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VFN má nové centrum ultrazvukové diagnostiky v onkogynekologii
Dne 29. 10. 2018 proběhlo slavnostní otevření výukového a výzkumného ultrazvukového
centra na Gynekologicko-porodnické klinice VFN a 1. LF UK v Praze. Centrum ultrazvukové
diagnostiky v onkogynekologii navazuje na bohatou edukační a výzkumnou aktivitu a je
nedílnou součástí Onkogynekologického centra této kliniky. Vedoucím centra je doc. MUDr.
Daniela Fischerová, PhD.
Výukové centrum je vybaveno špičkovou technologií. Projekt umožní školencům takzvaný
hands-on training s možností okamžité zpětné kontroly nálezu zkušeným sonografistou.
V současné době se jedná o první centrum na světě, které poskytne praktický výcvik
v ultrazvukové diagnostice v onkogynekologii, nikoli pouze pasivní asistenci při vyšetření, jež
provádí zkušený sonografista. Každým rokem se v expertní sonografii v onkogynekologii na
tomto pracovišti školí minimálně 5 domácích a 15 zahraničních lékařů. Za 10 let tímto
výukovým centrem prošlo 173 lékařů z 33 zemí světa.
Další přínosem tohoto centra je vytvoření lepších podmínek pro výzkumné projekty, které
vyžadují časově náročnější vyšetření dle protokolů. Centrum patří do mezinárodní skupiny
pracovišť, která se systematicky zabývají klinickým výzkumem zobrazovacích diagnostických
metod v gynekologii (45 publikací v prestižních mezinárodních časopisech za posledních 5 let).
Tým lékařů pod vedením doc. Fischerové významně přispěl k tomu, že ultrazvukové vyšetření
bylo zařazeno mezi diagnostické metody první volby u zhoubného nádoru děložního hrdla, těla
a ovarií. Tisíce žen tak mohou namísto náročnějších a dražších metod, jako je CT nebo MRI,
podstoupit ultrazvukové vyšetření se stejně přesnými výsledky.
„Cílem této pracovní skupiny je posouvat hranice ultrazvukové diagnostiky do oblastí, kde si
tato metoda zaslouží být metodou první volby. Podmínkou je však doložit dostačnou přesnost
ultrazvuku v těchto nových indikacích a zajistit kvalitní výcvik v ultrazvukové diagnostice. Oba
tyto cíle by nové edukační a výzkumné centrum mělo splnit,“ říká doc. Fischerová, vedoucí
nového centra.
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základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav
cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.
Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod
v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti
je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR
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