Z KLINICKÉ PRAXE

Animal Clinic
Od počátku bylo naším cílem vybudovat pracoviště
zaměřené na specializovanou medicínu malých zvířat
a exotů, které bude z hlediska technického, prostorového
a přístrojového zázemí zcela nadstandardně vybavené.
Na lavičkách umístěných na pozemku kliniky se v podzimním slunci vyhřívají pacienti se svými majiteli. Při současném
provozu zařízení se nevejdou do čekárny všichni. Všiml jsem si
velké třínohé kočky rozvalující se spokojeně na sedadle pro
klienty zjevně bez lidského doprovodu. „To je náš kocour
Drayfus, na svém oblíbeném místě dělá společnost pacientům.“ Zareagoval pohotově MVDr Jan Hnízdo majitel a hlavní
veterinární lékař kliniky.
Vstupujeme do čekárny spojené s recepcí, jenž je vybavena
digitální kartotékou propojenou s ordinacemi. Navíc je v celém
objektu umístěn kamerový systém, takže personál má dokonalý přehled o příchodech klientů i jejich pohybu po prostorách
kliniky. Tento systém zároveň umožňuje sledovat situaci na
hospitalizacích a mít kompletní přehled o tom, co se v celém
zařízení děje.
Přímo z čekárny vstupujeme do hlavní ordinace, původní
a nejstarší části budovy. Zde se provádí základní vyšetření
a zákroky. Na ordinaci navazuje digitalizované rentgenové pracoviště. Oknem ordinace je dobře vidět venku umístěný bazén
o délce pěti metrů, který slouží k fyzioterapii velkých psů.
Pokračujeme kolem specializované hospitalizace plazů do horního patra budovy, kde je umístěna předoperační hospitalizace, sloužící k bezprostřednímu monitoringu pacientů. Boxy se
naplní během dopoledne čekajícími adepty na operace. Zde se
také po zákroku probouzí, ale dlouhodobě tady žádný z pacientů nezůstává. V místnosti hospitalizace jsou navíc umístěny
dva inkubátory. Ty se používají hlavně na probouzení malých
zvířat.
Procházíme chodbou do přípravny, kde jsme zastihli sestřičku chystající operační sety a pláště na plánované operace. Na
tomto místě se také pacienti před zákrokem přispávají a připravují. Pro bezpečnou práci se zvířaty je místnost vybavena
kompletní anestezií a monitoringem. Je v ní také umístěn
vanový stůl pro méně aseptické zákroky. Na přípravnu navazu-

je aseptický operační sál, jehož mobilní vybavení je sestavováno podle plánovaných zákroků.
„Velice mně při operacích pomáhá polohovací stůl, který se
dá naklánět jak podélně, tak bočně a je výborným pomocníkem
při laparoskopiích a při zákrocích, kde je třeba pacienta různě
polohovat.“ Podotýká k zařízení sálu Dr. Hnízdo. Pro chirurgii
zde slouží diodový laser používaný při neinvazivních endoskopiích i při otevřené mikrochirurgii, harmonický nůž, což je vlastně ultrazvukový kauter používaný mimo jiné při laparoskopiích,
a elektrokauter. Místnost je vybavena rozvodem kyslíku, systémem pro řízenou ventilaci, čističkou vzduchu, ultrafialovou
lampou, přetlakovou vzduchotechnikou a samozřejmě kompletním monitoringem vitálních funkcí.
V prohlídce pokračujeme do suterénu, do vyšetřovny zobrazovacích metod. Na tomto místě se provádí abdominální sono-

Dr. L. Bicanová v laboratoři

Hlavní aseptický operační sál
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Korektivní osteotomie, aplikace kruhového fixátoru
(Dr. J. Hnízdo)
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grafie, ortopedická sonografie a echokardiografie. Místnost je
vybavena dvěma specializovanými diagnostickými humánními
sonografy, věží na flexibilní endoskopii (gastro-, kolono-, bronchoskopie) a věží s videootoskopem. Součástí vybavení je
opět inhalační narkotizační přístroj a monitoring.
Jako dekorace slouží terária s exotickými plazy umístěná
kolem stěn celého prostoru.
Přecházíme do psí hospitalizace s výběhem. V tomto prostoru
jsou umístěni pacienti, kteří zůstávají déle po operaci a pacienti na fyzioterapii. Na hospitalizaci navazuje místnost pro fyzioterapii vybavená běhacím pásem a rehabilitační vanou.
V podzemním podlaží objektu je umístěna kočičí hospitalizace. „Protože se nacházíme poměrně hluboko pod zemí“
podotýká Dr. Hnízdo „ jsou kočky odděleny jak akusticky, tak
olfaktoricky od psů, což výrazně snižuje míru stresu a zlepšuje
výsledky hospitalizace. Boxy jsou vybaveny oddělenými
záchody, což také zásadně zlepšuje komfort koček. Na hospitalizaci navazuje skiaskopické pracoviště. “Na tomto místě
postupně vzniká katetrizační laboratoř. „Zde budeme provádět
pod skiaskopií stentování průdušnic a chtěli bychom se věnovat více intervenční medicíně,“ odhaluje svoje plány do
budoucna Dr.Hnízdo. Oddělená část místnosti slouží jako
pracoviště pro terapii poruch chování psů a koček. Této činnosti se pravidelně věnuje MVDr Hana Žertová.
O patro víš, opět v suterénu je umístěna laboratoř, schopná
kromě některých mikrobiologických vyšetření, histologie
a serologie zajistit běžné potřeby laboratorního vyšetření pro
celé pracoviště. Tady se nachází také rozsáhlá knihovna
a v blízké budoucnosti zde vznikne pracoviště s počítačovou
tomografií.
Majitelem a hlavním veterinárním lékařem kliniky je MVDr.
Jan Hnízdo. Je specialistou na chirurgii, ortopedii a herpetomedicínu.
MVDr. Lenka Chylíková se specializuje na interní medicínu
malých zvířat a nemoci drobných savců (fretky, morčata, potkani, králíci, psouni.), je odborným konzultantem na chovatelských výstavách. MVDr. Ondřej Škor se zabývá akutní medicínou, onkologií, laboratorní diagnostikou a zobrazovacími technologiemi. MVDr. Ludmila Bicanová se specializuje na kardiologii a urologii. Jako veterinární sestry na klinice pracují
Zuzana Havlíková, Ing. Tereza Valentová, Michaela
Kratochvílová a Tereza Šafránková.
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Digitální RTG pracovní stanice. (Dr. L. Bicanová)
Lucie Čergeťová, Aneta Mináriková a Kamila Krejčová odpovídají za chod recepce.
Základní činností kliniky kromě běžných ambulantních ošetření je ortopedická chirurgie, sofistikovaná chirurgie měkkých
tkání a onkologie. Tým kliniky dává důraz na komunikaci a spolupráci s referujícím lékařem, v podobě zpráv, návratů pacientů i možnosti přímo se podílet na operacích. Pacienti pracoviště tvoří z 25 procent exotická zvířata. To potvrdilo i moje
setkání s posledním pacientem kliniky, malou opičkou
Kosmanem zakrslým zotavujícím se z hypokalcémie a několika patologických zlomenin.
Protože jsem věděl, že Dr. Hnízdo vystudoval veterinární
medicínu na univerzitě v německém Giessenu, moje závěrečná otázka se týkala jeho rozhodnutí vybudovat si veterinární
praxi v Praze.
„Po ukončení studia jsem se rozhodoval, jestli mám odejít do
Namibie, kde jsem měl v té době dohodnutou práci a nebo se
vrátit do České republiky. Nakonec rozhodlo moje setkání
s kolegou, partnerem kliniky AA-Vet, kde jsem později začal
pracovat a více se zabývat chirurgií. Důležitá pro mě byla možnost účastnit se zahraničních stáží, kterou AA-Vet podporovala a totéž se teď pokouším uskutečňovat pro svoje kolegy na
naší klinice. Každoročně se snažím vyslat jednoho z lékařů na
několik týdnů na renomovaná zahraniční pracoviště, klinika
navíc plně hradí veškeré semináře a kongresy v CZ i v zahraničí, což považuji za nezbytné pro rozvoj odbornosti našeho
pracoviště. “
podpis
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