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Naše pracoviště dlouhodobě archivuje obrazovou dokumentaci z provedených vyšetře-
ní v digitální formě prostřednictvím PACS (Picture Archiving and Communication Sys-
tem). Podařilo se vytvořit rozsáhlou databázi záznamů z endoskopických operací a ul-
trazvukových vyšetření. Slouží jako součást lékařské dokumentace, lze ji velmi dobře 
využít i při výuce. Jednou z podmínek na plnohodnotné využití archivovaného materiálu 
je snadný přístup k němu. Ve spolupráci s IBA (Institut biostatistiky a analýz) byl založen 
projekt Telegynekologie. Cílem projektu je zprostředkování zajímavých obrazových dat 
získaných během vyšetření našich pacientů. Obrazová data jsou doplněna o kazuistiky 
a informace, které s případem souvisí. Cílovou skupinou jsou studenti lékařských oborů 
a mladí lékaři. Přístup přes webové rozhraní umožní i konzultaci nejasných nálezů s od-
borníky na vzdálených pracovištích. Projekt Telegynekologie by se měl stát nezbytnou 
a věříme i hojně využívanou součástí výuky v oboru gynekologie.
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V rámci zlepšování výuky studentů lékařské fakulty na Neurochirurgické klinice LF MU 
FN u sv. Anny v Brně jsme se rozhodli pro pořízení nového endoskopického zobrazo-
vacího systému FULL HD Aesculap firmy B. Braun „3 CCD PV440 kamera“. Systém 
dsponuje výstupy jak HD tak SD, čímž je slučitelný i se stávajícím SD zobrazovacím sys-
témem pracoviště. Již dva roky máme v nemocnici umístěný miniPACS server HP Pro-
Liant ML370R04 s 1TB RAID polem, který je nakonfigurován pro ukládání lokálních 
studií včetně endoskopických záznamů a navigačních studií. Server je součástí LAN sítě 
nemocnice. Po navýšení kapacity tohoto serveru bude použit i pro archivaci FULL HD 
endoskopických záznamů. Pracoviště se vývojem systému pro výuku studentů zabývá 
již 5 let. Výukový proces a využití telemedicíny bylo prezentováno na národních konfe-
rencích, a stalo se i tématem posterového sdělení, prezentovaného na konferenci Com-
puter Aided Radiology and Surgery r. 2006 v Osace.
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