Jičíně, 4. února 2016
Omezení provozu na Oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice v Jičíně
ONM se dočkalo velké investice. V příštích týdnech dojde k výměně stávající gamakamery za novou hybridní
kameru, která umožní současnou akvizici SPECT a CT obrazu. Nově budeme využívat sofistikované programy pro
vyhodnocování vyšetření perfúze myokardu (program 4DM) a perfúze mozku (program Neurogam). Těšíme se proto,
že od 1. května, kdy bude tato kamera včetně nového software uvedena do provozu, posuneme diagnostiku
metodami nukleární medicíny v jičínské nemocnici na vyšší úroveň.
Abychom dospěli k tomuto cíli, musíme se v příštích týdnech uskrovnit, dojde totiž k podstatnému omezení
provozu na ONM. Poslední den, kdy budou probíhat vyšetření na staré SPECT kameře Philips, bude pondělí 22. února
2016, pak dojde k její demontáži.
V období od 23. 2. 2016 do 29. 4. 2016 budeme pracovat jen na planární gamakameře. Plný provoz bychom
měli obnovit 2. května 2016, přesný termín upřesníme.
Během omezení bude vyšetřování pacientů zajištěno takto:
1.
-

Vyšetření na planární kameře, která budeme dále provádět ve stejném režimu, bez omezení:
perfúzní i ventilační scintigrafie plic
radionuklidová flebografie
dynamická i statická scintigrafie ledvin a uroflowmetrie
scintigrafie štítné žlázy
lymfoscintigrafie a
lokalizace sentinelových uzlin.

Pacienty, prosím, objednávejte na známém telefonním čísle (493 582 434).
2.
-

Vyšetření na SPECT kameře, která provádět nebudeme:
scintigrafie skeletu
scintigrafie příštítných tělísek
perfúzní statická scintigrafie mozku po zátěži i klidová
scintigrafie nádorů a zánětů

Pokud bude možno s vyšetřením vyčkat do května, budeme přijímat objednání na stejném tel. (493 582 434).
Pacientům pak sdělíme termín a čas vyšetření telefonicky nebo dopisem. Bude-li klinická potřeba vyšetření urgentní, je
domluveno jejich provedení na ONM Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi – objednávky na tel. 326 742 500.
3.

Scintigrafie perfúze myokardu po zátěži a v klidu:

Pro vyšetření perfúze myokardu, která nelze odložit na květen či červen, dostaneme několik termínů na gamakameře
ONM v Mladé Boleslavi, kde si pacienty vyšetříme sami. Objednávky přijímáme V Jičíně opět na známém tel.
493 582 434.
Omlouvám se za komplikace a přechodné prodloužení čekací doby. Odměnou bude ale vyšší kvalita vyšetření
v příštím období.
Na další spolupráci se těší
MUDr. Václav Engelmann, primář Oddělení nukleární medicíny, ON Jičín

