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Vážení přátelé, 

s potěšením 

Vám na bízíme 

první číslo ča-

sopisu Naše 

nemocnice. Od 

vydání „nul-

tého“ čísla v červnu letošního roku jsme 

urazili kus cesty až sem, k edici skutečně 

pravidelného časopisu. 

Velice děkuji spolupracovníkům, kole-

gům, přátelům a partnerům Fakultní 

nemocnice Plzeň, kteří nám při jeho vy-

dávání pomáhají. Můj dík patří zejmé-

na ředitelce Fakultní nemocnice Plzeň 

Ing. Jaroslavě Kunové, která náš projekt 

podpořila a dala tak důvěru i prostor pro 

vznik nové mediální aktivity. A do třetice 

musím poděkovat za veskrze pozitivní 

ohlasy Vás, čtenářů. Budu se opět těšit na 

další podněty, tipy a připomínky.

A jaké konkrétní události přinesly uply-

nulé letní měsíce? 

Naše nemocnice získala registraci Mi-

nisterstva kultury ČR pro pravidelně vy-

dávané tiskoviny. To nám otevírá další 

prostor například pro vybrané zajímavé 

publikace kolegů zdravotníků, kteří tak 

mohou získávat kreditní body v rámci 

systému svého vzdělávání.

Naše nemocnice také oslovila první spo-

lupracovníky, aby se zapojili do nově 

ustavené redakční rady. Z řad lékařů jsme 

úmyslně vybírali odborníky provázané 

s Lékařskou fakultou UK v Plzni a doufáme 

v těsnější spolupráci s tímto významným 

partnerem. Pro spolupráci jsme již získa-

li prof. MUDr. Vladislava Třešku, DrSc., 

přednostu Chirurgické kliniky FN Plzeň, 

doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., před-

nostu Radiodiagnostické kliniky FN Plzeň, 

PhDr. Ivanu Mádlovou, vedoucí Centra 

řízení kvality a také doc. MUDr. Martina  

Matějoviče, Ph.D., nového přednostu 

I. interní kliniky. Právě s ním přinášíme 

rozhovor, neboť tato klinika je největším 

a jedním z nejdůležitějších zdravotnic-

kých pracovišť FN Plzeň. 

Stálou spolupracovnicí, která se bude aktiv-

ně podílet na tvorbě a zpracování textů pro 

náš časopis, je Mgr. Romana Vlková, redak-

torka a specialistka v oblasti komunikace.

Přeji Vám příjemný podzim a těším se na 

setkání nad dalším číslem Naší nemocnice . 

Příště již v čase předvánočním.

Renata Jenšíková,

šéfredaktorka a tisková mluvčí FN Plzeň

mluvci@fnplzen.cz 

Laborantka Miroslava Svěchotová v nové labora-

toři Ústavu klinické biochemie a hematologie

novinky – fakta – události 

Změna v managementu
Náměstkyní pro ošetřovatelskou péči ve FN Pl-

zeň se od 1. září stala na základě výběrového 

řízení Bc. Andrea Vobořilová. Funkce hlavní sest-

ry, kterou dosud vykonávala Bc. Nina Müllerová, 

byla ke stejnému datu zrušena. 

Rozhovor s nově jmenovanou náměstkyní přine-

seme v dalším čísle Naší nemocnice.              (jen)
  

Laboratoře v novém 
Modernizaci mají nyní za sebou laboratoře 

v borské části FN Plzeň (pavilon 10), ke kterým 

se zároveň připojila i tato pracoviště bývalé 

Vojenské nemocnice. Z původních několika 

malých  místností vznikly dva velké sály a výkon 

se zde téměř zdvojnásobil. 

Rekonstrukce si vyžádala náklady 2,7 milionu 

korun, neboť bylo nutné upravit nejen rozvo-

dy vody a elektroinstalace, ale také dovybavit 

pracoviště výkonnější výpočetní technikou 

a přemístit některé přístroje z VN. Přestože zde 

původní laboratoře sídlily v upravených prosto-

rách, byla tato budova v odlehlém sektoru areá-

lu pro většinu nejdůležitějších pracovišť v bor-

ské části nemocnice obtížně dosažitelná, a tak 

se nyní nacházejí prakticky uprostřed. 

Laboratoř denně zpracuje vzorky krve nejméně 

od pěti set pacientů, každý jich přitom může 

mít i několik. Další stovka se jich zpracovává pro 

Transfuzní oddělení.          (jen)

Autobusem snadno a rychle
Komunikace pro pěší i dopravní obsluhu spoju-

jící borskou část Fakultní nemocnice s areálem 

bývalé Vojenské nemocnice (VN) slouží lidem 

již od prázdnin (na snímku). 

V srpnu navíc začala oběma pracovišti projíždět 

nemocniční kyvadlová autobusová doprava pro 

zaměstnance i pacienty, zvaná pendl. Přibyla 

i další zastávka pro cestující v objektu bývalé VN. 

Autobus – pendl tak přejíždí mezi Bory, porod-

nicí na Slovanech a lochotínskou částí fakultní 

nemocnice. Zeď mezi nemocnicemi pro vybu-

dování spojovací trasy padla, a to přímo mezi 

pavilonem 2, budovou Infekční kliniky a pavilo-

nem 54, sídlem Gynekologicko-porodnického 

a Novorozeneckého oddělení.                          (red)
  

Sponzoři sázeli stromky
Více než čtyřicet stromků a keřů vysázeli spon-

zoři a přátelé hematoonkologického oddělení 

Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, kteří 

spolupracují s plzeňským sdružením Haima. 

To tvoří sami zdravotníci působící na uvede-

ném oddělení a rodiče i přátelé dětí, kteří zde 

 absolvovali léčbu a již dlouho se starají o zvele-

bování jeho prostředí.

Vloni se zasloužili i o vybudování zahrady pro 

dětské pacienty, kteří dlouhodobě pobývají v ne-

mocnici a kvůli oslabené imunitě se nemohou 

stýkat s ostatními. „Letos do ní přibyly také keře 

a stromky, aby zkrášlily a oddělily kousek dětského 

světa od strohé nemocniční budovy a parkoviště, “ 

uvedla Alena Hrbáčková z Klenčí pod Čerchovem, 

jejíž manžel nákup stromků zajistil.                       (jen)

Foto: Renata Jenšíková, Petra Jíchová

Ředitelka FN Plzeň Ing. Jaroslava Kunová vlast-

noručně zasadila jeden ze stromků
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První interní klinika je největším zdravotnic-

kým pracovištěm FN Plzeň a navazuje na čin-

nost mnoha dalších oborů. Jaké máte před-

stavy o jejím dalším vývoji?

Kliniku chci samozřejmě vést směrem dopředu. 

Mám výhodu v tom, že základy profesor Opatrný 

už položil. Mým cílem je formovat silnou kliniku 

jako celek a zajistit jednotlivým oborům další růst 

a prostor pro budování oborové identity. Více 

než organizační uspořádání je pro mne důležitá 

funkčnost a výkonnost každého podoboru inter-

ní kliniky a jejich vzájemná komunikace. Existují 

zde dva klíčové prostředky k zajištění dynamic-

kého vývoje –  lidský potenciál a kvalitní techno-

logické zázemí. Je také nezbytné dát prostor re-

spektovaným, odborně vynikajícím osobnostem 

s kreditem přesahujícím hranice našeho regionu. 

Medicínu na špičkové úrovni je potřeba vnímat 

komplexně, od vlastní léčebně preventivní péče, 

přes sledování kvality a ekonomiky, až po výuku 

a vědecko-výzkumnou činnost. Na pracovištích 

musí panovat dobrá atmosféra a týmová práce. 

To je důležité nejen pro pacientův pocit důvěry 

v ošetřující personál, ale i pro dosažení nejvyšší 

kvality péče. 

Vámi řízená klinika je jedním ze tří pracovišť 

v rámci FN Plzeň, která se zabývají interní me-

dicínou. Kromě I. interní kliniky máme ještě II. 

interní kliniku a Interní oddělení. Nekompli-

kuje to situaci?

Všeobecně je rozdělení jedné instituce do dvou 

zcela vzdálených celků nešťastné, ale historicky 

dané řešení. Vzhledem k velikosti regionu, které-

mu FN poskytuje služby, není překvapivá existen-

ce více pracovišť zabývajících se jedním oborem. 

Je pouze otázkou otevřené a konstruktivní disku-

ze vyladit vzájemnou spolupráci a najít pro každé 

z nich specializaci v celém rozsahu nemocnicí po-

skytované péče, tedy od té zcela základní až po 

superspecializovanou.* 

Komunikace je pro vás zjevně důležitou ob-

lastí. Máte zkušenosti  ze zahraničí. Jak se liší 

přístup lékaře a pacienta u nás a v cizině?

Individuální rozdíly bohužel stále existují, i když 

Vzájemná komunikace musí fungovat
Ještě nedávno se účastnil velké vizity doc. MUDr. Martin Matějovič, 

Ph.D., jako lékař metabolické jednotky intenzivní péče. Nyní je to on, 

koho kolegové provázejí I. interní klinikou Fakultní nemocnice Plzeň 

a referují o pacientech. Funkci přednosty kliniky docent Matějovič 

převzal po prof. MUDr. Karlu Opatrném, jr., DrSc., který zemřel letos 

v březnu. Stal se tak dalším z řady mladých odborníků se zahranič-

ními zkušenostmi, nastupujících na vedoucí místa na pracovištích 

fakultní nemocnice, kteří formují tvář medicíny příštích let. 

* Hlavními obory působnosti I. interní kliniky jsou: nefrologie, kardiologie včetně kardiologické JIP, diabetologie, gastroenterologie, metabolická JIP, hyperbarie, endokrinologie

se situace zlepšuje. Přitom chyby v komunikaci 

s pacientem jsou zdrojem největších rizik. Lékař 

musí vždy volit přiměřený způsob a získat si jeho 

důvěru. Záležitosti týkající se zdravotního stavu 

a léčby je třeba vysvětlovat citlivě, srozumitelně 

a jasně i jeho blízkým. Myslím, že praxe zavedená 

na naší JIP může platit i pro standardní lůžková 

oddělení. Správná komunikace předchází nepo-

chopením, konfliktům a stížnostem, je základní 

součástí profesionálního přístupu každého od-

borníka. Pacienti by neměli být konfrontování se 

skutečností, že lékař pracuje pod tlakem nebo je 

unavený po službě. Tyto informace ho nezajímají.

Jako přednosta kliniky odpovídáte nejen za 

fungování kliniky, ale i za odbornou kvalitu 

pracoviště, výuku budoucích lékařů a dal-

ších zdravotnických pracovníků i za vědec-

kou činnost. Chcete k tomu všemu ještě zů-

stat na metabolické JIP?

Přestože řízení kliniky odkrojí z mého času velkou 

část, jsem přesvědčen, že si čas pro práci  na svém 

„mateřském“ pracovišti najdu. To byla také jedna 

z mých vnitřních podmínek již v době, když jsem 

se hlásil do výběrového řízení. Nechci se vzdát 

všeho, co mi přineslo dvanáct let praxe v inten-

zivní medicíně a nechci ztratit kontakt s oborem, 

který mne zajímá a baví. JIP naší kliniky je vůdčím 

pracovištěm v daném oboru v České republice 

a má předpoklady uspět i v silné zahraniční vě-

decko-výzkumné konkurenci.

V oblasti výzkumného záměru, který klinika 

spravuje, vás nyní čeká první přehodnocení 

výsledků. Jak se připravujete?

Vzhledem ke smutným okolnostem, které prová-

zely první dva roky řešení projektu, to bude jistě 

složitější než v případě konkurenčních projektů. 

Nicméně jsme připraveni dokázat, že výzkum-

ný záměr, z něhož těží především celá Lékařská 

fakulta v Plzni, postupuje zdárně a přináší první 

kvalitní vědecké publikace. Téma projektu „Náhra-

da a podpora funkce životně důležitých orgánů“ 

v sobě skrývá široké spektrum odborností a vyža-

duje spolupráci mnohých pracovišť. Naše klinika 

se v rámci záměru soustředí na dvě problematiky 

– selhání funkce ledvin a jejich náhradu, což byla 

doména profesora Opatrného, a dále na multior-

gánové selhání, které je nejčastější příčinou smrti 

právě na jednotkách intenzivní péče. Velkou na-

ději vkládáme do proteomické laboratoře, která 

má jistě potenciál přinést světově prioritní vědec-

ké výsledky. Další perspektivní oblastí je výzkum 

kmenových buněk pro podporu funkce jater, kte-

rý nyní začíná na Chirurgické klinice ve spolupráci 

s vědci z německého Regensburgu. Úspěšně se 

rozvíjí i zapojení teoretických oborů do realizace 

projektů.

A jaká byla vaše první velká vizita ve funkci 

přednosty?

Řekl bych úplně normální. Na JIP jsem byl vždy 

zvyklý komunikovat s ostatními pracovišti kliniky 

a se všemi skupinami pacientů, takže nic nového.

Text a foto: Renata Jenšíková

Doc. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., promoval na 

Lékařské fakultě UK v Plzni v roce 1993. V roce 1994 

nastoupil na Hematologicko-onkologické oddělení FN 

Plzeň a o rok později přešel na MJIP. V letech 1998 až 

1999 pracoval pod vedením prof. Radermachera jako 

„research fellow“ ve Výzkumném ústavu pro anestezio-

logii, intenzivní péči a vývoj nových metod v němec-

kém Ulmu. V tomto období získal dosud jako jediný 

lékař bývalého východního bloku The European Socie-

ty of Intensive Care Medicine Yearly Award for Young 

ICU Investigators. V roce 2002 obhájil doktorskou 

dizertační práci na téma „Hepato-splanchnic region 

in sepsis: The role of prostaglandins and nitric oxide“. 

Spolupráce s předním světovým pracovištěm v Ulmu 

se stala základem pro otevření prvního výzkumného 

experimentálního pracoviště v České republice, které 

se zabývá komplexní problematikou sepse a orgánové 

dysfunkce. Habilitační práci pojednávající o mechanis-

mech a možnostech ovlivnění sepse a multiorgánové 

dysfunkce u kriticky nemocných obhájil v roce 2005. 



4  Naše nemocnice 

Mezi nejdůležitější úspěchy 

lékařství přelomu tisíciletí 

jsou právem řazeny 

neinvazivní zobrazovací 

metody. Koncem dvacátého 

století byly zkonstruovány 

a později uvedeny do klinické 

praxe výpočetní tomografie 

(CT), magnetická rezonance 

(MR) a pozitronová emisní 

tomografie (PET). 

N
ejprve se do praktické medicíny dosta-

la výpočetní tomografie. Ve FN Plzeň na 

Lochotíně byl první CT přístroj instalo-

ván již v roce 1985. O deset roků pozdě-

ji se objevuje první přístroj magnetické rezonance 

a v roce 2005, po dalších  deseti letech, již nastupu-

je PET, a to v podobě hybridního přístroje PET/CT. 

V současnosti je tak v lochotínském areálu k dis-

pozici ojedinělý triumvirát nejmodernějších ne-

invazivních zobrazovacích technik, zastoupených 

špičkovými systémy dostupnými na trhu přístro-

jové  techniky – šedesátičtyřřadý multidetekto-

rový výpočetní tomograf SENSATION 64, přístroj 

magnetické rezonance AVANTO a hybridní šest-

náctiřadý systém PET/CT BIOGRAPH 16. Ve všech 

třech případech jde o prvoinstalace podobných 

Neinvazivní zobrazovací metody

na půdě Fakultní nemocnice Plzeň

Vysvětlení pojmů:

Neinvazivní – nepronikající dovnitř organismu, 

opak slova invazivní. 

Invazivní – vnikající. Způsob vyšetřování, při němž 

vyšetřovací přístroje pronikají dovnitř organismu, 

např. cystoskopie, katetrizace, laparoskopie.

Kontrastní látka – proniká do těla, aby pomohla 

zvýraznit struktury tkání těla a odhalit případné 

chorobné změny.

Radiofarmakum – radioaktivní látka, lék či jiná lát-

ka obsahující radioizotopy, které se podávají pacien-

tovi za účelem diagnózy či léčby.

Gamakamera - přístroj registrující radioaktivní zá-

ření při scintigrafii, kdy se hodnotí rozložení poda-

ného radioizotopu ve vyšetřovaném orgánu. Umož-

ňuje zhodnotit velikost orgánu, funkční stav nebo 

chorobné změny. Radioizotop je podáván například 

do žíly – provádí se mj. scintigrafie štítné žlázy (radio-

aktivním jódem) či scintigrafie kostí.

Radioizotop – druh izotopu, který se samovolně 

rozpadá za vyzáření energie v podobě ionizujícího 

záření. Tato energie je využívána buď k léčbě, nebo 

diagnostice.

zařízení v České republice, se kterými pracuje špič-

kový a sehraný tým. Unikátní možnost volby mezi 

nejmodernějšími způsoby zobrazení tak poskytuje 

klinickým odborníkům výhodu zvolit pro daného 

pacienta optimální vyšetřovací metodu. 

Magnetická rezonance
Od léta 2004 je instalován na Radiodiagnostické 

klinice přístroj Siemens AVANTO 1.5 T, pracující 

se speciálním maticovým cívkovým systémem. 

Jeho hlavní předností jsou celotělová vyšetření, 

zobrazení bijícího srdce a funkční vyšetřování 

mozkových funkcí. V porovnání s dalšími meto-

dami nevyužívá magnetická rezonance při zob-

razení ionizující záření, ale změny chování lid-

ských tkání vystavených změnám velmi silného 

magnetického pole. S její pomocí je možné vel-

mi dobře zobrazovat nejen mozkovou tkáň, pá-

teř, míchu, pohybový aparát, ale také proudění 

krve v cévách, funkci srdce, střevní stěnu a další 

anatomické struktury i funkční děje.

Pracoviště magnetické rezonance se ve FN Pl-

zeň specializuje na funkční vyšetření – zobrazení 

funkčních center mozkové tkáně před neurochi-

rurgickými zákroky a zátěžová vyšetření srdečního 

svalu z důvodu včasného odhalení onemocnění 

věnčitých tepen. Speciální celotělová vyšetření 

jsou využívána u hematoonkologických pacientů. 

Poprvé v České republice zde bylo zavedeno vyšet-

ření tenkého a tlustého střeva novým způsobem, 

bez použití ionizujícího záření, u mladých pacientů 

s diagnózou Croh novy nemoci. Pracoviště MR se 

také zaměřuje na vyšetření kolenního a kyčelního 

kloubu, jater a transplantovaných ledvin. Je refe-

renčním a školicím pracovištěm v rámci ČR.

Multidetektorová výpočetní 

tomografie
Šedesátičtyřřadý výpočetní tomograf Siemens 

SENSATION 64 je na Radiodiagnostické klinice 

v provozu od loňského léta. Jeho hlavní před-

ností je vynikající prostorové rozlišení, dosa-

hující méně než 0,5 milimetru. Vysoká rychlost 

vyšetření, kdy je celý trup prohlédnut během 

15 vteřin, je důležitá především u nemocných 

v bezprostředním ohrožení života, například 

u mnohočetných poranění při dopravních ne-

hodách, a dále u nemocných s postižením plic 

nebo trávicího traktu. Pomocí nitrožilně podá-

vané kontrastní látky lze velmi kvalitně nein-

vazivně zobrazit jakékoliv cévy v lidském těle, 

a to bez nutnosti zavedení katétru do příslušné 

cévy. Kromě běžných způsobů je možné zhoto-

vit i trojrozměrný obraz cévního systému nebo 

kostí. Celotělová vyšetření nemocných s těžký-

mi poraněními jsou zásadním přínosem radio-

logů při týmové spolupráci traumacentra.

Pracoviště multidetektorové výpočetní tomogra-

fie se specializuje na vyšetřování cév včetně věn-

čitých tepen, na zobrazování cévních mozkových 

příhod, polytraumat a náhlých břišních příhod. 

Z diagnostiky nádorových onemocnění převažují 

zobrazení nádorů jater, ledvin a tlustého střeva. 

– Zúročuje více než dvacetileté zkušenosti práce 

s CT, je referenčním tuzemským pracovištěm pro 

multidetektorovou výpočetní tomografii a slouží 

také jako výukové místo pro Institut postgraduál-

ního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.,

doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., MUDr. Jan Záhlava

Trojrozměrné zobrazení věnčitých tepen pomocí 

multidetektorové výpočetní tomografie

Zobrazení funkčních center mozkové tkáně mag-

netickou rezonancí
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Nejprogresivnější metodu používanou v současnosti 

v diagnostice nádorových onemocnění, PET/CT 

(pozitronová emisní tomografie kombinovaná s počítačovou 

tomografií), nabízí již téměř rok společné pracoviště 

Oddělení nukleární medicíny a Radiodiagnostické 

kliniky. Za dobu svého fungování pracoviště 

vyšetřilo 640 pacientů.

Špičková diagnostika PET/CT

zachraňuje životy

její pohyb v těle. Radiofarmakum se pak hroma-

dí v místech s vysokou spotřebou glukózy, mezi 

něž patří většina nádorů,“ uvádí Jan Záhlava.

Po podání radiofarmaka zůstává vyšetřovaný 

pacient zhruba hodinu v klidu na lůžku, aby 

látka rovnoměrně pronikla do těla a hromadila 

se skutečně jen v rizikových místech. Poté ná-

sleduje vlastní snímání pacientova těla, které 

se skládá ze zmíněných dvou částí – výpočetní

tomografie (CT) a pozitronové emisní tomo-

grafie (PET). Ta dokáže lokalizovat místa vy-

soké akumulace radiofarmaka, a odliší tak 

životaschopnou nádorovou tkáň od zdravé. 

V případě, že nemocný podstoupil protiná-

dorovou léčbu, pomáhá diferencovat vitální 

nádorovou tkáň od neživotaschopné části ná-

doru. Ložiska zobrazená prostřednictvím PET 

se promítají do anatomické mapy vytvořené 

pomocí přesného zobrazení CT. Samotné vy-

šetření trvá většinou půl hodiny. 

Nejmodernější technologie zobrazení nádoro-

vých onemocnění slouží k výběru optimálního 

způsobu léčby nově zjištěných nádorových 

onemocnění krvetvorby a ná-

dorů plic, nebo také k posuzo-

vání zbytkového onemocnění 

po operacích pokročilejších ná-

dorů prsu a tlustého střeva. Vý-

sledky vyšetření jsou využívány 

ve vyhledávání nádorového 

onemocnění, při odlišení různě 

pokročilých stadií onemocnění 

a k posuzování účinku léčby 

onkologických nemocných.  

Fakultní nemocnice Plzeň byla 

po pražské Nemocnici Na Ho-

molce druhým zdravotnickým 

zařízením v České republice, které 

začalo vyšetření pomocí PET/CT 

nabízet. Dalším je nyní Fakultní ne-

mocnice Olomouc.

Text a foto: Renata Jenšíková 

(s použitím podkladů Oddělení nuk-

leární medicíny Lochotín a Radiodia-

gnostické kliniky Lochotín)

 „Naše zkušenosti dokazují, že se jedná o sku-

tečně výjimečnou diagnostickou metodu, 

která ještě nemá zcela využitý potenciál. Jsem 

přesvědčený o tom, že včasnou a přesnou dia-

gnostikou může pomoci mnohým pacientům,“ 

říká Jan Záhlava, primář Oddě-

lení nukleární medicíny.

Technologie PET/CT v sobě spo-

juje dvě části. Jedná se o přesné 

anatomické zobrazení lidského 

těla pomocí šestnáctiřadého 

výpočetního tomografu a zob-

razení  látkové přeměny ve tká-

ních s použitím radiofarmaka. 

Touto látkou je glukóza značená 

radioaktivním izotopem fluoru. 

Při vyšetřování pacientů proto 

spolupracují odborníci z Oddělení 

nukleární medicíny a Radiodia-

gnostické kliniky. 

„Glukóza se zapojuje do látkové 

přeměny ve tkáních a díky radio-

aktivnímu prvku můžeme sledovat 

Laborantky PET/CT Adéla Černá a Markéta Blažková (zleva) 

sledují na monitoru vyšetření pacientky 

MUDr. Jan Záhlava

Nádoba na převoz 

radiofarmaka

 Obrazovka počítače plně automatizovaného 

laminárního boxu zajišťujícího přípravu 

radiofarmaka pro pacienta



P
lzeňský rodák Milan Krátký prožil na-

prostou většinu ze svých sedmdesáti 

let ve tmě. Následkem výbuchu po-

hozené německé munice je po úrazu 

obou očí od devíti roků nevidomý. Přesto jsou 

jeho vzpomínky plné optimismu a životního 

nadhledu: „Již od dětství jsem stále něco vy-

mýšlel a sestrojoval, zcela mě uchvátila tech-

nika. Po základní škole jsem nastoupil jako 

navíječ transformátorů do místního elektro-

technického závodu a po roční praxi jsem byl 

přijat na Strojní průmyslovou školu v Plzni.“ 

Právě tady začaly studijní peripetie mladíka 

toužícího po vzdělání: Přestože dosahoval 

dobrých výsledků, nedovolili mu složit matu-

ritu. „Nemohl jsem totiž odevzdat potřebné 

grafické práce,“ vysvětluje bez hořkosti Milan 

Krátký. „I přes velké zklamání jsem se odhod-

lal zažádat o mimořádné studium na Vysoké 

škole strojní a elektrotechnické v Plzni. A ono 

se to povedlo, můj sen se splnil a na škole jsem 

pak strávil více než pět let. Ale i zde, bohužel, 

se historie opakovala a neudělili pro mě vý-

jimku pro zpracování závěrečné diplomové 

práce.“ Co s takovým osudem? Zavřít se doma 

a nevycházet? Kdepak, to ne. Milan Krátký se 

narozdíl od mnoha podobně pronásledova-

ných nevstřícností a nepochopením svého 

okolí sveřepě snažil najít jakékoliv uplatnění. 

Nakonec v roce 1964 absolvoval kurz pro tele-

fonní manipulanty a shodou okolností potom 

jako telefonista pracoval na „své“ vysoké škole. 

O dva roky později se na něho usmálo štěstí 

v podobě Antonína Procházky, nového ředite-

le střední průmyslové školy. „V roce 1966 jsem 

si díky němu dodělal maturitu a o dva roky 

později, po přezkoumání mého případu, jsem 

mohl dokončit i vysokou školu. Náhradou za 

grafické práce jsem vykonal dvanáct teoretic-

kých zkoušek!“ Ovšem titul strojního inženýra 

u nevidomého člověka zřejmě nebyl pro za-

městnavatele dostatečně průkazný, a tak Mi-

lan Krátký dál působil jen jako telefonista. Zato 

doma, ve volném čase, se realizoval. Na svém 

soustruhu stále a stále vylepšoval vlastnoruč-

ně vyráběné nejrůznější přístroje a pomůcky. 

Až teprve po dalších čtyřech letech přišla osu-

dová chvíle v podobě setkání s Fakultní 

nemocnicí Plzeň. „V roce 1972 jsem se 

dostal jako externista do týmu pra-

covníků hyperbarické komory na 

Borech. Staral jsem se o chod 

dýchacích a resuscitač-

ních přístrojů, které 

jsem vyráběl doma 

na svém soustruhu. 

Konečně to byla 

ta pravá, odbor-

ná seberealiza-

ce,“ vzpomíná 

Milan Krátký. 

Očividně ni-

kdy nezahálel. 

Vymyslel a ná-

Příběh pevné vůle 
a velkého odhodlání

6 Naše nemocnice 

sledně i vyrobil nový chirurgický nástroj pro 

šití atraumatickými jehlami – pneumatický 

chirurgický jehelec, který úspěšně prošel i kli-

nickými zkouškami. „Mám ho patentovaný od 

roku 1977. Na brněnské výstavě Index jsem za 

něj získal čestné uznání, a na mezinárodní vý-

stavě IENA v německém Norimberku dokonce 

zlatou medaili. Obou ocenění si moc vážím,“ 

přiznává inženýr Krátký. Je autorem i dalších 

nástrojů, například kalorimetru pro diabetolo-

gii nebo přístroje pro měření tlaku v plicích pro 

plicní kliniku. Na plný úvazek začal ve FN Plzeň 

pracovat jako inženýr-technik v roce 1985, kdy 

se hyperbarická komora přestěhovala na Lo-

chotín. „Hyperbaroxie je léčba kyslíkem v pře-

tlaku. Poskytujeme ji pro stavy akutní i chro-

nické, dětem i dospělým. Dříve sem nejčastěji 

chodili pacienti s otravou oxidem uhelnatým, 

nyní slavíme úspěchy při léčbě anaerobní sep-

se jako důsledku polytraumat z nehod nebo 

po operacích trávicího traktu. Dalšími indika-

cemi jsou třeba dekompresní nemoc, vzdu-

chová embolie, sluchové vady, cévní mozko-

vé příhody, podpora proleženin, chronické 

záněty, stavy po resuscitacích či otok mozku. 

Místní účinky kyslíku pod tlakem jsou výbor-

né při léčení bércových vředů. Za třicet pět let 

jsme u nás ošetřili více než šest tisíc pacientů,“ 

popisuje své pracovní zkušenosti Milan 

Krátký a dodává: „Začínám tu po osmé 

hodině ráno. Od před-

chozího dne 

Inženýr Milan Krátký již 

pětatřicet let spojuje 

svůj osud s pracovištěm 

hyperbarické komory Fakultní 

nemocnice Plzeň. Nelehký 

úděl nevidomého člověka 

ho vnitřně neuvěřitelně 

posílil, a tak nám všem 

neustále dokazuje, jak se dá 

přistupovat ke vzdělání, 

práci i k životu vůbec.



A
ngiografické pracoviště Radiodiagnos-

tického oddělení Fakultní nemocnice 

Plzeň-Bory získalo po patnácti letech 

provozu nové přístrojové vybavení. 

S obnovou techniky navíc, ještě před prázdninami, 

přesídlilo do nových prostor v pavilonu 22 – tam, 

kde dříve sídlila služba Emergency. 

Původní přístroj provedl ve FN Plzeň za dobu 

svého fungování okolo 60 tisíc výkonů, při-

čemž jejich potřeba se neustále zvyšuje. I tato 

skutečnost byl důvodem ke změně. 

Co dokáže angiografie
Angiografie slouží k zobrazení cév v lidském 

těle. Ačkoli cévy dokážeme zobrazovat i jinými 

technikami, angiografie zůstává stále ve větši-

ně případů nejpřínosnějším vyšetřením prová-

děným přímým podáním roztoku -  kontrastní 

látky do cévy, která je pak zobrazena rentgeno-

vým zářením. Vpravuje ji speciální umělohmot-

nou cévkou – katétrem pod kontrolou rent-

genu do vyšetřované cévy lékař, a to většinou 

z třísla pacienta.

Na rozdíl od jiných cévních vyšetření lze při an-

giografii provádět současně i léčebné výkony. 

Provádí je lékař specialista – intervenční radio-

log s týmem radiologických asistentů a sester. 

Pomocí speciálních balonkových katétrů lze 

také angioplastikou v některých případech 

rozšiřovat chorobně zúžené nebo otevírat uza-

vřené cévy. Výkon tak nahradí složitou chirur-

gickou operaci. Dále je možné pomocí katétrů 

do cév aplikovat speciální léčebné pomůcky, 

implantáty. Patří k nim například stenty slou-

žící k udržení průchodnosti cévy předtím léče-

né angioplastikou. Jedná se o kovovou síťku, 

 kterou lékař pomocí katétru rozvine uvnitř 

cévy a zpevní tak její vnitřek. Některé stenty, 

nazývané stent-grafty, mají stěnu pokrytou 

souvislou tenkou membránou, díky které lze 

v některých případech léčit cévy prasklé a kr-

vácející anebo výdutě (chorobná rozšíření). Do 

cévního řečiště lze katétrem zavést speciální 

filtry zachycující nebezpečné vmetky tvořené 

krevní sraženinou nebo jiným materiálem, kte-

rý by byl bez filtru krevním proudem zanesen 

do vzdálených cév a ucpal by je. Pokud k tomu 

již dojde, můžeme katetrizací trombus (sraže-

ninu) v cévě velmi účinně rozpouštět.

Další související zákroky
Léčebná embolizace je zase metoda, kdy nao-

pak cévy pomocí katétru záměrně ucpáváme. 

Zastavíme tak krvácení nebo snížíme riziko 

jeho vzniku, popřípadě zbavíme nádor výživy. 

Existuje mnoho léčebných výkonů, které lze na 

novém angiografickém přístroji provést, a kte-

ré nahrazují náročné chirurgické operace. Naše 

pracoviště se v rámci kraje specializuje na složi-

té katetrizační zákroky v oblasti jater – přístroj 

díky své moderní koncepci umožní v budouc-

nu uskutečnit i některé intervenční výkony, do-

sud u pacientů neprováděné. 

Na angiografickém pracovišti však provádíme také 

řadu mimocévních zákroků, jejichž podstatou je 

většinou přímé zavedení katétru pod kontrolou 

rentgenu do chorobného procesu v těle. Může-

me tak bez operace řešit ucpání močových nebo 

žlučových cest, trávicí trubice, vypustit nežádoucí 

tekutinu, například hnis, z těla pacienta, odebrat 

vzorky tkáně nebo ničit nádorovou tkáň.             (red)

Foto: Renata Jenšíková

už vím, jaké jsou ordinace, a dle toho provedu 

u pacientů potřebné expozice. Náš tým tvoří 

docentka Emmerová v roli vedoucí, dále jsou 

tu dvě sestry na ranní i odpolední směnu a do-

cházející lékaři. Pacienti nikdy nesmějí zůstat 

v komoře bez dozoru! I když díky důkladnému 

vyšetření před léčebnou procedurou by měly 

být vyloučeny všechny kontraindikace. Ale 

zkrátka opravdu nic se nesmí podcenit.“ Milan 

Krátký má vždy bílý plášť a kalhoty, sedí u ob-

služného pultíku a mikrofonem se dorozumí-

vá s pacienty uzavřenými v komoře. Kontrolní 

monitor, na rozdíl od sestřičky a druhé členky 

týmu na směně, nesleduje. Má příjemný hlas 

a přesně ví, jaká slova uklidní. Okamžitě regis-

truje, když něco není úplně v pořádku. 

O své práci by mohl vyprávět neustále. Ale pak 

zase trochu překvapí odpovědí na otázku, co 

dělává ve svém volnu: „Mám rád starožitnosti, 

opravuji hodiny a hrací strojky. Vlastním kon-

certní kytaru a v posledních šesti letech jsem 

hodně v hraní pokročil. Těší mě také naše cha-

ta na Berounce, kde se scházíme celá rodina 

i s kamarády. Mám úžasnou ženu a hodného 

syna. Myslím, že nakonec žiji spokojený a snad 

i užitečný život.“

V roce 2004 obdržel od tehdejší ministryně 

zdravotnictví Milady Emmerové Výroční cenu 

za práci ve prospěch zdravotně postižených 

občanů a také za osobní přínos k rozvoji zdra-

votnické techniky a zkvalitnění péče o klienty. 

Loni s ním tým České televize natočil krátký 

medailon. Příjemné setkání s obdivuhodným 

mužem se dá asi nejlépe uzavřít slovy docent-

ky Emmerové: „Vždy ho dávám studentům za 

vzor pro jeho úžasnou vůli odvádět maximální 

pracovní výkon a zároveň pro ochotu pomáhat 

tam, kde je zrovna potřeba.“

Text: Romana Vlková

Foto: Renata Jenšíková

Desatero komunikace 

s pacienty se zrakovým postižením

• S nevidomým je vhodné jednat přirozeně 

•  Osoba jednající s nevidomým zdraví jako první

•  Podání ruky na pozdrav nahrazuje 

nevidomému oční kontakt 

•  Při vyšetření je nezbytné pacientům 

vysvětlit, co se bude dít

• Je chybou nevidomého podceňovat 

•  Věci nevidomého by měly zůstat na svém místě 

•  S nevidomým lze bez obav použít slov: vidět, 

kouknout se, mrknout, prohlédnout si

•  Jednání s nevidomým neprobíhá přes jeho 

průvodce

•  Nevidomý člověk s vodicím psem má 

přístup do zdravotnických zařízení 

•  Nevidomý by měl být objednán na určitou 

hodinu a termín by měl být dodržen
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Angiografické pracoviště 
ve víru změn a vylepšení

MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D., primář Radiodiagnostického oddělení FN Plzeň na novém angiogra-

fickém pracovišti na Borech
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V lednu 2006 se spojila dvě hlavní 

zdravotnická zařízení Plzeňského 

kraje – Fakultní nemocnice Plzeň 

s Vojenskou nemocnicí. Ještě 

před tím bylo ale potřeba vyřešit 

mnoho záležitostí, aby se v chodu 

obou zařízení nic nezadrhlo. 

K zásadním okamžikům 

bezesporu patřilo i zavedení 

informačního systému ve 

Vojenské nemocnici. Hovořili jsme 

o tom s Martinem Tauchenem 

ze Správy informačního systému 

Fakultní nemocnice Plzeň.

„V Klinickém informačním systému WinMedi-

Calc se zpracovávají klinická data o pacientech 

a vykazuje se v něm poskytnutá léčebná péče 

jako podklad pro vyúčtování zdravotním po-

jišťovnám. Cílem jeho nasazení na pracoviště 

bývalé Vojenské nemocnice (VN) bylo zajištění 

jednotného systému v uvedených oblastech 

v celé FN, což má přímý vliv na ekonomiku ne-

mocnice. V bývalé VN se od toho okamžiku zcela 

změnil systém vedení zdravotnické dokumenta-

ce. To ve svém důsledku jednoznačně přispívá 

ke zkvalitnění poskytované péče,“ řekl na úvod 

Martin Tauchen a dodal: „Klinický informační 

systém (KIS) WinMediCalc je naším vlastním pro-

duktem, ušitým na míru potřeb FN Plzeň. Uklá-

dají se v něm kompletní informace o pacientech 

– lékařské zprávy, výsledky klinických a labora-

torních vyšetření, historie hospitalizací pacienta 

včetně podrobné anamnézy a léčby. Nechybí 

zde ani obrazová dokumentace vyšetření pro-

vedených moderními digitálními přístrojí, na-

příklad CT. Systém, který tu v současné podobě 

běží již od roku 2001, samozřejmě dále vyvíjíme 

a vylaďujeme ve spolupráci s našimi uživateli.“

Vzhledem k tomu, že se jedná o vlastní produkt, 

nepředstavovalo jeho nasazení do bývalé VN žád-

nou enormní finanční zátěž. Provedení akce však 

komplikoval nejen stav původního technického 

vybavení VN, například zastaralá počítačová síť či 

nedostatek PC pracovišť, ale také menší zkušenosti 

zaměstnanců s využitím výpočetní techniky. 

Projekt se realizoval za běžného chodu nemocni-

ce bez navýšení počtu pracovníků. To znamená, 

že se pracovalo po večerech, svátcích i víkendech. 

Inženýr Tauchen ještě upřesnil: „Na akci se přímo 

podílelo jedenáct lidí ze Správy informačního 

systému, z nichž pět poskytovalo projektu tech-

nickou podporu, tedy provádělo vlastní instalace 

a distribuci techniky. Ostatní měli na starosti pří-

pravu projektu, implementaci KIS a školení uži-

vatelů. Velkou zodpovědnost na svých bedrech 

nesli především vedoucí oddělení správy aplikací 

Jana Heidenreichová a vedoucí oddělení správy 

infrastruktury Bory Martin Mareška.“ 

Školení se týkalo většiny zaměstnanců VN 

a probíhalo v různých úrovních – lékaři, střední 

zdravotnický personál, kodéři zdravotnického 

účtování a vrchní sestry. Martin Tauchen infor-

maci doplnil: „Začali jsme v polovině listopadu 

a končili těsně před Vánocemi. Dohromady se 

proškolilo asi čtyři sta lidí. A dlužno dodat, že 

uživatelé za námi chodili nejen s obavami jak 

zvládnou práci na počítači, ale i se zájmem, co 

jim WinMedicalc přinese. Ze „strašáka“ v podo-

bě nutnosti používání WinMedicalcu i dalších 

aplikací se v denní praxi stal pomocník, který 

velmi usnadňuje práci.“

A ještě detailně zavzpomínal na průběh akce: 

„Příprava celého projektu začala v listopadu,  

 v prosinci jsme přistoupili k mapování infra-

struktury. Konkrétně došlo k optickému pro-

pojení mezi oběma areály, ke kompletní revizi 

a modernizaci síťových prvků, ke změnám kon-

figurace a nastavení počítačů. Bylo třeba vymys-

let i přechodnou bezpečnostní politiku pro ty 

stanice, které nesplňovaly standardy FN, jako je 

například stejný antivirový program nebo pří-

stup do internetu. Vedle sebe musely existovat 

jak „stará síť VN“, tak připojení do sítě FN. WinMe-

dicalc jsme spustili naostro v noci z 31. prosince 

na 1. ledna 2006. Nejprve byla připojena kritická 

místa, jako jsou kartotéky, příjmy pacientů, am-

bulance, sesterny na lůžkových stanicích a radi-

ologická pracoviště. Pak jsme po jednotlivých 

odděleních vybavili výpočetní technikou ostat-

ní pracoviště – sálky, vyšetřovny, operační sály 

a specializované ambulance.“

Pracovníci SIS byli uživatelům plně k dispozici 

přímo na jejich pracovištích po dobu prvního 

lednového týdne a v dalším období docházeli 

na vyžádání. Martin Tauchen k tomu, dnes již 

s úsměvem, dodává: „Do poloviny února jsme 

za plného provozu nainstalovali, zmodernizo-

vali a připojili zhruba stovku počítačů pro areál 

bývalé VN. To je vzhledem k počtu pracovníků 

úctyhodné číslo. Dále jsme se mimo jiné věno-

vali dalšímu vylepšování úrovně techniky a no-

vým instalacím. K dnešnímu dni máme v areálu 

bývalé VN připojeno již sto třicet počítačů.“

Zavedení KIS přineslo novým uživatelům kvalit-

nější podporu v každodenní práci. Nyní mají k dis-

pozici i rychlý přístup ke zdroji cenných odbor-

ných informací – k internetu. Fungují e-mailové 

schránky na počítačích, výpočetní technika doslo-

va prorostla do života zdravotnického personálu. 

Na IT helpdesk mohou uživatelé kdykoliv zavolat 

s prosbou o pomoc. Zásadní technické záležitosti 

se řeší i mimo pracovní dobu, kdy je pomoc zpro-

středkována přes administrátora FN, který aktivuje 

příslužbu informačního systému, tedy IT odborní-

ky schopné vyřešit jakýkoliv problém. 

Martin Tauchen rozhovor s nadhledem odbor-

níka naše povídání uzavírá: „Celkové náklady 

na dovybavení bývalé VN výpočetní technikou 

byly převážně provozní a dosáhly zhruba jed-

noho milionu korun. To je při takové technic-

ké náročnosti projektu velmi nízká cena! Naši 

odborníci navíc prokázali, že svoji práci dělají 

rádi a pro splnění cíle jsou ochotni nehledět na 

čas. Odměnou jim pak jsou spokojení uživatelé 

a vědomí, že v podstatě pomáhají zdravotnic-

kému personálu v péči o pacienty.“

Text: Romana Vlková

Foto: Renata Jenšíková

Virtuální svět, 
který slouží pacientům

Ing. Jana Heidenreichová

Ing. Martin Mareška 

a Ing. Martin Tauchen 

(zleva)
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Kapslová enteroskopie nově i u nás

K endoskopickému vyšetření tenkého střeva 

se využívá mimo jiné kapslová enteroskopie. 

Usnadňuje sledování dlouhého a komplikovaně 

umístěného orgánu v břišní dutině a je nesmírně 

cenná především z hlediska co nejmenšího zatížení 

pacienta. Jde o metodu jednoznačně diagnostickou, 

nikoliv léčebnou, terapeutickou. Seznámili nás s ní 

gastroenterologové-endoskopisté MUDr. František 

Pešek a MUDr. Luděk Bouchner z Interního oddělení 

FN Plzeň na Borech, které se teprve nedávno stalo 

dalším pracovištěm, kde se neinvazivní kapslová 

enteroskopie využívá. 

Původní metody vyšetření 
Dosud se tenké střevo endoskopicky vyšetřovalo 

dvěma způsoby - sondovou enteroskopií nebo 

push enteroskopií. Obě mají své výhody i nevý-

hody. V prvém případě se zavádí přes nos, jícen 

a žaludek tenká sonda s balonkem, která se pasiv-

ně díky střevní peristaltice dostává do potřebné-

ho úseku střeva. Jde o metodu nebolestivou, ale 

časově náročnou. Vlastní vyšetření se provádí při 

vytahování sondy, kdy se kličky střeva optickým 

zařízením prohlížejí. Pacient musí ležet a značnou 

nevýhodnou je právě nemožnost vrátit sondu 

zpět do hlubšího úseku střeva a případně se zno-

vu věnovat již prohlédnutému místu.

V případě ordinované push enterskopie se ak-

tivně zavádí řiditelný endoskop přes ústa, jícen, 

dvanáctník, žaludek až do kliček tenkého střeva. 

Zde je možné – podle délky nástroje – opakovaně 

prohlédnout příslušné části tenkého střeva, nabrat 

vzorky k následnému bioptickému vyšetření nebo 

případně provést i polypektomii – odstranění po-

lypů (výrůstků) na orgánu. Endoskop se také může 

zavést i peroperačně (při otevřeném břiše) entero-

tomií (uměle vytvořeným otvorem ve střevě).

Co je kapslová enteroskopie
Nová kapslová metoda se ve světě objevila 

v roce 2000, v České republice o dva roky 

později a přímo ve FN Plzeň se její použití 

datuje od letošního května. Průkopníkem 

metodiky je izraelská firma Given se 

svým systémem kapslové enteroskopie 

Pillcam, přičemž na plzeňském pracoviš-

ti se používá elektronický systém firmy 

Olympus – Endocapsule. 

Celá procedura začne tím, že pacient spolkne 

speciální kapsli obsahující mikrokameru, šest 

diod, vysílač, zdroj světla a baterie. Kapsle je 

trávicím traktem posunována peristaltickou vl-

nou a při průchodu snímá a vysílá endoskopic-

ký obraz. Přenáší se přímo do záznamové jed-

notky o váze 500 gramů a rozměrech 90 x 175 

x 43 milimetrů, kterou má pacient připevněnou 

na svém těle a napojenou na snímací elektrody. 

Samotná kapsle je dlouhá 26 milimetrů, s prů-

měrem 11 milimetrů a váží 3,8 gramu. Snímky 

se fotí frekvencí 2 obrazy za sekundu asi po 

dobu osmi hodin, kdy vydrží baterie. To zname-

ná, že lékaři získají asi 50 až 60 tisíc snímků, kte-

ré pak ve speciálním počítačovém programu 

vyhodnocují. Kapsle, tvořená pouze plastovým 

obalem a elektronikou, je poté vyloučena z těla 

přirozeným způsobem.

Indikace a kontraindikace 
Vyšetření se provádí ambulantně 

a není třeba na něj pacienta 

speciálně připravovat. Ně-

kdy lékař ordinuje předem 

výplach střev, ale není to 

pravidlo. Jediným „ne-

komfortem“ tak pro 

v y š e t řov a n é h o 

zůstává asi dva-

náct hodin tr-

vající lačnění. 

Elektrody ani 

kamera ho ni-

jak nezatěžují.

Indikuje se u do-

spělých pacientů, 

a to především 

při podezření na 

vnitřní krvácení 

v tenkém stře-

vě. Je třeba vy-

sledovat, proč 

a kde přesně 

 k němu  došlo. Jeho nejčastějšími příčinami jsou 

vředy, tumory nebo cévní malformace.

Dalším důvodem metodu použít je podezření 

na Crohnovu chorobu (chronický zánět zažíva-

cí trubice) nebo na enteropatii, vzniklou třeba 

v důsledku nesteroidní antirevmatické léčby. 

Kontraindikace, tedy stavy, kdy není možné paci-

entovi uvedené vyšetření ordinovat, jsou různé. 

Zásadním problémem je stenóza (zúžení) kdeko-

liv na trávicím traktu, která by kapsli znemožnila 

volně projít. Dále jsou to polykací obtíže nebo 

divertikly (výdutě) jícnu, eventuálně objemné 

divertikly tračníku. Zásadním důvodem, proč 

tuto bezdrátovou endoskopii neordinovat, je 

implantovaný pacemaker (kardiostimulátor).

Výhody a slabiny vyšetření 
Nová metoda nemá nahradit další známá vyšetření 

tenkého střeva, přestože její výtěžnost je poměrně 

vysoká – asi 50 až 81 procent. Uplatní se v přípa-

dech, kdy se běžnými postupy nepodařilo stanovit 

diagnózu. Před tímto vyšetřením se u pacienta vždy 

provede ještě enteroklýza – rentgenové vyšetření 

střeva pomocí kontrastní látky z důvodu vyloučení 

stenózy. Kapslová enteroskopie je metodou zcela 

neinvazivní, kdy se pacient běžně pohybuje a ne-

pociťuje žádné vedlejší účinky. Do poloviny srpna 

se na pracovišti ve FN Plzeň takto vyšetřilo pět 

pacientů z celého Plzeňského kraje, cílovou skupi-

nou jsou především klienti chirurgických oddělení 

a gastroenterologických poraden. 

Určitou nevýhodou je to, že se jedná pouze o dia-

gnostickou metodu. Navíc je kapsle unášena 

v traktu pasivně, takže snímky jsou pořizovány na-

hodile a nashromáždí se jich velké množství. Lékaři 

pak trvá vyhodnocení téměř 2 hodiny, a to i přesto, 

že program například usnadní určení místa krvá-

cení výběrem záznamů s přítomností červeného 

zabarvení ložiska postižení. Nicméně metodika se 

teprve rozbíhá a vylepšení na sebe jistě nenechají 

dlouho čekat.

Text: Romana Vlková

Foto: Renata Jenšíková 

MUDr. Luděk Bouchner 

hodnotí výsledky vyšetření 

MUDr. František Pešek při přípravě 

záznamové jednotky a snímacích elektrod
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„Hlavním důvodem zrodu našeho oddělení 

byla potřeba vhodným způsobem zastřešit 

a vyladit roztříštěné aktivity v oblasti komuni-

kace a vztahů s veřejností,“ popisuje prvopočát-

ky Petra Jíchová. A dodává: „Přestože již dříve 

existovala funkce tiskové mluvčí, další souvi-

sející činnosti, například řešení stížností nebo 

sledování spokojenosti pacientů, vykonávali 

kolegové z jiných úseků. Právě tohle jsem po-

važovala za vhodné změnit a výsledkem těchto 

snah je oddělení ve stávající podobě.“ Organi-

začně i funkčně je podřízeno přímo ředitelce 

nemocnice. V týmu ještě působí tisková mluvčí 

Renata Jenšíková a rovněž Jana Nosková,  která 

se soustředí zejména na průzkumy spokoje-

nosti pacientů realizované přímo ve Fakultní 

nemocnici Plzeň. 

„Pole naší působnosti je opravdu široké. Já 

osobně se věnuji hlavně řešení stížností a při-

pomínek ze strany pacientů i jejich blízkých. 

Při této činnosti úzce spolupracuji s vede-

ním nemocnice, především s náměstkem pro 

 léčebně-preventivní péči, dále s přednosty 

a primáři klinik, ústavů a oddělení a samo-

zřejmě s pracovníky, kterých se podnět přímo 

týká,“ vysvětluje Petra  Jíchová.“ A ještě doplní: 

„Z mých dosavadních zkušeností vyplývá, že 

velká část připomínek je způsobena chybou 

Komunikovat znamená

hlavně naslouchat

v komunikaci  mezi  zdravotnickým personálem 

a pacientem nebo jeho blízkými. V této oblasti 

máme jako nemocnice zajisté ještě rezervy.“ 

Správná komunikace je velmi důležitá zvláště 

v nemocničním prostředí, kde vlídné slovo a lid-

ský přístup lékařů, sester i ostatního personálu 

skutečně napomáhá lepšímu průběhu léčby. 

„Naší povinností je neustále pracovat na vylep-

šení mediálního obrazu nemocnice, zajišťovat 

předávání aktuálních, zajímavých a srozumitel-

ných zpráv od nás směrem ven. Samozřejmě se 

musíme starat i o získání zpětné vazby. Jen díky 

ní pak můžeme jít dál. Chceme se dozvídat, co je 

třeba zlepšit nebo naopak čeho se při péči o pa-

cienty vyvarovat,“ upozorňuje Petra Jíchová. 

Na přetřes proto přišla také otázka průzkumů 

spokojenosti pacientů jako zdroje cenných 

informací pro následné zlepšení kvality péče. 

 Petra Jíchová dodává: „Ve FN Plzeň jsme vyu-

žívali vlastní dotazníky již od roku 1994. Kon-

cem roku 2005 nám Ministerstvo zdravotnictví 

ČR uložilo zavést od letošního roku měření kvali-

ty péče prostřednictvím sledování spokojenosti 

pacie ntů. Ve spolupráci s renomovanou firmou 

jsme provedli rozsáhlý anonymní průzkum 

mezi pacie nty všech lůžkových oddělení vyjma 

dětských, psychiatrických a jednotek intenzivní 

péče.“ První vlna průzkumu probíhala od února 

do dubna, vyhodnocení se uskutečnilo z více 

než dvou tisíc vyplněných dotazníků. Výsledky 

tohoto pilotního šetření bude oddělení pro ko-

munikaci s veřejností prezentovat koncem září 

nejprve vedoucím pracovníkům sledovaných 

pracovišť, poté i ostatním zaměstnancům ne-

mocnice. „Druhou vlnu průzkumu zrealizujeme 

již v říjnu a listopadu. I toto kampaňovité na-

časování je oproti minulosti novinkou. Zjištění 

splnila naše očekávání, získali jsme mnoho cen-

ných podnětů pro naši práci. Výsledky byly také 

využity jako jedno z kritérií hodnocení klinik 

a oddělení,“ upřesňuje Petra Jíchová. A uzavírá 

výčet aktivit svého oddělení: „Veškerý kontakt 

nemocnice s médii je zprostředkováván tisko-

vou mluvčí, do kompetence oddělení patří též 

správa internetových stránek, které jsou pro nás 

významným komunikačním prostředkem. Vyja-

dřujeme se nejen k jejich struktuře, ale i grafice 

– ta se právě od září bude měnit. Dále připravu-

jeme vydávání výročních zpráv, podílíme se na 

vzniku brožur, letáků prezentujících nemocnici. 

Nyní například chystáme vydání základních in-

formací pro pacienty, včetně orientačních map 

nemocnice. Vytváříme interní směrnice i stan-

dardy v oblasti komunikace. Mimo jiné jsme 

iniciovali vznik časopisu Naše nemocnice, jehož 

úvodní číslo se setkalo s pozitivním ohlasem.“ 

A v čem vidí Petra Jíchová cíl své práce? „Přede-

vším ve zvýšení důvěry ze strany pacientů, ve 

vytvoření dobrého obrazu FN Plzeň v médích 

a také v dosažení pocitu sounáležitosti s ne-

mocnicí u všech zaměstnanců.“ 

Text: Romana Vlková

Foto: Renata Jenšíková 

Oddělení pro komunikaci s veřejností Fakultní nemocnice 

Plzeň se v červnu ohlíželo za prvním rokem své činnosti. 

Během této doby se systematicky budovaly nové základy 

vztahů k veřejnosti, tedy k pacientům – klientům nemocnice, 

k zaměstnancům i médiím. O tom, co se podařilo změnit, jsme 

hovořili s vedoucí oddělení MUDr. Bc. Petrou Jíchovou. 
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Občanská volba
Bezbolestné ošetření chrupu

Velké sympatie si získal záměr zakoupení dia-

gnostického pera a přístroje pro bezbolestné 

ošetření zubů ozónem, které umožní odhalit 

skryté zubní kazy bez rentgenového snímko-

vání. Obě vymoženosti jsou určené pro Stoma-

tologickou kliniku a o finanční prostředky ve 

výši 360 tisíc korun na jejich nákup požádala 

Fakultní nemocnice Plzeň v rámci projektu Ob-

čanská volba Plzeňského Prazdroje (OVPP). 

Ozón ničí bez zbytečného strachu a bolesti bě-

hem 10 až 20 sekund mikroorganismy způsobu-

jící zubní kaz a není třeba použít klasickou zubní 

vrtačku. Kazy na žvýkacích ploškách, krčcích 

a kořenech zubů po použití ozónu ve většině 

případů dále nepokračují a vyhojí se. Diagnos-

tické pero zase bez radiační zátěže během ně-

kolika sekund pomůže u dětí odhalit kazy, které 

jinak nejsou běžně viditelné a nemusí je odhalit 

ani rentgenový snímek. Metodika je vhodná pro 

batolata, předškolní děti, dospělé s nezvladatel-

ným strachem z vrtání zubů, pro hendikepované 

pacienty či po ozařování v oblasti hlavy a krku. 

Rada reprezentantů OVPP zařadila tento projekt 

do užšího výběru dvaceti nejlepších, mezi nimiž se 

rozhodne, komu budou prostředky přiděleny. Vý-

sledek mohou svým hlasováním podpořit všichni 

občané, tedy i vy! Náš projekt má evidenční kód: 

HLA OVP Z 4, stačí ho jen poslat do 10. listopadu 

prostřednictvím sms zprávy na telefonní číslo 

900 11 03. Dále lze hlasovat přímo na webových 

stránkách Plzeňského Prazdroje anebo poštou 

zaslat vyplněný kupon, který se bude v Plzeňském 

deníku objevovat v týdnu od 6. do 10. listopadu.

 – Oba přístroje bychom zakoupili a začali pou-

žívat hned po přidělení částky!                       (jen)

Foto: Renata Jenšíková 

Setkávání lékařů 

nepodceňujeme 

Profesní lékařské akce, jako jsou sjezdy, kongresy 

či odborné dny, se stávají cenným zdrojem aktu-

álních poznatků i možností, jak se setkat s oprav-

dovými špičkami příslušné oblasti medicíny. 

Do plzeňského Parkhotelu se sjeli mezi 1. a 3. 

červnem lékaři u příležitosti 69. kongresu 

České společnosti otorinolaryngologie 

a chirurgie hlavy a krku. Záštitu mu věno-

vali významné osobnosti – primátor města 

Plzně Ing. Miroslav Kalous, děkan Lékařské 

fakulty UK v Plzni doc. MUDr. Jaroslav Kouten-

ský, CSc., a ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň 

Ing. Jaroslava  Kunová. Organizačnímu výboru 

předsedal doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc., Dis-

kutovaly se mimo jiné hrtanové patologie nebo 

nedoslýchavost. V rámci akce se také uskuteč-

nila schůze výboru České společnosti pro otori-

nolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. 

Mammologický den se konal 10. června 

v Šafránkově pavilonu v Plzni. Stěžejní téma 

„Komplexní léčbu onemocnění prsní žlázy“ si 

nenechalo ujít téměř dvě stě nejlepších odbor-

níků z celé České republiky. Přestože se jednalo 

o úzce specializovanou lékařskou akci, zájem 

o novinky v oblasti diagnostiky i léčby rakoviny 

prsní žlázy, například o využití nových příprav-

ků pro chemoterapii nebo o nejnovější metody 

plastik postiženého prsu, byl obrovský. 

Z významných odborníků na setkání přijeli 

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., z Masarykova 

onkologického ústavu v Brně, MUDr. Miroslava 

Skovajsová z Mama Centra Praha, doc. MUDr. Jan 

Měšťák, CSc., ze Soukromé kliniky plastické chi-

rurgie a lékařské estetiky, prim. MUDr. Jan Gatěk, 

PhD., z Nemocnice Atlas ve Zlíně. Za Chirurgic-

kou kliniku FN Plzeň byli přítomni především 

přednosta kliniky a předseda organizačního 

výboru kongresu prof. MUDr. Vladislav Třeška, 

DrSc., MUDr. Božena Sůvová, která na Chirurgic-

ké klinice vede poradnu pro onemocnění prsní 

žlázy, a další specialisté z navazujících oborů, 

jako je onkologie a radiodiagnostika. 

O týden později se, ve dnech 15. až 17. června, 

uskutečnil v plzeňském Domě kultury Inwest již 

XIV. výroční sjezd České oftalmologické společ-

nosti s mezinárodní účastí, pořádaný Oční klinikou 

FN Plzeň a LF UK v Plzni. Předsedkyní organizač-

ního výboru byla přednostka kliniky doc. MUDr.  

Renata Říčařová, CSc., a pozvání na akci přijalo 550 

oftalmologů z celé České republiky i několik zahra-

ničních hostů. Je potěšitelné, že jsme v Plzni mohli 

přivítat i absolutní špičky v oboru. 

Program sestával ze 170 přednášek a z prezen-

tace 17 posterů. Byl rozdělen do bloků podle za-

měření odborných sdělení, jako jsou šedý zákal, 

zelený zákal, onemocnění sítnice nebo problema-

tika očních onemocnění dětského věku. Součástí 

sjezdu bylo i jedenáct výukových kurzů určených 

především mladým očním lékařům. Oboustranně 

přínosné bylo zase setkání s novináři, kterého se 

kromě doktorky Říčařové aktivně účastnila i před-

sedkyně výboru České oftalmologické společnos-

ti JEP doc. MUDr. Šárka Pitrová,CSc. 

Další významnou odbornou akcí je 13. kongres 

České společnosti anesteziologie, resuscitace 

a intenzivní medicíny (ČSARIM) s mezinárodní 

účastí, který se koná 13. až 15. září v plzeňském 

Domě kultury, za předsednictví prof. MUDr. Karla 

Cvachovce, CSc. Hlavními diskutovanými tématy 

jsou: celková anestézie a perioperační medicína, 

KPR, neodkladná resuscitační péče, ambulantní 

anestezie, léčba bolesti, etické problémy v obo-

ru a postgraduální výuka. 

Během kongresu využijí příležitosti samostatně 

se setkat také sestry, a to v rámci 12. Minářova 

dne. Zároveň probíhá výstava farmaceutických 

společností a firem zabývajících se zdravotní 

technikou.                                                              (red)

Portugalský úspěch našich fotbalistů
Neoficiální mistrovství Evropy ve fotbale pracovníků ve zdravotnictví, Eurošpitál 2006, hostila 

ve dnech 25. až 27. srpna portugalská Coimbra. 

Tým Fakultní nemocnice Plzeň, při své již sedmé účasti na této akci, obsadil skvělé čtvrté místo. 

Pomohly mu k němu výhry nad fotbalisty Anglie, Francie, Německa a Nizozemska i remíza se San 

Marinem. Naproti tomu 

jediné dvě prohry, s Ra-

kouskem a pak v zápase 

o třetí místo s Irskem, 

stály za naším „brambo-

rovým“ umístěním. 

Sportovního klání se zú-

častnilo na pět stovek 

zdravotníků ze šestnácti 

států Evropy. V příštím 

roce je na sklonku léta 

2007 přivítá největší skot-

ské město Glasgow. (red)

Foto: Václav Vacek

Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., při vyšetření 

chrupu jedné z malých pacientek

Nahoře zleva: Milan Kulhánek, Josef Reindl, Ivo Bernát, Petr Havel, Pavel Rokyta, 

trenér Václav Havlíček, Boris Blecha, Karel Fajfrlík, Jan Opatrný

Dole zleva: František Šambergr, Ivan Novák, Karel Havlíček, Karel Šteffel, Martin 

Matějovič, Jiří Chvojka, Vladimír Špidlen  
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