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2  Naše nemocnice 

Milí čtenáři,

podle všech po-
zitivních ohlasů 
a zájmu jednot-
livých pracovišť 
o prezentaci na 
stránkách časo-
pisu Naše nemocnice soudíme, že si získá-
váme Vaši přízeň. A to nás pochopitelně 
těší. Těžko bychom asi hledali lepší důkaz, 
že náš záměr vytvořit zajímavé periodi-
kum pro zaměstnance, pacienty a širokou 
veřejnost funguje. Dokonce i mezi pacien-
ty se již objevili první zájemci toužící se po-
dělit o své zážitky z pobytu v nemocnici. 
Letos budeme vydávat časopis každé dva 
měsíce, což nám umožní aktuálně před-
kládat nejzajímavější události ze života 
nemocnice. Nyní také poprvé zařazuje-
me přehled o významných pracovních 
výročích zaměstnanců. Chceme upozor-
nit na společenský život v rámci nemoc-
nice, a proto oceníme, budete-li nám 
své tipy na zajímavé akce sami nabízet. 
Vzhledem k tomu, že FN Plzeň patří díky 
svým zhruba čtyřem tisícům pracovníků 
k největším zaměstnavatelům v kraji, 
budeme mít určitě z čeho vybírat. 
Hovořím-li o myšlence zviditelnit oddě-
lení i zaměstnance, nemohu nepřipome-
nout 9. březen, kdy uplyne rok od úmrtí 
významné osobnosti plzeňské medicíny, 
prof. MUDr. Karla Opatrného jr., DrSc.,
přednosty I. interní kliniky FN Plzeň. Byl 
nejen skvělým odborníkem v oblasti ne-
frologie, zejména náhrady funkce led-
vin pomocí hemodialýzy, umělé ledviny, 
ale zároveň neúnavným vědcem, který 
své práci a neustálému studiu podřídil 
prakticky celý život. Ostatně, památce 
profesora Opatrného věnuje 28. břez-
na I. interní klinika vzpomínkový večer 
v rámci pravidelných setkání Spolku lé-
kařů v Plzni. 
Troufám si říci, že do roku 2007 vstoupila 
FN Plzeň pravou nohou - ekonomické vý-
sledky ukázaly, že jsme nejlépe hospoda-
řící fakultní nemocnicí v tuzemsku a mi-
mo jiné se můžeme těšit na dokončení 
nového sídla Gynekologicko-porodnické 
kliniky a Neonatologického oddělení. 
O všech důležitých událostech Vás bude-
me s potěšením informovat. 
Přeji příjemné čtení. 

Renata Jenšíková,
šéfredaktorka a tisková mluvčí FN Plzeň

mluvci@fnplzen.cz

novinky – fakta – události 
Ocenění pro Diabetologické 
centrum
Diabetologické cent-
rum FN Plzeň, které ko-
ordinuje péči o dětské 
i dospělé diabetiky v bý-
valém západočeském 
regionu, získalo nejvyšší 
ocenění od Svazu dia-
betiků ČR – Syllabovu 
plaketu. Je udělována 
u příležitosti Světové-
ho dne diabetu vybraným pracovištím, která 
se dlouhodobě věnují péči o pacienty s touto 
chorobou i jednotlivým lékařům. Významným 
dnem je 14. listopad, kdy se v roce 1891 naro-
dil objevitel inzulínu, kanadský lékař Frederick 
Grant Banting. Mezinárodní diabetologické or-
ganizace se tímto způsobem snaží upozornit na 
nebezpečí onemocnění cukrovkou i s ní souvi-
sející společenské důsledky. (jen)

Zkrátili jsme čekání na operace
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí FN Plzeň (KOTPÚ) výrazně zkrátila čekací 
doby na plánované operace kyčelního kloubu 
(totální endoprotézy) a kolena. Každý, kdo zá-
krok potřebuje a je objednán, si na termín ope-
race počká maximálně rok. Ke zkrácení termínů 
přispělo otevření samostatného artroskopické-
ho pracoviště s takzvaným malým operačním sá-
lem, které uvolnilo kapacity velkých operačních 
sálů právě pro plánované výkony. Dalším krokem 
bylo získání většího objemu financí z rozpočtu 
nemocnice na tento typ péče a zároveň zvýšené 
nasazení lékařů. 
„Pokud někdo čeká déle než rok, pak se jed-
ná o pacienta, který má nějaké momentální 
zdravotní potíže, jež mu neumožňují operaci 
podstoupit, anebo si přeje odklad sám, na-
příklad z rodinných důvodů,“ vysvětlil prof. 
MUDr. Karel Koudela, CSc., přednosta kliniky. 
KOTPÚ vloni provedla 397 operací totálních 
endoprotéz kyčelního kloubu a 204 operace 
kloubních náhrad kolena. Díky svému novému 
samostatnému pracovišti se zde také od října 
2006 do konce roku uskutečnilo 170 artrosko-
pických operací, což je o 11 procent více než za 
srovnatelné období v roce 2005.                     (jen)

AO sympozium tentokrát v Plzni
Klinika ortopedie a traumatologie pohybové-
ho ústrojí FN a LF UK v Plzni uspořádala 19. led-
na v plzeňském Parkhotelu ve spolupráci s AO 
Alumni CZ a Českou společností pro ortopedii 
a traumatologii odborné sympozium „Nová ge-
nerace nitrodřeňových hřebů“.
Jeho předsedou byl MUDr. Jiří Matějka, Ph.D., 

a v rámci tří přednáškových bloků se zde diskuto-
valo o historii, principech a indikacích uvedené 
metody, prostřední část prezentací se věnovala 
také dětské problematice. Úspěšnou akci navštívi-
lo téměř 200 hostů z Čech i zahraničí.                (red)

Postgraduální lékařské dny
Akutní stavy v medicíně, především život 
ohrožující krvácení a infekce byly hlavním té-
matem Postgraduálních lékařských dnů, které 
se konaly 14. až 16. února v Plzni v Šafránkově 
pavilonu. Akci pořádaly plzeňská lékařská fa-
kulta, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně 
a Spolek lékařů ve spolupráci s Českou asocia-
cí sester a Fakultní nemocnicí v Plzni. Součástí 
programu byla i sesterská sekce.                   (red)

Jak na laboratorní výsledky? 
Projekt s cílem vybudovat program pro vzdělá-
vání lékařů v laboratorní medicíně E-LABMED 
odstartoval. Prostředky na jeho uskutečnění 
získala FN Plzeň z Evropského sociálního fondu 
v rámci operačního programu Rozvoj lidských 
zdrojů a jeho smyslem je zkvalitnění zdravot-
ní péče i vytvoření podmínek pro celoživotní 
vzdělávání zaměstnanců. 
Program se bude týkat zejména lékařů a bude 
zaměřený na správnou indikaci a interpreta-
ci laboratorních vyšetření. Cílem programu je 
vytvoření univerzálního vzdělávacího progra-
mu, základu pro další vzdělávání zaměstnanců 
pomocí e-learningu a edukačního programu 
v oblastech laboratorní medicíny. Jde o témata 
aktuální pro všechny lékaře, především s ohle-
dem na významný podíl oboru na diagnostice 
a následné léčbě chorob. (jen)

Stavba porodnice již finišuje

Výstavba nového sídla Gynekologicko-porodnické  
kliniky a Neonatologického oddělení v lochotín-
ském areálu fakultní nemocnice se chýlí ke svému 
závěru. Budovy budou dokončené v dubnu, poté 
je naplánovaná kolaudace. Následně začneme 
prostory vybavovat zdravotnickou technikou 
a nábytkem a připravovat na stěhování nemoc-
ničních provozů. První miminka se v nové porod-
nici narodí na přelomu léta a podzimu.             (jen)



Do roku 2006 jsme vstupovali s obavami 
s ohledem na sloučení Fakultní nemocnice 
s bývalou Vojenskou nemocnicí. Ekonomic-
ké výsledky jsou ale dobré. Jak tuto situaci 
nyní hodnotíte?
Mám samozřejmě radost, že nemocnice je, dá 
se říci, dlouhodobě ekonomicky stabilním 
zdravotnickým zařízením. Vloni jsme vykázali 
zisk 25 milionů korun a během roku jsme do-
konce mohli zaměstnance motivovat mimořád-
nými odměnami. Průměrné platy lékařů v naší 
nemocnici se za rok 2006 vyšplhaly na téměř 
50 tisíc korun měsíčně. Sloučením s Vojenskou 
nemocnicí (VN) jsme posílili svoji pozici největ-
šího poskytovatele zdravotní péče v Plzeňském 
kraji. Cením si i toho, že jsme tento velice složitý 
proces zvládli bez potíží a v rámci úspor a opti-
malizace provozů se všechna pracoviště bývalé 
VN úspěšně začlenila do naší nemocnice. 
V čem konkrétně spatřujete tajemství 
úspěchu?
Určitě za něj vděčím týmu kvalitních spolupra-
covníků. Dalším faktorem, který dlouhodobě 

Ačkoliv rok 2006 přinesl FN Plzeň opravdu mnoho změn, 
vykázala nemocnice dobré výsledky hospodaření - dokonce 
nejlepší mezi fakultními nemocnicemi v tuzemsku, dosáhla 
prokazatelného rozvoje a rovněž nabídla nové léčebné 
a diagnostické postupy. Ředitelka nemocnice Ing. Jaroslava 
Kunová má tedy dobrý důvod se spokojeně usmívat.

Fakultní nemocnice
hospodaří nejlépe

mají ostatní nemocnice takové množství vý-
běrových řízení jako my. U nás se tato metoda 
výběru pro nákup zboží i služeb provádí jako 
prioritní a díky tomu můžeme opravdu výraz-
ně ušetřit. V neposlední řadě je důležitý velmi 
kvalitní informační systém, který nám umožňu-
je zpětnou kontrolu. Klademe důraz též na mo-
tivaci jednotlivých pracovníků odpovědných 
za hospodaření a ti jsou hodnoceni na základě 
předem stanovených pravidel. 
Dobrá finanční situace nemocnice samozřej-
mě umožňuje rozvoj v oblasti poskytované 
péče. Co nás čeká v letošním roce?
Vloni jsme investovali 230 milionů korun 
z vlastních zdrojů na rekonstrukce budov a do 
obnovy zdravotnické jiné techniky. Díky dob-
rým výsledkům hospodaření jsme si mohli po-
řídit špičkové přístroje, například PET/CT, a na-
bídnout tak našim pacientům nejmodernější 
metody diagnostiky a léčby. Skvělou zprávou 
je také zkrácení čekacích dob na plánované 
operace kyčelního kloubu a kolena, kdy Klinika 
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
mohla loni provést tolik plánovaných operací 
totálních endoprotéz, na kolik jí stačily kapa-
city operačních sálů, a doslova tolik, kolik jich 
lékaři mohli zvládnout. Zda budeme moci v na-
ší aktivitě pokračovat i nadále, záleží na výši 
úhrad za zdravotní péči od zdravotních pojiš-
ťoven v roce 2007. Letos nás také čeká dostav-
ba, vybavení a následně i přestěhování do no-
vého sídla Gynekologicko-porodnické kliniky 
a Neonatologického oddělení v lochotínském 
areálu nemocnice. Připravuje se také přestěho-
vání oddělení léčebné rehabilitace do nového 
prostředí a rovněž dokončujeme rekonstrukce 
několika dalších provozů. Z každého takového 
úspěchu mám skutečně velkou radost.
Co ještě považujete za své priority?
Kromě rozvoje nemocnice po medicínské i tech-
nické stránce budeme věnovat pozornost také 
kvalitě poskytované péče a získání mezinárod-
ní certifikace kvality. I nadále budeme sledovat 
a měřit spokojenost našich pacientů. Získané vý-
sledky jsou totiž jedním z pramenů informací ve-
doucích ke zlepšování kvality poskytované péče. 
Z našich poznatků jednoznačně vyplývá, že pa-
cienti žádají od zdravotnického personálu větší 
citovou oporu, mají zájem více se podílet na své 
léčbě a chtějí mít k dispozici stále více informací. 
Zlepšení v těchto oblastech patří jednoznačně 
mezi naše priority pro nejbližší období. 

Text a foto: Renata Jenšíková

příznivě ovlivňuje dobré výsledky našeho hos-
podaření, je fakt, že Plzeňský kraj disponuje 
relativně řídkou sítí lůžkových zdravotnických 
zařízení a zdravotní péče je v mnoha oborech 
poskytována pouze ve FN Plzeň. Pacienti proto 
naši nemocnici vždy vyhledávali, což s sebou 
přineslo i finanční prostředky, které se pak 
promítly i do plateb od jednotlivých zdravot-
ních pojišťoven. Lepší ekonomické výsledky 
nyní ovlivňuje i centralizace nákupů léků, spo-
třebního zdravotnického materiálu a dalších 
komodit s využitím výsledků nejrůznějších 
poptávkových či výběrových řízení. Nevím, zda 
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Bez laboratoří 
se neobejdeme 
Některá pracoviště sice nejsou na první pohled tolik na očích, ale 
jejich význam pro fungování nemocnice i pro zdraví pacientů je 
obrovský. Mezi taková náležejí laboratoře. U nás jsou díky erudova-
ným lékařům, zkušeným laborantům a moderní technice na vysoké 
úrovni. Patří k nim i Ústav klinické biochemie a hematologie (ÚKBH) 
vedený přednostou prof. MUDr. Jaroslavem Rackem, DrSc.   

H
ned dva lékařské obory zastřešuje 
ÚKBH – klinickou biochemii a klinic-
kou hematologii. Zároveň se podílí 
i na řešení výzkumných úkolů FN a LF 

UK v Plzni. Samotná biochemická vyšetření jsou 
důležitou součástí diagnostického i léčebného 
procesu a podávají důležité informace o stavu 
organizmu či jeho orgánů. Vyšetřuje se většinou 
krev (sérum, plazma) a moč, popřípadě další 

 tělní  tekutiny. Laboratorním vyšetřením lze z kr-
ve zjistit stav celkového metabolismu, také stav 
jater, ledvin, vnitřního prostředí nebo obraz me-
tabolismu cukrů a tuků (například cholesterolu). 

Hematologie v rámci ÚKBH
Dalším oborem, který navazuje svou činností 
na laboratorní biochemická vyšetření, ale řeší 
i specifickou problematiku, je v rámci ústavu 

Laborantka Soňa Lepková připravuje vzorek ke zpracování v analyzátoru krevních buněk

Krevní buňky, jejichž stav musí umět zdravotní 
laborant zhodnotit. Nejsložitější otázky pak řeší 
lékař-hematolog

hematologie. „Hematologická onemocnění 
zahrnují choroby krevních buněk i poruch krev-
ního srážení ve smyslu nadměrného srážení, 
tedy sklonu ke vzniku trombóz či naopak srá-
žení nedostatečného, vyvolávajícího krvácivé 
stavy,“ vysvětluje zástupkyně přednosty pro 
klinickou hematologii MUDr. Jitka Šlechtová. 
Hematologií se ale krom samostatného od-
dělení ÚKBH v rámci FN Plzeň zabývají ještě 
oddělení dětské hematoonkologie při Dětské 
klinice a samostatné Hematoonkologické od-
dělení. To se soustředí zejména na diagnostiku 
a léčbu nádorů krvetvorné tkáně, včetně tak 
náročných a speciálních postupů, jakými jsou 
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transplantace  kostní dřeně, ovšem s výjimkou 
dětských pacientů. 
ÚKBH má pak vlastní akreditované Centrum 
pro poruchy krevního srážení (hemostázy), 
včetně centra pro léčbu hemofilie, hematolo-
gickou laboratoř a tři ambulance. V nich jsou 
evidováni nemocní s těžkými vrozenými i získa-
nými poruchami srážlivosti krve a také pacienti 
s dalšími onemocněními krvetvorných orgánů.  
„V hematologické ambulanci pravidelně sledujeme 
na 5600 nemocných s nejrůznějšími diagnózami. 
– S hemofilií, což je dědičná porucha srážení krve, 
kterou onemocní pouze muži a jež se projevuje 
zvýšeným sklonem ke krácení, dále pacienty s von 
Willebrandovou chorobou a dalšími deficity koa-
gulačních faktorů, chudokrevností z nejrůznějších 
příčin - od dědičných až po získané poruchy, s chro-

nickými lymfatickými a myeloidními leukémiemi, 
gamapatiemi (nádorová i nenádorová  onemoc-
nění postihující buňky vytvářející protilátky) a ji-
nými poruchami bílé a destičkové krevní řady,“ 
upřesňuje Jitka Šlechtová. Ambulance denně 
vyšetří kolem 40 klientů. V případě akutních po-
tíží či závažných krevních malignit (zhoubných 
nádorů) nebo těžkých útlumů krvetvorby předá-
vají hematologové své pacienty do péče dalších 
pracovišť nemocnice, která pak zajistí hospitali-
zaci a léčbu. Hematologie ÚKBH má i takzvaná 
denní lůžka, kde lze podávat nemocným krev-
ní transfuze a jiné krevní deriváty bez nutnosti 
hospitalizace. Hemofilické centrum soustřeďuje 
nemocné z celého západočeského regionu. „Tito 
lidé vyžadují systematickou péči a dohled. Kvůli 
poruše srážlivosti krve mohou být ohroženi na ži-
votě při běžných úrazech, ale například i při trhání 
zubů, operaci či třeba v těžších případech spontán-
ním krvácením především do kolenních kloubů či 
kotníků,“ upozorňuje profesor Racek. 
Nedílnou součástí hematologického úseku je la-
boratorní zázemí. Lékaři, kliničtí hematologové, 
běžně provádějí punkce kostní dřeně a její odbě-
ry a cytologicky (v mikroskopu) odečítají takto zís-
kané preparáty. „Hematologické laboratoře máme 
v lochotínském i borském areálu a jsou vybaveny 
nejmodernější přístrojovou technikou. Automatické 
analyzátory po pečlivé kontrole předávají výsled-
ky v elektronické podobě po síti přímo ordinujícím 

lékařům na klinická pracoviště, kde se stávají 
součástí zdravotnické dokumentace,“ objasňuje 
přednosta ústavu. Erudovaní zdravotní laboranti 
stanoví v obou částech nemocnice denně v prů-
měru kolem 750 krevních obrazů a provedou 250 
až 300 hemokoagulačních screeningů, které po-
máhají najít a kontrolovat nemocné s poruchami 
krevního srážení. Laboratoř provádí i složitá vy-
šetření nutná pro diagnostiku poruch krvetvorby, 
zejména poruch srážení krve.

Spolupráce s dalšími odborníky
Významnou částí práce lékařů ÚKBH je nepře-
tržitý servis a konziliární služba pro ostatní pra-
coviště FN, externí lékaře či jiná zdravotnická 
zařízení. „U rizikových pacientů spolupracujeme 
při jejich přípravě na plánovanou operaci, ne-
boť pro ně zajišťujeme odpovídající léčbu. U ne-
mocných s poruchami srážlivosti krve totiž hrozí 
nejen riziko masivního krvácení, ale i riziko roz-
voje trombózy a následné embolie,“ zdůrazňuje 
MUDr. Šlechtová. A ještě doplní: „Úzce koope-
rujeme také s gynekology a porodníky. Staráme 
se o ženy s nadměrným sklonem ke srážení krve 
– pečujeme o ně v rámci přípravy plánovaného 
těhotenství i v době gravidity a v poporodním 
období, kdy jsou speciální léčbou chráněny před 
vážnou komplikací – žilní trombózou a embolií.“  
Lékaři ústavu také zajišťují spolu s lékaři Ane-
steziologicko-resuscitační kliniky a Kardiochi-
rurgického oddělení v indikovaných případech 
podávání vysoce speciálního preparátu Novo-
Seven, kterým lze zastavit těžké, život ohrožu-
jící krvácení. Tato léčba může zachránit život li-
dem po vážných úrazech, operacích a v dalších 
závažných stavech. Pro jednoho pacienta stojí 
statisíce až miliony korun.

Klinický biochemik a mikrobiolog
na jedné lodi 
ÚKBH našel společnou řeč i s Ústavem mik-
robiologie v čele s přednostou RNDr. Karlem 
 Fajfrlíkem. Spolupráce se týká detekce původ-
ců závažných virových a bakteriálních infekcí 
metodami molekulární biologie. „Nejširší uplat-
nění získaly v posledních letech metody využíva-
jící principu polymerázové řetězové reakce (PCR),“ 
vysvětluje profesor Racek. Pomocí PCR metodi-
ky lze analýzou nukleových kyselin (DNA, RNA) 
kvalitativně prokázat virové i bakteriální původ-
ce infekcí, což umožňuje lékařům monitorovat 
postup choroby i odpověď organizmu na po-
užitou léčbu. „Techniku PCR používáme od roku 
1997. Začínali jsme s kvalitativním průkazem viru 
hepatitidy B a C, pokračovali s detekcí dalších pa-
togenů a s kvantitavním stanovením virů. Zvlášť 
důležité je odhalování viru způsobující hepatitidu 
typu C, která je závažným globálním problémem, 
neboť u pacienta často probíhá bez zjevných po-
tíží a až v 90 procentech se z ní vyvíjí cirhóza ja-
ter, popřípadě hepatocelulární karcinom,“ uvádí 
Jaroslav Racek. PCR dále urychluje diagnostiku 

původce  tuberkulózy, umožňuje průkaz Chla-
mydia trachomatis (způsobuje sexuálně pře-
nosnou chorobu) i ze vzorku moči, dále průkaz 
herpetických virů, lidských papillomavirů či viru 
získané imunodeficience (HIV). V současnosti se 
v laboratoři plzeňské FN uplatňuje plně automa-
tizovaný systém Cobas Ampliprep schopný izo-
lovat nukleové kyseliny ze vzorku krve, plazmy, 
nebo séra. Lidský faktor se uplatňuje pouze při 
zavádění vzorků a kazet s chemikáliemi do pří-
stroje. Tak je značně minimalizována možnost 
kontaminace během izolace nukleové kyseliny, 
a tím i možnost inhibice (útlumu) PCR a vydání 
falešně pozitivního výsledku. 

Text: redakce (na základě podkladů 
prof. MUDr. Jaroslava Racka, DrSc., 

a MUDr. Jitky Šlechtové) 
Foto: archiv ÚKBH

Vlastní analýza se provádí na automatu, který 
zajišťuje reprodukovatelnost výsledků

Elektroforetický záznam detekce viru hepatitidy 
B: vzorky č. 1, 5, 6 a 9 = pozitivní výsledek, ostatní 
= negativní, NK = negativní kontrola, PK = 
pozitivní kontrola

Denní lůžka jsou součástí ambulantního hema-
tologického pracoviště ÚKBH

Příprava vzorku vyžaduje práci za speciálních 
podmínek

1      2      3    4     5      6      7     8      9                           NK  PK



P
racovní doba vrchní sestry 
Anesteziologicko-resuscitač-
ní kliniky (ARK) by se měla 
odehrávat každý den od sed-

mi do půl čtvrté. Tak to ale většinou 
není – rozsah práce vyžaduje více času. 
„K mým hlavním úkolům patří perso-
nální zajištění kliniky, péče o vzdělávání 
nelékařského zdravotnického personálu, 
dohled nad dodržením finančního limitu 
na zdravotnický materiál a samozřejmě 
odpovědnost za poskytovanou ošetřo-
vatelskou péči,“  říká Světluše Chabrová. 
A dodává: „Na starosti mám 120 zaměst-
nanců z řad sester, sanitářů i sanitárek 
a zdravotnických záchranářů. Moje kaž-
dodenní činnost má velmi málo společného s ošet-
řovatelskými výkony. Úzce spolupracuji s přednostou 
kliniky doc. MUDr. Eduardem Kasalem, CSc., dvakrát 
týdně se účastním lékařské vizity, podle potřeby i té 
ošetřovatelské, ale jinak v mém programu převládá 
administrativa.“ 
Traduje se, že „ducha oddělení“ tvoří staniční 
ses tra. Vrchní sestra Světluše Chabrová to  vnímá 

Nejlepším monitorem je u nás sestra 

6 Naše nemocnice 

Bc. Světluše Chabrová je 
původně vystudovaná dětská 
sestra. Ve FN Plzeň pracuje od 
roku 1978 a svůj život tu spojila 
s Anesteziologicko-resuscitační 
klinikou. Nejprve jako sestra 
u lůžka, poté byla pět let sta-
niční sestrou a od roku 1998 
zastává funkci vrchní sestry. 
Svoji práci má stále ráda a na 
kolegy nedá dopustit.

O
 pacienty, kteří podstupují invazivní 
chirurgický nebo anesteziologický 
zákrok, musí v bezpečném periope-
račním prostředí pečovat kvalifi-

kovaní pracovníci. Nemocní mají právo na ne-
zbytné informace, na tělesnou a emocionální 
podporu. Perioperační péče proto od personá-
lu vyžaduje kompetentnost a patřičné znalosti.
Perioperační období má svoji fázi předoperač-
ní, která začíná rozhodnutím o chirurgickém 
zásahu a končí převozem pacienta na operační 
sál. Úkolem sestry tu je poskytovat pacientovi 
potřebné informace a také ho psychicky a fyzic-
ky připravit na operaci. 

Druhá fáze se nazývá intraoperační, jejím prvním 
momentem je přenesení pacienta na operační 
stůl a posledním zase přijetí pacienta na poope-
rační jednotku. Sestra se stará především o bez-
pečí pacienta, svůj nezanedbatelný význam má 
i použití ochranných pomůcek, dále ho polohuje 
a rovněž chrání jeho kůži před poraněním. 
Poslední je fáze pooperační. Nastává přijetím 
pacienta na pooperační jednotku a končí jeho 
zotavením.
Sestra vždy zodpovídá za individuální periope-
rační péči na oddělení, kde pacienti v akutním 
nebo kritickém stavu podstupují chirurgickou 
léčbu nebo vyšetření. Vykonává sesterské zá-

kroky vedoucí k prevenci, podpoře zdraví nebo 
 rehabilitaci. Poskytuje ošetřovatelskou péči, ko-
munikuje s pacienty, jejich rodinami i se svými 
kolegy, členy týmu. Dále zajišťuje bezpečí pa cie-
n ta i personálu operačního oddělení a rovněž 
prokazuje dovednosti v roli instrumentářky, 
obíhající a anesteziologické sestry. Pomáhá pa-
cientovi zotavit se z anestézie a udržovat jeho 
tělesné funkce, předchází vzniku pooperačních 
komplikací a zmírňuje bolest či nepohodu. 
Ošetřovatelská péče je tu souhrnem činností 
poskytujících nemocnému co nejvhodnější 
podmínky pro přirozenou léčbu. 

Text: Edita Králová, red

Zdravotničtí pracovníci a periooperační péče

a stíhá i práci v Centru léčby bolesti. Všechny se 
pak setkáváme na pravidelných poradách,“ shr-
nuje organizaci ARK vrchní sestra. 
Důležitými členy týmu jsou tu psychologové. 
Doktorka Blanka Šestáková pracuje s pacienty 
lůžkového oddělení, stíhá se věnovat i jejich 
rodinným příslušníkům a když je zapotřebí, 
i týmu zdravotníků. Magistra Iveta Týblová 
zase dochází do Centra léčby bolesti. „Bez jejich 
pomoci si to už neumíme představit,“ má jasno 
Světluše Chabrová. 
Na ARK se léčí dospělí i děti. Na sestry jsou 
kladeny velké nároky, měly by být vzdělány 
v oboru intenzivní péče. Dříve bylo snazší 
tuto specializaci získat, nyní je zapotřebí ab-

solvovat po ukončení střední či vyšší 
zdravotnické školy ještě specializač-
ní pomaturitní studium. „Doufáme, 
že situaci usnadní zisk akreditace 
našeho pracoviště, kde bychom nové 
posily nejen pro naši potřebu vzdělá-
vali sami,“ těší se už teď vrchní sestra 
a podotýká: „Mám radost z každého 
uzdraveného pacienta i jakéhoko-
liv úspěchu kliniky. V září nás potěšil 
úspěch přednášky kolegyně Markéty 
Vuové „Bazální stimulace u nemoc-
ných“, která byla jako nejlepší oceněna 
v sesterské sekci mezinárodního kon-
gresu České společnosti Anesteziolo-
gie, resus citace a intenzivní medicíny.“  
Úspěchem je i nominace Světluše 
Chabrové na titul Sestra roku. „Ná-

městkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Andrea 
Vobořilová mě přihlásila do této celorepublikové 
soutěže pro rok 2006 v kategorii vzdělávání a vý-
zkum. Byla jsem mezi čtyřmi finalistkami, a i když 
jsem nezvítězila, jsem ráda, že jsem do toho šla,“ 
uzavírá Světluše Chabrová. 

Text: Romana Vlková
Foto: Renata Jenšíková

Světluše Chabrová

stejně: „S těmi našimi jsem velmi spokojená.“ 
A ještě vysvětluje: „Lůžkový úsek kliniky vede 
Bc. Milena Pelnářová. Máme 11 lůžek a pacien-
tům zde poskytujeme multidisciplinární inten-
zivní péči. Ročně jich ošetříme asi 450. Každá 
sestra se stará při dvanáctihodinové denní nebo 
noční směně o svého pacienta přímo u lůžka. 
Sledování nemocných zdálky „od stolu“ jen pro-
střednictvím  monitorů u nás neuvidíte!“  
Dalším pilířem ARK je Anestézie – Lochotín, 
kde na pozici staniční pracuje sestra Eva Fryč-
ková. Její kolegyně Zuzana Ulčová vede tentýž 
úsek na Borech. Pacientům je zde poskytována 
péče v rámci operačních výkonů a sestry svou 
roli plní při asistenci lékařům. „Součástí úseku 

je také Emergency, kam jsou přiváženi pacienti 
se selhávajícími základními životními funkcemi. 
Chod oddělení z naší strany zajišťuje Zuzana 
Benediktová. Naproti tomu Centrum pro léčbu 
bolesti jako spádové pracoviště pro celý Plzeňský 
kraj má na starosti Zdeňka Vališová. A nesmím 
zapomenout na svoji zástupkyni Bc. Věru Boušo-
vou, která je zároveň staniční sestrou pro sanitáře  



Co vás k uvedenému kroku ve FN Plzeň vedlo?
Sledování spokojenosti pacientů dotazníko-
vou formou probíhá v naší nemocnici již od 
počátku devadesátých let. V roce 2006 jsme 
ji začali měřit pomocí nového standardizova-
ného a mezinárodně používaného dotazníku. 
K provedení průzkumu jsme pak použili meto-
diku doporučenou ministerstvem zdravotnictví 
a vyhodnocení výsledků jsme svěřili specializo-
vané agentuře STEM/MARK. Na jaře loňského 
roku jsme nejprve uspořádali pilotní průzkum 
a poté i tento ostrý, říjnový. Chceme vědět, jak 
nás pacienti vnímají, co jim nevyhovuje a co by 
chtěli změnit. Jde o důležitou zpětnou vazbu 
pro vedení nemocnice a pro vedoucí pracovní-
ky jednotlivých zdravotnických pracovišť. 
Na koho bylo šetření cíleno?
Na všechny hospitalizované klienty nad 15 let, 
kteří u nás strávili více než dvě noci. Dotazní-
ky nebyly distribuovány na anesteziologicko-
 resuscitačních odděleních a jednotkách in-
tenzivní péče. Obdrželi je vždy den před svým 
propuštěním z nemocnice všichni pacienti 
schopní je vyplnit.
Jak celá akce probíhala?
Před jejím začátkem bylo nutné ji důkladně 
osvětlit veřejnosti i personálu. Staniční sestry 
pak měly dotazníky k dispozici na svých od-
děleních, pacientům je rozdávaly spolu s obál-
kami, a požádaly je o vyplnění. Rovněž jim ob-
jasnily smysl akce a ukázaly sběrné schránky. 
Průzkum byl samozřejmě anonymní a zúčast-
nilo se ho celkem 57 lůžkových stanic. Od 1. do 
31. října probíhalo dotazování mezi pacienty, 
v průběhu listopadu jsme pak dotazníky na 
našem oddělení roztřídili, opatřili kódy jed-
notlivých pracovišť a poté je předali agentuře 
STEM/MARK. Ta je vyhodnotila a v lednu nám 
kompletně zpracované výsledky předala. 
Co standardizovaný dotazník konkrétně 
zjišťoval?
Byl detailní, osmistránkový a sestával z 57 
konkrétních otázek, včetně 4 takzvaných 
identifikačních, v závěru byl i prostor pro kon-
krétní připomínky pacientů. Jeho vyplnění  
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Pacienti nás hodnotí kladně
V říjnu loňského roku proběhlo ve Fakultní nemocnici Plzeň 

důkladné šetření spokojenosti pacientů s kvalitou zdravotní péče. 
Na podrobnosti a zhodnocení výsledků jsme se ptali 

MUDr. Bc. Petry Jíchové, vedoucí Oddělení pro komunikaci 
s veřejností, do jehož kompetence organizace průzkumu patří. 

zabralo zhruba 20 minut. Sledovali jsme osm 
hlavních dimenzí kvality poskytované péče, 
což byly: přijetí do nemocnice; respekt, ohled, 
úcta; koordinace a integrace péče; informace, 
komunikace a vzdělávání; tělesné pohodlí; ci-
tová opora; zapojení rodiny a přátel; propuš-
tění a pokračování péče.
Jak to bylo s návratností dotazníků? 
Jako minimální hranice spolehlivosti dat se uvá-
dí návratnost vyšší než 50 procent. Musím pro-
to pochválit staniční setry, neboť hlavně jejich 
zásluhou jsme dosáhli úspěchu – 70 procent. 
Přesně se jednalo o 2269 validních dotazníků, 
z nichž byly sdělované informace vyhodno-
covány. Výsledky jsou pro nás opravdu cenné 
a díky zmíněné návratnosti má náš průzkum 
i vysokou vypovídající hodnotu.
Co vyplynulo z reakcí pacientů? 
Průzkumu se zúčastnilo 56 procent žen a 44 
procent mužů. Největší zastoupení měla vě-
ková kategorie 51 až 70 let. Průměrná spoko-
jenost s naším zařízením hodnocená napříč 
všemi dimenzemi dosáhla 81,4 procent, což je 
jednoznačně úspěch. Mě osobně pak potěšil 
další ukazatel – 99 procent dotázaných by FN 
Plzeň doporučilo své rodině a známým. To je 
nádherné číslo! Z dílčích postřehů bych zmíni-
la třeba požadavek pacientů na umístění ho-
din na pokojích, rozvoz tisku či nespokojenost 

s ranním buzením. A uspokojivě nedopadlo ani 
hodnocení stravování.
Jak se s informacemi naloží?
S výsledky byl nejprve seznámen management 
nemocnice – ředitelka, její náměstci a další čle-
nové nejužšího vedení nemocnice. Poté byla 
podrobná zjištění prezentována vedoucím 
pracovníkům klinik a oddělení. Zásadní roli má 
i Rada kvality, poradní orgán ředitelky nemoc-
nice, odkud by měly vzejít návrhy konkrétních 
opatření. Kompletní informace jsme umístili 
také na náš intranet a nevyhýbáme se ani zve-
řejnění navenek a na webových stránkách FN 
Plzeň. Nyní je na vedení všech hodnocených 
stanic, jak se ke zjištěným slabinám postaví. 
Podnětů je k dispozici opravdu hodně a věřím, 
že budou mít motivační účinek. Nicméně první 
„ostré“ šetření bereme jako startovní čáru a zá-
sadní pak bude další vývoj spokojenosti pacie-
ntů v čase.
Kdy tedy můžeme očekávat další průzkum? 
Podle použité metodiky je vhodné uskutečnit jej 
dvakrát ročně. I proto chystáme další šetření již 
letos v dubnu. Při něm se ukáže, zdali a také jak 
se ke zlepšení kvality poskytování péče pacien-
tům na jednotlivých odděleních přistoupilo. Vě-
řím, že výsledky budou ještě lepší než tentokrát!

Text: Romana Vlková
Foto: Renata Jenšíková
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Jak konkrétně chcete své představy naplňovat?
Hned v lednu jsem se sešel s plzeňskými obvod-
ními pediatry a MUDr. Alenou Šebkovou, před-
sedkyní západočeského Sdružení praktických 
lékařů pro děti a dorost, a své představy jsem 
jim vysvětlil. Klinika by neměla být uzavřeným 
světem odtrženým od práce našich kolegů. Chci 
spolupracovat, a proto jsem pediatrům nabídl 
možnost docházet za svými pacienty hospitali-
zovanými u nás na klinice. Tak nebudou odkázá-
ni jen na zasílanou propouštěcí zprávu. Pokud 
chtějí, mohou hovořit o svém pacientovi i s lé-
kaři, kteří o něho pečují v nemocnici. 
Zaznamenali jste již zájem o docházku léka-
řů za dětmi ?
Samozřejmě. Oslovil jsem totiž nejen obvodní 
pediatry, ale i kolegy z nemocnic. Byli zde již 
například ze Sokolova či Tachovska.Vím, jak je 
práce lékaře pro děti a dorost v terénu složitá, 
a mám pro ni pochopení. Vždyť jsem sám kdysi 
jako obvodní pediatr pracoval. 
Jaké změny se na klinice prozatím uskuteč-
nily a co ještě chystáte?
Budu vycházet z tradic kliniky a medicínského 
niveau vybudovaného v předcházejících letech. 
To je dané množstvím u nás soustředěných 
odborníků, kteří přesahují svým významem rá-

mec kraje a patří mezi ně: doc. MUDr. Josef Sý-
kora, Ph.D., MUDr. Kateřina Pizingerová, Ph.D., 
 MUDr.  Eva Sládková, MUDr. Renáta Pomahačo-
vá, MUDr. Václav Lád, MUDr. Jana Varvařovská, 
MUDr. Petr Jehlička, MUDr. Petr Honomichl, 
MUDr. Lumír Šašek, MUDr. Jana Zůnová a samo-
zřejmě primářka MUDr. Zdeňka Černá. Několika 
změnami jsem dosáhl toho, že vedoucími lékaři 
jednotlivých úseků – oddělení kojenců a batolat, 
oddělení větších dětí, hematologického a hema-
tologicko-onkologického oddělení, jednotky in-
tenzivní a resuscitační péče (JIRP) – jsou oprav-
du ti nejzkušenější. Každý vedoucí má v týmu 
staršího sekundáře, který koordinuje péči o dítě 
a zprostředkovává kontakt s rodinou. Chci pod-
porovat vzdělání našich specialistů a získávání 
nových kvalitních mladých lékařů. Když jsme vy-
psali výběrové řízení na post sekundáře, během 
chvíle se přihlásilo šest zájemců. Se všemi jsem 
se hned sešel. Rozhoduje zájem.
V čem se liší práce pediatra od té v ostatních 
medicínských oborech?
V mnoha oblastech. Například v komunikaci 
s pacientem a jeho blízkými. Zvlášť u menších 
dětí musíme volit formu, která je pro ně pocho-
pitelná a přijatelná, abychom je mohli vyšetřit 
a provést potřebné léčebné úkony. Přitom je 

Dítě není zmenšený dospělý
Dětskou kliniku jako pracoviště otevřené lékařům z privátních praxí 
a z ostatních nemocnic v regionu i jeho okolí, to je zřejmě největší 
změna, jakou chce do jejího života vnést nový přednosta 
doc. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D. Říká: „Se všemi pediatry máme společný 
cíl – zdraví a prospěch dítěte. Proto se nemůžeme izolovat.“ Klinika 
zajišťuje nejvyšší odbornou péči pro pacienty z Plzeňského kraje, 
z Karlovarska a z části severních, středních i jižních Čech.

nutné brát ohled na dospělé, kteří špatně sná-
šejí pomyšlení na nemoc dítěte. Malý pacient 
také obtížně definuje, co ho trápí, kde bolí. V ji-
né úrovni komunikujeme s průvodcem dítěte 
– rodičem, prarodičem či zákonným zástupcem. 
I jemu musí být jasné, co dítěti je, jak můžeme 
pomoci a jak se bude podílet na léčbě, například 
při podávání léků. Rozdíl je i ve zdravotní péči 
– dítě není malý dospělý. Dětský lékař musí mít 
komplexní znalosti z různých oborů medicíny 
a odborná vyšetření pak jeho prvotní diagnó-
zu zpřesňují. Děti také různě reagují na vyšet-
ření a léčbu, proto kdo není v pediatrii zběhlý, 
může být reakcemi malého organizmu značně 
zaskočen. Přitom spektrum zdravotních potíží je 
u dětí dokonce větší než u dospělých – i kojenci 
mohou mít infarkt, kritické hodnoty krevního 
tlaku nebo cukrovku a k tomu všemu jim hrozí 
typická dětská onemocnění. Pediatr ještě občas 
supluje roli širší rodiny a stává se hlavně pro ma-
minky rádcem, protože moderním rodinám chy-
bí soužití se staršími generacemi, a tak i logické 
předávání životních zkušeností.
Letos na Lochotín přesídlí Neonatologické 
oddělení. Jak vidíte vaši spolupráci?
Neonatologii považuji za součást péče o děti 
a dorost. Rád bych dosáhl co nejtěsnějších va-
zeb. Jinak velice dobře spolupracujeme prak-
ticky se všemi pracovišti v rámci nemocnice. 

Text a foto: Renata Jenšíková

Doc. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D. (56)
Promoval na Fakultě dětského lékařství UK 
v Praze roku 1975. Zpočátku inklinoval k chi-
rurgii, získal bazální průpravu v oboru a také se 
naučil základům anesteziologie. Koncem 70. let 
se k pediatrii vrátil jako lékař dětského odděle-
ní okresní nemocnice v Trutnově i jako obvod-
ní pediatr. Postupně se soustředil na dětskou 
intenzivní péči, působil i jako lékař záchranné 
služby a počátkem 90. let se stal jejím vedoucím 
lékařem. V letech 1991 až 1996 byl primářem 
dětského oddělení trutnovské nemocnice, kde 
se zaměřil na dětskou kardiologii. Od roku 1997 
pracoval na JIRP Dětské kliniky FN Plzeň, kterou 
od roku 2004 vedl. Od ledna 2007 zastává funk-
ci přednosty kliniky.  Je rovněž asistentem na 
Lékařské fakultě UK v Plzni a v roce 2006 získal 
hodnost docenta v oboru pediatrie. 
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Jak anestézie
měnila medicínu

Doklady o prvních 
operacích jsou staré 
tisíce let. „Operace 
se musely provádět 
co nejrychleji, aby 
pacient přežil, a ku-
podivu, některé byly 
úspěšné. Lidé umírali 
při zákroku na ope-
rační zátěž či na poo-

perační šok, na jehož rozvoji se podílí i intenzivní 
bolest. Svůj díl odvedly i infekce,“ vysvětluje Karel 
Svoboda. První prostředky k tlumení bolesti 
byly zejména bylinného původu. „Už tři tisíce let 
před Kristem v Mezopotámii používali úspěšně 
k tišení bolesti odvar z makovic, staří Řekové znali 
účinky opia a ve středověku se jako anestetikum 
používal alkohol podávaný v hojném množství. 
Neblahým vedlejším účinkem takové anestézie  

operovat i pacienty pokročilého věku trpící řadou 
přidružených onemocnění, kteří by ještě nedávno 
takovou zátěž nepřežili. Přesto stále ctíme zása-
du, že operace má být co nejrychlejší,“ upozorňu-
je Svoboda. 
Když nastupoval jako lékař na ARK plzeňské 
fakultní nemocnice v roce 1978, mělo praco-
viště devět lékařů. V roce 1998, kdy opouštěl 
místo přednosty doc. MUDr. Václav Fessl, CSc., 
měla klinika lékařů 35 a nyní, za jeho nástupce 
doc. MUDr. Eduarda Kasala, CSc., jich má ještě 
o deset více. Kliniku tvoří čtyři pilíře – anestézie, 
resuscitace, Emergency a Centrum léčby bolesti. 
„Každý rok roste počet podaných anestézií, takže 
loni jich bylo už 18 tisíc. Podáváme je v rámci ne-
mocnice denně na 20 různých operačních sálech 
a na dalších 8 pracovištích nepravidelně, protože 
se jedná o vysoce specializované a relativně oje-
dinělé výkony. Délka jejich trvání je různá, od ně-
kolika minut při drobných zákrocích až po 10 – 15 
hodinové anestézie při vysoce specializovaných 
výkonech, například v oblasti neurochirurgie, 
cévní chirurgie nebo hrudní chirurgie. Dvou až 
tříhodinové operace nám tedy vůbec nepřipadají 
dlouhé,“ uzavírá zkušený anesteziolog.

Text a foto: Renata Jenšíková

však byla život ohrožující otrava alkoholem 
a pacienta muselo navzdory takto navozenému 
bezvědomí držet při operaci několik pomocníků,“ 
vysvětluje primář.
Přesto byly prováděny složité operace typu 
trepanace lebky, vyjímání močových kamenů 
z močového měchýře, císařský řez, častěji se 
prováděly méně náročné amputace končetin 
či vypouštění hnisu z abscesů. V tuzemsku po-
prvé éterovou anestézii podal mnich, magistr 
chirurgie Celestýn Opitz, 6. února 1847 v Ne-
mocnici Milosrdných bratří v Praze. Jen o pár 
měsíců později maďarský lékař Ignác Philips 
Semmelweis prokázal možnost snížit o polovi-
nu úmrtnost na horečku omladnic důslednou 
dezinfekcí rukou ošetřujícího personálu. Jeho 
zjištění bylo dalším významným mezníkem, 
který spolu s ane stézií pomohl k zásadnímu 
rozmachu všech chirurgických oborů.
„Protože dávkování éteru a později chloroformu bylo 
nepřesné, jednalo se nejprve jen o velmi krátkodobé 
zákroky. Technologie se ale zdokonalovala, nové 
poznatky zvyšovaly bezpečnost celkové anestézie 
a vytvářely lepší podmínky chirurgům k provedení 
operace. Někteří z nich si začali uvědomovat, že již 
anestézii nemohou podávat sami, že nepatří ani do 
rukou zřízence či sestry a že by se měla rozvíjet samo-
statně,“ zdůrazňuje Svoboda. V tuzemsku vzniklo 
první samostatné anesteziologické oddělení v ro-
ce 1948 v Praze, o deset let později u nás v Plzni. 
Jeho jediným lékařem byl zpočátku Jiří Minář, kte-
rý je vedl až do roku 1974 a byl také spoluautorem 
vůbec první české učebnice anestézie.
Ve druhé polovině 20. století si rozmach medicí-
ny vynutil zaměření pozornosti na kritické, život 
ohrožující stavy a zrodilo se nové odvětví – resus-
citace (oživování, kříšení). Vzhledem k tomu, že 
anesteziolog byl jediný lékař, který uváděl pacie-
nty do hlubokého bezvědomí a po operacích je 
zase probouzel a navracel k životu, byla mu tato 
činnost svěřena. Vznikl obor anesteziologie a re-
suscitace. Plzeňské anesteziologické oddělení 
bylo v roce 1973 rozšířeno o lůžkové resuscitač-
ní oddělení a vzniklo dnes již všeobecně známé 
ARO, jehož specializací bylo jak podávání anes-
tézií, tak péče o nemocné v kritickém stavu se sel-
háním základních životních funkcí. Od roku 1989 
má pracoviště statut kliniky.
„Dnes, díky bezpečnějším postupům, novým 
anestetikům, kvalitě monitorování při anestézii 
a perioperační péči s tišením bolesti, může  chirurg 
operovat  pacienta takřka neomezeně dlouho. 
Spektrum prováděných výkonů se  rozšiřuje a lze 

Kdyby měli William Morton 
a John Snow příležitost zavítat 
na moderní operační sál, asi 
by se divili. Před 160 lety totiž 
patřili k průkopníkům oboru, 
jemuž se začalo říkat anesté-
zie. „Bolest je stará jako lidstvo 
samo, takže snaha lidí ji tlumit 
trvá přibližně stejně tak dlouho. 
Celkovou anestézii považuji za 
snad největší dar, který Amerika 
lidstvu dala,“ říká MUDr. Karel 
Svoboda, primář Anesteziolo-
gicko-resuscitační kliniky Fa-
kultní nemocnice Plzeň (ARK).

Druhy anestézie

Celková - pacient pod vlivem podaných léků 
„usne“, je vyřazeno jeho vnímání bolesti a další 
preparáty uvolní svalové napětí (tonus), což vy-
tváří lepší podmínky pro práci operatéra.

Místní - pacientovi je podána látka do těsné 
blízkosti nervů a nervových pletení, která pře-
ruší vedení nervového vzruchu. 

  Pokud se tato látka podává do páteřního ka-
nálu, hovoříme o tzv. centrální blokádě. Je to 
anestézie epidurální, při které dojde k dočas-
nému přerušení vedení  vzruchů v nervových 
svazcích vystupujících z míchy, podává se do 
páteřního kanálu (nikoliv do míchy). 

  Druhým typem centrální blokády je anestézie 
subarachnoidální (lumbální), kdy se místní ane-
stetikum zavádí do nejspodnější části páteřního 
kanálu, kde již není mícha, pouze nervové svazky 
a po podání anestetika do této oblasti dojde do-
časně k znecitlivění dolní poloviny těla. 

Místní anestézii v některých případech podává 
operatér sám, například při drobných chirurgic-
kých výkonech většinou na kůži či v podkoží, 
stomatolog při extrakcích zubů nebo oční lékař 
při některých typech očních operací. 

Mezníky anestézie:

1771:   britský přírodovědec Joseph Pristley objevil 
kyslík a v roce 1772 rajský plyn (N

2
O)

1846:   americký zubní lékař W. Morton poprvé před-
vedl v Bostonu veřejně éterovou narkózu

1847:   Oliver Wendel Holmes, americký profesor 
anatomie, uvedl do praxe pojem anestézie 
(znecitlivění)

1847:   britský lékař John Snow sestrojil přístroj pro 
éterovou a chloroformovou narkózu, éter byl 
poprvé použit v porodnictví 

1862:   Thomas Skinner, porodník z Liverpoolu, 
zavedl používání obličejové masky, na níž 
kapal chloroform

1920:   lékaři Magill a Rowbotham zavedli tracheální 
intubaci do široké praxe

1955:   založena Světová federace anesteziologic-
kých společností, I. světový anesteziologický 
kongres

1961:   ustavena samostatná anesteziologická sekce 
Československé lékařské společnosti J. E. 
Purkyně 
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Co vám přineslo propojení 
s Klinickým informačním 
systémem WinMedicalc? 
Díky zavedení informačního 
systému na pracoviště 
bývalé Vojenské nemocnice 
se zde radikálně změnil 
způsob vedení zdravotnické 
dokumentace, a to ve 
svém důsledku přispívá ke 
zkvalitnění poskytované péče. 
Zajímalo nás, jak se pracuje 
jeho novým uživatelům.

MUDr. Václav Karnos
primář Chirurgického 
oddělení FN Plzeň-Bory 
Tuto změnu pociťuji 
jako velkou pomoc 
a jsem jednoznačně 
spokojený. Jako poziti-
vum hodnotím i to, že 

systém je rychlý, praktický a všichni jsme se ho 
brzy naučili obsluhovat. Musím také pochválit 
IT odborníky z FN Plzeň, kteří nám maximálně 
vycházejí vstříc. 

MUDr. Karel Smetana
primář Interního oddě-
lení FN Plzeň-Bory
Původní elektronické  
systémy nám dovolo-
valy pouze kódování 
jednotlivých úkonů, 
ale neumožňovaly ge-

nerování zpráv či přenos dat mezi pracovišti. 
Uživatelé neměli přehled o svých výkonech ani 
chybách a neexistovala vzájemná komunikace 
mezi pracovníky ani mezi pracovišti. Propojením 
s WinMedicalcem se všechny tyto oblasti staly 
přístupné. Zpočátku jsme sice museli vynaložit 
zvýšené úsilí na zvládnutí systému, avšak pak 
jsme se zaběhli překvapivě rychle. Výrazně vzrost-
la produktivita práce na ambulancích i lůžko-
vých odděleních a management získal přehled 
o chodu pracoviště. Má tak v rukou i systémové 
nástroje umožňující sledování ekonomiky pro-
vozu a jednoduché postupy při komunikaci 
jak s odbornými partnery, tak s celou sousta-
vou ekonomického a řídicího managementu 
FN. Celkově hodnotím uvedenou změnu jako 
zásadní zlepšení pracovních podmínek chodu 
nemocnice.

MUDr. Zdeňka 
Sýkorová-Bartáková
primářka Novorozenec-
kého oddělení – lůžka 
FN Plzeň-Bory 
Propojení elektronické 
sítě se systémem Win-
Medicalc mi přineslo 

uce lenost, přehlednost a zároveň určité zjed-
nodušení v práci. Oproti systému, s nímž jsme 
pracovali dříve a který toto vše postrádal, jsem 
získala zároveň časovou úsporu i určité pohod-
lí při vyhledávání informací. Pracuje se mi dob-
ře, jen občasná zahlcenost sítě vede k ne vždy 
vítanému zdržení. 

 
MUDr. Josef Reindl
primář  Gynekologicko-
-porodnického odděle-
ní FN Plzeň-Bory
Jako uživatel musím 
říci, že jsme si v tomto 
směru, oproti stavu 
v bývalé Vojenské ne-

mocnici, opravdu polepšili. Systém WinMedi-
calc je pro nás dostačující a navíc pružný. Velmi 
spokojeni jsme také se servisem – technickou 
a informační podporou IT týmu inženýrky Jany  
Heidenreichové.

MUDr. Zdeněk Karl
primář Anesteziologic-
ko-resuscitačního od-
dělení FN Plzeň-Bory
Propojení původní 
elekt ronické sítě se 
systémem WinMedi-
calc je pro práci léka-

řů ARO Bory opravdu pozitivním přínosem. 
WinMedicalc nám umožňuje vedení pře-
hledné zdravotní dokumentace pacientů, 
přináší rychlou a komplexní informovanost 
i orientaci v konsiliárních a laboratorních 
vyšetřeních prováděných během aktuální 
 hospitalizace pacienta a také přehled o jeho 
předchozích kontaktech s naší nemocnicí. 
Neméně pozitivní stránkou je získání aktuál-
ního přehledu o účtování péče zdravotním 
pojišťovnám, o hospodářských výsledcích 
našeho oddělení, a následně tak i možnost 
kontroly. Se systémem WinMedicalc se nám 
pracuje velmi dobře.                      

Text: Romana Vlková
Foto: Renata Jenšíková

Pacienti dostanou 
barevné náramky
Pacienti hospitalizovaní ve Fakultní ne-
mocnici Plzeň budou od konce března do-
stávat identifikační náramky. Jejich zavedení 
je součástí koncepcí na zvýšení bezpečnosti 
pacienta během jeho pobytu v nemocnici. Ty 
podporuje Ministerstvo 
zdravotnictví ČR a pa-
tří i k prioritám Svě-
tové zdravotnické 
organizace.
„Správná identifikace 
pacienta musí být zabezpe-
čena dvěma nezávislými způso-
by a identifikační náramek nošený 
po celou dobu hospitalizace je jedním 
z nich,“ vysvětlila PhDr. Ivana Mádlová, ve-
doucí Centra řízení kvality FN Plzeň, a dodala: „Ke 
zvýšení bezpečnosti pacientů také přispějí jasná 
pravidla při předávání ordinací, bezpečné podá-
vání léků, takzvaná prevence stranové záměny 
– důkladné označení operované strany pacienta, 
snížení pádů pacientů v době hospitalizace a je-
jich prevence.“ 
Na každém náramku bude uvedeno paciento-
vo jméno a příjmení, identifikační číslo a čáro-
vý kód, který umožní pomocí čteček a speciál-
ního modulu evidovat i legislativou stanovené 
přístroje využívané při léčebném a diagnos-
tickém procesu. Všichni, dospělí i děti, budou 
mít náramky světle zelené. Neonatologické 
a novorozenecké oddělení již od začátku roku 
zavedly užívání náramků barevných, a to dle 
zažitých zvyklostí – pro novorozená děvčata 
náramky růžové, pro chlapce modré a pro mat-
ky světle zelené. 
Nemocnice připravuje také zavedení řádné 
identifikace zaměstnanců, a to prostřednictvím 
jmenovek s fotografiemi.                                  (red)

PhDr. Ivana Mádlová, vedoucí Centra řízení 
kvality FN Plzeň, ukazuje nový identifikační 
náramek pro pacienty

podporuje Ministerstvo 
zdravotnictví ČR a pa-

„Správná identifikace 
pacienta musí být zabezpe-
čena dvěma nezávislými způso-
by a identifikační náramek nošený 
po celou dobu hospitalizace je jedním 



LEDEN 
35 let

Dagmar Cinková, Šiklův patologicko-
-anatomický ústav
Alena Moravcová, Neurochirurgie
Marie Loudová, I. interní klinika

30 let
Věra Zviklová, Urologická klinika
Jana Tykvartová, Lékárna Bory

25 let
Irena Nosková, Lékárna Bory
Libuše Šárová, Klinika tuberkulózy 
a respiračních nemocí
Věra Hawliková, Odbor služeb – oddělení 
prádelny

20 let
MUDr. Jiří Hrabák, Oddělení protetiky
Miloslava Hlávková, Psychiatrická klinika
Eva Lupáčová, DiS., Oddělení klinické dietologie
Jitka Hrabětová, Dermatovenerologická klinika
Hana Ernstová, II. interní klinika
Marcela Krausová, Radioterapeutické 
a onkologické oddělení

ÚNOR
30 let

Helena Fenclová, Chirurgická klinika
Michal Hauer, I. interní klinika
Jindřiška Hovorová, Gynekologicko-
-porodnická klinika
Stanislava Košařová, Chirurgické oddělení

25 let
Drahomíra Partynglová, Gynekologicko-
-porodnická klinika
Ladislava Harmáčková, Ústav lékařské genetiky
Alena Vacková, Ústav soudního lékařství
MUDr. Hana Skalková, Anesteziologicko-
-resuscitační klinika

20 let
Jarmila Dvořáková, Chirurgická klinika

Pracovní výročí zaměstnanců FN Plzeň

Kolektivní smlouva je podepsána

Kolektivní smlouvu na rok 2007 ve FN Plzeň pode-
psali ředitelka nemocnice Ing. Jaroslava Kunová 
a předsedové odborových organizací – Základní 
organizace Odborového svazu zdravotnictví a so-
ciální péče ČR Krasimir Vasilev (za ZO FN Plzeň 1), 
Ing. Petr Popule (za ZO FN Plzeň 2) a MUDr. Ště-
pán Bejvančický (za LOK-SČL FN Plzeň). 
Podle této smlouvy mají zaměstnanci nemocnice 
v souladu s novým zákoníkem práce i následnými 
prováděcími nařízeními zajištěné navýšení platů 
pro THP o 5 procent a pro zdravotníky v závislosti 
na jejich zařazení do skupiny o 1 až 10 procent. Prá-
vě o tyto částky budou tarifní platy zaměstnanců 
nyní vyšší. Nemocnice také nepředpokládá žád-
ná restriktivní opatření, například snížení osob-
ního ohodnocení a následné navýšení  tarif ního 

platu, proto si zaměstnanci skutečně letos finanč-
ně polepší. To vše umožňuje dlouhodobě dobrá 
ekonomická situace FN Plzeň.                              (jen)

Sponzorská vánoční nadílka

Nadílku malým pacientům hospitalizova-
ným v době vánočních svátků na dětských 
odděleních FN Plzeň předala náměstkyně 
pro ošetřovatelskou péči Bc. Andrea Voboři-
lová. Vlastní dárky či finanční prostředky na 
jejich pořízení věnovaly společnosti: Zdrav-
tex, S a J, Stravbyt, S. P. Auto, PCC Borská 
pole, P. K.V. Engineering, NAVA – naklada-
telství a vydavatelství, Hračky Ondřejíček, 
Jídelna U koně, Intermal, PANEP, Apetito-
-Šnajdr, s.r.o., Nutricia, IKA FINAL s.r.o. Plzeň, 
JVV Ginkgo s.r.o. Plzeň, PROTEIN FOODS 
s.r.o. Vejprnice, V.I.B. makléřská Plzeň a Ko-
operativa Plzeň. 
Všem milým sponzorům děkujeme za jejich 
pomoc a podporu.                                      (red)

Ing. Petr Popule a Ing. Jaroslava Kunová při 
podpisu kolektivní smlouvy

Hana Bílková, Radioterapeutické 
a onkologické oddělení
Hana Knoppová, Ekonomický odbor
Věra Kotálová, Provozní oddělení Lochotín 
PharmDr. Hana Šumová, Lékárna Lochotín

BŘEZEN
35 let

Stanislava Jindrová, Dětská klinika
30 let

Alena Končelíková, Oční klinika
25 let

Vlasta Mazáčová, Hematologicko-
-onkologické oddělení
Pavel Marval, Klinika ortopedie 
a traumatologie pohybového ústrojí
MUDr. Dagmar Slípková, Oddělení nukleární 
medicíny Bory
Alena Sirová, Gynekologicko-porodnická klinika
Ing. Vladimír Marx, Provozní oddělení Lochotín
Hana Houšková, Neonatologické oddělení 

20 let
Soňa Mecnerová, Oddělení léčebné 
rehabilitace Lochotín
Marcela Hobrová,  Klinika ORL
Naděžda Hartmanová, Psychiatrická klinika
MUDr. Robert Houba, Stomatologická klinika

DUBEN
40 let

Věra Salavcová, Lékárna Lochotín
35 let

MUDr. Jaroslav Novák, II. interní klinika 
MUDr. Taťjana Petráňová, Psychiatrická klinika

30 let
Yvona Bergerová, Anesteziologicko-
-resuscitační oddělení

25 let
Helena Kubíková, Stomatologická klinika

Jindřiška Šatrová, Dermatovenerologická klinika
20 let

Marie Hazuková, I. interní klinika
Irena Ratajová, Obchodně-technický odbor
Hana Baštová, II. interní klinika
Miroslava Bělohlavá, Neonatologické oddělení
Milena Spurná, Novorozenecké oddělení
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Fakultní nemocnice Plzeň

Návštěvní hodiny pro veřejnost: všední dny 15–17 hodin, víkendy, svátky 14–16 hodin
fnplzen@fnplzen.cz 

www.fnplzen.cz
IČO: 00669806, DIČ: CZ 00669806

Účet: GE Money Bank, Anglické nábř. 1, Plzeň, číslo účtu 509-464/0600. Účet dary: 19-509-464/0600

FN Plzeň-Lochotín
alej Svobody 80
304 60 Plzeň – Lochotín
telefon: +420 377 103 111

         +420 377 104 111
fax: +420 377 103 959

FN Plzeň-Slovany
Gynekologicko-porodnická klinika 
Neonatologické oddělení – odd. 
fyziologických novorozenců
Čapkovo nám. 1716/1a
telefon: +420 377 617 111

FN Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň – Bory
telefon: +420 377 401 111
fax: +420 377 441 850

Lékařská fakulta UK v Plzni
Děkanát, Husova 3
telefon: +420 377 593 400
alej Svobody 
spojovatelka: +420 377 593 600
ul. Karlovarská a Lidická 
spojovatelka: +420 377 593 100

Fodermayerův pavilon
Radioterapeutické 
a onkologické oddělení
Doudlevecká 449/47a 
telefon: +420 377 153 111


