
rem Vokurkou, si nemůžu vynachválit.
V důsledku covidu se na fakultě vypro-
filovala skupina mediků, kteří jsou
opravdu zapálení a nadšení pro věc, 
a musím říct, že i díky nim se nám 
daří celou dobu pandemii kapacitně
zvládat. Studenti nám dodnes pomá-
hají na odběrových místech a jedná 
se o velmi fundovanou pomoc, ne
žádnou hru na praxi. Zároveň si tím
budují vztah k nemocnici, a navíc 
jsou bezprostřední součástí unikátní
světové zkušenosti, která se odehrá-
vá od Grónska až po Austrálii. Pande-
mie nového koronaviru je pro nás
všechny lékaře mimořádným profes-
ním zážitkem a možnost podílet 
se na zvládnutí takovéto výzvy a sta-
rat se o covidové pacienty považuji 

S dobrým týmem zvládnete cokoliv

Všeobecná fakultní nemocnice se sídlem na Karlově náměstí v Praze čelila
během uplynulého roku průběhu pandemie opravdu naplno. Léčí se zde
nejvážnější případy covidu z celé republiky, zkouší se nové léky. Jako ve všech
dalších nemocnicích, i zde se musel pandemii celý provoz zařízení podřídit.
Po mimořádně těžkém roce je však nyní ředitel MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA,
plný optimismu. „Krize nás posílila,“ říká. A má spoustu plánů na rozvoj.
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za privilegium a nedocenitelnou 
zkušenost. To, že mohou být bezpro-
středně u toho, i sami studenti velmi
oceňují.

Na fakultě se dlouhá léta řešilo, že 
by bylo zapotřebí přidat více praktické
výuky, že studenti vyjdou ze školy 
a mají sice rozsáhlé teoretické
znalosti, ale neumí píchnout injekci.
To se nyní díky covidu změnilo. 
A myslím, že jsem zajedno s panem
děkanem, že je nezbytné tento trend
udržet i po skončení pandemie. 
Je nutné, aby budoucí lékaři měli
dovednosti sester, aby dokázali zavést
kanylu nebo vycévkovat pacienta.

Našel byste ještě další 
pozitiva na roku s covidem?
Ano, je jich celá řada. Díky pandemii
jsme objevili skryté rezervy. Sami
v sobě, u kolegů, ve fungování
nemocnice. Najedou přesně vidíte, 
co funguje a co drhne. Poznáte, kdo 
je kdo. Na koho se můžete spoleh-
nout, kdo snese velkou zátěž, kdo ne.
Ukázalo se také, jak lidé umějí být 
univerzální. Kolují napříč odděleními,
napříč JIP a fungují perfektně. Dalším
úžasným překvapením pro mě bylo
zjištění, kolik dříve nenápadných
kolegů má lídrovské schopnosti 
a v torně opravdu schovanou tu mar-
šálskou hůl. Dříve se moc neprojevo-
vali a pluli s davem, ale v době krize
najednou obrovsky vyrostli. A to je 
pro budoucnost nemocnice nesmírně
důležité. Když máte dobrý tým, 
zvládnete cokoliv. 

„Díky pandemii 
jsme objevili 
skryté rezervy.“
MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
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R
adiodiagnostická klinika Všeobecné
fakultní nemocnice provádí s využitím
CT přístrojů široké spektrum vyšetření
a výkonů. Vzhledem ke komplexnímu

zaměření nemocnice musejí přístroje zvládat
všechny klinické situace a indikace k vyšetření.
Nový model rozšířil dosavadní flotilu tří tomo-
grafů a nově poskytuje funkci dvouzdrojového
záření, kterou nemocnice doposud postrádala.

Nové CT mělo být původně součástí projektu
budování urgentního příjmu, pro jeho nákup 
ale existovaly i další důvody. Zásadní byla
potřeba modernizovat přístrojové vybavení 
pracoviště a navýšit kapacity pro CT vyšetření.
Zázemí Radiodiagnostické kliniky totiž využívají
nejen pacienti z VFN, ale i z celé České republiky,

Projekt

kteří se zde léčí v rámci specializovaných center:
komplexního kardiovaskulárního centra, onkolo-
gického centra, iktového centra nebo
bariatrického centra.

Chtěli jsme to nejlepší
Pro své špičkové pracoviště hledalo vedení
nemocnice CT přístroj s nejvyšším možným výko-
nem. Požadavkem byl systém, který by odpovídal
aktuálním klinickým a diagnostickým nárokům 
a dokázal by zajistit standardní i specializované
možnosti diagnostiky s adekvátním rozsahem
režimů. „Požadovali jsme přístroj pro účely
vysoce kvalitního zobrazení se zaměřením
zejména na kardiologii, angiologii, neurologii,
onkologii, ale také s využitím pro další obory.
Nezbytným požadavkem byl vysoký výkon, 
rychlost akvizice, možnost provádět všechna
vyšetření s maximální redukcí radiační dávky
s využitím protokolu s nízkým kV napětím 
a iterativní rekonstrukcí. Zároveň jsme poža-
dovali v případech multifázických vyšetření
u pacientů s vysokým BMI okamžitou připrave-
nost pro opakované skenování bez nutnosti
změny parametrů skenování nebo čekání na
vychladnutí rentgenové lampy,“ přibližuje krité-
ria výběru přednostka Radiodiagnostické kliniky
VFN doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA.
„Chtěli jsme zkrátka to nejlepší,“ dodává.

SOMATOM Force od Siemens Healthineers poža-
dované nároky splnil. Prémiový přístroj s vysokou
akviziční rychlostí redukuje pohybové artefakty 
a umožňuje vysoké prostorové rozlišení i při níz-
kých dávkách záření. K pacientům je šetrný i v pří-
padě aplikace kontrastní látky. Oproti jiným CT
systémům jí SOMATOM Force potřebuje podat
menší množství, což ocení zejména pacienti
s postižením renálních funkcí. Velkou výhodou 
je také vysoká rekonstrukční rychlost přístroje. 

Radiodiagnostická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze má nový
výpočetní tomograf. Jde o nejrychlejší a nejvýkonnější dvouzdrojový 
přístroj SOMATOM Force od Siemens Healthineers. Od konce loňského roku
zde slouží k rutinním i specializovaným kardiologickým vyšetřením, navigo-
vaným výkonům pod CT i pro diagnostiku pacientů postižených covidem-19.

Všeobecná fakultní nemocnice získala
nejvýkonnější CT SOMATOM Force

SOMATOM Force
splňuje nejvyšší 

nároky na moderní
CT diagnostiku.
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Tomograf je vybaven moderním účinným 
systémem iterativní rekonstrukce pro všechny
vyšetřované oblasti: hrudník, břicho, plíce,
mozek a skelet. U všech typů angiografií pak
umožňuje nastavení všech dostupných úrovní
iterativní rekonstrukce. Tato pokročilá metoda
redukuje šum, zlepšuje prostorové rozlišení 
a redukuje artefakty i při použití nižších dávek. 

Špičkové CT pro všechna vyšetření
Nové CT ve VFN využívají prakticky pro všechny
typy vyšetření. „U většiny z nich používáme
velmi dobře vyladěný software k optimalizaci
dávky, při CT angiografiích se uplatní vysoká
rychlost přístroje. Naši intervenční radiologové 
si velmi rychle osvojili metodu CT skiaskopie,
která zpříjemňuje a zrychluje intervence 
pod CT kontrolou. Umožňuje nám sledovat 
intervenční nástroj v reálném čase během
výkonu u pacienta a přitom ovládat skiaskopii
z vyšetřovny,“ vysvětluje doc. MUDr. Andrea 
Burgetová, Ph.D., MBA.

Rychlost skenování a vysoké časové rozlišení 
je výhodou pro kardiovaskulární diagnostiku,
vyšetření srdce, CT koronarografii a CT angiogra-
fii. „Prakticky všechna CT vyšetření z kardiolo-
gické indikace jsme přesunuli na SOMATOM
Force a s výsledky jsme velmi spokojeni. Přístroj
je umožňuje provádět s relativně nízkou radiační
zátěží pacientů a v některých indikacích, napří-
klad CT před intervenční implantací aortální
chlopně, nám využití rychlého TurboFlash 
protokolu umožnilo snížit i celkovou dávku
podané jodové kontrastní látky. Ve vybraných
indikacích také rádi využíváme dodávaný 
software syngo.via, který poskytuje rychlou 
a relativně přesnou analýzu nasbíraných dat,“
říká docentka Burgetová.

Rychlost skenování je velkou výhodou také u pa-
cientů, kteří nespolupracují, mají obtíže či nemo-
hou zadržet dech, např. pacienti v bezvědomí. 

Nové možnosti s CT duální energií
S instalací přístroje SOMATOM Force získala VFN
poprvé příležitost profitovat z diagnostických
možností, které nabízí metoda CT duální ener-
gie. Ta využívá během vyšetření dvou různých
napětí na dvou rentgenových lampách, které 
září současně. Každá rentgenka vyzařuje jiné
rentgenové spektrum a různé tkáně lidského 
těla je absorbují odlišně. Vznikají tak nejen
snímky s vyšším kontrastem a kvalitou, ale 
díky dvěma zdrojům záření je možné provádět 
i vyšetření, která by jinak nešlo uskutečnit.

„Na novou metodu CT duální energie jsme se těšili a opravdu nám
rozšířila dosavadní diagnostické možnosti,“ říká přednostka kliniky
doc. Burgetová. „U některých indikací, jako je třeba urolitiáza, jsou
výsledky dobré, u jiných ještě ladíme optimální postupy, abychom
z vyšetření dokázali vytěžit maximum. Novou metodu používáme pro
dekompozici močových konkrementů, vizualizaci postižení a detekci
edému kostní dřeně, při frakturách obratlů, pro výpočet virtuálně
nativních obrazů při odečtení jódu včetně jater a výpočet a kvantifi-
kaci distribuce jodové kontrastní látky neboli tvorbu orgánových
perfúzních map. Duální energie se nám také velmi osvědčila při
redukci metalických artefaktů,“ vysvětluje doc. Burgetová.

Vhodný i na vyšetření covidových pacientů
Vzhledem k tomu, že VFN je jedno z našich nejvýznamnějších 
pracovišť pro péči o pacienty s nejtěžším průběhem covidu-19, 
vyšetřují zde na CT přístrojích i tyto indikace. SOMATOM Force má 
pro dané pacienty dvě hlavní výhody: s využitím cínového filtru 
umožňuje výrazně snížit radiační dávku při opakovaném nativním
vyšetření plic a díky analýze plicní perfúze slouží také k detekci 
drobných tromboembolů. 

„SOMATOM Force nám umožňuje používat
metodu duální energie, což nejenom zvyšuje
kvalitu některých vyšetření, ale i rozšiřuje
naše dosavadní diagnostické možnosti.“

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA, 
přednostka Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN
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Díky spojení nemocnic 
jsme silnější
Akciová společnost Nemocnice Pardubického kraje patří mezi desítku 
největších zdravotnických zařízení v Česku. Provozuje Pardubickou,
Chrudimskou, Orlickoústeckou, Litomyšlskou a Svitavskou nemocnici a v nich
řadu center specializované péče. Pro onkologické pacienty otevřela letos
v zimě v Pardubicích nové pracoviště PET/CT, které dosud mezi diagnostic-
kými metodami citelně chybělo. „Nemocnici se po ekonomické stránce
daří, a proto jsme si mohli dovolit investovat do přístrojového vybavení
z vlastních zdrojů,“ říká MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, generální ředitel 
a předseda představenstva, a dodává: „Další velké investice nás ještě čekají.“

Proč jste se rozhodli pro pořízení pří-
stroje pozitronové emisní tomografie
a jaká k němu vedla cesta?
Důvodů pro pořízení přístroje PET/CT bylo něko-
lik: zaprvé jsme byli nejspíš již posledním
komplexním onkologickým centrem v republice,
které ještě PET technologii nemělo a cítili jsme
povinnost to napravit. A zadruhé jsme chtěli
našim partnerům z řad soukromých zdravotnic-
kých subjektů dokázat, že spolupráci bereme
vážně a mohou se na nás spolehnout. Rozhod-
nutí pořídit do nemocnice PET/CT technologii
bylo tedy zároveň i strategické.

Pořízení této modality jsme plánovali několik 
let, její instalaci ale musela předcházet stavba
nové budovy, která navazuje na původní kliniku
radiodiagnostiky. Stavbu financoval majitel
nemocnice, tj. Pardubický kraj, za což mu patří
velký dík.

Co si od nové diagnostické metody
slibujete?
Zlepšení péče a zvýšení její dostupnosti nejen
pro naše onkologické pacienty, ale i pro pacienty
kardiologické nebo neurologické. V tom nás pod-
porují i nová radiofarmaka, která přicházejí na
trh. Ta významně rozšiřují diagnostické možnosti
i na další oblasti metabolických aktivit tkání, než
bylo dosud běžné.

Jaké máte další plány na rozvoj
nemocnice?
V Pardubicích jsme dostavěli novou a moderní
budovu psychiatrie, jaká u nás nemá obdoby.
Stavební ruch ale v Pardubicích neutichl, naopak.
V květnu jsme začali s výstavbou nového centrál-
ního urgentního příjmu.

Stranou nejsou ani ostatní nemocnice – v Ústí
nad Orlicí teď mají například nově vybavenou
kliniku radiologie a staví se zde druhý urgentní
příjem v kraji. Technologickým rozvojem ale
v poslední době procházejí všechny nemocnice,
pořizují se nové přístroje i vybavení, které ocení
hospitalizovaní pacienti i personál.

Přístroje jste instalovali v době
vrcholící epidemické krize. Jak si
nemocnice v době pandemie vedla?
Bylo to velmi náročné, jednu dobu dokonce až
kritické. My a Fakultní nemocnice Plzeň jsme
měli nejvyšší počet covid pozitivních pacientů
vyjádřený na počet lůžek v nemocnici v ČR. Bylo
to opravdu na hraně. Až na pár případů, kdy
jsme byli nuceni pacienty překládat na jiná pra-
coviště, například kvůli mimotělnímu oběhu,
jsme se ale o ně dokázali postarat sami.

Do budoucna se ale obávám, že uplynulý rok,
kdy se veškerá lékařská péče soustředila
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převážně na covidové pacienty, si vyžádá svou
daň. Již dnes vidíme výrazný nárůst onemocnění
kvůli zanedbané preventivní péči – ať již onkolo-
gické, kardiologické nebo třeba ortopedické. 
Do toho přibývá pacientů, kteří covid prodělali 
a mají následky, často velmi vážné. To vše bude
zdravotní systém do budoucna velmi zatěžovat 
a nejsem si jistý, zda se nám vůbec někdy podaří
odsunutá vyšetření a zákroky dohnat. 

Co psychická zátěž personálu? Řešíte
nějak jejich možné posttraumatické
stavy?
Toto je opravdu problém. Byť jsme v péči o nemoc-
né profesionály a úmrtí pacienta i přes veškerou
naši snahu někdy patří k naší práci, na takové množ-
ství tragických konců nebyl nikdo z nás připraven.
Zvlášť těžké je to pro kolegy z oddělení, kde se
s úmrtím pacientů před pandemií moc nesetkávali.
Během posledního půl roku ale byla třetina našeho
lůžkového fondu přeměněna na covidové jednotky,
a tak se museli do první linie zapojit téměř všichni.

Na zvládání stresu, traumat a posttraumatického
syndromu máme tým specialistů, kteří s našimi
zaměstnanci pracují. Nikdo ale v tuto chvíli neumí
úplně odhadnout, jaký psychický dopad tato zkuše-
nost bude mít. Je ale pravděpodobné, že někteří tuto
zátěž neunesou a ze zdravotnictví odejdou. Řada z nich
vyhoří a bude těžko hledat motivaci pro další práci.

Pardubický kraj provozuje své nemocnice
sdružené do jedné akciové společnosti 
s centrálním řízením. Jak se vám tento 
model osvědčil?
Já myslím, že se osvědčil dobře. Model zdravotnictví, 
který v regionu sdružuje více subjektů dohromady, funguje
nejen u nás, ale i v zahraničí. Umožňuje nám nejen soutěžit
o lepší ceny u dodavatelů, ale i poskytovat komplexnější
péči pacientům a řešit jejich zdravotní obtíže tzv. pod 
jednou střechou.

Akciovou společnost Nemocnice Pardubického kraje tvoří
pět organizačních celků, které zajišťují celé spektrum 
lékařské péče od ambulantní přes lůžkovou až po násled-
nou. Všechny kroky na sebe navazují a nikde nevznikají
hluchá místa ani zbytečná duplicita činností. Provoz je 
tak podle mého názoru optimálně efektivní. Kdyby 
v Pardubickém kraji vedle sebe paralelně fungovala 
krajská nemocnice, fakultní nemocnice a ještě několik 
soukromých zařízení, která by nabízela podobné spektrum
služeb, neumím si představit, jak by se všichni dohodli 
a ekonomicky prosperovali. V některých jiných krajích to
tak ale nastavené je.

Jak hodnotíte vaši spolupráci se společností
Siemens Healthcare?
Podle mého názoru je skvělá. Pardubickou nemocnici,
respektive Nemocnici Pardubického kraje, vedu už 11 let 
a v rámci naší vzájemné spolupráce vždy platila naprosto
férová domluva a výborná komunikace.

„Nemocnice v Pardubickém
kraji společně zajišťují 
celé spektrum lékařské 
péče od ambulantní 
přes lůžkovou 
až po tu následnou.“
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, 
generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje
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Pardubice 
získaly 
PET/CT 
skener

V Pardubicích léta úspěšně funguje Centrum
vysoce specializované onkologické péče, 
kterou nemocnice provozuje ve spolupráci se
soukromou společností Multiscan. Až do letoš-
ního února však museli zdejší pacienti cestovat
za PET/CT vyšetřením do nemocnic v okolních
krajích, neboť tato diagnostická metoda 
v Pardubicích chyběla. Nyní zde metabolickou
aktivitu tkání odhaluje moderní skener
BIOGRAPH mCT od Siemens Healthineers.

tyto požadavky na sto procent splnil
přístroj BIOGRAPH mCT od Siemens
Healthineers,“ říká MUDr. Leoš 
Ungermann, Ph.D., primář Radiodiag-
nostického oddělení Pardubické
nemocnice.

S PET/CT skenerem v Pardubicích pro-
vádějí celé spektrum vyšetření, které
systém nabízí. S plnou softwarovou
výbavou přístroj zdravotníkům umož-
ňuje zvládat i neurologická vyšetření,
kardiologické aplikace a veškerou další
diagnostiku, při které je zapotřebí
posoudit metabolickou aktivitu tkání,
jako je např. vyšetření horečky nezná-
mého původu. 

Vzhledem k tomu, že nemocnice pří-
stroj pořídila z vlastních zdrojů, nejsou
pro jeho využití stanoveny žádné limi-
ty jako v případě, kdy by zařízení bylo
dodáno např. na základě projektu
dedikovaného výhradně onkologic-
kým chorobám.

Pracoviště v záběhu
Provoz pracoviště se v současnosti
teprve rozbíhá, a tak je zde PET/CT 
skener využíván dva až tři dny
v týdnu. „Kvůli pandemii covidu chodí
méně lidí na preventivní prohlídky,
takže indikací k vyšetření je méně 

V
yšetření na přístroji PET/CT
kombinuje dvě odlišné dia-
gnostické metody – pozitro-
novou emisní tomografii, při

které se za pomocí radiofarmaka zachy-
távají metabolicky aktivní ložiska v tká-
ních, a výpočetní tomografii, jež loži-
ska anatomicky přesně umístí. 

V Pardubické nemocnici spadá mole-
kulární zobrazování organizačně pod
kliniku Radiodiagnostiky, jelikož samo-
statné oddělení nukleární medicíny
v ústavu není. Ve společenství nemoc-
nic Pardubického kraje jej historicky
provozuje Chrudimská nemocnice,
jejíž pracovníci se na PET/CT vyšetřo-

vání nyní nově podílejí. Pracoviště
v Pardubicích tak díky nové diagno-
stické metodě získalo charakter
multioborové kliniky zobrazovacích
metod, jaké provozují například
některé fakultní nemocnice.

Moderní přístroj 
pro pokročilou diagnostiku
Při výběru PET/CT skeneru měli zástupci
nemocnice ty nejvyšší nároky: „Chtěli
jsme pro naše pacienty to nejlepší. Poža-
dovali jsme moderní přístroj s dosta-
tečnou senzitivitou, aby dávka ionizu-
jícího záření byla pro pacienta co nej-
menší. S rychlou akvizicí snímků 
a přesným zobrazováním. Všechny
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Rozhovor

Ředitelem Pardubické 
nemocnice je Jiří Skalický

Pardubická nemocnice 
má od počátku letošního 
roku nového ředitele. 
Stal se jím dlouholetý 
primář Oddělení klinické 
biochemie a diagnostiky 
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.

než dříve. Také se ještě mezi lékaři
moc nerozkřiklo, že zde přístroj
máme,“ vysvětluje primář Unger-
mann. Limit nastavený smlouvami 
se zdravotními pojišťovnami dovoluje
dvousměnný provoz pět dní v týdnu,
což představuje 16 až 20 vyšetřených
pacientů denně. 

Vyšetření je primárně určeno pro paci-
enty z Pardubického kraje, ale v přípa-
dě volné kapacity se zde mohou hlásit
i zájemci odjinud. CT část přístroje navíc
slouží i jako záložní výpočetní tomograf
pro období, kdy na primárním (necovi-
dovém) CT probíhá pravidelný servis.

BIOGRAPH mCT od Siemens Healthi-
neers je v Pardubické nemocnici
v provozu od letošního února. „S pří-
strojem jsme se naučili pracovat 
snadno, jeho obsluha je jednoduchá.
Z obou modalit poskytuje velmi kva-
litní snímky, navíc rychle a s minimál-
ní zátěží pro pacienty. Vyšetřovací stůl
má plynulý pohyb, takže akvizice je
hladká a nezpůsobuje pohybové arte-
fakty. Skener významně rozšířil naše
diagnostické možnosti, a tím zlepšil
naši snahu pečovat o pacienty co nej-
efektivněji a na co nejvyšší odborné
úrovni. Jsme rádi, že ho máme,“ uza-
vírá primář Leoš Ungermann. 

Co vás vedlo k tomu stát se kromě primáře nemocnič-
ních laboratoří rovnou také ředitelem celé Pardubické
nemocnice?
Vedla mě k tomu odpovědnost a vztah k nemocnici, kde jsem 
zaměstnaný již dlouhá léta. Pracuji zde od doby, kdy jsem absolvoval
studium na farmaceutické fakultě. Když jsem dostal od vedení spo-
lečnosti Nemocnice Pardubického kraje nabídku na funkci ředitele, 
tak jsem prostě nemohl odmítnout. Obzvlášť s ohledem na to, 
že nabídka byla zároveň tak trochu prosbou o pomoc, a to v době, 
kdy čelíme největší krizi ve zdravotnictví, jakou vůbec pamatujeme.

Jakou máte vizi, kam by měla nemocnice pod vaším
vedením směřovat?
Moje vize má dvě části: krátkodobý a dlouhodobý horizont. Prvním
cílem je přežít současný stav a vrátit nemocnici zpět do klasického
provozu před covidem s tím, že bychom se starali o pacienty v plném
rozsahu péče jako dříve, a pokud možno ještě o něco lépe. 

V dlouhodobém horizontu pak chceme být vnímáni jako kvalitní,
velká krajská nemocnice, která dělá dobrou medicínu. S tím souvisí 
i kvalitní přístrojové vybavení a stabilní personální situace – jak v komu-
nitě lékařů, tak středního zdravotního personálu a sester. Bez nich
totiž žádná, byť sebelépe vybavená nemocnice nemůže fungovat.

V oblasti stavebně-technologické je naší prioritou dokončení budovy
psychiatrie a výstavba centrálního urgentního příjmu, což kvalitu péče
o pacienty posune opět o několik úrovní výše.

Práce ředitele nemocnice je jistě časově náročná. 
Jak se vám daří vše skloubit s primariátem laboratoří
a vaší pedagogickou činností?
Daří se to, myslím, dobře. V laboratoři máme skvělý tým. Mám štěstí,
že zde pracuje spousta šikovných, spolehlivých a erudovaných kolegů.
Procesy jsou dobře nastavené a vše funguje hladce. 

Ani pedagogická činnost mi moc času nezabírá, neboť je již delší
dobu omezena na nezbytné minimum. Ponechal jsem si jen pár 
přednášek za rok z oblasti klinické biochemie. 

Onkologičtí 
pacienti z Pardu-
bického kraje již
nemusejí jezdit 
na vyšetření 
mimo region.
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MAGNETOM Sola 
v nemocnici 
v Havířově
Nemocnice s poliklinikou Havířov zahájila na konci
loňského roku novou éru radiodiagnostiky. 
Po letech příprav otevřela pracoviště magnetické
rezonance se špičkovým skenerem MAGNETOM
Sola. Jedná se o momentálně nejlépe vybavený
skener s nejmodernějším softwarem od Siemens
Healthineers. Přístroj s indukcí pole 1,5 tesla
splňuje i ta nejnáročnější kritéria a požadavky 
na kvalitu snímků a efektivitu provozu.

P
racoviště magnetické rezo-
nance bylo v havířovské
nemocnici otevřeno počát-
kem prosince a do ostrého

provozu spuštěno letos v lednu.

„Dovolte mi parafrázovat jednu velmi
známou citaci: instalace této techno-
logie je dnes již malým krokem pro
zdravotnictví, avšak obrovským sko-
kem pro havířovskou nemocnici.
Dovolím si tvrdit, že se tímto začíná
psát nová etapa v oblasti diagnostiky,
což nás posune v kvalitě zdravotní
péče výrazně vpřed. Projekt magne-
tické rezonance považuji za jeden
z našich největších úspěchů v posled-
ním desetiletí.  Chtěl bych poděkovat
ministerstvu zdravotnictví, zdravotním
pojišťovnám, a hlavně našemu zřizo-
vateli, Moravskoslezském kraji, že 
celý projekt vnímali stejně jako 
vedení nemocnice. Jsem přesvědče-
ný, že si to naše pracoviště za svou 
komplexní péči bezpochyby zaslou-
ží,“ uvedl při slavnostním otevření 
magnetické rezonance ředitel nemoc-
nice Ing. Norbert Schellong, MPH.

Špičková technologie hlídá
správné nastavení
Systém magnetické rezonance 
MAGNETOM Sola je vybaven pokročilou
technologií BioMatrix, podporovanou
umělou inteligencí. Ta funguje jako
inteligentní asistent a pomáhá obslu-
ze ovládat a nastavovat parametry
vyšetření podle individuální anatomie
a fyziologie pacienta. Výrazně tím zvy-
šuje efektivitu MR vyšetření a snižuje
riziko pořízení nekvalitních skenů 
a nutnost jejich opakování. Pomocí sou-
boru automatických funkcí zrychluje,
zkvalitňuje a zefektivňuje skenování. 

Uživatelské rozhraní BioMatrix zjedno-
dušuje interakci se skenerem i pacien-
tem, urychluje přípravu na vyšetření 
a zvyšuje kvalitu a produktivitu skeno-
vání. Například aplikace BioMatrix
Body Model zajistí správnou polohu
pacienta ve skeneru jediným dotykem
na displeji přístroje. Radiologický labo-
rant jen vybere anatomickou oblast
nebo orgán, který má být skenován, 
a stůl se s pacientem sám a přesně
umístí dle potřeby.

Technologie BioMatrix také sama kon-
troluje správnou pozici hlavy, srdeční
a dechovou frekvenci pacienta i opti-
mální homogenitu magnetického
pole pro jednotlivé sekvence. Přístroj 
MAGNETOM Sola s technologií BioMatrix
tak poskytuje za všech okolností 
konzistentní a vysoce kvalitní obrazy.
Zcela nová konstrukce lehkých cívek 
s mimořádně vysokou denzitou a ply-
nulé pracovní postupy taktéž přispívají
ke spokojenosti uživatelů i pacientů.

Vhodný pro všechna
vyšetření
MAGNETOM Sola má krátký a otevřený
design, což řadě pacientů pomáhá
snižovat obavy z vyšetření. To v praxi
znamená, že tunel, který má velkorysý
průměr 70 cm, je kratší a širší, než
bývá u starších přístrojů zvykem. Také
doba vyšetření je díky nejmoderněj-
ším technologiím kratší. „Spektrum
vyšetření, která na magnetické rezo-
nanci provádíme, je velmi široké,
nejčastěji ale vyšetřujeme problema-
tiku neurologickou: hlavu, páteř, 
a ortopedickou ‒ především velké
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tohoto vyšetření se dá velmi podrob-
ně zobrazit struktura tkání lidského
těla, a to zejména při neurologických
onemocněních, nemocích pohybo-
vého aparátu, cév, břicha, pánve 
a srdce. Magnetická rezonance je jed-
nou z nejcitlivějších zobrazovacích
metod s benefitem nulové radiační
zátěže pro pacienty. 

Nový rentgenový přístroj
Luminos dRF Max
Kromě magnetické rezonance získalo
havířovské Radiodiagnostické oddě-
lení v rámci obnovy přístrojové
techniky také novou skiagraficko-
skiaskopickou stěnu Luminos dRF Max
od Siemens Healthineers, která nahra-

dila starý a dosluhující rentgen. I toto
nové moderní diagnostické zařízení
podstatně zvýší možnosti, rozsah, 
kvalitu i komfort realizovaných vyše-
tření pro pacienty ze širokého okolí.

Luminos dRF Max je plně digitální 
a dálkově ovládaná sklopná rentge-
nová stěna, která v sobě spojuje
výhody dvou diagnostických me-
tod – fluoroskopického vyšetření 
za použití kontrastní látky a klasické-
ho rentgenového snímkování. 
Díky tomu je přístroj univerzálně
použitelný a efektivní i v situacích, 
kdy pro skiaskopická vyšetření není
tolik indikací, aby byl plně vytížen 
jen pro tyto účely.  

„MAGNETOM Sola s technologií BioMatrix 
je momentálně  nejlépe vybavený 
1,5T skener MR s nejmodernějším 
softwarem od Siemens Healthineers.“

Projekt

klouby, jako jsou ramena, kolena,
kyčle, ale i menší, jako je zápěstí, 
kotník, ruka, noha a SI klouby. Další
velkou kapitolou jsou u nás aplikace
ORL ‒ vnitřní ucho, odstupy hlavových
nervů, horní cesty dýchací a polykací,
měkké tkáně krku. Všechna tato 
vyšetření se týkají jak dospělých, 
tak i dětských pacientů. Mezi naše
základní protokoly se dostávají i vyše-
tření konečníku a prostaty. Potřebovali
jsme proto univerzální a dobře vyba-
vený přístroj s indukcí pole 1,5 tesla 
a maximální dostupnou cívkovou
výbavou,“ říká primář Radiodiagnostic-
kého oddělení MUDr. Patrik Valenta.

Inteligentní technologie BioMatrix
umožňuje automaticky nastavovat
parametry systému a hlídá všechny
potřebné hodnoty vyšetření. To v kaž-
dodenním provozu pomáhá a výrazně
šetří čas zejména radiologickým asis-
tentům, kteří se tak mohou lépe
soustředit na péči o pacienty. Z vyše-
tření magnetickou rezonancí budou
profitovat pacienti nejen z Havířova, 
ale i ze spádových oblastí. Pomocí
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Krátká historie vývoje síly pole MR
pro klinické systémy
V roce 2003 obdrželi Paul Lauterbur a Peter
Mansfield společně Nobelovu cenu za fyziologii
či lékařství, a to za zásadní práci, kterou v 70. le-
tech minulého století provedli v oblasti zobrazo-
vacích metod založených na magnetické rezo-
nanci. Krátce na to představil John Mallard první
celotělový MRI systém, jehož síla pole byla 0,014 T.
Rychle se ukázalo, že vyšší síla pole poskytuje
lepší poměr signál-šum. Následně tak vznikl
druhý prototyp o síle pole 0,028 T, který však
stále využíval konvenční magnet.

Na počátku 80. let 20. století vedly výchozí ko-
merční vývoj klinické MR dvě firmy, které dnes 
již neexistují: Diasonics a Technicare. Obě použí-
valy supravodivé magnety. První firma nabízela
jednotky o síle pole 0,35 T, druhá začala s jed-
notkami se silou pole 0,5 T (obr. 1), poté i 0,6 T.
V polovině 80. let byly však na trh uvedeny 

i první komerční jednotky Siemens. Jejich síla pole
byla 1,0 T, což bylo teoretické optimum, které
v té době obhajovalo mnoho význačných vědců.

Na konci 80. let vedl marketingový útok jednoho
významného výrobce, který měl teprve vstoupit
na scénu, k tomu, že všichni významní výrobci
rentgenů začali vyvíjet systémy o síle pole 1,5 T.
Standardizace síly pole na hodnotě 1,5 T před-
stavovala radikální nápad, jelikož v té době ještě
nebyly k dispozici žádné klinické systémy s tak
vysokou silou pole. Většina předpokladů pro vývoj
této síly pole byla založena na možném klinickém
vývoji a využití technik, které by tímto mohly být
realizovány, jako například fosforové spektrosko-
pie. Tento předpoklad se sice později prokázal
být z velké části nesprávný, nicméně všichni velcí
výrobci byli nuceni investovat do vývoje klinických
jednotek o síle pole 1,5 T, převážně v důsledku
marketingového tlaku. V 90. letech už pak jed-
notky o síle pole 1,5 T dodávkám dominovaly.

Seriál

Příští generace:

MR systémy pokročilého 
designu s nízkou silou pole

Klinické využití supravodivých MR systémů s nízkou silou pole 
(mezi 0,35 a 0,6 T) bylo v 80. letech 20. století vyhodnocováno jen
krátce, jelikož je brzy nahradily systémy s vyšší silou pole. Důležitou 
otázkou je v současnosti potenciál jednotek provozovaných o síle pole
0,55 T, které ve svém provedení využívají veškeré znalosti získané 
v mezidobí. S ohledem na náklady, flexibilitu, kvalitu snímků a dostupnost
nastává pro MR systémy s nízkou silou pole a pokročilým designem slibná
budoucnost. Jejich využití by mělo celosvětově výrazně zvýšit používání
přístrojů MR a jejich klinickou hodnotu pro celé zdravotnictví.

MUDr. Val M. Runge, MUDr. Johannes T. Heverhagen, Ph.D., FCIRSE, FESGAR
Oddělení diagnostické, intervenční a pediatrické radiologie, Univerzitní nemocnice v Bernu, Inselspital, Bernská univerzita, Švýcarsko

První díl
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Po roce 2000 začaly debaty o síle pole 3 T, zalo-
žené zejména na zobrazování mozku, které
představovalo jediné dostatečně kvalitní vyše-
tření pro klinickou diagnózu, jež tyto rané 3T
celotělové systémy mohly umožnit. Síla pole 3 T
s sebou pro akceptovatelný přístroj nesla velké
výzvy, nejen pro mozek, ale také pro páteř,
muskuloskeletální systém a tělo. Prodloužení
času T1, chemický posun mezi pixely a mezi
řezy, a zejména pak zahřívání pacienta (SAR)
představovalo významné překážky na cestě
k tomu, aby byly 3T systémy klinicky funkční. 
I přes dnešní velmi vysokou kvalitu skenů mno-
ha anatomických oblastí pomocí 3T systémů,
debata na téma 1,5 T versus 3 T stále pokračuje.
Významnou překážkou jsou náklady, které jsou 
u 3T systémů výrazně vyšší jak pro samotný
systém, tak pro jeho instalaci. Dnes se při prodeji
nových MRI jednotek na každý 3T systém prodají
dva systémy o síle pole 1,5 T, což této debatě 
a nákladnosti odpovídá.

Jaká existují data o zobrazování 
na systémech s nízkou silou pole 
z 80. a 90. let 20. století?
Rozvoj 1,5T zobrazování na konci 80. let 20. sto-
letí nastal i přes nedostatek důkazů, které by v té
době podporovaly právě tuto sílu pole pro medi-
cínskou diagnózu a citlivost na onemocnění.
Z této doby existuje málo klinických studií vel-
kého rozsahu, které porovnávají účinnost nízké
síly pole se silou pole 1,5 T. Je třeba uznat, že
dnes jsou výsledky 1,5T systémů vynikající, ale
vraťme se ke zmíněnému množství dat z porov-
návání síly pole, kterých bylo v tehdejší době
překotného rozvoje dostupných pouze málo.

Z omezeného množství vědecké literatury vyni-
kají dvě významné publikace (klinické studie),
porovnávající nízkou a vysokou sílu pole. Tyto
studie pokrývají dvě významné anatomické
oblasti klinického využití MR – mozek a musku-
loskeletální systém. Obě přináší málo důkazů 
o výhodách 1,5T systémů jak s ohledem na dia-
gnózu, tak citlivost na onemocnění. Ve velké
klinické studii zkoumající pacienty s podezřením
na roztroušenou sklerózu nebyl mezi studiemi
0,5T a 1,5T systémů nalezen žádný rozdíl v přes-
nosti, citlivosti ani specificitě.1 Obdobná klinická
studie velkého rozsahu byla provedena na paci-
entech při zobrazení kolene.2 Vyhodnocení
přetrženého předního či zadního zkříženého
vazu a menisku neukázalo žádnou výhodu vyšší
síly pole, co se týče přesnosti a diagnózy.

Při porovnávání 0,5T a 1,5T systémů platí i dnes
hypotéza z roku 1996, „že aplikace, které vyža-
dují velmi rychlé zobrazování, velmi vysoké
rozlišení zobrazování či detekci velmi malých
změn v intenzitě zobrazování, mohou pro vyso-
ké magnetické pole představovat diagnostickou
výhodu“.3 Je také důležité nezapomenout na
některé z hlavních argumentů ve prospěch síly
pole 1,5 T a výše uvedených technik, které se
dnes klinicky velmi málo využívají, například
spektroskopie, zobrazování nervových vláken 
a funkční MR. Vyšší využitelnost nízké síly pole 
je možná také díky mnoha významným techno-
logickým pokrokům, ke kterým v mezidobí došlo.
Těmi se budeme zabývat v následujících částech.
Prozatím zvažme problém, se kterým jsme 
konfrontováni, a to fyzickou realitu týkající se
poměru signál-šum (SNR) a poměru kontrast-
šum (CNR).

Time-of-flight MRA nebyla pro MR vyvinuta až do relativně pozdější doby. 
Přetrvávala proto otázka – zodpovězená tímto obrázkem – týkající se diagno-
stického potenciálu síly pole 0,55 T. TOF MRA ve srovnání se silou pole 1,5 T
nabízí dobré výsledky společně s očekávaným mírným snížením SNR. 
Představena je axiální rekonstrukce MIP ze skenů s použitím síly pole 0,55 T
(2A) a 1,5 T (2B) s rozměry voxelů 0,5 x 0,5 x 0,5 mm3, v obou případech
získaná během zhruba stejně dlouhé doby skenování. 

Historické porovnání zobrazení mozku s použitím 
nízké síly pole v roce 1984 (přístroj Technicare 0,5 T) 
na obrázku (1A) a současného standardu z roku 2020
na obrázku (1B). Doba skenování se snížila z 10 minut
na 4 a díky technologickému pokroku v mezidobí záro-
veň došlo u použitého systému MAGNETOM Free.Max
k výraznému zlepšení poměru signál-šum a prostoro-
vého rozlišení.

1A 1B

2A 2B

�
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SNR se zvyšuje lineárně se silou pole s několika
předpoklady. Jedním z nich je, že šířka pásma
přijímání signálu je konstantní. Nicméně šířka
pásma pro jakoukoli sekvenci skenování 
se u vyšší síly pole většinou zvyšuje, protože 
se počítá s chemickým posunem. Je-li zachován
konstantní posun pixelů, pak se SNR škáluje 
o druhou odmocninu z hodnoty síly pole (nikoliv
lineárně). CNR představuje komplikovanější situ-
aci, částečně díky prodloužení času T1 podle síly
pole. Vezmeme-li tyto faktory v úvahu, pak 
je zvýšení CNR z 0,5 T na 1,5 T v rozsahu 20 % 
u T1-vážených obrazů a může přesáhnout více
než 40 % u skenů, na které má čas T1 malý vliv.

Jednou výhradou při zvažování dat z 80. a 90. let
minulého století je to, že nebyla vyhodnocena
Time of Flight (TOF) MR angiografie a kontrastní

MRA. Tyto techniky tehdy totiž ještě nebyly vyna-
lezeny. Do doby, než se příští generace jednotek
s nízkou silou pole dostatečně vyvine, zůstává
proto otázkou, na kterou se nyní hledá odpověď,
jak moc mohou dosavadní pokroky v softwaru 
a hardwaru rozdíl v kvalitě snímků pro MRA mezi
nízkou a vysokou silou pole snížit (obr. 2).

Jaké příležitosti dnes existují pro MR
s nízkou silou pole?
Jaké příležitosti existují pro zpřístupnění MR více
pacientům a/nebo pro vyšší efektivitu nákladů?
Vývoj vysoké síly pole byl motivován vidinou 
zvýšeného SNR, a tedy i vyšší kvalitou snímků.
Pokud se však díváme pouze na jednu oblast,
konkrétně na páteř, pak přechod od 0,5 T k 1,5 T
a 3 T daná očekávání příliš nenaplnil. Chemický
posun a pohyb mozkomíšního moku vytvořily
problémy, z nichž některé přetrvávají dodnes, 

Sagitální T1-vážené (3A) a T2-vážené (3B) 2D skeny krční páteře techni-
kou rychlého spinového echa s použitím síly pole 0,55 T. Tloušťka skenu 
4 mm a 3 mm. Doba skenování 3 minuty a 10 sekund, respektive 4 minuty
a 4 sekundy. Mírná retrolistéza obratle C5 na obratel C6. Komplex 
osteofytu s ploténkou se ztrátou meziobratlového materiálu a mírnými
degenerativními změnami v nervových kořenech (šipka) na obratlích C5‒6.
Prostor ploténky mezi obratli C4‒5 je malý (hrot šipky) a vzhledem k tvaru
obratlů C4 a C5 na sagitálních snímcích jde pravděpodobně o vrozený blok
těla obratle (C4‒5). Hrudní a bederní páteř, zobrazená na sagitálním 
T1-váženém (3C) a T2-váženém (3D) celotělovém skenu, je v zásadě 
normální. Tloušťka skenu pro 4 mm (3C) i (3D). Doba skenování celé 
páteře 9 minut a 30 sekund (3C) a 8 minut a 48 sekund (3D).

Koronální 2D T-1 vážené snímky kolene technikou 
rychlého spinového echa (4A) a koronální, sagitální 
a axiální 2D protondenzitně vážené snímky (4B, C, D)
se spektrální saturací; všechny snímky vytvořeny
s použitím síly pole 0,55 T skenováním zdravého
jedince. Tloušťka řezu ve všech případech 4 mm. Doba
skenování 4 minuty a 4 sekundy (4A), 5 minut a 2 se-
kundy (4B) a 5 minut a 22 sekund (shodně 4C i 4D).

3A 3B

3C 3D

4A 4B

4C 4D
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a tloušťka řezu u rutinního snímkování se snížila
z 5 mm na 3‒4 mm. Od moderního systému
s nízkou silou pole se nicméně očekává dosažení
srovnatelné kvality snímků, a tím pádem dosta-
tečného SNR. V místě instalace je zapotřebí nízký
počet využití vyžadujících zobrazování tenkých
řezů, aby nákup systému bez takových vlastností
dával smysl. Neměli bychom však zapomenout
na to, že zobrazování tenkých řezů lze v určitých
případech dosáhnout delší dobou skenování.

Během vývoje jednotek s vyšší silou pole 
se vyskytly nové problémy, týkající se například
SAR, bezpečnosti pacienta, susceptibility tkáně 
a samozřejmě nákladů. Co se posledně jme-
novaného týče, specifikace a infrastrukturní
požadavky na MR systémy se během let výrazně
zvýšily, a MR je tak nesmírně nákladnou zobrazo-
vací modalitou, což limituje její dostupnost pro
pacienty a využití.

Zdravotnické systémy po celém světě pociťují
ohromný ekonomický tlak. Proto dává smysl 
se nad následujícími otázkami znovu zamyslet.
Je možné snížit cenu magnetu, nejdražší sou-
části MR systému, a gradientů, druhé nejdražší
součásti, a stále zachovat vynikající kvalitu
snímků? Je možné přidat novou diagnostickou
hodnotu zpřístupněním MR jak v rozvinutých
zemích, tak v rozvojových oblastech, a pro 
okrajové aplikace (například intervenční MR)?
Zmeškala klinická MR a výzkumná komunita 
na cestě od nástupu této technologie v 80. le-
tech 20. století nějakou příležitost?

Mezi výhody systémů s nízkou silou pole patří
kratší doba T1 a delší doba T2* (umožňující více
časově efektivních akvizicí skenů), nižší suscepti-
bilita tkáně a nižší specifická míra absorpce (SAR,
zahřívání tkáně). Nižší SAR snižuje omezení ske-
novacích parametrů (flip angle, TR, počet řezů) 
a snižuje zahřívání kovových přístrojů a implan-
tátů. Technologie nízké síly pole byla naposledy
do hloubky zkoumána v 80. letech minulého
století, dlouho před vývojem mnoha současných
strategií pro akvizici a post-processing, mezi něž
patří spirální akvizice, paralelní zobrazování, ite-
rativní rekonstrukce a nejnověji rekonstrukce
pomocí umělé inteligence (deep learning).

Velmi se proto doporučuje nový pohled na 
technologii nízké síly pole, neboť může skrývat
potenciál pro vývoj pokročilé příští generace MR
systémů za výrazně nižší náklady, přesto s vyni-
kající kvalitou snímků. Takový vývoj by mohl vést
ke vzniku celé řady nových přístrojů, od základ-

Koronální 2D protondenzitně vážené snímky horní části hlezenního kloubu
technikou rychlého spinového echa bez spektrální saturace (5A) a se spek-
trální saturací (5B) s použitím síly pole 0,55 T. Rozměry voxelů 0,5 x 0,4 x 3,0
mm3 (5A) a 0,6 x 0,5 x 3,0 mm3 (5B).Doba skenování 3 minuty a 47 sekund (5A)
a 3 minuty a 46 sekund (5B).

Axiální 2D T2-vážené snímky horního hlezenního kloubu technikou rychlého
spinového echa bez spektrální saturace (5C) a se spektrální saturací (5D)
s použitím síly pole 0,55 T. Tloušťka řezu T2-vážených snímků 3 mm, doba 
skenování 3 minuty a 37 sekund (5C) a 3 minuty 19 sekund (5D).

5A 5B

5C 5D

�

ních systémů pro malé kliniky či rozvojové země
až po prémiové a okrajové systémy, mezi které
by patřily dedikované jednotky pro pohotovost 
a intraoperativní či intervenční jednotky.

Magnet a cívky pro přijímání signálu
Při designu pokročilé příští generace systému
s nízkou silou pole je důležitým aspektem veli-
kost tunelu. Dřívější celotělové supravodivé
klinické MR jednotky měly tunel o šíři 60 cm, 
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Koronální (6A) 2D T2-vážený obraz (během výdechu) dutiny břišní, pořízený 
akviziční technikou BLADE. Doba skenování 2 minuty a 26 sekund. Axiální (6E) 
2D T2-vážený obraz (během výdechu) dutiny břišní se spektrální saturací, 
pořízený technikou rychlého spinového echa a akvizicí BLADE. Doba skenování 
2 minuty a 50 sekund. Prezentované snímky byly získány s použitím síly pole 0,55 T
skenováním zdravého jedince a ukazují dva malé jaterní hemangiomy s charakte-
ristickou hyperintenzitou na T2w a hyperintenzitou na DWI a ADC. Difúzně vážené
snímky (6B, F) b = 50 s/mm2 a (6C, G) b = 800 s/mm2 byly získány echoplanární
technikou single-shot; předloženy jsou i ADC mapy (6D, H). Doba skenování 
2 minuty a 10 sekund pro koronální difúzně vážené skeny a 3 minuty 26 sekund
pro axiální difúzně vážené skeny. Tloušťka řezu ve všech případech 6 mm.

6A 6E

6B 6F

6C 6G

6D 6H
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i když existovalo několik návrhů, ve kterých byl
tunel ještě o trochu menší. Ty však všeobecně
nebyly úspěšné.

První jednotka se širokým tunelem (70 cm),
MAGNETOM Espree (se silou pole 1,5 T), byla
uvedena na trh v roce 2004. V té době šlo 
o vysoce inovativní design a přístroj následně
dominoval prodejům, zejména díky komfortu
pro pacienta i vzhledem ke zvyšující se
hmotnosti pacientů na celém světě. Nyní jsou 
již k dispozici i jednotky se širokým tunelem 
a vysokou silou pole (3 T). Co se týče designu
nové generace systémů s nízkou silou pole,
poměrně malé množství supravodivého vodiče
umožňuje vytvořit systémy s ultra širokým 
tunelem v rozsahu 80 až 90 cm.

Velkou překážkou jak z praktického pohledu, 
tak z hlediska nákladů, je umístění jednotky
například na operačním sále, vzdálených klinic-
kých místech či klinikách v rozvojových zemích.
V blízké budoucnosti budou možné magnety
s nulovým odparem, které nebudou potřebovat
potrubí nouzového odvětrání a budou mít mno-
hem menší nároky na bezpečné prostředí
(včetně hranice 5 gauss), což je velmi důležité
pro rozšíření MR technologie po celém světě.

Co se týče cívky pro přijímání signálu, i v této
oblasti došlo od 80. let k velkým pokrokům, jež
by bylo možné v příští generaci systémů s nízkou
silou pole využít. V počátcích MR nebyly cívky pro
přijímání signálu zdaleka optimální. Například
hlavová cívka měla větší průměr a byla delší, než
bylo zapotřebí. Při zobrazování těla byl příjem RF
prováděn pomocí tělové cívky – ta byla umístěna
daleko od pacienta, a měla proto relativně slabý
SNR. Pokroky, které dnes bereme jako samozřej-
most a které vedly k výraznému zlepšení SNR 
a možnosti zrychlení akvizice, jako vícekanálové
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Koronální 3D T1 VIBE
snímky dutiny břišní
se zadrženým
dechem vytvořené
Dixonovou techni-
kou (7A), tloušťka
řezu 3 mm, doba
skenování 19 sekund.
MRCP (7B): rekon-
strukce MIP z 3D T2
SPACE akvizice
(během výdechu),
zobrazující pravý 
a levý jaterní vývod,
společný jaterní
vývod, hlavní žlučo-
vod a pankreatický
vývod. Rozměry
voxelů 1,1 x 1,0 x 1,0
mm3, doba skeno-
vání 4 minuty 19
sekund (CS faktor 10).

7A 7B

a víceprvkové cívky, flexibilní cívky a specifické
cívky s konturami pro oblasti těla (například pro
ramena, kolena, zápěstí, hlezna a krk) se měly
v 80. a 90. letech teprve stát budoucností. Zob-
razování páteře, muskuloskeletálního systému 
a jater o síle pole 0,55 T bude z tohoto technolo-
gického pokroku velmi těžit (obr. 3‒7). 
Pokračování článku otiskneme v dalším vydání magazínu Trend.

Originál článku si můžete přečíst zde:

nebo na www.magnetomworld.siemens-
healthineers.com/clinical-corner/case-studies
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Pět metodik najednou?
Pro koagulační analyzátor Atellica COAG 360 žádný problém.

S rozvojem pandemie koronaviru výrazně vzrostla potřeba testovat 
trombotické stavy u pacientů hospitalizovaných na odděleních ARO a JIP.
Hematologické laboratoře proto čelí velkému tlaku na množství a rychlost
koagulačních vyšetření. Nový systém Atellica COAG 360 přináší dosud
nevídanou rychlost i kapacitu pro zvládání většího množství požadavků 
na vzorek. Koagulační, chromogenní, imunologické, agregometrické a LOCI
metodiky mohu pracovat současně na jediném analyzátoru Atellica COAG 360.

S
ystém Atellica COAG 360, nástupce
systémů BCS XP, je plně automatizo-
vaný velkokapacitní koagulační ana-
lyzátor, který zjednodušuje laboratorní

provoz sjednocením pěti metodik na jedné plat-
formě. Díky inteligentnímu managementu
reagenčního a spotřebního materiálu zefektiv-
ňuje workflow a umožňuje provádět i speciální
hemostatická vyšetření rutinně. Skladování uza-
vřených reagencií na palubě při nízké teplotě
vyrovná uchování v lednici. Není již tedy nutné
schraňovat v laboratoři vzorky více dní a vyšetření
provádět jen v určité dny v týdnu. To výrazně
zvýší odezvu laboratoře a rychlost doručení
výsledků lékařům i pacientům. Atellica COAG 360
vyžaduje méně manuální obsluhy než jiné

systémy, čímž dává personálu laboratoře mož-
nost věnovat se jiné činnosti. Nabízí naprosto
kontinuální měření vzorků, stejně jako nepřetr-
žitý přístup ke všem reagenciím a spotřebnímu
materiálu. Systém navíc jako první analyzátor
na trhu integruje technologii LOCI do speciál-

Atellica COAG 360
má unikátní 

schopnost 
optimalizovat

procesní kroky. 
Čím více úkolů

paralelně 
zpracovává, 

tím je rychlejší.

•   Intuitivní obsluha
•   Vzdálená správa
•   Možnost sledování pracovních postupů 
    a procesů
•   Detekce koagulace při alternativních vlnových 
    délkách umožňuje vyšetřovat i problematické
    vzorky
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ního testování hemostázy a automatizuje stanovení pro-
trombinového fragmentu F 1 + 2. Doba tohoto rychlého
testu je přitom kratší než 15 minut, tudíž čtyřikrát rychlejší
než současné metodiky. Pokročilá preanalytická  kontrola
vzorku z pohledu na zákal a naplnění zkumavky spolu
s minimálními požadavky na údržbu dělá systém Atellica
COAG 360 uživatelsky snadnější než doposud známé
koagulometry.

Čím víc úkolů, tím je rychlejší
Vysoce výkonný stroj s aktuálně největší kapacitou na trhu
zvládá provádět najednou prakticky neomezené spektrum
metod. Jeho potenciál se plně rozvine až při opravdu 
náročném provozu. Má unikátní schopnost optimalizovat
procesní kroky a zvyšovat výkon s rostoucím množstvím
požadavků na analýzu. Čím více úkolů paralelně zpraco-
vává, tím je rychlejší. Zároveň v sobě skrývá unikátní
systém zabudovaného agregometru s automatizovaným
ředěním cílových koncentrací induktorů. 

Díky vysokému paralelnímu výkonu je vhodný především
pro pracoviště s velkým pohybem vzorků a vyšším počtem
požadovaných parametrů, např. pro velké centrální 
laboratoře nebo laboratoře ve fakultních nemocnicích.
Atellica COAG 360 může sloužit buď samostatně, nebo 
jako součást celolaboratorní linky, např. společně 
s automatizačním systémem Aptio Automation.

Zkušební provoz v Česku
Nejmodernější koagulometr od Siemens Healthineers, 
Atellica COAG 360, je již k vidění i v České republice.
V testovacím demo provozu ho jako první vyzkoušelo 
Oddělení hematologie a transfúziologie Nemocnice 
Pelhřimov, nyní čtyři analyzátory testují v laboratořích 
ve Fakultní nemocnici v Motole, ve FN Královské Vino-
hrady, ve FN U svaté Anny v Brně a ve FN Ostrava.

V Nemocnici Pelhřimov byl nejnovější koagulometr  
v testovacím provozu půl roku. Přístroje prozatím fungují
v tzv. demo režimu, což znamená, že sice pracují jako 

plně funkční analyzátory, ale neslouží k vydávání
pacientských výsledků. Provádí se na nich zácvik
obsluhy a ladí se jejich chod k dokonalosti.

V laboratořích fakultních nemocnic se analyzátor
testuje v plné zátěži běžného denního provozu 
a s plným spektrem metod. Vzorky pocházejí 
nejčastěji od pacientů z oddělení ARO a od covi-
dových pacientů. Na stávajících analytických
systémech trvá vyhodnocení vzorků poměrně
dlouho, Atellica COAG 360 v testech vychází 
jako mnohem rychlejší a výkonnější.

Jedna platforma

Koagulační

Chromogenní

Imunologická

Agregace 
destiček

Vysoce 
senzitivní 
immunoassay 
pomocí 
technologie 
LOCI 
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Skrytý půvab hematologie
S nejnovějším koagulometrem od Siemens Healthineers, systémem 
Atellica COAG 360, pracují v České republice v současnosti již některá
vybraná pracoviště. V demo provozu přístroj jako první vyzkoušelo Oddělení
hematologie a transfúziologie Nemocnice Pelhřimov, kde koagulometr
fungoval v testovacím provozu půl roku. Na první dojmy z práce s novým
analyzátorem jsme se zeptali primáře oddělení, MUDr. Petra Kesslera.

Koagulometry Siemens používáte ve vaší
laboratoři již více než 15 let. Dlouhá léta jste
využívali analyzátory Sysmex CA-1500.
Další model Sysmex CS-2500 byl pak 
na vašem pracovišti instalován jako vůbec
první v ČR. Jakou máte za ta léta s koagulo-
metry Siemens zkušenost?
S koagulometry Siemens máme velmi dobré zkušenosti.
Kromě spolehlivosti na nich oceňujeme zejména uživatelsky
příjemný software, který umožňuje rychlé zaškolení obslu-
hujícího personálu. U koagulometru Sysmex CS-2500 je
významným bonusem možnost vyšetření agregace trombo-
cytů. V současné době máme v naší laboratoři dva tyto
koagulometry. Jeden používáme pro rutinní vyšetření,
druhý ke speciálním metodám jako trombofilie, vyšetření
koagulačních faktorů nebo agregace. Dva stejné koagulo-
metry na jednom pracovišti přinášejí i jednu zásadní výho-
du: v případě poruchy – ty se naštěstí vyskytující jen velmi
vzácně – je možné vyšetření provádět na druhém koagulo-
metru s použitím stejných reagencií a stejného protokolu. 

Půl roku jste nyní testovali, opět jako první
pracoviště u nás, v demo režimu nejnovější
koagulační systém Atellica COAG 360. Jaký
na vás udělal dojem? Můžete zhodnotit jeho
fungování?
S přístrojem Atellica COAG 360 se nám pracovalo velice
dobře, software je uživatelsky příjemný. V porovnání s pří-
strojem Sysmex CS-2500 oceňujeme několik předností:
reagencie jsou na palubě přístroje chlazené na „ledničkovou“
teplotu, čímž je zaručena delší stabilita reagencií, ke které
přispívá i jejich promíchávání, a speciální víčka, která se odklá-
pí jen v případě pipetování. Díky tomu je možné reagencie
většinou ponechat na palubě až do jejich plného vyčerpání.
Další výhodou systému Atellica COAG 360 je možnost vklá-
dání reagencií kdykoli v průběhu analýzy, zatímco systém
Sysmex CS-2500 toto dovoluje pouze omezeně. Atellica má
také jednodušší a uživatelsky příjemnější systém zadávání
nových šarží reagencií, kdy jsou všechny informace o nové
šarži automaticky načteny z QR kódu při vložení lahvičky.
Výhodný je i preanalytický screening vzorků z hlediska 

přítomnosti chylomiker, volného hemoglobinu a hyperbili-
rubinémie. Dalším benefitem je uchovávání alikvotů vzorku
pro případnou reanalýzu při neočekávaném výsledku s tím,
že je alikvot automaticky odstraněn po čtyřech hodinách.
Praktická je i práce s uzavřenými zkumavkami.

Naopak výhodou přístroje Sysmex CS-2500 je zase větší
přehlednost v tom, co analyzátor zrovna dělá. Jako nejvýra-
znější nevýhoda systému Atellica COAG 360 se nám pro
běžný provoz zdá nedostatečné upozornění na docházející
reagencii, které je možné zobrazit pouze v jejím přehledu.
Když přístroj zaznamená nedostatečnou hladinu reagencie,
lahvičku vyndá z chladicího kruhu a upozorní na to obsluhu.
K dokončení analýzy dojde až po doplnění příslušné reagen-
cie. U obou přístrojů je nicméně možné vložit více lahviček
stejného typu reagencie. Sysmex CS-2500 má možnost
nastavení přednostního měření kontroly pro lahvičku, kterou
zvolíme, zatímco Atellica COAG 360 změří lahvičku, kterou
si zvolí sama. (poznámka redakce: vybírá starší lahvičku,
aby se spotřebovala jako první, a na další měření kontroly
použije další lahvičku). U Sysmex CS-2500 je možno zvolit 
i pořadí lahviček, jak se budou postupně spotřebovávat.

Jak je to s kalibrací přístroje?
V případě přechodu na novou šarži reagencie je nutné ji 
na obou přístrojích nakalibrovat. Kalibrátoru je obvykle
třeba malé množství, a tak se u Sysmex CS-2500 používají
užší kepíky, v nichž je jeho hladina dostatečně vysoká.
Tento způsob je u systému Atellica COAG 360 řešen pomocí

„Možnost měření agregačních 
vyšetření na koagulometrech, 
ať už Sysmex CS-2500 nebo Atellica
COAG 360, umožnuje vyšší rychlost
získání výsledku a je přínosem 
ke standardizaci těchto vyšetření.“
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nakloněných originálních lahviček. Oba přístroje se prove-
dením kalibrace liší. Zatímco Sysmex CS-2500 má pevně
stanovené poměry ředění, a jednotlivé koncentrace se tak
mohou lehce měnit, Atellica COAG 360 má naopak přesně
dané koncentrace, jichž je nutné dosáhnout. Proto kalibrá-
tor danou koncentraci naředí v poměru, který si aktuálně
vypočítá. Jelikož je ale ředění automatické, obsluhu v pod-
statě ani jeden ze způsobů nijak neomezuje.

Přístroj Atellica COAG 360 je určen do velkých laboratoří,
takže některé jeho nevýhody se při provozu ve větší labora-
toři nemusí projevit a některé jiné bude jistě možné doladit
u dalších verzích softwaru. Při zkoušení systému Atellica
COAG 360 jsme získali velké množství dat a na porovnání
výsledků z obou přístrojů stále ještě pracujeme. Jisté je, že ve
většině případů nebyly rozdíly mezi výsledky výrazné a kli-
nicky významné. Nicméně nebylo tomu tak vždy a na ana-
lýze příčin některých větších rozdílů budeme dále pracovat.

Vaše pracoviště se specializuje na vyšetření
hemostázy a jste průkopníky v automatizova-
ném vyšetřování agregací destiček (včetně
vyšetřování syndromu lepivých destiček).
Provádíte výzkum, publikujete, máte meziná-
rodní renomé. Můžete, prosím, vaše oddělení
blíže představit a seznámit nás s metodami,
které provádíte? Jsou např. některé z nich 
unikátní nebo ne zcela běžné? A zkoušíte 
případně i nějaké nové metody? 
Hematologie je krásný obor – z mého pohledu zejména 
pro úzké propojení klinické a laboratorní praxe. Naše 
pracoviště je zaměřeno zejména na nádorová onemoc-
nění krvetvorby a na poruchy hemostázy. Co se týče 
hematoonkologie, v Pelhřimově samozřejmě nevymyslí-
me nový způsob léčby mnohočetného myelomu ani 
jiného nádorového onemocnění. Snažíme se ale přispět
k poznání v této oblasti svou účastí v multicentrických 
projektech, z nichž je z mého pohledu nejvýznamnější
Registr monoklonálních gamapatií, vedený Českou 
myelomovou skupinou. 

Hemostáza je spojnicí mezi laboratorní medicínou a nej-
různějšími obory klinické medicíny. Mnohé styčné plochy
najdeme nejen s klinickou hematologií, ale i s gynekologií 
a porodnictvím, neurologií, kardiologií, angiologií, inten-
zivní medicínou a dalšími obory. V komunikaci s lékaři
jiných oborů jsou nám kladeny rozličné otázky a my občas
zjistíme, že na ně neznáme odpověď. Pokud ji nenajdeme
v literatuře, pokoušíme se odpověď najít v naší laboratoři.
Někdy je to celkem jednoduché, jindy je to léta trvající
práce. Při hledání odpovědi na jednu otázku se často 
objeví další neznámé, které je nutné vyřešit. Pokud se
podaří odpovědi na otázky najít, nenecháváme si je, 
samozřejmě, pro sebe. Jsou to takové velmi drobné 
střípky v mozaice lidského poznání, které ale zpravidla 
mají konkrétní praktický dopad.

Můžete uvést nějaký příklad?
Firma Siemens uvedla před lety na trh nový test na vyše-
tření D-dimerů – Innovance D-dimer. Gynekologové vznesli
otázku, jaké výsledky mohou očekávat u těhotných žen.
Odpověď jsme nikde nenašli, a tak jsme se s gynekology
domluvili na studii, jejímž výsledkem byly referenční meze
pro jednotlivé týdny gravidity. 

Dlouhodobě se také zabýváme problematikou zvýšené agre-
gability trombocytů s nízkými koncentracemi induktorů,
takzvaným syndromem lepivých destiček. Zkušenosti z růz-
ných pracovišť jsou velmi rozdílné. Někteří tvrdí, že tento
syndrom neexistuje. Jiní naopak to, že existuje a má klinický
význam, přičemž jsou jejich výsledky přesvědčivé. Osobně 
si myslím, že problém je v nejednotné a možná i nesjednoti-
telné metodice vyšetření, což se týká zejména preanalytické
fáze. Možná zde hrají roli i historicky dané, i když zřejmě ne
zcela optimální, koncentrace induktorů. Momentálně tedy
plánujeme vyšetření s jinými koncentracemi a zabýváme se
myšlenkou statistického modelu, který by umožnil zařazení
výsledku do stejné kategorie i při rozdílné číselné hodnotě
získané při vyšetření na různých pracovištích.

MUDr. Petr Kessler 
Primář Oddělení hematologie a transfúziologie Nemocnice Pelhřimov
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V péči o pacienty v kritickém stavu jde často o minuty. Výsledky krevních testů, i když
jsou označené jako statimové, jsou málokdy z laboratoře k dispozici dříve než za půl
hodiny. S novým ručním analyzátorem krevních plynů Epoc NXS host je však mohou
mít lékaři nyní do minuty a od pacienta se přitom nemusí vzdálit ani na krok.

Systém pro analýzu krevních plynů epoc
NXS Host Mobile Computer pro testování
v místě péče od Siemens Healthineers je

první zařízení na trhu, které využívá mobilní ope-
rační systém Android. Díky tomu nabízí vysoký
výkon, 2 GB paměti a dlouhou výdrž baterie.
Štíhlý, lehký design doplňuje dotyková obrazovka
s HD rozlišením a velká klávesnice, kterou lze
bez problémů ovládat prsty i v rukavicích. Prů-
běh testování navíc doprovází zvukové a vizuální
pokyny na obrazovce, které uživatelům pomáhají
s jednotlivými kroky, jako je např. vložení testo-
vací karty nebo vstřikování krevních vzorků.

Výsledky testů se zobrazují s barevnými kódy,
tudíž ošetřující personál okamžitě vidí, zda jsou
naměřené hodnoty normální, mimo referenční
rozsah, nebo kritické. Nemusí přitom od paci-
enta ani na chvíli odejít, a může tak po celou
dobu zůstat  u jeho lůžka. Diagnóza i léčba proto
tímto způsobem probíhá rychleji a bezpečněji.

Vše na jedné kartě
Po vložení vzorku poskytuje systém epoc NXS
Host do jedné minuty přesné výsledky pro kom-
pletní panel kritických testů včetně krevních plynů
a základního metabolického panelu s hematokri-
tem a laktátem. Analýza probíhá prostřednictvím
testovacích karet na jedno použití, které se před
zavedením vzorku automaticky kalibrují. Systém
podporuje arteriální, žilní nebo kapilární vzorky
plné krve. Potřebuje přitom pouze 92 μl vzorku.

Analyzátor epoc zaručuje spolehlivou identifikaci
pacienta pomocí čtečky QR kódů a zabezpeče-
nou komunikaci v rámci zdravotnického týmu.
Výsledky testů jsou do laboratorních nebo
nemocničních systémů (LIS/HIS) dodávány pro-
střednictvím bezpečného bezdrátového
připojení Siemens Healthineers Point of Care
Ecosystem. Data jsou šifrována a chráněna 
před kybernetickými útoky.

Vítaná pomoc pro covidové pacienty
Ruční analyzátor epoc se v uplynulých měsících
velmi osvědčil i při péči o pacienty s covidem na
odděleních intenzivní péče. „Testování krevních
plynů pomocí systému epoc umožnilo našemu
zdravotnickému týmu získat vzorky a výsledky,
aniž by kdokoli musel opustit místnost. To jsme
velmi ocenili, neboť jsme mohli mít výsledky
během několika minut, a přitom se nevzdalovali
od lůžka kriticky nemocného pacienta. Důležitý
je v tomto případě i prvek bezpečnosti, protože
jsme nemuseli transportovat vzorky mimo bez-
pečné prostředí uzavřeného oddělení pro pa-
cienty s covid-19. To mělo zásadní význam pro
zachování bezpečnosti všech zúčastněných
osob,” řekla Patricia DeJuilio, klinická ředitelka
oddělení respirační péče nemocnice Northwestern
Medicine Central DuPage Hospital. Systém epoc
NXS Host Mobile Computer pro POC testování od
Siemens Healthineers získal evropskou certifikaci
CE Mark i povolení 510(k) od amerického úřadu
Food and Drug Administration.  

Systém pro analýzu
krevních plynů
epoc NXS Host 

jako první 
využívá Android.

Výsledek do minuty u lůžka pacienta

Laboratorní diagnostika
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Má pacient infarkt? 
Nový analyzátor odpoví do osmi minut

Siemens Healthineers přichází s důležitou novinkou v oblasti akutní diagnostiky a POC
péče. Díky novému kapesnímu analyzátoru Atellica VTLi je nyní možné diagnostikovat
infarkt myokardu již za osm minut a přímo během bezprostřední péče o pacienta.
Představujeme první test na vysoce senzitivní troponin I bodnutím do bříška prstu.

Na celém světě vyhledají každoročně poho-
tovost miliony pacientů se symptomy,
které mohou souviset s infarktem myo-

kardu. Kardiovaskulární onemocnění přitom drží
smutné prvenství, kdy jsou podle odhadů s mírou
31 % vůbec nejčastější příčinou úmrtí na světě.
Rychlejší diagnóza a triáž pacientů se symptomy
však může k záchraně životů výrazně přispět. 

Kliničtí odborníci spoléhají na výsledky klíčových
krevních testů z centrální laboratoře a teprve
poté na jejich základě rozhodují o způsobu léčby.
Testování v laboratoři však může trvat i hodinu
či déle. Tuto dobu nyní výrazně zkracuje použití
bezdrátového příručního analyzátoru Atellica
VTLi, který klinickým odborníkům nabízí rychlé
řešení pro stanovení diagnózy a dalšího postupu
péče. Přístroj tedy umožňuje péči o pacienty
zrychlit, zlepšovat její celkové výsledky, a tím
pádem také snižovat zátěž přeplněných pohoto-
vostních oddělení. 

Výsledky jako z laboratoře
Analyzátor Atellica VTLi poskytuje klinickým
odborníkům výsledky laboratorně standardního
testu na vysoce senzitivní troponin I (hs-c TnI) 
za osm minut, a to ze vzorku krve odebraného
bodnutím do bříška prstu. S první technologií
tohoto typu pomáhá firma Siemens Healthineers
zlepšit péči o pacienta a napomáhá řádně 
a s jistotou diagnostikovat a léčit infarkt myokardu.
„Společnost Siemens Healthineers patří k těm
nejlepším v oblasti řešení pro kardiologická 
onemocnění, imunologické testy a diagnostiku
kritické péče. Nyní, jako první firma, zvyšujeme
laťku nabídkou opravdového testu na vysoce
senzitivní troponin I přímo na místě péče 
a s výsledky srovnatelnými s laboratorním výko-
nem ze vzorku získaného bodnutím do bříška
prstu pacienta. Poskytovatelé zdravotní péče
čekali na test hs-cTnI v místě péče desítky let.
Nyní je ovšem čekání u konce. Nová technologie
dále rozšiřuje široké kardiologické portfolio spo-
lečnosti Siemens Healthineers v rámci kompletní
péče o pacienta,“ říká Christoph Pedain, Ph.D.,
vedoucí Point of Care Diagnostics společnosti
Siemens Healthineers.

Řešení pro urgentní příjmy
Když se pacient v nemocnici objeví se symptomy
možného infarktu myokardu, závisí příznivý
výsledek na rychlé dostupnosti výsledků testu 
a na důvěře, kterou zdravotníci v test mají. „Na
oddělení pohotovosti potřebují kliničtí odborníci
po celém světě co nejrychleji změřit hodnotu
srdečního troponinu pomocí doporučených,
vysoce senzitivních testů, aby mohli rychle 
a přesně potvrdit, nebo vyvrátit zranění či infarkt
myokardu u pacientů se symptomy nasvědčují-
cími ischemii,“ vysvětluje dr. Fred Apple, Ph.D.,
medicínský ředitel klinických laboratoří, klinické
chemie, testování v místě péče a klinických 
a forenzních toxikologických laboratoří Zdravot-
ního centra okresu Hennepin. 

Atellica VTLi 
poskytuje 

výsledky 
na vysoce 
senzitivní 
troponin I 
ve stejné 

kvalitě jako 
laboratorní testy.
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Hlavní rysy metody Atellica IM Tg

•   Mez stanovitelnosti (LoQ) ≤ 0,050 ng/ml (0,076 pmol/l)
•   Plně automatizovaný test, výsledek za 34 minut
•   Návaznost na certifikovaný referenční materiál CRM 457

Nová metoda pro systémy Atellica IM: 
Thyroglobulin (Tg) pro sledování funkce štítné žlázy

Paletu imunoanalytických
testů pro systémy Atellica
IM 1300 a 1600 nedávno
rozšířila nová metoda
Atellica IM Thyroglobulin
(Tg). Ta je určena pro dia-
gnostické použití k in vitro
kvantitativnímu měření
hladin thyreoglobulinu 
v lidském séru nebo
plazmě při sledování 
pacientů s diferencovaným
karcinomem štítné 
žlázy, kteří podstoupili
tyreoidektomii s radiojo-
dovou ablací nebo bez ní.

T hyreoglobulin (Tg) je protein
vytvářený folikulárními buňkami
štítné žlázy, kde působí jako

substrát pro syntézu thyroxinu (T4)
a trijodthyroninu (T3), ale také jako
úložiště neaktivních forem hormonu
štítné žlázy a jódu. 

Thyreoglobulin je přítomen v séru kaž-
dého zdravého člověka, ale může být
zvýšený důsledkem mnoha poruch,
například při subakutním zánětu štítné
žlázy, autonomním adenomu, tyreoto-
xikóze způsobené amiodaronem a ra-
kovině štítné žlázy. Zvýšené hladiny Tg
se vyskytují také u autoimunitních
stavů, jako jsou například Hashimo-
tova tyroiditida a Gravesova choroba.

Thyreoglobulin hraje důležitou roli při
monitorování pacientů s diferenciova-
nou rakovinou štítné žlázy po úspěšném
odstranění veškeré tyroidní tkáně při
totální thyreoidektomii s ablací pomocí
radiojódu nebo bez ní. U těchto paci-
entů se očekává pokles Tg v séru na
nedetekovatelné hladiny. Detekova-
telné nebo zvyšující se koncentrace 
Tg v séru po totální thyreoidektomii

mohou indikovat persistentní nebo
rekurentní chorobu. Kvůli reziduální
tkáni u pacientů léčených lobektomií
zůstanou hladiny Tg v séru na měřitel-
ných hodnotách.

Pokud má při hodnocení stavu cho-
roby jedno měření Tg v blízkosti meze
detekce jen minimální hodnotu, je
třeba série stanovení, která musí být,
je-li to možné, vztažena k postchirur-
gické základní hladině Tg. Vyhodno-
cení zvyšujících se hladin Tg v čase
jsou klinicky daleko důležitější.

Princip metody
Atellica IM Tg je plně automatický jed-
nokrokový sendvičový imunoanalytický
test používající chemiluminometrickou
technologii, která využívá konstantní
množství dvou monoklonálních proti-

látek. První protilátka v reagencii Lite
je myší monoklonální protilátka proti
lidskému Tg, označená akridinium
esterem. Druhá protilátka je biotinylo-
vaná myší monoklonální protilátka
proti lidskému Tg, která je vázána na
streptavidinem potažené paramagne-
tické latexové částice v pevné fázi.

Pro detekci a monitorování dysfunkce
štítné žlázy poskytují analyzátory 
Atellica IM širokou nabídku vysoce spe-
cifických a senzitivních testů s použitím
osvědčené technologie s inovovanou
molekulou akridinium esteru. Ta pomá-
há lékaři interpretovat výsledky testů
s využitím referenčních intervalů,
které jsou věkově specifické, pomocí
spolehlivých metod, kde není výtěž-
nost ovlivněna interferencí biotinu
nebo protilátkami proti rutheniu. 
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Antigenní analýza SARS-CoV-2 pro systémy
Atellica IM a ADVIA Centaur XP a XPT

S postupující pandemií koronaviru rozšířila společnost Siemens Healthineers 
portfolio metod pro diagnostiku viru SARS-CoV-2 i o antigenní analýzy SARS-CoV-2
pro systémy Atellica IM a ADVIA Centaur XP a XPT. Nově tak mohou laboratoře 
zvládnout provést až 440 testů za hodinu.

Antigenní analýza SARS-CoV-2
(CoV2Ag) je určena pro in vitro
diagnostické použití v kvalita-

tivní detekci antigenu nukleokapsidy
SARS-CoV-2 ve vzorcích z nosohltanu
u jednotlivců, u nichž má jejich
poskytovatel zdravotní péče podez-
ření na onemocnění covid-19 během
prvních sedmi dnů od nástupu sym-
ptomů, nebo u asymptomatických
jednotlivců. Tuto analýzu lze provádět
na imunologickém analyzátoru
Atellica IM nebo na systémech ADVIA
Centaur XP a ADVIA Centaur XPT. 

Analýza CoV2Ag společnosti Siemens
Healthineers představuje silnou 
podporu pro molekulární metody 

RT-PCR s citlivostí přesahující 94 % 
a se 100% specificitou. Přestože 
je molekulární diagnostické testování
RT-PCR zlatým standardem přesnosti,
chybí mu vysoká výkonnost antigen-
ního testu v laboratoři. Díky dostup-
nosti CoV2Ag na IM analyzátoru 
Atellica nebo na systémech ADVIA
Centaur mohou laboratoře výrazně
zvýšit svou testovací kapacitu 
na SARS-CoV-2. 

Mezi další benefity laboratorního 
antigenního testování patří zjedno-
dušená preanalytika a nižší náklady 
na test než u testování RT-PCR, což 
z něj činí efektivní řešení pro detekci
infekce v situaci, kdy je vysoká 

kapacita klíčově důležitá. Takové 
testování může být využito na odbě-
rových pracovištích pro nemocniční
personál, pacienty a návštěvníky, 
ve vzdálených odběrových centrech
pro hromadné testování místních 
obyvatel nebo v dedikovaných ad-hoc
laboratořích na letištích či velkých 
univerzitách. 

Prostřednictvím antigenní analýzy
SARS-CoV-2, analýzy protilátek na
SARS-CoV-2 a IgG analýzy SARS-CoV-2
aktuálně nabízí společnost Siemens
Healthineers komplexní řešení 
pro akutní i dlouhodobé testování, 
a umožňuje tak efektivní léčbu 
pacientů. 
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Nová řešení pro mamografii:

MAMMOVISTA B.smart 
a Teamplay Mammo Dashboard

Portfolio Zdravá prsa 360° přichází s novým progresivním řešením 
pro zobrazování, které pokrývá celé spektrum multimodální diagnostiky
zobrazování prsou s rychlými nástroji podporovanými umělou inteligencí.
MAMMOVISTA B.smart spojuje do jedné platformy snímky z vyšetření 
na mamografu, magnetické rezonanci i ultrazvuku.

P
ři screeningu a diagnostice nádorových
onemocnění v prsou se čím dál tím více
využívá tomosyntéza. Radiologové se
tak potýkají se zvýšeným pracovním

zatížením a jsou často pod tlakem, aby výsledky
vyšetření dodávali rychleji. Společnost Siemens
Healthineers proto vyvinula novou platformu,
kde je možné přesně a efektivně zobrazovat
výsledky vyšetření z různých modalit a provádět
jejich odborný popis.

MAMMOVISTA B.smart kombinuje vysoce vý-
konnou IT architekturu, zbrusu nové intuitivní
rozhraní a řadu inteligentních nástrojů, které
pomáhají uživatelům číst a vyhodnocovat
výsledky co nejefektivněji a zároveň s maximální
diagnostickou přesností. Tento chytrý software
je dodavatelsky neutrální a pokrývá celé spek-
trum multimodální diagnostiky od mamografie
po magnetickou rezonanci a ultrazvuk. 
MAMMOVISTA B.smart nabízí rychlost, příjemné
používání a propojení s platformou Syngo Carbon.
Díky přístupu k nástrojům podporovaným 
umělou inteligencí se mohou uživatelé plně 
soustředit na to, co je nejdůležitější: rychlá 
a přesná diagnóza.

Zrychlí čtení výsledků o třetinu
Během čtení snímků z mamografu poukazují 
pracovní procesy s podporou umělé inteligence
na abnormality v prsní tkáni a nabízejí tzv. „skóre
jistoty“, které zobrazuje algoritmicky vyhodno-
cenou pravděpodobnost rakovinné léze. Imple-
mentací umělé inteligence založené na důkazech
lze dosáhnout výrazně vyšší přesnosti a 35% 
snížení pracovního vytížení. Nové uživatelské 
rozhraní MAMMOVISTA B.smart bylo navrženo
podle zpětné vazby uživatelů. Kromě jiného napří-
klad minimalizuje počet kliknutí pro konkrétní
úkoly. Všechny funkce včetně významného zrych-
lení nahrávání snímků pomáhají radiologům, kteří
bývají standardně přetíženi vlivem rozšířených
screeningových programů péče o prsy a řízením
komplexní multimodální diagnostiky. 

MAMMOVISTA B.smart 

Stvořeno pro rychlost:
MAMMOVISTA B.smart je postaven na nové softwarové architektuře
s rychlým vykreslováním na straně klienta a nástroji s umělou 
inteligencí, které pomáhají zvyšovat diagnostickou přesnost.
Všechna data a nastavení jsou okamžitě v aplikaci k dispozici. 

Příjemné na použití: 
Toto nové rozhraní založené na designu SHUI je vysoce intuitivní 
a uživatelsky přívětivé. Přizpůsobení pracovního prostoru podle 
uživatelských preferencí je rychlé a snadné. Čtení snímků je zefek-
tivněno triáží pacientů a automatizovanými funkcemi.

Připojeno pro větší efektivitu:
Chytrý software je součástí struktury Syngo Carbon pro bezproblé-
mové generování více diagnostických znalostí. Jasná klinická
hodnota vyplývá ze zlepšení ekonomické výkonnosti s optimalizo-
vanými náklady na TCO3 a snížením pracovní zátěže o 35 %.
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„Při zobrazování prsů není pro radiologa neob-
vyklé číst datové sady až 100 pacientů za hodinu.
Proto má úspora i několika vteřin na případ díky
rychlejšímu nahrávání a preanalýze s využitím AI
výrazný pozitivní dopad a zvyšuje diagnostickou
přesnost,“ říká Carsten Bertram, vedoucí oddělení
Rentgenové produkty společnosti Siemens 
Healthineers.

Teamplay Mammo Dashboard 
zlepšuje pracovní procesy
Další novinkou v mamografickém zobrazo-
vání je panel Teamplay Mammo Dashboard,
nástroj pro přehledné zobrazení klíčových 
ukazatelů výkonnosti (KPI) během zobrazování
prsů, jenž slouží k optimalizaci pracovních 
procesů.

Tento nový software představuje ovládací panel
běžící na platformě Siemens Healthineers Teamplay
Digital Health Platform a byl specificky navržen
pro mamografická centra. Teamplay Mammo
Dashboard nabízí intuitivní přehled KPI specific-
kých pro instituci, modalitu a vyšetření a pouka-
zuje na možné optimalizace pracovních postupů.
Mezi sledované KPI patří radiační dávka, využití
přístroje a další parametry, které odhalují důležité
kroky v rámci mamografického vyšetření a identi-
fikují možná problematická místa. S tímto nejno-
vějším přírůstkem do aplikací řízení výkonu 
Teamplay na bázi platformy Teamplay Digital
Health Platform pokračuje společnost Siemens 
Healthineers v zefektivňování provozu a zvyšo-
vání produktivity díky maximálnímu využití dat 
a konkrétním doporučením ke zlepšení. 

„MAMMOVISTA B.smart 
pokrývá celé spektrum 
diagnostiky od mamografie 
po magnetickou rezonanci 
či ultrazvuk a přitom pomáhá
uživatelům číst a vyhodnocovat
výsledky co nejefektivněji 
a nejpřesněji.“

Interaktivní 
hodnocení lézí 
na bázi umělé 
inteligence
pomáhá 
radiologům číst
snímky z vyšetření
prsou rychleji.
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Siemens Healthineers dokončil 
akvizici společnosti Varian
Varian Medical Systems, světový technologický lídr v oblasti léčby rakoviny, se stal
v polovině dubna součástí koncernu Siemens Healthineers AG. Společně tak nyní 
nabízíme nejucelenější portfolio na trhu – od diagnostiky in vitro a nejlepšího 
zobrazování až po léčbu a následnou péči, které pokrývá kompletní péči o pacienty 
s rakovinou a řadou nejzávažnějších nemocí na světě.

na globální snahu v léčbě rakoviny s význam-
ným potenciálem pro vytváření skutečně
hodnotných řešení. 

Obě společnosti tímto také navazují na dlouho-
leté strategické partnerství nazvané „EnVision“ 
s cílem vytvořit komplexní digitální, diagnostický
a terapeutický ekosystém v oblasti řízení léčby. 
S Varianem využije Siemens Healthineers analy-
tické možnosti podporované umělou inteligencí,
a to právě k pokroku ve vývoji a poskytování
přesné péče založené zejména na datových
informacích. Partnerství navíc povede k celko-
vému redefinování způsobů diagnózy rakoviny,
poskytování péče a následné léčby. Včasnou 
a přesnou detekcí, účinnější diagnostikou 

i zvýšením kvality léčby a přístupu k ní se tak
bude Siemens Healthineers významně podílet 
na poslání společnosti Varian, a tedy i na urych-
lení nových možností, jak eliminovat nejistotu
při péči o onkologické pacienty a v otázce jejich
úspěšného uzdravení.

Začleněním do koncernu se společnost Varian
stala novou obchodní oblastí Siemens Healthineers.
Pro naše zákazníky se však v běžné komunikaci
nic nemění – prodejní a servisní tým zůstává
neměnný, ať už jde o Varian či Siemens 
Healthineers.   

„Po dokončení této transakce jsme nyní v nej-
lepší pozici k tomu, abychom společně učinili
rovnou dva skoky vpřed: v onkologické péči 
a také v naší celkové misi ve zdravotnictví. Spo-
lečně nyní tvoříme silného a důvěryhodného
partnera, schopného podporovat zákazníky 
a pacienty v rámci celého kontinua onkologické
péče i prostřednictvím všech hlavních klinických
cest,“ říká dr. Bernd Montag, generální ředitel
Siemens Healthineers AG.

„Na základě transformativní kombinace Varian 
a Siemens Healthineers se naše nově sjednocená
společnost zaměří na rostoucí potřebu personali-
zované, daty podporované diagnostiky a precizní
onkologické péče, která nám umožní reagovat
na globálně rostoucí výskyt rakoviny. Spojením
jedinečných a vysoce komplementárních portfo-
lií a schopností obou našich společností pod-
poříme onkologické lékaře a pacienty, aby dosa-
hovali lepších výsledků. Posuneme se tak ještě
blíže k naplnění naší vize světa bez strachu
z rakoviny,” vysvětluje Chris Toth, generální 
ředitel společnosti Varian.

Pro lepší život bez strachu z rakoviny
Fúze společností vytváří jedinečné, vysoce 
integrované portfolio zobrazování, laboratorní
diagnostiky a umělé inteligence s ohledem 

„Siemens Healthineers 
a Varian nyní společně 
nabízejí nejkomplexnější
portfolio řešení pro boj 
s rakovinou na světě.“



MAGNETOM Free.Max posouvá hranice pro rozšíření a dostupnost MR zobrazování. 
Tam, kde se pacienti cítili nepohodlně, nastavuje první 80 cm široké gantry na světě 
nové paradigma v pohodlí. Tam, kde váha pacienta byla překážkou vyšetření, 
mění stůl s nosností až 320 kg dosavadní limity. Tam, kde byla pro MR překážkou infrastruktura,
MAGNETOM Free.Max zjednodušuje požadavky na instalaci a funguje s technologií trvalé 
náplně 0,7 l helia. Tam, kde pořízení nové MR bylo nedosažitelné, MAGNETOM Free.Max 
činí technologii cenově dostupnou. A tam, kde konvence omezily naše myšlení, 
MAGNETOM Free.Max vybočuje z řady, aby objevil nové klinické možnosti v MR zobrazování.

siemens-healthineers.com/magnetom-free-max

MAGNETOM Free.Max

Posouváme hranice
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