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Oční oddělení Nemocnice 
Kyjov operuje za pomoci 
nejmodernějšího 3D systému

NOVINKY | Porodnice Kyjov rozdává maminkám pleny zdarma
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Mezi první pracoviště v Evropě využívající technologii nové ge-
nerace se nyní řadí Nemocnice Kyjov. Od ledna letošního roku 
mohou lékaři očního oddělení pracovat díky 3D navigačnímu 
robotickému operačnímu mikroskopu tím nejmodernějším způ-
sobem. Za pomoci dvojice tříčipových 4K kamer, digitálního mi-
kroskopu a 3D brýlí, které známe například z kin, a díky nové 
revoluční technologii chirurgové místo přes okuláry klasického 
mikroskopu sledují průběh operace komfortně na obrazovce – 
v ultravysokém rozlišení, prostřednictvím 3D technologie.
„Pro pacienta to znamená určitě větší komfort. Digitální optika 
umožňuje snížení intenzity světla během operace.  Chirurg není 
fixován ke klasickému okuláru, ale operuje v  komfortní pozici 
pomocí pasivních polarizačních brýlí. Na 3D obrazovce o úh-
lopříčce 140 centimetrů má obraz během operace daleko větší 
hloubku ostrosti, lepší kontrast i zobrazení,“ popsal výhody pri-
mář očního oddělení Nemocnice Kyjov MUDr. Evžen Fric, Ph.D.
Pochlubit se plně digitálním operačním mikroskopem, který 
umožňuje 3D operativu, mohou v současné době jen dvě zdra-
votnická zařízení v ČR.

Dostupnost zdravotnických služeb je tématem nejen pro seniory 
nebo vážně nemocné. Za zkušenými odborníky s praxí a kvalitními 
zdravotnickými pracovišti ovšem pacient nemusí vždy cestovat. Ře-
šení pro region Kyjovska, Veselska a Hodonínska přináší Regionální 
onkologické centrum Nemocnice Kyjov, které nabízí péči o pacienty 
se všemi nejčastějšími nádorovými nemocemi. V  Nemocnici Kyjov 
funguje pod záštitou a v úzké spolupráci s Masarykovým onkologic-
kým ústavem Brno.
„V rámci sítě nemocnic v Jihomoravském kraji máme unikátní posta-
vení a lidé se vůbec nemusí obávat. Díky spolupráci se jim dostane 
stejné kvality péče jako v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, 
ale daleko dostupněji. Sami lékaři potvrzují, že veškerá vyšetření mají 
stejnou úroveň,“ zdůraznil ředitel Nemocnice Kyjov MUDr. Jiří Vyhnal. 
„Klademe důraz na multidisciplinární přístup, jednotlivé případy jsou 
projednávány v multidisciplinárních komisích. V Kyjově se pravidelně 
schází komise mamární zaměřená na nádory prsu a onkologická ko-
mise zaměřená na nádory trávicího traktu. Podle potřeby pravidelně 
využíváme další specializované komise v Masarykově onkologickém 
ústavu,“ uvedl MUDr. Jiří Tomášek, který má bohaté zkušenosti s kom-
plexní onkologickou péčí a zaštiťuje provoz onkologické ambulance 
v kyjovské nemocnici a zároveň je vedoucím lékařem ambulancí Kli-
niky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu. 
Pacienti z regionu a odlehlých míst jižní Moravy mají díky této mož-
nosti šanci pohodlně absolvovat diagnostiku a podávání léčby blíž 
svému bydlišti, bez zbytečných prodlev.
„Všichni lékaři, kteří pracují v onkologické ambulanci Nemocnice Ky-
jov, jsou zaměstnáni také v Masarykově onkologickém ústavu. Onko-
logičtí pacienti jsou ošetřováni podle stejných standardů,“ zdůraznil  
MUDr. Tomášek s tím, že se snaží maximum diagnostiky a terapie pro-
vádět v Kyjově, aby pacienti nemuseli nikam dojíždět. Léčbu, kterou není 
možné realizovat v Kyjově, zajišťují ve velmi krátkých termínech v Brně. 
Typicky se jedná o radioterapii, podávání imunoterapie a biologické léč-
by, která je vázána na podání v komplexních onkologických centrech.  
Léčba pro každého jednotlivého pacienta je „šitá na míru“. Podmínkou 
pro to je rychlé a přesné vyšetření vzorků nádorové tkáně molekulárními 
a genetickými metodami – to je zajištěno těsnou spoluprací mezi oddě-
lením patologie Nemocnice Kyjov a Masarykova onkologického ústavu. 
Regionální onkologické centrum chystá i jednu novinku. V průběhu 
roku 2023 bude možné podávat část cílené (biologické) terapie také 
v Kyjově. Aby i lékaři z obcí na jihu Moravy věděli, že své pacienty 
za léčbou nemusí posílat na vzdálená pracoviště, plánuje Nemocnice 
Kyjov na jaře setkání s praktickými lékaři. Dozví se mimo jiné o nových 
možnostech léčby nebo prevenci pro pacienty.

Regionální onkologické 
centrum Nemocnice Kyjov 
– šance, jak být nemocným blíž

Kyjovská ortopedie vstoupila do nové etapy. Do jejího čela byl 
jmenován na základě řádného výběrového řízení MUDr. Peter 
Chovanec. I přes svůj mladý věk (narozen 1985) má bohaté 
profesní zkušenosti. Absolvent Masarykovy univerzity v  Brně 
začínal jako sekundář ortopedického oddělení v Kyjově, v  le-
tech 2013 až 2018 prošel čtyřmi nemocnicemi ve Velké Británii 
jako ortopedicko-traumatologický rezident, odtud se přesunul 
na Slovensko, kde působil jako lékař ortopedicko-traumatolo-
gického oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou ve Skalici. 
Druhým rokem je součástí týmu ortopedie Nemocnice Kyjov.
Během studií Chovanec působil jako odborný asistent na od-
dělení Histologie a embryologie na Masarykově Univerzitě, 
v  roce 2017 prošel atestací u Evropské společnosti pro orto-
pedii a traumatologii a je spoluzakladatel a revizor pro Sekci 
ambulantních ortopedů Slovenska. 
Co Vás láká na oboru ortopedie?
Velmi mě zajímá sportovní traumatologie a oblast prevence 
úrazů ve sportu. Byl jsem sportovně aktivní v průběhu gymná-
zia a později na medicíně mě zaujala fyziognomie těla. Postup-
ně jsem se dostal ke sportovcům a profesně mě to více vedlo 
k péči o mladé aktivní osoby. Významnou úlohu v  tom hrálo  
i mé působení v zahraničí, kde jsem měl možnost pracovat se 
sportovními chirurgy.
Jakým směrem plánujete vést zdejší pracoviště a své kolegy?
Mám za to, že bychom měli pracovat jako tým. Kolegové by 
měli znát všechno z oboru ortopedie a každý by měl přinést  
i něco extra tak, aby byl celý tým schopen zabezpečit dokonalý 
servis pro pacienty. Kolegům chci umožnit vzdělávání, přivést 
je k atestaci a podporovat je ve specializaci a profesním růstu. 
Jaký je největší benefit stávajícího týmu ortopedie v Kyjově?
Tým tvoří zkušení i mladí lékaři, kteří mají značný potenciál  
a šikovné ruce. Mají na to být dobrými odborníky, když se bu-
dou snažit. Vnímám to jako příležitost vytvořit stabilní tým, kte-
rý bude zabezpečovat veškerou potřebnou péči tady v našem 
regionu pro pacienty s degenerativním onemocněním i úrazy 
pohybového aparátu.

Ortopedie Nemocnice 
Kyjov byla uplynulých 
třicet let pod taktovkou 
zkušeného primáře a vel-
ké osobnosti, kterou je 
MUDr. Jan Bíla. Jak se 
mladý lékař a nastupující 
primář plánuje popasovat 
s tím, že vás mohou srov-
návat?
Nechci být lepší, nechci 
být horší, chci, aby paci-
enti nadále prosperovali. Srovnávat nás možná budou. Plánuji 
zachovat kvalitu péče, kterou během svého mnohaletého pů-
sobení v nemocnici bývalý přednosta nastavil, rád bych na ni 
navázal a rozšířil o nové postupy.
Prošel jste čtyřmi nemocnicemi ve Velké Británii. 
Jaká je vaše zkušenost ze zahraničí? 
Byl jsem v té době jako neatestovaný lékař zařazen do britské-
ho vzdělávacího systému, který funguje tak, že se lékař kaž-
dého půl roku posouvá na různá pracoviště. Prošel jsem si tak 
každou část těla v  rámci ortopedie, včetně dětské ortopedie  
a spondylochirurgie a dalo mi to obecný rozhled. Výhodu vidím 
v tom, že když projdete různými pracovišti, tak si najdete, pro 
co máte vášeň, a vytvoříte si svůj koncept, který můžete v praxi 
aplikovat. Pro mě je to mimo jiné sportovní traumatologie.
Zmínil jste sportovní ortopedii jako směr, který v Kyjově plá-
nujete prohlubovat – jakým způsobem?
Mým cílem je rozvoj pooperační specifické rehabilitace pro 
sportovce, chci se zaměřit i na prevenci úrazů ve sportu, praco-
vat hodně s mládeží. Ale v první řadě je mým úkolem stabilizo-
vat oddělení personálně, zabezpečit akreditaci druhého typu, 
přivést kolegy k atestaci a podpořit je ve vzdělávání – jedině 
tak můžeme mít tým specialistů, kteří tady budou rádi pracovat 
a pacientům poskytovat kvalitní péči.

foto: MUDr. Peter Chovanec, FEBOT s ředitelem Nemocnice Kyjov MUDr. Jiřím Vyhnalem.

Novým primářem ortopedie v Kyjově 
se stal MUDr. Peter Chovanec, FEBOT

Pleny jsou neodmyslitelnou součástí výbavičky 
pro každé novorozené miminko. S péčí o právě na-
rozené děti od února pomáhá i porodnice Nemoc-
nice Kyjov. Každá maminka, která tady přivede na 
svět svého potomka, dostane do výbavy jako dá-
rek balík plen na celý měsíc zdarma. Že je to dárek 
k nezaplacení, o tom ví každá zkušená matka.
„Velmi mě to překvapilo, vůbec jsem nečekala ta-
kovou nadílku. Hlavně dnes, kdy všechno zdražuje. 
Jsme moc rádi za takový skvělý dárek. Porodnici 
Kyjov jsem si vybrala, protože jsem slyšela samou 
chválu, a líbí se mi, že je taková rodinná,“ vyjádři-
la spokojenost paní Andrea, která na svět přivedla 
prvorozeného syna. 
Rodinná porodnice v  srdci Slovácka se rozhodla 
maminkám po porodu nadělit překvapení nejen 
v  podobě dětských plen. Z  porodnice odcházejí  

s  balíčkem vhodné novorozenecké kosmetiky 
a produktů, které mohou testovat v  pohodlí do-
mova. Dárky věnovaly firmy a organizace, s nimiž 
porodnice spolupracuje, jako například Nadace 
Nedoklubko. 
Péče odborníků z pediatrie, gynekologie a porod-
nictví se projevuje i tak, že maminky v Kyjově rodí 
opakovaně. 
„Vytváříme pohodové rodinné a zároveň bezpečné 
prostředí pro budoucí maminky a jejich novoroze-
ná miminka, a to s maximálním důrazem na jejich 
individualitu. V současné době usilujeme o rozšíře-
ní předporodní a poporodní péče,“ uvedla lékařka 
Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocni-
ce Kyjov MUDr. Veronika Svätá s tím, že o detaily 
se podělí v následujících týdnech.

Materiály připravila Veronika Hollerová,
tisková mluvčí Nemocnice Kyjov, hollerova.veronika@nemkyj.cz

Příspěvek 10 tis. Kč. věnovalo město Kyjov dětskému odd. jako výtěžek z Guláš 
párty. Dar převzala MUDr. Kamila Kotyková od starosty Františka Lukla.

Ve čtvrtek 2. 2. 2023 se v prostorách Nemocnice Kyjov 
uskutečnilo setkání starostů měst a obcí Kyjovska. 

Pozvání přijala i senátorka Eva Rajchmanová.

Prim. MUDr. Evžen Fric při operaci


