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Medicína na míru:
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připravit léčbu podle
genetické výbavy pacienta

Frézy Highfeed 2 & 4 s malou
i normální roztečí poskytují v závislosti na průměru tělesa nástroje
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Vynikají tak při vysokoposuvovém
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Nový univerzální povlak PVD
nejenže poskytuje destičkám třídy
MS2050 vyšší tepelnou odolnost,
ale také eliminuje tvorbu nárůstků
na ostří při frézování přilnavých
materiálů jako je např. titan.
Omezením vzniku nárůstků je
přibližně o 50 % prodloužena
životnost destiček, lze tedy obrábět
při mnohem vyšších řezných
podmínkách.
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editorial
Milí čtenáři,

v posledních měsících se stalo již běžnou rutinou
u našich ostatních technických titulů, orientovaných na průmysl, že v nich v podstatě trvale píšeme o převratných změnách, které jednotlivá průmyslová odvětví momentálně zažívají, a o jejich
výhledech do budoucnosti. Medicínský průmysl
na tom není jinak, a proto se aktuálním trendům
tohoto oboru podrobně věnujeme i na stránkách
tohoto časopisu.
Pokud sledujete Medicínskou techniku dlouhodoběji, určitě jste si všimli, že se v rámci jejího obsahu stále více uplatňují informační technologie.
Není divu, mezi lety 2010 a 2014 objem zdravotnických dat narostl čtyřnásobně. To ve velké míře
souvisí s intenzivním přechodem od klasických
diagnostických snímků k digitálním, a to od běžného rentgenu až po vysoce specializovaná vyšetření prováděná na nejmodernějších tzv. hybridních přístrojích. A právě tyto hi-tech přístroje jsou
zcela novým zdrojem obrovského množství dat.
Zatímco klasický medicínský snímek má velikost
okolo půl megabyte, tak 3D modely produkované
novými počítačovými tomografy apod. potřebují
i více než gigabyte prostoru. Navíc téměř každý
moderní diagnostický přístroj je dnes napojen na
dálkovou diagnostiku v servisním centru výrobce. To pochopitelně klade obrovské nároky na IT
infrastrukturu nemocnic, která se v současnosti
masově modernizuje a od základů přebudovává.

Dalším výrazným trendem je integrace diagnostiky a terapie. V budoucnu by měla o způsobu
a průběhu léčby významně rozhodovat právě již
diagnostika. Podmínky proto vytváří vysoce kvalitní snímkování a 3D modelování orgánů, včetně
pokroku v oblasti molekulární diagnostiky. Stále
více se bude uplatňovat i genomika. Předpokládá
se, že během dvou až tří let klesne cena sekvencování genomu pacienta pod tisíc dolarů. V tom okamžiku bude možné, aby se stala běžnou součástí
diagnostiky.
Nad veškerým technickým a technologickým
pokrokem však trvale visí Damoklův meč sílícího
tlaku na ekonomiku provozu jednotlivých zařízení. Dnes jsou možnosti medicíny někde úplně
jinde, než byly ještě před pár desítkami let. Současná lékařská věda si dokáže poradit s mnoha
komplikovanými nemocemi i úrazy, které byly ještě nedávno neřešitelné. Stále více ale paradoxně
naráží na problém financování. Moderní vyšetření
a léčebné metody jsou pochopitelně také odborně,
technicky a finančně náročné, a přitom se masově
rozšiřují i do menších nemocnic a zdravotnických
zařízení, což vytváří tlak na systém zdravotního
pojištění. Reakcí je přirozeně zpětný tlak na pokles nákladů a zvýšení efektivity vynaložených
prostředků.
Experti se shodují, že tuto neblahou situaci je potřeba řešit ve třech rovinách. Zaprvé, musí nutně
dojít k vertikální i horizontální konsolidaci poskytovatelů zdravotní péče. Měla by přinést jednak
úspory, ale také sjednocení úrovně poskytovaných
služeb. S tím souvisí i vznik tzv. center excelence
pro jednotlivé choroby. Dalším krokem je integrace založená na spolupráci většího počtu týmů
specialistů. Ta zamezí zbytečnému opakování vyšetření i možným chybám plynoucím z nedostatku informací. Třetím pilířem je specializace, která
prokazatelně zlepšuje průběh léčby a minimalizuje chyby vzniklé z opomenutí.
Všichni se ale jistě shodneme na tom, že úplně
„nejjednodušší a nejlevnější“ řešení by bylo, kdybychom byli méně nemocní. To tedy znamená
investovat nejen prostředky, ale především velké
úsilí do prevence a péče o životní styl. Tím jsme
se však logicky dostali k jednomu z největších
paradoxů dnešní doby: její náročnost a podmínky,
které nám skýtá pro život z nejrůznějších aspektů, je pro naše zdraví spíše devastující. Současný
„pokrok“ v životním stylu je tedy de facto hnacím
motorem pokroku v medicíně. Sami si vlastně vytváříme problémy, které pak musíme řešit. Dotaženo do krajnosti, sami ze sebe „vyrábíme“ pacienty,
které pak musíme draze léčit. A riskujeme přitom
vlastní životy. To je velmi absurdní, nemyslíte?
Andrea Cejnarová
šéfredaktorka

Celosvětová zdravotní péče
prochází transformací práce
s pacientskými daty, jejíž efektivitu lze zvýšit různými nástroji,
například elektronickými
lékařskými záznamy a komunikačními sítěmi lékařské podpory
– nemocničními informačními
systémy. Ruku ruce s rozvojem
a využíváním elektronických
systémů jde i otázka navýsost
důležitá a tou je: Bezpečnost
dat pacientů. Rovnováha mezi
snadným přístupem oprávněných
osob k údajům o pacientech
a ochrana jejich soukromí je
snad nejdiskutovanější téma
současnosti.
Více se dočtete na str. 8.

Tiráž
Vydává:
Business Media CZ, s. r. o.
Nádražní 32, 150 00 Praha 5
IČ: 28473531
DIČ: CZ 28473531
tel.: 225 351 456
e-mail: mt@bmczech.cz, jmeno.
prijmeni@bmczech.cz
www.technickyportal.cz
Vychází 2x ročně. Je distribuován
samostatně a také jako příloha
odborných časopisů Technický
týdeník a Technik.

Redakce:
Šéfredaktorka:
Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D.
(tel.: 225 351 456, 725 790 674)
Projektová manažerka:
Ing. Mgr. Ivana Strasmajerová
(tel.: 225 351 450, 778 403 904)
Manažer inzerce: Petr Melichar
(tel.: 225 351 450, 606 787 565)
Jazyková úprava: Mgr. Tomáš
Stříbrný (tel.: 225 351 458)
Layout: Ing. Michael Ehrlich
Grafická úprava a zlom:
DTP studio, Business Media CZ
Marketing a předplatné:
Ing. Hana Kmecová
(tel.: 225 351 220)
Tisk:
Grafotechna Plus
MK ČR E 21562
ISSN 2336-3746

3

aktuality

prosinec 2015

Poptávka po zdravotnickém
vybavení z Indonésie
V Indonésii v posledních letech proběhlo několik změn, které nastartovaly poptávku především po evropském a americkém zdravotnickém
vybavení. Dlouhodobé podfinancování zdravotnického sektoru vedlo k dynamickému rozvoji
soukromého segmentu.
Země, které se poměrně dobře ekonomicky
daří, je čtvrtým nejlidnatějším státem na světě. Díky ekonomickému růstu se region velmi
rychle urbanizuje a roste podíl střední třídy.
V důsledku toho populace nejen že intenzivněji pečuje o své zdraví, navíc je ochotná za tyto
služby i platit. Tento stav se vláda snaží narovnat zavedením národního systému zdravotního
pojištění, stejně tak by do zdravotnictví mělo
plynout více finančních prostředků. Přesto má
soukromý sektor tržní podíl zhruba 49 % a jeho
význam neustále roste. Velikost trhu se zdravotnickým zařízením dosahuje téměř 1 miliardy
dolarů s meziročním růstem 15 %. Většina indonéských výrobců produkuje pouze základní nemocniční zařízení, jako jsou nemocniční lůžka,
invalidní vozíky a prostředky jednorázového
použití.

Šance pro zahraniční firmy

Zahraniční společnosti, tedy i české firmy, mají
možnost pokrýt více než 95 % z celkové zdravotnické poptávky, a to především co se týče sofistikovaných lékařských a chirurgických nástrojů
a infrastruktury (například lékařské lasery a diagnostická zařízení). Díky národnímu systému
zdravotního pojištění také vzroste poptávka po
pokročilé zdravotnické technice a zdravotnických prostředcích. Největší příležitosti se oče-

Moravskoslezské
nemocnice mají nový
software

kávají hlavně v oboru stomatologie, chirurgie
a dále v oborech, kde se používají specializovaná
zařízení. Tato odvětví zaručují velké obchodní
příležitosti pro české firmy. Stejně jako obory
zdravotnických informačních technologií, zdravotnická infrastruktura, doplňky stravy a zařízení pro domácí využití. Poptávka je tedy hlavně
po sofistikovaných technologiích a zařízeních,
kde můžeme využít konkurenční výhody (oproti asijským produktům), kdy evropské a americké zboží je považované za velmi kvalitní, a proto
v tomto segmentu vyhledávané.

Jak začít

Prvním a nejdůležitějším krokem je nalezení
důvěryhodného obchodního partnera a distributora. V této fázi se lze obrátit na zahraniční kancelář agentury CzechTrade, která
sídlí v Jakartě. Ředitel zahraniční kanceláře,
Pavel Kalina, má s teritoriem zkušenosti a má
i potřebné kontakty. Spolupráce s CzechTrade
může exportérům pomoci právě v klíčové
fázi hledání obchodního partnera, kdy služby
agentury prokazatelně přinášejí úsporu času,
nákladů a rizik, jež jsou se vstupem na trh spojeny. Před ním je nutné zhodnotit i rizika, příležitosti a celkově možnosti trhu. I v této fázi
je zahraniční kancelář připravena pomoci, a to
konkrétně nabídkou průzkumu trhu zdravotnického sektoru.
Ing. Pavel Kalina,
vedoucí zahraniční kanceláře,
pavel.kalina@czechtrade.cz
www.czechtrade.cz

Moravskoslezský kraj ukončil další projekt elektronizace veřejné
správy. Díky projektu Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji tak mohl pořídit komplexní informační systém
pro operační sály a centrální sterilizace šesti krajských nemocnic.
Projekt byl financován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Díky
otevřeným výběrovým řízením na dodavatele byly informační
systémy a hardware pořízeny za 27,2 milionu korun oproti plánovaným 32 milionům. Finanční podpora Evropského integrovaného programu činí 20,4 milionu korun, což je 75 procent skutečně
vynaložených nákladů.
Za přispění evropských peněz tak bude 39 operačních sálů
v krajských nemocnicích v Havířově, Karviné, Orlové, Krnově, Opavě a Třinci vybaveno softwarem, který výrazně zefektivní plánování operací a zároveň poskytne statistické přehledy, díky nimž mohou nemocnice i jejich zřizovatel, tedy
Moravskoslezský kraj, zjišťovat skutečné časy operací, mapovat prostoje mezi operačními zákroky, zátěže operačních sálů,
množství spotřeby zdravotnického materiálu a další údaje, důležité pro zkvalitnění zdravotní péče o pacienty a efektivnější
hospodaření nemocnic.
„Lékaři a personál v jednotlivých nemocnicích budou mít
díky novému vybavení komplexní dohled nad reálným provozem operačních sálů a veškerými činnostmi centrálních sterilizací. Díky informačnímu systému získá přehled o efektivitě
spotřeby materiálu jednotlivých nemocnic i vedení kraje a krajského úřadu. To přinese další úspory v provozu zdravotnických
zařízení. Ročně se v krajských nemocnicích provede na čtyři
a půl tisíce operací, při nichž je třeba sterilizovat velké množství nástrojů. Díky zkrácení času plánování operací počítá kraj
s úsporou v této oblasti až 6,4 milionu korun ročně,“ říká
náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Jiří
Martinek.

Nová asociace prodejců
zdravotnických prostředků
Zájmy výdejců a prodejců zdravotnických prostředků bude hájit nově
vzniklá asociace. Její zakladatelé uvedli, že vznik Asociace výdejců a prodejců zdravotnických prostředků (AVZP)
je především reakcí na nový zákon
o zdravotnických prostředcích, který
podle nich způsobil na trhu nepřehlednou situaci. Asociace má nyní 30
členů, převážně výdejen zdravotních
prostředků.
„Lékaři a lékárníci mají své komory,
grémia a stavovské asociace, výrobci
a distributoři zdravotnických prostředků pak spolky a sdružení, které hájí jejich zájmy. Registrované výdejny zdra-
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votnických prostředků dosud neměly
jednotné zastání, což způsobilo, že se
dostáváme do situace podstatně složitější, než v jaké jsou takzvaní smluvní
výdejci zdravotnických prostředků,“
uvedla předsedkyně AVZP Martina Nesvadbová.
Podle ní zdravotní pojišťovny uzavírají se smluvními výdejci smlouvy,
aniž by po nich požadovaly splnění
zákonných požadavků, jako je například potřebné vzdělání personálu.
To chce asociace změnit. „Souhrnný
registr poskytovatelů zdravotních
služeb v současné chvíli nefunguje.
Lidé proto nemají možnost zjistit, zda

daný prodejce je, nebo není registrován, a tudíž zda splňuje zákonné podmínky,“ uvedla mluvčí AVZP Karolína
Kroupová. Asociace proto po svých
členech vyžaduje kopii registrace, kterou vydává příslušný krajský úřad.
Asociace dále uvedla, že chce ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví
a Státním ústavem pro kontrolu léčiv
navrhnout přechodná ustanovení v zá-

koně o zdravotnických prostředcích.
Ta podle ní umožní bezproblémové
fungování výdeje a prodeje zdravotnických prostředků v České republice,
dokud nevstoupí v platnost nutné legislativní změny.
Mezi zdravotnické prostředky patří
například obvazový materiál, invalidní
vozíky, sluchadla nebo kompresivní
punčochy a návleky.
(ČTK)
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Špičkový mikroskop v Krči
přispěje k výzkumu epilepsie

Konfokální mikroskop Leica SP8
AOBS WLL MP byl uveden do provozu
při Fyziologickém ústavu Akademie
věd ČR ve vědeckém areálu v pražské
Krči. Pořízen byl v rámci nového výzkumného centra BrainView, kde se
mají zkoumat neurovývojová a neurodegenerativní onemocnění, jako je
autismus, epilepsie, Alzheimerova
a Parkinsonova choroba.
Mikroskop, který umožňuje v současnosti nejvyspělejší zobrazovací
metody a k dispozici je jich v ČR jen
několik, budou používat i vědci z jiných vědeckých pracovišť a vysokých

škol. „Navrhovaný systém zajistí vědeckým týmům ve Fyziologickém
ústavu AV ČR metodickou úroveň
v oblasti optického mikroskopického
3D zobrazování biologických vzorků
srovnatelnou s nejvýznamnějšími
světovými pracovišti,“ uvedla mluvčí
AV Diana Moosová. Tyto mikroskopické techniky hrají důležitou roli
při studiu fyziologických a patofyziologických procesů na úrovni buněk i tkání. Výhody dvoufotonové
mikroskopie, tedy lepšího snímání
v hloubce tkáně a menšího vysvěcování barviva, se projevují například
při snímání mozkové tkáně.
Více než 90 procent nákladů uhradil
Evropský fond regionálního rozvoje
v rámci operačního programu Praha
– Konkurenceschopnost. Jen sedm
procent šlo z vlastních prostředků
ústavu.
Cílem projektu BrainView je vybudování nového výzkumného centra
pro studium neurovývojových a neurodegenerativních onemocnění, jako
je například autismus, epilepsie, Alzheimerova a Parkinsonova choroba.
Ve svém důsledku tyto poruchy představují stále významnější zátěž pro
sociální a zdravotní rozpočty a snižují kvalitu života pacientů. Projekt
BrainView se zaměřuje na základní
výzkum v této oblasti a jeho snahou je
porozumět mechanismům, jak dané
choroby vznikají. Tím se pak otevírá
cesta k hledání možných léčebných
postupů. Specializované pracoviště
zahrnuje množství nejmodernějších
systémů pro zobrazování chování
mozku u laboratorních zvířat, jež jsou
nepostradatelným modelem pro studium lidských nemocí.

Pragodent
představil i 3D tisk
Firma Misan z Lysé nad Labem, známá dosud zejména mezi strojaři,
obohatila letos již podruhé nabídku
stomatologického veletrhu PRAGODENT (8.–10. října, Výstaviště Praha-Holešovice) o praktickou ukázku
systému pro laserové spékání kovů
Concept Laser Mlab-R. Tento stroj
dokáže aditivním způsobem (3D tiskem) z kobalt-chromového nebo titanového prášku vystavět (sintrovat)
pomocí laseru díly libovolné geometrie. Tato technologie nachází uplatnění především v dentálních výrobních centrech, kde se předpokládá
větší výrobní vytížení. Již při výrobě
od 20 členů denně jsou náklady srovnatelné s konvenčním frézováním,
přitom stroj dokáže vyrobit až 80
členů současně. Navíc lze tímto způsobem vyrobit náročnější geometrie,

jakými jsou ostré hrany nebo subtilní
skelety.
www.misan.cz

www.cas.cz

Věděli jste, že…
… hlavní materiál používaný v implantátech je kobaltchrom (CoCr), avšak 15 %
lidí má na tento materiál alergii? Proto
se v současnosti stále více upřednostňuje titan a titanové slitiny a implantáty
jsou navrhovány tak, aby kost vrůstala
do implantátu. Proto musí být porézní,
respektive se strukturou voštiny.

… tradiční obrábění používá chladiva
na bázi oleje (emulzní chladiva), která jsou následně odstraněna pomocí
čisticích prostředků? Když je ale materiál z 60 % porézní, je obtížné zajistit odstranění veškeré emulze. Při
obrábění za sucha se žádné emulze
nepoužívají.
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Antiseptické oblečení
od české firmy
Společnost VÚB a. s. z Ústí nad Orlicí
vyvinula funkční oblečení pro děti
s atopickým ekzémem. Výjimečné
vlastnosti se skrývají ve vláknech
s obsahem chitosanu, který působí
protizánětlivě a je velmi citlivý k podrážděné kůži dětí. Jedná se o jeden
z výstupů úspěšného projektu FYZIOPROTECH se zaměřením na speciální textilie pro zdraví člověka.
Děti s atopickou dermatitidou mají
často velmi suchou a citlivou kůži. Po
těle, zejména v kloubních jamkách, se
objevují zarudlá a svědivá ložiska, která
si děti velmi snadno rozškrábou a zanesou infekcí. Léčba této nemoci představuje z hlediska výzkumu i praxe neustálou výzvu. Její projevy lze snadno
zhoršit i volbou nevhodného oblečení.
Levný a nekvalitní textil obsahující
alergeny, těžké kovy nebo jenom dráždivé textilní etikety může snadno vyvolat zbytečnou alergickou reakci. Běžné
oblečení dítě nijak nechrání třeba ani
proti rozškrábání svědivých ložisek.
Základní myšlenkou celého projektu
spolufinancovaného Technologickou
agenturou ČR bylo vytvořit oblečení,
které dětem nejen neuškodí, ale zároveň
nabídne něco navíc. „Oblečení obsahuje
organickou bavlnu a celulózu s obsahem
chitosanu, který je přirozeně antiseptický. To znamená, že dokáže likvidovat
bakterie Staphylococcus aureus, které
se na podrážděné kůži často objevují.
Oblečení je v přírodním odstínu bez
chemických úprav, neobsahuje alergeny a je v souladu s požadavky na
výrobky pro děti do tří let. To vše podtrhuje vysoká jemnost a měkkost
látky,“ vysvětluje Ing. Miroslav Tichý,
ředitel oddělení pro výzkum a vývoj.

Celulózové vlákno obsahuje příměs
chitosanu, přírodní látky, která se přirozeně vyskytuje např. ve skeletech
mořských korýšů. Je antiseptická
a v kombinaci s velmi hladkým povrchem celulózového vlákna je ideální
volbou pro děti s atopickým ekzémem.
„Při laboratorních zkouškách provedených dle mezinárodních norem je
na testovaný textilní vzorek aplikována definovaná koncentrace bakterií
Staphylococcus aureus. Po 24hodinové
inkubaci bakterií na vzorku se zjišťuje,
zda mikroorganismy na vzorku přežívají a množí se, či zda je jejich počet
redukován. V případě oblečení CleverTex® byly získány výborné výsledky,
které prokazují nejen potlačení množení
bakterií (bakteriostatický efekt), ale i jejich redukci (baktericidní efekt),“ vysvětluje Mgr. Hana Polášková z Textilního
zkušebního ústavu v Brně.
„Nový druh oblečení pro děti s atopickým ekzémem jsme široké veřejnosti
představili již začátkem května na mezi-

národním veletrhu Techtextil v německém Frankfurtu nad Mohanem. Mezitím
probíhaly závěrečné práce a dnes již je
oblečení CleverTex oficiálně v prodeji na
našem eshopu CleverTex.cz,“ uvádí manažer obchodu a marketingu, Mikuláš
Zubec. Podle jeho slov byl o oblečení
velký zájem také ze zemí Evropské unie
ale i třeba z Nového Zélandu.
Společnost VÚB a. s. i nadále pokračuje ve výzkumu a vývoji dalších mul-

tifunkčních textilií. Zároveň chce oblečení pro atopiky na základě podnětů
a připomínek zdokonalovat.

Textilní výroba a aplikovaný
výzkum a vývoj strojů
pro textilní průmysl

Nejdůležitější oblast podnikání firmy
VÚB představuje konstrukce, vývoj
a výroba jednoúčelových strojů a speciálních zařízení a kovovýroba. Společnost nabízí dodávky nejen speciálních
a jednoúčelových strojů, ale i celých
výrobních linek.
Textilní výroba společnosti VÚB a. s.
je zaměřena na speciální ochranné oděvy a textilie značky CleverTex®. Kromě
výroby speciálních oděvů zajišťuje společnost také výzkum, vývoj,
marketing a prodej výrobků z vlastní
textilní produkce. Důležitou součástí
činnosti firmy je aplikovaný výzkum
a vývoj strojů, zařízení a technologií
pro textilní průmysl i textilní strojírenství. Výzkumné a vývojové práce jsou
zaměřené zejména na aplikaci textilních materiálů a vláken nové generace.
www.vubas.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna přechází na nový portál
Nový portál Všeobecné zdravotní pojišťovny, který má nahradit elektronickou platformu IZIP, se v současné době
testuje. Stará verze končí 4. 12. 2015.
VZP přechází na novou komunikační
platformu VZP POINT, která bude – zejména pro plátce pojištění a zástupce
poskytovatelů zdravotních služeb –
spuštěna 14. 12. 2015.
Smlouvu se společností IZIP na provozování portálu pro komunikaci s lékaři
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a plátci VZP vypověděla letos k 30. červnu 2015. „Ukončení smlouvy ale neznamená konec majetkové účasti pojišťovny
ve společnosti IZIP,“ připomněl Kabátek.
VZP vlastní 51 procent akcií IZIP.
Nové internetové stránky včetně portálu vyvíjejí zaměstnanci VZP, interně
by měl být zajištěn i jejich provoz. Hlavním účelem je snížení nákladů, a to ze
současných 72 milionů korun ročně na
dvanáct milionů.

Nynější portál využívá téměř 100 000
zdravotnických zařízení, plátců pojistného, státních úřadů, exekutorů a pojištěnců. Lékaři přes něj posílají měsíční vyúčtování poskytnuté péče, zaměstnavatelé
přihlašují a odhlašují zaměstnance a posílají přehledy o platbách pojistného.
Nový portál by měl nabídnout obdobné funkce. V budoucnu by měl být dostupný i na mobilních zařízeních. „Naše
ambice je zpřístupnit i moderní mobilní

aplikací přístup k takzvanému účtu pojištěnce, tedy základním službám, které
byly ze strany klienta čerpány,“ dodal
Kabátek. Termín, kdy by tato služba
mohla být k dispozici, zatím není určen.
Projekt IZIP přišel VZP na zhruba dvě
miliardy korun. Elektronické zdravotní
knížky, které jsou vedle portálu součástí projektu, mají v tuto chvíli pozastavenou činnost, nové zápisy do nich lékaři
nevkládají.
www.vzp.cz

finance

Kasička zdravotnictví aneb
malý finanční kaleidoskop
Jak na tom budou zdravotnické ústavy v příštím desetiletí? Jak se budou rozdělovat finance a kam půjdou především?
Zdravotnictví chce přidat od
státu 1,2 mld. Kč na investice

Zdravotnictví by v roce 2016 mělo mít
300 miliard korun. Jsou to peníze od
státu na investice do nemocnic, výzkum či pandemický plán. „Na čistě
národní programy reprodukce majetku bylo ministerstvo schopno v rámci
stávajícího objemu výdajů vyčlenit jen
830 milionů, neboť přednostně musí
zabezpečit výdaje vyplývající z platných právních předpisů a priorit vlády,“
řekla ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová. K povinným
výdajům a prioritám patří například
letecká záchranná služba, příprava
zdravotnického záchranného systému
na krizové situace a mimořádné stavy
a spolufinancování společných programů ČR a EU.
Podle mluvčí klesly rozpočtované
výdaje ministerstva zdravotnictví na
investice z průměrně 3,1 miliardy ročně
v letech 2004 až 2010 na miliardu ročně v letech 2011 až 2015. Tomu podle
ní odpovídá od roku 2010 trvalý pokles
hodnoty dlouhodobého majetku nemocnic. „Tato skutečnost je odrazem
nedostatečných investic do dlouhodobého majetku, přičemž situace státních
nemocnic je horší než průměr za celý
segment,“ řekla.
Zatím získal ministr Němeček od státu navíc proti letošku 1,8 miliardy, kdy
celkově žádal 4,3 miliardy. Další 1,3 až
1,5 miliardy by měl resort získat z očekávaného růstu výběru pojistného.
Podle schváleného rozpočtového
rámce by resort měl ze státního rozpočtu mít v příštím roce bez peněz EU a finančních mechanismů 6,039 miliardy,
na letošek měl schválený vyšší rozpočtový rámec, a to 6,481 miliardy.

EU podpoří především
onkogynekologii a perinatologii

Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo na zkvalitnění zdravotních služeb
v regionech více než 1,2 miliardy korun
z evropských fondů. Peníze půjdou
hlavně na vysoce specializovanou péči
v oblastech onkogynekologie a perinatologie. Žádosti o dotace lze prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) podávat
od 26. října 2015 do 1. prosince 2017.
„Díky této výzvě budou podpořeny
projekty na pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu
vybavenosti center vysoce specializo-

vané péče v onkogynekologii nebo perinatologii. Ty jsou často velice nákladné a tato výzva tak umožní zlepšení
kvality těchto zařízení,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Dotace je určena
výhradně pro
konkrétní
specializované
pracoviště
zdravotnického
zařízení, nikoliv pro
celé zdravotnické
zařízení.
Podpora je zaměřena na modernizaci
a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků,
jejichž nynější výkonnost neumožňuje dosáhnout standardních parametrů kvality péče. Dále pak by peníze
měly jít na zajištění diagnostiky, léčby
a záchytu časných stádií onemocnění
včetně modernizace diagnostického
a terapeutického zázemí.

Dotace je určena výhradně pro
konkrétní specializované pracoviště
zdravotnického zařízení, nikoliv pro
celé zdravotnické zařízení. Příjemci
podpory tak mohou být jen Centra
vysoce specializované zdravotní péče
v onkogynekologii a Centra vysoce
specializované intenzivní péče v perinatologii.
Podpořené projekty musí být dokončeny nejpozději 31. prosince 2019.
Žádosti o dotace budou hodnoceny
průběžně podle data přijetí. Bližší informace jsou na webových stránkách
IROP.

Plánované investice do
7 nemocnic dosáhnou 10 mld. Kč

Ministerstvo zdravotnictví plánuje do
roku 2020 investovat do sedmi státních nemocnic 10 mld. Kč. Investice
mají směřovat do fakultních nemocnic
(FN) v Brně, Olomouci, Plzni, Hradci
Králové a v Praze do Všeobecné fakultní
nemocnice, Thomayerovy nemocnice
a Institutu klinické a experimentální
medicíny (IKEM).
Nemocnice řízené ministerstvem
žádaly na investice 23 miliard korun.
Podle výhledu by na financování reprodukce majetku v letech 2015 až 2020
mělo být ze státního rozpočtu k dispozici jen 4,5 miliardy korun.

Ministerstvo schválilo investice za
10,3 miliardy s podmínkou, že téměř
tři miliardy zaplatí nemocnice formou
spoluúčasti a další dvě miliardy se do
státního rozpočtu vrátí z prodeje nepotřebného majetku. Čistý dopad na
státní rozpočet bude něco málo přes
pět miliard.
Fakultní nemocnice Brno má náklady
vyčísleny na 1,95 miliardy korun. Půjde
o výstavbu gynekologicko-porodnické
kliniky a přesun poloviny klinik z nevyhovujících prostor. Areál na Obilním
trhu má být prodán za 700 milionů
korun.
Fakultní nemocnice Olomouc předpokládá náklady 1,5 miliardy korun,
z toho 1,1 miliardy na stavební část
a 0,4 miliardy na přístroje. Rekonstruována a dostavěna má být hlavní budova
Františka Josefa.
Fakultní nemocnice Plzeň plánuje náklady 1,5 miliardy korun,
z toho 1,25 miliardy na stavební část
a 0,25 miliardy na přístroje. Vystavěn
má být nový pavilon chirurgických
oborů v Lochotíně, kam se přesunou
kliniky z areálu na Borech. Tamní budovy a pozemky mají být prodány za
850 milionů korun.

Zpracováno ze zdrojů ČTK
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Jaké jsou trendy v péči o pacienta?

Co charakterizuje
současnou medicínu?
V dnešní turbulentní době dochází ke změnám ve všech oborech podnikání, zdravotnictví nevyjímaje. Níže uvedené trendy představují
pouze omezený výsek toho, co péči o pacienty v současné době charakterizuje. Věnujeme se proto tomu, co je obecně platné pro
všechny ekonomicky vyspělé země.
Sám sobě zdravotníkem

Poslední dobou dochází k velkému
růstu využívání zdravotních pomůcek,
které si díky jednoduchosti a intuitivnímu používání mohou pacienti na
základě instrukcí aplikovat v domácí
péči. Jsou to například snadno použitelné injekce a sety, která jsou schopny
odebírat a analyzovat vzorky krve, moči
a jiných tělních tekutin. Kromě těchto
existují i zařízení měřící srdeční a dechovou frekvenci a další. Tento trend
výrazně snižuje náklady na zdravotní
péči a často umožňuje lékaři pacientův
stav konzultovat bez osobní návštěvy.
Příkladem takového přístroje může být
EKG přístroj ReadMyHeart (RMH) pro
individuální a rodinné použití. Elektrické signály ze srdce jsou získávány
umístěním palců na speciálně navržené vodivé plošky bez použití komplikovaných kabelů nebo vodivých gelů.
EKG přístroj RMH dovoluje uživatelům
kdekoli a kdykoli změřit a zaznamenat
elektrické aktivity srdce.

mHealth aneb mobilní
zdravotnické aplikace

O mobilní aplikace je stále větší zájem,
což souvisí s celkovými změnami ve
zdravotnictví, kdy roste počet pacientů
a náklady na jejich péči a lékaři se mohou pacientům individuálně věnovat
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stále méně. Nemocní jsou instruováni, aby se na návštěvu ordinace dobře
připravili a měli pro lékaře připraveny
informace, které budou vodítkem pro
výběr vhodných léčebných metod.
Současným oblíbeným pomocníkem
jsou například chytré zdravotní aplikace. Výrobci reagují na stále rostoucí
poptávku po sofistikovaných mHealth

s fakultním zdravotnickým centrem
Dutch Radboud zavedla první prototyp
aplikace pro diabetiky s integrovanou
online komunitou pro podporu pacientů, kde mohou sledovat hladiny glukózy v krvi, užívání inzulinu, výživu,
fyzickou aktivitu, náladu a stres a získat
zpětnou vazbu založenou na těchto
údajích.

Rovnováha mezi snadným přístupem
oprávněných osob k údajům o pacientech
a ochrana jejich soukromí je snad
nejdiskutovanější téma současnosti.
produktech a v roce 2015 byl na trh uveden rekordní počet mobilních aplikací.
S rozvojem tohoto trendu vyvstává
rovněž otázka, jakým způsobem zajistit, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost pacienta a výrobky byly na
vysoké úrovni. Množství, kvalita a cena
mobilních zařízení záleží na schvalování regulačních orgánů a jejich využívání
na technické zdatnosti uživatelů. Jako
příklad uveďme mobilní aplikace, kdy
si radiologové mohou zobrazovat snímky z vyšetření na služebních smartphonech. Nebo společnost Philips, která

Ehealth – informační systémy

Celosvětová zdravotní péče prochází transformací práce s pacientskými
daty, jejíž efektivitu lze zvýšit různými
nástroji, například elektronickými lékařskými záznamy a komunikačními
sítěmi lékařské podpory – nemocničními informačními systémy. Ruku
ruce s rozvojem a využíváním elektronických systémů jde i otázka navýsost důležitá a tou je: Bezpečnost
dat pacientů
Rovnováha mezi snadným přístupem oprávněných osob k údajům

o pacientech a ochrana jejich soukromí je snad nejdiskutovanější téma
současnosti. Záznamy o pacientech
obsahující detailní osobní, finanční
a zdravotní údaje představují velmi
atraktivní cíl pro zloděje a jsou zlatým dolem pro tvorbu marketingových a obchodních strategií. Dnešním
trendem je ukládání dat v cloudech
a kybernetické útoky na databáze
jsou velmi časté. Bohužel ne vždy je
na vině elektronický systém, dochází
i k takovým situacím, kdy jsou data
neeticky zobchodněna jejich nabyvateli. Každopádně je to tak, že porušení
ochrany osobních dat se může obrátit
ve velmi finančně náročnou záležitost, protože pokuty za zneužití jsou
ve vyspělých zemích enormně vysoké. Řada zahraničních farmaceutických společností zaplatila za porušení ochrany dat pacientů v posledních
letech stovky miliónů dolarů. Mnozí
uživatelé těchto systémů se dokonce
domnívají, že navzdory trendu rostoucí elektronické dokumentace je
soukromí a bezpečnost dat pacientů důležitější než komfortní přístup
k informacím a také někteří opatrní
pacienti se zdráhají lékařům svěřit
potřebné údaje. Napětí a nejistota
v této oblasti nadále rostou, protože
honba za potenciálními zákazníky

trendy
je stále intenzivnější. Zdravotnický
sektor zaměřuje pozornost na kvalitní kybernetické zabezpečení a hledají se optimální řešení ukládání dat.
Inspiraci lze čerpat i z jiných odvětví,
například finanční instituce se s touto
otázkou potýkají již řadu let a mohou
nabídnout praktické zkušenosti. Jelikož na trhu roste skupina náročných
a informovaných pacientů, úroveň
manipulace s jejich daty může do
budoucnosti představovat i jedno
z kritérií výběru poskytovatele zdravotnických služeb.

Nákladově nároční pacienti

V celkové statistice zdravotnické péče
se objevuje malý počet pacientů, u kterých náklady na péči představují velké
procento z celkové zdravotnické péče
a situaci ještě k tomu komplikuje stárnutí silných ročníků a s tím spojené
zvyšování počtu chronicky a dlouhodobě nemocných.
Téma je výzvou všem aktivním složkám zdravotní péče včetně pojišťoven
a všichni jsou motivováni především
designovat inovativní modely péče
o nemocné, které povedou k efektivnější organizaci léčby finančně
náročných pacientů a k lepšímu hospodaření se zdroji. Moderní strategie
kromě jiného zahrnují návrhy využívání high-tech oblečení se senzory monitorujícími životní funkce,
virtuální dohled nad pacienty, jako
je například telemedicína a dálkové
monitorování. Telemedicína jako
dálkový přenos lékařských informací (tlak, tep atd.) od pacienta k lékaři
prostřednictvím telekomunikačních
a informačních technologií již není
zcela neznámým pojmem. Zdravotní
stav je zjišťován pomocí obousměrných videí, e-mailů, chytrých telefonů, bezdrátových nástrojů apod.
a pacientovi je poskytnuta vzdálená
zdravotnická služba a konzultační
činnost. Důsledkem toho je zlevňování léčby, větší transparentnost při roz-

dělování financí a v delším časovém
horizontu i zlepšení kvality života.
Nedílnou součástí je prevence a moderním trendem je „bio-psycho-sociální“ model péče. Pacientům, kteří
navštěvují lékaře příliš často, mohou
být nabídnuty doplňkové služby ve
formě sociálního nebo psychologického poradenství či psychiatrické péče.
Zdravotnické systémy a pojišťovny,
které budou schopny efektivně koordinovat péči o vysokonákladové pacienty, si vytvářejí rezervy do budoucnosti.
Součinnost mezi poskytovateli primární, akutní a poakutní péče může celou
záležitost jen doladit.

Náklady na farmaceutika

Ty jsou v současné době enormní, a proto bude do budoucna růst
význam hodnocení cen léků v souvislosti s efektivitou jejich účinnosti a bezpečnosti léčby. Vzhledem
k možnostem využívat statistické
údaje o léčbě konkrétních pacientů
lze v současné době snadněji identifikovat, ale především ospravedlnit
používání konkrétních léků. Bude
podstatné, zda kvalita léku opravdu
odráží vysoké náklady na výzkum
a klinické hodnocení. Zdravotní pojišťovny se budou do této záležitosti
aktivněji zapojovat a v zahraničí se
budují modely, kdy pojišťovny motivují lékaře k smysluplnému předepisování kvalitních, avšak nákladově
obhajitelných léků.
Zároveň vznikají nové iniciativy vyžadující transparentnost klinických
studií, jejichž cílem je zprůhlednit
finanční koloběh mezi lékaři, farmaceutickými společnostmi a výzkumem a nastavit optimální investování do nových léčiv. Iniciativa z roku
2014 nařizuje zadavateli klinických
hodnocení zveřejňovat výsledky klinických hodnocení v EudraCT databázi, spravované Evropskou lékovou
agenturou (EMA). Novodobý efektivní vývoj léků by se do budoucna měl

opírat o otevřenou FDA databázi, která obsahuje téměř 4 milióny záznamů
evidovaných od roku 2004 do roku
2013, což je studnice informací, které
napomohou pečlivému hodnocení
využívaných léků.

Prodloužená ruka lékařů

V zahraničí se začíná ujímat trend,
kdy se do péče o pacienty mnohem
aktivněji zapojují zdravotní profese,
jako jsou sestry a asistenti lékařů. Lze
tak částečně kompenzovat nedostatek lékařů a redukovat náklady na
zdravotnictví. Propagují se i takové
modely péče o pacienty, kdy sestry, terapeuti, dietologové a sociální pracovníci navštěvují nemocné především
doma, čímž lze snížit dlouhodobou
a opětovnou hospitalizaci pacientů
v nemocnicích.

Nové finanční modely úhrad

Silné ročníky odcházejí do důchodu
a pojišťovny a poskytovatelé zdravotní
péče hledají způsob jak přilákat novou
generaci spotřebitelů. Nastupující generace uvažuje o životě jinak a stále
intenzivněji se snaží nalézt rovnováhu
mezi pracovním vytížením, životními
hodnotami, zdravím a pohodou. Velká
část jejich příjmů bude proto směřována do prevence zdraví, wellness a sportovních aktivit. Vzniká nová kategorie
zaměstnaneckých benefitů, kterými se
zaměstnavatelé budou snažit přilákat
kvalitní pracovníky a zajistit jejich psychickou a fyzickou pohodu, a naladit je
tak k vyššímu pracovnímu nasazení,
protože je dokázáno, že spokojení zaměstnanci jsou oddaní, produktivní
a kreativní. Nová generace je rovněž
navyklá využívat mobilní technologie
a mít svá data přehledně a okamžitě
k dispozici.
Pro majitele „chytrých telefonů“
připravila pojišťovna MV ČR tak zvanou Kartu života, která umožní s údaji aktivně pracovat a která zároveň

umožňuje náhled do osobního účtu
a veškerých vykázaných úkonů od
zdravotnických zařízení. Skrze aplikaci lze rovněž plánovat preventivní
prohlídky, očkování, používat funkce
SOS v případě zdravotní nouze, zobrazovat údaje rodinných příslušníků
a sledovat novinky.

K výsledkům vede partnerství

Budoucnost přinese i nová partnerství.
Je možné, že v současném hypersoutěživém prostředí budou výsledky
generovat partnerství úspěšných,
a proto výzkumné a obchodní instituce
i poskytovatelé zdravotnických služeb
budou hledat partnery, kteří vhodně
doplní mezery v jejich podnikání.

Na závěr trend nejdůležitější
– holistická filosofie života

S rostoucí životní úrovní, stresem,
pracovním vytížením, hektickým stylem života a popíráním přirozených
potřeb člověka roste nemocnost. Je
dokázáno a v dnešní době i většině
gramotných lidí známo, že nemoci
jako ateroskleróza, infarkt myokardu,
cévní mozková příhoda, hypertenze,
obezita, diabetes mellitus, rakovina, revmatické nemoci, předčasné
porody a potraty, některé vrozené
vývojové vady nervového systému
novorozenců, Alzheimerova choroba,
chronický únavový syndrom, zácpa,
syndrom vyhoření a deprese jsou následkem nevhodného způsobu života.
Nejen medicínsky erudovaní odborníci by část svého úsilí měli proto věnovat užitečné činnosti, a tou je osvěta
a prevence ve smyslu zdravého stylu
života. Nebudou pak mít čekárny
a lůžkové části nemocnic přeplněné
chronicky nemocnými pacienty a budou moci těm, kteří jejich péči nejvíce
potřebují, poskytnout individuální
a personifikovaný přístup.
Ivana Strasmajerová
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Ústav experimentální medicíny
AV ČR slaví významné jubileum
Jedna z nejvýznamnějších institucí v oblasti základního biomedicínského výzkumu v České republice oslavila v listopadu 40. výročí
svého založení.

P

ři této příležitosti malá rekapitulace; Ústav vznikl v roce 1975
spojením čtyř renomovaných
vědeckých laboratoří ČSAV – plastické chirurgie, oftalmologie, otorinolaryngologie a histologie V roce 1993
se ústav přestěhoval do nové budovy
v areálu ústavů AV ČR v Praze 4-Krči.
V roce 2001 byla do funkce ředitelky
ústavu jmenována profesorka Eva
Syková, která klade velký důraz na
zavádění poznatků vědy a výzkumu
do klinické praxe a její zásluhou byl
v krčském areálu vybudován první
biomedicínský inkubátor v Akademii věd ČR – Inovační biomedicínské
centrum, v němž se rozvíjí nové spin-off firmy, především Bioinova, s. r. o.,
a také z projektu NPUI financované
Výzkumné centrum buněčné terapie
a tkáňových náhrad.
Ústav pod jejím vedením intenzivně
spolupracuje s univerzitními pracovišti, resortními ústavy MZ ČR a ústavy
Akademie věd. Vědci pracují v dlouhodobém horizontu v Centrech excellence (Projekt excellence v oblasti
neurověd, Centrum studií toxických
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vlastností nanočástic, Centrum vývoje originálních léčiv a Centrum orofaciálního vývoje a regenerace) a jsou
zapojeni např. do projektů ze strukturálních fondů, Rámcových programů
EU a Norských fondů.
ÚEM AV ČR je jedinou institucí
v České republice, která se zabývá
komplexním lékařským výzkumem
s výstupy do klinické praxe. Již více
než 40 let vědci ústavu studují a stále prohlubují a rozvíjí naše poznatky
v oblastech výzkumu mozku a jeho
onemocnění (prof. Josef Syka, prof.
Eva Syková), buněčné neurofyziologie (dr. Miroslava Anděrová, prof. Govindan Dayanithi), kmenových buněk
a tkáňového inženýrství (prof. Evžen
Amler, doc. Pavla Jendelová a dr. Šárka Kubinová), transplantační imunologie (prof. Vladimír Holáň a doc. Jitka
Čejková), nádorové biologie (dr. Pavel
Vodička), imunofarmakologie (dr.
Zdeněk Zídek), teratologie (doc. Miroslav Peterka a dr. Renata Peterková),
genetické ekotoxikologie (dr. Radim
Šrám, Ing. Jan Topinka, dr. Pavel
Rössner).

Ústav spolupracuje na
jedné z nejvýznamnějších
klinických studií současnosti

Výzkum kmenových buněk spolu
s tkáňovým inženýrstvím přináší zcela
nové možnosti léčby také u degenerativního onemocnění páteře, které
postihuje značnou část obyvatel naší
republiky. Je to téměř k neuvěření, ale
u každého druhého Evropana bychom
po padesátém roce věku našli na páteři některé známky degenerativního
onemocnění. Spondylochirurgie je
interdisciplinární obor na pomezí ortopedie, neurochirurgie a obecné chirurgie a zaznamenal v posledních letech
velký rozvoj a počet operací páteře
každoročně stoupá. Hlavním úkolem
spondylochirurgie je co nejvíce omezit
vážné ohrožení nebo dokonce nevratné poškození nervové tkáně (tj. míchy
a míšních kořenů), protože schopnost
návratu míšních funkcí je velmi malá.
I proto je pozornost výzkumných týmů
soustředěna na rozvoj léčby páteře pomocí buněčné terapie.
Studie zkoumající bezpečnost a účinnost navození srůstů obratlů po operaci

bederní páteře se účastní biotechnologická firma Bioinova a lékaři Spondylochirurgického oddělení Fakultní nemocnice Motol pod vedením profesora
Jana Štulíka. Studie je zaregistrována
pod číslem 2010-024665-52 v EU registru klinických studií (viz https://www.
clinicaltrialsregister.eu).
V rámci probíhající schválené studie
byl operován a sledován pacient, u něhož se podařilo pomocí vlastních nekrvetvorných kmenových buněk kostní
dřeně v kombinaci s umělou matrix
z kostních minerálů vytvořit funkční
plně hodnotnou přemosťující kost.
Vlastní kmenové buňky byly získávány
pomocí minimálně invazivní aspirace
malého množství kostní dřeně (12 ml).
Ve srovnání s nejčastěji používanou
metodou pomocí vlastních kostních
štěpů pacienta je výhodou této moderní metody nezávislost operatéra na
dostatku kostních štěpů a vyloučení
častých komplikací v místě jejich odběru. V návaznosti na tento pozitivní
výsledek je lékaři do probíhající klinické studie plánováno zařazení dalších
pacientů.
www.iem.cas.cz

komerční prezentace

Lokalizace dokumentace
medicínské techniky
V tomto rozhovoru se ptáme představitele mezinárodní skupiny STAR Group, překladatelské a softwarové agentury, na možnosti
efektivního a kvalitního překladu medicínské technické dokumentace. Na otázky redakce odpovídá jednatel společnosti
STAR Czech s. r. o., pan Ing. László Jankovics.

Jak dlouho se již zabýváte lokalizací,
překlady technické dokumentace?
Letos máme 31. výročí: naše mateřská
společnost STAR AG Švýcarsko vznikla
v roce 1984, dnes jde o rozsáhlou síť 51
poboček na 4 kontinentech. Jako poslední jsme otevírali pobočku ve Vietnamu
a v Kanadě. V současné době máme asi
tisíc zaměstnanců a několik desítek tisíc
externích spolupracovníků. „Československé“ zastoupení STAR Group bylo
založené v roce 2000 v Praze.
Překlad medicínské techniky je jednou z vašich hlavních specializací,
že ano?
Překládáme zejména technickou dokumentaci, manuály, katalogy, servisní
knížky mnoha technicky zaměřených
firem, dále lokalizujeme software, ale
poskytujeme také další služby, jako je
tlumočení, tisk, audionahrávky, tvorbu
audiovizuálních aplikací a softwarová
řešení. Na překladech u nás vždy pracuje
odborník v daném technickém oboru.
Ten v prvé řadě rozumí odbornému textu, který překládá, a v druhé řadě rozumí
cizímu jazyku a správně se vyjadřuje ve
svém rodném jazyce, tj. v cílovém jazyce překladu. Není nic horšího, než když
překladatel, byť má sebelepší jazykové
znalosti, nerozumí tematice překladu.
Každý čtenář se zajisté během své praxe
setkal s překladatelskou perlou z pera
takového „odborníka“. Naše hlavní technické obory jsou automobilový průmysl,
strojírenství, automatizace, medicínská
technika, chemie, farmacie, biotechnologie a další příbuzné obory. Překládáme
také související právnické, ekonomické,
obchodní či marketingové texty.
Jak vybíráte překladatele pro tyto
náročné odborné texty?
Aktivně hledáme odborníky na různých
fórech, v institucích či na vysokých školách a překladatelé se nám hlásí sami.
Každý zájemce o spolupráci prochází
podrobným testováním. Musí vyhotovit zkušební překlad, který hodnotí
odborník daného technického oboru
z hlediska věcné a technické správnosti,
dále pak profesionální korektor z hlediska stylistiky a jazykové správnosti.
Po ohodnocení dle několika kritérií se
vybírají ti nejlepší, kteří pokračují do dalšího kola. V tomto kole již pracují na „os-

Pokud software nenalezne 100%
identickou větu v překladové paměti,
je stále možné, že tam nalezne nějakou
dostatečně podobnou větu. Např. v dlouhé
větě se změnilo jen jedno nebo dvě slova,
celý zbytek věty je identický. Překladatel
dostane tzv. fuzzy nabídku, ve které vidí
barevně zvýrazněný rozdíl ve dvou větách.
trých“ projektech, kdy jsou podrobováni
důkladné kontrole zkušenými kolegy
s dlouholetou praxí. Teprve po několikaměsíční spolupráci se daný překladatel
oficiálně zvolí za našeho spolupracovníka. Poměr těch, kdo se k nám hlásí,
a koho vybereme, mluví za vše: 60 : 1.
Které jazykové kombinace zpracováváte?
Díky naší rozsáhlé síti poboček jsme
schopni zajistit překlad v jakékoliv
kombinaci. Na denní bázi překládáme
do většiny evropských jazyků, dále také
např. do čínštiny, vietnamštiny, thajštiny, korejštiny či kazaštiny. U asijských
jazyků pociťujeme v poslední době
zvýšený zájem klientů.
Využíváte nějaký speciální překladatelský software?
Ano, je to námi vyvíjený software
Transit NXT pro překlad podporova-

ný počítačem (CAT – Computer-Aided
Translation) s překladovou pamětí,
fuzzy logikou a správou terminologie.
Tento náš původně interní software vyvíjíme již více než 25 let, nyní je nabízen
i k licencování pro další zájemce.
Strojový překlad ale mnohdy není
zrovna kvalitní…
Pozor, nejde o strojový překlad! Tento
software nenahrazuje práci překladatele, jen maximálně jeho práci zefektivní
a zpřesní. Funkce překladové paměti
funguje tak, že software si zapamatuje
každou přeloženou větu, kterou v něm
překladatel kdy napsal. Když se pak
v budoucnu vyskytne identická věta,
tato se již automaticky předpřeloží (samozřejmě s možností kontroly překladatelem). Díky této funkci se dá u textů,
kde se některé textové pasáže neustále
opakují (technická dokumentace je
ideální případ), dosáhnout značných

STAR Group a medicínské překlady
▸ 31 let zkušeností v mnoha medicínských oborech
▸ Překlady příbalových letáků o dvou stranách i manuálů laboratorních
či diagnostických přístrojů o tisíci stranách

▸ Překladatelé – odborníci s medicínským vzděláním
▸ STAR Czech s. r. o. – zakládající člen klastru MedChemBio
▸ Odborný překlad, korektura, validace, správa odborné terminologie,
grafická úprava

Reference zákazníků:
Abbott – Bien-Air – Boehringer Ingelheim – Dräger – Dürr Dental – Harro Höfliger – Hoechst-Biotika – Horiba – Johnson & Johnson – Leica Microsystems –
MAQUET – Mediseal – Mettler Toledo – Roche Switzerland – Schiller AG – Straumann AG – Uhlmann – Venner Medical – Villa Sistemi Medicali

časových i finančních úspor. A my se
o tyto úspory dělíme s klientem formou
výrazných slev za tyto textové pasáže.
Další výhodou této funkcionality je
konzistentnost překladu a terminologie v celé dokumentaci, což je velmi
žádoucí pro kvalitu textu.
Jak funguje fuzzy logika?
Pokud software nenalezne 100% identickou větu v překladové paměti, je stále
možné, že tam nalezne nějakou dostatečně podobnou větu. Např. v dlouhé
větě se změnilo jen jedno nebo dvě
slova, celý zbytek věty je identický.
V tomto případě překladatel dostane tzv.
fuzzy nabídku, ve které ihned vidí barevně zvýrazněný rozdíl ve dvou větách.
Nabídku překladu tak může převzít
a dopřeložit jen tato dvě odlišná slova.
Výsledkem je opět vyšší efektivita a zachování konzistentnosti překladu v celé
dokumentaci. Tedy efektivnější a kvalitnější práce – to je vždy náš prvořadý cíl.
Takže váš software nabízí opětovné
využití práce překladatele pomocí
sofistikovaného srovnávacího mechanizmu?
Ano, přesně tak. Díky srovnávacímu
mechanizmu se dá běžně docílit 30%,
někdy až 80% úspory času i nákladů
při překladu technické dokumentace.
Navíc software Transit NXT má i funkci pro zachování konzistentní terminologie. Pokud stejný výraz přeložím
různými způsoby, software mě upozorní na nejednotnou, nekonzistentní
terminologii.
Co novým zájemcům o vaše služby
– např. výrobcům medicínské techniky – nabízíte?
Krátký zkušební překlad zdarma, aby se
nový zájemce mohl přesvědčit o kvalitě naší práce. Podrobnou statistiku
u každé zakázky s přesným rozsahem
úplných či částečných shod a s vyčíslením slev za tato opakování. Kvalitně
zpracovaný překlad odborníkem s medicínským vzděláním.
Děkuji Vám za rozhovor.
Kontakty: Ing. László Jankovics
(laszlo.jankovics@star-group.net),
+420 608 320 100
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e-Health z pohledu generálního
ředitele CompuGroup Medical
Aktuální téma, o kterém se bouřlivě diskutuje, protože je všeobecně známo, že bezproblémový e-Health je podmínkou dalšího
zkvalitňování a zprůhledňování chodu zdravotnictví a především je přínosem k vyššímu standardu poskytované péče.

Z

a počátek celého procesu lze považovat rok 2013, kdy vláda České republiky schválila „Metodiku
přípravy veřejných strategií“ elektronizace a celá anabáze by měla být dokončena do roku 2020. Dle renomovaných
odborníků nejde jen o pouhý projekt
s omezenou dobou existence, ale o kulturní změnu, o zcela odlišný způsob
fungování zdravotnictví. Tato změna se
po mnoha rutinních letech zdá být velmi nestravitelná, ale jiná možnost není.
Efektivní průběh však závisí především
od komunikace mezi státem a jeho institucemi, které stojí u zrodu elektronizace, pojišťovnami a především lékaři.
Všem zainteresovaným by funkčnost
nového systému mohla v budoucnosti
přinést značné úspory.
Dodavatelé softwarových řešení se
cítí být připraveni na 100 % a chtějí
se zúčastnit všech fází elektronizace.
O tom, jak si vede v současné době
jeden z nejsilnějších hráčů na trhu,
jsme hovořili s jednatelem a generálním ředitelem společnosti CompuGroup Medical, panem Vladimírem
Přikrylem.
CompuGroup Medical je mezinárodní softwarová společnost zaměřená
na oblast zdravotnictví. Patří mezi vedoucí společnosti v oblasti e-Health
na světovém trhu. Programy a komunikační řešení společnosti pomáhají
lékařům, stomatologům, nemocnicím,
sítím zdravotnických zařízení a dalším
poskytovatelům zdravotní péče v organizaci jejich práce, diagnostikování
i léčbě. Vizí CGM je plně elektronizované zdravotnictví, bezpapírové, kde jsou
data uložena bezpečně a ve strukturované elektronické podobě a zároveň
dostupná oprávněným kdykoli a kdekoli.
Můžete nám, pane řediteli, říci, jak
velká je vaše společnost, kolik máte
zaměstnanců?
V současné době zaměstnáváme přes
sto lidí a náš roční obrat přesahuje
200 milionů korun.
Jak byste specifikoval ochranu dat,
kterou vaše systémy disponují?
Ochranu dat lze v našem případě rozdělit do dvou základních skupin. Data
uložená u našich klientů a následně
data sdílená přes naše e-Health nástroje. První skupinu představují data o pa-
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▸ Využíváme zázemí nadnárodní firmy

a inspirujeme se úspěchy našich kolegů, kteří působí ve 43 zemích světa.

Můžete uvést nějaký příklad z praxe,
kdy je využíván celý systém od získávání, ukládání dat, jejich čtení lékařem a export informací a instrukcí
k pacientovi?
Mezi našimi zákazníky najdeme takových příkladů celou řadu. Pokud ordinace plně využívá potenciál našich
řešení, může z pohledu pacienta fungovat následujícím způsobem – pokud mám nějaký zdravotní problém,
objednám se k lékaři prostřednictvím
internetu na konkrétní čas. V případě,
že je třeba udělat rozbor krve, vyplní
můj lékař elektronickou žádanku,
odešle vzorek a výsledek dostane
následně elektronicky přímo do mojí
karty. Následně mi online sdělí výsledek vyšetření a navrhne další léčbu.
V případě potřeby mi může předepsat
eRecept, nebo mě pozvat na další vyšetření. Díky online službám tak ušetříme čas oba – já jdu do ordinace jen
tehdy, kdy je to skutečně nutné, lékaře nemusím obtěžovat telefonáty, ale
stačí se přihlásit do mého online účtu
a všechno vím.

Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical
cientech, která vytvářejí naši zákazníci
(zdravotnická zařízení). Tato data jsou
uložena v infrastruktuře u našich klientů, jsou pod jejich plnou kontrolou a my
k nim nemáme přístup, a tedy je ani
nemůžeme aktivně chránit. V tomto
případě spočívá naše role v poskytování poradenství, radíme zákazníkům, jak
data chránit a zálohovat tak, aby byla
v bezpečí.
V druhém případě již mluvíme
o datech, která opouštějí infrastrukturu zákazníka a prostřednictvím našich komunikačních kanálů míří buď
k pacientovi, nebo do dalšího zdravotnického zařízení. V tomto případě již
hrajeme aktivní roli a námi přenášená
data chráníme v maximální možné
míře. Přenos dat je vždy adresný, tedy
přesně víme, komu odesílaná data
máme doručit. Díky tomu můžeme vy-

užít proces šifrování, kdy jsou data zašifrována jak klíčem odesílatele, tak klíčem příjemce. Díky tomu data mohou
dešifrovat jen tito konkrétní uživatelé.
Ani my jako správce systému nemáme
k datům přístup.
Jaké jsou konkurenční přednosti vašich systémů?
Při tvorbě našich systémů stavíme na
třech základních pilířích:
▸ Zkušenosti našich lidí, kteří vyvíjejí
systémy pro české zdravotnictví více
jak 20 let.
▸ Kontinuálně vyhodnocujeme potřeby našich klientů, kterých máme více
než 15 000 a kteří pocházejí téměř ze
všech segmentů zdravotnictví, protože naše služby využívají klienti od
malé ordinace přes nemocnice a laboratoře až po zdravotní pojišťovny.

Co jsou nejčastější překážky pro zavedení a využívání systému ve zdravotnické instituci, případně privátní
lékařské ordinaci?
Jako nejčastější překážky vnímáme
nedostatek financí a také obavu zdravotnického personálu z toho, že nový
systém přinese více starostí než užitku.
Často také narážíme na obavu personálu, že nový systém nebudou umět
ovládat a budou odkázáni na pomoc
svých kolegů. Obávají se, že nebudou
dostatečně proškoleni.
Je třeba říct, že zejména první dva
problémy jsou spolu silně propojené.
Pokud v rámci veřejných zakázek je
dominantním kritériem cena, a nikoliv kvalita, tak to skutečně může vyústit v to, že sice vyberu nejlevnější
systém, nicméně rozhodně nebude
nejlepší. Musím říct, že v tomto bodě
manažerům ve zdravotnictví skutečně nezávidím. Neustále se hovoří
o tom, že mají zlepšovat kvalitu poskytované péče, ale přitom při nákupu zboží a služeb je silně preferovaná
cena na úkor kvality.

rozhovor
Jaká nabízíte řešení této situace?
Připravujeme pro naše zákazníky
nový systém vzdělávání prostřednictvím e-learningových kurzů, které jim
umožní absolvovat školení na naše
produkty kdykoliv a kdekoliv, třeba
i opakovaně.
Kde spatřujete v současné době největší slabiny e-Health systémů?
Jako velkou slabinu e-Health systémů
vnímám slabou orientaci na potřeby
klíčových zákazníků. Často jsou systémy nastaveny tak, aby přinášely hodnotu státu, nebo zdravotním pojišťovnám.
Přitom klíčoví zákazníci těchto systémů jsou zdravotničtí profesionálové
a především pacienti.
Na jakém zajímavém projektu implementace vašeho systému nyní
pracujete?
V současné době se osobně angažuji
v projektu ePoukaz, který budujeme
ve spolupráci s firmou Hartmann Rico.
Prostřednictvím tohoto projektu má
lékař možnost zjistit pacientovi dostupnost zdravotnického prostředku
v lékárně, rezervovat ho, případně objednat jeho doručení až do domu.
Kde je vyvíjen software pro vaše
aplikace?
Naše nejpoužívanější systémy pro
ambulance, nemocnice a laboratoře

V současné době se osobně angažuji
v projektu ePoukaz, který budujeme
ve spolupráci s firmou Hartmann Rico.
Prostřednictvím tohoto projektu má lékař
možnost zjistit pacientovi dostupnost
zdravotnického prostředku v lékárně,
rezervovat ho, případně objednat jeho
doručení až do domu.
vyvíjíme v České republice. Komunikační nástroj, umožňující přenos dat
mezi zdravotnickými zařízeními navzájem, jsme převzali od našich kolegů
z Rakouska a systém CGM LIFE, který
poskytuje služby pacientům, vytváří
naše matka pro všechny země našeho
koncernu v Německu.
Budete na trh uvádět nějaké novinky?
Kromě již zmiňovaného ePoukazu
budeme spouštět nový zákaznický portál CGM Svět, který poskytne
lékařům jednotný zdroj informací
a poslouží také ke komunikaci s CGM,
s ostatními lékaři nebo pojišťovnami.
Uživatelé zde najdou vše potřebné na
jednom místě a budou moci věnovat

více času a energie svým pacientům.
Součástí budou například poradny
nebo celá řada e-learningových kurzů pro celoživotní vzdělávání v rámci
e-Health.
Máte dostatek kvalifikovaných IT
specialistů?
Ano, ačkoliv trh práce v oblasti IT
není jednoduchý a občas od kolegů
z branže slyším stesky na to, že najít
schopného (a nikoliv všeho schopného) zaměstnance je nesmírně
těžké, my jsme spokojení. V našem
týmu úspěšně kombinujeme dlouholeté zkušenosti se zdravotnickou
informatikou, agilní metodiky vývoje a zkušenosti s novými technologiemi.

Jaké je vaše doporučení k tomu, aby
proces elektronizace zdravotnictví
proběhl co nejrychleji a nejbezpečněji v rámci ČR i s potenciálem propojení v EU?
Z mého pohledu je nezbytné, aby byl
proces elektronizace nastaven s ohledem na zájmy klíčových uživatelů, což
jsou pro mě zdravotničtí profesionálové a zejména pacienti.
Je potřeba si také uvědomit, že ačkoliv na národní úrovni nemá ČR žádný úspěšný projekt, vznikla v uplynulých letech celá řada menších
projektů, které mají své uživatele a do
kterých bylo vloženo nemálo energie.
Proto je důležité, aby tyto projekty
byly brány v potaz.
A do třetice – tři moje oblíbené parametry efektivní inovace – inovujme
současnost, nikoliv budoucnost, začněme v malém měřítku a naplňujme
konkrétní cíle, vytvořme jednoduchou
koncepci s jasným zaměřením.
Výše uvedeného se naše firma drží
vždy, když zavádí novinky na trh, a musím říct, že se nám v uplynulých letech
daří úspěšně přinášet inovace a přispívat tak svým dílem k rozvoji českého
zdravotnictví.
Děkujeme za rozhovor

Ivana Strasmajerová

Centrum biologické ochrany v Těchoníně zůstává zachováno
Ve střední Evropě nebylo dosud vybudováno žádné podobně vybavené specializované pracoviště.
Specializovaná a v minulosti přísně
utajovaná nemocnice v Těchoníně
byla vybudována na přelomu 60.
a 70. let a do roku 1990 zde fungovaly
výzkumné mikrobiologické laboratoře s vysokým stupněm biologické
a protiepidemické ochrany pro potřeby bývalé Československé lidové armády a armád států Varšavské
smlouvy při případném biologickém
útoku. V letech 2003–2007 byla za
1,2 miliardy Kč nemocnice přebudována na Centrum biologické ochrany zaměřené na zvlášť nebezpečné
nemoci se stupni biologického rizika
BSL 3 (např. korejská hemoragická
horečka, tyfus, HIV, tuberkulóza, anthrax) a BSL 4 (např. SARS, lassa, variola nebo ebola), a to smluvně i pro
některé další země NATO. Centrum je
aktivováno při požadavku hlavního
hygienika a pro pacienty s vážnými
onemocněními disponuje 28 lůžky,
jejich kapacitu může v případě po-

třeby až zdvojnásobit. K dispozici má
i 100 lůžek pro karanténu.
Centrum biologické ochrany v Těchoníně zůstává zachováno pod správou Ministerstva obrany. S prověřením
osudu Těchonína určeného na pomoc
pacientům při rozšíření nebezpečných
infekčních nemocí počítala Bílá kniha
o obraně z roku 2011. Kvůli úsporám se
zvažovala změna jeho právní formy na
státní příspěvkovou organizaci nebo
i jeho zrušení.
Centrum spadá pod Vojenský
zdravotní ústav. Dlouhodobý trend
v nepředvídatelných výskytech epidemiologicky závažných onemocnění
překračujících hranice jednoho státu,
masivní nárůst počtu běženců a vývoj
politicko-vojenské a epidemiologické
situace ve světě opodstatňují existenci
obdobných center a nezbytnost jejich
vysoce odborného zázemí.
Ministerstvo obrany považuje Centrum biologické ochrany Těchonín společně s poskytovateli zdravotních služeb
zřízenými ministerstvem zdravotnictví,
a to především s Nemocnicí Na Bulovce

a se Státním zdravotním ústavem, za
integrální součást systému ochrany obyvatelstva. Zařízení je unikátní díky svému vybavení i svému umístění mimo
výrazněji obydlené oblasti.
V současné době se daří snižovat náklady na provoz. Oproti stavu v roce
2011 byla v roce 2014 dosažena úspora

provozních nákladů přibližně 47 procent, a to především změnou dodavatele některých služeb.
Mluvčí generálního štábu Jan Šulc
ČTK tvrdí, že roční provoz centra stojí
60 až 65 milionů korun. Náklady by se
zvýšily, pokud by bylo centrum v případě nákazy spuštěno.
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výzkum mozku

prosinec 2015

Cesta do hlubin lidského mozku
Mozek je nejdůležitější orgán lidského těla a je nenahraditelný jako řídicí centrum našeho organismu. Je to vlastně síť tvořená
miliardami nervových buněk, jež jsou základem našich fyzických a duševních schopností. Výzkum se snaží pochopit nejen fungování
mozku jako orgánu, ale i souvislost mezi mozkovými aktivitami a jejich analýzou pak odhalit principy našeho vnímání, našich pocitů
a myšlenkových pochodů.

Novinky v Chicagu

Jistě je příznačné, že za mnoha výzkumy
stojí armáda USA a nijak to nezakrývá.
Má k tomuto účelu dokonce založenu
agenturu Defense Advanced Research
Projects Agency (DARPA – Agentura ministerstva obrany pro pokročilé
výzkumné projekty, do roku 1972 jen
ARPA). Jejím zřizovatelem je ministerstvo obrany USA a je zodpovědná za
vývoj nových vojenských technologií.
Její rozpočet přesahuje 3 miliardy dolarů. Z těchto prostředků jsou financovány
malé vývojové týmy z universit nebo firemní týmy z malých i velkých podniků.
Jedním z témat, jimž se agentura
věnuje, je i výzkum mozku. Některé
výsledky byly prezentovány na 45. výroční schůzi americké Společnosti pro
neurologii (Society for Neuroscience),
jež se konala minulý měsíc v Chicagu.
Jak uvádí časopis Nature, vzrůstá
v USA počet lidí s úrazy hlavy. Jedná
se mimo jiné o tisíce vojáků, kteří mají
v důsledku zranění potíže s pamětí.
Vědecký tým z University of Southern
California v Los Angeles, podporovaný právě agenturou DARPA, referoval
o pokroku ve stimulaci mozku pomocí
implantovaných elektrod.
Vědci začali své experimenty
s lidmi, kteří je už mají voperované
do mozku, což jsou těžší epileptici.
V tomto případě mohou elektrody
posloužit jak k dráždění určitých skupin neuronů, tak k záznamu jejich
vyvolaných aktivit. Jak uvedl vedoucí
týmu Theodore Berger, pokusy ukazují, že tato technologie napomáhá
oživení dlouhodobé paměti.

Za mnoha výzkumy mozku stojí americká armáda
Dosažené výsledky naznačují, že by
na tomto principu mohly fungovat
mozkové protézy pro podporu paměti,
jež by měly sloužit samozřejmě nejen
vojákům, ale i dalším lidem například
po mozkové mrtvici či s jinak poškozeným mozkem.

Cesta do hlubin vojákovy duše

Vlny, jež lidský mozek vysílá, jsou už
řadu let předmětem intenzivního studia neurologa dr. Antony Riese. Nyní
zveřejnil hypotézu, podle níž automatizovaný program dokáže interpretovat
mozkové vlny. Jednoduše řečeno: umí
číst lidské myšlenky.
Při nedávném testu připojil vojáka dobrovolníka na EEG a propojil
ho se stolním počítačem. Promítal
mu na obrazovku sérii snímků rych-

Mnoho vojáků trpí po úrazu hlavy ztrátou paměti
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lostí jeden za vteřinu. Každý obraz
spadal do jedné z pěti kategorií –
lodě, pandy, jahody, motýli a lustry.
Na konci experimentu zjistil, že voják
se vědomě rozhodl zaměřit se na obrázky, které spadají do kategorie lodi. Jak
to stroj zjistil? Podle vědomých změn
mozkových vln pokusné osoby. Voják
generoval jiné mozkové vlny, když se
podíval na něco, co považoval za „relevantní“, a jiné, když viděl snímky, jež
pokládal za nezajímavé.
Z toho vyplývá, že například analytici radarových, satelitních a leteckých snímků mohou využít systém,
rozdělit velké obrazy na menší části,
a tak rychleji najít sledované položky.
Dr. Ries vysvětluje: „Kdykoliv voják
nebo analytik zjistí na snímku něco, co
považujete za důležité, zaměří se jeho

Voják se musí umět soustředit

Mozková aktivita
člověk vytváří
svého druhu „otisk
prstu“. Podle jejího
průběhu mohli
vědci identifikovat
jednotlivé lidi ve
skupině s přesností
80 až 90 procent
a v klidovém
režimu dokonce
93 až 94 procent.
pozornost automaticky na rozpoznávání obdobných objektů na dalších
snímcích. Při pohledu na větší obrazy se
soustředí na ty detaily, jež jsou pro něho
relevantní – vozidla nebo něco neobvyklého, například kopání na kraji silnice.“
Dr. Ries nyní také seznámil veřejnost
s jiným experimentem. Požádal vojáka,
aby si zahrál na počítači jednoduchou
videohru. Instruoval jej, aby střílel na
bublinu ve shluku dalších bublin, aby
všechny měly stejnou barvu. Měl se
upřeně dívat na stanovený cíl. Počítač
analyzoval jeho pohyby očí a mozkové
vlny a zjistil, že voják nepotřeboval mít
stanovený cíl ve středu obrazu, aby se
na něho dobře soustředil.
Vědci nyní musí na základě těchto poznatků vytvořit objektivní a spolehlivý
softwarový program.

výzkum mozku
Rozhraní mozek–počítač

Na chicagské konferenci neurologů
spojené s veletrhem se nehovořilo jen
o vojenských výzkumech. Vystavovala
zde například rakouská firma g.tec ze
Schiedlbergu, jež se už několik desetiletí zabývá technologiemi Brain-Computer Interfaces (BCI).
Rozhraní (či podle původního anglického označení též interface, případně
počeštěné interfejs) se označuje v informatice zařízení, program nebo formát
zajišťující správnou komunikaci a přenos dat mezi jinými zařízeními nebo
programy. Podle toho, zda je rozhraní
součástí počítačového hardware, nebo
software, mluvíme o hardwarovém
nebo softwarovém rozhraní
Firma v Chicagu předávala vyznamenání za nejlepší práce v oblasti BCI.
V soutěži nových neurotechnologií
zvítězil Guy Hotson z univerzity Johna
Hopkinse v Baltimoru. Spolu se svým
týmem vyvinul jedinečnou metodu,
jež umožňuje ovládat protézu ruky přímo signály z mozku. Druhé místo získal
Ron Hogri z Izraele, který prezentoval
technologii na základě Brain-Computer
Interface (BCI), jež podporuje myšlení
lidí s deficitem paměti a nedostatkem
schopností se učit.

Myšlenkou řídit letadlo

Interface mozku a počítače je předmětem výzkumu BCI také na Technické
univerzitě v Berlíně.
Tým pod vedením dr. Thorstena Zandera se věnuje nasazení Brain-Computer-Interfaces v leteckém simulátoru.
Spolu s kolegy z Technické univerzity
v Mnichově nyní testují, zda mohou
piloti vydávat silou myšlenky příkazy
do počítače simulátoru a ovládat tak
směr letu. Po 30 letech výzkumů se dostavují první úspěšné výsledky, i když
zatím jen v laboratorních podmínkách.
Pokusná osoba je instruována, aby se
nejdřív uvolnila a klidně dýchala. Sedí
v pološeru v pohodlném křesle a před
sebou má obrazovku počítače. Potom
dostává pokyn si představit, že posunuje modrým kruhem na monitoru
doprava a potom doleva. Senzory umístěné po celé hlavě pilota přitom měří
mozkové proudy a výsledky odvádějí
do počítačového programu. Díky speciálnímu algoritmu pak počítač převádí
naměřené hodnoty do formy pokynu,
a když jde všechno dobře, pohybuje se
modrý kruh v zamýšleném směru.
Někdy se zamýšlený výsledek nedostaví, protože nejen lidský mozek, ale
i různé přístroje v jeho okolí vytvářejí
elektrické pole, a ta se navzájem ruší.
Mozkové signály pak senzory nemohou jednoznačně identifikovat.

Myšlení jako otisk prstu

Každý člověk myslí jinak – alespoň to
dokazují záznamy mozkové činnosti
každého jednotlivce a charakteristické

Interface mozku a počítače je předmětem výzkumu BCI také na Technické univerzitě v Berlíně
vzory jeho myšlenkových pochodů.
To může například pomoci lékařům
při stanovení léčebných postupů
individuálně pro jednotlivé pacienty.
Nejnovější výzkumy prokazují, že
lidé mohou být spolehlivě identifikováni na základě vzoru své mozkové
činnosti, který vytváří jakýsi „otisk prstu“. Napsali to výzkumníci z Yale University v odborném časopise „Nature
Neuroscience“. Vzor fungování spojení
jednotlivých buněk je rozeznatelný,
když se mozek musí vypořádat s velmi
různorodými úkoly. Vědci byli dokonce
schopni vyvodit závěry ohledně schopnosti člověka logicky myslet a řešit
problémy.
Daktyloskopie by tedy mohla dostat
konkurenci. Připomeňme, že je to nauka o kožních papilárních liniích na prstech, dlaních a ploskách nohou. Průběh
těchto linií je pro jedince charakteristický a do jisté míry dědičný. Tato jedinečnost je v kriminalistice využívána pro
identifikaci osob. Podobné otisky prstů jako člověk má ale například i koala
medvídkovitý.
„Každý jednotlivec je jedinečné individuum,“ napsali autoři studie. Nicméně výzkum mozku a poznatky získané
z vyšetřování mnoha pacientů ukazují
na společné podobnosti v mozkové
aktivitě.
Vědci chtěli zjistit, zda vzory neuronové aktivity mohou posloužit pro
identifikaci jedinců ve skupině. K tomu
využili údaje z projektu Human Connectome Projects (HCP), jenž zkoumá
mozkovou aktivitu pomocí funkční
magnetické rezonanční tomografie.

Vyšetřili 126 účastníků a skenovali jejich mozky ve dvou různých
dnech celkem šestkrát. Dvakrát byly
pokusné osoby v klidu, jindy musely plnit různé úkoly, jež vyžadovaly
zapojit paměť, motoriku, řeč nebo
emoce. Snímala se aktivita na 268
místech v mozku a zaznamenávalo
se asi 36 tisíc spojení, jež se v mozcích
uskutečnily.
Mozková aktivita člověka vytváří
svého druhu „otisk prstu“. Podle jejího
průběhu mohli vědci identifikovat jednotlivé lidi ve skupině s přesností 80 až
90 procent a v klidovém režimu dokonce 93 až 94 procent.
Pascal Fries, ředitel ústavu Ernsta
Strüngmanna (ESI) pro neurologii
ve Frankfurtu nad Mohanem mluví
o velmi přesvědčivém výsledku studie:

„Spolehlivost, s jakou mohli být identifikováni jednotliví lidé, na mě udělala
velký dojem,“ řekl vědec, který se také
věnuje výzkumu mozku, ale nebyl zapojen do zmíněné studie.
Nyní musí vědecký tým z Yale University prokázat, že výsledky jejich výzkumu neplatí jen pro dva dny, ale pro
týdny a měsíce a celé roky.
Na výzkumném projektu Human
Connectome Projects (HCP) v rámci amerického National Institutes od
Health (NIH) spolupracuje od roku
2010 řada vědeckých týmů. Rozpočet
činí téměř 40 milionů dolarů. Pro úplnost dodejme, že NIH spadá pod americké ministerstvo zdravotnictví, jehož
rozpočet činí 30 miliard dolarů.
Karel Sedláček

Signály z mozku řídí také motorické schopnosti
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Implantace DBS
se stereotaktickým robotem
Profesor Devaux a jeho kolegové v nemocnici Sainte Anne v Paříži používají robota Renishaw mayfield neuromate* ke stereotaktickým
výkonům včetně hluboké mozkové stimulace (Deep Brain Stimulation – DBS).

P

rofesor Bertrand Devaux, specialista na neurochirurgii v nemocnici Sainte Anne v Paříži, považuje robotickou metodu neuromate* za
výhodnější než manuální stereotaktické výkony. „Robota využíváme každý
den pro výkony jako DBS, biopsie
a stereoelektroencefalografie (SEEG).
Vůbec bychom nezvažovali manuální
provádění těchto zákroků bez systému
neuromate*. Dle mého názoru se jedná
o nejjednodušší, nejrychlejší a nejpřesnější způsob provádění stereotaktických výkonů. V budoucnu budou
stereotaktické roboty představovat
základní součást jakéhokoli neurochirurgického operačního sálu.“
Po mnoha letech zavádění elektrod
DBS pomocí stereotaktických rámů
provádí nyní profesor Devaux zákroky
DBS za kratší dobu a s vyšší přesností –
všechno díky robotu neuromate*. Profesor Devaux vysvětluje: „Před šesti lety
jsme zakoupili tohoto robota a já věděl,
že to povede k zásadním změnám. Byl
jsem rád, že jsem ho mohl zavést do své
praxe – rychle se stal nedílnou součástí
výkonu. Stereotaktické zákroky můžou
být omezeny nepřesným polohováním
vzniklým z mnoha důvodů. Lidský faktor je jedním z nich. Robot snižuje míru
chybovosti tím, že přesně nasměruje
chirurgické nástroje do předprogramovaných poloh a vyznačuje se přitom
vysokým stupněm přesnosti a reprodukovatelnosti.“ Neurochirurg má stále
plnou kontrolu a může přesně manévrovat kloubovým robotickým ramenem, které slouží jako pevná základna
pro upevnění a manipulaci s chirurgic-

Robot neuromate* s vrtací koncovkou a rámem použitým jako reference a pevná opora lebky
kými nástroji. Hlava pacienta je spolu
s rámem upevněna k základně robota.

Zákrok DBS s robotem
neuromate*

Předoperační příprava při celkové anestezii zahrnuje připojení rámu jako
referenčního systému, následované
kombinací snímků MR, CT a předoperačních RTG snímků. Tyto údaje
poslouží k plánování trajektorií vyhýbajících se sulkům a cévám po nejbezZavedené elektrody
zobrazené pomocí RTG
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pečnější trase k cíli. Robot neuromate*
poté nasměruje vrták do správné polohy a chirurg provede návrt. Robot zajistí
přesnou polohu a orientaci návrtu v ose
plánované trajektorie. V dalším kroku
jsou implantovány elektrody. Robot zapolohuje držák do polohy, ve které hrot
elektrody vstoupí do návrtu v plánované trajektorii. Trajektorie není omezována, jako tomu bývá u konvenčního
stereotaktického rámu, jelikož robotický nástroj lze orientovat přes návrt v ja-

kémkoli směru. Takový postup by mohl
být problematický u semirigidních nástrojů jako DBS elektrody, které se mohou odchýlit od plánované trajektorie.

Záznam z mikroelektrod
pomocí systému neuromate*

Do strany kontralaterální k místu, kde
bylo onemocnění nejdříve diagnostikováno, se zavádí pět záznamových elektrod. Jsou rozloženy do kříže, centrální
elektroda sleduje plánovanou trajekto-

implantáty
rii a další čtyři elektrody leží 2 mm od
středového bodu. Vnější plášť každého
implantátu má na hrotu makroelektrodový kontakt a uvnitř se nachází posuvná vnitřní elektroda s mikroelektrodovým kontaktem na konci. Po uložení do
cílové polohy je pacient probuzen z celkové anestezie a výkon pokračuje při
lokální anestezii. Každá z pěti vnitřních
mikroelektrod je testována v různých
polohách, přičemž robot a makroelektroda jsou umístěny ve stabilní poloze.
Při proceduře se vnitřní elektroda posouvá pomocí mikromotoru připojeného na držáku nástroje robotu.
Naměřené elektrofyziologické hodnoty umožní chirurgovi najít optimální
polohu, ve které bude probíhat stimulace bez nežádoucích účinků.

Přesnost systému neuromate*
– úspora času a snížení
počtu RTG snímků

Po stanovení optimální polohy jsou
záznamové elektrody vytaženy a chirurg implantuje konečnou elektrodu se
4 kontakty uloženými v řadě za sebou
do polohy, ve které budou dva centrální kontakty (kontakty 1 a 2) umístěny
na obou stranách cíle. Schopnost robota upravit polohu s vysokou opakova-

telností ušetří v této situaci čas a zajistí
vysokou přesnost.
V některých případech kontroluje
profesor Devaux během zákroku polohu elektrod pomocí RTG snímků.
U podobného manuálního postupu by
pravděpodobně bylo nutné použít větší
počet RTG snímků.

Použití systému neuromate*
k léčbě bolesti, provádění
biopsií a SEEG

Kromě DBS používá nemocnice Sainte Anne systém neuromate* s různými nástroji také ke stereotaktickým
biopsiím a implantaci elektrod určených pro monitorování SEEG, které
se používá v léčbě epilepsie. Robot je
používán denně u různých neurochirurgických zákroků.
POZNÁMKA: Stereotaktický robot
neuromate* je certifikován a vyhovuje
specifikacím CE.
* V USA je systém neuromate® znám
jako stereotaktický robot neuromate®
Frameless Gen II.
Ing. Josef Sláma
www.renishaw.cz

Zavedení mikroelektrod pomocí systému neuromate* využitého jako
držáku nástrojů

Správně postavený web je tím nejlepším
obchodním zástupcem.
Jak je na tom ten váš?
AITOM je internetová agentura, která se specializuje
na zvyšování výkonu webových stránek.
Díky svému přístupu vytváří weby, které plní stanovené cíle,
a tím se podílí na efektivním zvyšování obratu firmy.

Kontakt: www.aitom.cz, radbych@aitom.cz, tel.: +420 731 533 572

Pomáháme klientům růst:

Aitom_barter.indd 5

12.11.15 7:42
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Výrobci implantátů se zaměřují
na keramické materiály
Prakticky každý důležitý výrobce zdravotnických implantátů aktivně zkoumá možnosti výroby nejužívanějších typů implantátů
z keramických materiálů. Keramické materiály jsou pro toto použití ideální. Oproti kovům či polymerům mají mnohem vyšší pevnost,
odolnost vůči otěru, hladký povrch a biokompatibilitu. Keramické materiály však mají jednu výraznou nevýhodu: velmi těžko se
obrábějí. Při zmínce o keramice si většina lidí vybaví talíře nebo hrníčky, které se snadno rozbijí při dopadu na tvrdý povrch. To však
není případ průmyslových a zdravotnických keramických materiálů. Ty jsou totiž mnohem odolnější, s mnohem větší hustotou, a proto
nejsou tak křehké (a bohužel tak snadno obrobitelné běžnými metodami). Naštěstí existuje řešení – laser.

V

současnosti se produkuje pouze
velmi malé množství keramic
kých implantátů. Mají většinou
jednoduchý tvar, protože se vyrábějí
na bruskách s diamantovými kotouči,
které mají omezené možnosti, co se
týče různých kontur, kapes a dalších
složitých tvarů obráběných součástí.
Samotné broušení je velmi pomalý pro
ces a výroba je proto nákladná. Z toho
vyplývá, že implantáty jsou extrémně
drahé. Natolik, že si je vybere jen mi
zivé procento pacientů, většina zvolí

Mezi řezné materiály
umožňující
dosažení nákladově
efektivního obrábění
keramických
materiálů patří
polykrystalický
diamant (PCD)
a kubický nitrid bóru
(CBN). CBN ukazuje
velký potenciál hned
v několika aplikacích
v keramických
materiálech.
dostupnější kovové implantáty. Větši
na implantátů se dnes vyrábí z titanu,
chromkobaltové nebo nerezové oceli.
Nejčastějšími implantáty jsou pak ko
lenní a kyčelní náhrady, ale využívají
se také stehenní, kloubní a holenní im
plantáty. Průměrná životnost kovových
implantátů závisí na jejich použití. Čím
více je život příjemce aktivní, tím dříve
se implantát opotřebuje. V některých
případech se může jednat o pouhých
10 let, u méně aktivních osob pak až
25 let. Znamená to, že u mladších pří
jemců kovových implantátů by bylo
pravděpodobně nutné během jejich
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Rentgenový snímek kolenních kloubů
života jednou či dvakrát implantát vy
měnit. Nutno podotknout, že rehabi
litace po těchto typech ortopedických
operací, jako jsou nahrazování kolene
či kyčle, je velmi bolestivá a trvá velice
dlouho. Nyní uvažujme o keramic
kých implantátech, jejichž životnost je
průměrně 75 let – v zásadě celý život.
Příjemce by absolvoval pouze jednu
operaci a pouze jedno období nutné
k zotavení. Navíc by došlo k naprosté
eliminaci otěru, který vzniká při opo
třebovávání kovových implantátů
a který způsobuje vnikání cizích částic
do těla. Na druhou stranu je jasné, že
žádné z výhod keramických materiálů
nebudeme moci využívat, dokud nebu

de možné materiály obrábět při nižších
nákladech, což povede k jejich větší fi
nanční i časové dostupnosti.
Proto v současné době výrobci, uni
verzity a další výzkumná zařízení zkou
mají a testují nejrůznější přístupy, jak
úspěšně obrábět keramické materiály
za využití běžných obráběcích strojů.
A technika využívající laser se zatím
zdá velice slibnou. Klíčovými faktory
tohoto úsporného procesu obrábění
keramických materiálů jsou speciálně
navržené břitové destičky a laserová
jednotka připojená na multifunkční
obráběcí stroj. Stroj naprosto přesně
zaměřuje paprsek laseru na místo před
břitovou destičku, čímž změkčuje ma

Společnost Seco Tools
Společnost Seco Tools je předním světovým výrobcem vysoce výkonných
obráběcích nástrojů. Produkce značky Seco zahrnuje kompletní program
nástrojů a břitových destiček pro soustružení, frézování, vrtání, vystružování
a vyvrtávání, doplněné i upínacími systémy nástrojů. S více než 25 000 standardních produktů tak sortiment Seco kompletně pokrývá oblast obrábění
kovů a vybavení obráběcích strojů od vřetena až po břity nástrojů.
Společnost sídlí ve Švédsku, v městě Fagersta, a má zastoupení ve více než
50 zemích světa, spolu se 40 přidruženými společnostmi, distributory a prodejci.

teriál součásti a ta se pak snadněji ob
rábí. Mezi řezné materiály umožňující
dosažení nákladově efektivního obrá
bění keramických materiálů patří po
lykrystalický diamant (PCD) a kubický
nitrid bóru (CBN). CBN ukazuje velký
potenciál hned v několika aplikacích
v keramických materiálech. Navíc jsou
na obrábění keramiky testovány i ná
stroje z extrémně tvrdého karbidu.
V současnosti je díky obrábění s vyu
žitím laseru možné úspěšně soustružit,
frézovat a závitovat keramické mate
riály jako nitrid křemíku, zirkon a oxid
hlinitý. Ale co je nejdůležitější, systém
zvyšuje životnost nástrojů a zároveň
snižuje dobu nutnou k obrábění těch
to materiálů, navíc umožňuje obrábět
součásti, které by dříve vyrobit nebylo
možné. Organizace zabývající se vývo
jem techniky obrábění s využitím lase
ru budou získávat další a další zkuše
nosti s procesem obrábění keramických
materiálů, takže lze předpokládat velký
pokrok v použití keramiky ve zdravot
nictví a stejně tak i v dalších oborech,
jako je výroba ložisek či součástí moto
rů automobilů a letadel. V tuto chvíli je
však nutné nadále testovat, abychom
lépe přizpůsobili geometrie břitů obrá
běcích nástrojů a porozuměli chemic
kým reakcím mezi nástroji a specific
kými keramickými materiály. Dalším
vývojem dojde také k efektivnějšímu
využití laseru tak, aby rychleji zahříval
keramické materiály a byl také přesněj
ší při zaměřování míst součásti, která je
třeba předehřát.
Pokud se bude metoda využívající la
ser rozvíjet v současném tempu, mohlo
by obrábění keramických materiálů
postupně nahradit diamantové kotou
če stejným způsobem, jakým soustru
žení nahradilo broušení před dvaceti
lety. A přestože je tato metoda stále
ještě v plenkách, na cestě za snížením
nákladů na obrábění zdravotnických
implantátů a součástí z průmyslových
keramických materiálů již bylo dosaže
no zásadního milníku.
Don Graham, Manager of Education
& Technical Services, Seco Tools
www.secotools.com/cz

komerční prezentace

Technologie automatického
převodu mluveného slova šetří čas
Ještě před několika desetiletími se automatický přepis řeči zdál být utopickou vizí daleké budoucnosti, avšak v posledních letech
se stává denní realitou a možná není daleko doba, kdy již budeme s počítači komunikovat jen a pouze prostřednictvím hlasu.

J

iž před pár lety byla na český trh
uvedena revoluční technologie
automatického převodu mluveného slova do psaného textu – software
NEWTON Dictate. Výrobcem softwaru
je česká společnost NEWTON Technologies ve spolupráci s Technickou
univerzitou v Liberci. Technologie byla
představena v roce 2008 a v té době se
jednalo o naprostou novinku, která si
hned začala hledat své uživatele i využití v praxi. Od té doby se používání této
metody práce stalo běžnou realitou, se
kterou se můžeme setkat dnes a denně,
a to v různých oblastech.

ho charakteru používané v moderních
vyšetřovacích metodách. Program však
můžete obohatit o nová slova a slovní spojení nebo si jednoduše přidávat
i celé odstavce, tzv. šablony, texty, které
se používají opakovaně.
Pokud hovoříme o možnosti využití diktování ve zdravotnictví a jeho
výhodách, nesmíme zapomenout,
že program umí přepisovat i audionahrávky pořízené na diktafon či

nou výhodou je diktování do jiných
aplikací, například nemocničních či
ambulantních informačních systémů,
kdy program přepisuje diktát na pozici
kurzoru přímo do karty pacienta. Dle
slov pana primáře jednoho z radiologických oddělení, který s programem
pracuje denně několik hodin, tento
software mu ušetří až třetinu času, který by jinak strávil ručním popisováním
rentgenových snímků.

Software využívá IKEM
Praha a další

Nejvíce se hovoří o používání tohoto programu v justici – na soudech
či státních zastupitelstvích, avšak
i ve zdravotnictví přináší tento software
značnou pomoc a časovou úsporu, a to
v různých medicínských oborech. Nejčastěji nachází uplatnění tam, kde se
vytváří dlouhé popisy (nálezy, diagnózy), jako například v radiologii či patologii. V současné době je ve zdravotnických zařízeních nainstalováno více než
350 licencí tohoto softwaru, a to např.
v IKEM Praha, VFN, Fakultních nemocnicích v Hradci Králové a v Ostravě, Pardubické nemocnici, Krajské zdravotní,
Krajské nemocnici v Liberci, v Oblastní
nemocnici Kolín a mnoha dalších.
Široký záběr využití umožňují specializované slovníky, které jsou tzv. šity na
míru jednotlivým medicínským oborům. Obsahují nejenom odbornou terminologii k danému oboru, a to včetně
latinských výrazů, ale zároveň v sobě
mají zakomponovánu i obecnou češtinu, která umožňuje tvorbu klasicky stavěné věty. Nechybí ani termíny z oblasti
farmacie či odborné výrazy technické-

Lékaři nejsou tedy zatěžování pracným
psaním zpráv, ale vše diktují, a to buď
klasickým způsobem do diktafonu či
pomocí diktovacího softwaru přímo do
nemocničního informačního systému.
Proto i v Čechách mezi průkopníky diktování patřili především lékaři, kteří se
s diktováním setkali v rámci svých stáží
či pracovních úvazků v zahraničí.
Moderní hlasové technologie nepomáhají jen odborníkům z různých
oborů. Programy NEWTON Dictate,
MyDictate a MyVoice jsou neocenitelnými pomůckami i pro lidi s různými
postiženími (např. rukou), ať již vrozenými či po úrazu. Tyto softwary, které
jsou uznány jako kompenzační pomůcky, umožňují plné ovládání PC hlasem,
vytváření textových dokumentů, jejich
editaci, formátování a ukládání, či prohlížení webových stránek.

Na závěr trochu historie
i budoucnosti

Jak ukazuje praxe ze zahraničí, např.
v anglosaských zemích je diktování
mnohem více rozšířeno než u nás.
„chytrý telefon“. Možnost přepisu
audionahrávek přináší opět výrazné
usnadnění a zrychlení práce namísto
zdlouhavého přepisování. Toto ocení
především dokumentační sestry, které rozpoznaný text již jen jednoduše
zkontrolují, zformátují a uloží ho do
příslušné dokumentace. Další nespor-

MUDr. Regina Šírová
Euroclinicum a. s.
„Fungování našeho pracoviště je postaveno na nesmírně efektivním systému
s minimálním administrativním zatížením pro lékařský personál. Na základě
vlastních praktických zahraničních zkušeností s voice recognition systémem
jsem zjišťovala možnosti českého trhu a výsledkem bylo, že jsme v polovině
roku 2011 instalovali na naše pracoviště Newton Dictate systém. Pokládám
systém za uživatelsky velmi jednoduchý a rychlý, jak co se týče zaškolení do
systému, tak vlastní každodenní použití…“

V zahraničí lékaři diktují

Jak ukazuje praxe ze zahraničí, např.
v anglosaských zemích je diktování
mnohem více rozšířeno než u nás. Napomáhá tomu i historický vývoj, kdy
odborná práce lékaře v těchto zemích
je vysoce ceněna a jsou vytvořeny podmínky k jejímu efektivnímu využití.

V zahraničí jsou obdobné programy využívány již řadu let. V České republice
se výzkumu hlasových technologií věnuje hned několik univerzit – v Liberci,
Plzni či Brně. Právě na půdě Technické
univerzity v Liberci byl od konce 90. let
minulého století vyvíjen systém tzv.
spojitého diktování pod vedením prof.
Ing. Jana Nouzy, CSc. Díky spolupráci se
společností NEWTON Media pak byly
výsledky tohoto výzkumu postupně
uváděny do praxe. Od r. 2008 je na
trhu program NEWTON Dictate v českém jazyce, v r. 2011 byla uvedena do
praxe jeho slovenská verze a od r. 2013
je k dispozici i polská mutace tohoto
softwaru. V blízké budoucnosti pak by
tento program měl pracovat i v chorvatském a ruském jazyce.
www.diktovani.cz

Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Přednosta ústavu patologie, Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady
„Program používám pro diktování bioptických nálezů. Na programu nejvíce
oceňuji rychlost, kterou je možné nález diktovat a velmi malé množství tiskových chyb. Pro mě je diktování nálezů do programu ND mnohem příjemnější,
než diktování do diktafonu. Oceňuji skutečnost, že diktovaný text je ihned vidět na monitoru počítače a že je možné po ukončení diktování bezprostředně
provádět opravy a úpravy textu.“
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Karl-Heinz Maske & Söhne:
obrábění bez omezení
Společnost Karl-Heinz Maske & Söhne GmbH je již od roku 1967 zárukou prvotřídní kvality při zpracování kovů. Smluvní výrobce
z Bönningstedtu u Hamburku dodává zákazníkům z růstových odvětví, jako je například lékařský a letecký průmysl, ale i strojírenství,
velmi sofistikované komponenty. Jejich výroba si žádá, aby všech 90 zaměstnanců firmy vykazovalo vysokou odbornost. Mezi služby
této firmy patří rovněž podpora během fáze vývoje.

S

polečnost Maske již mnoho let
spolupracuje s DMG MORI. Neustále rozšiřuje svůj strojový park,
aby zvýšila kapacity výroby a držela
krok s moderními technologiemi. Nejnovější investicí společnosti Maske je
stroj NLX 2500 s manipulačním zařízením WH 10 top.
„Realizovali jsme každou zakázku –
bez ohledu na to, jak sofistikovaný nebo
složitý byl obrobek,“ řekl Michael Maske,
generální ředitel společnosti, která nese
jeho jméno. Tento úspěch je podle něj
výsledkem mnoha let zkušeností společnosti a vysokých požadavků, jež klade na kvalitu. Ta je klíčovým kritériem
v odvětvích, do kterých společnost
Maske jako smluvní výrobce dodává
své produkty.

Široká paleta dílů

Nejlepším příkladem tohoto faktu je
lékařské inženýrství, které zajišťuje
většinu příjmů společnosti. Široká paleta dílů v této divizi zahrnuje jak implantáty, tak i komponenty pro rentgenová zařízení. „Požadavky na přesnost
a složitost jsou zde obrovské,“ uvedl
Michael Maske. „Obrábíme prakticky
všechny typy materiálů – od nerezové
oceli a hliníku až po titan a speciální
slitiny,“ upřesnil.

Maik Maske (vlevo) je přesvědčen, že automatizovaná výroba znamená, že jeho firma může přijmout
objednávky, které by jinak byly zadány u zahraničních dodavatelů
Vysoká úroveň kvality je „ochrannou
známkou“ společnosti Maske a současně je nezbytná pro její další úspěchy,
neboť firma svým zákazníkům nabízí
kompletní servis s vysokou mírou vertikální integrace. Jinými slovy: zvládne
všechny standardní procesy obrábění
a tým specialistů je dobře kvalifikován,
aby přijal každou výzvu. Požadavky
jsou stále vysoké, a protože je obtížné
najít dobré kvalifikované pracovníky,
společnost si zaměstnance sama školí. Toto školení je silně zaměřené na
praxi, vysvětlil Maik Maske, syn generálního ředitele: „Naši mladí účastníci školení jsou zapojeni do výroby
ve velmi rané fázi, takže když ukončí
školení, podrobně znají naše výrobky
a postupy.“

roby jsou
Na přesnost vý
ší nároky
yš
jv
ne
ty
y
í Maske kladen

ve společnost

20

Efektivnější výroba s moderní
technologií CNC

Další příčinou úspěchu společnosti Maske je moderní zařízení, které

používá při výrobě. Společnost se již
více než 20 let spoléhá na stroje CNC
od DMG MORI. Pravidelně nakupuje
nové stroje, aby rozšířila své kapacity
nebo nahradila starší modely modernějšími. „Přechod k modernějším obráběcím strojům jde vždy ruku v ruce
s rozšířením kapacity, protože vyšší
výkon a efektivnější procesy zajišťují
podstatně vyšší produktivitu,“ uvedl
Michael Maske.
V současné době společnost Maske
provozuje více než 50 strojů od DMG
MORI, včetně soustruhů NL a NLX
i četných pětiosých vertikálních obráběcích center řady NMV. Pro výrobu
velkých dílů o hmotnosti až dvě tuny
je dokonce k dispozici stroj NH 10000
DCG. Generální ředitel vysvětlil loajalitu jeho společnosti k dodavateli
strojů: „Jsou spolehlivé, bezúdržbové
a vyrábějí s konzistentní přesností –
to jsou pro nás rozhodující kritéria.“
Servisní tým kromě toho nabízí rych-

obrábění
lou a kvalifikovanou podporu, takže
důsledky eventuálních prostojů jsou
zanedbatelné.
Pětiosá vertikální obráběcí centra
NMV jsou pro divizi lékařského inženýrství velmi důležitá. Ta má celkem
pět strojů NMV 5000 DCG a dalších
pět strojů NMV 3000 DCG. Jedním
z klíčových argumentů ve prospěch
této řady je vysoká přesnost strojů.
„Tuhá konstrukce je zde rozhodujícím
faktorem,“ zdůraznil Michael Maske.
Velká rozmanitost strojů NMV byla
také podstatným kritériem. „Pětiosé
obrábění v kombinaci s obrovským
rozsahem natáčení nám ponechává
volnost při obrábění náročných povrchů s volným tvarem,“ dodal zakladatel společnosti. Dokládá to například
výroba kolenních implantátů, které
společnost vyrábí v osmi různých velikostech.

Flexibilita je rozhodující

Pro ještě vyšší produktivitu používá
také paletové systémy. „Stroje NMV
3000 DCG jsou vybaveny 34 paletami,
což zajišťuje maximální flexibilitu ve
výrobě,“ řekl Maik Maske o vybavení
obráběcích center. Vzhledem k malé
velikosti sérií a výrobě prototypů je
tato flexibilita rozhodující, pokud si
společnost má udržet svou konkurenční výhodu.
Platí to i pro zatím poslední zakázku – stroj NLX 2500 s manipulací WH
10 top. DMG MORI Systems navrhla
systém pro manipulaci s obrobky

o hmotnosti až 12 kg, takže je ideální
pro širokou paletu dílů, které společnost Maske vyrábí. O krok před
konkurencí udržuje společnost také
automatická výroba malých až velkých sérií. „Automatizovaný stroj
NLX 2500 pracuje tak ekonomicky,
že můžeme vzít objednávky, které
by jinak byly zadány u zahraničních
dodavatelů,“ vysvětlil Maik Maske
a dodal: „vyrábíme neobyčejně složité
a vysoce kvalitní díly, což nám umožňuje uspokojit ty zákazníky, pro které
punc německé výroby zůstává důležitým faktorem.“
Důsledné používání strojů od DMG
MORI a jejich jednotné řízení jsou dalšími výhodami firmy. Zaměstnanci se
mohou flexibilně přesouvat od jednoho
stroje k druhému. „To, že řízení MAPPS
je stejné pro všechny stroje a ESPRIT se
vždy používá pro programování, znamená vysokou úroveň uživatelského
komfortu,“ řekl Michael Maske.
Dosavadní vývoj společnosti Maske je jasným znamením, že tato firma
sleduje strategii růstu. Počet zaměstnanců vzrostl ze 17 v roce 2000 na
dnešních 90. Výrobní zóna se rozšířila
na úctyhodných 3000 m2. A přírůstky
strojového parku hovoří samy za sebe.
Dokonce ani období krize z posledních
let neměly na společnost žádný dopad,
protože všichni její spokojení zákazníci
pocházejí z odvětví orientovaných na
budoucnost.
www.cnc-maske.de

Společnost DMG MORI Systems navrhla manipulační systém
NLX 2500 WH 10 top pro obrobky o hmotnosti až 12 kg, takže pro
paletu dílů společnosti Maske je ideální

Stroj NMV 3000 DCG, který je vybaven 34 paletami, pracuje z větší
části samostatně

Inovace je nosným faktorem úspěchu
Společnost LINET spol. s r. o. je předním světovým výrobcem zdravotnických lůžek. Na lůžkách LINET, která se
v Želevčicích u Slaného vyrábějí již od
roku 1990, se dnes léčí pacienti ve více
než 100 zemích světa. Firma LINET je
považována za technologického lídra,
který udává trend, a je zmíněna i v publikaci Masters of Innovatio, kde jsou na
základě průzkumu poradenské firmy
A. T. Kearney zveřejněny nejpokrokovější firmy světa. LINET se tak ocitl ve
společnosti takových gigantů, jako jsou
například Ferrari či Coca-Cola.
Za světovým úspěchem společnosti
LINET stojí bezesporu inovace a špičkové technologie, které by nebylo možno
bez pomoci konstruování v 3D vyrobit.
Pro tvorbu vysoce funkčních, moderních a estetických výrobků je nezbytné
využívat konstruování ve 3D. LINET
používá již téměř 20 let konstrukční
CAD systém Solid Edge od Siemens
PLM Software.

Solid Edge se stal nedílnou součástí
celého vývojového cyklu, který začíná
designérskou a funkční studií. V systému se vytvářejí tvarově složité 3D
modely a zpracovávají dílenské výkresy. V každém okamžiku je také možné
virtuálně prezentovat finální výrobek.
Díky využívání softwaru Solid Edge
společnost LINET významně zkrátila
vývojový cyklus, a zajistila si tak náskok před globální konkurencí.
Solid Edge je komplexní hybridní 2D/3D
CAD systém, který využívá synchronní
technologii pro zrychlení konstrukce,
snadnější provádění změn a vylepšené
opětovné použití importovaných dat,
vyvinutý a dodávaný firmou Siemens
PLM Software. Solid Edge díky dokonalejšímu modelování a návrhu dílů i sestav
a transparentní správě dat usnadňuje návrh výrobků a pomáhá uvádět inovativní
výrobky rychleji na trh. Vývojáři si jej oblíbili především z důvodu jednoduchosti
ovládání a uživatelské přívětivosti.
/f/
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Nejlevnější automatické
monitorování teploty v lednicích
V nemocnicích a laboratořích má měření a dokumentace teploty v lednicích maximální prioritu. Například léčiva a krevní konzervy
potřebují dodržení definované teploty, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Mnohde se tyto hodnoty ještě zapisují ručně nebo
poloautomaticky. Přitom plně automatické systémy jsou již díky moderních technologiím velmi dostupné.

M

onitorování teploty v ledni
cích může být provedeno ně
kolika způsoby:
▸ teploměr a manuální zapisování na
měřených hodnot
▸ datalogger, který bude v pravidelných
intervalech vyčítán připojením k PC
▸ Měřicí ústředna s připojenými rádio
vými senzory nebo senzory s dráto
vým připojením
▸ WiFi dataloggery a centrální úložiště
na privátním místě na internetu, tzv.
cloudu.

Každý monitorovací systém má své
výhody a nevýhodu. Nový monitoro
vací systém testo SaverisTM 2 se skládá
z WiFi dataloggerů a centrálního úloži
ště. Díky využití WiFi signálu je velice
dostupná instalace těchto datalog
gerů například jeden WiFi datalogger
měřící teplotu je možné pořídit již za
cenu 3830 Kč bez DPH. K takovémuto
dataloggeru již není potřeba žádných
dalších speciálních komponent.
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Sledování teploty
v laboratorních lednicích

Při skladování biologických preparátů
je rozhodující důsledné dodržování
odpovídajících teplotních podmí
nek – protože pouze tak je zaručeno,
že všechny parametry látek zůstanou
zachovány. Systém monitorování na
měřených dat WiFi dataloggery testo
SaverisTM 2 je optimálně vhodný k to
muto účelu: spolehlivě a přesně sleduje
teplotu v laboratorních lednicích a na
bízí vysokou míru bezpečnosti díky ar
chivaci dat a automatickému spuštění
alarmu při narušení hraničních hodnot.
Systém WiFi dataloggerů testo Save
risTM 2 dává osobám zodpovědným za
kvalitu k dispozici bezpečný a flexibilní
systém monitorování měřených dat.
Testo SaverisTM 2 automaticky měří,
kontroluje a ukládá všechny kritické
parametry při výrobě a skladování
produktů získávaných z krve. Jeho
rozsáhlý management alarmu oka
mžitě hlásí pomocí SMS nebo emailu

narušení hraničních hodnot a umož
ňuje při poruchách rychlý zásah.

Tvorba protokolů
u WiFi dataloggerů

Díky uložení dat na centrálním serveru
je možné vytvářet protokol z naměře
ných hodnot zcela automaticky. Tím je
velice usnadněna práce, automaticky

vytvořené zprávy jsou odesílány au
tomatiky nastaveným příjemcům na
email a to v intervalu denně / týdně /
měsíčně. Nastavení protokolů a ovlá
dání celého systému probíhá prostřed
nictvím běžného internetového pro
hlížeče. Nastavení taktu měření, taktu
odesílání naměřených hodnot, alarmo
vých hodnot a podobně.

Porovnání WiFi dataloggerů SaverisTM 2 s klasickými dataloggery
nový WiFi datalogger testo SaverisTM 2

běžné dataloggery

tvorba zpráv

automatické možnost automatického
odesílání na zvolený e-mail

nutnost manuální tvorby zprávy v PC

překročení nastavených alarmů

SMS na mobil, nebo e-mail

pouze indikace na dataloggeru

informace o vybitých bateriích

SMS nebo e-mail

pouze indikace na dataloggeru

vyčítání dat

pohodlné přes internet odkudkoliv

manuální připojování k jednotlivým
dataloggerům

možnost externího napájení

ano

pouze baterie

počet uživatelů

nahlížení na naměřené hodnoty přes
internetový prohlížeč pro více uživatelů

možnost nahlížet pouze pro jednu osobu

instalace podpůrného softwaru

nevyžaduje

nutná instalace PC programu

WiFi síť s připojením na internet

vyžaduje

nevyžaduje

měření

Díky používání WiFi dataloggerů testo SaverisTM 2 se mohou zaměstnanci laboratoře věnovat
pouze svojí práci
WiFi dataloggery jsou napájeny běžnými bateriemi velikosti AA. Při použití
kvalitních lithiových baterií je možné
docílit i ročního provozu bez nutnosti
výměny baterií. Je možné nastavit také
alarmové hlášení, pokud má baterie již
nízkou kapacitu.
V případě potřeby je možné WiFi datalogger napájet pomocí síťového adaptéru. Baterie nejsou v tomto případě
vybíjeny. Pak je možné zajistit odeslání
alarmu v případě výpadku elektrické
energie. To se může velice hodit, protože pokud vypadne napájení lednice, je
potřeba to včas řešit.

Cloudové úložiště
na internetu zdarma

Společnost Testo provozuje na své
náklady servery pro ukládání naměřených hodnot. Jsou k dispozici dvě
varianty Basic a Advanced. Varianta
Basic bude vždy zdarma, varianta
Advanced bude zpoplatněna částkou cca 30 korun za měsíc na jeden
datalogger.

Pokud se nový majitel WiFi dataloggeru testo SaverisTM 2 zaregistruje do
cloudu do konce roku 2015, získá verzi
Advanced zdarma až do dubna 2019.
Pro nahlížení na naměřené hodnoty
a ovládání celého systému WiFi dataloggerů je možné použít libovolného zařízení s internetovým prohlížečem, jako
je počítač, tablet nebo chytrý telefon.
Případová studie – příklady možností úspory díky použití WiFi dataloggerů testo SaverisTM 2
Řekněme, že používáte 20 klasických dataloggerů pro monitorování teploty v lednicích ve zdravotnické laboratoři. Dataloggery vyčítáte jednou týdně připojením ke
svému počítači a následně vytvoříte protokol. Čas potřebný pro vyčtení jednoho
dataloggeru je cca 10 minut (zahrnuje demontáž dataloggeru, jeho připojení k PC,
vyčtení dat a tvorbu protokolu). Ročně
je tak potřeba 20*52*10/60 = 173 hodin
práce jedné osoby. Náklady na vyčítání
dataloggerů vás tak stojí v nákladech na
zaměstnance přibližně 40 000 Kč ročně.

Rizika spojená s používáním klasických dataloggerů
▸ o hodnotách mimo povolené meze se
dozvíte se zpožděním a obsah lednice
již může být nepoužitelný
▸ lidský faktor může způsobit zmatky
v dokumentaci.
U WiFi dataloggerů testo SaverisTM 2
Vám protokoly z měření automaticky
přijdou každý den / týden / měsíc na
váš e-mail. Stačí je pouze uložit nebo
vytisknout.
O překročení nastavených hraničních
hodnot se dozvíte obdržením SMS
zprávy nebo e-mailu. Pokud nebude
WiFi datalogger z jakéhokoliv důvodu
komunikovat (například zastínění rá-

Testo WiFi
datalogger
SaverisTM 2 T1

diového signálu WiFi, výpadek WiFi),
můžete o tom být také informováni
prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Testo, s. r. o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700, fax: 222 266 748
e-mail: info@testo.cz
internet: www.testo.cz

Náklady na pořízení dvaceti zcela nových WiFi dataloggerů testo SaverisTM 2 T1
se Vám vrátí již dříve než za 2 roky!

Využití WiFi dataloggerů
ve zdravotnické laboratoři

Kontrola teploty v lednicích
a mrazicích boxech

Monitoring teploty prostředí
v prostoru lékárny
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Neinvazivní metoda měření
koncentrace glukózy
Diabetes, česky nazývaný cukrovka či úplavice cukrová, označuje skupinu heterogenních onemocnění a komplikací, které jsou
nejčastěji spojeny se zvýšenou hladinou krevního cukru. Cukr si lze v lidském těle představit jako primární palivo, jehož spalováním
naše buňky získávají energii nezbytnou k životu. V podstatě se jedná o nenahraditelný zdroj energie. Jenže ho v těle nesmí být ani moc
ani málo. Jeho koncentrace v krvi, tzv. glykémie, se má u zdravého člověka pohybovat v rozmezí 4,4–6,1 mmol/l. Mimo tyto meze totiž
poškozuje různé orgány – oči, nohy, nervový systém, ledviny, srdce… V krajním případě diabetes akutně ohrožuje i na životě (tzv. hypoči hyperglykemický šok).

Symptomy diabetu mellitu prvního
typu byly známé přes 3000 let, ale
až do 20. století byla prognóza vždy
fatální. Za nejstarší zmínku o diabetu
se považuje Ebersův papyrus z doby
1550 př. n. l. Popisuje průvodní jevy
neléčeného diabetu – příliš časté močení, častá žízeň a razantní úbytek váhy.
V druhém století n. l. Aretaues z Kappadokie popsal diabetes následovně:
Diabetes je hrozné trápení, ač nepříliš
časté, mění maso a kosti v moč. Pacienti
vypouštějí neustávající proud vody, jako
když se otevře akvadukt. Jejich život je
krátký, nepříjemný a bolestivý, žízeň je
neuhasitelná, pijí nadměrně a neúměrně
k velkému množství moči. Když jenom
na chvíli přestanou pít, jejich ústa vysychají na prach a těla schnou, vnitřnosti
hoří jako spálené. Zažívají nevolnost,
neklidnou a spalující žízeň a v krátké
době umírají.
Aretaus z Kappadokie, 2. stol. n. l.
Moč diabetiků přitahovala mravence
a mouchy. V roce 1815 Eugene Chevreul prokázal, že moč diabetiků obsahuje glukózu – cukr. V roce 1889 Oscar
Minkowski a Joseph von Mering zpo-
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zorovali, že psi s vyjmutou slinivkou
vykazují symptomy diabetu. V roce
1920 Frederick Banting došel k závěru,
že sekrety slinivky regulují hladinu glukózy v krvi. Nicméně až do roku 1922
zůstávala prognóza vždy a bez vyhnutí
fatální.
11. leden 1922, teprve 14letý Leonard
Thompson umírá na nemocničním lůžku v Toronto General Hospital. Ten den
dostal první injekci inzulínu – jednoho
ze sekretů slinivky. V té době děti umíraly na diabetickou ketoacidózu, většinou ležely v kómatu v nemocničních
pokojích, u jejichž postelí rodiče očekávali nevyhnutelnou smrt svých dětí.
To se změnilo, když Frederick Banting,
Charles Bent a James Collip podali první injekce inzulínu, a rodiče uviděli své
děti opět otevřít oči.
V následujících 90 letech věda ušla
dlouhou cestu a diabetici dnes žijí poměrně normální a dlouhý život. Bohužel, diabetes stále nelze vyléčit a stala
se z něj jedna z nejhorších civilizačních
nemocí. Jen za rok 2014 zemřelo na diabetes 4,9 miliónu lidí, tj. každých cca
7 sekund zemřel jeden člověk na diabetes. Celosvětově trpí diabetem nejméně 387 miliónu lidí, přičemž polovina
o své nemoci ani neví. Diabetes je tichá

Výřez výpočtu koncentrace glukózy v krvi během spánku
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~
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nemoc, jejíž příznaky se několik desítek
let neprojevují – dokud není pozdě. Do
roku 2035 se očekává nárůst o dalších
205 miliónů nemocných.

Dnešní léčba

Existuje celá řada léčiv pro boj s diabetem, jejichž princip akce je celkem
rozsáhlý. Ale pokud selhávají, léčba se
nakonec uchýlí k dávkování inzulínu.
Inzulín je hormon vylučovaný slinivkou, který podporuje utilizaci glukózy
buňkami. Z tohoto pohledu se rozlišují
dva nejčastější typy diabetu. Typ 1 je
autoimunitní onemocnění. Ničí beta
buňky slinivky, které produkují inzulín.
Typ 2 je dán spíše genetickými predispozicemi, nadváhou a nízkou pohybovou aktivitou. Vyznačuje se inzulínovou rezistencí. Buňky pro svou činnost
vyžadují mnohem více inzulínu než
normálně. Vedle typů 1 a 2 existuje ještě
např. diabetes ze zranění či těhotenský
diabetes.
Základem léčby diabetu je, aby ošetřující lékař měl představu o tom, jak
vypadá tzv. glykemický profil jeho
pacienta. Zlatým standardem je odběr krve, kdy se v odebraném vzorku
určí koncentrace glukózy. Jenomže
odebrání vzorku krve není příjemné.
Ani k léčbě motivovaný pacient ho
nebude chtít dělat často. Motivovaný
pacient si krev odebere cca 5× denně.
Důležité změny glykémie tak mohou
uniknout pozornosti. Přitom je koncentrace glukózy v krvi důležitým
ukazatelem, protože z krve se glukóza

distribuuje orgánům. Zejména na glukóze závislém mozku, který má zásoby glukózy jen na pár minut.
Technickým pokrokem v léčbě diabetu se proto stala minimálně invazivní
technika známá jako systém kontinuálního měření koncentrace glukózy. Tento systém poskytuje údaj o koncentraci
glukózy každých 5 minut. Tato koncentrace není měřena v krvi, ale v podkoží.
Protože tělo vnímá senzor umístěný
v podkoží jako cizí těleso, snaží se ho
zbavit. Sensor má proto omezenou životnost, cca týden, a je třeba ho čas od
času kalibrovat. Takže když lékař po
týdnu získá kontinuální obraz koncentrace glukózy v podkoží, vyvstává zde
netriviální otázka, jak ho transformovat
na kontinuální obraz koncentrace glukózy v krvi?
Ačkoliv na sobě obě koncentrace
v krvi i podkoží vzájemně závisí, jedná
se o nelineární závislost. Kontinuální koncentraci glukózy v krvi nelze
vždy intuitivně odhadnout na základě
pacientových samoměření.

Model dynamiky glukózy

Moderní technika sice umožňuje měřit téměř cokoliv a kdekoliv v lidském
těle, ale musíme rozlišit mezi specializovaným výkonem v nemocnici a každodenním životem diabetika. Ačkoliv
by nám např. pozitronová emisní tomografie umožnila změřit koncentraci
„označkované glukózy“ v různých částech těla, v běžném životě budeme mít
k dispozici pouze sporadicky naměřené

měření
koncentrace glukózy v krvi a kontinuálně měřenou koncentraci glukózy
v podkoží.
Existuje několik modelů dynamiky
glukózy v lidském těle. Každý model má však nějakou nevýhodu. Buď
vyžaduje data, které nelze v běžném
životě změřit, jedná se o čistě statistickou metodu bez vazby na fyziologické
děje, některý jev je příliš zjednodušený,
nebo existují takové naměřené sekvence koncentrací glukózy, pro které
daný model neplatí. Proto jsme vyvi-

nuli nový model, který je založený na
modelu transportu glukózy a zároveň
neodporuje žádným doposud naměřeným sekvencím koncentrací glukózy.
Z technického pohledu jsme se
ovšem dobrali k netriviální záležitosti,
kterou je určení parametrů modelu.
Jedná se totiž o složené nelineární, diferenciální funkce nad biologickými
časovými řadami. A ty jsou ovlivněny
celou řadou faktorů, které nemusíme
ani znát. I přesto se nám podařilo najít
tzv. výchozí řešení a vyvinout algorit-

mus, který dokáže identifikovat optimální hodnoty pro každého pacienta,
a to v reálném čase.

Portál

Díky pokroku v metodách řešení parametrů modelu dynamiky glukózy jsme
dokázali vytvořit systém, který mohou
začátkem roku 2016 začít využívat pacienti i lékaři. Systém kontinuálního
měření umožňuje exportovat naměřená data do souboru. V tomto souboru
jsou obvykle i koncentrace naměřené

v krvi, použité např. ke kalibraci sensoru v podkoží. Tento soubor nahrají na
náš portál a po krátké chvilce počítání
se mohou podívat na vypočítaný kontinuální obraz glykémie, který si lze si
uložit i k sobě na disk. To celé lze udělat
jak anonymně, tak i jako registrovaný
uživatel. Ten pak získá další řadu výhod,
např. přehled o již dříve vypočítaných
průbězích glykémie.
Portál najdete na internetové adrese
http://diabetes.zcu.cz, kde se těšíme
na Vaši zpětnou vazbu.

Systém na monitorování dávek
radiace v reálném čase od RaySafe
Společnost Unfors RaySafei2, Fluke Biomedical, instruovala na 30. zasedání Evropské kardiovaskulární a intervenční radiologické
společnosti, které se konalo v září v Lisabonu, intervenční radiology jak měřit a snižovat radiační dávky v laboratořích vystavených
vysokým dávkám záření. Při té příležitosti byl představen Dozimetr RaySafe i2.

Ú

častníci CIRSE se na mítinku
dozvěděli o významných výhodách, které může systém RaySafe i2 nabídnout intervenčním radiologům, elektrofyziologům, intervenčním
kardiologům a jinému klinickému
personálu za účelem snížení radiační
dávky. Nadměrná radiace je spojována
s rozvojem nebezpečných zdravotních
problémů, jako je šedý zákal a dokonce
nádory mozku. Aktivní dozimetrický
systém RaySafe i2 poskytuje informace
v reálném čase ohledně osobní radiační
expozice, což umožňuje lékařskému
personálu změnit své chování za účelem minimalizace jejich expozice.
„Na základě své vlastní zkušenosti
s prací s ionizujícím zářením během
své kariéry mám pocit, že je zásadní,
aby lékaři, zdravotní sestry, ale také
ředitelé nemocnic rozuměli závažným zdravotním důsledkům, které
mohou souviset a také souvisí s dlouhodobou radiační expozicí,“ uvedl
profesor Böckler z oddělení vaskulární a endovaskulární chirurgie Fakultní
nemocnice v Heidelbergu. „Evropská
zdravotnická zařízení jsou průkopníky v ochraně proti nepříjemným

zdravotním dopadům, které souvisejí
s nadměrnou expozicí radiaci, a hledala způsoby, které mohou chránit proti
tomuto typu expozice a zvýšit povědomí prostřednictvím pokročilých
technologií, jako je RaySafe i2.“

RaySafe Dose Hero

Nově v tomto roce budou mít všichni
účastnicí zasedání příležitost si zahrát
na „Hrdinu dávky RaySafe (RaySafe
Dose Hero)“. RaySafe vytvořila rychlou interaktivní hru ovládanou přes
Xbox-Kinect k testování schopnosti
účastníků CIRSE virtuálně pomoci
chirurgovi a zároveň se vyhnout expozici nadměrné radiace. V prvním kole
musí hráč sesbírat nástroje a předat je
během procedury chirurgovi, tedy pohybovat se po místnosti a v různých
bodech se setkávat s radiací. Během
druhého kola hráč obdrží z RaySafe
i2 zpětnou vazbu o dávce v reálném
čase, což ho/ji vzdělává v tom, jaké expozici byl/a vystaven/a během jediné
procedury.
„Zjistili jsme, že povědomí o zbytečné radiační expozici zdravotnického
personálu v nemocnicích a na klinikách je malé. Zavedli jsme proto hru
RaySafe Dose Hero, aby návštěvníci
mohli vidět vlastní měření v reálném
čase z RaySafe i2,“ uvedl Bart LeClou,
ředitel obchodní oblasti „Osobní dozimetrie“ ve Unfors RaySafe. „Systém
i2 poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, aby mohl být proveden nápravný
krok za účelem pomoci každému
člověku na operačním sále. Z rentgenových laboratoří je třeba v zájmu
lékařů a jejich týmů vytvořit bezpeč-

né místo a my jsme zde, abychom jim
v tom pomohli.“

Fluke Biomedical

Fluke Biomedical je výrobce testovacího a měřicího zařízení a služeb
pro zdravotnický průmysl. Poskytuje
služby technikům z oblasti biomedicíny, lékařům, onkologům a odborníkům na radiační bezpečnost a šíří
osvětu stále většímu počtu zdravotnických pracovníků a odborníků v oblasti bezpečnosti práce s radiačními
látkami.

Unfors RaySafe, Inc.

Unfors RaySafe je předním výrobcem
nástrojů pro zajištění kvality a servis
diagnostického rentgenového zařízení
a řešení pro monitorování dávek v reálném čase pro laboratoře vystavené vysokým dávkám. Dnes produkty RaySafe používají tisíce spokojených lékařů,
servisních techniků, techniků v oblasti
biomedicíny, vládní inspektoři a velcí
výrobci kvalitních rentgenových strojů
na celém světě.
www.flukebiomedical.com
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Sdílený přístup
ke zdravotnické dokumentaci
Lepší přístup ke klinickým datům z různých nemocnic a systémů pomůže farmaceutickým firmám urychlit fázi klinického testování
a snížit náklady spojené s uvedením nového produktu na trh.

S

trategickým úkolem ve farmaceu
tických a biologických vědách
je urychlit klinický výzkum, aby
bylo možné snížit celkové náklady na
výzkum a vývoj a zároveň přinášet
inovativní produkty pro léčbu paci
entů. Většina farmaceutických firem
a smluvních výzkumných organizací
uznává, že omezené množství i kvalita
dat o pacientech představují hlavní pro
blém, který způsobuje nárůst nákladů
a zpomaluje fázi klinického testování
nových léčiv a léčebných postupů.
Základním problémem je nedostateč
né sdílení a přístup k propojené, úplné
a spolehlivé zdravotnické dokumentaci
z různých nemocnic a zdravotnických
organizací, obcí i celých států.
Řešením je vytvořit ekosystém pro
klinické testy založený na platformě pro
zdravotnickou informatiku doplněné
dalšími nástroji, které umožní přístup
k datům z nemocnic i od ostatních posky
tovatelů zdravotní péče a jejich využití.
Takový systém umožní výzkumným pra
covníkům rychleji zhodnotit proveditel
nost experimentu dle zpracovaného pro
tokolu, vytipovat mezi pacienty vhodné
kandidáty na klinické testy a požádat je
o spolupráci, sledovat pacienty, kteří se
účastní klinického testování, a provádět
observační studie poté, kdy byly léčiva,
postup či přístroj uvedeny na trh.

Problémy současného
klinického testování

Nedostupnost informací o pacientech
ztěžuje klinický výzkum ve všech fá
zích klinického testování, od zjišťová
ní proveditelnosti experimentu přes
zvolení místa testování a vytipování
pacientů a jejich nábor až po observač
ní studie. V současnosti jsou záznamy
o pacientech ukládány do nesourodých
systémů v různých zdravotnických
zařízeních a vyskytují se v celé řadě
formátů. Data též mohou být ve více ja
zycích, používat různou zdravotnickou
terminologii a podléhat odlišným práv
ním úpravám a pravidlům na ochranu
soukromí. A i přesto, že některé nemoc
nice provozují zdravotnické informační
systémy s možností vyhledávání, ne
existuje žádný systém, jehož součástí
by byli všichni účastníci různých zdra
votnických systémů, na různých trzích
nebo v různých zemích.
Důležitou roli tak hrají projekty jako
European Medical Information Frame
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work (EMIF), které sdružují organizace
do jednotné informační sítě a umož
ňují získávat klinická data z velkého
množství zdrojů. Každé takové řešení
poskytující přístup ke klinickým da
tům o pacientech pro účely výzkumu
musí být propojeným, interoperabil
ním informačním ekosystémem, který
propojuje farmaceutické společnosti,
smluvní výzkumné organizace a zdra
votnické organizace. Osvědčují se už
i pilotní projekty, při jejichž realizaci
se jasně ukázala potřeba komerčního
řešení. Například nový systém britské
Národní zdravotní služby (National
Health Service, NHS), který má umož
ňovat centrální ukládání a sdílení ano
nymních údajů o pacientech, aby je
bylo možno využívat pro zlepšování
zdravotní péče a k výzkumným úče
lům. V Evropě pak spolupráci mezi
klíčovými subjekty podílejícími se na
výzkumu ve zdravotnictví usnadňuje
iniciativa Innovative Medicines Initia
tive (IMI) a v rámci dalšího partnerské
ho projektu Electronic Health Records
for Clinical Research (EHR4CR) se
nyní integruje již 11 nemocnic a 10 far

maceutických společností v sedmi
evropských zemích. Cílem je předvést
interoperabilní fungování a možnost
využívat data o pacientech pro klinický
výzkum na nadnárodní úrovni.

Platforma pro zdravotnickou
informatiku

Výše uvedené projekty pomohly defi
novat požadavky, které musí komerční
řešení splňovat, aby dokázalo posky
tovat zdravotnickou dokumentaci pro
účely výzkumu, bylo schopné dodat
požadovaný soubor dat obsahující
vyčerpávající informace o pacientech,
a umožnilo tak zrychlit proces klinic
kého testování. A protože žádný pro
dejce či technologie nejsou sami o sobě
schopni vyřešit všechny aspekty použí
vání a sdílení dat pro klinický výzkum,
základním prvkem řešení, které má
splňovat stanovené požadavky, musí
být platforma pro zdravotnickou infor
matiku. Taková platforma nabízí po
kročilé technologie nezbytné pro inter
operabilitu systémů a pro to, aby bylo
možno vytvářet propojenou, detailní,
spolehlivou a aktuální zdravotnickou

dokumentaci, která sloučí všechna kli
nická data o pacientovi z nesourodých
systémů a umístění a zároveň zajistí
bezpečnost dat a poskytne nástroje pro
kontrolu přístupu do systému.
Zmíněnými základními požadavky
tedy jsou překonání potíží v sémantické
interoperabilitě, které vznikají díky pou
žívání různých jazyků, datových mode
lů a systémů, bezpečnost dat a ochrana
osobních údajů vč. dodržovaní práv
ních předpisů příslušných zemí, kvalita
a úplnost dat a schopnost vyhodnoco
vat jak strukturovaná, tak nestrukturo
vaná data. Současně musí být platforma
využitelná pro celou řadu obchodních
záměrů a musí být přínosem pro celý
ekosystém klinických testů – pro farma
ceutické, biomedicínské a biotechnolo
gické společnosti, smluvní výzkumné
společnosti, plátce, poskytovatele péče
a pacienty – a její komponenty musejí
být využitelné v různých fázích klinic
kých testů, adaptabilní, opakovaně po
užitelné a standardizované.
Martin Zubek
www.intersystems.cz
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Velké úspěchy v diagnostice a léčbě
Parkinsonovy nemoci
Laboratoř analýzy onemocnění mozku (BDALab), která vznikla v rámci Centra SIX VUT v Brně, se již sedm let zabývá výzkumem
neinvazivní analýzy neurologických onemocnění, jako je především Parkinsonova nemoc, zvláště pak jejich automatizovanou
diagnózou a odhadem progrese. Dnes vědci dodávají z laboratoře BDALab své systémy do nemocnic a výzkumných týmů ve
Španělsku, Izraeli, Francii a samozřejmě v České republice.

P

arkinsonova nemoc je nevyléčitelným onemocněním centrální
nervové soustavy, které přímo
souvisí s úbytkem nervových buněk
produkujících dopamin, látku zajišťující přenos signálů mezi nervovými
buňkami. Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně přestává
kontrolovat svoje pohyby. Poruchy
motorického systému se navenek projevují mimovolními pohyby, neovladatelným třesem, nebo naopak naprostou
ztuhlostí. Nemocí trpí 15 tisíc Čechů.
Nejznámější osobností trpící touto nemocí je oblíbený americký herec Michael J. Fox, který bojuje s projevy nemoci již od neuvěřitelných 30 let.
V současnosti je pozornost věnována
v rámci projektu ADWICE (Advanced
Wireless Technologies for Clever Engineering), zaměřeného mj. na nové
aplikace bezdrátové komunikace např.
v oblasti biomedicínského inženýrství,
především transferu vyvinutých technologií do oblasti telemedicíny a elektronického zdravotnictví (eHealth). „Již
za několik let by tak laboratoř BDALab
mohla dodávat speciální bezdrátové
senzory na tělo nebo aplikace do smart
zařízení, pomocí nichž by bylo možné zdraví pacientů sledovat vzdáleně
a v pohodlí jejich domovů,“ upřesňuje Jiří Mekyska, vedoucí laboratoře.
Cílem práce vědců z Centra SIX není
však nahrazení práce neurologů nebo
klinických psychologů. Snahou je poskytnout rychlé, levné, neinvazivní
a hlavně objektivní metody, které by
umožnily efektivní léčbu a maximálně
prodloužily život pacientů.

psaného písma jako další možnosti diagnostiky Parkinsonovy nemoci. Jedná
se o poměrně jednoduchou metodu,
kdy pacient pomocí speciální inkoustového pera na papír napíše větu nebo
nakreslí spirálu a systém opět kvantifikuje různé klinické příznaky a odhadne
progresi onemocnění.
Nadějí do budoucna by se pro některé
z nemocných s Parkinsonovou nemocí
mohla stát i elektrofyziologická léčba
pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace. „Speciální cívka se
přikládá nad určitou část mozku a silným magnetickým polem se zde indukuje elektrický potenciál. Výhodou je,
že se jedná o neinvazivní léčbu, která
by mohla sloužit jako doplněk dnes
užívaných léků, jako je dopamin, který
po čase přestává mít vliv právě na řeč,“
popsal Jiří Mekyska.
Existuje ještě celá řada projektů, kterými se členové BDALabu zabývají,
od analýzy pacientů s Alzheimerovou
chorobou až po systém diagnostiky
poruchy polykání, tzv. dysfágie, která
v neléčených případech může způsobit až smrt. Aktivity BDALabu spadají
do aplikovaného, popř. základního výzkumu, veškeré metody se však testují
na pacientech, v reálných podmínkách
nemocnic a pracuje se na jejich širším
nasazení a implementaci do zaběhlých
diagnostických postupů.

Počítačový systém odhalí
příznaky nemoci s 90% přesností

Nejvýznamnější úspěchy dosud brněnský tým zaznamenal při vývoji metod
pro diagnostiku i léčbu této nemoci.
U většiny pacientů s touto nemocí je
totiž možné pozorovat poruchu řeči.
Nemocní mluví potichu, monotónně,
mají narušenou artikulaci i plynulost
řeči, k horšímu se mění i kvalita hlasu.
„Úzce spolupracujeme i se skupinou
Aplikované neurovědy CEITEC prof.
Ireny Rektorové z Fakultní nemocnice
u svaté Anny. Výsledkem je vytvoření
počítačového systému, který právě na
základě řeči dokáže automaticky diagnostikovat Parkinsonovu nemoc, a to
s více jak devadesátiprocentní úspěšností. Stejný systém lze využít i k odhadu míry postižení či zhoršení kognitivních funkcí stejně jako ke sledování

progrese nemoci nebo naopak k účinnosti léčby,“ přiblížil Zdeněk Smékal,
spoluzakladatel BDALabu. Stačí, aby
pacient do mikrofonu vyslovil prodlouženou samohlásku, nebo chvíli mluvil
o svých koníčcích, a systém automaticky rozpozná, jestli se u řečníka vyskytují některé příznaky Parkinsonovy
nemoci, popř. v jakém stádiu onemocnění se pacient nachází. „To samozřejmě neurologům šetří drahocenný čas
i peníze. Především možnost odhadu
stádia tohoto onemocnění je v dnešní době velmi důležitá, protože i když
není nemoc vyléčitelná, mají lékaři již
různé možnosti, jak utlumit příznaky
a zpomalit její průběh. Aby byla ale léčba efektivní, musí být známo, v jakém
stádiu se pacient nachází,“ dodal Jiří
Mekyska. Kromě řeči se tým BDALab
zaměřuje i na analýzu kresby nebo

www.vutbr.cz

Projekt ADWICE
Projekt Advanced Wireless Technologies for Clever Engineering
(ADWICE) podporuje odbornou
spolupráci mezi Centrem SIX – Centrem senzorických, informačních
a komunikačních systémů VUT
v Brně a Technickou univerzitou ve
Vídni (katedrou telekomunikací).
Projekt by měl podpořit vytvoření
excelentního výzkumného tandemu, jehož tvůrčí činnost podpoří
inovace ve firmách, jejichž podnikání souvisí s inženýrskými disciplínami (od strojírenství přes informatiku po biomedicínské aplikace).
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Zdravotnická platforma pro
analýzu lékařských dat
Současný zdravotnický systém čelí mnoha ekonomickým a demografickým výzvám. Je proto potřeba vyvíjet nové způsoby, které
umožní zlepšovat technologii a rozšiřovat odborné znalosti, jež pomohou lidem žít zdravěji. Veškerá data o zdravotním stavu, klinickém,
genomickém, behaviorálním a sociálním kontextu jsou dnes dostupná v rozsáhlých databázích, chybí však ucelený pohled na potřeby
konkrétních jednotlivců. Lékařské snímky jsou zatím největším a nejrychleji se rozrůstajícím zdrojem dat ve zdravotnictví a možná
i na světě. Výzkumníci společnosti IBM odhadují, že tvoří nejméně 90 % všech existujících lékařských údajů. Nástroje, které pomohou
klinickým lékařům extrahovat poznatky z lékařských snímků, jsou však stále velmi omezené a většina analýz je prováděna manuálně.
IBM Watson Health

Watson je první komerčně dostupná
kognitivní technologie, která předsta
vuje novou éru výpočetní techniky.
Tento systém funguje prostřednic
tvím cloudu a je schopen analyzovat
velké objemy dat. Chápe složité otázky
položené v přirozeném jazyce a navr
huje odpovědi založené na důkazech.
Technologie se neustále učí a v průbě
hu času získává hodnotu a nové zna
losti z předchozích interakcí. Watson
Health nedávno také získal schopnost
„vidět“, a to díky propojení pokroči
lých analytických nástrojů a kogni
tivních schopností s údaji a obrázky
získanými z lékařské platformy Merge
Healthcare Incorporated. Díky propo
jení s touto platformou může Watson
Health nabídnout pomoc při efektivní
identifikaci možných diagnóz a léč
by, a rovněž při monitorování nemocí
jako je rakovina, mrtvice a jiné srdeční
choroby.
Řešení IBM Watson Health pomáhá
zlepšovat a urychlovat lékařskou exper
tizu napříč zdravotnickými a sociálními
službami a usnadňuje spolupráci v rám
ci celé zdravotnické komunity. Cílem je

zlepšit způsob kontroly dat a zlepšit tak
zdravotní úroveň celé lidské populace.

Veškerá zdravotnická data
dostupná v cloudu

Zdravotnické organizace rovněž mo
hou využívat Watson Health Cloud pro
získávání nových poznatků z pohledu
pacienta, a to díky aktuálním i starším
obrázkům, elektronickým zdravotním
záznamům, údajům z nositelné elek
troniky a dalších dat v prostředí, kte
ré povoluje HIPAA (Health Insurance
Portability and Accountability Act).
S rostoucí prevalencí osobních fitness
trackerů, propojených zdravotnických
zařízení, kardiostimulátorů, defibrilá
torů a jiných senzorů, které shromaž
ďují informace v reálném čase, totiž
vygeneruje průměrný člověk za svůj
život více než jeden milion gigabajtů
dat souvisejících s jeho zdravotním
stavem. Takové množství údajů by
vydalo na více než 300 milionů knih.
Díky porovnání nových lékařských
snímků s obrazovou historií pacienta
i s populací pacientů s obdobnou dia
gnózou mohou zdravotnická zařízení
detekovat změny a anomálie. Výsled

ky generované Watsonem pomáhají
poskytovatelům zdravotní péče v ob
lasti radiologie, kardiologie, ortopedie
a oftalmologie individuálně přistu
povat k diagnóze, léčbě i sledování
jednotlivých pacientů. Watson Health
Cloud umožňuje veškeré informace
anonymizovat, sdílet a kombinovat
s dynamickým a neustále se rozrůsta
jícím objemem klinických, výzkum
ných a sociálních dat.
„Během doby, kdy se Watson vyvíjí, se
zabýváme více komplexními a smysluplnými problémy a analyzujeme větší a náročnější datové sety. Zdravotnické snímky
jsou nejsložitější datová sada a neexistuje
snad žádná důležitější oblast, ve které by
mohli vědci aplikovat strojové učení a kognitivní výpočty. Toto je pro ně skutečná
výzva – pomoci nám být zdravější a zlepšit
kvalitu našich životů,“ dodal John Kelly,
Senior Vice President, IBM Research and
Solutions Portfolio.

Globální spoluprací k vytvoření
komplexního systému

IBM na projektu Watson Health
spolupracuje s firmami Apple,
Johnson&Johnson a Medtronic. Firma
Apple poskytuje bezpečnou cloudo
vou platformu a analytické nástroje
pro HealthKit a ResearchKit. To umožní
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vložit zdravotní údaje do iOS aplikace
přímo pacientům a poskytnout tak
zdravotním pracovníkům bezpečné
řešení s otevřeným úložištěm dat.
Johnson&John son společně s IBM
pracuje na vytvoření inteligentního
systému zaměřeného na předoperační
a pooperační péči o pacienta, včetně
operací páteře a kloubních náhrad.
Jedná se o mobilní aplikaci, která má
přístup k Watson Health Cloud a vyu
žívá kognitivní schopnosti Watsona.
Společnost Medtronic pak bude vyu
žívat platformu Watson Health Cloud
k vytvoření vysoce personalizovaného
řešení pro pacienty s cukrovkou. Řešení
bude přijímat a analyzovat informace
o pacientovi z různých zařízení, včet
ně inzulinových pump a kontinuální
monitorace glykémie. Tyto informace
následně použije k poskytnutí persona
lizované strategie pacientům i lékařům.
Watson Health Cloud je nejnovější
technologií společnosti IBM, která se
bude v budoucnu dále vyvíjet a přiná
šet nová partnerství v globálním mě
řítku. Ambicí tohoto programu je lepší
zdravotní péče pro celých 8 miliard
obyvatel, poskytnutá jedincům, spo
lečnosti i globální ekonomice.
www.ibm.com/cz-cs/

software

Program na odstranění
tupozrakosti
Skupince pěti výzkumníků sestávající ze studentů Pardubické univerzity a lékařů dětského očního oddělení Nemocnice Pardubice se
podařilo vyvinout program pro rehabilitaci dětí s oční vadou zvanou amblyopie neboli tupozrakost. Velmi jednoduchou cestou se tak
léčba stává dostupnější, kvalitnější a pro děti poutavější. Systém ANNA je software vyvíjený pro tablety a kombinuje používání tabletu
a stylusu (pera pro tablet). Volná forma spolupráce prosta složitých smluv tak dala vzniknout evropsky i světově unikátnímu řešení.

N

ěkterou z očních vad trpí v současné době velké množství lidí
po celém světě. Výzkum dokazuje, že 80 % těchto vad je možné
léčit. Některé lze léčit jen chirurgicky,
některé konzervativními metodami,
tedy prostým cvičením či rehabilitací.
Nové poznatky přicházejí i v oblasti
konzervativní léčby. V minulosti byly
možnosti rehabilitace značně omezené
a výsledky stěží ověřitelné. Moderní
doba však přináší ideální zařízení pro
rehabilitaci očních vad – tablety.
K tupozrakosti čili amblyopii, laicky
také nemoci líného oka: dle různých
zdrojů trpí tímto onemocněním 3–4 %
lidí, přičemž postiženo bývá téměř výhradně pouze jedno z očí. Samotné onemocnění může probíhat bez příznaků,
nebo s některými viditelnými příznaky,
jako je šilhání nebo zavírání postiženého
oka. Nemoc vzniká již v raném dětském
věku (již v době vývoje zraku), například fyzickým problémem. V důsledku
fyzické vady dochází k tomu, že mozek
se nikdy nenaučí řádně využívat signály z oka (resp. signály z poškozeného
oka zcela potlačuje). Tupozrakost je tak
kombinovaná porucha oční a mozková.
Z tohoto plynou i možnosti její léčby,
které, jak bylo zjištěno, jsou možné jen
přibližně do 12 let věku dítěte, tedy v období, kdy je mozek ještě schopný osvojit
si základní smyslové vnímání.

Inspirováno Cambellovým
zrakovým stimulátorem

Vlastní produkt vychází ze starého
elektromechanického zařízení zvaného

Campbellův zrakový stimulátor, zkráceně CAM. Vyvinut byl ve spolupráci
s českými vědci již v polovině minulého století. Přestože se dnes již nevyrábí,
v některých zdravotnických zařízeních
stále slouží, neboť jeho léčebný účinek
nebyl donedávna překonán. Jednu
z jeho variant je možné vidět na obrázku vpravo..
Princip fungování je velmi jednoduchý. Zařízení je vybaveno sklíčkem, pod
kterým se pomalu otáčí kotouč s černobílými čtverečky, které jsou přes sklíčko
vidět. Kromě kotoučku je pod sklíčko
možné vložit jednoduchý obrázek. Na
sklíčko pak dětský pacient obkresluje.
Díky pohybu spodního kotoučku je
silně namáháno pacientovo oko, čímž
dochází k rehabilitaci.
Mezioborová syntéze mezi výpočetní technikou a elektromechanikou
umožnila vzkřísit tato kdysi revoluční
zařízení a znovu je dostat na výsluní.
Celý princip byl převeden na tablet
a rozšířen o mnoho pokročilých mechanismů. Z jednoduchých omalovánek se postupem času vyvinuly zajímavé hry pro děti všeho věku. Proces
rehabilitace tak přestal být pouhou
rutinou a stal se pro dětské pacienty
vítaným zpestřením.
Systém Anna je rodinami pacientů
oceňován především proto, že přináší všechny výhody moderní léčby.
Dětští pacienti procvičují oči naprosto přirozeným způsobem, bez stresu
nebo tlaku. Vysoká dostupnost je také
velkým lákadlem, reálně totiž ani nejdražší verze neznamená výdaj vyšší,

Campbellův zrakový stimulátor
než 2,80 Kč denně, což je v porovnání
s cenou zdraví skutečně malicherná
částka.
Samotné řešení získalo řadu prestižních ocenění, což dokládá, že výsledkem vývoje je opravdu sofistikovaný
a ověřený produkt. V roce 2013 byla
udělena mimořádná cena děkana Univerzity Pardubice. V dalším roce řešení
obdrželo mimořádnou cenu rektora za
významný počin ve výzkumu a inovacích, udělenou při příležitosti listopadového výročí Dne boje studentů
za svobodu a demokracii. Aplikace
zároveň získala opakovaně 1. místo
v přehlídce podnikatelských nápadů
v letech 2014 a 2015. V roce 2015 bylo
řešení nominováno na Cenu vlády České republiky za výzkum.

Annasoft: spin-off
studentského know-how

Anna, jak se programové řešení nazývá, vzniklo ze spolupráce studentů Univerzity Pardubice a tehdejší
Pardubické krajské nemocnice. Díky
iniciativě jednoho ze studentů a velké ochotně nemocničního personálu
bylo možné během několikaletého

vývoje vytvořit zařízení, které v Evropě, ani ve světě nemá obdoby. Dětské oddělení se díky spolupráci může
pyšnit také darem od studentů; dva
kusy moderních zařízení, které nahradily starý CAM, tak slouží k léčbě
dětských pacientů. Úspěchy řešení
však postupem času šly dále. Během
několika let se podařilo jednotlivé
licence rozšířit po České republice,
Rakousku, Slovensku a v Polsku.
V posledních měsících se díky kvalitnímu produktu zrodila nová firma,
jeden z prvních spin-offů studentského know-how v Pardubicích, nazvaná
po svém hlavním produktu Annasoft
(www.annasoft.cz).
Všichni mladí inovátoři tak věří,
že pokud se společnosti podaří
získat prostředky pro expanzi na
zahraniční trhy, mohou z důsledků
spolupráce tohoto mladého týmu
těžit milióny nemocných po celém
světě.

Petr Bartoš, ředitel a jednatel
společnosti Annasoft s. r. o.
Foto: oficiální zdroj
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Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny
v Brně se dějí velké věci
FNUSA-ICRC je vědecko-výzkumným centrem nové generace a zároveň veřejným centrem špičkové lékařské péče zaměřujícím se na
hledání nových metod, technologií a léčiv pro efektivní prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu kardiovaskulárních
a neurologických onemocnění. Ty se řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí v moderní společnosti. Centrum je budováno na základech
dlouholeté úspěšné spolupráce fakultní nemocnice s americkou Mayo Clinic a dalšími českými i zahraničními partnery. FNUSA-ICRC
kombinuje čtyři hlavní součásti: mezinárodní vědecko-výzkumné centrum, veřejné zdravotnické zařízení, mezinárodní vzdělávací
středisko a centrum pro průmyslovou spolupráci.

O

aktuálních aktivitách centra
jsme hovořili s René Samkem,
ředitelem pro mezinárodní strategická partnerství.
Pane řediteli, můžete mně říci, co je
nejdůležitějším posláním vašeho
centra?
Kromě hledání nových cest pro efektivní
léčbu a prevenci se snažíme praktikovat
takzvanou translační medicínu – propojení výzkumu přímo s praxí. Našim heslem je „Tvoříme budoucnost medicíny“.
Kolik má centrum specialistů?
V současné době 285 výzkumníků z 19
zemí světa, je tu například 6 Italů, Španěl,
Argentinec. Šéf centra je Slovinec, který
studoval medicínu v Itálii, Británii a v USA
a 10 let v USA pracoval ve výzkumu.
Můžete, prosím, uvést nějaké zajímavé projekty z oblasti klinických
hodnocení a klinických zkoušek
zdravotnických prostředků?
Ročně začínáme cca 40–50 nových
klinických zkoušek a klinických hodnocení léčivých prostředků a zdravotnických prostředků. Jsme tzv. Prime
Site největšího zprostředkovatele klinických zkoušek na světě, americké
společnosti Quintiles, což znamená, že
se podílíme na velké části jejich projektů. Jsme jediná taková organizace v ČR,
jedna z pěti ve střední a východní Evropě a jedna z asi 25 na celém světě.
V poslední době jsme dělali například
klinická hodnocení monitoru životních
funkcí pro lůžka jednotek intenzivní
péče nebo monitoru pro kardiochirurgické sály.
Na jakých projektech a s jakými partnery z průmyslové sféry pracujete
v současné době?
Klinické zkoušky jsem již zmínil, na
nich pracujeme pro velkou část světových hráčů ve farmaceutickém
průmyslu. Dále bych například uvedl:
S pražskou společností M&I spolupracujeme na vývoji zařízení pro elektrokardiografii a máme s ní a s Ústavem
přístrojové techniky už podané dvě patentové přihlášky.
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Mgr. René Samek – ředitel
pro mezinárodní strategická
partnerství FNUSA-ICRC
S britskou společností Select Research spolupracujeme na vývoji nových metod měření pro preventivní
kardiologii, například Body Volume
Index, což je nový způsob měření
obezity.
Budujeme výzkumné a vzdělávací
centrum stereotaktické magnetické
navigace pro kardiologii a neurologii
ve spolupráci s americkou firmou Stereotaxis. Pomocí této metody a technologie mohou lékaři provádět zákroky
v lidském srdci a mozku.
Další partnery pak průběžně hledáme. Účastnili jsme se nedávno napří-

klad prezentace českých výzkumných
center na Life Sciences Week ve švýcarské Basileji.
FNUSA-ICRC se svými partnery podalo 5 patentových přihlášek. Úspěšná
již byla společná přihláška s Masarykovou univerzitou nové látky s potenciálním využitím jako léčivo karcinomu
prostaty. Další 3 patentové přihlášky
jsou společně s Ústavem přístrojové
techniky AV ČR a pražskou společností M&I s. r. o. na novou technologii pro
diagnostiku srdečních onemocnění.
Patentová přihláška podaná s Mayo
Clinic u patentového úřadu USA chrání
novou technologii epikardiální kardiostimulace, epikardiálního mapování
a ablace a epikardiální defibrilace. Na
výzkumu se podílelo pět pracovníků
FNUSA-ICRC. Hmatatelnými výstupy našich výzkumných aktivit je dále
celkem 12 vykázaných aplikovaných
výsledků výzkumu v podobě úspěšné
registrace 2 užitných vzorů, 3 softwarů a 6 prototypů. Na vyřízení žádostí
o registraci dalších 2 průmyslových a 3
užitných vzorů se čeká. Pro všechny
tyto nové technologie hledáme průmyslové partnery, kteří by je využili
v praxi.
Které oddělení patří v centru
k nejmodernějším?
Je těžké vybrat jedno. Celé centrum je
moderní – vždyť EU schválila peníze na
jeho vybudování teprve v červnu 2011

Prototyp
bioimpedančního
monitoru na měření stavu
vaskulárního systému

a fáze pořizování přístrojů pro výzkum
probíhala od začátku roku 2012 do minulého měsíce, takže všechny pořízené
přístroje jsou moderní.
Máme například v ČR nejmodernější
prostory odstíněné od rušivých signálů
pro ultrapřesná měření signálů vysílaných lidským tělem, tzv. Faradayovy
klece.
Naše laboratoř pro výzkum spánku
a spánkové apnoe (porucha dýchání
ve spánku) nedávno získala jako první
v ČR certifikát Evropské společnosti pro
spánkovou medicínu.
Již byla zmíněna technologie stereotaktické magnetické navigace
– jako jediní v Evropě máme jeden
přístroj pro experimenty na zvířecích
modelech a druhý na kardiologické
klinice, takže jsme schopni otestovat
nový nástroj nebo léčebný postup
pro tuto technologii jak na zvířecích
modelech, tak na lidských pacientech
(dobrovolnících).
Snažíme se, aby s nejmodernějšími
technologiemi pracovalo všech našich
aktuálně 15 výzkumných týmů. Jeden
výzkumný tým, Centrum biomedicínského inženýrství (BME), se na vývoj
nových moderních technologií přímo
specializuje, ale na vývoji nových léčebných a preventivních technologií se
podílejí prakticky všechny.
Jakými vyspělými technologiemi
centrum disponuje?
Jako nejmodernější technologie bych
jmenoval:
▸ nukleární magnetickou rezonanci Ingenia 1,5 T pro neurozobrazování
▸ angiografický komplet Allura Xper FP
10 R8 Niobe pro kardioelektrofyziologii
▸ jednofotonový tomograf SPECT Discovery NM530c pro nukleární kardiologii a neurologii
▸ ultrazvukový tomograf Vevo 2100
pro preklinické experimenty
▸ automatický magnetický separátor
CliniMACS Prodigy pro výzkum kmenových buněk
▸ stereotaktický magnetický navigační
systém NIOBE ES
▸ stereotaktický magnetický navigační
systém Epoch TM

rozhovor

Vyhodnocování dat z bioimpedančního monitoru

▸ Faradayovy klece – odstíněné prosto-

ry pro ultrapřesná měření
▸ laserový skenovací mikroskop AxioExaminer s konfokálním nástavcem
LSM 7 MP
▸ systém pro zobrazování struktur v orgánech a tkáních malých laboratorních zvířat Vevo 2100
▸ kapalinový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem
a kompatibilním generátorem dusíku
QTRAP 4500
▸ systém pro snímání a analýzy velkého množství obrazů buněčných kultur pomocí konfokální mikroskopie
ImageXpress Micro XL
▸ konfokální mikroskop pro sledování
rychlých dějů AxioObserver s nástavci LSM 7 Duo (780+Live)
▸ upgrade NMR (nukleární magnetická
rezonance) – rozšíření 3T MR systém
Discovery MR750
▸ kardiologické ultrazvukové přístroje
Vivid E9
▸ mapovací elektroanatomické 3D systémy pro navigaci katetrů v srdci Carto 3 System

▸ přístroj pro neinvazivní měření rych-

losti a analýzu pulzové vlny SphygmoCor CPVH
▸ systém pro dlouhodobé snímání živých buněk v kultuře BioStation CT
▸ fluorescenční mikroskop se širokým
zorným polem Delta vision Elite Imaging System
▸ dvourovinný angiografický komplet
INOVA IGS 630
▸ CT (počítačový tomograf) Brilliance
iCT
Je známo, že FNUSA-ICRC je zároveň
organizátorem řady významných
setkání s odborníky světové úrovně.
Jaké další zajímavé konference, semináře chystáte?
V uplynulých dvou měsících jsme
pořádali nebo spolupořádali celkem
tři odborné konference, byla to například mezinárodní konference lékařských inovací a technologií SMIT
2015, na niž přijela celá řada odborníků ze zahraničí, např. z Mayo Clinic
nebo z GE Healthcare, dále konference Creating life in 3D: Frontiers in

Ovládací pult zařízení Stereotaxis na ablace srdeční komory
Material and Life Sciences na téma
vytváření živých organismů a biomateriálů ve 3D prostředí a na počátku
listopadu konference Structure-Specific Endonucleases in Genome Stability Meeting. Na jaře to
byla konference, která se zaměřila na
Simulační vzdělávání. Před rokem
jsme hostili významnou mezinárodní
konferenci na téma pomoci závislým
na tabáku. V roce 2016 plánujeme
opět konference o simulačním
vzdělávání v medicíně a preventivní kardiologii, a konferenci o komercializaci výsledků medicínského výzkumu.
FNUSA-ICRC je také spolupořadatelem Mendel Lectures, projektu který
do Brna na přednášky v angličtině přiváží významné vědce z celého světa,
včetně několika držitelů Nobelovy
ceny.

že jste se rozhodli zabývat čínskou
medicínou?
Snažíme se hledat potenciální nové
partnery pro výzkum – ti stávající jsou
převážně v Evropě a severní Americe, zatímco v Asii spolupracujeme pouze s Korejským národním ústavem pro výzkum
mozku. Na konci října jsme měli návštěvu ze Singapuru a nedávno jsme navázali
kontakt s výzkumným centrem v Austrálii. Věda je dnes globální záležitost.
Zajímá nás účinnost čínské medicíny
a možnosti jejího využití v případech,
kdy naše západní metody si zatím nejsou schopny s některými onemocněními poradit. Letos dostala Nobelovu
cenu za medicínu čínská vědkyně za
objev léku proti malárii, který je založen na látce syntetizované z čínské
byliny používané už stovky let. Takže
možnosti pro spolupráci ve výzkumu tu jsou.

Na závěr rozhovoru bych se zeptala
na trend, který malými krůčky vchází i do přísně konzervativního vědeckého světa. Co vás vedlo k tomu,

Děkuji za rozhovor
Ivana Strasmajerová
Fotogalerie: FNUSA-ICRC

Nositelem letošní Purkyňovy ceny je profesor Jiří Mazánek
Letošní Cenu Jana Evangelisty Purkyně udělila Purkyňova lékařská společnost specialistovi v oboru obličejové
chirurgie a emeritnímu přednostovi
stomatologické kliniky 1. lékařské
fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice profesoru Jiřímu Mazánkovi
Profesor Mazánek je významnou
osobností české medicíny zasahující
svou činností do mnoha oborů, a to zejména stomatologie, čelistní a obličejové
chirurgie, chirurgie a onkologie. Stál rovněž u rozvoje laserové medicíny v České
republice i v Evropě. Profesor Mazánek
dlouhá léta vedl největší stomatologickou kliniku v ČR a působil jako proděkan

1. lékařské fakulty UK. Je autorem klíčových učebnic a dalších učebních textů.
Oceněný lékař a jeho tým řeší už řadu
let s kolegy z laboratoře biomechaniky lidského těla ČVUT a firmou Lasak
problematiku tzv. 3D custom made
implantátů a obličejových epitéz, tedy
speciálních protéz. Cílem je vytvořit
efektivní metodu návrhu a tvorby náhrad kostí i měkkých tkání při různých
defektech obličeje.
Profesora Mazánka navrhly na ocenění
Česká stomatologická společnost a Společnost estetické a laserové medicíny
a o jejím udělení rozhodli členové v tajném hlasování. Cena se uděluje od roku

1962 a v posledních letech ji obdrželi
například onkolog a bývalý ministr zdravotnictví profesor Pavel Klener, odbornice na popáleniny profesorka plastické
chirurgie Radana Königová či zakladatel
dětské onkologie v někdejším Československu profesor Josef Koutecký.
Profesor Mazánek je držitelem mnoha
ocenění za vědeckou i pedagogickou činnost, mimo jiné získal v roce 2008 Cenu
ministra zdravotnictví ČR za výzkum,
Medaili a Cenu Josefa Hlávky pro významné osobnosti české vědy v roce 2013
a Zlatou medaili Univerzity Karlovy.
ČTK
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Nové přístroje pro monitoring srdce
Měří nepřetržitě a nenápadně
Měří srdeční činnost pacienta, nacházejí se přímo na jeho těle a jsou naprosto diskrétní. Elektrokardiograf iHealth Rhythm a celodenní
přenosný tlakoměr iHealth Next bezdrátově komunikují s mobilní aplikací a získaná data odesílají lékaři. Ten má přehled o pacientově
zdraví a může rychle reagovat na případné komplikace.
„Usilujeme o to, aby specializovaná vyšetření byla dostupná za zlomek dřívějších nákladů, a aby je tak mohli využívat
praktičtí lékaři, a nikoli pouze specialisté,“ říká výkonný ředitel iHealth Europe
Uwe Diegel. Zařízení iHealth Rhythm
a iHealth Next jsou dvě novinky, které
usnadní každodenní práci praktickým
lékařům a kardiologům. Stejně tak mohou pacientům s kardiovaskulárními
potížemi přinést potřebný klid. Jejich
zdraví totiž bude pod soustavným dohledem. „Nejsou to jen přístroje, které se
dají nosit. Jsou to zařízení, jejichž nepřetržitou činnost si pacient ani neuvědomuje. Umožňují mu, aby jeho zdravotní
stav byl neustále monitorován, přitom
on sám na ně může bez obav zapomenout,“ doplňuje Uwe Diegel.

iHealth Rhythm, přímo u srdce

Diegelova slova dokládají parametry
elektrokardiografu iHealth Rhythm.
Měří totiž pouhých 10 centimetrů a váží
jen 20 gramů. Tvoří ho tenké záznamové zařízení, které se připevňuje k náplasti s trojicí elektrod na hrudní koš
pacienta. Zde pak přístroj zaznamenává
pacientovu srdeční činnost, a to pravidelně po dobu 72 hodin. Během tohoto
období může ošetřující lékař vysledovat veškeré odchylky nebo neobvyklé stavy pacientovy srdeční činnosti,
k nimž patří například arytmie či fibrilace síní. Pokud by pacient v průběhu
monitorace pocítil neobvyklou bolest,
stiskne tlačítko na záznamovém zařízení a tato anomálie se zapíše do přehledu
výsledků.
Ošetřující lékař se může k zařízení
kdykoliv připojit pomocí Bluetooth
a sledovat tak EKG pacienta v reálném
čase. Hodnoty se mu zobrazí ve speciální aplikaci iHealth Pro, která je k dispozici pro iPad. Kompletní záznam EKG
může v případě potřeby okamžitě sdílet
se svými kolegy-specialisty.

iHealth Next, tichý společník

Zařízení iHealth Next dokáže sledovat
výši pacientova krevního tlaku po celý
den. V domácích podmínkách lékaři
doporučují sledovat krevní tlak v souladu s tzv. pravidlem tří – tedy po dobu
tří dnů, třikrát ráno a třikrát večer. Profesionální monitorace ale vyžaduje použití nositelného zařízení pro sledování
krevního tlaku. Jen díky němu lékař
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získá opravdu komplexní pohled na
činnost pacientovy oběhové soustavy.
Takovým chytrým pomocníkem je
právě tlakoměr iHealth Next. Zařízení je schopno souvislého provozu po
dobu 24 hodin a pacient jej může nastavit tak, aby zaznamenávalo hodnoty
krevního tlaku v přesně stanovených
intervalech během celého dne. Díky
univerzální manžetě tlakoměr dokonale přilne k pacientově paži a pod oblečením není nápadný. Vestavěné čerpadlo
tlakoměru je pak za provozu zcela tiché,
neruší proto ani v noci.
Lékař se k zařízení iHealth Next připojí
přes Bluetooth, v aplikaci iHealth Pro ná-

sledně uvidí všechny zaznamenané údaje a může je podle potřeby analyzovat či
sdílet s dalšími lékaři. Součástí tlakoměru
je rovněž čidlo snímající pohyb pacienta.
Lékař tak bude informován o úrovni pacientovy tělesné aktivity během měření,
stejně jako o tom, kde se zrovna nachází.
Zařízení iHealth Next díky tomu dokáže odhalit i „skrytou“ hypertenzi či tlak
zvýšený obavami pacienta z měření za
přítomnosti osoby v bílém plášti.
Zařízení iHealth Rhythm a iHealth Next
splňují evropské požadavky na přesnost
a kvalitu zařízení používaných ve zdravotnictví, což stvrzuje evropský certifikát
kvality CE. Na trh budou tyto přístroje ve-

deny v roce 2016. Aplikace iHealth Pro je
dostupná zdarma v App Store.

Kompletní řada produktů
péče o zdraví pacientů

Přístroje iHealth Rhythm a iHealth Next
rozšiřují skupinu zařízení iHealth Pro –
chytrých zdravotnických pomůcek, které jsou primárně určené lékařům a pracovníkům ve zdravotnictví. Řada iHealth
dále zahrnuje celou škálu přístrojů nesoucích evropský certifikát kvality CE
a speciálních aplikací pro pacienty, kteří
tak mohou průběžně sledovat svůj zdravotní stav a naměřené hodnoty na dálku
sdílet se svým ošetřujícím lékařem.
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Plazmatický
výboj v medicíně
služeb společnosti MSV SYSTEMS CZ s.r.o.

Technologické centrum a Centrum strategických
Technologické centrum a Centrum strategických
služeb společnosti MSV SYSTEMS CZ s.r.o.

Čeští výzkumníci provozují na severu Čech komerční plazmovou laboratoř technologie modifikace povrchu materiálů pomocí
nízkoteplotních plazmatických atmosférických bariérových výbojů (DBD). Tuto laboratoř otevřelo Technologické centrum
Zakázkový
výzkum a vývoj
v oblasti
technických
věd.
a Centrum
strategických
služeb
společnosti
MSV
SYSTEMS CZ s. r. o. v Liberci.

Zakázkový výzkum a vývoj v oblasti technických věd.
Aplikace výsledků výzkumu a vývoje nových

L

aboratoř je vybavena plazmo-

nými metodami modifikovat. V rámci

technologií
do komerční
praxe.
Aplikace
výsledků
výzkumu
a vývoje
nových
výrobního
i výzkumného programu
vou technologií
DBD
objemovétechnologií
komerční
praxe. je v Technologickém centru a Centru
ho výboje, do
který
díky impaktní

Inženýrské
služby
strategických služeb společnosti MSV
povaze
interakce s modifikovaným
materiálem
vykazuje
mnohem vyš- SYSTEMS CZ s. r. o. k dispozici technoInženýrské
služby
návrh koncepce
a vývoj
tvářecích
linka UNIPLASMA, která využíší energetickou
účinnost
nežtechnologií
běžně logická
používané
tryskové
nebo koplanární vá technologii nízkoteplotního plazmaa ohýbacích
strojů

návrh
koncepce
a vývojstačí
technologií
tvářecích
výboje.
výboje.
Díky
této vlastnosti
na tického
pracovišť
průmyslové
automatizace
a vývoj
ohýbacích
strojů
Cílem plazmatických úprav je zvýpožadovanou
modifikaci
materiálu
laboratorní
zkoušky
a validace
procesů
vývoj

pracovišť
průmyslové
automatizace
šení smáčivosti a adheze povrchu vymenší
výkon
a kratší
expoziční
čas,
a ověření
prototypů,
modelové
výpočty

zkoušky
atakového
validace
procesů
laboratorní
braných
látek a kromě jiného lze tuto
což
jevýroba
výhodné
pro
využití
technologii
využívat pro sterilizaci
plazmového
modulu
v kontinuál
a ověření
prototypů,
modelové
výpočty
technicko
– ekonomické
studie
procesů
výroba
lékařských pomůcek a zdravotnických
ní technicko
zpracovatelské
lince zákazníka.

– ekonomické
studie procesů
V současné
době provádějí
pracovníci potřeb, při úpravách biomedicínských
Dodávky
technologií
plazmové laboratoře komerční testo- materiálů a implantátů. Známá je imDodávky
technologií
plantace
modifikovaného, léčivem pování
a validace
procesů
pro
tuzemské
 výroba
technologie
„na
klíč“, tváření
materiálů,
i zahraniční společnosti v oborech taženého stentu, využívaná při léčbě
modifikace
materiálů,
automatizace,

výroba
technologie
„naprůmyslová
klíč“
,tváření
materiálů,
ischemické
choroby srdeční. V budoucstrojírenství,
sklářství,
chemie,
farmainteligentní
dopravníkové
systémy nu
v potravinářském
by své využití tato metoda našla
ceutického
průmyslu,
zemědělství
modifikace
materiálů
, průmyslová
automatizace,
přivléčbě
chronických ran a kožních
a zdravotnictví.
inteligentní
potravinářském
průmyslu dopravníkové systémy
Využití
plazmatického výboje se stále onemocnění.
průmyslu
školení
a trénink obsluhy
Ve farmaceutickém průmyslu se tenčastěji
uplatňuje
při úpravách
povrchu

školení
a trénink
obsluhy
materiálů, které nelze běžně používa- to typ modifikace uplatňuje při úpra-

vách léčivých látek a úpravách nosičů
léčiv – tzv. drug delivery system za účelem vzniku kontrolovaného transportu
léčiv.

Úprava nanovláken

Plazma se zde používá za účelem
lepší smáčivosti, aby bylo možné
vlákna použít jako nosiče léčivých
látek, např. kolagenu. Vlákna byla
nejprve ovlivněna plazmovým výbojem a následně ponořena do roztoku
s účinnou látkou. Po zaschnutí byla
sledována morfologie nanovláken
a vymývatelnost léčiva.
PCL bez použití plazmy je ve vodě
zcela nesmáčivé – léčivo se na něm
nezachytí.
PU nanovlákna byla smáčivá i bez
plazmové úpravy, proto nebyl velký
rozdíl v morfologii vláken s léčivem
mezi plazmově modifikovanými a nemodifikovanými

SEM-PCL původní

SEM-PCL + plasma
+ léčivo č. 1

SEM-PU původní

SEM-PU + léčivo č. 2

SEM-PU + plasma
+ léčivo č. 2

V rámci výrobního i výzkumného programu je k dispozici technologická linka „UNIPLASMA“, jejíž princip je
MSV SYSTEMS
CZ s.r.o., Obchodní
606,plazmového
460 01 Liberec,
založen
na využití technologie
nízkoteplotního
výboje. www.msv-systems.cz,
Linka modifikuje povrchy zawww.uniplasma.cz
účelem zvyšování
adheze a smáčivosti a do procesu lze zařadit materiály, jež nelze jinými běžně využívanými metodami modifikovat.
Linka je určena pro tyto aplikace:

ZDRAVOTNICTVÍ

PRŮMYSL

 jako perspektivní dekontaminační metoda při
sterilizaci lékařských pomůcek a zdravotnických
potřeb

 modifikace práškových materiálů a granulátů
(LDPE, HDPE, ...) pro lepší dispergovatelnost
v roztocích. Tato úprava se využívá například
při výrobě plastů a v oblasti produkce
ochranných či funkčních vrstev
 modifikace textilií, vláken, povrchu fólií nebo
plastových dílů (sklo, čedič, uhlík, kevlar,
teflon, ...) pro účely tisku, lepení a využití
v kompozitech
 modifikace nanotextilií, například nanovláken
PCL, především za účelem lepší smáčivosti,
čehož lze využít k přenosu léčivých látek
ZEMĚDĚLSTVÍ

 technologie na úpravu biomedicínských
materiálů a implantátů
 technologie má potenciál i pro léčbu
chronických ran nebo kožních nemocí
Služby plazmové laboratoře:
 ověření technologie DBD výboje pro zadanou
aplikaci
 prototypové plazmování a testy účinnosti
 validace procesů plazmových úprav
 zajištění výroby plazmovací linky na zakázku dle
specifikace praktického využití

POTRAVINÁŘSTVÍ

Cílová skupina:
 partner zakázkového výzkumu, zákazník
inženýrských a laboratorních služeb, zákazník
pro dodávky plazmových modifikací povrchu
 průmyslové podniky, výrobci zdravotnických
materiálů, zemědělská výroba, potravinářská
výroba, chemický průmysl, textilní průmysl,
výroba reklamních textilií

 odstraňování spor některých hub, které
způsobují alergie, onemocnění některých
kulturních plodin a kažení potravin

 akademická pracoviště a vysoké školy
pro navázání spolupráce na výzkumných
projektech

 ošetření semen obilovin a pícnin před jejich
setím za pomoci plazmového výboje, kdy je
výrazně zvýšena klíčivost, následně délka
klíčků a jejich hmotnost (primárním důvodem
je zvýšená smáčivost povrchu semen)

MSV SYSTEMS CZ s.r.o., Obchodní 606, 460 01 Liberec, www.msv-systems.cz, www.uniplasma.cz
MSV INZ.indd 1
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Technologie Segway pomáhá
handicapovaným
Doslova revoluci v konstrukci invalidních vozíků představuje Genny Urban – elektrický vozík využívající technologii osobního
transportéru Segway.

T

vůrce Genny, Ital Paulo Badano,
se více než dvacet let potýká
s následky úrazu, po němž se stal
paraplegikem. Mechanické i elektrické
vozíky mu připadaly velmi zastaralé
a omezující. K zásadní změně ho inspirovaly osobní transportéry Segway, které díky pěti gyroskopům, výkonnému
procesoru a pokročilé technologii baterií dokázaly jezdit jen na dvou kolech
a snadno se řídily jen nepatrným pohybem těla. Úvaha Paula Badana byla jednoduchá: pokud technologie Segwaye

34

může sloužit stojícím lidem, mohla by
posloužit i lidem handicapovaným.
Po několika letech vývoje a zkoušek se
na trh dostala Genny, která zcela překonává všechny konstrukční nedostatky
vozíků za posledních sto padesát let. Díky
tomu, že Genny – stejně jako Segway –
jezdí jen na dvou kolech, dokáže snadno
překonat i ty nejnáročnější terény. Oproti
běžným mechanickým či elektrickým vozíkům Genny nedělají problém trávníky,
cesty s dlažebními kostkami, nezpevněné cesty, strmé kopce či dokonce pláže,

které jsou pro všechny vozíčkáře zdolatelné jen s pomocí jiných lidí.
Podobně jako Segway i Genny se řídí
jen náklonem těla dopředu a dozadu,
směr vlevo a vpravo se pak určuje horizontálním náklonem řídítek. Značnou
výhodou Genny je pak to, že se dokáže snadno otočit na místě. Jezdec na
Genny se tak nemusí obávat vjet do úzkého prostoru (například výtahu), protože se v něm snadno otočí. Navíc šířka
Genny je pouhých 67 cm, tudíž vjede
do každých běžných dveří.
Jako pohon vozítka se používá pokročilá technologii pohonu safio-iontovými
bateriemi, a proto může ujet na jedno
nabití až 40 km, přičemž je vozítko
schopno uhánět rychlostí až 21 km/hod.
Baterie nemají tzv. paměťový efekt, lze je
tudíž dobíjet v jakékoliv fázi vybití.
„Trápilo mě, že všechny kompenzační
pomůcky, zvláště pak vozíky, jsou ošklivé,“ říká Paulo Badano, „při konstrukci
Genny jsem se se svým týmem snažil,
aby Genny splňovala vedle funkčnosti
i estetická kritéria. Chtěl jsem, aby uživatel Genny měl dobrý pocit z toho, že na
Genny jede, že to je i krásná věc.“
Přestože handicap samotný nevyléčí,
napomáhají technické vlastnosti vozíku
Genny, aby lidé s handicapem mohli opět
žít plnohodnotný život. Umožňuje uživatelům větší nezávislost a snadnější za-

pojení do běžného života. „Bez nadsázky
mi Genny změnila život. A to především
psychicky. Ztráta samostatnosti, pocit
závislosti na jiných mě deprimoval. Přestože jsem se s faktem, že jsem po úrazu
nepohyblivý, ne úplně vyrovnal, možnost dostat se do prostředí, kam bych se
s mechanickým vozíkem sám nedostal,
je pro mě osvěžující,“ konstatuje jeden
z uživatelů Genny, Jan Stránský.
Kromě paraplegiků mohou využívat
Genny, pokud mají zachovanou určitou
hybnost rukou, i kvadruplegici. Genny
využívají však i lidé s různými neurodegenerativními onemocněními, např.
roztroušenou sklerózou.
Jak je vidět na přiloženém obrázku,
Genny se náročného terénu nebojí
a zvládá i bahnité podloží ve výběhu
u koní.
Naneštěstí širšímu užití vozíku Genny
překáží jeho nemalá cena. V rámci celé
Evropy se prodává za jednotou cenu
16 000 EUR bez daně. Zatímco v některých zemích na ni pojišťovny přispívají
až půlkou, u nás na ni zdravotní pojišťovny nepřispívají vůbec. Doufejme, že
se tento stav vbrzku změní.
PhDr. Milan Kudrys,
ředitel švýcarského zastoupení
Genny Mobility
Fotodokumentace: oficiální zdroj
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Lahůdka pro obdivovatele
hi-tech hračiček
Posledním výkřikem módy jsou tak zvané chytré hodinky. Některé z těchto výrobků mají instalované aplikace, které poskytují svým
uživatelům kromě informací o času i možnost sledovat své tělesné funkce.

P

rvní modely hodinek mohly nabídnout jen základní úkony jako
kalkulačku, kalendář, překlady
a jednoduché hry, ty moderní jsou
vlastně nositelné počítače. Na většině
chytrých hodinek běží mobilní aplikace, z toho u nejnovější generace na
mobilním operačním systému, a též
fungují jako přenosné multimediální
přehrávače – mohou obsahovat i rádiový FM přijímač a přehrávat zvukové
i audiovizuální soubory přes sluchátka
s Bluetooth. Do pásku hodinek mohou
být zabudovány snímače pulzu nebo
přenašeč vibrace coby alternativa ke
zvukovému výstupu, kterou pocítí
pouze nositel hodinek. Zhruba od roku
2013 se postupně formuje trh s „náramkovými telefony“ – zařízeními schopnými buď upozornit na příchozí hovory
na mobilním telefonu (pokud je tento
v dosahu Bluetooth), nebo přímo se
schopností přes ně uskutečňovat a přijímat hovory, psát SMS nebo využívat
datové služby jako například Twitter,
Instant Messaging, prohlížení internetu a další. Takováto zařízení většinou
obsahují i wi-fi přijímač, digitální fotoaparát a kameru, čtečku paměťových
karet, teploměr, výškoměr, chronograf,
přijímač GPS, dotykový displej.
Existuje i speciální řada sportovních
chytrých hodinek, obsahujících mimo

položit na bezdrátovou dokovací stanici, která je součástí balení. Standardní
výdrž baterie je 2–3 dny.

S Health a audio funkce

Chytré hodinky Samsung nejen do fitnes centra (zdroj: Samsung CZ)
jiné snímač pulzu, akcelerometr, digitální kompas a přijímač GPS a speciálně navržené aplikace, které mohou
analyzovat a vyhodnocovat místo, kde
se nositel hodinek nachází, jeho tělesnou zátěž atd.

designem, displejem s vysokým rozlišením, baterií s dlouhodobou životností a možností bezdrátového nabíjení. Uživatelé mohou být neustále ve
spojení se svým kalendářem, kontakty, e-mailem a zprávami. Přes hodinky
lze odesílat i krátké textové zprávy.

Nejnovější model od Samsungu

Chytré hodinky nabízí řada konkurenčních společností, z nichž většina vychází z konstrukce mobilních telefonů,
jelikož chytré hodinky ve své podstatě
takovým miniaturním mobilem jsou.
Jmenujme namátkou jednu z nich.
Společnost Samsung zahájila v listopadu prodej nejnovějšího modelu chytrých hodinek Gear 2 ve sportovním
i klasickém provedení s moderním

Tizen a bezdrátové nabíjení

Na 1,2palcovém AMOLED displeji s rozlišením 360 × 360 (302 ppi) jsou aplikace zřetelně viditelné, takže uživatel
nepropásne žádné upozornění. Tělo
hodinek Samsung Gear S2 je tenké jen
11,4 mm. O plynulý výkon se stará operační systém Tizen, optimalizovaný
1GHz dvoujádrový procesor a 512MB paměť RAM. Aby se hodinky nabily, stačí je

Nové fitness funkce hodinek Samsung Gear S2 pomáhají uživatelům
s udržením dobré fyzické kondice.
Díky 24hodinovému záznamu denních činností a motivačním upomínkám mají majitelé hodinek neustálý
přehled o svých aktivitách. Součástí je
například také přehled o příjmu vody
a kofeinu. Díky dostatečně velkému
úložišti Samsung Gear S2 lze do hodinek nahrát až 300 skladeb. Po synchronizaci s telefonem tak mají uživatelé svůj oblíbený playlist vždy po
ruce. A to i v případě, že si vyrazí zaběhat a telefon nechají doma. Přepínání
skladeb během přehrávání stejně jako
přibližování mapy probíhá jednoduše
otočením lunety na ciferníku. Další
užitečnou funkcí chytrých hodinek
Samsung Gear S2 je NFC technologie,
která již brzy umožní prostřednictvím
hodinek zaplatit v obchodě. Využívat
je lze také jako chytré klíče od auta
či domu nebo jako dálkové ovladače
smart domácností.
Zpracováno z www.wikipedia.cz
a www.samsung.cz

Mobilní aplikace poskytne cestujícím po Evropě užitečné informace
Informace o zdravotní péči v Evropě
a kontaktní informace zdravotnických
zařízení poskytujících péči na základě Evropského průkazu zdravotního
pojištění lze nalézt na mobilní aplikaci, kterou vyvinulo Centrum mezistátních úhrad (CMU). Cestovatelé se
dozvědí i to, s jakou výší spoluúčastí
mohou počítat a na koho se obrátit
v případě nouze. Podle ředitele CMU
Ladislava Švece může být aplikace
užitečná při cestách do států Evropské unie, Evropského hospodářského
prostoru, Švýcarska, Černé Hory, Makedonie, Srbska a Turecka. „V aplikaci
naleznete obecné informace, jak získat
zdravotní péči v Evropě, i specifické informace pro jednotlivé státy, které jsou

stupovat, pokud člověk bydlí v Česku,
ale pracuje v jiném státě, nebo pokud
se hodlá na důchod z Česka odstěhovat. Podrobnosti lze získat e-mailovým
dotazem na info@cmu.cz.
Ředitel přeje všem cestovatelům:
„Pevně věříme, že Vás nepotkají žádné
zdravotní problémy, přesto však nelze
takovou situaci vyloučit. Doufáme, že
Vám aplikace CMU na cesty pomůže s řešením těchto nepříjemností.“
Aplikaci CMU na cesty je možné stáhnout do mobilních telefonů z Google
Play (Android) nebo z App Store (iOS).
Přímé odkazy a QR kódy pro obě instalace jsou na webu CMU.
průběžně aktualizovány,“ říká Ladislav
Švec. Dále je možné zjistit informace

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v Evropě. Například jak po-

www.cmu.cz
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UV záření spojuje materiály
Jehly, kanyly, laboratorní sklo, optika vyšetřovacích přístrojů a mnoho dalších výrobků s podobnými nároky… bezpečné a rychlé
spojování (lepení) různých druhů materiálů. Aicure přináší bezpečnou cestu pro vytvrzování na ultrafialové záření citlivých materiálů se
všemi benefity, které výroba zdravotnického materiálu vyžaduje. Ve zdravotnictví nefungují kompromisní řešení známá z jiných odvětví
a je vždy nutné sáhnout po té nejvyšší kvalitě. Možná právě proto se společnost Panasonic etablovala v oblasti UV vytvrzování na bázi
technologie LED a další automatizační techniky jako silný a důvěryhodný dodavatel dílčích produktů či celých systémových řešení.

LED technologie snižují
spotřebu o 94 %

Pro UV vytvrzování lepidel, pryskyřic
a barev zvolil Panasonic jednoznačně technologii LED. Zdroj UV záření
prostřednictvím LED přináší mnoho
nesporných výhod. Vysoká bodová
intenzita dokáže výrazně zkrátit výrobní cyklus a LED technologie přináší
radikální snížení provozních nákladů.
V provozech, kde vytvrzování probíhalo standardními zdroji ultrafialového
záření s příkonem 1500 W, se podařilo
tento kontinuálně běžící odběr nahradit přístrojem Aicure s příkonem 60 W.
Vzhledem k vysokému bodovému výkonu bývá dalším přínosem zkrácení
výrobního cyklu a možnost spínat vytvrzovací hlavice pouze na aktivní dobu
vytvrzování. Navíc LED technologie výrazně snižuje nežádoucí ohřívání materiálu a teplotní zpětná vazba zajišťuje
stabilní provoz bez nutnosti chlazení
i při non-stop provozu. Každou z hlavic
lze nezávisle řídit a vytvrzovací hlavice
různých vlnových délek mohou být libovolně kombinovány.
Pro několik typů základních jednotek jsou společné základní parametry.
Životnost LED hlavic je 20 000 hodin
při 100% výkonu. Absolutní stabilitu
a maximální výkon ihned po zapnutí
umožňuje spínat příslušnou hlavici
pouze na dobu nutnou k dostatečnému
vytvrzení daného spoje. Nízká spotřeba energie, soulad se směrnicí RoHS

(Restriction of hazardous Substances)
a tříletá záruka je již samozřejmostí pro
většinu výrobků Panasonic.
K jedné řídicí jednotce je možno připojit až 4 hlavice. Kombinace čtyř vytvrzovacích LED hlavic s vlnovou délkou záření 365, 385 a 405 nanometrů
a 12 různých čoček umožňuje zvolit
optimální řešení pro téměř všechny
aplikace při vytvrzování na ultrafialové
záření citlivých materiálů. Jednotlivé
vytvrzovací hlavice je možné spouštět
samostatně nebo společně v automatizovaném provozu externím signálem
(např.: PLC) nebo v manufaktuře ručním či nožním spínačem.
Díky velmi malým rozměrům vytvrzovacích LED hlavic, pasivnímu chlazení a vysoké intenzitě ultrafialového
záření se Aicure hodí především pro
přesné aplikace s vysokými nároky na
miniaturizaci, jaké se vyskytují především v lékařské technice.

Laserové svařování plastů

Laserem lze popisovat výrobky, kde je
to jinými technologiemi neřešitelné.
Popis injekčních jehel, kanyl či dalších
produktů v této oblasti je pod stálým
tlakem kompromisu mezi miniaturizací a kvalitou potisku. Další výzvou
pak jsou profilované povrchy, na které
se ideálně hodí laser s 3D podporou.
Panasonic disponuje technologií CO2
i FAYb, kde právě druhý jmenovaný dokáže popisovat kovové i nekovové ma-

Senzory pro řízení regulovaného přístupu na hlídané pracoviště
teriály tzv. metodou „změny barvy“, při
které nedochází k mechanickému narušení povrchu. Jedině hladký povrch,
který po popisu zůstane, je vhodný pro
sterilizaci bez jakéhokoliv rizika. Stejně
tak to platí pro implantáty či náhrady
kloubů, kde evidence a popis jsou nutností. Například na povrchu umělých
kloubů pochopitelně nesmí vzniknout
jakákoliv povrchová anomálie, která by
měla vliv na funkčnost.
Mezi absolutně nové směry využití laseru patří svařování plastů. Zde dochází
k absolutnímu spojení dvou materiálů
a riziko vadného spoje je minimální. Nikde nezůstávají mikrotrhliny, které pak
jsou ideálním útočištěm pro nečistoty,
jež jsou hlavně ve zdravotnictví opravdovým strašákem.

Přesné měření může
zachraňovat životy

Přesné měřicí senzory
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Panasonic vyvinul laserový měřicí senzor HG-C s přesností 10 µm a dobou
odezvy 1,5 ms, který v mnoha aplikacích miniaturní výroby lékařských
přístrojů nachází důležité uplatnění.
Měřicí senzor řady HG-C otevírá nové
možnosti pro využití v průmyslu jako
např.: řízení ruky robota, přesné měření excentricity, kontrola přítomnosti
velmi malých součástek nebo detekce
překrývání součástí i z velmi tenkého
materiálu. Měření může probíhat jak
staticky, tak dynamicky. Vzhledem
k tomu, že senzor disponuje jak digitálním, tak analogovým výstupem
(0–5 V), je možné integrovat senzor do

stávajícího systému mnoha způsoby.
Průměr paprsku je 10 až 70 μm podle
modelu a dosahu měření. Všechny modely v bezpečném provedení hliníkového odlitku s krytím IP67 jsou osazeny červeným polovodičovým laserem
třídy 2 a vykazují teplotní odchylku do
0,03 %. Díky miniaturnímu a lehkému
provedení může být měřicí senzor osazen i na pohybující se části strojů.

Systémy pro laboratorní
automatizaci

V oblastech, jako jsou biotechnologie,
nitrožilní diagnostika a systémy automatizace laboratoří, dochází k obrovské
miniaturizaci, a proto vzniká poptávka
po detekci prostřednictvím přesných
miniaturních optických senzorů. Moderní fotoelektrické senzory jsou již
schopny rozlišit kontrast natolik citlivě,
že bezpečně odliší i miniaturní vzduchovou bublinu uvnitř kapaliny.
Panasonic jako výrobce automatizační techniky a kompletních automatizačních systémů dodává pro výrobní
linky servomotory, řídicí a ovládací
techniku, ionizéry pro odstraňování nechtěného elektrostatického náboje,
bezpečnostní technologie ochrany
zdraví a mnoho dalšího. Všechny tyto
produktové řady mají harmonicky vyladěnou vzájemnou komunikaci, a tak
montáž i rozsáhlejších systémů nebývá
komplikovaná.
Luděk Barták
www.panasonic-electric-works.cz
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Čistější a bezpečnější
medicínská výroba
Na veletrhu Fakuma byla v sekci Medical zastoupena i rakouská společnost Engel. Reprezentoval ji plně elektrický a bezsloupkový
vstřikovací stroj e-motion TL, tentokrát v 80tunové verzi, který zavádí nové standardy do čisté výroby s certifikací Good
Manufacturing Practice (GMP).

N

a stroji e-motion 170/80 TL se
v průběhu veletrhu vyráběly
v 16násobné formě od švýcarské společnosti Fostag Formenbau
držáky injekčních jehel. Filigránské
polystyrenové díly o hmotnosti pouhých 0,08 g jsou opatřeny odlamovací částí, která znemožňuje upotřebit
stříkačky na jedno použití vícekrát.
Zejména v rozvojových zemích je
tento bezpečnostní prvek velmi
důležitý.

iQ pro přesné řízení

Tenké stěny těchto dílů vyžadují velmi
přesné řízení výrobního procesu. Příliš
velké upínací síly nebo odchylky v objemu taveniny totiž mohou způsobit
tvorbu zmetků. Tomu lze zabránit po-

mocí dvou softwarových řešení z rodiny produktů iQ:
▸ iQ weight kontrol – sleduje množství
taveniny a viskozitu materiálu a okamžitě provádí korekci
▸ iQ clamp kontrol – neustále upravuje
upínací síly v závislosti na aktuálních
procesních parametrech.
Velký důraz na procesní stabilitu je
kladen i z hlediska konstrukce. Nová
koncepce rámu plně elektrického bezsloupkového stroje zaručuje vysoce
přesný paralelní pohyb desek a zajišťuje, že upínací síla je rozložena rovnoměrně.
Plně elektrický a bezsloupkový malý
stroj představila firma Engel již na veletrhu K 2013. Nyní tuto řadu rozšířila
o 80tunový stroj. Vzhledem k tomu,

že stroj nemá vodicí sloupy, lze upínací desky využít až k samému okraji.
Relativně malé vstřikovací stroje tak
mohou pracovat s velkými nástroji,
čímž se snižují pořizovací a provozní
náklady a výrobní buňky mohou být
velmi kompaktní. Zejména při výrobě
náročné na čistý prostor je produktivita
přepočtená na jednotku plochy důležitým parametrem efektivity.

Automatizované buňky

K dalším výhodám bezsloupkové konstrukce patří rychlost výrobních procesů a efektivní automatizované systémy,
protože robot může k formě přistupovat velmi snadno ze strany. I tuto přednost předvedl veletržní exponát. Stroj
e-motion 80 TL byl vybaven lineárním

robotem viper 12, který vkládá držáky
jehel do balicí linky, která pracuje tak,
že v případě potřeby je možné rekonstruovat výrobní proces až na úroveň
jednotlivých kavit formy. Tento distribuční systém je celý z nerezové oceli
a přispívá tak k eliminaci možného znečištění výrobního prostoru. Obdobně je
řešena i přebírací hlava robota.
Jako systémový dodavatel rozšiřuje
firma Engel i nabídku GMP periferních
zařízení, například dopravníkové pásy
vyrábí i ve speciálním provedení vyhovujícím vysokým nárokům na čistotu.
Firma Engel dokáže pro medicínskou
výrobu nabídnout rovněž celé integrované a automatizované buňky a na
vyžádání může převzít veškerou zákazníkovu GMP dokumentaci.

Čistý výkon | ENGEL medical

ENGEL medical
Plně elektrické stroje ENGEL medical na Vás udělají dojem svým vysokým výkonem. Výrobní řada ENGEL
e-motion medical spojuje vysoký výkon s maximálním důrazem na čistý provoz. Tyto stroje jsou optimalizované
pro výrobu v čistém prostoru – mají zapouzdřený válec tak, aby se minimalizoval únik tepla a částic. Standardně
je pak zapouzdřen i pohon vstřikovací jednotky a oběh oleje na kloubovém pohonu. ENGEL e-motion medical je
k dostání až do uzavírací síly 500 tun.
Čistota a přesnost s ENGEL medical – řešení pro život.

www.engelglobal.com

4849.13 ENG ANZ TT medical 190x132 cz 151020.indd 1

be the first.
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Analýza částic jedním stiskem
tlačítka? Nyní ano!
Litesizer™ 500
nabízí kombinaci
měření velikosti
částic, zeta
potenciálu
a molekulové
hmotnosti na bázi
technologie rozptylu
světla s důmyslným,
a přitom
jednoduchým
softwarem. Systém
umožňuje rychlý
a přesný pohled
do systému částic
a nabízí možnost
jejich optimalizace
prostřednictvím
stanovení závislosti
na pH, teplotě
a koncentraci.
Analyzátor částic může
být komplexní…

Velikost a stabilita nanočástic a mikročástic je pro jejich funkci zcela zásadní,
stejně jako pro jejich zpracování a transportní vlastnosti. Anton Paar, přední
výrobce vysoce sofistikovaných analytických přístrojů spojil své fyzikální
a inženýrské znalosti s kreativitou moderního softwaru do intuitivního analyzátoru částic, který je radost používat:
Litesizer™ 500 nabízí kombinaci
měření velikosti částic, zeta potenciálu
a molekulové hmotnosti na bázi technologie rozptylu světla s důmyslným
a přitom jednoduchým softwarem. Systém umožňuje rychlý a přesný pohled
do systému částic a nabízí možnost
jejich optimalizace prostřednictvím
stanovení závislosti na pH, teplotě
a koncentraci.

…ale jejich měření být nemusí

Částice suspendované v kapalině jsou
v konstantním náhodném pohybu,
přičemž jejich velikost přímo ovliv-
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ňuje rychlost jejich pohybu. Menší
částice se tedy pohybují rychleji než
ty větší. Pokud se velikost částic měří
metodou DLS, světlo prochází vzorkem a rozptýlené je detekováno a zaznamenáváno při určitém úhlu. Časová závislost intenzity rozptylu přináší
informaci o rychlosti, jakou se částice
pohybují. Z této informace lze vypočítat průměrnou velikost částic i jejich
distribuci.
Litesizer™ 500 poskytuje přesné
a precizní měření velikosti. Současně
lze jednoduše měřit efekt času, pH,
teploty a koncentrace velikosti částic.
Litesizer™ 500 má zabudovaný vysoce efektivní algoritmus měření, umožňující rozlišení více různých velikostí
částic v jedné suspenzi. Příkladem využití této metody je vitamín B1, jenž je,
díky své malé molekule a nízké molekulové hmotnosti, ideálním adeptem
na testování koncentračních limitů
anebo monitoring stability proteinů,
například lysozomu, v roztoku za optimalizovaného složení preparátů.

Měření molekulové
hmotnosti se SLS

Intenzita rozptýleného světla je přímo
úměrná molekulové hmotnosti. Měřením této intenzity při různých koncentracích lze generovat Debye záznam,
který slouží jako podklad pro stanovení
molekulové hmotnosti. Měření SLS je
jednoduché, rychlé a neinvazivní. Tuto
optickou metodu lze využít i pro stanovení druhého viriálního koeficientu
reflektujícího rozpustnost proteinů,
resp. interakci mezi částicemi a rozpouštědlem.

Zeta potenciál s ELS

V případě elektroforetického rozptylu
světla (ELS) se měří rychlost částice
v elektrickém poli. Se zvyšující se rychlostí částice se zvyšuje hodnota jejího
zeta potenciálu. Ve všeobecnosti velká
hodnota zeta potenciálu znamená, že
silnější vzájemné odpuzování částic
vytváří stabilnější suspenzi. Litesizer™
500 využívá patentovanou (Evropský
patent 2 735 870) technologii zvanou

cmPALS. Jedná se o signifikantní výhodu již existující technologie PALS,
jelikož umožňuje modulátoru provádět větší pohyby. V praxi to znamená
možnost provedení kratších měření
a použití slabšího elektrického pole
s redukcí efektů degenerace elektrod.
Aplikačním příkladem je měření zeta
potenciálu lysozymu či dalších proteinů v závislosti na pH.

Transmitance

Transmitance se měří detekcí frakce
světla procházejícího vzorkem. Litesizer™ 500 měří tuto veličinu kontinuálně u každého vzorku. Hodnota se
zobrazuje v reálném čase v průběhu
libovolného měření. Uživatel tedy obdrží okamžitou informaci o vhodnosti
použití vzorku pro měření rozptylu
světla. Navíc toto měření umožňuje
volbu nejlepších parametrů nastavení Litesizer™ 500 (úhel měření, doba
měření atd.).
www.anton-paar.com

Born to find out

Měření hustoty a koncentrace | Polarimetry
Refraktometry | Reometry | Mikrovlnná syntéza
a příprava vzorku | Mechanické testy povrchů
Procesní přístroje | RTG strukturální analýza
Destilace | Oxidační stabilita | Nízkoteplotní
vlastnosti | Charakterizace povrchů

Anton Paar GmbH
organizační složka
Česká republika/
Slovenská republika
Strakonická 3309/2e
150 00 Praha 5
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 233 356 634
Fax: +420 233 356 636
info.cz@anton-paar.com
info.sk@anton-paar.com
www.anton-paar.cz
www.anton-paar.sk
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WITTMANN BATTENFELD
v oblasti lékařské technologie
Společnost WITTMANN BATTENFELD ukázala již v posledních letech především na svých elektrických strojích řady EcoPower
a MicroPower, že jsou technologie podniku optimálně vhodné pro použití v čistém prostoru. Na základě pozitivních zkušeností se
společnost WITTMANN BATTENFELD rozhodla rozšířit své aktivity v oblasti lékařské technologie a optimalizovat své stroje podle
aktuálních požadavků pro zákazníky z tohoto oboru.

Z

a tímto účelem bylo rozhodnuto
upravit plně elektrický stroj EcoPower nejprve na verzi „pro medicínské účely“ a kvalifikovat ji pro výrobu v čistém prostoru. Proto byl čistý
prostor podle třídy ISO 6 firmy Max Petek Reinraumtechnik, Německo, instalován v závodě WITTMANN BATTENFELD v Kottingbrunnu a stroj podroben
důkladným zkouškám. Současně je
pro stroje v provedení pro medicínské účely k dispozici dokumentace ve
standardu GMP (Good Manufacturing
Practice). Společnost WITTMANN BATTENFELD vytváří tak potřebné předpoklady k tomu, aby vyhověla požadavkům trhu s ohledem na dokumentaci
o způsobilosti strojů a softwaru. Měření
v čistém prostoru jsou prováděna nejen
za chodu na sucho, ale také v provozních podmínkách za účelem získání co

MicroPower 15/10 v provedení
s čistým prostorem
nejpřesnějšího výsledku ohledně emisí
zařízení. Díky instalaci čistého prostoru
mají zákazníci společnosti nyní možnost zúčastnit se převzetí nástrojů na
pracovišti v Kottingbrunnu v autentických podmínkách.
Při dalším vývoji plně elektrického
stroje EcoPower pro čistý prostor byl
hlavní důraz kladen na optimalizaci
interiéru nástroje, který je vybaven
hladkými plochami, kryty z ušlechtilé
oceli a krytými vodicími kolejnicemi.
Vedení odváděného vzduchu pneumatických ventilů jsou hromadně vyvedena z čistého prostoru. Kromě toho
je kompletní stroj opatřen systémem
vodního chlazení s uzavřeným chladicím okruhem, speciálním lakováním
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Technika čistého prostoru společnosti WITTMANN BATTENFELD
odolným proti alkoholu a rozpouštědlům, poniklovanou upínací deskou
s uzavřenými závitovými otvory a také
boxem s laminárním prouděním, který
interiér nástroje zásobuje vzduchem
s nízkým obsahem částic. Všechny
otvory v oblasti nástroje i závity upínacích desek jsou uzavřené. Emise
v okolí navíc snižují na nejnižší míru
izolace šnekového válce. Pro mazání
se používají výhradně maziva vhodná
pro potravinářský průmysl.
Modelové řady MicroPower, SmartPower budou také kvalifikovány.
Na veletrhu Fakuma byla předvedena
funkčnost stroje EcoPower v provede-

ní čistého prostoru na základě výroby
kontaktní čočky z PP na stroji EcoPower
110/350. Stroj z veletržní expozice je
navíc k již uvedeným prvkům vybaven
separací pro špatné a dobré díly a uzavřeným dopravním pásem s čistým
prostorem firmy Max Petek Reinraumtechnik, Německo, umístěným pod
uzavírací jednotkou. Díly padají volně na uzavřený dopravník a jsou dále
transportovány na „pracoviště s laminárním prouděním“.
Druhým vystavovaným exponátem
se zaměřením na medicínské technologie byl MicroPower 15/10 v provedení jako lékařský stroj. Na stroji se po-

mocí jednokomponentního nástroje
firmy Ernst Wittner GmbH, Rakousko,
vyrábí mikrokatetr z PEEK o hmotnosti cca 20 mg, který se používá k odběru vzorků v periferních tkáních. Stroj
vystavovaný na veletrhu je kompletní
výrobní buňka s čistou výrobou s integrovaným rotačním diskem, zařízením na odběr dílců, integrovanou
kontrolou kvality prostřednictvím
kamery a také modulem pro zajištění
čistého prostoru, který umožňuje výrobu čistého vzduchu 6. třídy podle
normy ISO 14644-1. Díly jsou vyráběny, kontrolovány a ukládány v čistém
prostoru.

Skupina WITTMANN
Skupina WITTMANN je celosvětově vedoucím výrobcem vstřikovacích strojů, robotů a periferních zařízení pro průmysl
zpracovávající plasty s hlavním sídlem ve Vídni, Rakousku, která má dvě hlavní sféry působnosti: WITTMANN BATTENFELD a WITTMANN. Podniky skupiny společně provozují deset výrobních závodů v sedmi zemích a se svými 30 pracovišti jsou doplňkové distribuční společnosti zastoupeny na všech důležitých světových trzích s plasty.
WITTMANN BATTENFELD se snaží o další zlepšení své pozice na trhu jako výrobce vstřikovacích strojů a specialista
pro pokrokové výrobní technologie. Jako prodejce rozsáhlé moderní strojní technologie s modulární konstrukcí splňuje
podnik v současné době i do budoucna podmínky na trhu pro vstřikování plastů.
Produktový program společnosti WITTMANN zahrnuje roboty a automatizované linky, systémy pro zásobování materiálem, vysoušeče, gravimetrické a volumetrické dávkovače, mlýny, temperační a chladicí zařízení. Díky této rozsáhlé modelové řadě periferních zařízení nabízí společnost WITTMANN zpracovatelům plastů komplexní řešení, která pokryjí veškeré požadavky – od jednotlivých pracovních buněk až po zcela integrované systémy, které zahrnují kompletní výrobu.
Sloučení jednotlivých oblastí pod jednu střechu skupiny WITTMANN vedlo k jednotnému doplnění příslušné produktové
linie – ve prospěch zpracovatelů plastů, kteří ve zvětšené míře požadují bezproblémové propojení výrobního stroje,
automatizace a periferních zařízení.

world of innovation

SmartPower
25 – 120 t

HM Serie

35 – 300 t

Vertikal

40 – 270 t

EcoPower

55 – 300 t

MicroPower
5 – 15 t

MacroPower
400 – 1600 t

www.wittmann-group.cz
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.

Malé Nepodřice 67, Dobev | 397 01 Písek | Tel.: +420 384-972-165 | Fax: +420 382-272-996 | info@wittmann-group.cz

inovace

prosinec 2015

Medicína šitá na míru
V 21. století se kralování ve vědě ujala biologie. Převratné poznatky z genetiky postupně pronikají do medicíny a mění ji k nepoznání.
Lékaři dokážou odhalit nemoc ještě předtím, než vypukne. Jsou schopni předvídat, jak se bude onemocnění vyvíjet, a připravit léčbu
„na míru“ pro každého pacienta podle jeho genetické výbavy a stavu organizmu.
„Kdyby neexistovaly rozdíly mezi jednotlivými pacienty, medicína by byla jen vědou a nikdy ne uměním.“ Tento výrok se
připisuje kanadskému lékaři Williamu
Oslerovi, spoluzakladateli Nemocnice
Johna Hopkinse, která vznikla v roce
1889 v americkém Baltimoru. „Poslouchejte svého pacienta, říká vám diagnózu,“ přizvukoval studentům medicíny,
když je v rámci reformy vzdělávání posílal na klinickou praxi.

Pitvy v době renezance inspirovaly
i umělce, aby zachytili atmosféru bádaní,
jako například Rembrandta van Rijna na
obraze Hodina anatomie u doktora Tulpa.
Foto: MAURITSHUIS

Síť sítí v biologii

Medicína i dnes „poslouchá svého pacienta“, i když už nevystačí jen s fonendoskopem. Zdraví nejednou závisí na
mikroskopických detailech a lékaři jsou
čím dál tím více odkázáni na technologie. Už nezkoumají jen „makrosvět“
tkání a orgánů, ale pouštějí se stále
hlouběji do „mikrosvěta“ molekul a atomů. A stejně tak jako fyzika, která touží
po „velké teorii všeho“, spojující relativistický svět s kvantovou mechanikou,
také medicína hledá jednotu mezi chemií buněk a bezchybným fungováním
celé tělesné schránky.
O „teorii všeho“ pro živé organizmy
se v závěru minulého století pokusil
americký biolog Leroy Hood, působící
tehdy na Washingtonské univerzitě.
Lidské tělo popsal jako ucelený biologický systém, jakousi „síť sítí“. Sítě
na různých úrovních tvoří orgány,
buňky, molekuly až po DNA. Pokud
chceme pochopit celý systém, musíme jednotlivé sítě dokonale poznat
a zároveň zjistit, jak navzájem kooperují. Současně je třeba pochopit, jak
se bude vlivem času či jiných faktorů
interakce sítí měnit.

V obráceném gardu

Teorie systémů či optimalizace sítí jsou
metody z informatiky. Jejich uplatnění
v biologii není samoúčelné, pro medicínu může mít revoluční význam. Umožňuje rozšířit a prohloubit přechod od
reaktivního přístupu k preventivnímu.
Klasická medicína začíná léčbu
po vypuknutí choroby. Diagnostika
se zaměřuje na její klinické příznaky a symp tomy, sleduje anamnézu
pacienta, shromažďuje údaje z laboratoří, aby na jejich základě určila léčbu.
Proaktivní přístup je opačný – pokud
víme, jak funguje „síť sítí“, můžeme
dopředu ladit jednotlivé prvky tak, aby
celý systém pracoval bez problémů.
A pokud se nějaký problém objeví,
umíme cíleně zasáhnout a navíc i předvídat, co tento zásah způsobí.
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Medicína na míru

Jenže „biologické sítě“ jsou mimořádně
složité a bylo by velkým překvapením,
kdyby se sobě podobaly jako vejce vejci.
I to je důvod, proč různí pacienti se stejnou diagnózou reagují na stejnou léčbu
různým způsobem. Zatímco pro jednoho může být lék velkým dobrodiním,
druhému nepomůže. Ke zjištění rozdílů
už nestačí jen „umělecký talent“ lékaře
či zkušenost a intuice Dr. Housea. Pokud
chce medicína pomoci každému, bude
čím dál tím víc odkázaná na vědu. „Klinický lékař se v posledních letech stává
vykonavatelem standardních protokolů, které se pravidelně inovují podle nových zjištění. Prostor na lékařské úvahy
a domněnky se výrazně zužuje. Lékaře
to frustruje, pro pacienty to ale přináší
jednoznačné benefity,“ potvrzuje Peter
Celec, přednosta Ústavu molekulární
biomedicíny LF UK a Molekulárně-medicínského centra SAV.

Analyzátor Versant identifikuje změny buněk vyvolané virem HIV

inovace
každého pacienta. Díky nové diagnostice identifikuje specifické biologické,
především genetické markery. Na jejich
základě určí léčbu vhodnou pro konkrétního pacienta a lékaři mohou připravit
cílený plán dlouhodobé prevence.
Genetické příčiny nemoci dnes umíme postupně odhalit. Ale u většiny nemocí se jedná jen o rizika, ne o diagnózu anebo vyloučení choroby. Kromě
malé skupiny kompletně genetických
onemocnění má většina víceré a různé příčiny. Naštěstí tyto často umíme
ovlivnit.

Na prvním místě je genetika, protože
pořadí nukleotidů v DNA předurčuje
schopnost buňky vyhnout se selháním
anebo odolat útokům vetřelců. Dokáže
určit míru rizika nebo jestli se nemoc
rozvine. Farmagenomika zase hledá
odpověď na otázku, jak organizmus zareaguje na léky a umožní nastavit optimální dávky. Lékař se neobejde ani bez
molekulárně-biologických vyšetření,
pátrajících po různých biomarkerech
v krvi. Dokážou rozpoznat nemoc ještě
před vypuknutím a přesně sledují reakci organizmu na léčbu.

Nečekat na nemoc

Pacientům už
slouží test, který
rozezná specifickou
formu viru HIV.
Společný podnik
GlaxoSmithKline
a Pfizer – firma
ViiV Healthcare –
vyrábí lék Selzentry,
schopný potlačit
právě tento virus.

Nejznámějším pacientem „nové medicíny“ je Angelina Jolieová. Podrobila
se chirurgickému zákroku poté, co jí
v genomu objevili nebezpečné mutace
v genech BRCA1 a BRCA2. Pro 85 procent postižených žen znamenají celoživotní riziko rakoviny prsu a 60 procent
ohrožuje rakovina vaječníků.
Bez velké publicity se v lékařských
centrech přijímají desítky podobných
rozhodnutí. Ne všechny příběhy však
končí stejně takto šťastně. Odborná
literatura popisuje případ pacientky,
Angelininy vrstevnice, která na karcinom prsu a vaječníků zemřela. Lékaři
automaticky označili za viníky geny
BRCA1 a BRCA2, avšak genetické testy
je vyvedly z omylu. Odhalily mutaci
genu TP53, jehož úlohou je potlačovat tvorbu nádorů. Medicína tak může
ochránit aspoň děti pacientky. I kdyby
zhoubnou mutaci zdědily, díky pravidelnému screeningu existuje velká
šance, že se podaří zachytit rakovinu už
v počátečním, léčitelném stádiu.

Riziko odhalí jediná molekula

Čtyřicetiletou pacientku s leukémií čekala transplantace kmenových buněk. Ani
po náročném zákroku její šance na přežití nepřevyšovala patnáct procent. Když
vědci přečetli její genom, z mutací některých genů zjistili, že na tento typ rakoviny bude účinnější chemoterapie. Šanci
na přežití zvýšila na sedmdesát procent
a stav pacientky se skutečně zlepšuje.
Tento příklad ukazuje, jak se moderní
medicína „personalizuje“ pro potřeby

Genetika je základ

„Sekvencování genomu se stává důležitým diagnostickým nástrojem,“ říká Richard K. Wilson, ředitel Ústavu genetiky
Washingtonské univerzity, který je líd-

rem ve výzkumu rakoviny. Existuje však
vícero překážek, aby se molekulární diagnostika stala rutinní záležitostí. Na prvním místě je cena – sekvencování celého
genomu vyjde na zhruba dvacet tisíc
dolarů, a poněvadž v případě rakoviny je
potřeba zkoumat zdravé i nádorové buňky, cena se zdvojnásobí. Některé metody
už sice snížily náklady na tisíc dolarů, ale
nesplňuji požadavky na přesnost, které
vyžaduje lékařská diagnostika.
Pomalejší nástup sekvencování způsobuje, že vědci dnes nedokážou interpretovat většinu informací získaných
z genomu. „Je potřeba ještě objasnit
mnoho genetických mutací, které mohou souviset s rakovinou,“ upozorňuje
onkolog Timothy Ley z Washingtonské
univerzity. Situace se zlepší až tehdy,
kdy bude k dispozici víc sekvencovaných genomů pro medicínu.

Pro úspěšnou léčbu není důležité jen
pátrání po biomarkerech. Po určení diagnózy následuje účinná terapie a prevence. Cílem je, aby konkrétní pacient
dostal lék v optimálních dávkách, které
maximálně zvyšují šanci na uzdravení.
Vzniká tak nový prostor pro inovace –
vývoj léků nové generace i nových léčebných procedur. To všechno vyžaduje testy, které zjišťují účinky léků podle
genetických predispozic pacienta. Průzkumná agentura TriMark Publications
očekává jen ve Spojených státech zdvojnásobení ročních investic do biomedicíny na 5,5 miliardy dolarů v roce 2016.
Farmaceutické firmy v dalších letech
vytvořily aliance s výrobci diagnostických a laboratorních přístrojů. Zapojují
se všichni rozhodující hráči a také společnost Siemens Healthcare Diagnostics se sídlem v Kalifornii navázala partnerství s největšími výrobci léčiv.
Pacientům už slouží test, který rozezná specifickou formu viru HIV. Spo-

Nádory způsobené genetickou mutací,
na kterou lze zacílit specifické léky
(% z celkového počtu pacientů v USA)
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Možnosti personalizované
medicíny při léčbě rakoviny

$ 70 333
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▸ Posouvá důraz v medicíně od reakce k prevenci.

▸ Optimalizuje výběr léčby a snižu-

je počet pokusů a omylů při předpisování léků. Na počáteční léčbu
nereaguje až 50 procent pacientů s artritidou, okolo 40 procent
diabetiků a astmatiků a 38 procent pacientů s depresí.
▸ Pomáhá vyhnout se nežádoucím
účinkům léků.
▸ Zlepšuje kvalitu života pacientů
a jejich disciplínu během léčby.
▸ Pomáhá řídit celkové náklady na
zdravotní péči.
(podle Koalice pro personalizovanou
medicínu, Washington)

Prostor pro inovace

Pokles ceny sekvenování lidského genomu (v USD)

Možnosti
personalizované
medicíny

lečný podnik GlaxoSmithKline a Pfizer – firma ViiV Healthcare – vyrábí lék
Selzentry, schopný potlačit právě tento
virus. Díky testu dokážou lékaři určit,
u kterých pacientů bude léčba efektivní.
Další testy se připravují pro společnost
Tocaden, která experimentuje s léčbou
nádorů mozku, inovativní firma Janssen z korporace Johnson & Johnson
zase podepsala se Siemens dohodu
o vývoji diagnostických testů pro lék na
léčbu selhání srdce.

Tlak na legislativu

V uplynulých dvou desetiletích vědci vyvinuli více než 300 nových způsobů léčby pro více než 150 onemocnění.
Pro biomedicínu dnes existuje 102
léků, o kterých se ví, že jejich účinek
výrazně závisí na genomu pacienta.
Třetina z těchto léků je určena na léčbu různých forem rakoviny. Před třemi
roky jsme to věděli jen o sedmdesáti.
Rychlejší přenos nových léčebných
metod do klinické praxe je cílem Koalice pro personalizovanou medicínu ve
Washingtonu. S více než 250 členy z řad
vědců, inovátorů a firem, ale i zdravotnických a pacientských komunit je už
pár let významným lobbistou, aby se
proces schvalování nových postupů co
nejvíc zjednodušil a urychlil.
P. Celec však upozorňuje, že i k personalizované medicíně jsou potřeba
důkazy: „Každá personalizace musí
projít klinickými zkouškami a to, samozřejmě, trvá, stejně tak jako u každého nového léku. Takže aplikace nejde tak rychle, jak by teoreticky bylo
možné. Ale i vzhledem ke zkušenosti
z minulosti medicíny je třeba počkat
na důkazy – výsledky studií, a až potom
podle nich měnit to, co dostává běžný
pacient.“

Zdroj: Wall Street Journal

Ľubomír Jurina
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První neinvazivní a nízkonákladový
test tekutou biopsií
Neinvazivní a nízkonákladový test byl uveden na podzim a umožňuje včasnou detekci a průběžné sledování dříve diagnostikovaných
pacientů, díky čemuž nabízí novou naději v boji s rakovinou.

T

ento test detektuje mutace, které
jsou běžně spojeny s rakovinou
plic, prsu, vaječníků, tlustého
střeva a melanomem, a také mutace,
které se vyskytují méně často u jiných
nádorových onemocnění (jako jsou
rakovina slinivky břišní, hlavy a krku,
štítné žlázy, žaludku a prostaty).
Test je nabízen pro dvě obecné populace: CancerIntercept™ Detect je
první tekutou biopsií, která detekuje
nádorovou DNA u pacientů se zvýšeným rizikem onemocnění, ale jinak
zdravých; CancerIntercept™ Monitor
sleduje vývoj u pacientů s aktivní nebo
dříve diagnostikovanou rakovinou. Oba
programy využívají pokročilou analýzu
DNA pro identifikaci malých fragmentů
DNA, které se uvolňují z rakovinových
buněk a vstupují do krevního oběhu.
Tyto testy analyzují přítomnost 96 často se vyskytujících mutací DNA v devíti
rakovinových genech.
„Včasná detekce je tím nejdůležitějším faktorem, který může zajistit
úspěšnou léčbu a zvýšit míru přežití,“
uvedl Jim Plante, generální ředitel
a zakladatel společnosti Pathway Genomics. „Pacienti s nádorovým onemocněním a osoby s rizikem onemocnění mohou aktivně chránit své zdraví

Dr. Glenn Braunstein, MD
a bojovat s nejzhoubnějšími formami
tohoto onemocnění.“
Navíc lékaři mohou testem CancerIntercept Monitor doplňovat invazivnější
biopsie a skeny tkáně tekutými biopsiemi ke sledování účinnosti léčby rakoviny, její progrese nebo recidivy. Test
CancerIntercept Monitor se může také
objednat společně s individuálním přiřazením klinického hodnocení (Clinical
Trial Matching) pro pacienty v pokročilém stadiu nádorového onemocnění.
„Zvýšené hladiny nádorové DNA mohou indikovat progresi rakoviny ještě
dříve, než bude klinicky nebo pomocí
zobrazovacích technik potvrzen růst ná-

doru,“ uvedl Dr. Glenn Braunstein, MD,
a ředitel sektoru zdravotnictví společnosti Pathway Genomics. „Naše testy
tekutou biopsií mohou také detekovat
nové mutace, které se časem vyskytnou
a signalizují, že se pacient stává vůči
současné terapii imunní.“
Testování lze provést prostřednictvím pacientova ošetřujícího lékaře
nebo prostřednictvím online sítě lékařů na doporučení v rámci společnosti
Pathway. Pro pacienty a lékaře, kteří
vyžadují pravidelné plánované testování, je k dispozici předplatné s výraznou slevou.
Testy CancerIntercept Detect a CancerIntercept Monitor jsou nabízeny
prostřednictvím integrovaného sys-
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roprostředí, které ji obklopuje, a na orgánu, ve kterém se nachází,“ upřesňuje
vedoucí vědeckého týmu, prof. MUDr.
Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK.
Melouchařící molekuly ovlivňují
například rychlost růstu nádoru, komunikaci mezi nádorovými a nenádorovými buňkami, rozvoj krevního zásobení nádoru a také jeho schopnost
prorůstat do svého okolí. Zároveň
ale mohou hrát pro člověka příznivé
role v různých orgánech, imunitním
systému nebo procesech hojení. Pro
hledání možností, jak tyto molekuly využít ve prospěch nemocných,
je proto nezbytné potlačit ty jejich
funkce, které vedou ke vzniku a růstu

www.pathway.com

Pathway Genomics
je klinická laboratoř s akreditací CLIA a SZP, se sídlem v San Diegu v Kalifornii,
která poskytuje lékařům a jejich pacientům z více než 40 zemí přesné genetické informace vyžadující intervenci pro zlepšení nebo udržení zdraví a kondice.
Testovací služby společnosti Pathway Genomics zahrnují celou řadu ukazatelů, včetně rizika rakoviny, onemocnění srdce, dědičných onemocnění, reakcí
na potraviny a cvičení a odpovědi na konkrétní léky, včetně léků používaných
proti bolesti a na podporu duševního zdraví.

Melouchařící molekuly
v mozkových nádorech
Přispět k léčbě zhoubných nádorů
mozku, jež ročně postihnou v Česku
velké množství lidí, by mohl výzkum
vědců z první lékařské fakulty UK.
Vědci zjistili, že vznik a rozvoj nejagresivnějšího zhoubného nádoru mozku – glioblastomu – ovlivňují některé
„dipeptidylpeptidáze-IV aktivitou
a/nebo strukturou homologní“ molekuly. Tato zdánlivě krkolomně pojmenovaná skupina zahrnuje několik
takzvaných melouchařících molekul.
Jejich název vychází z toho, že jedna a tatáž molekula může v různých
buňkách za různých okolností plnit
zcela odlišný úkol. „Může mít různé
biologické funkce v závislosti na mik-

tému společnosti Pathway, který optimalizuje celý testovací proces, od
počáteční objednávky až po dodání testových zpráv. Klíčovou součástí tohoto
systému jsou lékaři, kteří budou sledovat online žádanky a objednávat testy;
mobilní flebotomisté, kteří odeberou
vzorky krve doma u pacienta nebo v ordinaci; a lékařský onkologický tým podpory společnosti Pathway, který bude
v případě pozitivního nálezu výsledky
konzultovat s ošetřujícím lékařem
pacienta. Všechny pozitivní nálezy jsou
předávány prostřednictvím ošetřujícího lékaře. Výsledky se dodávají přibližně dva až tři týdny po testování.

Profesor Aleksi Šedo

inovace
nádoru, a přitom nepoškodit ostatní
užitečné. „Předpokládáme, že když
najdeme a ověříme způsob, jak aktivitu těchto molekul cíleně regulovat
anebo na ně specificky zaměřit nosiče
protinádorových léčiv, mohli bychom
tyto nové poznatky využít pro léčbu
zhoubných mozkových nádorů,“ vysvětlil prof. Šedo.
Cílem badatelů je výsledky výzkumu patentovat. Cesta od patentu
k uvedení do klinické praxe je však
dlouhá – obvykle trvá 10 až 15 let.

Diagnóza mozkového nádoru je
v České republice každoročně stanovena přibližně u 700 pacientů, zhruba
u poloviny jde o nejčastěji se vyskytující a nejzhoubnější formu – glioblastom. Nádor prorůstá zdravými tkáněmi a ničí je, často roste ve funkčně
významných oblastech, a proto je někdy nemožné jej chirurgicky odstranit. Prognóza pacientů s tímto nádorem je velmi špatná. „Délka přežití se
počítá na měsíce a v posledních letech
se změnila téměř nepodstatně. Z toho

je zjevné, že dosud nemáme správný
cíl a koncepci léčby a že pokud budeme stále opakovat léčebný postup
podle stejného vzorce, režimu a organizace, dostaneme opět neuspokojivý
výsledek,“ říká prof. Šedo.
Výzkum provádí Laboratoř biologie
nádorové buňky Ústavu biochemie
a experimentální onkologie 1. LF UK
pod vedením prof. Šeda ve spolupráci s neurochirurgy z Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF
UK a ÚVN Praha, Nemocnice Na Ho-

molce a s kolegy z Ústavu organické
chemie a biochemie AV ČR, kteří navrhují a připravují pro výzkum originální látky. Práce skupiny prof. Šeda
v minulých letech přispěla k definici
skupiny takzvaných DASH molekul
(dipeptidylpeptidáze-IV aktivitou
a/nebo strukturou homologních), objasnila jejich expresi a některé funkce
v mozkových nádorech.

www.lf1.cuni.cz

Když se spojí ultrazvuk s robotem
Ultrazvuk se dnes nevyužívá pouze v diagnostické oblasti, ale vzrůstá i jeho obliba v oblasti terapeutické. V posledních letech se
zvyšuje počet lékařských zákroků prováděných vysoce intenzivním fokusovaným ultrazvukem. Jeho obliba je zapříčiněna především
díky neinvazivnosti a přesnosti při minimálním vlivu na okolní tkáně.

S

amotný lékařský zásah je prováděn hlavicí, která vysílá ultrazvukové vlny cílené na určitý bod ve
tkáni. Vysoká energie fokusovaná na
tkáň způsobí termické poškození požadované tkáně, např. myomů. Správnost
prováděného zákroku je potvrzována
zobrazením aktuálních snímků z místa
intervence. Dnes již běžnou terapeutickou praxí je využití fokusovaného
ultrazvuku v kombinaci s magnetickou
rezonancí. Dostupnější alternativou pro
kontrolu lékařského zákroku je použití
diagnostického ultrazvuku, což je právě
případ projektu FUTURA.
FUTURA propojuje asistovaný
robotický přístup v kombinaci s působením vysoce intenzivního foku-

sovaného ultrazvuku. Samotný fokusovaný ultrazvuk může být limitován
některými požadavky, jako je například přesnost, flexibilita, možnost
opakování a v neposlední řadě také
bezpečnost pacienta. Pro optimalizaci
těchto limitujících faktorů je žádoucí
využití roboticky naváděného systému, který je schopen tyto nedostatky
eliminovat.
Základní ideou projektu je vyvinout
autonomní multifunkční a multi-robotickou chirurgickou platformu, která
bude schopna provádět neinvazivní
terapii pomocí fokusovaného ultrazvuku. Dodáním robotické platformy bude
zvýšena přesnost, preciznost provedení a také jeho spolehlivost. Pro samotný

Senzory
Výkonný systém
Montovací systém

Robotická platforma

lékařský zákrok slouží dvě robotická
ramena. První nese 3D zobrazovací ultrazvukovou sondu, která slouží pro
3D rekonstrukci monitorované tkáně
a následné porovnání s předoperačními
modely. Tím je zaručeno plynulé nastavení robotického ramene s ohledem na
operované místo. Druhé fixuje sondu
s fokusovaným ultrazvukem, zároveň
má integrovanou 2D konfokální ultrazvukovou sondu. Tato sonda je použita
k monitorování účinnosti prováděné
terapie a potvrzuje správnost nastavení
cesty ultrazvuku od ultrazvukového
měniče k cílové tkáni.
Pro robotická ramena je důležitá
schopnost samostatně pracovat ve stísněném prostředí operačních sálů. Proto
je pohyb robotických ramen kontrolován pohybovými senzory, které zvyšují
povědomí o okolním prostředí a umožňují koordinaci pohybu v prostoru

tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost
pacienta.
Očekávaným výstupem tohoto projektu bude multifunkční robotická platforma zaměřená na odolnost, přesnost
a spolehlivost, která přispěje ke zvýšení
bezpečnosti použití robotických platforem na operačních sálech. Zároveň
zaručí bezpečnost pacienta při prováděném zákroku a urychlí proces hojení
v operovaném místě s minimálním vlivem na okolní tkáň.
Na projektu FUTURA pracuje konsorcium evropských institutů a společností. K diskuzím jsou zváni i odborníci
příslušných oborů, se kterými jsou konzultovány postupy, průběžné výsledky
a jsou prováděny úpravy dle uživatelských požadavků.
Ing. Markéta Tomanová
www.ibsmm.com
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Cochlear nyní poskytuje českým
uživatelům přímý servis
Společnost Cochlear, působící v oblasti implantabilních sluchových systémů, v říjnu 2015 oznámila, že přebírá přímou kontrolu nad
zákaznickými službami na českém trhu. Přímý servis umožní poskytovat širší a snadněji dostupný výběr produktů a služeb v celé
České republice.

N

ově posílené zastoupení společ
nosti Cochlear v Česku nabízí
uživatelům svých produktů
osobní přístup a efektivní postup při
vyřizování žádostí a dotazů. Tato změ
na pacientům umožňuje spojit se přímo
se zkušenými technickými specialisty,
kteří jim poskytnou odborné poraden
ství při výběru procesorů a doplňků
a zodpoví dotazy týkající se nastavení
a správného používání zařízení. Místní
tým společnosti Cochlear také zajistí
spolehlivý pravidelný servis slucho
vých systémů, které jsou již v provozu.
„Rozhodnutí poskytovat českým pacientům přímý servis se nám již velice
osvědčilo a zároveň jsme od nich sklidili
pozitivní zpětnou vazbu,“ řekl Antonio
Sportelli, oblastní manažer Cochlear

pro střední Evropu, a dodal: „Naším
cílem je přistupovat k žádostem a dotazům našich pacientů individuálně a nabízet jim v reálném čase nejlepší možná
řešení.“
Cochlear nabízí své produkty a služby
na českém trhu od roku 1993. Za tuto
dobu poskytl implantáty více než 1000
pacientů, u většiny v dětském věku,
a prokázal tak své vedoucí postavení
v oblasti sluchových systémů v ČR.
V současné době nabízí českým uživate
lům kochleární implantabilní systémy
Nucleus a implantabilní systém na kost
ní vedení Baha, které využívají nejno
vější technologie pro zpracování zvuku.
„Naším cílem je na trh neustále uvádět
inovativní, nákladově efektivní a spolehlivá řešení pro pacienty. Proto do výzku-

mu a vývoje investujeme nemalé částky,“
dodává Sportelli. „Díky dlouhodobé
spolupráci s českými chirurgy a s pomocí místního expertního týmu klinických

a technických specialistů, kteří mají více
než dvacetileté zkušenosti, můžeme nyní
nabídnout ty nejlepší služby tisícům lidí,
kteří trpí ztrátou sluchu,“ uvedl.

Nové komunikační technologie
pomohou při záchraně životů
Společnost TTC MARCONI dodala pro Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Královohradeckého kraje nový dispečerský
systém. Realizované řešení využívá IP platformu KONOS, protokol SIP a dodržuje veškeré Tetrapol Publicly Available Specifications.
Klíčovou komponentou je rádiová gateway KONOS-RGWP, vyvinutá ve společnosti TTC MARCONI. Na celkovém řešení se podílely
formou subdodávek společnosti Per4mance, Medsol, Radium, Retia a Pramacom.

Operátorské pracoviště

Nahrávací zařízení

Instalace operátorských pracovišť byla
provedena do dispečerských stolů. Kaž
dé pracoviště se skládá ze tří zařízení:
▸ virtualizovaného desktopu pro operač
ní řízení nebo příjem tísňového volání
▸ dispečerského terminálu KONOS-DOT
▸ IP telefonu.

Tablet pro posádky záchranky

Výbavu záchranného vozu tvoří tablet
Panasonic FZ-G1, který splňuje poža
davky normy MIL-STD-810 a IP65.

vyhodnotí polohu volajícího z ISDN sig
nalizace pomocí speciální PCM karty.

Sledování vozidel
Identifikace polohy volajícího

Poloha volajícího z mobilní sítě je pro
volání na tísňové linky poskytována mo
bilními operátory bezplatně a je ve spe
ciálním formátu přenášena jako součást
signalizace ISDN. Záznamová jednotka
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Sledování vozidel je závislé na pře
nosu dat mezi vozidlovou jednotkou
a serverem GIS dispečinku. Pro tuto
komunikaci jsou nezbytné SIM karty
s pevnou IP adresou, aktivované v pro
středí privátního APN.

Pro nahrávání všech příchozích a od
chozích hovorů je určena záznamová
jednotka ReDat®3 v průmyslovém
provedení 19" o velikosti 4U. Hovory
probíhají na definovaných linkách: IP
telefonech, radiostanicích RCT a LCT
od Tetrapol, ISDN30 a digitálním roz
hraní (ISDN 2 BRI). Záznam digitálního
rozhraní využívá čtyři ISDN 2 (BRI).
Součástí dodávky je aplikační server
ReDat® eXperience. Řešení je navrženo
tak, aby pokrylo předpokládaný počet
30 kanálů IP telefonie Cisco CUCM.

Přístup k záznamům

Primárním rozhraním pro přístup k zá
znamům v rámci záznamového sys
tému ReDat® je webové rozhraní apli
kační nadstavby ReDat® eXperience.

Základní modul Basic (Catalog) provádí
replikaci všech položek relací zazname
naných do SQL databáze záznamů ze
záznamového zařízení.

Centrální správa dodaných
zařízení a WiFi přístupových obdů

Součástí dodávky celého systému byla
také montáž a implementace WiFi
přístupových bodů v garážích výjez
dových středisek a dodávka, montáž
a implementace jednotky pro centrální
správu všech WiFi přístupových bodů.
Bylo zvoleno ucelené řešení firmy Cis
co Systems, realizované na centrálním
kontroléru WLC 2504 spolu s 15 kusy
přístupových bodů Cisco AIR-CAP1602
802.11a/g/n.
www.ttc-marconi.com
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Pomáháme při inovaci
medicínské techniky
Mezinárodní síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network má zastoupení v 63 zemích. V její
databázi firmy a výzkumné instituce každoročně publikují stovky kooperačních profilů a hledají
zahraniční partnery pro mezinárodní technologickou, výzkumnou a obchodní spolupráci. Partneři
sítě Enterprise Europe Network pravidelně organizují mezinárodní kooperační setkání firem v oboru
medicínské techniky (anglicky tzv. matchmaking/brokerage events) a také pořádají sektorově
orientované zahraniční mise firem. Máte-li zájem dostávat inovativní poptávky a nabídky z Vašeho
oboru přímo do emailu nebo chcete-li získat více informací, napište na kontakt: Ing. Eva Kožená,
kozena@tc.cz, Technologické centrum AV ČR.
POPTÁVKY

NABÍDKY

Technologie pro diagnostiku
nemocí v nemedicínském prostředí
Francouzská společnost působící
v oblasti zdravotnické techniky poptává diagnostickou technologii využitelnou v odlehlých oblastech. Technologie
by měla být schopna diagnostikovat základní škálu (5–10 nejvíce rozšířených)
nemocí rozšířených v dané lokalitě,
tedy subsaharské Africe, jihovýchodní Asii a Jižní Americe a umožňovat
základní vyšetření prostřednictvím
automatizované zdravotnické stanice,
video hovor se vzdáleným zdravotnickým zařízením a také základní medikaci. Očekává se asi 80% přesnost určení
medikace. Firma má zájem o technologie na trhu nebo v závěrečné fázi vývoje (pilotní ověření) a rovněž zkušenosti systémového integrátora daných
technologií.
Kód TN0038

Japonská patentovaná technologie
peristaltické pumpy
Japonská firma nabízí nově patentovanou technologii peristaltické pumpy.
Technologie poskytuje dlouhodobě
spolehlivý konstantní průtok kapalin
během čerpacího procesu. Může být
aplikována ve zdravotnictví (infusní
pumpa) nebo v biotechnologických
procesech, které vyžadují manipulaci
s roztoky, při kterých nesmí dojít ke
kontaminaci. Firma hledá výrobní partnery pro uzavření licenční smlouvy.
Kód TOJP20150713001

Senzory snímající pnutí měkkých
lidských tkání při chirurgické
operaci
Belgická společnost působící v oblasti
chirurgické technicky poptává technologii senzorického snímání pnutí
měkkých lidských tkání při operaci
v reálném čase. Senzor musí být malý,
relativně levný, snadno odstranitelný,
šetrný (možné je šití), energeticky nenáročný. Senzor musí odolávat tělním
tekutinám a dodavatel musí respektovat sterilitu dodávek.
Kód TN0046
Využití nanočástic v lékařské
diagnostice
Ruská společnost působící v oblasti včasné diagnostiky chorob hledá
technologii nebo společnost, která
realizuje výzkumy v oblasti luminiscenční křemíkové syntézy nanočástic
a postupy pro generování označených
biomolekul. Společnost má zájem
o obchodní dohodu s technickou
podporou.
Kód TRRU20150507001

Zařízení pro automatickou
klasifikaci ledvinových kamenů
Dvě katalánské výzkumné skupiny se
silnými technickými znalostmi v oblasti chemie a počítačové vizualizace
vyvinuly zařízení pro automatickou
klasifikaci ledvinových kamenů u pacientů s vysokým opětovným výskytem ledvinových kamenů. Klasifikace
kamenů je zásadní pro minimalizování
návratu onemocnění. Zařízení dodává
vysokou přesnost, rychlost a šetří náklady na chemické analýzy a obsluhu.
Skupiny hledají podniky pro uzavření
licenční smlouvy a uvedení zařízení
na trh.
Kód TOES20150916001
Mechanické zařízení pro
endoskopickou chirurgii
Španělská výzkumná skupina vyvinula
inovativní mechanické zařízení pro chirurgické postupy, jako je endoskopická transanální mikrochirurgie (TEM)
nebo minimální invazivní transanální
chirurgie (TAMIS); pro lékařské vyšetření, jako je ultrazvuk nebo při použití
gama kamer; pro terapeutické postupy,
jako jsou v brachyterapii nebo pro dávkování léků. Výhodou zařízení je větší
ohleduplnost k organismu a snížení
postoperačních komplikací. Hledají se
výrobci chirurgických zařízení pro uzavření licenční smlouvy.
Kód TOSP20150414002

Antistresové hodinky
Rumunský výzkumník vyvinul antistresové hodinky. Hodinky se skládají
z chronometru s numerických displejem, mini generátorem a antistředovým elektromagnetickým polem, které
obnovuje energetickou rovnováhu organismu. Generátor využívá schémata
z akupunktury, provádí neinvazivní
elektromagnetickou subliminální stimulaci 11 akupunkturních bodů na
zápěstí. Zařízení může byt používáno
jako alternativní terapeutické zařízení
pro řadu fyzických a psychických disbalancí. Hledají se partneři pro další vývoj
a uvedení na trh.
Kód RO1274DO3ODZ
Přenosné zařízení pro detekci
melanomu (kožní rakoviny)
diagnózou
Izraelská malá a střední firma vyvinula inovativní snímací zařízení tepelné
vodivosti v bodě podezřelém na melanom. Zařízení je nositelné a poskytuje
biofeedback pacientům, kteří trpí melanomem a snímá teplotu a vodivost
tepla v místě podezřelém na melanom.
Firma hledá obchodní smlouvu s technickou podporou, finanční dohodu,
licenční smlouvu nebo smlouvu o technické spolupráci.
Kód 11IL80ER3L31
Digitální zařízení pro dávkování
léků a sběr dat pro klinické studie
Malá švédská společnost vyvinula a patentovala technologii digitálního zařízení, které nejen umožňuje pacientům brát
správnou dávku léků ve správný čas, ale
zajišťuje s velkou přesností sběr dat pro
klinické studie a protokolární léčbu. Firma hledá partnery v systému zdravotní
péče a farmaceutickém průmyslu pro
technickou a obchodní dohodu.
Kód 10 SE 67CJ 3IG0

zcela kompatibilní s fyziologickými pohyby muskulo-skeletálního aparátu kotníku. Zařízení umožňuje aktivní, pasivní
i asistované pohyby. Výzkumník hledá
technickou spolupráci, výzkum nebo
licenční smlouvu s veřejnými nebo soukromými rehabilitačními centry.
Kód TOIT20141230001
Ruční elektronický stetoskop
s reproduktory
Britský vynálezce vyvinul ruční elektronický stetoskop. Jedná se o ruční
zařízení o velikosti mobilního telefonu,
které je schopné reprodukovat zvuky
v lidském těle při stejném umístění
jako u konvenčního stetoskopu. Výhodou je sdílení zvuku ve skupině pro
tréninkové účely. Síla zvuku je indikována světelným signálem a vibracemi.
Vynálezce nabízí zařízení k prodeji na
základě licenční smlouvy.
Kód TOUK20150416002

Zaujaly vás tyto nabídky? Chtěli
byste prozkoumat další? Nebo
byste naopak chtěli nabídnout
své inovační řešení? Pak máte
šanci: nabídky a poptávky
po inovačních řešeních
a technologiích lze zdarma
nalézt v angličtině na webu
Enterprise Europe Network
(www.een.cz; odkaz „Vyhledávání
partnerů“). Stačí jen zadat klíčové
slovo anglicky a v případě zájmu
o detaily nás kontaktovat. Těšíme
se na váš zájem!

Zařízení pro neuromuskulární
rehabilitaci kotníku
Italský výzkumník vyvinul technologii
pro neuromuskulární rehabilitaci kotníku. Zařízení zajišťuje správný pohyb,
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Více než tisíc zachráněných
životů během 31 let
První transplantace srdce byla v IKEM provedena 31. ledna 1984. Operovaný pacient, pan Josef Divina, žil po náročném zákroku ještě
13 let. Jubilejní tisící transplantaci podstoupil v létě 2015 šestapadesátiletý František Mach.
„Od roku 1984, kdy úspěšný program
transplantací srdce v IKEM odstartoval,
jsme provedli až do dnešního dne už 1017
transplantací. Jedna z našich mladších
pacientek mohla díky transplantaci založit rodinu, jiní se mohli opět začít věnovat sportu. Návrat k práci a zálibám
je samozřejmostí. Většina pacientů žije
úplně normální život. Když je potkáte
na ulici, tak byste ani neřekli, že mají
transplantované srdce,“ říká přednosta
Transplantcentra Jan Pirk.
Jeden z operovaných pacientů, pan
Rudolf Sekava, se po transplantaci vrátil
k učitelské profesi. Nyní je sice již v důchodu a s novým srdcem žije už téměř
31 let.
Pavel Firt, který první transplantaci srdce v bývalém Československu
i tehdejším východním bloku provedl,
připomněl, že poprvé na světě bylo
transplantováno srdce v roce 1967
a byla to tehdy velká senzace. Nyní
patří tento život zachraňující zákrok
k běžným operacím. „Celý proces
transplantace se za ty roky velmi změnil. Jsou modernější léky, změnila se
technika operace, protože srdce dnes
našíváme jinak, zjednodušila se i pooperační péče. Pokrok dokládá i statistika – v prvních letech jsme prováděli
kolem deseti transplantací ročně, teď
jsou čísla čtyřikrát až pětkrát vyšší,“
shrnul.

V Česku transplantují srdce dvě centra – IKEM jich loni provedl 53, brněnské
centrum 34. Muži tvoří přes 80 procent
pacientů, operovaným je od pěti do
74 let, průměr je 49 let. První transplantace srdce u dítěte v Česku proběhla
v roce 1988. Rok po transplantaci přežívá více než 80 procent operovaných,
pět let 70 procent a 55 procent přežívá
přes deset let. Průměrná čekací doba
na nové srdce je zhruba rok, urgentní
pacienti, jejichž stav se prudce horší,
dostanou srdce i v řádu týdnů. Jedna
pětina čeká na novén srdce za přispění
mechanické srdeční podpory.
Zdravotní pojišťovny hradí za
transplantaci srdce 1,714 milionu korun. Peníze podle ředitele IKEM Aleše
Hermana pokrývají potřebu programu,
počty zákroků ale jsou podle něj limitovány počtem dárců. Zlepšit by to měla
chystaná změna v úhradách, kdy do
seznamu výkonů má příští rok být nově
zařazen kód oceňující zhruba 10 000
korunami péči dárcovské nemocnice.
Tím by mohly počty vhodných dárců
stoupnout.
Na světě je 416 center, kde se
transplantují srdce, ročně je provedeno
kolem 4000 operací. Ve světovém registru je 116 000 pacientů s transplantovaným srdcem, z nich 1500 z Česka.
www.ikem.cz

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra IKEM

Jádro jako nástroj k léčbě zákeřných nemocí
Rakovina ročně zabije více než 8 milionů lidí po celé planetě. Zhruba 70
procent úmrtí způsobených touto zákeřnou nemocí připadá na rozvojové
země. Je to způsobeno především nedostatkem diagnostických a léčebných
prostředků. Jedním z nástrojů v boji
s těmito nemocemi je šíření jaderných
technologií. Právě proto se MAAE angažuje v oblasti sdílení technologií
a know-how, které vedou k snížení
počtu úmrtí na tyto nemoci.
Zajištění dobrého zdravotního stavu
patří mezi Cíle udržitelného rozvoje
OSN, které byly přijaty letos v září na
zasedání v New Yorku. Mezi hlavní
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hrozby patří například rakovina a další
civilizační choroby. Klíčovou roli v boji
proti těmto nemocem často hrají diagnostické a léčebné prostředky, vycházející ze znalosti jaderné medicíny,
jako například radiofarmaka, radiologie
a radioterapie. Ty mohou pomoci také
v prevenci šíření virových onemocnění, např. eboly.
Mezi bohatými a rozvojovými státy je
právě v přístupu k vyspělým diagnostickým a léčebným prostředkům na
bázi jaderných technologií propastný
rozdíl. Například zařízení pozitronové
emisní tomografie (PET), která jsou
velmi důležitým diagnostickým pro-

středkem pro brzké odhalení rakoviny,
kardiovaskulárních chorob, ale i dalších
onemocnění, jsou v rozvojových státech nedostatkovým zbožím. Spojené
státy disponují 5,13 PET skenery na
milion obyvatel, kdežto v jihoafrických
státech tato centra s výjimkou Jihoafrické republiky zcela chybí. V kontrastu s USA je například i Chile, které
disponuje 0,56 PET skeneru na milion
obyvatel.
Jádro v současnosti pomáhá nejen
v boji proti civilizačním chorobám,
mezi něž patří rakovina, ale také proti
epidemii eboly, která proběhla v západní Africe v minulém roce. Diagnostická

technologie odvozená od jaderných
technologií, známá jako reverzní transkripce polymerázové řetězové reakce
(RT-PCR), usnadňuje včasné určení
nemoci a pomáhá zabránit šíření této
nemoci. Většina afrických států tuto
technologii sice vlastní, ale nemá dostatek diagnostických souprav, přístrojů
a kapacitu pro její efektivní využívání.
Diagnostika pomocí technologie RT-PCR zkracuje dobu potřebnou k určení, zda se jedná o ebolu, z několika dnů
na několik hodin.
Zdroj: IAEA, centis.edu.cu, WHO,
stats.oecd.org
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Jubilejní světový kongres
mezinárodní organizace chirurgů
Významná světová instituce International College of Surgeons slavila na podzim 80 let od svého vzniku a nejlepší odborníci v oboru
oslavili toto jubileum v Plzni a Praze. Proč právě v České republice?

N

a kongres přijely stovky špič
kových lékařů z desítek států.
Světové setkání předznamenalo
českojaponské sympozium v Ústí nad
Labem a kongres pak pokračoval v Pra
ze a Plzni pod názvem Perspektivy chi
rurgie ve 3. tisíciletí z mezioborového
pohledu na všech kontinentech.
Česká chirurgie patří ke špičkám, ale
práce našich chirurgů je málo oceněna.
Nedocenění práce chirurgů a menší do
stupnost některých operací, ale i prů
lomové operace provedené poprvé na
světě charakterizují podle prezidenta
české sekce International College of
Surgeons (ICS) Karla Nováka obor chi
rurgie v Česku. Právě její dobrý zvuk
je důvodem, proč se kongres nejstarší
globální světové chirurgické organizace
konal v září poprvé v Praze a Plzni.
„Rozpor mezi fantastickými výsledky
superspecialistů v centrech a nedostup
ností základní péče je problémem celé
ho světa, nejbohatší státy nevyjímaje,“
prohlásil prezident Novák. Nejnároč
nější péče se sice soustřeďuje v Česku
do center, je ale otázka, zda mají na vše
kapacitu. Část péče tak musejí zajistit
menší pracoviště, která nemají tolik
specialistů.
Markantní je podle Nováka také rozdíl
mezi technickým vybavením nemoc

nic v Česku a vyspělé Evropě, například
vyšetření v Německu běžná nejsou
v Česku v takové šíři dostupná.
„Politická reprezentace u nás
i ve světě si neuvědomuje, jaký přínos
mají chirurgové pro národní hospo
dářství, kolik zachraňují lidí, vracejí je
do života a do reprodukce,“ řekl prezi
dent Novák.

Připomněl úspěchy českých chirurgů
– například už v roce 1926 profesor Jiří
Diviš jako první provedl odstranění plic
ního laloku, v roce 1967 byla v Bratislavě
provedena na světě druhá, byť neúspěš
ná transplantace srdce či v roce 2012
profesor Jan Pirk voperoval pacientovi
místo srdce zasaženého zhoubným ná
dorem dvě mechanické pumpy.

V Česku pracuje přes 3000 chirur
gů, z nich 1400 jsou členy České chi
rurgické společnosti. V české sekci
ICS jich je 40. Úkolem sekce je zpro
středkovávat kontakty se zahraničím,
s tímto cílem byla před 80 lety ICS
v Ženevě založena. Prvním preziden
tem ICS byl československý chirurg
profesor Arnold Jirásek. ICS působí ve
více než 100 zemích.
International College of Surgeons
je nejstarší světovou chirurgickou or
ganizací. Je jedinou z těchto organi
zací, která oficiálně spolupracuje se
světovou zdravotnickou organizací
(WHO). Dnes má ICS šest kontinen
tálních federací, které sdružují 67
národních sekcí ve 112 zemích všech
kontinentů. Je organizací výběrovou
a dbá na vysokou odbornou a morální
kvalitu svých členů. Výrazně přispě
la k rozšíření kvalitní chirurgie do
celého světa. Československá a poz
ději Česká sekce ICS patří k nejstar
ším na světě. Za totalitních režimů
byla jako nositel demokracie trnem
v oku oficiálním politickým kruhům.
Dnes je registrována jako oficiální
občanské sdružení s vlastní právní
subjektivitou.
Zdroj ČTK a www.icsczech.cz

Nobelova cena za fyziologii a lékařství
Výběr oceněných provádí Nobelův
výbor, jenž návrhy posílá k posouzení Nobelovu shromáždění. Mezi
lety 1901 až 2015 Nobelovu cenu za
fyziologii a lékařství obdrželo 210
osob, z toho 198 mužů a 12 žen. Prů
měrný věk laureátů činil 58 let. Prvním
oceněným se v roce 1901 stal německý
fyziolog Emil Adolf von Behring za
„práce o léčení sérem a zvláště za po
užití séra proti záškrtu“. První ženskou
nositelkou se roku 1947 stala pražská
rodačka Gerty Coriová (spolu s manže
lem Corim) za objasnění „katalytické
přeměny glykogenu“ známé jako Co
riho cyklus.
Udělování cen předcházela řada do
hadů. Děje se tak pravidelně každý

rok a své odhady možných laureátů ve
čtyřech vědeckých kategoriích zveřej
ňuje informační společnost Thomson
Reuters, která se opírá o sledování poč
tu citací o jednotlivých kandidátech
či o jejich výzkumu v odborném tisku
a v pracích jejich kolegů. Potvrzení, že
se někdo objeví mezi těmito „citačními
laureáty“, dokazuje, že jeho, její či jejich
práce je natolik závažná, že jí byla věno
vána mimořádná pozornost.
Pro letošní rok byli společností Thom
son Reuters tipováni Jeffrey Gordon
z Washingtonské univerzity za „důkaz
vztahu mezi lidským střevním mikrobio
mem a fyziologií, metabolismem a výži
vou“, Kazutoši Mori z japonské Kjótské
univerzity a Peter Walter z americké

Kalifornské univerzity za „nezávislou
identifikaci mechanismu, jakým jsou
v endoplazmatickém retikulu zjištěny
a opraveny nesložené bílkoviny“, Alexan
der Rudensky ze Střediska pro výzkum
rakoviny Memorial Sloan Kettering spo
lečně s Šimonem Sakagučim z Ósacké
univerzity a Ethanem Shevachem z ame
rického Národního ústavu pro alergické
a infekční choroby za jejich „přínosné
objevy týkající se povahy a funkce Tlym
focytů a transkripčního faktoru Foxp3“.
Nakonec hlasování dopadlo zcela od
lišně a Nobelova cena bude směřovat
do jiných rukou. 5. 10. 2015 byli totiž
jako nositelé Nobelovy ceny pro rok
2015 vyhlášeni irskoamerický parazi
tolog William C. Campbell a japonský

biochemik Satoši Ómura „za jejich ob
jevy týkající se nové léčby infekcí, které
způsobují parazitické hlístice“. Druhá
část připadne čínské farmakoložce
Tchu JouJou „za její objevy na poli
nové léčby malárie“.
www.wikipedie.cz, ČTK
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Transformace nemocnic
na neziskové organizace
Devět fakultních nemocnic a 30 velkých státních nemocnic a specializovaných ústavů by se mělo k 1. lednu 2017 změnit na neziskové.
Novou právní formu zakotví zákon o neziskových nemocnicích, jehož text se připomínkuje. Oproti plánovanému záměru se zákon
zpozdí o rok, původně počítal ministr zdravotnictví s jeho platností od ledna 2016. Na jaře se konala v Praze mezinárodní konference,
která se tomuto tématu věnovala. Konferenci organizoval Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR ve spolupráci s Nadací
Friedricha Eberta (Friedrich Ebert Stiftung, FES).
Příprava zákona o veřejných
zdravotnických organizacích v ČR

Na toto téma hovořila náměstkyně českého ministra zdravotnictví JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.. Nezisková
nemocnice podle aktuálního návrhu
může vzniknout buď transformací (stávající příspěvkové organizace v gesci Ministerstva zdravotnictví), nebo na „zelené
louce“. Zakladatelem neziskové nemocnice může být stát (se souhlasem vlády),
územně samosprávný celek (obec, kraj)
a dokonce i právnická nebo fyzická osoba.
Orgány neziskových nemocnic by
měly mít tuto strukturu:
Ředitel – statutární orgán
Správní rada – kontrolní orgán, která mj.
vydává předchozí souhlas k právním jednáním, kterými veřejná zdravotnická organizace (VZO) hodlá nabýt nebo převést
nemovitou věc, odcizit movitou věc, jejíž
hodnota přesahuje částku, kterou stanoví tento zákon, zřídit věcné právo k věci
VZO a v dalších případech stanovených
tímto zákonem, například v případě uzavření smlouvy o úvěru nebo jiné smlouvy, jejímž předmětem je plnění přesahující částku, kterou stanoví tento zákon.
Pro členství v orgánech společnosti
mají obecně platit určitá omezení – ne-

slučitelnost funkcí, ochrana proti střetu zájmů – například nemožnost člena
orgánu VZO být poskytovatelem zdravotních služeb či v orgánech právnické
osoby poskytující zdravotní služby.
Odměňování zaměstnanců v neziskových nemocnicích je formou platu.
Důležitá je informace, že změna právní
formy se bude týkat nejen státních příspěvkových organizací a umožní změnu právní formy na VZO též u příspěvkových organizací zřízených územními
samosprávnými celky (kraji, obcemi),
ale zakladatelem může být i právnická
či fyzická osoba. Ministerstvo zdravotnictví tak akceptovalo připomínky odborového svazu, že je třeba, aby se podle zákona mohly transformovat také
obchodní společnosti.

Personální zabezpečení
a materiálně-technické vybavení

Druhý blok konference byl zaměřen na
personální standardy. Za slovenskou
stranu na toto téma vystoupila místopředsedkyně SOZ ZaSS Ing. Daniela
Pochybová. Na Slovensku problematiku personálního zabezpečení upravuje
vyhláška Ministerstva zdravotnictví
Slovenské republiky č. 09812/2008-OL

z 10. září 2008 o minimálních požadavcích, která jsou na rozdíl od ČR každoročně novelizována. Tato vyhláška
mimo jiné stanovuje povinné přístrojové, věcné a lékové vybavení ambulancí
a nemocnic, ale také počet pacientů
na jednoho lékaře nebo sestru v denní
i noční směně. Nastala stejná situace
jako v ČR, kdy se ze strany zaměstnavatelů minimální vybavení považují za
maximální.
Místopředseda OSZSP ČR Mgr. Lubomír Francl přítomné seznámil se
současnou situací ohledně personálního
vybavení zdravotnických zařízení v ČR.
V současné době platí vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 99/2012 ze
dne 22. března 2012 o požadavcích na
minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb. V letošním roce se
připravuje novela této vyhlášky, proto
byla i na základě požadavku odborů
na jednání tripartity vytvořena na ministerstvu zdravotnictví pracovní skupina pro novelu této vyhlášky, jejímiž
členy jsou i zástupci odborového svazu
– předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková
a místopředseda Mgr. Lubomír Francl.
Pro personální zabezpečení oddělení
lůžkové péče byla vytvořena pracovní

podskupina, která má za úkol projednat
návrhy na změny personální vyhlášky.
OSZSP ČR na rozdíl od jiných subjektů vypracoval návrh na změnu v tom,
že by ve vyhlášce nebyl stanoven počet
úvazků na počet lůžek, ale byl by stanoven počet pracovníků v denní a noční
směně. Ministerstvo zdravotnictví jej
neakceptovalo s odůvodněním, že pro
udělení registrace zdravotnickému zařízení lůžkové péče musí být jasný počet
úvazků. Zazněl ale podnět, že by návrh
odborového svazu mohl sloužit jako metodika pro kontrolu těchto zařízení. Ministerstvo navrhuje pouze „citlivé“ navýšení počtu nelékařských pracovníků.
Změna právních úprav zasáhne významně do hospodaření nemocnic, což
samozřejmě ovlivní i aktuální či budoucí pořizování vybavování zdravotnických zařízení léčebnou a diagnostickou
technikou.
Připraveno ze zdrojů Odborového
svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Společnost LINET přivítala vzácnou návštěvu
Majitel společnosti LINET a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
přivítal ve své firmě ve Slaném ministra
průmyslu a obchodu Jana Mládka. SP
ČR zastupoval jeho prezident Jaroslav
Hanák a generální ředitelka Dagmar
Kuchtová, mezi hosty byla i předsedkyně Technologické agentury ČR Rut
Bízková.
Vedení společnosti v čele s generálním ředitelem Tomášem Kolářem
představilo účastníkům setkání moderní halu na výrobu nemocničních
a pečovatelských lůžek. LINET je předním evropským výrobcem těchto lůžek
s obratem 3,6 miliard korun za LINET
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ČR. Celá skupina LINET představuje
obrat ve výši šesti miliard korun, přičemž 90 procent kontraktů získává
firma přes veřejné zakázky po celém
světě. Aktuálně nejrychleji roste v USA,
kde dodává pro 16 prestižních klinik.
Současná tržní hodnota firmy je zhruba
500 milionů EUR.
Součástí návštěvy byla vedle prohlídky výrobních hal diskuse o tom,
co nejvíce omezuje rozmach firmy.
Ministr Jan Mládek byl upozorněn na
to, že pro LINET nejpalčivější bariérou dalšího růstu výroby a prodeje je
nedostatek pracovních sil, především
z technických oborů. I přes nadprů-

měrné platové podmínky – firemní
průměr je 37 tisíc korun a u dělnických profesí 27 tisíc korun – se nedaří
najít vhodné uchazeče. „Nedostatek
lidí je pro nás největší problém,“ uvedl
Zbyněk Frolík.
Ministr byl požádán, aby podpořil komplexnější přístup vlády
k možnosti zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny, s nimiž má LINET již
dobré zkušenosti. Vláda tento týden
odsouhlasila pilotní projekt podpory rychlejšího získání pracovníků
z Ukrajiny, týká se však pouze 500
vysoce kvalifikovaných lidí. SP ČR
požaduje však otevření možností

i pro středně kvalifikované pracovníky z technických oborů.
Zbyněk Frolík vyjádřil obavy ze snah
zrušit tzv. karenční dobu, tedy první tři
kalendářní dny, kdy v ČR není poskytováno nemocenské. Jak uvedli zástupci
LINETu, po zavedení karenční doby
poklesla nemocnosti o 50 procent. Na
druhé straně po zavedení karenční
doby LINET začal poskytovat zaměstnancům ročně pět dnů na vyléčení (tzv.
sick-days). Dalším významným tématem diskuse byl výzkum, vývoj a inovace, zejména pak nedostatečná efektivita veřejných prostředků vkládaných do
výzkumu a vývoje.
/f/

Výzva

Budovat vyšší
životní úroven

Společnost Parker pomáhá svým partnerům ve stavebním průmyslu budovat po
celém světě nové školy a přitom zvyšovat efektivitu spotřeby paliva, minimalizovat
prostoje a snižovat emise. Společnost Parker usiluje o ziskovost svých zákazníků
a snaží se pomáhat řešit největší světové technické výzvy.
Podívejte se na video na stránce www.parker.com/buildingbetterlives
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