Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Statut odborného centra

OBEZITOLOGICKÉ CENTRUM
1.

DATUM VZNIKU

1.11.1997 příkazem ředitele VFN č. 34/97
2.

SÍDLO:

3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, U nemocnice 2, Praha 2, 128 08.
3.

ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ:

Činnost centra:
a)

léčebně-preventivní činnost
 superkonsiliární ambulantní diagnostika a léčba pacientů s těžším stupněm
obezity, pacientů s akumulací viscerálního tuku či se závažnými zdravotními
komplikacemi
 léčba zvláště rizikových obézních pacientů za hospitalizace, zejména léčba
pacientů před kardiochirurgickými a ortopedickými výkony nebo u pacientů
s morbidní obezitou bezprostředně po výkonech bariatrické chirurgie
 specializovaná péče o obézní diabetiky na lůžku i ambulantně
 psychologická diagnostika a péče o obézní pacienty, pravidelně tzv banding
kluv k přípravě pacientů k operačním výkonům
 sportovně lékařská diagnostika a preskripoce pohybové aktivity léčba u
obézních, včetně spiroergometricklých vyšetření a odborná supervize nad
rekondičním centrem TJ Medicína v oblasti obezitologie
 specializovaná vyšetření obézních- celotělová denzitoemtrie,m bodystat,
antropometrická vyšetření, inzuílové clampy, monitorování energetického
výdeje nepřímou kalorometrií a dalšími metodami, biopsie tukové tkáně,
mikrodialýza tukové tkáně
 biochemická diagnostika komplikací a vyšetření syndromu spánkové apnoe
 diagnostickáa léčebná činnost specializovaného nutričního terapeuta

b)

pedagogická a školící činnost
 postgraduální školení pro lékaře obezitologických poraden a povinné
předatestační školení v oboru endokrinologie/diabetologie
 školení lektorů
 školení SZP v diagnostických a léčebných metodách v obezitologii
 pregraduální výuka výživy a obezitologie
 výuka dietologie a nutričních terapeutů

c)

vědecko-výzkumná činnost
 výzkum faktorů určujících dlouhodobou úspěšnost léčby obezity
 VLCD v léčbě obezity
 Laboratoř molekulární obezitologie a fuinkční laboratoř pro výzkum tukové
tkáně
 studie vlivu hmotnostní redukce na kardiovaskulární a metabolická rizika
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kkordinace obezitologfické péče v ČR ve spolupráci s odbornou spoečností
ČLS.

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ

4.

lůžkové oddělewní D3 se zázemím obou jednotek intenzivní péče
ambulance obezitologického centra na poliklinice
spiroergometrická laboratoř
edukační a cvičební místnosti v rekondičním centru TJ medicína v Anatomickím
ústavu
- bariatrická skupina 1. chirurgické kliniky
Koordinační porada centra probíhá pravidelně lx měsíčně
-

5.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ:

6 lékařů ( včetně lékařů s endokrinologickou, diabetologickou a sportovně lékařskou
specializací)
2 psycholožky
2 nutriční terapeutky
3 fyzioterapeuti
10 zdrav sester

6.

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Činnost centra je financována z prostředků VFN, úhrad ZP a grantů.
7.

ORDINAČNÍ HODINY:

V ambulantní části denně na fakultní poliklinice 8-16h
Hospitalizace po domluvě na odd. D3
Akutní hospitalizace kritických stavů metabolická jednotka kliniky
8.

SPOLUPRÁCE:

Interní: Neurologická klinika (spánková laboratoř) Nefrologická klinika, IV. interní klinika –
gastroenterologická problematika vč. zavádění intragastrického balonu, KDDL v oblasti
dětské obezity, I. a II. chirurgická klinika (bariatrie a kardio
a angiochirurgie),
Dermatovenerologická klinika, Gynekologicko-porodnická klinika. Ústav tělovýchovného
lékařství.
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Externí: OB klinika Praha 3, Chirurgická klinika ÚVN Praha, Regionální centra pro
diagnostiku a léčbu obezity dle schválení výborem Obezitologické spoečnosti ČLS,
Tělovýchovná jednota Medicína
9.

VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ

Vedoucí centra
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA
Tel. klinika 2 24962922, poliklinika 224966455
Statut centra vstupuje v platnost dnem podpisu přednostou kliniky a ředitelem VFN.
V Praze dne …………….

………………………………
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
přednosta 3. interní kliniky
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………………………………
MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA.
zast. ředitel VFN
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