
184184

zprávy

Ces Radiol 2021; 75(2): 184–185

Čestné uznání  
České společnosti intervenční 
radiologie ČLS JEP
MUDr. Jarmila Laštovičková, Ph.D.

Po absolvování gymnázia a Fakulty vše-
obecného lékařství Univerzity Karlovy 
v roce 1984 nastoupila na Pracoviště 
radiodiagnostiky a intervenční radiolo-
gie IKEM, kde setrvala až do roku 2018, 
kdy odešla do důchodu. Po absolvování 
atestací 1. a 2. stupně (v letech 1987 
a 1996) složila i nástavbovou atestaci 
z oboru intervenční radiologie v roce 
2006. Od roku 2011 je CIRSE Fellow 
a ve stejném roce absolvovala i Euro-
pean Board of Interventional Radiology.

V roce 2013 obhájila disertační práci 
na téma Úloha zobrazovacích metod 
a intervenční radiologie v programu 
transplantace jater – transarteriální 
embolizace hepatocelulárního karcinomu 
a terapie cévních a biliárních komplikací 
po ortotopické transplantaci jater a byl jí 
udělen titul Ph.D.

Od začátku své úspěšné kariéry se 
věnovala hlavně intervenční radiologii. 
Začínala s diagnostickými angiografiemi 
a koronarografiemi, postupně prováděla 
intervenční radiologii prakticky v celém 

rozsahu, v poslední době se věnovala 
chemoembolizaci jater, kterou na našem 
pracovišti pomáhala zavést a postupně 
ji rozpracovala tak, že se stala rutinní 
záležitostí. Má velký podíl na standardi-
zaci angiografického stanovení mozko-
vé smrti.

Aktivně se podílela na známých 
PTA kurzech pořádaných v IKEM. 
Přednesla nejen řadu přednášek, ale 
prováděla i aktivně živé přenosy, které 
jsou součástí těchto kurzů. Stejně tak 
měla řadu přednášek na akcích ČSIR 
případně na akcích ČRS. Je autorkou 
a spoluautorkou řady prací v českých 
i zahraničních časopisech. 

V práci jsme ji znali jako nesmírně 
pracovitou a zodpovědnou lékařku. 
Jako katetrizující byla velmi zručná 
a k pacientům vždy milá. I když je už 
více než 2 roky v důchodu, stále ještě 
se objevují pacienti, kteří se po ní ptají 
a litují, že jim příslušný výkon nebu-
de provádět. A na oddělení ji pořád 
postrádáme.  
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