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Poslední rozloučení 18. ledna 2013
Vážení truchlící, vážení pozůstalí, vážení kolegové
Loučíme se dnes s tragicky zesnulým
MUDr. Ivanem Špillerem
„Smutek je studený jak noc uprostřed zimy
a je stejně dlouhý a stejně bezvýchodný“

Pokusím se o krátké shrnutí jeho profesní kariéry:
Po promoci na FVL UK Praha v roce 1975 nastoupil do
nemocnice ve Strakonicích a vybral si obor Ušní, nosní
krční. Rok strávil ve VÚ v Chlumci nad Cidlinou jako
hlavní lékař.
Poté se opět vrátil do Strakonic, kde pracoval do roku
1977. Přípravu na první atestaci završil v Krajské nemocnici v Ústí nad Labem v roce 1979.

Během dlouhých 34 let práce v táborské nemocnici obor
ORL zcela změnil. Zavedl nové metody vyšetřovací,
léčebné a hlavně operační. Prováděl operace středouší,
operoval slinné žlázy, nádory hrtanu, po stáži v Essenu
zavedl endoskopické operace polypů a mnohé další.
Po celá léta byl velmi pracovitý, k sobě i kolegům velmi
náročný, precizní a stále se snažil svoji práci zlepšovat.
Neustále školil sebe i ostatní kolegy. Pro nás pediatry byl
zcela nepostradatelný spolupracovník, konziliář a operatér.
Často se účastnil našich seminářů, kde praktické pediatry
seznamoval s novinkami v oboru.
Některým z nás byl nejen kolegou, ale i přítelem. Zpráva
o nečekané smrti nás bolestně zasáhla.
Ivan nám bude velice chybět a budeme navždy vzpomínat.

MUDr. Jan Neškudla

Po úspěšném složení atestace si přál nastoupit na ORL
oddělení v Českých Budějovicích, ale místo získal v táborské nemocnici.
Primář MUDr. Straka mladého kolegu přivítal a nám také
představil. V následujících letech Ivan pilně pracoval na
oddělení jako sekundární lékař a připravoval se na II. atestaci. Dojížděl na ušní oddělení do Českých Budějovic, kde
byl jeho učitelem primář MUDr. Starý.
V roce 1984 složil II. atestaci a v prosinci byl jmenován
primářem ORL naší nemocnice. V této funkci působil až
dosud, tedy 27 let.

-2-

autor obrazu: Ivan Špiller

2012

TANELI

Vzpomínka rodiny
MUDr. Ivan Špiller se narodil 2. 3. 1951 v Ústí nad Labem.
Své mládí prožil v Ústí nad Labem a Teplicích. Měl jednoho sourozence, dvojče - bratra Michaela.
Celé své srdce věnoval svým synům, Martinovi a Vítovi, které dovedl k úspěšnému dokončení vysokoškolského
vzdělání, na což byl jako otec právem pyšný. Staral se o
svou maminku, které byl nablízku vždy, když bylo potřeba.
Radoval se ze svého jediného vnoučka Kubíčka.

Rád objevoval nové země, procestoval Egypt a Blízký
východ.
Mezi přáteli a kolegy byl vždy přívětivým a oblíbeným
člověkem, který neodmítl nikdy pomoci druhým. Všichni
jsme ho měli rádi pro jeho „velké srdce“.

V osobním životě zažil i nepříznivé události. V 17 letech
mu zemřel otec, který byl též primářem ORL. Těžce nesl
svůj rozvod v roce 1999. Na začátku roku 2012 prodělal
operaci páteře, která mu znemožnila sportovat a několik
měsíců pracovat. To nesl velice těžce.
Většinu svého života zasvětil medicíně. Byl uznávaným
odborníkem v oboru, neustále se vzdělával a zdokonaloval. Medicínu vystudoval na Karlově univerzitě v Praze,
poté pracoval jako lékař ORL ve Strakonicích a v Ústí nad
Labem. Od roku 1979 pracoval v nemocnici v Táboře, od
roku 1985 zde vykonával funkci primáře oddělení ORL.
Měl řadu koníčků, kterým se ve volných chvilkách věnoval. Rád sportoval, jezdil na kole, na lyžích, běhal. Miloval
umění, sám namaloval několik desítek obrazů, navštěvoval
výstavy a hledal neustále inspiraci pro své zlepšení. Byl
také leteckým modelářem.

Vlastnoručně malované obrazy
Rádi bychom touto cestou poděkovali za projevy soustrasti a osobní účast při posledním rozloučení s naším drahým tatínkem a tchánem.
							
rodina
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Vzpomínka na prim. MUDr. Ivana Špillera
Když jsem před mnoha lety nastoupila do nemocnice
v Táboře, trpěla jsem častými angínami. Ušní oddělení
tehdy vedla MUDr. Jarmila Voštová, mě operoval mladý
lékař MUDr. Ivan Špiller. Operaci provedl velmi dobře.
Postupně se u něj vystřídali s „krky“ všichni členové mé
rodiny. Pokaždé se jim věnoval s maximální péčí a všem
velmi pomohl.
Ivan byl člověk, který se verbálně moc neprojevoval. Žil
svou prací, ve které se neustále vzdělával. Byl zkušený
operatér, vzorně pečoval o své pacienty i o bezproblémový
chod svěřeného oddělení.
Po rozvodu s manželkou obětavě vychovával své dva
syny, které dobře připravil do života. Při jeho náročném
povolání to určitě neměl jednoduché.
Ivan sportoval, na svém kole rád jezdil po cyklostezkách
v okolí Tábora, s kolegy lékaři si vzájemně porovnávali
počet ujetých kilometrů.

Zlom nastal po operaci páteře, kdy musel být delší dobu
v pracovní neschopnosti a nemohl pracovat. Problémy
psychického rázu na sebe nenechaly dlouho čekat. Když se
po delší době vrátil do práce, nebyl to on. Byl zamlklejší,
více vyhledával samotu.
Přestože celý život pomáhal lidem, paradoxně se u něj
objevily zdravotní problémy, na které byla i dnešní vyspělá
medicína krátká.
Opustil nás nečekaně, pacientům i nám bude velmi
chybět…..

S MUDr. Ivanem Špillerem jsem se poprvé setkala v roce
1977 na ORL oddělení Masarykovy krajské nemocnice v
Ústí n.L., kam jsem nastoupila po promoci. Ivan zde již 2.
rok pracoval jako sekundární lékař. Ochotně mi pomáhal
spolu s MUDr. Slámou v mých začátcích na lůžkové části
i na operačním sále na tomto oddělení. Poznala jsem ho
jako pečlivého a nadaného operatéra, empatického kolegu
s vysokým morálním kreditem.

Spolu s ním jsem se radovala z narození jeho prvorozeného
syna. Bydleli jsme na stejné svobodárně pro lékaře a sestry,
on se svojí novou rodinou, kterou miloval a které chtěl
dopřát lepší životní prostředí, než jaké poskytoval ústecký
region. Proto se přestěhoval do Tábora. Rád sportoval,
miloval jihočeskou krajinu, která ho inspirovala k vlastní
výtvarné tvorbě.
Jako velice čestný a senzitivní člověk špatně toleroval
osobní prohry a křivdy, které mu život přinesl do cesty.
I když jsme se v posledních letech vídali zřídka, vždy jsme
s humorem vzpomínali na společné profesní začátky.

PharmDr. Jaroslava Chalupská
nemocniční lékárna
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Historie a současnost ORL oddělení
S bolestí jsem přijal zprávu o náhlém úmrtí dlouholetého
primáře ORL oddělení nemocnice Tábor MUDr. Ivana
Špillera.
Pro všechny, kdo ho znali, je to obrovská ztráta. Pana
primáře jsem znal od jeho nástupu do funkce v r. 1985.
Často jsme spolupracovali a starali se o společné nemocné
i z píseckého a strakonického okresu. Byl vynikajícím odborníkem, dobrým diagnostikem a výborných operatérem.
Obsáhl obor otolaryngologie v celém rozsahu. Na vysoké
úrovni spolupracoval i s krajským oddělením ORL v Českých Budějovicích a s klinickými pracovišti v celé republice. Svoji odbornost si zvyšoval trvalým studiem a účastí
na odborných akcích doma i v zahraničí. Jeho vlastní ORL
oddělení v Táboře sloužilo jako příklad i v lidském přístupu k nemocným, jeho pacienti obdivovali jeho obětavost a
pracovitost.

Primář Špiller byl i talentovaným malířem a dobrým
sportovcem. Miloval lyžování a cyklistiku. Velkou láskou
bylo i cestování. O zážitky z dalekých cest se dovedl s
nadšením podělit. Byl dobrým přítelem a spolehlivým
kamarádem.

Prvním poválečným primářem na ORL oddělení v Táboře
byl MUDr. Josef Menšík od roku 1949 do roku 1978. Po
něm působil jako primář MUDr. Michal Straka mezi léty
1978-1979, kdy emigroval z republiky. Od roku 1985
zastává místo primáře MUDr. Ivan Špiller, který přišel z
ORL oddělení Krajské nemocnice Ústí nad Labem. Do roku
1979 bylo oddělení umístěno v přízemí bloku operačních
sálů, potom bylo vzhledem ke stavebním úpravám
nemocnice několikrát stěhováno. Koncem roku 2005 se
oddělení přestěhovalo do 6. patra pavilonu interních oborů.
Došlo k významnému zlepšení „hotelových služeb“ pro
pacienty. Pokoje jsou třílůžkové se zázemím umývárny,
sprchy a WC. Děti jsou hospitalizovány na dětském
oddělení v 5. patře stejného pavilonu, kde je možnost
využití i nadstandardních lůžek.
Oddělením prošla za poslední léta řada lékařů, z nichž
někteří pracují na ORL klinikách v Praze a Plzni, jeden
se stal primářem ORL oddělení v Jindřichově Hradci. V
roce 1992 došlo k privatizaci ambulantní části oddělení na
poliklinice v Táboře, v poliklinice Světlogorská, Soběslavi
a Bechyni. V roce 1993 došlo ke snížení lůžek na 14 z
původních 32 z roku 1978. K této redukci došlo hlavně
vzhledem ke zkrácení délky hospitalizací po operacích.
Od roku 2000 došlo s ekonomizací provozu k přechodu
ústavních pohotovostních služeb na režim příslužby na
mobilní telefon, kdy je v nutných případech lékař přivolán
do nemocnice telefonicky v mimopracovní dobu.
ORL oddělení při diagnostice a léčbě svých pacientů úzce
spolupracuje s ostatními odděleními Nemocnice Tábor, a.s.
a s dalšími klinickými pracovišti v České republice.
Lůžkové ORL oddělení je umístěno v 6. patře budovy
C s 6 kmenovými lůžky v rámci společného chirurgického
ošetřovatelského lůžkového fondu. Pro dětské pacienty
využíváme lůžka na dětském oddělení
ORL oddělení se zabývá komplexně konservativní a chirurgickou léčbou nemocí ušních, nosních a krčních. Většinu operací provádíme v celkové anestezii. Z plánovaných
operací provádíme operace nosních polypů, septoplastiky,
operace nezhoubných i zhoubných nádorů hrtanu, operace
vývojových krčních píštělí a cyst, operace nádorů příušních
žláz, krční operace v případě postižení uzlin zhoubným nádorem, ušní operace sanační a rekonstrukční za účelem zlepšení sluchu, plastické operace odstávajících ušních boltců,
operace krčních mandlí, nosních mandlí formou endoskopicky asistované adenoidektomie. Vyšetření jícnu provádíme esofagoskopem v celkové anestezii. Přímé laryngoskopie v celkové anestezii provádíme pod mikroskopem.

Všem nám bude chybět jeho laskavost a úsměv, který si ve
vzpomínce navždy uchováme.
Em. prim. MUDr. Petr Pražák
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Koncepce ORL primáře MUDr. Špillera
(rok 2008)
Primář MUDr. Špiller měl o rozvoj oboru otorinolaryngologie v Nemocnici Tábor, a.s. velký zájem. Chtěl nejen jeho
zachování ale i jeho rozvoj do budoucích let. Důkazem je
tato koncepce.
Otorinolaryngologie prochází jako řada ostatních oborů v
posledních letech mnoha změnami. Dnešní začínající lékaři
stojí před „jiným“ obrazem a průběhem chorob než generace před nimi.
Má lepší diagnostické možnosti, nové léky, daleko větší možnosti v získávání odborných informací. Musí se ale
vypořádat se zcela novým přístupem k pacientovi, vedení
zdravotnické dokumentace i ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám.
Se svobodnou volbou pacienta a v přístupu ke zdravotní péči došlo rovněž k přesunu pacientů v regionu Jižních
Čech mezi jednotlivými nemocnicemi.
Na rozvoji ORL oboru v Nemocnici Tábor,a.s. je nutné
pohlížet pod tímto širším úhlem pohledu v úvahách o nejbližší budoucnosti.
Předpokládám, že v regionu Jižních Čech mají perspektivu rozvoje tři ze stávajících lůžkových ORL oddělení. Za
základ považuji ORL oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
Takto historicky vzniklá situace je do budoucna výhodná pro rozšíření spádové oblasti. Strukturou operační léčby si navzájem nekonkurujeme. Oddělení v Nemocnici
Jindřichův Hradec, a.s. je zaměřeno především na operace
štítných žláz, v Táboře se specializujeme zejména na ušní
operace a operace velkých slinných žláz, respektive příušní žlázu a fakultativně ve spolupráci s ORL onkologickým
týmem v Českých Budějovicích provádíme i velké operace
zhoubných nádorů hrtanu.
ORL oddělení v Nemocnici České Budějovice, a.s. potom
řeší převážně „velkou“ onkologii ve spolupráci s RTO.
Již řadu let se nám daří získávat k operacím pacienty z sousedních okresů. Na tomto trendu by neměla nic měnit ani
případná vnitřní restrukturalizace Nemocnice Tábor, a.s.

4) Novým pólem působnosti je oblast poruch dýchání a
chrápání. Získáním vysokofrekvenční elektrokoagulace
by byla možnost ve spolupráci se spánkovou laboratoří
řešit indikovanou léčbu syndromu spánkové apnoe
či běžné ronchopatie, rovněž tak by bylo využití pro
turbinoplastiky a tonsilotomie.
5) Dovybavením operačních sálů kompletní optikou s
oplachem bude nezbytné provádět všechny adenotomie endoskopicky a kombinovat mikroskopickou a
endoskopickou techniku při operacích nosní polyposy.
6) U kmenových ORL lékařů v nemocnici považuji za zásadní, aby zvládli samostatně všechny akutní a život
ohrožující stavy (krvácení, dušení, ošetření septických
ložisek), rovněž musí zvládnout veškerou endoskopickou diagnostiku.
7) Po odchodu vyškolené audiometrické sestry do privátní
praxe musíme urychleně vyškolit a připravit novou
sestru pro praktickou audiometrii.
8) V oblasti zajištění pohotovostní služby vidím riziko
v nezájmu privátních lékařů, který pramení také z toho,
že ztrácejí erudici u lůžka a mají problém se stávajícím
počítačovým operačním programem. Pokusím se je
eventuelně zapojit do klinických dnů. Pokud by se
tento záměr nezdařil, bude vhodné přijmou dalšího
ORL lékaře, a to jak z důvodů pohotovostních služeb,
tak možnosti zvyšování erudice kmenových ORL
lékařů v operativě.
9) Do budoucna nelze i na úrovni okresního oddělení
připustit průměrnou medicínu, která by nás připravila
o pacienty.
10) Směrem k pacientům chci prosazovat rovnoprávný a
vstřícný přístup.
11) V rámci akreditace se chci podíle na přípravě standardů
léčby.

Z tohoto pohledu uvedu několik priorit, které považuji za
důležité:
1) V oblasti léčebné preventivní péče udržet a případně
rozšířit stávající rozsah péče.
2) Zachovat společnou lůžkovou stanici s urologií.
3) Kompletně vybavit všechny ORL ambulance diagnostickou endoskopickou optikou a otomikroskopy. Dnes je
toto vybavení běžným standardem oddělení okresního
typu. Přínos bude nejenom medicínský, ale při výkonnostním hodnocení v ambulanci zejména ekonomický.
Opoždění v této oblasti přesune pacienty jinam.

-6-

MUDr. Ivan Špiller

2012

TANELI

PODĚKOVÁNÍ MUDr. Ivanovi Špillerovi
Vážení spolupracovníci, vážení pozůstalí,
dne 13.1.2013 zemřel MUDr. Ivan Špiller.
V naší nemocnici pracoval od roku 1979, z toho 27 let
na pozici primáře oddělení ORL.
Byl vždy velmi citlivým a vnímavým lékařem,
vynikajícím operatérem.
Ztrácíme člověka, lékaře, který se plně věnoval svým
pacientům a svému oboru. Jeho odchod je pro všechny
velkou ztrátou.
ČEST JEHO PAMÁTCE

vedení nemocnice
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