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Proton ohromil šachisty
V sobotu 1. října 2016 se sjeli na pražský Smíchov
dříve narození přátelé královské hry, aby
u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, odehráli
šachový turnaj SENIOR-KA. Letošního 18. ročníku
se účastnilo přes sto žen a mužů starších 60 let.
Do cenového fondu turnaje přispělo Protonové centrum, které
věnovalo 10 voucherů na preventivní urologické vyšetření
a knížku Protonoví bojovníci amerického autora,
která hlavně dodává odvahu mužům bojujícím
s rakovinou prostaty.
Podle jednoho z účastníků šachového turnaje,
pana Miroslava Steimara, vzbudily materiály
o protonové léčbě velký zájem nejen u těch,
kteří byli cenou v podobě voucheru odměněni.
Jak uvedl, informací o moderní šetrné léčbě, která
zvyšuje šance pacientů s nádory na kvalitní život, není
mezi lidmi stále dost. „ Sám jsem se v Protonovém centru

léčil a jsem rád, když mohu lidem zprostředkovat informace
a seznámit je s moderní léčbou i se svými zkušenostmi.“
Protonové centrum patří ke světové špičce a právě v programu
léčby rakoviny prostaty dosahuje vynikajících výsledků. Jak
uvádí primář PTC MUDr. Jiří Kubeš, PhD: „Za zásadní považuji
to, že jsme dokázali pomocí protonů při léčbě rakoviny prostaty
snížit četnost nežádoucích účinků na minimum a současně
dosahovat vynikajícího léčebného efektu. Zásadní je
též skutečnost, že téměř žádný z našich pacientů
netrpí erektilní dysfunkcí po samotném
ozařování.“
Právě protonová léčba dává mužům šanci žít
kvalitní život bez omezení i po léčbě rakoviny
prostaty. Navíc je dnes již protonová léčba
metodou hrazenou z veřejného zdravotního
pojištění. A tak neváhejte a v případě potřeby
zavolejte nebo napište. Lékaři jsou připraveni
pomoci všem, kteří to potřebují. Důležité je přijít včas.
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Představujeme vám:

Duo profesionálů z „magnetu“
Jak jste se dostal/a k práci radiologického asistenta?
Je to pokračování v rodinné tradici nebo zvolená profese?
Petr:
Já jsem si tuhle práci vybral už na škole a pak jsem pracoval
jako radiologický asistent v nemocnicích Kolín, v Praze na
Vinohradech, externě v Benešově. Když se otvíralo Protonové
centrum v Praze, šel jsem k pohovoru a jsem zde a rád.
Laďka:
Když jsem ukončila střední zdravotnickou školu v Nymburce,
v oboru všeobecná sestra, uvědomila jsem si, že mi nestačí
uspokojit se pouze s tím, že budu sestrou a plnit příkazy
lékaře. Chtěla jsem víc. Vědět víc a více ,,vidět,, do člověka. Měla
jsem štěstí, právě po maturitě se otvíral první experimentální
ročník tříletého oboru radiologický asistent. Za sebe mohu říci,
že ze tří oborů, které se nabízely mně byl nejbližší právě ten
diagnostický. Má zvědavost je neustále naplňována novými
impulzy a poznatky. Tím samozřejmě nechci říct, že by ostatní
obory nebyly zajímavé.
Takže shrnu-li to, k práci radiologického asistenta mě přivedla
lidská zvědavost a touha po odpovědích na otázky „zdravotních
obtíží dětí i dospělých“. Mám štěstí, že pracuji se skvělými
profesionály a ve velmi přátelském prostředí nejen pro mne,
ale i pacienty.

Jak zvládáte stále se zvyšující pracovní tempo? Nehučí
vám večer v uších ?
Petr:
Na málo práce si teď už rozhodně stěžovat nemůžeme. Rovněž
i na pestrost vyšetření. Což je pozitivní. S tím je ale někdy

Petr Maršík

vedoucí radiologický asistent RDG
Moje studia – Po gymnáziu v Kolíně jsem studoval
na SZŠ Kladno – obor rentgenový laborant, poté dva
roky na 1. LF UK Praha obor všeobecné lékařství.
V letech 2000 -2001 na IDVPZ Brno jsem absolvoval
specializaci v oboru radiodiagnostika. Po dvou
letech strávených na lékařské fakultě jsem se vrátil
k dostudované profesi.

Laďka Velčická, DiS.
radiologický asistent RDG

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu
v Nymburce, obor všeobecná sestra. Následovala
Vyšší odborná škola v Plzni, obor diplomovaný
radiologický asistent, který jsem úspěšně zakončila
v roce 1999 absolutoriem.
Pracovala jsem v Oblastní nemocnici Kolín jako
radiologická asistentka v oboru radiodiagnostika
a získala jsem i Registraci k práci bez odborného
dohledu v Brně. Po té jsem nastoupila jako
radiologická asistentka do Protonového centra.
Navíc jsem v roce 2014 absolvovala v IKEMu
kurz specializované způsobilosti v zobrazování
magnetickou rezonancí.
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spojeno i méně času na odpoledne po práci. Když to vyjde,
jdu na brusle nebo kolo. Jsou ale dny, kdy přijde únava a to
pěstuju gaučing.

kdekoliv, vydržím odpočívat jen den nebo dva a pak se chci
někam podívat, nebýt zkrátka na jednom místě. Něco nového
v rámci možností vyzkoušet. Odvézt si nějaké zážitky.

Laďka:
Hodně práce a nedostatek času? Ano, práce nám nyní přibylo
a zvládnout se to musí. Bohu díky nejsme klasickou nemocnicí
a práce je pro nás stále výzvou a něčím zajímavá, tudíž se
zde nedá sklouznout do stereotypu. U nás nastavujeme,
propočítáváme, vymýšlíme stále nové a na míru pacientů šité
protokoly. Takže nám čas běží jako voda a když se podíváme
na hodinky…člověk musí zůstat pozitivní. Ale nezastírám, že se
těším na víkend.

Laďka:
Nejraději v přírodě, baví mě objevování nových koutů země
a práce na zahrádce, květiny, skalka, jezírko…
A aktivní nebo ,,válecí,, dovolená? Dovolená raději aktivní,
protože i když jedu k moři se plácnout na pláž, dlouho to na
dece nevydržím a už koukám do mapy, jaká hezká místa projít,
co je v okolí za přírodní rezervace a zajímavá místa.
Sympatickou profesionální dvojku vyzpovídala RN a také
vyfotila uprostřed práce mezi pacienty.

Celý den se musíte koncentrovat, jak relaxujete?
A preferujete aktivní nebo „válecí“ dovolené?
Petr:
Nejlepší relax je při práci nebo pobytu na chatě a při výletech
s dětma. V zimě je super sauna. Ať už jsem na dovolené
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POMŮŽEME I VÁM. PŘIJĎTE VČAS!
Protonová léčba zasáhne cíleně pouze nádor
a tím chrání zdravou plíci a srdce.
Maximalizuje tak výsledný efekt celé léčby.

POKUD MÁ BÝT SOUČÁSTÍ LÉČBY OZAŘOVÁNÍ,
PTEJTE SE NA PROTONY.
POTŘEBUJETE DIAGNOSTICKÉ VYŠETŘENÍ? MR,CT I PET/CT? HRAZENO ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
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“ Pro mě je to něco jako detektivka. Jen pro
zajímavost, jak to probíhá. Já jako diagnostik
dostanu obrázek a z toho si udělám představu,
o co asi jde. V této fázi ještě o pacientovi nic
nevím, teprve když si stanovím diagnózu,
podívám se, co píší doktoři, jaká jsou klinická
data a pokud je třeba, zajdu si ještě za pacientem, abych se ho doptal na to, co potřebuji
a pak si tu diagnózu deinitivně potvrdím.“

Správná diagnostika znamená správná léčba
„Správná diagnostika znamená správná léčba “, říká primář oddělení radiodiagnostiky
Protonového centra MUDr. Miroslav Kašpar, který se v oboru radiodiagnostiky pohybuje
už přes 40 let.
Proč jste se rozhodl právě pro radiodiagnostiku?
Vlastně mě ani nenapadlo, že bych studoval něco jiného,
protože už můj táta byl rentgenolog. V době kdy jsem začínal,
byl rentgen opravdu jedinou zobrazovací metodou a já osobně
objev Wilhelma Conrada Röntgena považuji za ten největší
objev v medicíně. Do té doby nikdo nic neviděl, mohli jsme si
jen představovat, dohadovat se a najednou jsme viděli dovnitř
těla, to byl naprostý zlom v medicíně i ve stanovování diagnóz.
A správné stanovení diagnózy je alfa a omega celé léčby, když
stanovíte správně diagnózu, můžete nastavit tu nejlepší léčbu,
což je důležité pro život pacienta, ale i pro ekonomiku léčby.
Co si mohu konkrétně představit pod špatně
stanovenou diagnózou a jaký důsledek to má pro pacienta?
Můžeme si to ukázat třeba na rakovině prostaty. Ta má 4
stadia T1, T2, jsou ta řekněme lehčí, kde se zvažuje operace
a ozařování a T3, T4 ta řekněme těžší, kde vstupuje do hry
i hormonální léčba či chemoterapie. Když bych stanovil mylně
lehčí místo těžšího, tak pacient nedostane adekvátní léčbu,
která by mu mohla pomoct a místo toho bude léčen způsobem,
který nebude dostatečný. Pokud bych naopak mylně stanovil
těžší stadium místo lehčího, tak pacienta poškodím tím,

že dostane agresivnější léčbu, která zbytečně zatíží jeho
organismus nežádoucími vedlejšími účinky.
Být dobrý diagnostik je otázkou talentu, zkušenosti,
píle nebo čeho přesně?
Je to všechno dohromady. Lékař se během postgraduálního
studia, které trvá pět let, postupně seznamuje s jednotlivými
metodami. Dnes máme k dispozici poměrně širokou škálu
zobrazovacích metod, rentgen, ultrazvuk, magnetickou
rezonanci, CT a ještě PET/CT. Během pětiletého studia se
postupně učí vyhodnocovat jednotlivé metody, první rok
rentgen, další sono a tak dále. V té době popisuje sice snímky
sám, ale jeho závěr kontroluje až do atestace starší lékař. No
a po atestaci se předpokládá, že už je sám profík. Každopádně
je už od té chvíle sám zodpovědný.
Vy jste se ale s jednotlivými metodami vlastně
seznamoval tak, jak byly postupně objevovány a dostávaly
se do praxe…
Ano, přesně tak. Když jsem začínal, tak to byl jen rentgen, asi
v roce 1972 bylo objeveno CT a my tady v Čechách jsme ho měli
už v roce 1978, protože akademik Petr, významný neurochirurg
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na klinice v Hradci Králové, si uvědomoval, jak obrovský
význam by to mělo pro neurochirurgii a tak se zajistilo první
CT. Od 80. let tu byl ultrazvuk a někdy od roku 1989 první
magnetická rezonance. A jak tyto metody přicházely, tak se
pochopitelně stávaly i součástí mojí praxe. To nakonec zase
není nic překvapivého, lékaři se vzdělávají celý život, jinak by
to ani nešlo.
Tak vy jste vlastně taková živoucí historie
radiodiagnostiky. Dnes pracujete na moderní klinice
protonové léčby v Protonovém centru v Praze. Jak jste se
sem dostal?
Našli si mě (smích). Ne, tak já nejdřív pracoval v nemocnici
v Jičíně a pak skoro 30 let na Bulovce. Jednou mi někdo zavolal,
jestli bych nechtěl pracovat v Protonovém centru. Ale ten
člověk mluvil slovensky a já řekl, že je to zajímavé, ale že se
mi nechce jezdit na Slovensko. A on se zasmál, že ne, že to je
v tom baráku, co se staví vedle nás. A tak když se PTC otevřelo,
tak jsem se tam přestěhoval.
V čem je oddělení diagnostiky, které v PTC šéfujete,
zajímavé.
Tak určitě tím, že tu máme všechny metody pod jednou
střechou a na vyšetření se pacienti dostanou rychle, tedy
bez velkých čekacích lhůt. Máme 2 ultrazvuky, 2 Magnetické
rezonance, CT i PET/CT a dokážeme poskytnout servis
pro všechny potřebné pacienty. Umíme diagnostiku při
neurologických problémech, děláme břicho, plíce, páteř,
pohybový aparát. Ale hlavně jsme nejvíc specializované
pracoviště pro vyšetření rakoviny prostaty.

“ Vlastně mě ani nenapadlo, že bych studoval něco jiného,
protože už můj táta byl rentgenolog. V době kdy jsem
začínal, byl rentgen opravdu jedinou zobrazovací metodou
a já osobně objev Wilhelma Conrada Röntgena považuji za
ten největší objev v medicíně.“
Vám pořád tak svítí oči, když mluvíte o práci, co Vás
na tom nejvíc baví?
No pro mě je to něco jako detektivka. Jen pro zajímavost, jak
to probíhá. Já jako diagnostik dostanu obrázek a z toho si
udělám představu, o co asi jde. V této fázi ještě o pacientovi nic
nevím, teprve když si stanovím diagnózu, podívám se, co píší
doktoři, jaká jsou klinická data a pokud je třeba, zajdu si ještě
za pacientem, abych se ho doptal na to, co potřebuji a pak si tu
diagnózu deinitivně potvrdím. A baví mě právě zjistit, jak jsem
to odhadl z toho obrázku. Kdybych to dělal opačně, nejdřív
znal názor kliniků a pak se díval na obrázek, tak už bych byl tím
názorem svázaný, a jak bych ho měl v hlavě, tak bych se mohl
nechat ovlivnit a tedy to třeba stanovit špatně.
To jste tedy detektiv jako doktor House?
Jé, takhle si to nepředstavujte. Ono totiž těch diagnóz, kde si
takhle zabádáte, a které jsou opravdu složité nebo nejasné,
je jen pár procent. Pak asi 15 % snímků jsou poměrně jasné
diagnózy a 60 až 70 % zkouknete a napíšete negativní, protože
tam není žádný nález.
Ale stejně, utkvěl Vám nějaký případ v paměti, právě
jako důkaz významu stanovení diagnózy?
Tak vzpomínám si na jeden případ, to byla pacientka, které
jsem stanovil diagnózu aneurysma, klinik mi nevěřil a léčil ji
na gangliom, což znamenalo, že místo poměrně snadného
zákroku jí rozřezali zbytečně celou nohu. Když to otevřeli, tak
se totiž bohužel ukázalo, že jsem měl pravdu.
S lepším koncem je jiný příběh. Poslali mi snímky pacienta,
o kterém si mysleli, že má tumor v lokti. Chtěli ho operovat,
odstranit kloub a tak ho vlastně doživotně dost omezit. Mně
se to ale podle snímku nezdálo a tak nastal ten moment, kdy
jsem šel za pacientem a začal se vyptávat, zjistil jsem, že byl
hokejista, že měl úraz - zlomenou ruku v lokti - a že mu tam
narostl pakloub. Takže moje diagnóza byla nezhoubná, lehce
řešitelná a pacientovi jsem zachránil ruku.
Kolik takových zachráněných pacientů máte na triku?
To nevím, protože jako diagnostik se dozvíte, když něco uděláte
špatně a ne když to uděláte dobře, to se dozvíte spíš náhodou.
Ale když se to dozvím, tak mě to samozřejmě potěší.
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I VY SE MŮŽETE LÉČIT V PTC
PŘIJĎTE VČAS!
PROTONOVOU LÉČBU HRADÍ VŠECHNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
Máte detailní informace o nejmodernější, účinné a šetrné léčbě nádorů?
Lékaři v Protonovém centru mají s léčbou protony dlouhodobé praktické zkušenosti
a vynikající výsledky. Rady lékařů o tom, jak a proč se k léčbě dostat včas,
naleznete na www.ptc.cz

POTŘEBUJETE DIAGNOSTICKÉ VYŠETŘENÍ? MR, CT I PET/CT?
HRAZENO ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
PIŠTE: pacient@ptc.cz
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