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na přípravě tohoto vydání.

Gastroenterologie má v Masarykově nemocnici dlouhou tradici v rámci interních 
oborů a od přestěhování do nového areálu v roce 2003 je samostatným primari-
átem.
Hlavní náplní je diagnostika a léčba 
onemocnění trávicí trubice, hepatobi-
liárního traktu, pankreatu a poruch vý-
živy.
Oddělení tvoří 2 základní celky, a to 
lůžkové oddělení, kde jsou monitoro-
vaná lůžka pro intermediální péči, stan-
dardní lůžka a nadstandard pro větší 
pohodlí pacientů a jejich rodinných pří-
slušníků.
Druhou částí je endoskopické centrum, 
kde je recepce, odborné poradny, ultra-
zvukové vyšetřovny a endoskopické 
sály. Hlavní náplní práce je samozřejmě 
digestivní endoskopie, tzn. především 
gastroskopie a koloskopie. Provádějí 

se zde i vysoce specializované a na pří-
strojové vybavení velmi náročné meto-
dy jako je ERCP na rentgenovém sále, 
endosonografie, enteroskopie, cholan-
gioskopie, high-resolution manometrie 
a třeba i kapslová endoskopie. 
Velmi rozvinuta je ambulantní péče, 
jednak ve formě jednodenních hospita-
lizací k observaci po intervenčních vý-
konech či výkonech v celkové anestezii 
a také podáváním parenterálních léků 
a výživy ve formě denního stacionáře či 
domácí péče.
V ambulancích se samozřejmě nejví-
ce staráme o nemocné s nespecific-
kými střevními záněty, onkologickými 

diagnózami, onemocněními jater, pan-
kreatu a dalšími. Speciální mezioboro-
vou kategorií je nutriční péče.
S rozvojem medicínské techniky jsou 
spojeny i pokroky v digestivní endosko-
pii. Řada metod se dostává na úroveň 
miniinvazivní chirurgie, resp. stávají se 
její alternativou, např. řešení obstruk-
ce žlučových cest při ERCP, drenáže 
pankreatických kolekcí a nekróz při 
endosonografii, zajištění výživy perku-
tánní endoskopickou gastrostomií či 
jejunostomií. Také luminální stentování 
vlastně nahrazuje spojkové operace ne-
jen v jícnu, ale i v dalších částech trávicí 
trubice. 
Odstraňování časných karcinomů a po-
kročilých adenomů ve střevě je velkým 
trendem kurativních endoskopických 
výkonů. Mukózní resekce a submukóz-
ní disekce je technika, která nahrazuje 
i rozsáhlé chirurgické zákroky.
Pracoviště je zařazeno do vzděláva-
cího systému lékařů i sester, a to jak 

pregraduálního, tak postgraduálního. 
V rámci interních oborů absolvují medi-
ci stáže na oddělení i endoskopii. 
Vzhledem k tomu, že oddělení získalo 
statut akreditovaného pracoviště vyšší-
ho stupně, tak lékaři zařazení do oboru 
gastroenterologie, což je v současné 
době jeden ze základních oborů, mo-
hou prakticky celou základní i speciali-
zační přípravu až k atestaci absolvovat 
v naší nemocnici.
Uplatnění v oboru najdou jak zájem-
ci o klasický interní obor, tak také ti, 
kteří se zajímají o přístrojové techniky 
a intervenční metody. Je zde podávána 
nejmodernější biologická léčba pro pa-
cienty s IBD, je zde široká mezioborová 
spolupráce s chirurgií, onkologií, radio-
logií, intenzivní medicínou a dalšími 
obory. 
V rámci Masarykovy nemocnice se 
oddělení zapojuje do vědeckých 
a vzdělávacích projektů, jsou řešeny 
klinické studie, grantové projekty, jsou 

zkoušeny nové léky, přístroje a akceso-
ria. 
Na oddělení jsou organizovány pravi-
delné semináře a sympozia i s nadre-
gionálním významem. Každý měsíc 
připravujeme „Gastro“ seminář, kde 
jsou postupně probírána aktuální té-
mata v oboru. Je určen především pro 
lékaře, ale zúčastňují se ho i sestry. 
1–2x do roka oddělení pořádá větší 
sympozium, které má charakter kraj-
ského či nadregionálního sympozia 
a účastní se jej přední čeští odborníci. 
Mezi prezentacemi jsou i živé přenosy 
vyšetření z endoskopických sálů.
Díky rozsahu poskytovaných metod, 
charakteru intervenčních výkonů, péči 
na lůžkové části s monitorovanými lůžky 
a také úrovní vybavení a akreditacemi 
pro vzdělávání se Gastroenterologické 
oddělení Masarykovy nemocnice řadí 
k nejpřednějším pracovištím v oboru 
v Čechách.

prim. MUDr. Jiří Stehlík

Představuje se vám  gastroenterologické oddělení

Gastroenterologie – historie a současnost

Byť bylo gastroenterologické oddělení jako samostatný primariát vyčleněno 
z všeobecné interny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem až roku 2003, jeho 
historie je mnohem delší a můžeme v ní nalézt řadu významných lékařů. 
Za osobnost, která se přímo zasloužila 
o vznik gastroenterologie jako samo-
statného oboru po druhé světové válce, 
byl považován prof. MUDr. Zdeněk Ma-
řatka, DrSc., jehož přímým žákem byl 
doc. MUDr. Jaroslav Bitter, CSc. Ten se 
stal ústeckým krajským gastroenterolo-
gem a později i primářem interního od-
dělení a považujeme ho za zakladatele 
ústecké gastroenterologické školy. Dále 
existovala gastroenterologie jako nedíl-
ná součást interního oddělení s ambu-
lantní endoskopickou složkou. Od roku 
2003 jsou jak endoskopické centrum, 
tak nynějších 23 lůžek oddělení zastře-
šeny pod společný primariát gastroen-
terologie, který od 1. 12. 2005 zastává 
prim. MUDr. Jiří Stehlík. 

I přes relativně malou velikost nabízí 
naše oddělení komplexní spektrum 
diagnostické i terapeutické péče v léč-
bě pacientů s chorobami trávicího trak-
tu. Pro pacienty s nutností intenzivnější 
ošetřovatelské péče a monitorace stavu 
bylo vybudováno 6 monitorovaných 
lůžek. Dále máme k dispozici dva nad-
standardní jednolůžkové pokoje. 
Pacienti k nám přichází jak cestou 
emergency pro akutní potíže, tak na do-
poručení gastroenterologů a praktic-
kých lékařů z celého Ústeckého kraje. 
Řešíme jak běžnou diferenciální dia-
gnostiku u pacientů s bolestmi břicha, 
váhovým úbytkem či anémií, tak vysoce 
specializovanou péči u pacientů s jater-
ním selháváním, krvácením do trávicího 

Primář MUDr. Jiří Stehlík

Doc. MUDr. Jaroslav Bitter
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traktu, idiopatickými střevními záněty či 
peripankreatickými kolekcemi po akut-
ní pankreatitidě. 
V posledních letech se jedním z hlav-
ních pilířů naší práce stává péče o pa-
cienty se syndromem krátkého střeva, 
kde se nám ve spolupráci s naší nu-
triční ambulancí daří vytvářet vhodné 
podmínky k rehabilitaci, edukaci a ná-
sledně dimisi do domácího prostředí.
V rámci úplné péče také spolupracu-
jeme s nemocničním kaplanem a úzce 
spolupracujeme s Mobilním hospicem 
Masarykovy nemocnice.
V současné době je gastroenterologické 
oddělení akreditovaným pracovištěm 

I. i II. typu pro pregraduální i postgradu-
ální výuku v oboru gastroenterologie. 
Věnujeme se teoretické i praktické vý-
uce pregraduálních studentů medicíny 
a lékaři v předatestační přípravě mají 
možnost zde absolvovat povinnou roč-
ní stáž. Jsme součástí klinických stu-
dií nových léčiv, zejména pro pa cienty 
s nespecifickými střevními záněty a mi-
kroskopickými kolitidami. Podařilo se 
nám dosáhnout několika celorepubli-
kových prvenství. Jedno v použití endo-
skopického šití, další v použití nových 
typů metalických stentů v řešení infiko-
vaných peripankreatických kolekcí.
Gastroenterologie je již svým založením 
na rozhraní břišní chirurgie a interny 
postavena na multioborové spolupráci. 
Pacienti jsou každý týden konzultováni 
na multioborovém semináři (radiolo-
gicko-gastroenterologicko-chirurgicko-
-onkologickém). Nutriční terapeutky se 
přímo účastní vizit. V rámci dysfagické-
ho týmu spolupracujeme s klinickým 
logopedem, ORL a neurology. V nepo-
slední řadě je pro nás velmi důležitá 
spolupráce s klinickým psychologem.

MUDr. Kamila Pelcová

Gastroenterologie – historie a současnost Lůžková část gastroenterologie
Lůžková část gastroenterologie v ústecké Masarykově nemocnici se nachází v bu-
dově A, v 1. nadzemním podlaží. Toto oddělení disponuje celkem 23 lůžky, z toho 
2 lůžka jsou nadstandardní a 6 lůžek intermediálních, jež jsou určena pacientům 
vyžadujícím intenzivní ošetřovatelskou péči. Tato lůžka jsou monitorována, ale 
v žádném případě je nelze zaměňovat za lůžka, která slouží k zajišťování medicín-
ské intenzivní péče.

Lůžková stanice

Recepce

Vizita

Vchod do ambulantní části 

Medicínská a ošetřovatelská péče 
poskytovaná na lůžkové části gastro-
enterologie je zaměřena na pacienty 
s širokým spektrem chorob zažívacího 
traktu, v jejichž důsledku dochází velmi 
často též k poruchám výživy. Tedy péče 
o výživu v nemoci je významnou domé-
nou tohoto úseku poskytujícího akutní 
lůžkovou péči. Kromě standardní ošet-
řovatelské péče se naše pracoviště 
specializuje na vysoce odbornou ošet-
řovatelskou péči v oblasti speciálních 
výživových vstupů, jakými jsou vstupy 
pro enterální výživu, například nasojej-
unální a gastrické sondy, gastrostomie 
nebo jejunostomie. Z portfolia venóz-
ních vstupů jsou to zejména PICC ka-
tétry, Broviac katétry, Hickman katétry, 
venózní portové systémy či MIDLINE 
katétry. V rámci zajištění kontinuity od-
borné ošetřovatelské péče velmi úzce 
spolupracujeme i s danými agenturami 
domácí péče. Terénním sestrám z těch-
to agentur zajišťujeme odbornou edu-
kaci v péči o výživové vstupy formou 
odborných workshopů. Ještě před pro-
puštěním pacientů do domácího pro-
středí realizujeme edukaci terénních 

Bc. Svatavou Novákovou a Bc. Marce-
lou Kenezovou, které vždy velmi ochot-
ně a vstřícně naše stomiky navštěvují, 
odborně ošetřují a neúnavně edukují.
V péči o naše pacienty neopomíjíme 
ani jejich spirituální potřeby. Již několik 
měsíců patří do našeho týmu i nemoc-
niční kaplan, který se též pravidelně 
jednou týdně účastní primářských vizit. 
Práce nemocničního kaplana se stala 
již nedílnou součástí kvalitní ošetřova-
telské péče, kterou se snažíme posky-
tovat našim pacientům. Strach, obava, 
trápení a smutek. To jsou silné emoce, 
které prožívá nejen pacient, ale velmi 
často i jeho blízcí. V tyto okamžiky je 
práce kaplana přímo nenahraditelná. 
Také v tomto případě je v péči o duši 
zajišťována kontinuita u některých 

pacientů našeho oddělení. Kaplan, 
stejně tak jako část našich lékařů a ses-
ter, je členem týmu mobilního hospice, 
může tedy být oporou nemocným a je-
jich rodinám i v domácím prostředí, či 
se stát doprovázejícím při posledních 
dnech umírajících pacientů.
Lůžková stanice gastroenterologie je 
také výukovým pracovištěm pro stu-
denty nelékařských zdravotnických pro-
fesí. Úzce spolupracujeme se Střední 
zdravotnickou školou v Ústí nad Labem 
a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem.

MUDr. Monika Černá  
Mgr. Ivana Kolihová

sester přímo u lůžka pacienta, kterému 
bude léčebná výživa po ukončení hos-
pitalizace podávána v jeho vlastním so-
ciálním prostředí.
V oblasti výživy našich pacientů in-
tenzivně spolupracujeme s nutričními 
terapeutkami ústecké Masarykovy ne-
mocnice, kdy jedna z nich, paní Iveta 
Kosáčková, je stabilním členem našeho 
pracovního týmu a pravidelně se účast-
ní primářských vizit, kdy je možno 
konzultovat výživový postup přímo 
s jednotlivými pacienty u lůžka, dále 
pak formou individuálních konzultací.
Jako výbornou lze označit spoluprá-
ci se stomickými sestrami, zejména 
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Funkční laboratoř
Kontraindikace:
1. relativní – stav po operaci žaludku 

nebo jícnu v nedávné době, ulce-
race a tumory jícnu, jícnové varixy, 
nespolupracující pacient

2. absolutní – známá obstrukce noso-
hltanu nebo jícnu, klinicky význam-
ná těžká porucha krevní srážlivosti, 
čerstvé maxilofaciální trauma, zlo-
menina spodiny lebeční, koronárně 
nestabilní pacient nebo jiný stav, 
kdy by vagová stimulace byla ne-
bezpečná

Příprava pacienta
Je vhodné vysadit alespoň na týden léky 
ovlivňující žaludeční sekreci a jícnovou 
motilitu, jako jsou inhibitory protonové 
pumpy, H2-blokátory, antacida, pro-
kinetika, blokátory kalciových kanálů, 
nitráty, anticholinergika, kofein.

Příprava sondy
Sonda je na jedno použití, kalibrace se 
provádí pomocí alkalického a kyselého 
roztoku. Vyšetření vždy předchází kon-
trola funkčnosti sondy a záznamového 
zařízení.
Pacient s sebou musí vždy přinést dvě 
nové tužkové baterie.

Vlastní vyšetření
Po lokálním znecitlivění nosního prů-
duchu Mesocain gelem je zavedena 
pH-metrická sonda a její distální konec 
je umístěn zhruba 5 cm nad dolní jícno-
vý svěrač. Sonda je následně fixována 
na kořeni nosu tak, aby pacientovi ne-
překážela při běžných činnostech. Vy-
šetřovaný pacient je následně poučen 
o vedení záznamu během monitorace 
a zacházení se zapůjčeným přístrojem. 
30 minut po zavedení sondy je možno 
pít a jíst, pacient může vykonávat běž-
né denní činnosti. Během následujících 
24 hodin pacient zaznamenává subjek-
tivní pocity (pálení žáhy, kašel apod.), 
příjem potravy a tekutin a změny polo-
hy těla. Po 24 hodinách je monitorace 
ukončena a pH-metrický katétr je extra-
hován na našem pracovišti.

HIGH RESOLUTION MANOMETRIE 
JÍCNU
Jedná se o specializovanou diagnos-
tickou metodu k diagnóze funkčních 
poruch jícnu, která slouží k vyšetřování 
motility jícnu a funkce obou jícnových 
svěračů za využití tlakových senzorů 
(celkem 432), které zaznamenávají tla-
kové změny v průběhu jícnu. Umožňuje 
velice detailně a s vysokou přesností 
zobrazit celý jícen a má tak nezastupi-
telnou úlohu v diferenciální diagnosti-
ce motilitních poruch jícnu, jako jsou 
achalázie, spastické a hyperkontrak-
tilní poruchy a onemocnění spojená 
se slabou peristaltikou. Dále má velký 
význam ve stanovení velikosti brániční 
kýly před plánovaným chirurgickým ře-
šením.

Indikace: 
Dysfagie, odynofagie, nekardiální bo-
lesti na hrudi, regurgitace; před plá-
novanou antirefluxní operací včetně 
operací brániční kýly

1. relativní – stav po operaci žaludku 
nebo jícnu v nedávné době, ulce-
race a tumory jícnu, jícnové varixy, 
nespolupracující pacient

2. absolutní – známá obstrukce noso-
hltanu nebo jícnu, klinicky význam-
ná těžká porucha krevní srážlivosti, 
čerstvé maxilofaciální trauma, zlo-
menina spodiny lebeční, koronárně 
nestabilní pacient nebo jiný stav, 
kdy by vagová stimulace byla ne-
bezpečná

Příprava pacienta:
Před vlastním vyšetřením je vhodné 
vysadit alespoň na 24 hodin léky ovliv-
ňující jícnovou motilitu, jako jsou pro-
kinetika, blokátory kalciových kanálů, 
nitráty, anticholinergika, kofein.

Příprava katétru:
Po dezinfekci a přípravě katétru hy-
gienickými jednorázovými pomůckami 
(manoshield) zadáváme údaje pacien-
ta do systému a následně provádíme 

kalibraci. Tím je katétr připraven k za-
vedení.

Vlastní vyšetření:
Po předchozím lokálním znecitlivění 
nosního průduchu Mesocain gelem za-
vádíme vsedě manometrický katétr no-
sem do jícnu a následně až do žaludku. 
Na monitoru ověříme správné umístění 
a lokalizujeme horní i dolní jícnový svě-
rač.
Pacient je posléze uložen do horizon-
tální polohy k odstranění vlivu gravita-
ce, katétr fixujeme na kořeni nosu. Poté 
podáváme stříkačkou bolusy čiré teku-
tiny po 5 ml do úst, na vyzvání pacient 
polyká jedním douškem.
Po provedení potřebného počtu polknu-
tí (10–15), včetně testu rychlého polyká-
ní tekutiny (rapid swalow test), je katétr 
vytažen a vyšetření ukončeno.

KAPSLOVÁ ENDOSKOPIE 
Kapslová enteroskopie je jedním z mála 
vyšetření, které dokáže kompletně zob-
razit sliznici celého tenkého střeva. 
Tato oblast je pro standardní endosko-
pické metody (gastroskopie, kolosko-
pie) nedostupná a její vyšetřování bylo 
po dlouhou dobu velkou výzvou. Až vy-
vinutí endoskopické kapsle nám umož-
nilo jednoduše zobrazit a zhodnotit 
tenkostřevní slizniční patologie. 
Endoskopická kapsle je drobná video-
kamera, která je spolu se zdrojem 
světla a baterií zabudována do kapsle 
velikosti cca 25 x 11 mm. Jak je kapsle 
peristaltikou posouvána střevem, po-
řizuje obrazový záznam, který odesílá 
do rekordéru, který má pacient připev-
něn na těle. Záznam z rekordéru je poté 
vyhodnocen lékařem. Kapsle dále od-
chází z těla přirozenou cestou se stolicí
Indikace a kontraindikace
Nejčastější indikací k provedení vyšet-
ření kapslovou enteroskopií je recidivu-
jící krvácení do trávicího traktu, jehož 
etiologie nebyla vysvětlena gastrosko-
picky či koloskopicky. Takováto krvá-
cení bývají nejčastěji okultní a mohou 

Naše funkční laboratoř byla založena v roce 2006, tehdy poskytovala 2 vyšet-
řovací metody – pH-metrii a kapslovou endoskopii. V roce 2013 byla laboratoř 
rozšířena o další funkční vyšetřovací metodu – high resolution manometrii jícnu 
a standardní pH-metrická sonda byla nahrazena modernější sondou umožňující 
kromě standardního vyšetření kyselosti vyšetřit i impedanci.

Funkční laboratoř

Co se týče jednotlivých metod, high-re-
solution manometrii jícnu a pH-metrii 
s impedancí provádíme 1x týdně v pon-
dělí, v případě nutnosti lze pH-metrie 
zavádět také ve čtvrtek. Kapslová endo-
skopie se provádí méně často, obvyk-
le k objasnění krvácení do zažívacího 
traktu nejasné etiologie.

PH-METRIE (S IMPEDANCÍ)
Standardní pH-metrie je ambulantní 
procedura, která spočívá v monitora-
ci kyselosti obsahu jícnu v průběhu 
24 hodin. Principem metody je stano-
vení délky, počtu a závažnosti tzv. re-
fluxních epizod, tedy epizod návratu 
žaludečního obsahu do jícnu, a dále 

jejich souvislosti s polohou těla a pří-
jmem potravy. Staré sondy obsahovaly 
pouze jedno čidlo snímající pH, nová 
pH-metrie s impedancí, kterou použí-
váme na našem oddělení od r. 2013, je 
lepší v tom, že kromě pH čidla je na son-
dě dalších 8 impedančních senzorů – 
5 v oblasti dolního jícnu a 3 v oblasti 

horního jícnu (hlavně pro průkaz reflu-
xu v oblasti horního jícnu a stanovení 
pravděpodobnosti mimojícnových pro-
jevů refluxní choroby). S pomocí impe-
dance můžeme diferencovat, zda se 
jedná o reflux nebo polykání, a dále zda 
je reflux tekutý nebo plynný (říhání).
Nelze opomenout ani možnost průkazu 
alkalického refluxu.

Indikace:
Podezření na refluxní chorobu jícnu 
a její komplikace včetně mimojícnových 
projevů:
1. jícnové projevy refluxu – pyróza (pá-

lení žáhy), pálivá bolest za hrudní 
kostí po vyloučení kardiální etio-
logie, regurgitace potravy, halitóza 
(zápach z úst), odynfagie (bolestivé 
polykání), dysfagie (obtížné polyká-
ní), event. k hodnocení antirefluxní 
terapie (léková, antirefluxní režim, 
rehabilitace, operace)

2. mimojícnové projevy refluxu – plic-
ní onemocnění rezistentní na terapii 
(bronchiální astma, chronický kašel, 
recidivující bronchitidy a pneumo-
nie včetně intersticiálních procesů), 
onemocnění v ORL oblasti (chro-
nický chrapot, cervikální dysfagie, 
globus, záněty středouší a parana-
zálních dutin)
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Cholangioskopie 
Přístroj Spy-Glass DS je inovativní zařízení určené k vyšetření žlučových cest a vý-
vodu pankreatu s možností digitálního zobrazení a instrumentace cestou pracov-
ního kanálu přístroje. Zařízení se skládá ze 2 jednotek – z tzv. videověže s vláknem 
pro digitální zobrazení a samotného akcesoria, kterým je jednorázový tenký endo-
skop, do něhož se vlákno pro zobrazení zavádí a má pracovní kanál.
Metoda v této podobě nemá přímou al-
ternativu, vyšetření žlučových cest s pří-
mým zobrazením se provádělo dosud 
buď systémem 2 endoskopů „mother-
-baby“, které současně s rtg. kontrolou 
ovládali 2 lékaři, anebo cholangioskopií 
perkutánní cestou, tzn. intervenčním ra-
diologem přes kůži a játra napíchnutím 
žlučovodu, vytvořením kanálu bužiemi 
a poté zavedením přístroje endoskopis-
tou. Ani jedna z metod se v severních 
Čechách nikdy neprováděla. 

Nová metoda je šetrnější, opakovatelná 
a pacienta nezatíží více či jinak než ob-
vyklé vyšetření ERCP.

Digitální technologie umožňuje mno-
hem preciznější zobrazení a možnost 
hodnocení nálezu než fibrooptický 
starší přístroj. V tuto chvíli se ve světě, 
a zvláště ve střední Evropě, stále jedná 
o exkluzivní metodu. Pracovní kanál 
přístroje umožňuje zavádět tenká akce-
soria, jako jsou bioptické kleště, vodicí 
dráty pro navigaci dalších výkonů a také 
třeba vlákno pro laserovou anebo elek-
trohydraulickou litotrypsii.

Pro nás má význam, že není nutné in-
dikované případy odesílat do jiného 
zdravotnického zařízení. Doplnila se tak 
škála zobrazovacích metod určených 

pro diferenciální diagnostiku a even-
tuálně i terapii onemocnění žlučových 
cest a pankreatu. 

Tak jako u dalších výkonů i tato meto-
da ve vykazování předběhla možnosti, 
které dává sazebník výkonů. Řada te-
rapeutických výkonů nemá stanoveno 
ohodnocení a možnost vykázat ZUM, 
což komplikuje rozšíření a běžné užívá-
ní i této metody. Pro tento typ vyšetření 
je již výkon schvalován, byl již předlo-
žen odbornou společností. Pokud bude 
nasmlouván jako nová modalita, bude 
ziskový. Naše endoskopické centrum 
a oddělení gastroenterologie patří mezi 
renomovaná česká pracoviště v oboru, 
nové technologie samozřejmě zvyšují 
prestiž a exkluzivitu jak oddělení, tak 
zdravotnického zařízení.

prim. MUDr. Jiří Stehlík

se projevovat jen jako recidivující si-
deropenní anémie. Další indikací je 
došetření suspektní patologie v ten-
kém střevě (Crohnova nemoc tenkého 

Funkční laboratoř Screeningové centrum kolorektálního karcinomu
V rámci národního programu prevence kolorektálního karcinomu, který byl za-
hájen Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2009, byla v každém kraji vytvoře-
na rada pro screening kolorektálního karcinomu zajišťující koordinaci a evaluaci 
screeningového procesu a garantující dodržování standardů zdravotnických zaří-
zení pro screeningovou koloskopii.

Kapslová enteroskopie

Submukózní disekce adenomu rekta

Rozsáhlá mukózní resekce 

Krvácení spodiny při mukózní 
resekci polypu

střeva, suspekce na tumory tenkého 
střeva, došetřování u pacientů s here-
ditárními polypózami a refrakterní ce-
liakií).

U všech pacientů musíme předem vy-
loučit stenózy nebo obstrukce střeva, 
ve kterých by kapsle mohla být zadrže-
na a způsobit ileus.

Provedení
Pacient se na výkon připravuje jako 
na standardní koloskopii. Je nutná be-
zezbytková dieta 2–3 dny před vyšet-
řením s vyloučením slupek a zrníček. 
Jeden den před vyšetřením pacient pije 
makrogolové roztoky, aby se střevo 
očistilo. Po nalepení elektrod se ak-
tivuje nahrávací systém, pacient jed-
ním velkým polknutím kapsli spolkne 
a po dobu 3 hodin každou půlhodinu 
zapíjí 200 ml vody. Po 12 hodinách jsou 
elektrody i rekordér sejmuty, obrazový 
záznam přehrán do počítače a vyhod-
nocen. Druhý den telefonicky kontaktu-
jeme pacienta a ověřujeme, zda kapsle 
odešla. 

MUDr. Mohamed El-Hajj  
MUDr. Monika Černá

Naše endoskopické centrum pod ve-
dením koordinátora Ústeckého kraje 
primáře MUDr. Jiřího Stehlíka zajišťuje 
screeningovou koloskopii a kompletní 
péči s následným sledováním pacientů, 
u kterých byl nalezen polyp či jiné léze. 

SCREENINGOVÝ PROCES
Postup screeningového programu je 
možno rozdělit do dvou kategorií dle 
věkových skupin vyšetřovaných jedin-
ců.

A. Asymptomatičtí jedinci ve věku 
50–54 let

1. Klient/klientka navštíví svého prak-
tického lékaře nebo gynekologa. Lé-
kař provede test na okultní krvácení 
ve stolici (TOKS).

2. V případě negativního výsledku je 
za rok TOKS u dané osoby opako-
ván.

3. V případě pozitivního výsled-
ku (TOKS+) je klient/klientka 

odeslán/a na screeningovou kolo-
skopii na schválené pracoviště.

4. Pokud je výsledek koloskopického 
vyšetření negativní, screeningový 
program je na 10 let přerušen. Tím 
se klient/klientka automaticky pře-
souvá do schématu vyšetření pro 
věkovou skupinu starších 55 let.

5. V případě pozitivního koloskopické-
ho vyšetření ve smyslu kolorektální 
neoplazie se další diagnostický a te-
rapeutický postup řídí dle doporu-
čení pro pacienty s vysokým rizikem 
tohoto onemocnění.

B Asymptomatičtí jedinci ve věku 55 
let a starší

V těchto případech jsou 2 možnosti po-
stupu screeningu:
1. TOKS

a. V případě negativního výsledku 
(TOKS-) zůstávají 2 možnosti dal-
šího screeningového postupu 

– TOKS opakovaný v dvouletém 
intervalu, nebo provedení pri-
mární screeningové koloskopie.

b. V případě pozitivního výsledku 
(TOKS+) je indikována screenin-
gová koloskopie.

2. Primární screeningová koloskopie
a. Primární screeningová kolosko-

pie je alternativní metodou pro 
ty jedince, kteří se nerozhodli 
pro TOKS.

b. Je-li výsledek primární scree-
ningové koloskopie negativní, 
je další indikována v intervalu 
10 let. V případě pozitivního 
výsledku se další diagnostický 
a terapeutický postup řídí dle 
doporučení pro pacienty s vyso-
kým rizikem tohoto onemocnění.

MUDr. Mohamed El-Hajj
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ERCP a endosonografie

výkonům. Základem je aspirační bio-
psie tenkou jehlou (FNAB). Poměrně 
dlouhá jehla se zavede pracovním ka-
nálem až na konec endoskopu, přilože-
ním ultrazvukové sondy ke stěně jícnu, 
žaludku nebo duodena se zobrazí cí-
lová struktura, poté se pod kontrolou 
ultrazvukového obrazu provede cílená 
biopsie. Jehlou se odebere vzorek pro 
cytologii nebo i váleček tkáně pro histo-
logii. Nejčastěji se bioptují ložiska po-
dezřelá z nádorů, tekutinové kolekce, 
suspektní lymfatické uzliny. Metoda má 
velkou přesnost, výtěžnost, je šetrná 
a má relativně velmi málo komplikací. 
Jiné varianty odběrů vzorků by v řadě 
případů byly mnohem méně přesné 
nebo významně zatěžující.
Další variantou ultrazvukového vyšetře-
ní trávicí trubice je rigidní sonda. Pou-
žíváme biplanární sondu – na jednom 
přístroji je ultrazvukový měnič odpoví-
dající konvexní radiální sondě a také 
lineární sonda. To při jednom zavede-
ní umožňuje různé pohledy na cílové 
struktury jak příčné, tak podélné. Vyu-
žívá se při vyšetření anu a rekta, resp. 

orgánů malé pánve. Nejčastěji provádí-
me staging karcinomu rekta a po léčbě 
následné dispenzární kontroly. Jsou vi-
dět struktury stěny, oblast svěračů, pro-
stata, močový měchýř a děloha, pátrá 
se po uzlinách, tekutinových kolekcích, 
nádorech, ale i zánětlivých píštělích.

V dosahu gastroskopu, duodenoskopu 
i koloskopu lze užít také ultrazvukové 
minisondy. Jsou široké několik milimet-
rů a zavádějí se pracovním kanálem en-
doskopu. Poskytují radiální zobrazení 
o vysoké frekvenci, dokonce i 3D zob-
razení, takže podrobně vykreslí struk-
tury stěny a blízkého okolí. Tyto sondy 
je možné užít především pro zhodno-
cení nádorových lézí trávicí trubice, 
posouzení vhodnosti endoskopického 
nebo nutnosti chirurgického odstraně-
ní, ale také k vyšetření stěny žlučovodu 
a pankreatu přímým zavedením do vý-
vodů.

Jsou 2 kombinované metody, které v posledních letech dosáhly významného po-
kroku v endoskopické terapii. U obou metod, po dosažení vysoké technické úrov-
ně jak samotných přístrojů a zobrazení, tak i nezbytných akcesorií, došlo k posunu 
od původně hlavně diagnostických metod k metodám intervenčním.

Kombinovaná drenáž žlučových cest a střeva 

Endosonografie s FNAB 

1 Kč v žaludku  

ERCP – endoskopická retrográdní cho-
langiopankretikografie – je endosko-
pická metoda prováděná pod kontrolou 
rtg. skiaskopie. Po vyhledání Vaterovy 
papily v duodenu je kanylou nebo pa-
pilotomem nasondováno vyústění žlu-
čovodu nebo pankreatického vývodu 
a podáním kontrastní látky zobrazen 
jeden nebo druhý vývodný systém. To je 
nezbytné k diagnostice, tedy k posou-
zení průběhu žlučových cest a vývodu 
slinivky, jejich stavu či průchodnosti. 
Např. lze určit překážky v odtoku žluči 
do střeva, což je nejčastěji konkrement 
či nádor, ale také poranění žlučovodu, 
vývojové anomálie nebo zánětlivé změ-
ny. Jako terapeutická metoda se sta-
la alternativou chirurgických zákroků 
na žlučových cestách a Vaterově papile. 
Často dochází ke kombinaci endosko-
pie a laparoskopie, kdy je např. při zjiš-
těné choledocholitiáze nejprve uvolněn 
vývodný systém endoskopicky a žluč-
ník s konkrementy poté odstraněn la-
paroskopicky. Není nutné pak provádět 
chirurgickou revizi žlučových cest, čímž 
se výrazně zjednoduší operace a sníží 
riziko komplikací.
ERCP je nutné provádět na rtg. sále, 
protože zobrazení a zákroky ve žlučo-
vých cestách i pankreatu jsou vedeny 
pod skiaskopickou kontrolou. Na rtg. 
monitoru je vidět jeden nebo druhý 
systém po podání kontrastní látky, dále 
pak jsou zaváděna pracovním kanálem 
endoskopu do papily a žlučovodu či 
pankreatu různá akcesoria. Technika 
a zákroky jsou do značné míry obdobné 
jako katetrizace cév, jen zde se „kate-
trizují“ žlučové cesty, játra a pankreas. 
Nejčastějším výkonem je papilosfink-
terotomie, kdy se řezacím katetrem 
(papilotomem) rozšíří vyústění vývodů 
na Vaterově papile, potom se prove-
de košíkem nebo balonkem extrakce 
a event. i drcení konkrementů. Dále je 

to zavádění stentů pro nádorové nebo 
zánětlivé striktury, aby byl umožněn 
odtok žluči z jater do střeva, léčba ob-
struktivního typu chronické pankreati-
tidy, odběr vzorků ze žlučovodu nebo 
z papily. Metoda také slouží k zavedení 
cholangioskopu a následně k přímému 
vyšetření žlučových cest.
EUS je zkrácený název pro endoskopic-
kou ultrasonografii. Existuje v několika 

možných technikách, tedy echoendo-
skop, rigidní ultrazvuková sonda pro 
vyšetření rekta a ultrazvuková minison-
da, která se zavádí pracovním kanálem 
běžného endoskopu.
Nejčastěji je využíván echoendoskop. 
Je to endoskop se šikmou optikou, 
kterou zobrazuje trávicí trubici, a sou-
časně je na distálním konci endoskopu 
ultrazvukový měnič, tj. drobná sonda, 

fixně zabudovaná do endoskopu. Ta 
buď radiálně, nebo lineárně zobrazuje 
struktury ve stěně a podle frekvence 
a rozlišení sondy i za stěnou GIT. 

Radiální přístroj poskytuje obraz kolmý 
na osu přístroje, tedy jakýsi transver-
sální řez. Tímto je nejlépe vyšetřitelná 
stěna trávicí trubice, a především se tak 
vyšetřuje jícen a mediastinum, ale pří-
stroj lze zavést do žaludku a dvanáctní-
ku a je pak vidět pankreas, žlučník, 
játra a další struktury. Ve stěně je mož-
né určit jednotlivé vrstvy, sliznici, pod-
sliznici, svalovinu a zároveň i zánětlivé 

a nádorové změny. V okolí jsou vidět 
naléhající struktury, tedy orgány, cévy, 
lymfatické uzliny, tekutinové kolekce 
atd. Radiální EUS je především dia-
gnostické a přehledné zobrazení. Jeho 
hlavní výhodou je velmi precizní a po-
drobné zobrazení dostupných struktur. 
Lineární přístroj zobrazuje všechny 
struktury v rovině podélné s osou pří-
stroje. Je určen hlavně k intervenčním 
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Všechny tyto techniky vyžadují velmi 
kvalitní přístroje a akcesoria, navíc ješ-
tě i velmi kvalitní ultrazvukový přístroj, 
ke kterému se endoskop nebo sondy musí 
kromě videověže napojit. Jako ukázka po-
kroku v intervenční endoskopii s možnost-
mi zobrazení více technikami (endoskop, 
rentgen, ultrazvuk) jsou kromě FNAB také 
drenážní výkony pankreatických tekutino-
vých kolekcí, odstraňování nekrotických 
hmot při akutní pankreatitidě z oblasti 
omentální burzy, drénování abscesů. Nej-
nověji se rozvíjejí techniky pro vytváření 
biliodigestivních spojek (játra–žaludek, 
choledochus–bulbu duodena) a spojek 
žaludku se střevními kličkami.
Lze říci, že pokročilá intervenční endo-
skopie se stala nezastupitelnou možností 
diagnostiky i léčby řady poruch a nemocí 
trávicího traktu. V některých oblastech 
je již standardní alternativou i některých 
chirurgických zákroků, to je především pa-
pilosfinkterotomie a léčba překážek žlu-
čových cest. Pokračuje rozvoj invazivních 
technik za stěnou trávicí trubice, které 
umožňuje endosonografie. Je nám velkou 
ctí a potěšením, že i v naší nemocnici je 
možnost tyto pokročilé endoskopické vý-
kony provádět a rozvíjet.

prim. MUDr. Jiří Stehlík

Od svého vzniku v roce 2003 se Gastroenterologické oddělení Masarykovy nemoc-
nice profiluje jako pracoviště poskytující péči pacientům s nespecifickými střevní-
mi záněty (dále jen IBD) z celého ústeckého regionu. Využíváme při tom širokého 
a kvalifikovaného odborného zázemí, kterým Masarykova nemocnice disponuje. 
Komplexní péče o pacienty s IBD vyžaduje diagnostické možnosti, které nám po-
skytuje endoskopické centrum gastroenterologického oddělení v ambulantním 
i hospitalizačním režimu, laboratorní komplement (hematologické, biochemické 
a mikrobiologické oddělení) a radiodiagnostické oddělení prakticky nepřetržitě 
poskytující skiaskopicko-skiagrafická, CT a MR vyšetření.

Centrum biologické terapie nespecifických střevních zánětů

Monitorovaná lůžka intermediální péče

Endosonografie minisondou Papilotomie s extrakcí kamene 

Kolorektální stent při obstrukci tumorem 

ERCP a endosonografie

Při péči o IBD pacienty využíváme i dia-
gnostických možností dalších pracovišť 
– stanovení specifických autoprotilá-
tek, molekulárně-genetických analýz 
či některých farmakokinetických vyšet-
ření.

V léčebné péči pak pacientům posky-
tujeme všechny úrovně konzervativní 
léčby IBD, při rozhodování o chirurgic-
kých intervencích u našich pacientů 
úzce spolupracujeme s kolegy z Kliniky 
IPVZ v MNUL. V případě nutnosti péče 
o komplikované perianální postižení 
při Crohnově nemoci, po opakovaných 
střevních resekcích a při nutnosti ko-
lektomie s vytvořením kontinentní 
ileo-pouch-anální anastomózy spolu-
pracujeme s chirurgickým pracovištěm 
specializovaným na chirurgickou léčbu 
IBD.

U části pacientů s nepříznivým vývojem 
nemoci a vznikem syndromu krátkého 

střeva je nezbytná nutriční péče, kterou 
zajišťuje naše nutriční ambulance.
Pacienti s nejtěžšími formami IBD jsou 
indikováni k vysoce účinné biologic-
ké terapii. Jedná se o pacienty, kterým 
selhala konvenční terapie a u kterých 
bojujeme proti agresivnímu a inva-
lidizujícímu průběhu střevního zá-
nětu s trvalým poškozením zdraví. 
Vzhledem k možným rizikům této léčby, 
její finanční nákladnosti a k tomu, že 
jen u části pacientů se závažnou for-
mou IBD je tato léčba indikována, se 
biologická terapie koncentruje do vy-
braných pracovišť. Pacientům z celé-
ho Ústeckého kraje je takové centrum 
k dispozici právě v rámci Gastroente-
rologického oddělení Masarykovy ne-
mocnice. Indikace k biologické terapii 
u pacientů našeho pracoviště i pacien-
tů odeslaných spolupracujícími gastro-
enterology posuzujeme týmově v rámci 
IBD seminářů gastroenterologického 

oddělení. Obdobně je diskutována pro-
blematika eventuální intenzifikace či 
změny (tzv. switch) biologické léčby, 
či odeslání pacienta k chirurgické in-
tervenci. Počet pacientů na biologické 
terapii narůstá, v současné době u nás 
dostává tuto léčbu 125 pacientů všech 
zdravotních pojišťoven. Podáváme ori-
ginální a nověji i biosimilární preparáty. 
Pacienti na biologické léčbě jsou pra-
videlně kontrolováni, po indukční fázi 
biologické léčby se vždy hodnotí její 
efekt a přínos pro pacienta, z čehož pak 
vyplývá rozhodnutí o pokračování léčby 
udržovací fází. Dlouhodobě se sleduje 
vývoj stavu pacienta, před nasazením 
i během léčby se snažíme včas odha-
lovat rizika a eliminovat stavy, na které 
by biologická léčba mohla mít negativ-
ní vliv (zejména infekce a malignity). Při 
komplikacích biologické léčby je pak 
často nutné využít specialistů jiných 
oborů – infekcionisty, pneumoftiseo-
logy, oftalmology, dermatovenerology, 
ORL i dalších.
O významu, který přikládáme péči o pa-
cienty s IBD svědčí i to, že naprostá vět-
šina klinických hodnocení, kterých se 
ústecké gastroenterologické oddělení 
účastní, se týká nových léčiv vyvíjených 
právě na IBD.
Primář MUDr. Stehlík je mimo jiné ak-
tivní v Pracovní skupině pro IBD České 
gastroenterologické společnosti, kde je 
rovněž možnost konzultace kompliko-
vaných případů s předními odborníky 
v oboru v rámci České republiky.
Satisfakcí celému kolektivu Gastroente-
rologického oddělení MNUL pak je, když 
se pacientovi s IBD po naší léčebné in-
tervenci uleví, když prospívá, když si 
může užívat co nejkvalitnější život bez 
omezujících potíží, optimálně i s návra-
tem do zaměstnání či ke studiu. Typic-
kým IBD pacientem je totiž právě mladý 
člověk, kterému hodně záleží na tom, 
zda mu nemoc umožní splnit si své sny, 
založit si rodinu, anebo zda svůj pro-
duktivní věk přežije třeba se stomií.

MUDr. Marek Ostrožlík
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Nutriční ambulance
Nutriční ambulance vznikla v roce 2006 a v témže roce se zapojila do pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny. 
Postupně se podařilo navázat smluvní kontakt i s dalšími zdravotními pojišťovnami a následně se přetvořila v regionální 
centrum nutriční podpory poskytující i péči pacientům s parenterální a enterální aplikací výživy v domácím prostředí. 
Jedná se o pacienty u kterých, zpravidla 
v důsledku onemocnění samotného 
nebo po nezbytných operacích, došlo 
ke ztrátě schopnosti udržet se při ži-
votě obvyklým příjmem potravy, tedy 
ústy. Ještě v nedávno uplynulém století 
by byli povětšinou odkázáni na trvalý 
ústavní pobyt, zatímco dnes, pokud 
mají dostatečnou motivaci a zázemí, 
se mohou s pomocí poskytované nu-
triční péče zdržovat doma a docházet 
pouze na ambulantní kontroly. K tomu 
je samozřejmě zapotřebí i spoluprá-
ce s agenturami domácí péče a mul-
tioborovým týmem v nemocnici. Ten se 
skrývá pod názvem nutriční tým a jsou 
v něm zastoupeny jak ošetřovatelské 
profese, nutriční terapeutky, tak i léka-
ři z různých oborů včetně specialisty 
na problematiku výživy a hydratace – 
nutricionisty. V Masarykově nemocnici 
působí nutriční tým od roku 2007.
V současné době v nutriční ambulanci 
pracuje jedna zdravotní sestra starající 
se zejména o administrativní agendu, 
dále nutricionista a dvě nutriční tera-
peutky. Tito vykonávají jednak vlastní 
ambulantní činnost, ale také poskytují 
konziliární služby uvnitř nemocnice. 
V neposlední řadě byla zřízena i ošetřo-
vatelská PEG poradna, která se věnuje 
pacientům se specifickými ošetřova-
cími problémy, v tomto případě s péčí 
o uměle vytvořený zevní vstup do žalud-
ku při onemocněních znemožňujících 
polykání při jinak zachovalé činnosti 
trávicího traktu.
Nutriční ambulance spolupracuje 
i s nutričními terapeutkami v terénu, 
které vykonávají svou činnost v zaříze-
ních poskytujících sociální služby. Tím 
se daří snižovat počty hospitalizací 
z důvodu malnutrice či přesněji řečeno 
nedostatečné výživy, jelikož může být 
včas nastavena adekvátní nutriční 
podpora. Velmi intenzivní spolupráce 
je také s onkologickými odděleními 

Zajištění výživy – perkutánní gastrostomie

Nadstandardní pokoj

Krajské zdravotní, a. s., jelikož výži-
vový stav nezřídka limituje možnosti 
moderní onkologické léčby, která je 
jimi poskytována.
Pracovníci nutriční ambulance se 
podíleli na řadě aktivit, které se sta-
ly nedílnou součástí každodenní 
péče o pacienty. Do této oblasti pa-
tří screening malnutrice pomocí Mal-
nutrition Universal Screening Tool 
(MUST), který je prováděn u každého 
hospitalizovaného dospělého paci-
enta. Dále je to metodika využívaná 
pro záchyt malnutrice před plánova-
nými operačními výkony nebo v rámci 
dlouhodobé dispenzární péče. Tak-
též se významně podíleli na zrodu 
moderního nutričně-hydratačního 
režimu při operacích na Klinice IPVZ 
v ústecké Masarykově nemocnici, 
tzv. fast tracku. Rovněž se podíleli 
na přípravě stávajícího dietního sys-
tému nemocnice.
Práce nutriční ambulance bývá pre-
zentována aktivními příspěvky jak 
na domácím, tak i zahraničním fóru. 

Nutriční ambulance je i místem re-
alizace grantových úloh, o jejichž 
podporu se pravidelně uchází ve vy-
hlašovaných soutěžích. Nutriční tým 
získal v letošním roce 1. místo v Sou-
těži nutričních týmů nemocnic ČR 
pořádané pod záštitou příslušné od-
borné společnosti – SKVIMP.
Nutriční ambulance je akreditovaným 
pracovištěm Ministerstva zdravotnic-
tví České republiky pro vzdělávání jak 
lékařů, tak i nutričních terapeutek, 
rovněž je akreditovaným vzdělávacím 
pracovištěm České lékařské komory.
Pacienti se mohou objednat osobně 
nebo telefonicky na recepci gastroen-
terologického oddělení (477 117 852) 
v běžné pracovní době ve všední den 
(07.00–15.00 hodin) a dle kapacit-
ních možností jim bude nabídnut 
termín vyšetření. Objednávání konzi-
liárních vyšetření je upraveno v řízené 
dokumentaci – KZ03_IM0069ULGAS-
TR rovněž cestou již zmíněné recepce.

MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH

KONTAKTY 
GASTROENTEROLOGICKÉ 
ODDĚLENÍ:

Lůžkové oddělení gastroenterologie je 
situováno do budovy A, lůžková část  
– 1. podlaží. 
Endoskopické centrum a gastrore-
cepce se nachází v budově A, Atrium 
– 2. podlaží. 

Recepce 477 117 852

Lůžková část 477 112 438

Sekretariát 477 112 433

www.kzcr.eu/zdravotnicka-pracoviste/
gastroenterologicke-oddeleni.aspx?i-
d=dc07c84c-fe35-4e20-81bc-14a24a-
018b67&group=gastroenterologie
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Závěrem bych rád poděkoval všem mým kolegům a kolegyním, sestrám a paní sekretářce za spolupráci 
nejen při tvorbě této přílohy STATIM, ale i za práci na oddělení gastroenterologie, za vstřícnost, ochotu 
a ohleduplnost k pacientům a sobě navzájem a snahu neustále se vzdělávat a posunovat kvalitu naší 
práce dále: 
Lékaři gastroenterologického oddělení – MUDr. Monika Černá, MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, 
MUDr. Marek Ostrožlík, MUDr. Mohamed El-Hajj, MUDr. Kateřina Válková, MUDr. Veronika Wachfaitlová, 
MUDr. Kamila Pelcová, MUDr. Hana Ptáčková, MUDr. Jiří Dyntr, MUDr. Ilona Loučková, vrchní sestra 
Mgr. Ivana Kolihová, staniční sestra Mgr. Martina Jůzová, kolektiv sester lůžkové stanice, staniční sestra 
Romana Machová, kolektiv sester endoskopického centra a recepce, sekretariát Miroslava Chudobová.

prim. MUDr. Jiří Stehlík

Tým Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
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