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Nová kamera pomáhá lékařům lépe diagnostikovat a léčit pacienty 

 

Od letošního ledna je na oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice, a. s., 

instalovaná hybridní SPECT/CT kamera GE Discovery NM/CT 670. Jedná se o nejmodernější 

přístroj svého druhu v celé České republice, který nemocnice zakoupila za 22 milionů korun.  

 

„Vyšetření SPECT/CT kombinuje dvě diagnostické metody: scintigrafickou, zobrazující 

metabolické a funkční změny tkání a orgánů, a rentgenovou, výpočetní tomografii CT, která 

tyto změny přesně lokalizuje. Díky tomuto kombinovanému vyšetření mohou lékaři rozhodovat 

s větší jistotou a volit léčbu, která je pro konkrétního pacienta optimální,“ uvedl Václav Maxa, 

primář Oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice, a. s. 

 

Každoročně je na oddělení nukleární medicíny provedeno více než 5 000 diagnostických, 

radionuklidových vyšetření. Nejčastěji se jedná o vyšetření kostry, plic, ledvin a srdce. Dále zde 

probíhají vyšetření endokrinologická, odhalení nádorů a zánětlivých procesů, prokrvení mozku. 

V posledních letech se zvyšují počty vyšetření lymfatického systému dolních končetin a 

vyšetření sentinelových (strážných) uzlin u nádorů prsu a kožních melanomů.  

 

Oddělení nukleární medicíny je už 45 let součástí českobudějovické nemocnice. Poskytuje 

zdravotní péči v rozsahu oboru nejen pro Jihočeský kraj. Provádí diagnostiku a léčbu pomocí 

otevřených radionuklidových zářičů. „Toto oddělení průběžně modernizujeme. Na začátku 

roku 2016 zahájíme provoz dlouho očekávaného PET centra. Pozitronová emisní tomografie 

představuje špičku v diagnostice onkologických onemocnění. Provedením tohoto vyšetření je 

možné určit, která z léčebných možností je pro pacienta nejvhodnější,“ řekl Jaroslav Novák, 

zástupce generálního ředitele Nemocnice České Budějovice, a. s.   

 

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 lůžek mezi největší 

zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 

specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 

region.  

V Nemocnici České Budějovice, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně 

hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 30 tisíc operačních  

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 2273 

dětí.  

Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 

Jihočeském kraji. Za posledních sedm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 1,6 

miliardy korun.  

V loňském roce českobudějovická nemocnice zvítězila v celostátní soutěži Nemocnice 2014 

v kategorii finanční zdraví. 

 


