
XII. plzeňský den 
Dne 2.listopadu se  v konal XII. ročník vzdělávací akce pro radiologické asistenty, 

plzeňský den. Kongres se díky štědrosti sponzorů stejně jako minulý rok odehrával v místech 
pro Plzeň typických, v  reprezentačních prostorách pivovaru Plzeňský Prazdroj, v konferenčním 
centru Secese. Pořadateli akce byli Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta 
zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni a Klinika zobrazovacích metod Fakultní 
nemocnice Plzeň. 

O tom, že plzeňský den se již dobře zapsal do podvědomí nás přesvědčilo, že kapacita 
sálu - 130 posluchačů byla obsazena během tří dnů od uvolnění registrací. Přicházely další 
přihlášky, kterým již bohužel z důvodu kapacity sálu nemohlo být vyhověno.  

Po registraci účastníků, byl kongres zahájen úvodním slovem garanta odborné části, 
děkanem Lékařské fakulty v Plzni a přednostou Kliniky zobrazovacích metod prof. MUDr. 
Borisem Kreuzbergem, CSc. a děkanem Fakulty zdravotnických studií doc. MUDr. Lubošem 
Holubcem, CSc.  

Studentům a vyučující z oboru radiologický asistent také patřila první část odborného 
programu. Jako první řečník vystoupila odborná asistentka Mgr. Jindřiška Adámková, Dis se 
sdělením “Novinky v radiační ochraně”, které si připravila ve spolupráci se zástupci FN Plzeň a 
SÚJB. Ve svém sdělení shrnula všechny novinky týkající se změn v zákonech a vyhláškách 
zabývajících se problematikou lékařského ozáření a radiační ochrany. Zmínila také tvorbu 
standardů na radiologických pracovištích a systém řízené dokumentace. Poté následovaly 
přednášky studentů třetího ročníku, kteří představili své budoucí bakalářské práce. Byly 
zastoupeny všechny tři podobory naší specializace. Z radiační onkologie přednáškou o 
radioterapii karcinomu čípku děložního (Jana Drábková), z nukleární medicíny o hybridním 
systému PET/CT (Jan Kodras) a z radiodiagnostiky o vyšetření roztroušené sklerózy pomocí 
magnetické rezonance (Dana Plavcová). U registrace každý z účastníků obdržel hlasovací 
lístek, na kterém v průběhu coffeebreaku označil nejlepší studentské sdělení. Velmi těsným 
výsledkem zvítězila Dana Plavcová s příspěvkem o magnetické rezonanci. Obdržela diplom a 
cenu - externí pevný disk. 

Po studentské sekci následovaly 3 přednášky lékařů Kliniky zobrazovacích metod. Jako 
první vystoupil vedoucí lékař úseku magnetické rezonance MUDr. Jan Kastner se zajímavým 
příspěvkem o vyšetřování sportovních úrazů pomocí magnetické rezonance. Druhý v pořadí 
přednesl sdělení  vedoucí lékař úseku výpočetní tomografie as. MUDr. Hynek Mírka, PhD. na 
téma “Anatomie plic v obraze CT”. Neoprávněné obavy a strach z provádění magnetické 
rezonance srdce ve svém sdělení rozehnal MUDr. Jan Baxa, PhD. Názorně přednesl všechna 
úskalí a speciality této stále častěji využívané metody. 

Po skončení druhé části následoval oběd podávaný formou staročeského rautu. Poté už 
mohla začít další část odborného programu, přednášky připravené radiologickými asistenty 
Kliniky zobrazovacích metod.  

Přednášky byly pouze z oblasti radiodiagnostiky a seřazeny podle modalit. První se 
slova ujala Bc. Michaela Svobodová, DiS., která posluchačům představila možnosti a využití 
dentálního rentgenového přístroje instalovaného v naší nemocnici. Bc. Svobodová není pouze 
radiologická asistentka, ale původním vzděláním zubní technik, z čehož vyplývá její porozumění 
stomatologické problematice.  Poté následovaly další dvě sdělení z oboru konvenční 
radiodiagnostiky. Specifika zobrazování dětí představila ve své, názornými příklady doplněné, 



přednášce Klára Žďárková. O zajímavých možnostech 3D vyšetření na operačních sálech 
hovořil Bc. Martin Pojer. Bc. Petr Balta, z úseku výpočetní tomografie, si jako téma vybral 
perfuzní vyšetření srdce s farmakologickou zátěží, které je v naší nemocnici hojně využívaná 
kardiology, místo běžnější zátěžové scintigrafie myokardu. Následovala mulimodalitní 
přednáška o úloze zobrazovacích metod při cévní mozkové příhodě. Přednášející Zdeněk Šiler 
představil celé spektrum diagnostických a terapeutických možností, které radiodiagnostiké 
metody nabízí. Poslední dvě sdělení byla zaměřená na magnetickou rezonanci. Richard Zach 
varoval přítomné před nebezpečím a riziky, které hrozí pacientům i personálu na pracovištích 
magnetické rezonance.  Mgr. Bc. Radek Süss ukázal možnosti MR při zobrazování cév.  
 Po skončení odborné části následovalo přátelské posezení spojené s diskuzí nad 
zmíněnými tématy. Jako pořadatel a moderátor považuji tento XII. plzeňský den za velmi zdařilý 
což nám potvrdila i zpětná vazba - hodnotící dotazník.  

Budeme se na Vás opět těšit příští rok. XIII. ročník proběhne v sobotu, 1. listopadu 
2014. Všem zájemcům doporučuji sledovat webové stránky kongresu www.plzenskyden.cz. 

 
Za organizační tým, Pavel Nedbal. 

 

       



    
    

 


