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� Naše nemocnice 

Milí čtenáři,
zatímco až do-
sud se Fakultní 
nemocnice Plzeň 
soustředila na 
sledování spoko-
jenosti pacientů 
s poskytovanou 
péčí, nyní se ve 
své personální politice chce vedení zamě-
řit na zaměstnance. Ve druhé polovině 
května my všichni, kteří v nemocnici pra-
cujeme, obdržíme vůbec poprvé v historii 
dotazníky, v nichž se můžeme vyslovit ke 
svému vztahu k zaměstnavateli. Šetření 
je anonymní a odevzdávání dotazníků 
dobrovolné. Domnívám se, že se jedná 
o dobrou příležitost říci svůj názor a že 
stejně jako mají smysl šetření spokoje-
nosti pacientů, má smysl i průzkum mezi 
zaměstnanci. Vždyť v naší nemocnici 
pracují více než čtyři tisíce lidí, což je číslo, 
které nás řadí mezi největší zaměstnava-
tele v Plzni a okolí, a s trochou fantazie 
lze říci, že nemocnice tvoří jedno malé 
město.
Svůj názor také vyjádřili lidé, kteří hla-
sovali v anketě o Nejlepší sestru Fakultní 
nemocnice Plzeň vyhlášenou koncem 
loňského roku náměstkyní pro ošetřo-
vatelskou péči Bc. Andreou Vobořilovou. 
Všichni jsme byli překvapeni ochotou 
a radostí, s níž zasílali své hlasy jak za-
městnanci nemocnice svým kolegům, tak 
i vděční pacienti. O tom svědčí i počet 324 
hlasů, který se rozdělil mezi šest finalistů 
ankety. Drtivá většina z nich pak putovala 
právě ve prospěch tří vítězů. Jedná se jistě 
o vavříny milé a zasloužené. Vždyť jsou 
to právě nelékařští zdravotníci, kteří tráví 
s pacienty u lůžka nejvíce času, a jsou to 
oni, komu se nejčastěji svěřují při osobních 
rozhovorech nad rámec formálního vzta-
hu s lékařem se svými starostmi a potížemi 
a u koho nachází útěchu. Proto by měla 
být každá sestra připravena nemocné-
mu naslouchat, snažit se o pochopení, 
porozumění a o vysvětlování všeho, co 
pacientovi není jasné a k čemu je sama bez 
přítomnosti lékaře kompetentní. Všichni 
také dobře víme, že je to právě sestra, 
koho nemocný upoutaný na lůžko volá 
ve chvíli, kdy potřebuje pomoci – třeba 
jen s podáním čaje. A konečně, bývá to 
sestra, kdo vytváří konkrétní (příjemnou, 
nepříjemnou) atmosféru zdravotnického 
prostředí. Uznání této náročné práce je 
jistě namístě.

Renata Jenšíková,
šéfredaktorka a tisková mluvčí FN Plzeň

mluvci@fnplzen.cz 

Postavíme novou onkologii
Nový pavilon, v němž najde sídlo Radioterape-
utické a onkologické oddělení, vyroste v brzké 
době v lochotínském areálu Fakultní nemocni-
ce Plzeň. „V červenci budeme mít hotovou projek-

uvádí MUDr. Tomáš Reischig, vedoucí lékař úse-
ku nefrologie I. interní kliniky FN Plzeň. 
Základní vyšetření vzorku krve a moči je vhod-
né zejména pro diabetiky, osoby s vysokým 
krevním tlakem (hypertenzí), obézní, osoby, 
v jejichž rodinách se vyskytují diabetes, hyper-
tenze či onemocnění ledvin. 
Plzeňská klinika patří mezi pracovišti zabýva-
jícími se náhradou funkce ledvin ke světové 
špičce. V současnosti pečuje o největší počet 
dialyzovaných pacientů (léčených pomocí 
umělé ledviny) v tuzemsku. Vzestup úrovně 
pracoviště se datuje od roku 1969, kdy nef-
rologii a o čtyři roky později také dialyzační 
centrum na I. interní klinice začal rozvíjet prof. 
MUDr.  Karel Opatrný, DrSc.                             (jen) 

Zdravotníci se vzdělávají
Druhá etapa odborných kurzů z projektu ESF 
„Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnic-
kých pracovníků kombinovanou formou s vy-
užitím e-learningu“ začalo v únoru na Střední 
zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdra-
votnické v Plzni a skončí na začátku května. 
Sociálním partnerem projektu je Česká aso-
ciace sester. Přihlášení účastníci se vzdělávají 
v odborných kurzech se zaměřením na medi-
cínskou, společenskovědní a ošetřovatelskou 
problematiku. Edukaci účastníků jednotlivých 
kurzů mají na starosti pedagogové Střední 
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdra-
votnické v Plzni a specialisté z Fakultní ne-
mocnice Plzeň – prim. MUDr. Karel Svoboda,  
MUDr. Lumír Šašek, MUDr. Karel Rupert, Ph.D., 
a Eva Lupáčová, DiS. První etapa odborných kur-
zů probíhala od září do prosince 2007 a zúčast-
nilo se jí celkem 60 účastníků.                       (vach)

novinky – fakta – události 

tovou dokumentaci a na podzim bychom chtěli 
začít stavět,“ říká Ing. Jaroslava Kunová, ředitel-
ka Fakultní nemocnice Plzeň. Na stavbu získala 
nemocnice peníze od státu, na nákupu vybave-
ní se bude podílet vlastními prostředky. Oddě-
lení, které v současné době sídlí v odloučeném 
Fodermayerově pavilonu v Plzni-Doudlevcích, 
získá nejen moderní prostředí, ale i špičkovou 
diagnostickou a léčebnou techniku.        (jen)

Den ledvin se pacientům líbil
Více než šedesát lidí se dostavilo ke screenin-
govému vyšetření ke zjištění chronického one-
mocnění ledvin, které jsme umožnili bezplatně 
a mimořádně 19. března v rámci připomenutí 
Světového dne ledvin (World kidney day se sla-
ví 13. března) v nefrologické ambulanci I. inter-
ní kliniky FN Plzeň. 
V rámci screeningu podstoupili zájemci vyšetření 
vzorku moči a vzorku krve a v případě podezření 
na onemocnění ledvin budou pozváni k dalším 
vyšetřením do odborné ambulance. „Onemoc-
nění ledvin nemusí mít žádné nápadné příznaky 
ani nemusí být bolestivé. Proto až třetina pacientů 
přichází ke specialistovi pozdě, prakticky ve chvíli, 
kdy musí podstoupit léčbu pomocí dialýzy, umělé 
ledviny nebo kdy bývá řešením transplantace. Při-
tom odhalení prvních potíží je velmi jednoduché,“ 

Vizualizace nového onkologického pavilonu

Anesteziologicko-resuscitační klinika FN Plzeň 
získala novou ambulanci, v níž lékaři aneste-
ziologové připravují a vyšetřují pacienta před 
podáním anestezie před plánovanou operací. 
Prostory slouží denně desítkám pacientů. Na 
snímku je zachycena staniční sestra Zuzana Be-
nediktová při práci v nové ambulanci.     

Foto: Renata Jenšíková

Nová ambulance slouží pacientům
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Jakou formou bude šetření probíhat?
Všichni zaměstnanci nemocnice, tedy i ti, kteří 
mají částečný úvazek, obdrží dotazníky, v nichž 
se mohou vyjádřit ke své spokojenosti s pra-
covními podmínkami v naší organizaci. Šetře-
ní bude samozřejmě anonymní a odevzdávání 
vyplněných dotazníků dobrovolné. Dotazníky 
jsou standardizované, mezinárodně používané 
ve zdravotnictví, takže výsledky můžeme porov-
návat s podobnými institucemi v zahraničí. 
Zajímají nás skutečně všechny názory a potřeby 
našich zaměstnanců vztahující se k zaměstnavate-
li. Loni jsme provedli pilotní šetření spokojenosti 
v rámci II. interní kliniky, Kardiochirurgického od-
dělení a Ekonomického odboru. Vyzkoušeli jsme 
si v malém měřítku, jak může výzkum probíhat. 
Připomínky zaměstnanců těchto tří pracovišť, tý-
kající se například rozvržení pracovní doby, jsme 
zapracovali do metodiky šetření tak, aby maximál-
ně vyhovovala potřebám velké nemocnice. 
Jak bude vypadat vyhodnocování dotazníků 
a jak se dozvíme výsledky šetření?
Náš odbor zajistí distribuci dotazníků mezi za-
městnance a jejich sběr. Zpracování už dostane 
na starosti specializovaná agentura, která také 
vypracuje i závěrečnou zprávu. Jakmile výsledky 
obdržíme, budou s nimi na základě kolektivní 
smlouvy seznámeni zástupci odborových orga-
nizací působících ve Fakultní nemocnici Plzeň 
i zaměstnanci. S odbory jsme se také dohodli, že 
chceme společně pracovat na odstraňování pří-
padných nedostatků. Je zajímavé, jak spolehlivě 
anonymní šetření odkryjí například narušené me-
zilidské vztahy na pracovišti, ať už mezi vedoucí-
mi a podřízenými, tak i mezi zaměstnanci navzá-
jem, či obecně ve vztazích, například mezi lékaři 
a sestrami. V případě odhalení takových potíží 
naplánujeme individuální schůzky s vedoucími 
příslušných pracovišť a budeme problémy řešit. 
Proč jste se vlastně k uspořádání šetření spo-
kojenosti rozhodli?
Sledování spokojenosti zaměstnanců patří urči-
tě mezi moderní a stále častěji využívané tech-

Zatímco až dosud Fakultní ne-
mocnice Plzeň sledovala pře-
devším spokojenost pacientů 
s poskytováním zdravotní péče, 
v druhé polovině května odstar-
tuje zcela nový projekt: Šetření 
spokojenosti zaměstnanců. „Tak 
rozsáhlé šetření mezi zaměstnanci 
provede nemocnice vůbec poprvé 
v historii,“ říká JUDr. Jaroslava No-
váková, vedoucí Zaměstnanecké-
ho odboru.

Chceme mít spokojené zaměstnance

nemají vytvořené silné sociální vazby v místě 
svého pracoviště. Zdravotníci v poslední době 
odcházejí k jinému zaměstnavateli v tuzemsku, 
často i mimo svůj obor, lékaři si nejčastěji zřizují 
soukromé praxe. 
Jaké máte další cíle v personální politice 
a péči o zaměstnance?
Rádi bychom se věnovali zlepšení úrovně uby-
tování pro naše zaměstnance a ukazuje se, že 
bychom měli více pomáhat ženám – matkám 
– které mají malé děti a rády by se vrátily po 
jejich narození alespoň na částečný úvazek do 
práce. To se týká nejen nelékařských zdravotnic-
kých pracovníků, ale i lékařek. O tom, jaké řešení 
je nejvhodnější, se radíme s kolegy v ostatních 
fakultních nemocnicích, protože to jsou otázky, 
které trápí nás všechny.     Text: Renata Jenšíková

niky kvalitní personální politiky každé organiza-
ce. V poslední době pozorujeme zvýšený trend 
fluktuace pracovníků, a to jak ve zdravotnických 
provozech, tak u technicko-hospodářských pra-
covníků, což v minulosti nebylo zvykem. Nepří-
jemné jsou odchody zaměstnanců dělnických 
profesích – například v kuchyni či prádelně. 
Myslím, že šetření spokojenosti nám pomůže 
odhalit příčinu tohoto stavu, ukáže, co zaměst-
nance trápí a co bývá důvodem k výpovědi. 
Cílem je situaci prozkoumat a neblahý trend 
odchodů zastavit, v ideálním případě zvrátit. Še-
tření zopakujeme za dva roky, abychom si ově-
řili, jak jsme dokázali získaných výsledků využít 
a zlepšit péči o naše zaměstnance. 
Podílí se na spokojenosti zaměstnanecké výhody?
Jistě, ale nejedná se jen o využívání fondu kul-
turních a sociálních potřeb, zaměstnanecké 
výhody, například stravování či příspěvky na 
dovolenou a jiné, ale zejména o skutečnosti tý-
kající se jejich profesního života, tedy jak jsou 
spokojeni s podporou zaměstnavatele u celo-
životního vzdělávání, mezilidskými vztahy, pra-
covním prostředí a podobně.  
Jsou časté odchody zdravotníků do zahraničí?
Ztráta každého kvalifikovaného pracovníka je 
citelná. Odchody zdravotníků do zahraničí jsou 
však výjimečné. Zaznamenali jsme také něko-
lik případů, kdy zdravotník odešel do ciziny 
a velmi brzy, dokonce v řádu několika týdnů, 
se zase vrátil. Domnívám se, že odchody zdra-
votnických specialistů se týkají spíše mladých 
lidí s právě ukončeným vzděláním, kteří ještě 

Získávání no- 
vých zaměst- 
nanců do Fa- 
kultní nemo- 

cnice Plzeň má na sta-
rosti Oddělení perso-
nálního řízení a orga-
nizace, které je součástí 
Zaměstnaneckého od-

boru. „Na uvolněné místo se snažíme vždy najít nej-
vhodnějšího uchazeče. Ne vždy je to ale jednoduché 
a někdy až první týdny prožité v novém zaměstnání 
ukáží, zda jsme měli šťastnou ruku,“ říká Bc. Eva Ho-
ráková, vedoucí oddělení.
Nové zaměstnance hledá nemocnice prostřed-
nictvím Úřadu práce, inzerce v médiích i na 
vlastních webových stránkách nemocnice a ta-
ké oslovuje studenty na vybraných středních, 
vyšších odborných a vysokých školách. „Někteří 
zájemci o práci přicházejí sami. Nejčastěji jsou to 
lidé, kteří by chtěli pracovat v administrativě, kde 
ale volná místa prakticky nemáme,“ přiznává Eva 
Horáková s tím, že naopak stále máme volná 

místa pro zdravotní sestry na dětských odděle-
ních, všeobecné sestry a specialistky – porodní 
asistentky a sestry pro jednotky intenzivní péče.
Mezi mladými lékaři, čerstvými absolventy Lékařské 
fakulty,  si většinou hledají vhodné budoucí zaměst-
nance sami vedoucí z jednotlivých klinik a oddělení, 
neboť se s nimi při výuce mediků často potkávají. 
„Medikům, kteří končí studia, nabízíme podle jejich zá-
jmu vhodná volná místa,“ upřesňuje Eva Horáková.
Noví zaměstnanci FN prochází před přijetím do 
pracovního poměru vstupním pohovorem na 
daném pracovišti, u sanitářů vyžadujeme psy-
chotesty. „Všichni noví zaměstnanci ve zdravotnic-
kých provozech prochází takzvaným adaptačním 
procesem, kdy jsou velmi pečlivě kontrolováni ve-
doucími pracovníky a kolegy, abychom si prověřili 
jejich profesní kvality i osobnostní předpoklady pro 
práci ve zdravotnictví, která je skutečně specifická 
a náročná,“ upozorňuje Eva Horáková. 
V druhé půli letošního roku se na zdravotnic-
kých pracovištích objeví také první absolventi 
nového studijního oboru s maturitou zdravot-
nický asistent.                                                        (jen)

Největší zájem máme o zdravotníky

JUDr. Jaroslava Nováková
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Bakterie a viry. Pouhým okem sice viditelné nejsou, ale dovedou 
v lidském organismu napáchat pěknou neplechu. Více než dva tisíce 
nemocných s infekčními chorobami, včetně dětí starších pěti týdnů, 
končívá každým rokem na Infekční klinice FN Plzeň. 

Některé nemoci pacienti ovlivnit ne-
mohou, ale za některé si mohou 
sami. Dovolená snů v dalekých ze-
mích může tak může mít nepříjem-

né, ba tragické následky. Stačí přitom málo 
– dodržovat zásady hygieny, s neznámými part-
nery provozovat pouze chráněný sex a proti 
nebezpečným chorobám se chránit očkováním 
nebo speciálními léky. Bez rizika však není ani 
ten, kdo se vydá do české přírody.

Před cestou pro rady i pro injekci 
Nejvíc cestovatelů vyjíždí do světa v letních 
měsících, ale například do Afriky nebo Jižní 
Ameriky vyrážejí velmi často na podzim nebo 
na přelomu zimy a jara. „Právě v tomto období 
je naše Centrum pro cestovní medicínu a vakci-
naci často vytíženější než v létě,“ potvrzuje MUDr. 
Jana Táborská, Ph.D., přednostka Infekční klini-

Neviditelní nepřátelé 
číhají na cestách

Centrum pro cestovní medicínu 
a vakcinaci funguje od roku 2003. Pro 
pacienty je otevřené každý všední den 

mezi 7–9 hod. a mezi 13–15.30 hod.

skončit smrtí. Setkáváme se tu také s nejrůznějšími 
parazitárními onemocněními od kožních proje-
vů přes průjmová onemocnění. Nedávno jsme tu 
měli nemocného, který si z Egypta přivezl bacilární 
úplavici. Tato nemoc se u nás dříve také dost často 
vyskytovala, zejména v dětských letních táborech, 
naštěstí dnes už se s ní v naší republice setkáváme 
ojediněle,“ říká Jana Táborská.

Opatrně s léky proti průjmu
Ne nadarmo nás rodiče nabádali – umyj si ruce! 
Na cestách to platí dvojnásob. V méně civilizova-
ných zemích bychom měli používat jen tu bale-
nou. „S balenou vodou bychom si měli rovněž čistit 
zuby. Nabádáme cestovatele, aby si v exotických 
zemích nekupovali jídlo na trzích nebo na ulicích. 
Mělo by být vždy čerstvě připravené a dostatečně 
tepelně zpracované. Ovoce jen to, které lze umýt 
nebo omýt a oloupat,“ popisuje přednostka.   
Pokud se cestovatel průjmu přece jen nevy-
hne, doporučuje lékařka především doplňo-
vat tekutiny, protože každý průjem způsobuje 
dehydrataci. Na doplnění tekutin jsou však 
vhodné i iontové nápoje, které obsahují soli. 
„Často se mne cestovatelé ptají na protiprůjmové 
prostředky. Musím však upozornit na to, že žád-
ný z nich není úplně ideální, některé z nich mají 
dokonce při infekčních průjmech kontraindikace. 
Pokud jsou podány léky zpomalující peristaltiku, 
pak mikrobi mohou delší dobu působit na střevní 
sliznici a vyvolat zde závažnější zánětlivé změny. 
Celé onemocnění pak trvá déle nebo je kompli-
kované. Když už protiprůjmové léky zvolíme, tak 
pouze takové, které omezují sekreci vody do stře-
va,“ zdůrazňuje Jana Táborská.
Nemocí špinavých rukou je rovněž žloutenka 
typu A. Za téměř pět let existence Centra pro 
cestovní medicínu a vakcinaci onemocnělo 
touto žloutenkou na svých cestách osm turis-
tů. Zbytečně, protože vakcinace existuje. Kaž-
dý, kdo míří do méně civilizovaných dálav, by 
měl očkování podstoupit. Na klinice je možné 
očkování rovněž kombinovanou vakcínou pro-
ti žloutence typu A a B, které je vhodné i v pří-
padech, že lidé cestují do exotických zemí za 
prací nebo na dlouhodobý pobyt. Typ B se totiž 
přenáší buď krví, nebo pohlavní cestou.

Nebezpečí číhá všude
Nejvíc pacientů, kteří po návratu ze světa vy-
hledali ošetření na Infekční klinice, bylo z Afri-
ky. „Odtud, ale i z dalších zemí si přivezli nejčastěji 
právě malárii, parazitární choroby, průjmy, kožní 
postižení i pokousání divokými zvířaty. Jeden 
pacient se za posledních 16 let zasloužil o ojedi-
nělý import cholery do Čech. V roce 2002 sjížděl 
jeden mladík v Thajsku řeku na raftu, bohužel se 
převrátili a on se nalokal vody z řeky. Po návratu 
do Čech u nás skončil právě s cholerou,“ popisu-
je odbornice. Ani tuto chorobu, kterou známe 
v našich zeměpisných šířkách spíše z historické 
literatury, tedy nelze podceňovat.
Abychom onemocněli nějakou nebezpečnou 

ky. Turisty, kteří do centra zavítají, chválí, i když 
přiznává, že někteří se zřejmě příliš pečlivě ra-
dami odborníků neřídí. Velmi ji pak mrzí, když 
na klinice potkává ty, kteří lehkomyslně vyrazili 
do světa bez očkování či preventivních protima-
larických léků. A už vůbec nedokáže pochopit 
některé tuzemské i zahraniční cestovní kancelá-

ře, které svým klientům tvrdí, že do exotických 
destinací žádnou profylaxi nepotřebují a že jim 
nebezpečí infekčních nemocí nehrozí. „Každý 
rok máme dva až tři pacienty s malárií. Jedná se 
o velmi vážné onemocnění, které může dokonce 

MUDr. Jana Táborská, Ph.D., ukazuje mapu s doporučeným očkováním pro některé oblasti světa
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či nepříjemnou nemocí, nemusíme ale jezdit 
daleko do světa. Klíšťata přenášející klíšťovou 
encefalitidu a lymeskou boreliozu čekají ve stá-
le větším množství v na nejrůznějších místech 
v lesích i parcích. Objevují se dokonce i tam, 
kde se dříve běžně nevyskytovala – například 
vysoko v Krušných Horách či Krkonoších. To, že 
zdravotníci intenzivně volají po tom, abychom 
se nechali očkovat proti klíšťové encefalitidě, 

má svůj vážný důvod. Tato nemoc může totiž 
zanechat trvalé následky v podobě ochrnutí 
i na všechny čtyři končetiny a v extrémním pří-
padě může skončit i smrtí. 
Potrápit ale dovede i obyčejná chřipka. Také 
proti této nemoci nabízí centrum očkování. 
„Očkujeme i proti řadě dalších nemocí, jako jsou 
břišní tyfus, žlutá zimnice, cholera, vzteklina či 
meningokoková infekce typu C. Aplikujeme rov-

něž vakcínu proti planým neštovicím, rakovině 
děložního čípku a tak bychom mohli pokračovat. 
Především však je naším cílem, aby k nám našli 
cestu cestovatelé, kteří se chystají za exotikou, 
a poradili se, jaká nebezpečí na ně číhají a jak se 
proti alespoň některým z nich mohou chránit,“ 
uzavírá přednostka.

Text: Jana Kořínková
Foto: Renata Jenšíková, archiv

AIDS je na vzestupu!
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Vypa-
dají jako 

těhotenské, ale 
vypovídají o závažné 
nemoci. Horní test se 

dvěma červenými ryskami 
je od HIV pozitivního 

pacienta, spodní test je 
negativní.

Poslední statistiky přinesly v minulých 
týdnech alarmující čísla – nejen ce-
losvětově, ale i v České republice je 
počet nakažených virem HIV a lidí, 

u nichž propukla nemoc AIDS na vzestupu. „Na 
konci února jsme měli v České republice evidová-

Virus HIV se přenáší nechráněným pohlav-
ním stykem, krevní cestou a z matky na 
dítě. Nakažený člověk nemusí mít i několik 
let vůbec žádné zdravotní potíže. Tomuto 
období se říká bezpříznakové nosičství viru 
HIV. I v bezpříznakovém období může naka-
žený člověk přenést infekci na další osoby.  

AIDS centrum FN Plzni  
Založeno bylo v roce 1994. Pečuje o HIV 
pozitivní osoby z dnešního Karlovarského 
a Plzeňského kraje ale i dalších regionů. 
V roce 2007 centrum evidovalo 99 HIV pozi-
tivních osob (z toho 20 cizinců), k rozvinutí 
choroby do stadia AIDS dosud došlo u 18 
osob, 12 nemocných v důsledku pokročilé 
infekce zemřelo. V průběhu roku 2007 se 
HIV pozitivním matkám narodily dvě děti, 
ty naštěstí infikovány nebyly. 

no 1363 HIV pozitivních lidí. Odhadujeme ale, že 
v naší populaci je tento počet šest až desetkrát 
vyšší,“ varuje doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., 
vedoucí AIDS centra plzeňské Fakultní nemoc-
nice. Centrum eviduje 112 osob, které byly dia-
gnostikovány jako HIV pozitivní, byly zde léče-
ny a z nichž některé již nemoci podlehly. 
„V celorepublikovém průměru se díky Karlovar-
sku, kde je značná koncentrace sexuálních slu-
žeb, pohybujeme v počtu nemocných v populaci 
ve středu tabulky,“ zamýšlí se Dalibor Sedláček. 
Lék, který by dokázal vyléčit chorobu AIDS, 
dosud medicína nemá. Existují však prepará-
ty, které lidem, v jejichž krvi virus označovaný 
zkratkou HIV koluje, prodlužují podstatně ob-
dobí života, kdy se mohou cítit zdraví. „Všech-
no závisí na tom, zda HIV pozitivní osoby přijdou 
do našeho centra v době, kdy ještě nemají naru-
šenou imunitu – obranyschopnost organismu 
– tedy dostatečně včas. Jedině tak je můžeme 
pravidelně sledovat a podle množství CD4+T 
lymfocytů pak volit vhodnou léčbu,“ vysvětluje 
vedoucí AIDS centra. 
Prodloužení té fáze, kdy pacient sice bere léky, 
ale může dál žít víceméně plnohodnotným 
životem, však závisí na tom, jak je ukázněný. 
„Virus HIV je nestabilní, trvale se mění, velmi rych-
le mutuje, a protože zabíjí právě ty buňky, které 
regulují naši imunitu, čím delší čas uplyne, než se 
k nám nemocný dostaví, tím hůře mu lze pomoci. 
Staly se i ty případy, že pacienti k nám našli cestu 
až v poslední fázi své nemoci a zemřeli za pár dní 
například na těžkou tuberkulózu či na nějakou 
další infekci, neboť jejich imunitní sytém byl již 
zcela nevýkonný,“ zdůrazňuje Dalibor Sedláček.  
Největší chybu dělají pacienti, kteří  rady lékaře 
neberou příliš vážně. „Při nedodržení léčebného 
režimu virus vytvoří rezistentní mutanty, na které 
už původní léčba nepůsobí, a odolávají i dalším 
medikamentům, zvlášť když pacient i nadále 
nespolupracuje. A bohužel, pokud se stále chová 
rizikově, což se ostatně stává často, může svůj re-
zistentní virus přenášet dál, a to už je velký ma-
lér,“ varuje docent Sedláček. 
Hlasy odborníků naléhavě varují, že by-
chom situaci neměli lehkomyslně pod-
ceňovat, uvádějí, že dokonce stojíme 
před atakem epidemie AIDS. Pro-
to je velmi dobře, že je tým cen-
tra na předpokládaný nárůst 
klientů připravený. Zatím ho 
tvoří dva lékaři a další se na 

činnost v něm připravuje, dvě zdravotní sestry 
a konziliární lékaři jednotlivých specializací. 
„Chceme vychovat další dva až tři nelékařské 
zdravotnické pracovníky se zaměřením na bez-
pečnost práce, používání zdravotnické techniky, 
nových léků a na způsob, jakým poskytovat in-
formace zájemcům o testování na anti-HIV pro-
tilátky, včetně linky pomoci,“ potvrzuje Dalibor 
Sedláček. Tým infekční kliniky se věnuje i vý-
zkumné a výzkumně-vzdělávací činnosti, a to 
jak ve spolupráci s tuzemskými, tak i zahranič-
ními specialisty. Je také v kontaktu s Centrem 
protidrogové prevence a terapie a rockovým 
klubem Pod lampou. „Projekt Zajištění péče 
o HIV/AIDS pacienty v západočeském regionu je 
dotován z prostředků Ministerstva zdravotnictví 
ČR. Jen v loňském roce jsme z dotace, určené vý-
hradně na léky a zdravotnický materiál, který 
není hrazen ze zdravotního pojistění nebo 
je výše úhrady tak vysoká, že si ji paci-
ent nemůže dovolit, spotře-
bovali téměř 639 tisíc ko-
run,“ upozorňuje na 
vážnost situace 
vedoucí AIDS 
centra.

Toto je lidský retrovirus HIV-1, původce onemoc-
nění AIDS. HIV je schopen v průběhu času u ne-
léčených osob zničit velkou část pomocných 
CD4+T lymfocytů hostitele a tím způsobit těž-
kou poruchu imunity. V imunodeficitním terénu 
se pak mohou uplatnit oportunní infekce nebo 
tumory, které nakonec nemocného usmrtí.

Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
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podáme ruku, respektujeme jejich soukromí. Tr-
vám na tom, abychom před vstupem do pokoje 
vždy zaklepali,“ vysvětluje František Nový s tím, 
že velkou radost mívá pokaždé, když pacien-
ti při propuštění říkají, že se na oddělení cítili 
opravdu dobře a že na něj budou vzpomínat. 
Studium medicíny Františku Novému nevyšlo, 
ale protože ho zdravotnictví skutečně lákalo, 
rozhodl se pro střední zdravotnickou školu. Ab-
solvoval i pomaturitní studium specializované 
na dermatovenerologii, obor, kterému se věnu-
je už 16 let. „Maminka ze mne chtěla mít pana 
doktora a nakonec má ze mne zdravotní sestru,“ 
směje se svému osudu. 
I jeho práce baví, považuje ji za svého koníčka. 
Když jako všeobecný ošetřovatel u lůžka začí-
nal, bylo mužů v této profesi málo. Někteří pa-
cienti se i divili. Nyní už  muž v sesterské profesi 
nikoho nepřekvapí.
Na svém vzdělání chce pracovat dál. Nyní napří-
klad dokončil mentorský kurz při Vysoké škole 
Dr. Mauritzové. Díky němu získal další potřebné 
znalosti a zkušenosti pro své přednášky ošetřo-
vatelské péče pro studentky střední zdravotní 
školy a posluchačky balakářského studia. 
Velmi dobrou zkušeností byla i osmnácti-
měsíční stáž na geriatrickém oddělení jedné 
mnichovské nemocnice. „To byla pro mne před 
deseti lety opravdu dobrá škola života. Nejen že 
jsem si zdokonalil jazyk, ale mnohé jsem využil 
i po návratu zpátky na kliniku,“ přiznává. 
Na své pacienty myslí i doma. „Na našem od-
dělení jsou pacienti, kteří mají chronická nemoc-
nění, například lupénku, nebo je trápí bércové 
vředy a oni se k nám vracejí třeba i dvakrát roč-
ně. Někteří říkají, že se k nám dokonce těší, a to 
je největší radost,“ tvrdí František Nový. Naopak 
ho zamrzí, když někteří pacienti přiznají, že v ji-
ném zdravotnickém zařízení tak vlídný přístup 

mosféra. Na té si další z trojice vítězů, který tu 
pracuje ve funkci staniční sestry, velmi zakládá. 
„Snažíme se, aby u nás bylo pacientům co nejlé-
pe. Vím, že nemocní ocení, když jim na uvítanou 

Více než tři stovky pacientů a zaměstnanců zaslalo své hlasy do ankety o Nejlepší 
sestru Fakultní nemocnice Plzeň, kterou vyhlásila náměstkyně pro ošetřovatelskou 

péči Bc. Andrea Vobořilová. Vítězkou se stala Zdeňka Vališová z Centra léčby bolesti 
Anesteziologicko-resuscitační kliniky (ARK), stříbrnou pozici obsadil 

František Nový z Dermatovenerologické kliniky a třetí po-
řadí náleží Marii Nedbalové z Gynekologicko-porodnické 

kliniky. „Byli jsme překvapení ohlasem, který anketa ze-
jména mezi pacienty měla, a určitě budeme v soutěži 

pokračovat. Vítěze pozvu na setkání vrchních sester, 
které se uskuteční v květnu, a samozřejmě budou 

odměněni,“ uvedla náměstkyně Andrea Vobořilo-
vá. Další v pořadí skončili: Daniela Šifaldová z II. 
interní kliniky, Jaroslava Jančová z Kliniky  TRN 

a Pavlína Štěpařová z I. interní kliniky.

František Nový při práci na oddělení

Zdeňka Vališová v Centru léčby bolesti 

Známe nejlepší sestru v nemocnici
odpoutat se od bolesti, navést je na pozitivnější 
přístup k životu, koníčky, hezké věci, které je ob-
klopují.“ Zároveň přiznává, že když vidí, jak pa-
cienty potěšila, udělá tím radost i sama sobě. 
Energii dobíjí doma, s rodinou, ke které kromě 
manžela a dcery patří i kočka, přátelé a záliby. 
Zdeňka Vališová si cení, že může absolvovat 
další vzdělávací program. „Setkáváme se s od-
borníky, dozvídáme se o nejnovějších trendech 
léčby bolesti, ale zároveň máme možnost si vy-
měňovat zkušenosti s kolegy z jiných nemocnic,“ 
vysvětluje. A co by vítězka uvedla závěrem? 
„Sebeovládání a komunikace jsou základním ka-
menem jednání s lidmi. Spolu s důvěrou ke zdra-
votníkovi jde ruku v ruce i víra v uzdravení.“

František Nový
Jen co vejdete na lůžkové oddělení Dermato-
venerologické kliniky v osmém patře „dvaa-
dvacítky“ na Borech, obklopí vás přátelská at-

Zdeňka Vališová
Není větší štěstí, než když se člověk může vě-
novat práci, kterou má rád. A Zdeňka Vališová 
chtěla být knihovnicí! „Ano, táhlo mě to ke kni-
hám, hudbě, divadlu. Dodnes zůstaly mými ko-
níčky,“ usmívá se. Jenže před lety se rozhodla 
přidat se ke kamarádkám, které se hlásily na 
střední zdravotnickou školu. A nelituje. Matu-
rovala v roce 1982 a po třech letech v Mulačo-
vě nemocnici nastoupila na ARK. „Nejdříve jsem 
byla na lůžkovém oddělení, časem jako staniční 
sestra, a teď jsem už šestým rokem v Centru léčby 
bolesti,“ rekapituluje. Právě praxi na lůžkovém 
oddělení podle svých slov vděčí za to, že může 
získané bohaté zkušenosti na svém současném 
pracovišti uplatnit. „Ocenění rozhodně vnímám 
nejen jako uznání mé práce, ale patří i týmu kole-
gů v našem Centru i na klinice,“ zdůrazňuje. 
Zdeňka Vališová tvrdí, že velice obdivuje sta-
tečnost nemocných s chronickou bolestí. 
„Mají mnoho problémů. Bolest může ovlivňo-
vat celý jejich život, působí nejen tělesné, ale 
i sociální, společenské a rodinné potíže. Vracejí 
se k nám opakovaně a jejich osudy jsou často 
velmi těžké,“ vysvětluje. Za základ úspěchu 
považuje umění komunikovat s nemocnými, 
vyslechnout jejich potíže. „Musíme  uznávat 
individialitu každého nemocného, respektovat 
specifické potřeby různých věkových skupin. 
Často je potřeba několikrát opakovat instrukce, 
jak při náporu nemoci postupovat. Vždycky si 
představím, jak bych chtěla, kdybych se ocitla 
na jejich místě, aby se ke mně zdravotnický per-
sonál choval. Pacient skutečně volá, i když ne 
nahlas, zastav se na chvíli, všímej si mne, udělej 
si na mne čas,“ říká Zdeňka Vališová.
A pacienti jsou za takový přístup vděční. „Mé 
heslo je: Raduj se, směj se a hraj si. Snažím se své 
pacienty nasměrovat na cestu, která jim pomůže 
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nepoznali. Zlobí ho, že jsou místa, kde zdravot-
níci berou péči o pacienta jen jako mechanic-
kou práci. Divíte se, že je tak oblíbený?    

Marie Nedbalová
„Vy máte ale krásnou práci!“ vyhrknu, když 
přicházím stále ještě novotou zářící růžovou 
chodbou Oddělení šestinedělí Gynekologicko- 
-porodnické kliniky za Marií Nedbalovou, která 
se umístila na třetím místě v soutěži o Nejlep-
ší sestru nemocnice. Stará se totiž o maminky, 
kterým se právě narodilo děťátko. Bývá svěd-
kem jejich velikého štěstí. „Ano, mám ráda svou 
práci,“ přitakává mi pohotově a s úsměvem. 
Zdravotní sestrou chtěla být vždycky. Po 
střední zdravotní škole, kterou dokončila v ro-
ce 1970, pracovala nejdříve u dětí, pak přešla 
k rodičkám, ale v podstatě se potěší s oběma. 
„Přednáším na kurzech, které pořádáme pro na-
stávající maminky, proto už řadu z těch, které 
u nás porodí, znám týdny předem. Často se tak 
sblížíme, že mi i po návratu domů čas od času 
zavolají, jak mrně roste,“ přiznává. 
Protože se u čerstvě narozených dětí a jejich 
maminek pohybuje už roky, může porovná-
vat. Pozoruje, že dnešní nastávající matky jsou 
poučenější než dřív, víc se zajímají o moderní 
trendy v péči o dítě. „Je vidět, že většina mami-
nek o sebe v těhotenství pečuje a dodržuje živo-
tosprávu,“ popisuje. 

Důvody, proč se právě ona umístila mezi těmi 
nejlepšími v anketě, když v celé nemocnici 
pracuje přes 2 500 nelékařských zdravotníků, 
jí stále vrtají hlavou. „Nepřipadá mi, že bych 
dělala něco mimořádného. Myslím, že takových 
sester, jako jsme my na našem oddělení, je plno. 
Jsem si jistá, že i ostatní přemýšlejí o své práci 
i doma a že prostě nejde jen tak za sebou zavřít 
dveře od sesterny a nemyslet na to, co se na od-
dělení děje,“ krčí skromně rameny. „Říká se, že 
naše práce je poslání. Někdo se možná nad tím 
může pousmát, ale ona je to pravda! Musí nás to 
bavit, musíme se umět vcítit se do pocitů paci-
entů, které máte na starosti. Mám radost pokaž-
dé, když si od nás odnáší šťastná maminka své 
miminko domů,“ uzavírá Marie Nedbalová.

Text: Jana Kořínková
Foto: Renata Jenšíková

Mimořádné události nás nesmí překvapit

Již dvakrát od začátku letošního roku se 
musela Fakultní nemocnice Plzeň v sou-
vislosti s plánovanými pochody ultra-
pravicových extrémistů připravovat na 

mimořádné události spojené s rizikem přijetí 
většího počtu zraněných osob. Řešení těchto 
událostí zajišťují složky Integrovaného záchran-
ného systému (IZS), tj. Hasičského záchranné-
ho sboru, Policie ČR a Zdravotnické záchranné 

v případě nutnosti povolávali další zdravotní-
ky do mimořádné služby. „Díky profesionalitě 
a spolupráci našich zdravotníků jsme byli schopní 
téměř okamžitě přijmout do deseti středně těžce 
až těžce zraněných osob, což odpovídá prvnímu 
až druhému, tedy nejnižším stupňům aktivace 
Traumatologického plánu. V nejzávažnějších 
případech, tj. třetí a čtvrtý stupeň, bychom měli 
přijmou více než 50 osob s různě těžkými poraně-
ními,“ upřesňuje Miloslav Beneš.
Příští rok přinese do organizace krizového říze-
ní ve fakultní nemocnici velké změny. Minister-
stvo zdravotnictví totiž vydalo metodiku, podle 
níž se máme zapojit se všemi složkami IZS do 
pravidelných taktických a součinnostních cvi-
čení. „Až dosud byla podobná cvičení pro nás 
dobrovolná. Zúčastnili jsme se například cvičení 
IZS před spuštěním silničního provozu v tunelu 
Valík. Letos jsme si nově se ZZS Plzeňského kraje, 
která v případě neštěstí zajišťuje primární (před-
nemocniční) péči o zraněné, stanovili, jak rozvrh-
nout medicínskou péči mezi borský a lochotínský 
areál nemocnice,“ říká Miloslav Beneš s tím, že 
se zpracovává aktualizovaný Traumatologický 
plán FN Plzeň. 
Útvar krizového managementu však řeší i další 
mimořádné situace. Nyní v součinnosti odbor-
né pracovní skupiny nemocnice zpracovával 
Pandemický plán – Plán připravenosti nemocnic 
na krize. „Využili jsme spolupráce s Ministerstvem 
zdravotnictví, abychom transformovali tento do-
kument WHO (Světové zdravotnické organizace) 
na podmínky českého zdravotnictví,“ upřesňuje 
Miloslav Beneš. V březnu se také FN Plzeň pro-
střednictvím systému krizového řízení MZ při-
pojila k mimořádné dodávce zdravotnického 
materiálu, jako humanitární pomoci pro Albánii. 
„O poskytnutí pomoci jsme byli požádání v nedě-
li. Díky souhlasu ředitelky Ing. Jaroslavy Kunové 

Ing. Miloslav Beneš v jednom z krytů 
patřících Fakultní nemocnici

Být připraveni na krizové situace organizacím 
ukládá Krizový zákon č. 240/2000 Sb. Pro FN Pl-
zeň, která je největším zdravotnickým zařízením 
v kraji, je také důležitý zákon o Integrovaném 
záchranném systému č. 239/2000 Sb. Podle 
nich, dalších legislativních norem, vnitřních nor-
mativních aktů MZ ČR a ve spolupráci s plzeň-
ským krajským úřadem Útvar krizového mana-
gementu rozpracovává postupy, jak se podílet 
a chovat při řešení  mimořádných situací.

služby (ZZS), mezi které patří i fakultní nemoc-
nice. O to, aby v případě mimořádných (krizo-
vých) situacích fungovalo v nemocnici vše tak, 
jak má, se stará Útvar krizového managementu 
řízený Ing. Miloslavem Benešem.
Mezi mimořádné události patří nejen ty, při nichž 
hrozí hromadné postižení osob (havárie, živelní 
katastrofy) spojené s jejich následnou hospita-
lizací, ale i epidemie či pandemie. V takových 
případech stanoví rozsah odpovědnosti i míru 
spolupráce jednotlivých pracovišť takzvané ty-
pové plány. Těch je celkem dvacet šest. „Musíme 
být schopni zajistit vždy zákonem garantovanou 
péči o nemocné a zraněné,“ vysvětluje vedoucí 
Útvaru krizového managementu. 
Při hromadných neštěstích, například rozsáh-
lých dopravních haváriích či v jiných situacích, 
kdy je nutné přijmout do nemocnice větší po-
čet osob, dochází k aktivaci Traumatologické-
ho plánu. „Tento plán nám umožňuje okamžitě 
ovlivnit provoz celé nemocnice, abychom do šesti 
hodin uvolnili pro zraněné téměř dvě stě lůžek,“ 
uvádí inženýr Beneš. „To je velmi složitý proces, 
uvážíme-li, že nemocnice neustále pracuje téměř 
na sto procent a každý den zajišťuje péči o stovky 
nemocných, kteří naši pomoc průběžně a nezbyt-
ně potřebují. Změnit během několika desítek mi-
nut režim příjmu, třídění, ošetření a následné hos-
pitalizace vyžaduje spolupráci a podporu mnoha 
zdravotnických i nezdravotnických provozů.“
Protože právě při zmíněných pochodech pra-
vicových extrémistů hrozilo nebezpečí oz-
brojených střetů a tím i zranění mnoha osob, 
fakultní nemocnice posílila služby zdravotníků 
a uvolnila maximum lůžek. Útvar krizového ma-
nagementu s náměstkem Léčebně preventivní 
péče MUDr. Jiřím Poborským prověřil například  
systém vyrozumění a spojení na klíčová praco-
viště uvnitř a vně nemocnice, na vedoucí léka-
ře – přednosty, primáře a vrchní sestry, kteří by 

a ochotě oslovených zaměstnanců jsme dokázali 
rychle shromáždit potřebnou pomoc v hodnotě 
přibližně 130 tisíc korun. Oceňuji zejména poho-
tovost odborných profesí, skladníků a řidičů i ve-
doucí Oddělení nákupu SZM Ivany Komárkové 
a vedoucí Oddělení lékáren Mgr. Aleny Dvořákové. 
Pro určené místo soustředění jsme byli jedinou 
mimopražskou nemocnicí, která dokázala poža-
dovaný materiál včas dovézt k letecké přepravě na 
Balkán,“ shrnuje Miloslav Beneš.

Text a foto: Renata Jenšíková

Marie Nedbalová s pacientkou
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Koncem zimy se už totiž začínají objevo-
vat pyly lísky a olše, které citlivým lidem 
působí značné potíže. V březnu se pak 
přidají jasan s vrbou a topolem. A v dub-

nu? Ještě dub, bříza, habr, buk a lípa. Několik rizi-
kových alergenů paradoxně ubyde až v květnu, 
avšak záhy nastoupí se svým negativním vlivem 
trávy. Není divu, že řada postižených, kteří se jar-
ními a letními měsíci doslova prokýchají a pro-
smrkají, má radši zimu. „O prázdninách postupně 
přibývají byliny, pelyněk. Ve druhé polovině léta 
alergiky sužují často pyly různých plevelů, takže 
skutečně období sezonních alergií ještě potrvá mi-
nimálně půl roku a možná i déle,“ potvrzuje před-
nosta ústavu doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Nepříjemné je, že s pylovou alergií bývá spoje-
ný také tzv. zkřížený orální alergický syndrom, 
což je alergická reakce na sliznicích, většinou 
v ústech nebo na rtech při požití některých 
druhů syrového ovoce a zeleniny. Orální aler-
gický syndrom vyvolávají všechny pyly. Snad 
nejvíce ovšem pyly rostlin, které kvetou na 
jaře. Pacienti si nejčastěji stěžují na problémy 
při konzumaci ořechů, hlavně lískových, často 
vadí i jablka a hrušky, broskve, nektarinky, třeš-
ně a čím dál častější bývá také alergie na kiwi, 
banán a další druhy ovoce. Obdobné potíže 
způsobuje syrová kořenová zelenina, tepelně 
neupravené brambory a rajčata.  

Daň civilizaci
Ve vypočítávání alergenů bychom mohli ještě 
dlouho pokračovat: kromě sezonních alergenů 
trápí  stejné nebo další pacienty plísně, roztoči, 
zvířecí srst, hmyzí bodnutí, některé potraviny, 
léky. Nabízí se otázka, čím to je, že my lidé, kte-
ří jsme po tisíciletí žili s přírodou v přátelské 
symbióze, máme s tím, co je součástí přírody, 
takové problémy? „Existují různé hypotézy, ale  
vlastně stále úplně přesně nevíme, proč se alergie 

Moderní léky alergikům pomáhají

Některé statistiky uvádějí, že 
nejméně čtvrtina obyvatel-
stva ve vyspělých zemích je 
alergických na nějakou látku 
– a jejich počet trvale stoupá! 
Nové výzkumy ukazují, že u dě-
tí je podíl alergiků ještě větší. 
Čekárny u ambulancí Ústavu 
imunologie a alergologie FN 
Plzeň se začínají plnit pacienty 
se sezonními alergickými potí-
žemi už v únoru.

Tři pilíře léčby
Alergiků bohužel  přibývá a lékařská věda za-
tím nepokročila natolik, aby tomu dokázala 
zabránit. Naštěstí existuje široká škála stále se 
zdokonalujících léků a léčebných režimů, které 
alergické příznaky zmírňují. „Léčba  alergie stojí 
na třech pilířích. Jeden představuje vyhýbání se 
těm alergenům, které postiženého člověka ohro-
žují, v jeho běžném životě. Musí tedy vědět, na co 
je alergický, a od nás se dozví, jak nebezpečí čelit. 
U některých alergenů je to snazší, u jiných, na-
příklad pylů, horší, ale určitá opatření lze přesto 
udělat,“ vypočítává přednosta.  
Dalším pilířem je léčba medikamenty, které 
jsou dnes zdokonalené, mají méně nežádou-
cích účinků. Petra Panznera ovšem mrzí, že se 
pacienti mylně domnívají, že léky pouze potla-
čují příznaky, a proto je často neberou. „Součas-
né léky často rovněž potlačují alergickou reakci, 
alergický zánět a tím lépe vylaďují celý imunitní 
systém,“ zdůrazňuje.
Třetím pilířem je vakcinace. Formou injekcí či 
kapek je pacientovi podáváno postupně se zvy-
šující množství upraveného alergenu. Jedná se 
o dlouhodobou léčbu, jejíž účinnost je za ide-
álních podmínek, mezi které patří v neposlední 
řadě spolupráce pacienta, kolem 80 %. „Tyto 
vakcíny, jejichž cílem je vyvolat stav tolerance 
organismu nemocného vůči alergenu, se rovněž 
používají řadu let, nicméně dnes už jsou rovněž 
podstatně účinnější. Tato léčba je sice pro pacien-
ta časově náročná, ale má velký význam, protože 
omezuje nebezpečí, že se rozšíří  jeho alergie i na 
další podněty. Snižuje také riziko zhoršení aler-
gického onemocnění, kdy se například z neléče-
né alergické rhinitidy vyvíjí alergické průduškové 
astma,“ vyzdvihuje Petr Panzner.

Text: Jana Kořínková
Foto: Renata Jenšíková

Doc. MUDr. Petr Panzner, CSc., při práci v laboratoři Ústavu imunologie a alergologie 

Alergie je nepřiměřená obranná reakce 
imunitního systému našeho organismu 
na látky z okolního prostředí. Látky, kte-
ré u citlivého jedince vyvolávají tyto pře-
hnané obranné reakce (spouštějí aler-
gickou reakci), nazýváme alergeny. Jsou 
to často látky, které zdravému člověku 
neškodí. Při alergické reakci organismus 
reaguje vyplavením zvýšeného množ-
ství histaminu, který je pak zodpovědný 
za alergické příznaky.

systému je dáno geneticky, ale reaguje i na 
vnější podněty. Už neplatí dříve populární teo-
rie o tom, že je třeba držet děti v maximální čis-
totě. „Ukazuje se, že v určitém věku a v určité míře 
je užitečné jako prevence alergie, aby děti přichá-
zely do kontaktu s alergeny. Tím se jejich imunitní 
systém na ně naučí reagovat správně,“ vysvětluje 
docent Panzner.
To však neplatí  pro děti, které mají alergické ro-
diče. Některé studie uvádějí, že dědičnost alergie 
u dítěte, jehož jeden rodič trpí alergiemi, je tři-
cetiprocentní. Jsou-li oba rodiče alergici, riziko 
vzniku podobných potíží u potomka vzroste 
až na dvojnásobek. V takovém případě  by děti 
měly být před alergeny pokud možno chráněné.

� Naše nemocnice 

objevují. Ukazuje se ale, že na prudce se zvyšu-
jícím počtu alergiků má značný podíl moderní 
způsob života. Dnes na rozdíl od doby ne příliš 
vzdálené většina lidí tráví v interiérech podstat-
nou část dne. Jen minimálně pobýváme venku 
a odoláváme různým civilizačním projevům, 
včetně stresu. V zemích, které  ještě nejsou tolik 
zasaženy civilizací, alergie zdaleka tolik rozšířené 
nejsou,“ upozorňuje Petr Panzner a podotýká, 
že lidský imunitní systém musí vyzrávat, aby 
mohl správně fungovat. Vyzrávání imunitního 
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Zajímavé a účinné operace chirurgů
Chirurgická klinika FN Plzeň je u nás i ve světě známá řadou nároč-
ných operací, mimo jiné z oblasti cévní, transplantační a hrudní chi-
rurgie, chirurgie jater, slinivky, jícnu, tlustého střeva či prsní žlázy. Do 
přehledu prováděných výkonů rovněž patří zajímavé zákroky, které 
se týkají především operací v pohrudniční dutině. Rozvoj moder-
ních technologií umožňuje dobrá ekonomická situace nemocnice 
i nadšení lékařů pro medicínské novinky.

jen nejtěsnější okolí nádorů, takže nová technika 
představuje naději pro ty nemocné, kteří by jinak 
neměli šanci. 

Zákrok, který změní život
Když se zpotíme při sportu, například ve skupi-
ně stejně „orosených“ spoluhráčů, je to v pořád-
ku, pokud ale nadměrné pocení (hyperhidróza) 
ovlivňuje život člověka natolik, že i běžná pracov-
ní zátěž či pobyt v kanceláři přináší potíže, které 
dotyčného před ostatními diskriminují, stává 
se situace nepříjemnou. Přitom pocení je fyzio-
logický pochod, kterým se tělo ochlazuje a vy-

Nový přístroj pomáhá operovat
Zatím poslední novinkou na Chirurgické klinice je 
laserový přístroj pro operace nádorů plic. „Přístroj 
je výjimečný tím, že jeho parametry, vlnová délka 
a výkon jsou ideální pro operace plicní tkáně,“ po-
pisuje zástupce přednosty kliniky MUDr. Vladimír 
Špidlen. „Plicní tkáň je velmi křehká, protkaná céva-
mi a obsahuje vzduch. Paprsek laseru dokáže tkáň 
uříznout, zabránit úniku vzduchu z linie řezu a zá-
roveň zastaví krvácení.“ Naději proto představuje 
tento přístroj především pro nemocné, kteří  mají 
druhotné nádorové postižení plic, tedy že se na 
orgánu objevily metastázy původně jinde lokali-
zovaného nádoru. Až dosud byli většinou tito ne-
mocní závislí pouze na onkologické léčbě. „U pri-
márních nádorů musíme odstranit větší část plíce, 
to znamená plicní lalok, kdežto u sekundárních ne-
boli metastatických nádorů máme naopak snahu 
odebrat plicní tkáně co nejméně. Postačí odstranit 
pouze metastázu samotnou. Zkušenosti s přístro-
jem jsme získali na německé klinice v Löwensteinu. 
Příkladem úspěšné léčby byl pacient, kterému tam 
odstranili na čtyřicet metastáz,“ vysvětluje primář. 
Pokud by byl pacient operován klasickým způ-
sobem, kdy se metastáza vytíná klínovitě i s okrs-
kem okolní zdravé tkáně, při takovém počtu lo-
žisek by se podstatně změnšila celková funkční 
část jeho plic. Laserový přístroj umožní vypálit 

Místo až třiceticentimetrové jizvy přes celé bři-
cho jen pár stop po několika vpiších. To je jeden 
z výsledků unikátní operace, která se podařila 
týmu lékařů Chirurgické kliniky FN Plzeň letos 
v dubnu. Lékaři totiž provedli vůbec poprvé 
v západočeském regionu u 47letého pacienta 
laparoskopickou cévní rekonstrukci, tedy lapa-
roskopické zavedení náhrady břišní tepny a pá-

nevních tepen cévní protézou. Až dosud 
provádě-

měšuje při něm i řadu pro sebe škodlivých látek. 
Hyperhidróza může být důsledkem endokrinní 
poruchy i projevem celkového onemocnění 
organismu. Primární hyperhidróza představuje 
zvýšené pocení bez evidentní fyzikální příčiny. 
Postihuje především dlaně a podpaží. Lidé trpící 
hyperhidrózou mívají velmi vlhké ruce. I formál-
ní společenský pozdrav pro ně znamená pro-
blém, zanechávají otisky na všem, na co sáhnou. 
„Hyperhidróza se objevuje u mladých lidí krátce 
po pubertě. Jen výjimečně postihuje lidi středního 
a vyššího věku,“ potvrzuje Vladimír Špidlen.  
Pacienti s nemocí obvykle nejprve bojují sami, 
a to s pomocí na trhu běžně dostupných pro-
středků proti pocení. Dalším řešením je konzer-
vativní léčba u kožního lékaře s vekým výběrem 
moderních medikamentů. „V mnoha případech 
tato léčba zabere. Posledním řešením je operace. 
Rozhodně ale neoperujeme každého, kdo má pocit, 
že se hodně potí. Musí mít u kožního lékaře stanove-
nou diagnozu a vyčerpat všechny možnosti konzer-
vativní léčby,“ zdůrazňuje zkušený chirurg.
Tyto speciální operace provádí klinika od roku 
1995 a od té doby skončilo trápení desítek paci-
entů z celé republiky. „V hrudníku po obou stranách 
páteře probíhá nervový provazec, který se nazývá 
sympatikus. Mimo jiné aktivuje i činnost potních žláz. 
Jedná se o vegetativní nervstvo, které nelze vůlí ovliv-
nit. Při operaci kmen sympatiku odstraníme v určité 
délce a tím, že přestanou být potní žlázy stimulovány, 
pacienta problému zbavíme. Na sál přijíždí s mokrý-
ma rukama, a když ho ze sálu odvážíme, má je su-
ché,“ popisuje primář Špidlen. Negativní souvislostí 
operace je, že se pacient sice přestane nadměrně 
potit na rukou nebo v podpaží, ale začne se více 
potit na těle a na dolních končetinách. Operace 
trvá asi 40 minut a pacient zůstává v nemocnici 
obvykle dva až tři dny.              Text: Jana Kořínková 

li tento mimořádně složitý výkon výhradně kla-
sickou technikou – operací skalpelem. 
„Jedná se o velký úspěch, neboť laparoskopická 
cévní chirurgie představuje v současnosti na-
prostou špičku v oboru. Tým ve složení MUDr. Vi-
lém Kuntscher, Ph.D., MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.,  
a MUDr. Vladimír Veselý dokázal celou operaci 
provést za tři hodiny, přičemž obvykle tak složitý 
výkon trvá podstatně déle,“ říká prof. MUDr. Vladi-
slav Třeška, DrSc., přednosta Chirurgické kliniky.
Operaci musel podstoupit muž kvůli závažné ate-
roskleróze (kornatění). Při těchto potížích se na 
cévních stěnách usazují krevní tuky (zejména cho-
lesterol), které vytváří společně s vápníkem takzva-
né aterosklerotické pláty. Ty pak omezují průchod-
nost cév, což zhoršuje krevní zásobení těla a hrozí 
vznikem dalších vážných zdravotních potíží. Kom-

plikací choroby je uzávěr tepen zásobujících dolní 
končetiny s možnou následnou amputací nebo 
až smrtí nemocného. Aorta je největší tepnou 
v organismu, která vystupuje přímo z levé srdeč-
ní komory. Probíhá hrudníkem a břišní dutinou 
až do bederní oblasti, kde se dělí na dvě pánevní 
tepny. Vystupuje z ní v různých částech řada vět-
ví, které zásobují okysličenou krví všechny orgány 
těla. V případě zjištění aterosklerózy v břišní tepně 
je jedním ze způsobů léčby právě operace, při níž 
chirurg nahradí její část cévní protézou. 
„Každá laparoskopická operace je samozřejmě 
pro pacienta velkým přínosem, protože se zkracuje 
doba zotavování se po operaci. Pro operatéra je pak 
výzvou zvládnout mimořádně složitou techniku vý-
konu,“ upozorňuje profesor Vladislav Třeška. 
Laparoskopická cévní chirurgie je nejmladším 
oborem cévní chirurgie. 

Text a foto: Renata Jenšíková

Cévní náhradu získal pacient poprvé bez velké jizvy

MUDr. Vladimír Špidlen vyšetřuje pacientku

MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D.
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Nezištná pomoc, solidarita, dobrovolnost – to jsou základní principy, 
na nichž je založeno dárcovství krve, životodárné tekutiny, kterou 
dosud nedokáží moderní věda a technika plně nahradit. Právě na 
těchto ryze lidských vlastnostech díky dárcům krve vyrůstají největší 
úspěchy medicíny. Krevní transfuze totiž zachraňují životy jak při nej-
složitějších operacích, tak i při standardních operačních výkonech. 

Krev je vysoce spe-
cializovaná tělní te-
kutina, která přiná-
ší tkáním lidského 
těla kyslík a živiny, 
odvádí oxid uhli-
čitý a odpadové 
látky. Podílí se na 
obranyschopnosti 
organismu proti 
cizorodým látkám 
a na stavění krvá-

cení. „Poúrazové a pooperační ztráty krve, krevní 
choroby – vrozené nebo získané – způsobující 
nedostatečnou tvorbu krve, vyžadují podání od-
povídající náhrady. Lidská krev má být k transfuzi 
použita v případě, že nestačí alternativní léčba, 
například s použitím náhradních roztoků či sti-
mulace vlastní krvetvorby,“ vysvětluje MUDr. 
Růžena Herynková, primářka Transfuzního od-
dělení Fakultní nemocnice Plzeň (TO). „Vážné 
onemocnění či nehoda může postihnout koho-
koliv a kdokoliv z nás může potřebovat krev. Díky 
lidem, kteří se rozhodli stát se dárci krve, mohou 

být denně zachraňovány životy postižených,“ 
zdůrazňuje.
Dárcem krve se může stát člověk starší osm-
nácti let, který je v dobrém zdravotním stavu 
a neprodělal vážné onemocnění. „Proto je dár-
covství krve založeno na principech bezplatnos-
ti a altruismu. U těchto lidí máme totiž největší  
jistotu, že k nám skutečně přicházejí s přáním 
pomáhat druhým, nikoliv se obohatit a získat za 
darovanou krev peníze,“ říká MUDr. Jarmila Hru-
bá z TO. Při transfuzi se podávanou krví totiž do 
těla nemocného dostávají cizorodé látky, na 
které nemusí být jeho tělo připravené, a to jak 
z hlediska rizika možného přenosu infekce, tak 
u vnímavých jedinců i možnosti  negativního 
ovlivnění imunitního systému. Proto je každé 
podání krevní transfuze bráno jako rizikový 
úkon, který může mít vážné následky. „Krev 
všech dárců je samozřejmě testována na některá 
infekční, krví přenosná onemocnění, například 
AIDS, žloutenku B a C či pohlavní choroby. Přes-
to nelze riziko přenosu infekce eliminovat,“ uvádí 
Růžena Herynková. „Krev nemůže být ošetřena 
tak, aby byly viry a mikroorganizmy v ní obsažené 
zničeny, poněvadž používané metody současně 
ničí i červené krvinky. Pouze krevní deriváty, které 
se připravují z krevní plazmy ve zpracovatelských 
centrech, jsou ošetřeny tak, že je riziko in-
fekčního přenosu minimální,“ upřes-
ňuje primářka Herynková s tím, že 
veškerý zdravotnický materiál 
používaný na TO je jednorázový, 
takže nehrozí riziko přenosu jaké-
koliv infekce na dárce. 
TO Fakultní nemocnice Plzeň prová-
dí několik typů odběrů krve a krev-
ních částí. Jedná se o odběry 
takzvané plné krve a od-
běry speciální, při nichž 
se odebírají například 
krevní destičky, plazma 
a další. Ročně oddělení 
provede 16 tisíc odběrů 
v Plzni a v dárcovském 
středisku v Tachově. K to-
mu zpracovává přibližně 
tři tisíce krevních jednotek 
odebraných v Rokycanech, 

přičemž celá fakultní nemocnice spotřebuje 
ročně na 24 krevních jednotek. „Lidé, kteří daru-
jí krev u nás, pomáhají zejména obyvatelům na-
šeho kraje, pacientům fakultní nemocnice. Proto-
že se za posledních deset let spotřeba  krve v naší 
nemocnici minimálně zdvojnásobila, potřebova-
li bychom získat více nových dárců,“ upozorňuje 
doktorka Hrubá.
TO má nyní v registru dárců krve zapsáno na 
deset tisíc jmen lidí, kteří chodí pravidelně krev 
darovat. Odborníci považují za vhodné, pokud 
podíl dárců krve v populaci dosahuje čtyřech 
procent, avšak v Plzni je jejich počet o jedno 
procento nižší. 
Minimální interval mezi odběry je dva měsíce, 
přičemž muži mohou darovat krev čtyřikrát až 
pětkrát ročně, zatímco ženy jen třikrát. Rozpětí 
mezi dvěma odběry je závislé na zdravotním 
stavu dárce, jeho přání – krev je možné darovat 
i jednou nebo dvakrát ročně – a na aktuálních 
potřebách transfuzního oddělení, které v pří-
padě nutnosti žádá dárce uvedené v registru, 
aby se dostavili k mimořádnému odběru. 
Před každým odběrem i evidovaní dárci krve 
vyplňují speciální dotazník a podstoupí vyšet-
ření vzorku krve k posouzení hodnot krevního 
obrazu, sestra mu změří tlak, puls a tělesnou 
teplotu. „Dále vždy provádíme jaterní testy, tes-
ty na protilátky proti původci nemoci AIDS – viru 
HIV, syfilis, žloutenky typu C a proti původci  žlou-
tenky typu B. V případě pozitivní reakce v našem 
testu odebranou krev nepoužíváme a dárce na 
zjištěné potíže upozorníme. Při vyšetření před 
odběrem máme také vždy dost času popovídat 
si s dárcem. Proto mají naši pravidelní dárci krve 
velmi dobrý přehled o svém zdravotním stavu,“ 
popisuje Jarmila Hrubá.
Jako poděkování obdrží dárce krve poukázku 
v hodnotě 50 Kč na občerstvení, v den odběru 
má nárok na jeden den volna ze zaměstnání 
a při zpracovávání daňového přiznání si může 
na základě zvláštního potvrzení snížit mzdový 
základ pro výpočet daně o dva tisíce korun.

„Děkujeme dárcům krve jménem všech pří-
jemců, jejichž život byl zachráněn transfuzí 

– díky jedinečné pomoci jednoho člově 
ka druhému. Zvláště 

pak děkuje- 
me našim 
dárcům kr- 

ve, kteří ochot- 
ně přicházejí 
k odběru a re-

agují i na naše 
akutní výzvy při 

hrozícím nedostat-
ku krve,“ zdůrazňuje 

závěrem primářka 
Růžena Herynková.
S použitím podkladů 

TO FN Plzeň 
zpracovala Renata 

Jenšíková

Dárcovství krve, 
velká a nezištná pomoc

Před prvním odběrem:
TO požaduje potvrzení od ošetřujícího lé-
kaře o zdravotním stavu (bezplatný výpis ze 
zdravotní dokumentace). Speciální vyšetření 
nejsou nutná.
Co si vzít s sebou: 
- průkaz identity (občanský průkaz, cestovní 
pas)
- průkazku zdravotní pojišťovny
Životospráva před odběrem:
Večer – vyhnout se tučnému jídlu, nepít al-
kohol. Ráno – kdo je zvyklý snídat, měl by si dát 
lehkou snídani. Je dobré zvýšit příjem tekutin.
Množství odebrané krve: 
Přibližně 450 mililitrů  
Kontakt:
Transfuzní oddělení FN Plzeň, 
ul. 17. listopadu 12, Plzeň – Bory
Telefon střediska dárců krve: 377 402 818
Kdy je možné přijít k odběru:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek – 6.30 – 12.00 hod.
Středa – 6.30 – 17.30 hod.
Více informací:
http://www.fnplzen.cz/transfuzni_oddeleni.asp

MUDr. Růžena Herynková

Daniela Kochmanová ukazuje 
jednotku odebrané krve
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Pracovní výročí zaměstnanců FN Plzeň
KVĚTEN

35 let
Miloslava Hůrková, Transfuzní oddělení 

25 let
Lenka Rubášová, Ústav klinické biochemie 
a hematologie
Jaroslava Dragounová, Provozní oddělení 
– Lochotín, úsek administrativních činností

20 let
Ivana Homolková, Oddělení operačních sálů
Ivana Česalová, Klinika ortopedie 
a traumatologie pohybového ústrojí

ČERVEN
30 let

Jana Větrovcová, Ústav klinické biochemie 
a hematologie

25 let
Zdeňka Kvíderová, II. interní klinika

20 let
Marie Halířová, Klinika ortopedie 
a traumatologie pohybového ústrojí
Zdeňka Balková, Ústav klinické biochemie 
a hematologie

Marta Rajchlová, Gynekologicko-porodnická 
klinika
Stanislava Hanzalová, Klinika ORL
Eva Hnátíková, Klinika ORL

Zpracovala: Alena Zahálková, Oddělení personálního řízení a organizace
* Jde o přehled zaměstnanců FN Plzeň, kteří dovrší pracovní výročí (celkové doby zaměstnání) 20 až 45 let zde odpracovaných v měsících květen až červen 2008.

Zdravotníci se utkají ve střelbě
Tradiční Střelecký závod zdravotníků pořádají 
3. května na střelnici ve Starém Plzenci lékaři 
Anesteziologicko-resuscitační kliniky Fakultní 
nemocnice Plzeň, ředitelem je primář MUDr. 
Karel Svoboda. Soutěž začíná v 10 hodin a zú-
častnit se mohou zdraotníci – držitelé zbrojních 
průkazů. Střelci se utkají v kategoriích: akční 
střelba a terčová střelba z velkorážné nebo ma-
lorážné pistole či revolveru.                             (jen)

Kongres intenzivní medicíny
Druhý česko-slovenský kongres intenzivní medi-
cíny se uskuteční 4. – 6. června v plzeňském Park-
hotelu. Společně s ním se letos výjimečně, těsně 
před začátkem léta uskuteční také 13. Minářovy 
dny, které jsou věnovány ošetřovatelským postu-
pům v intenzivní péči.  Krom tuzemských specia-
listů jsou přizváni také zahraniční hosté. Kongres 
pořádá I. interní klinika, Anesteziologicko-resus-
citační a Česká společnost intenzivní medicíny. 
Více na www.csimkongres2008.cz                  (ren)

Chirurgové získali ocenění
Mimořádné  prestižní ocenění – Finlandia Prize 
– získala v březnu odborná práce prezentova-
ná MUDr. Jiřím Moláčkem, Ph.D., z Chirurgické 
kliniky FN Plzeň na světovém cévním kongresu 
v Chamonix ve Francii. Cena je udělována kaž-
doročně jedné práci přednesené autorem do 
40 let. „Jde o historický úspěch, protože vůbec 
poprvé za 26 let, kdy se tyto kongresy konají, ob-
drželo první cenu pracoviště pocházející z České 
republiky,“ těší se prof. MUDr. Vladislav Třeška, 
DrSc., přednosta Chirurgické kliniky. Oceněnou 
byla práce „Determination of adhesion mole-
cules as a marker for inflammatory response in 
animal serum with experimentally created abdo-
minal aortic aneurysm“ kolektivu autorů J. Mo-
láčka, V. Třešky, L. Holubce jr., J. Kobra.
Práce autorů V. Lišky, L. Holubce jr., V. Třešky, T. 
Skalického, A. Sutnara, S. Kormundy, M. Pešty, 
J. Fínka, M. Roušarové, O. Topolčana nazvaná: 
„Dynamics of serum levels tumour markers and 
prognosis of recurrence and survival after liver 

Fotbalové hvězdy se utkají pro dobrou věc
Atraktivní fotbalový zápas se připravuje do 
Štruncových sadů. V neděli 18. května od 
14.00 hodin se střetnou bývalí reprezentanti 
ČSSR se Starou gardou Viktorie Plzeň. Hlav-
ním smyslem charitativního utkání je přispět 
na dobrou věc – výtěžek zápasu bude věno-
ván ve prospěch Onkologického a radiotera-
peutického oddělení FN Plzeň. 
Myšlenka zorganizovat fotbalovou akci s dob-
ročinným podtextem se 
zrodila u současného 
šéfa Staré gardy Viktorie 
Milana Schejbala. „Na 
přípravě pracuji od loň-
ského listopadu. Oslovil 
jsem nejprve majitele 
a vedení FC Viktoria Plzeň 
a ve spolupráci s gene-
rálním manažerem klu-
bu Zdeňkem Kořínkem, 
sportovním manažerem 
Adolfem Šádkem a mar-
ketingovým manažerem 
Jaromírem Hamouzem 
následně všechny bývalé i současné hráče SG 
FC Viktorie Plzeň a bývalé reprezentanty ČSSR 
i sponzory. Velice mě potěšilo, že prakticky všich-
ni bez váhání přislíbili nezištnou pomoc, účast 
na akci bez nároku na jakoukoliv odměnu a část 
sponzorů přislíbila finanční i materiální pomoc,“ 

vysvětluje Milan Schejbal. Nápad Fakultní ne-
mocnice Plzeň podpořila. 
Na své si při utkání ve Štruncových sadech při-
jdou i diváci. Pro ně bude připravena tombola 
o zajímavé sportovní ceny, které věnovali bývalí 
i současní hráči ČSSR i Viktorie Plzeň. Fotbalové 
dresy a míče věnovaly do tomboly přední fotba-
lové hvězdy – například Petr Čech, Jan Koller, Ma-
rek Jankulovski, Jan Polák, Jaromír Blažek a Jan 

Laštůvka. Akce bude 
i mimořádnou příleži-
tostí získat v tombole 
originální suvenýry vě- 
nované národním muž-
stvem. A na koho se 
mohou diváci v Plzni 
těšit? Účast v Plzni v dre-
su Internacionálů ČR 
už potvrdili například 
Jan Stejskal, Petr Rada, 
Vítězslav Lavička, Josef 
Chovanec, Julius Bielik, 
Stanislav Levý, Stanislav 
Griga, Radim Nečas, 

Jaroslav Šilhavý, za Starou gardu Viktorie Plzeň 
by měli nastoupit mimo jiné Josef Čaloun, Jirka 
Sloup, Ivan Bican, Zdeněk Pleško, Miloš Paul, Edu-
ard Kubata, Jan Homola, Josef Kovačič a další. 
Vstupné bude dobrovolné. Přijďte se podívat, 
přijďte se pobavit, přijďte pomoci!       (hů,jen)

surgery for colorectal liver metastases“ (Anti-
cancer Research 2007, 27: 2861-2864) vyhrála 
cenu Ethicon Endo-Surgery 2008 udělenou za 
nejlepší práci mladých chirurgů České republi-
ky publikovanou v roce 2007 v domácím nebo 
zahraničním odborném časopise.
 
Interní klinika slavila úspěch
Cenu za nejlepší původní vědeckou práci získali 
na 28. mezinárodním sympoziu intenzivní péče 
a urgentní medicíny, které se konalo v březnu 

v Bruselu, specialisté z I. interní kliniky FN Plzeň. 
Práce (Coupled plasma filtration adsorption in 
peritonitis-induced porcine hyperdynamic 
septic shock) se zabývá léčbou septického 
šoku pomocí metody párové plazmafiltrace 
a adsorpce, která z těla odstraňuje toxické lát-
ky, produkované během těžkých infekcí a jejími 
autory jsou R. Sýkora, J. Chvojka, A. Kroužecký, 
J. Raděj, V. Varnerová, T. Karvunidis, I. Novák a 
M. Matějovič. Z celkového počtu 541 prací bylo 
oceněno pět nejlepších.                                    (jen)

Nenechte si ujít!
Internacionálové ČSSR – Stará garda 

Viktoria Plzeň
Městský stadion Štruncovy sady

neděle 18. května 2008 od 14.00 hodin
Bohatá divácká tombola!

Výtěžek utkání získá 
Onkologické a radioterapeutické 

oddělení FN Plzeň
Darový účet: 19-509 464/0600, 

var. symbol 2191
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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-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


