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1) Nefrologie je jednou z významných součástí vnitřního lékařství. Akutní i chronická 

onemocnění ledvin pacienty výrazně zatěžují zvýšenou mortalitou i morbiditou. Péče o 

chronická onemocnění ledvin (nefropatie) pak pacienty zatěžuje vzhledem k přísným 

režimovým a dietním opatřením. 

 

Nefrologická péče v Nemocnici Havlíčkův Brod probíhá v rámci nefrologické poradny, 

hemodialyzačního střediska a poradny pro peritoneální dialýzu. V současnosti pracují na 

hemodialyzačním středisku (HDS) 4 lékaři (z toho 2 lékařky na mateřské dovolené), 3 mají 

atestaci z nefrologie. 

 

V nefrologické poradně pravidelně sledujeme pacienty s různými typy nefropatií a 

pacienty, kteří jsou již v preterminálním až terminálním stadiu onemocnění ledvin a naším 

úkolem je připravit tyto klienty včas a řádně na adekvátní způsob náhrady funkce ledvin. 

Pokud máme podezření na akutní či chronickou glomerulopatii (glomerulonefritidu), pak 

spolupracujeme s Klinikou nefrologie VFN na Karlově náměstí, kde pacienta dovyšetří, 

včetně provedení renální biopsie a v případě nutnosti nastaví příslušnou (např. 

imunosupresivní) léčbu.  

Pacientům, kteří již vykazují konečné stadium ledvinného onemocnění, nabízíme (dle 

zhodnocení indikací a kontraindikací) výběr ze dvou metod náhrady funkce ledvin - 

„klasickou“ dialýzu nebo peritoneální dialýzu. Pacient může být i v predialýze po zhodnocení 

jeho celkového zdravotního stavu a po absolvování řady vyšetření zařazen na čekací listinu 

pro transplantaci (TX) z mrtvého, popř. živého (příbuzenské transplantace) dárce ledviny. Na 

čekací listinu jsou zařazováni zejména vhodní příjemci z řad již dialyzovaných pacientů. 

Dialyzační cévní přístup našim klientům našívá především naše chirurgické oddělení - cévní 

arterio-venózní spojky nativní, popř. vlastní či umělé (Gore-tex) protézy. V případě 

komplikací spolupracujeme s vyšším pracovištěm - 1. Chirurgická klinika VFN Karlovo 

náměstí. Všechny pacienty před vstupem do dialyzačního programu očkujeme proti virové 

hepatitidě typu B. 

Pokud u pacienta proběhne úspěšná TX ledviny, pak se o péči dělíme s pracovištěm IKEM 

Praha, které je naším spádovým TX centrem. 1x ročně je klient vyšetřen v IKEMu a 3-4x, 

popř. dle obtíží, v naší nefrologické poradně. V současné době vyšetřujeme TX pacienty i v 

časném období po TX ledviny - výsledky jsou e-mailem zasílány TX koordinátorům v IKEM 

a jsou hodnoceny lékaři IKEM. 

Naše poradna provádí konsiliární a poradenskou činnost nejen pro oddělení nemocnice, ale i 

pro mimonemocniční sféru. 

 Klasická dialýza probíhá na našem dialyzačním středisku. Máme k dispozici 12 

lůžek a 18 dialyzačních monitorů (11 Nikkiso, 3 B-Braun, 4 Fresenius). Proceduru provádíme 

u jednotlivých pacientů 3x týdně na 4-5 hod. Jedná se o každodenní, celoroční provoz na 3 

směny. Dialyzujeme pacienty chronické, připravené z nefrologické ambulance, ale akutně 

také pacienty, kterým ledviny selhaly na základě jiných akutních onemocnění (sepse, šokové 

stavy, multiorgánové selhání, dehydratace apod.), vykazující výrazné minerálové či 



acidobazické dysbalance, popř. pacienty „ z ulice“, kteří o svém postižení ledvin doposud 

nevěděli. Pokud pacient nemá, nebo nemůže mít kvalitní cévní spojku, pak zavádíme na 

našem středisku dočasné, popř. trvalé (Perm-cath) cévní katétry do jugulární, popř. 

podkličkové či stehenní vény. U vhodných pacientů provádíme místo hemodialýzy 

hemodiafiltraci, která je šetrnější a má lepší výsledky ohledně metabolické kompenzace a 

snižuje významně mortalitu a morbiditu našich pacientů. Klienti jsou 3x týdně hodnoceni 

klinicky, 1x měsíčně laboratorně, 1x ročně mají měřenu kostní hustotu. Mají pravidelně 

hodnoceno EKG. Dále je jim k dispozici ústavní psycholog a dietní terapeutka vzhledem 

k náročnosti dialyzační diety. S pacienty, kteří jsou schopní a mají zájem, provádíme v rámci 

ranních směn pravidelné kondiční cvičení ve spolupráci s pracovníky rehabilitačního oddělení 

naší nemocnice. 

V rámci spolupráce s ostatními dialyzačními středisky jsme schopni a ochotni dialyzovat i 

pacienty z jiných středisek - tzv. prázdninové dialýzy. 

Další metodou náhrady funkce ledvin, kterou provádí naše dialyzační středisko, je 

peritoneální dialýza. Po pečlivé edukaci vhodného adepta a jeho rodinných příslušníků naší 

peritoneální sestrou je pacientovi implantován peritoneální katétr do dutiny břišní (chirurgické 

oddělení Nemocnice Jihlava, CHIR klinika VFN Praha) a nastaven příslušný režim dle 

funkčnosti peritonea. Dále pacienta sledujeme minimálně 1x měsíčně na naší dialýze. 1x 

měsíčně pacienta navštíví doma naše peritoneální sestra. Servis pro tyto pacienty je 24 hod 

denně. 

 

2) Osteologie jako obor vykazuje v poslední době nevídaný rozvoj. Je to dáno zejména 

nárůstem primárních i sekundárních osteopatií, zejména osteoporózy, o které se hovoří jako o 

pandemii 21. století. Toto onemocnění vzhledem ke kumulaci fraktur zvyšuje u postižené 

populace mortalitu a morbiditu a vzhledem k počtu nemocných a drahé diagnostice  

a léčbě (farmakologické, chirurgické a následné péči) zatěžuje společnost i ekonomicky. 

 

Naše Osteologické centrum zajišťuje komplexní péči o nemocné s metabolickým 

postižením skeletu. Z nejčastějších osteopatií to jsou: osteoporóza primární a sekundární, 

renální osteopatie, primární či sekundární hyperparatyreóza, osteomalacie, M.Paget a 

osteogenesis imperfecta. V diagnostice využíváme nejmodernější laboratorní testy a 

přístrojovou techniku, včetně celotělové densitometrie. Součástí laboratorního vyšetření je 

zhodnocení kostního metabolismu a vyšetření hladiny vitaminu D. 

Denzitometrické (DXA) vyšetření provádíme na přístroji Lunar Prodigy (měření proximálních 

femurů, bederní páteře, předloktí, morfometrie obratlových těl v bočné projekci a celotělové 

měření), popř. na ultrazvukovém přístroji Cuba McCue (denzitometrie periferní – patní kost ). 

Denzitometrické vyšetření provádíme: 

- na základě doporučení lékaře (bez specifického vymezení odbornosti) 

- na vlastní žádost pacienta – na jeho vlastní náklady  

- v rámci preventivních programů zdravotních pojišťoven a podniků  

- v rámci pravidelného sledování pacientů vedených v osteologických pracovištích  

- v  rámci pravidelného sledování pacientů s kumulací rizikových faktorů pro rozvoj 

osteopatií 

V léčbě osteopatií sledujeme nejnovější léčebné trendy. Naše centrum provádí i klinická 

hodnocení v rámci mezinárodních farmakologických studií. Máme akreditaci druhého stupně 

a jsme schopni školit lékaře v přípravě na osteologickou atestaci. 

V Osteocentru pracuje t.č. 5 lékařů, z toho 2 mají atestaci z klinické osteologie. 

 

Spád 

HDS – HB, Chotěboř, Ledeč, Přibyslav, okrajově G. Jeníkov a Ždírec nad D., Štoky 



OC – Kraj Vysočina + část přilehlých oblastí včetně Prahy a Brna 

NP - Havlíčkobrodsko 

 

Pracoviště 

12 lůžek na HDS, z toho 1 akutní 

Nefroporadna, HDS, Osteolog. Cenrum (poradna pro metabolická onemocnění skeletu, 

denzitometrická laboratoř) 

Lékaři – dr. Šenk, dr. Synek, dr. Jílková MD, dr. Medňanská MD – HDS 

               Dr. Šenk, dr. Staněk, dr. Medňanský, dr. Medňanská MD, dr. Jílková MD – Osteo 

Sestry – 13 + vrchní sestra HDS, 3 osteo 

 

Lůžková část 
0 

 

Ambulantní část 

HDS, NP, OA 

 

Spolupráce s jinými zdravotnickými zařízeními 

Viz text 
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