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Vážení přátelé,

těší mne, že Vás mohu již letos podruhé provést Naší nemocnicí.
Kromě tradičních rubrik Vám přinášíme 4 strany, které popisují mno-
haleté působení naší paní ředitelky ve FN. Při jejich čtení si většina  
z nás uvědomí, co se za posledních 17 let podařilo  vybudovat a jakou 
nezapomenutelnou stopu Ing. Jaroslava Kunová ve Fakultní nemocnici  
Plzeň zanechá.

Představíme Vám rehabilitační obor v celém jeho rozsahu a nabíd-
neme zajímavou reportáž z  návštěvy Anesteziologicko-resuscitační 

kliniky. V rubrice Lékaři trochu jinak Vás seznámíme s lékařem Ortopedické kliniky a jeho zají-
mavou sportovně-lékařskou kariérou. V článku Ženy léčí ženy představíme práci lékařek, které 
v mammologické poradně Chirurgické kliniky navracejí klidné noci mnoha ženám.

V  rozhovoru  s IT odborníkem  nahlédneme do světa této techniky ve fakultní nemocnici 
a v dalším příspěvku jsme zabrousili i na tenký led sexuálních dysfunkcí. Neopomněli jsme 
dietologické okénko, novinky, a nebudou chybět nové dobré skutky ve prospěch malých  
i velkých pacientů FN Plzeň. 

V rámci informací o rehabilitačním oboru stručně představíme jednu z léčebných metod, 
tzv. Vojtovu metodu,  a zmíníme  pár vět o jejím autorovi, doktoru Václavu Vojtovi. 

Tohoto světově uznávaného odborníka jsem znala osobně, byl to bratr mého dědečka. Byl 
kmotrem mého tatínka a dalších jeho bratrů a toto po-
jmenování mu zůstalo. Chtěla jsem se před časem ze-
ptat mého dědy na kmotra Vojtu, zavzpomínat  na  je-
jich dětství nebo období dospělosti, kdy doktor Vojta 
na světových odborných lékařských fórech dostával 
ocenění za výsledky svého zcela unikátního rehabili-
tačního působení, a přitom nemohl navštěvovat svůj 
rodný dům. Chtěla jsem posbírat a naskenovat spo-
lečné fotografie, chtěla, chtěla… Před několika týdny 
dědeček zemřel a už se nemohu zeptat, nedostanu 
fotografie, nenapíšu článek s původním nápadem.

Tak alespoň vzpomeňme na všechny, kteří nás již 
opustili a my se jich nestačili na spoustu zajímavých  
a důležitých informací zeptat. Poučme se z pravdivosti 
rčení  - Co můžeš udělat hned, neodkládej na zítřek.

Za celou redakční radu Vám všem přeji krásné pro-
žití tohoto léta, v rodinné a osobní pohodě, a  pokud 
možno ve zdraví  a bez úrazů.

Mgr. Gabriela Levorová
tisková mluvčí FN

Milí přátelé,

nastoupilo léto a všichni si plánujeme nadcházející období. Jistě pro Vás není novinkou,  
že končím ve funkci ředitelky FN Plzeň.

V tomto časopise se společně potkáváme od roku 2006, ale s některými z  Vás jsme na 
jedné nemocniční lodi již  16,5 let. Když jsem v roce 1998 nastupovala do naší nemocnice  
na pozici ředitelky, stál přede mnou, a nejen přede mnou, nelehký úkol. Dostat velkou ne-
mocnici z finančního krachu a zajistit kvalitní zdravotní péči pro obyvatele celého regionu. 

Postupnými kroky, které byly určitě často bolestivé a stály dost sil a odříkání, se nám 
společně podařilo z  FN Plzeň vybudovat zdravotnické zařízení, které má zdravé základy, 
přebytkové hospodaření a spokojené pacienty. Při zpětném ohlédnutí bychom určitě našli 
okamžiky, kdy se něco nepodařilo, ale přesto si troufám říci, že toto období bylo požehna-
né. Pro nás pro všechny. Díky společné spolupráci a vzájemnému pochopení vedení ne-
mocnice s  vedoucími pracovníky jednotlivých klinik a oddělení se nám podařilo vybudovat 
špičkové zařízení světové úrovně.

Děkuji Vám všem za spolupráci, protože bez Vás by naše společné výsledky nebyly tako-
vé, jaké jsou. Jsem pyšná na to, co se nám společně podařilo vybudovat.

Bylo mi ctí s Vámi prožít mnoho pracovních let a věřím, že se budeme společně potkávat  
i mimo nemocniční areál.

Ing. Jaroslava Kunová
ředitelka FN Plzeň

Sladký dárek  
od spokojené pacientky

Foto: Bratři Václav a Jan Vojtovi

Krásné léto přeje 
všem Naše nemocnice

Fakultní nemocnice Plzeň je dlouhodobě sta-
bilní a  zároveň stále se rozvíjející nemocnice, 
jejímž krédem je odborně léčený, vyléčený 
a zároveň spokojený pacient. 

Vážíme si důvěry našich pacientů a  snaží-
me se o to, abychom i nadále byli nemocnicí, 
ve které spojení nových léčebných metod a lid-
ského slova dokáže vracet zdraví, někdy dělat 
i malé zázraky. 

Tento nádherný dort dostali zdravotníci He-
mato-onkologického oddělení od  spokojené 
pacientky s velkým poděkováním.
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Kapela Kryštof  
hrála dětem 

Hudební skupina Kryštof ve  středu  
26. 3. 2014 předala Hemato-onkologické-
mu oddělení Dětské kliniky FN Plzeň šek 
s částí výtěžku z charitativní akce, která se 
konala koncem loňského roku. 

Od  24. října do  14. prosince 2013 si 
mohli fanouškové skupiny Kryštof na   
iDNES.cz stáhnout nejnovější koncertní 
DVD (koncertní film, kde se písničky pro-
línají s  dokumentárními pasážemi) z  vy-
prodaného turné kapely k  albu Inzerát 
a koupí tohoto alba přispívali na společný 
charitativní projekt kapely Kryštof a Nada-
ce Agrofert. Další částí sbírky byla dražba 
vstupenek na  unikátní akustický koncert 
a dražba tzv. Koncertu doma. 

Jak vzpomíná frontman Richard Krajčo: 
„I když si naši fanouškové mohli zmíněné al-
bum stáhnout zdarma, stažený koncert lidé 
platili a společně s Nadací Agrofert se nám 
podařilo vybrat skoro 3 miliony korun.“ 

MUDr.  Tomáš Votava, vedoucí lékař 
dětské Hemato-onkologie převzal od sku-
piny Kryštof šek v hodnotě 400 tisíc korun 
a hudebníci zahráli dětem sérii nejoblíbe-
nějších „kryštofáckých“ hitů. 

Děti, jejich rodiče a  zaměstnanci byli 
nadšeni úžasnou atmosférou, která se pro-
línala celým minikoncertem v  prostorech 
dětské kliniky, a Fakultní nemocnice Plzeň 
velmi děkuje fanouškům a všem ostatním, 
kteří se podíleli na tomto jedinečném cha-
ritativním projektu. 

Návštěva z obrazovky
Známé herecké tváře, a zároveň produ-

centi pořadu Jak na ryby, Rudolf Hrušínský 
a Pavel Tomi navštívili 15. května 2014 dět-
ské Hemato-onkologické oddělení. 

Přišli si s  dětmi popovídat o  rybaření, 
o přírodě, o jejich velkých dětských snech 
a zároveň se touto návštěvou snažili o roz-
ptýlení malých pacientů při jejich dlouhé 
intenzivní léčbě. Na oba pány se těšili To-
mášek, Adámek a  nejnáruživější malý ry-
bář, 6letý Bártík. 

Po chvilce úvodního ostychu byli velcí 
i  malí rybáři u  dětského stolečku rovno-
cennými znalci přírody. 

Bártík zbožňuje rybaření, zajímá ho 
vše o  rybách, hadech, pavoucích a  vše-
lijaké různé havěti. 5letý Tomík má 
také rád rybaření, včetně všeho ostat-
ního, co se odehrává v  přírodě nebo 
na  zahradě, a  Adámek, kterému jsou  
4 roky, má velkou vášeň - zvířátka všeho 
druhu, hlavně dinosaury. 

Moc děkujeme oběma hostům za jejich 
návštěvu. Děti o rybářích z televize mluvily 
ještě několik dalších dnů. 

Klauniáda  
se moc líbila

Úterní odpoledne 3. června 2014 na  Re-
laxační zahradě Dětské kliniky FN Plzeň bylo 
plno barevných hraček, halasného smíchu, ve-
selých dětských očí a klaunů s  tradičními čer-
venými bambulkami na nose. Zdravotní klauni 
přivezli dětem zábavné odpoledne jako malý 
dárek ke Dni dětí, které probíhalo na zahradě 
ve dvou blocích. První setkání bylo pro hema-
to-onkologické děti a druhé pro pacienty Dět-
ské kliniky a  dalších oddělení, která umožnila 
dětem opustit nemocniční pokoje.

V  závěru odpoledne probíhala klauniáda 
i na odděleních, kde jsou děti upoutáni na lůž-
ko a nemohly se zúčastnit zahradní klauniády.

Nezisková organizace Zdravotní klaun při-
náší radost a  humor hospitalizovaným dětem 
ve fakultní nemocnici již několik let. Speciálně 
vyškolení zdravotní klauni napomáhají ke zlep-
šení psychiky malých pacientů a zároveň k je-
jich snadnějšímu a rychlejšímu uzdravení.

Moc děkujeme klaunům, kteří přijeli potěšit 
naše malé pacienty a  zároveň posíláme velký 
dík celé neziskové organizaci za to, jakým způ-
sobem pomáhají nemocným lidem. 

Děti dětem 

Žáci z 28. Základní školy, Rodinná 39, Plzeň 
– Lobzy zorganizovali sbírku hraček a dětských 
knížek pro děti, hospitalizované na dětských od-
děleních FN Plzeň. 

Velmi iniciativně zapojili celé své okolí a ka-
marády a  podařilo se jim nashromáždit více 
než 120 kg hraček a  knih, které pod vedením 
paní ředitelky Mgr. Bc. P. Jedličkové slavnostně 
předaly dne 30. 4. 2014 zástupcům Fakultní ne-
mocnice Plzeň. 

Hospitalizované děti měly z velkého množ-
ství knih a  hraček obrovskou radost, a  naše 
společnost může být pyšná na novou generaci 
malých lidiček s velkým srdíčkem a evidentně 
vynikající výchovnou činnost pedagogického 
sboru uvedené školy. 

Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA 
náměstkyně ředitelky FN Plzeň  

pro ošetřovatelskou péči

Projížďky i dárky
Zaměstnanci dětské Hemato-onkolo-

gie FN Plzeň stále myslí na své malé paci-
enty, kteří jsou vlastně jejich kamarády. 

Společně s nadací Můj nový život a au-
tosalónem Porsche připravili v rámci Me-
zinárodního dne dětí malým i větším, on-
kologicky nemocným pacientům, mnoho 
zajímavých zážitků a hezkých dárků v rám-
ci akce Den s Porsche. 

Tato akce se konala již druhým rokem 
a  letos se uskutečnila ve  středu 28. květ-
na v prostoru autosalonu Porsche na Bor-
ských polích.

Pro děti, které nejsou momentálně 
v intenzivní nemocniční léčbě, byly připra-
veny projížďky nádhernými auty, občerst-
vení a spousta zábavy. Děti také mohly na-
vštívit kreativní stanoviště, a co si vyrobily, 
to si odnesly. A  protože na  vše dohlíželi 
klauni, byla nálada ještě veselejší. 

Zajímavé akce pro malé pacienty...
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Sedmá určuje den
Před sedmou ranní je na  chodbě před 

seminární místností KARIM velmi čilý ruch. 
Lékaři této kliniky se scházejí na ranním hlá-
šení. Usedají do lavic jako ve třídě, za katedru 
přednosta KARIM doc.  MUDr.  Eduard Kasal, 
CSc. Každý z  nich úderem sedmé postupně 
poreferuje o nemocných, které ten den čeká 
operace. Upozorní na  možné komplikace, 
vyplývající z jejich zdravotního stavu. „Paní X 
je závažně nemocná, léčí se pro těžkou epilep-
sii. Po  výkonu na  Gynekologicko-porodnické 
klinice bude vzhledem k jejímu stavu i rozsahu 
operace nutný překlad na  KARIM,“ říká napří-
klad jeden lékař a přidává rovněž informace 
o dalších osmi pacientkách, které budou ope-
rovány. 

Pak jsou probírány další operační sály: 
Z  oblasti neurochirurgie například čeká ná-
ročná operace paní s  nádorem mozku či 
řidiče, kterého přivezli večer po úrazu. Z dal-
ších plánovaných operací to bude mimo jiné 
čtrnáctidenní dítě, které podstoupí operaci 
neprůchodnosti střev. Dvaasedmdesátile-
tou pacientku čeká ortopedická operace. 

„Je po  několika operacích,“ říká anesteziolog, 
který se jí bude věnovat a následuje dlouhý 
výčet jejích chorob, ke  kterým je nutné při 
anestezii přihlížet. 

Pokračují hlášení o dalších a dalších přípa-
dech, které jsou na dnešním rozpisu operací. 
„Jak jste viděla, probrali jsme všechny případy, 
lékaři upozornili na  možné problémy a  na  to, 
kteří operovaní pacienti mohou eventuálně 
po  operaci vyžadovat péči na  JIP. Lékaři, kteří 
sloužili v noci, rovněž referují o tom, co se udá-
lo v  minulých hodinách. Zabezpečujeme 23 
anesteziologických pracovišť, někdy je potřeba 
aktuálně přestavět operační programy. Je toho 
zkrátka hodně, co na ranním hlášení zazní před 
tím, než se lékaři rozejdou na  všechna praco-
viště. Část našich pracovníků působí v borském 
areálu, kde zajišťují po anesteziologické stránce 
operace dalších operačních oborů jako ORL, 
urologie či operace plic, tam probíhá obdob-
né ranní hlášení. Ročně provedeme na 23 000  
anestezií,“ informuje mě na závěr ranního hlá-
šení Eduard Kasal a předává mne MUDr. Len-
ce Haidingerové, která mne doprovodí na své 
pracoviště, lůžkové oddělení KARIM.

Devět těžkých případů
Na  lůžkovém resuscitačním oddělení KA-

RIM se vzápětí odehraje předávání noční služ-
by lékařům, kteří přišli do práce. Vedoucí lékař 
oddělení MUDr.  Marek Hlucký spolu s  kolegy, 
kteří zde pracují, obejdou všechny pokoje, a lé-
kař, který sloužil v noci, MUDr. Jan Zatloukal, je 
informuje o všem, co se během včerejšího od-
poledne a noci událo. V prvním pokoji leží, ob-
klopení péčí personálu, 2 pacienti. Jeden z nich 
je mladý řidič automobilu, kterého přivezli 
v noci. „Od záchranné služby, která ho na Emer-
gency ve  dvě ráno přivezla, dostal krystaloidy 
a koloidy, po přijetí plasmu a krev. Má zlomeninu 
pánve, ránu na hlavě a na bradě,“ informuje Jan 
Zatloukal, a Marek Hlucký se vyptává na další 
podrobnosti ošetření. Lenka Haidingerová pře-
chází k počítači, kontroluje zapsané údaje. 

V dalším pokoji se z bezvědomí probírá je-
den ze dvou pacientů. Lékař s ním komunikuje. 
Stav druhého se však v noci zhoršil. Je obklope-
ný vaky s krví, infusními roztoky, farmaky, a Jan 
Zatloukal popisuje, jaké problémy tu museli 
v předešlých hodinách řešit.

Stejně to probíhá i v dalších pokojích. „Pře-
vzal jsem informace od  kolegy, který měl včera 
službu, o všech devíti pacientech, kteří leží na na-
šem oddělení. Nemělo by nic uniknout, záznamy 
jsou jak v  počítači, tak v  papírové formě. Doku-
mentace se pečlivě vede o  každém pacientovi. 
Vážné jsou všechny případy, ale nejzávažnější je 
ten poslední, kterého se ještě nepodařilo stabili-
zovat, jeho stav se komplikuje,“ shrnuje Marek 
Hlucký. 

Když jsem před několika lety podstoupila určitou nutnou operaci, navštívil mne vpodvečer před dnem 
D na pokoji příjemný starší lékař, představil se jako anesteziolog, který mně druhý den podá narkózu. 
Vyptal se na všechny mé zdravotní potíže, léky, které pravidelně beru a s úsměvem se rozloučil. Se stejným 
úsměvem mne pak uvítal, když mne přivezli na sál. Usínala jsem s pocitem, že všechno dobře dopadne. 
A dopadlo. O hladký průběh operace se zasloužili nejen výborný kolektiv chirurgů, ale i lékař-anesteziolog 
se sestrou, kteří hlídali, abych nejen dobře spala, ale má tělesná schránka fungovala během operace co 
nejlépe. Pracovníci Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny však zabezpečují mnohem více 
úkolů než jen hladký průběh operací.

Nejsou kouzelníci, ale sehraný tým  
špičkových profesionálů
Návštěva Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní 
medicíny (KARIM), dříve ARK



 Naše nemocnice 5

Každá operace s plným s nasazením
Ujímá se mne zkušený anesteziolog 

MUDr. Josef Vondráček, který má ten den do-
zor nad všemi operačními sály. Dozvídám se, 
že miminku budou operovat bříško, protože 

má poruchu střevní průchodnosti. „Musíme 
ho po přípravě neonatologem uspat, zajistit in-
tubací a bezpečně převést přes operaci. Potom si 
ho vezmou do péče neonatologové na jejich JIP. 
Operace je samozřejmě velmi šetrná, trvat může 
třeba dvě hodiny,“ prozrazuje. MUDr.  Kateřina 
Musilová, kterou pak poprosím o  pár slov, 
není kmenový lékař ARK. „Jsem tu na  pět let 
´na zkušené´ do atestace, pak se vrátím na zá-
chrannou lékařskou službu,“ vysvětluje. (Ta-
kových lékařů je na  ARK neustále celá řada). 
Seznamuje mne pak s přípravou další dnešní, 
velmi náročné operace, karcinomu pankre-
atu 56letého muže. „Kromě celkové anestezie 
se pacientovi zavádí katétr v  oblasti páteřního 
kanálu pro epidurální analgezii. Ta bude zajiš-
ťovat analgezii nejen během, ale i po operačním 
výkonu. Po  operaci se tímto katétrem podávají 
léky proti bolesti, což zlepšuje komfort nemoc-
ných a urychluje to jejich mobilizaci a rehabili-
taci. Na  oddělení mu pak mohou díky tomuto 
katetru rovněž podávat léky proti bolesti. Dělá 
se to kromě operací pankreatu rovněž u operací 
hrudníku, někdy u operací jater, velkých resekcí 
a podobně,“ prozrazuje ještě Kateřina Musilo-

vá a  vzápětí se domlouvá se sestrou, co teď 
bude dál pro svou práci potřebovat. Ještě roz-
mlouvá s pacientem, který během pár vteřin 
usíná. 

Pokračujeme rovněž na sál, kde velký neu-
rochirurgický operační tým provádí operace 
mozku. „Na  otevření lebky, což je nesmírně bo-
lestivý zákrok, je pacient v anestezii, poté, když je 
operován vlastní mozek, kdy se vyjímá například 
jako v  tomto případě nádor v  oblasti, kde jsou 
důležitá centra, musí se během operace pacient 
probudit, lékaři s  ním komunikují. Uskutečňují 
se tak velmi náročné výkony v blízkosti řečových 
nebo motorických center, a proto, aby centra ne-
byla postižená, se při vědomí kontroluje účinek 
operačního zákroku. Pacient musí komunikovat 
a  provést náležitý motorický pohyb. V  tomto 
případě jsou tu tři anesteziologové se sestrou, 
početný tým neurochirurgů a  elektrofyziologo-
vé, kteří vyšetřují mozkové potenciály, specialisté 
na  zobrazovací metody, kteří pomáhají určit lo-
kalizaci nádoru,“ vysvětluje David Lukeš. 

zítra plánovanou operaci a mohou sem dojít. 
Jsou mezi nimi takoví, kteří jsou vzhledem 
k  závažným komplikujícím onemocněním 
na  svou operaci dlouhodobě připravováni, 
přicházejí dříve s tím, že se domluvíme na pří-
pravě, speciálních vyšetřeních, tak aby se 
jejich stav před operací optimalizoval,“ říká 
přednosta doc.  Eduard Kasal, který mne 
sem doprovází, abych místo ve  spletitých 
chodbách rychle našla. „Za  těmi druhými, 
kteří přijít nemohou, chodíme na  kliniky 
a oddělení v rámci celého lochotínského are-
álu. Obdobné je to na Borech“, doplňuje ho 
MUDr. Roman Kučera, který v  jedné z am-
bulancí pracuje. 

Před ambulancemi je prosklená míst-
nost, kde dipečerka řídí odchod pacientů 
z čekáren do ambulancí tak, aby pacienti co 
nejméně čekali. 

V ambulancích s nimi lékaři KARIM pro-
berou všechny výsledky vyšetření, případ-
ně se dohodnou na  nějaké speciální pří-
pravě, dalších vyšetřeních a stanoví režim, 
který by pacienti měli do operace dodržo-
vat, aby rizika s  anestezií spojená byla co 
nejmenší. „Denně je zde kolem třiceti pacien-
tů, jsou ze všech operačních i  neoperačních 
oborů. Je to hodně náročné,“ říká Roman Ku-
čera. „Anestezii podáváme i pro neoperační, 
diagnostické výkony, zejména u dětí, protože 
jednak musí být v klidu a jednak lépe vyšetře-
ní tolerují. Jedná se například o magnetickou 
rezonanci, endoskopická, gastroskopická vy-
šetření,“ dodává Eduard Kasal a odvádí mne 
další poměrně dlouhou cestou na další pra-
coviště KARIM, Centrum pro léčbu bolesti.

Následovat bude další rutinní práce, kterou 
tu lékaři a pečlivé sestry provádějí každý den. 
Vyšetření, diagnostika, hygiena, nutné zákroky. 
V  11 je vizita, na  tu přijde i  přednosta kliniky 
Eduard Kasal. Lékaři znovu prodiskutují všech-
ny pacienty, a projdou všechny nemocné, aby 
posoudili nové informace o  jejich zdravotním 
stavu a zajistili vše potřebné. 

Přecházím na Centrální operační sály. 

Anestezie je velká věda
Při operaci, kterou jsem před pár roky 

absolvovala, jsem samozřejmě nemohla 
sledovat, co všechno se kolem mne děje. 
Anesteziologická sestra Petra Míčková spo-
lu s  lékaři - anesteziology na  centrálních 
operačních sálech mi tentokrát, při přípra-
vě tohoto článku, byli výbornými průvodci.

Na  patře, kde se nacházíme, je šest 
operačních sálů a ve spodním patře ope-
račního traktu rovněž šest, z  toho dva 
kardiochirurgické. Před každým sálem je 
přípravna, kde jsou připravené anestezio-
logické přístroje a zařízení. Každé ráno se 
musí otestovat, zkontrolovat, aby byly na-
prosto spolehlivé, funkční a  průběh ane-
stezie byl hladký. „Anestezie je velmi široký 
obor, musíme mít znalosti z různých oborů, 
protože každý výkon má svoje specifika. Ane-
steziologická sestra spolupracuje s  lékařem 
anesteziologem, který je zodpovědný za ane-
stezii, a my, anesteziologické sestry, jsme zod-
povědné za to, aby všechny pomůcky a  léky 
byly náležitě nachystané, a  anestezie měla 
hladký průběh,“ zdůrazňuje Petra Míčková. 

Sanitář přiveze pacienta, sestra zave-
de kanylu, napojí pacienta na  monitor. 
Pacient je uspán a  převezen na  operační 
sál, kde už je nachystaná operační skupi-
na a  provede operační výkon. „Důležité je 
zajištění dýchacích cest, žilních vstupů, kom-
pletní monitorace pacienta během anestezie. 
Monitorace zahrnuje EKG, saturaci kyslíkem, 
tedy sledování, zda se krev okysličuje. V  ně-
kterých případech se provádí kanylace arté-
rie a přes speciální set napojený na monitor 
můžeme invazivně měřit krevní tlak. Nebo 
měříme tlak klasickou manžetou. Vše se od-
víjí od typu operačního výkonu, který pacient 
podstupuje a jeho celkového stavu,“ vysvět-
luje Petra Míčková.

Kolem jednoho z operačních sálů, kde 
probíhá operace malého chlapce, přechá-
zíme do přípravny dalšího sálu, ve kterém 
se odehraje operace malého miminka. 

Než se rozloučíme, ptám se, jak dlouho 
Petra Míčková na oddělení pracuje: „15 let. 
Je to hezká práce a jsem šťastná, že ji dělám. 
Máme výborný kolektiv, což je velmi důležité 
při tak náročné práci.“ 

Všechno, co je potřeba vědět
Před plánovanými operacemi, pokud 

jsou mobilní, přicházejí pacienti do  anes-
teziologických ambulancí KARIM v přízemí 
vchodu C. „V čekárnách vidíme ty, kteří mají 

Neustálá bolest, která ničí
Když malé dítě zakopne a  upadne, pofou-

káme mu rozbité kolínko a  říkáme - neboj, 
než vyrosteš, tak se to zahojí a bolet přestane. 
Co ale říci dospělému, který má den za dnem 
úpornou, nesnesitelnou bolest, která nemizí? 

Pacienti, kteří přicházejí do Centra pro léč-
bu bolesti KARIM chodili k praktickým lékařům, 
k  neurologům, k  revmatologům, navštěvovali 
pracoviště chirurgie, ortopedie, mají za sebou 
různé operace a bolest je neopouští. Setkávali 
se s  tím, že jim lékaři nevěřili. Pak se divte, že 
jsou nedočkaví, nervózní.

S  tím, že jsou mnohdy až agresivní, mají 
zkušenost jak 4 zdravotní sestry, 3 lékaři, psy-
choložka a  sanitárka, kteří tu pracují. Jedna-
jí s  nimi velmi vstřícně a  rovněž uspořádání 
celého pracoviště, které mají k  dispozici, je 
řešeno tak, aby jednotliví objednaní pacienti 
měli pokud možno soukromí: Z  čekárny vede 
dlouhá chodba. „Na té, jak vidíte, jsou po jedné 
straně dveře do recepce, dveře do ordinací lékaře, 
psycholožky, pracoviště pro laserovou terapii, tři 
pokoje denního stacionáře. Židle jsou rozmístěny 
po druhé straně chodby vedle sebe a snažíme se, 
aby čekající nerušili jeden druhého,“ říká staniční 
sestra Bc. Věra Boušová. V  kartotéce jich mají 
na  1200 z  širokého regionu. „Denně přichází 
zhruba 40 pacientů do ambulancí, na stacioná-
ři se jich vystřídá 8-9, dvakrát týdně provádíme 
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a rovněž jim selhává krevní oběh,“ vypočítá-
vá vedoucí lékař Emergency. 

Čtvrté lůžko v  místnosti je speciální, 
umožňující očistu nemocného, u  intoxiko-
vaných zde provádíme výplachy žaludku. 

„V případě, že by najednou přivezli paci-
entů více, než je lůžková kapacita  zákroko-
vého sálu, máme ještě záložní sálek s další-
mi dvěma vybavenými lůžky. A přidat k nim 
lze ještě další. Nemusí to být ani hromadná 
nehoda, ale často se stává, že z různých míst 
regionu přiveze záchranná služba naráz 
nebo v  krátkém časovém úseku třeba 4-5 
lidí, které musíme zajistit paralelně, protože 
jejich léčba nesnese odklad,“ potvrzuje Ro-
man Bosman.

„Pracujeme s novými technologiemi a re-
suscitačními technikami. Takže je například 
možné ve  spolupráci s  komplexním kardio-
vaskulárním centrem napojit nemocného 
po zástavě oběhu nebo při těžkém podchla-
zení na  mimotělní oběh a  tím mu dát větší 
šanci na přežití.“ 

Roman Bosman tu za běžného provozu 
pracuje sám spolu s jednou sestrou a sanitá-
řem. Pokud přivezou více pacientů, mateř-
ská klinika zabezpečí další personál z ane-
steziologického úseku i z lůžkové části, kdo 
není vázán jinou činností, kterou nemůže 
opustit, musí posílit tým Emergency. Stejné 
je to mimo běžnou pracovní dobu. „Musí 
to být ti nejzkušenější, s velkým medicínským 
rozhledem, protože kromě pacientů přiveze-
ných záchrannou službou zabezpečujeme 
rovněž konziliární činnost, nestabilní nemoc-

né na  CT, na  pracovišti 
intervenční kardiologie 
a při dalších invazivních 
výkonech, např. ve spo-
lupráci s  hematoonko-
logy, gastroenterology, 
traumatology,“ shrnuje 
vedoucí lékař. 

Reportáž na Klinice anesteziologie, resusci-
tace a intenzivní medicíny tedy končí tam, 
kde pobyt na ní v řadě případů začíná. Ni-
kdo z nás jistě netouží po tom stát se paci-
entem této kliniky, ale odcházím s pocitem, 
že pokud by se tak stalo, bylo by o mne či 
mé blízké dobře postaráno…

Jana Kořínková

FN Plzeň obhájila 
certifikát kvality

Ve  dnech 21. 5. - 22. 5. 2014 probíhal 
ve  FN Plzeň externí audit plnění požadav-
ků normy ISO 9001:2008 a  hodnotících 
standardů kvality a  bezpečí podle vyhlášky  
č. 102/2012 Sb. 

Externí auditoři společnosti Tayllor&cox, 
s.r.o. a společnosti e-ISO, a.s. shledali systém 

řízení kvality plně funkční na všech auditova-
ných pracovištích a ocenili odpovědný a ak-
tivní přístup všech zainteresovaných zaměst-
nanců v jeho udržování a rozvíjení. 

Za silné stránky vyhodnotili projekt kon-
tinuální péče o  nedonošené novorozence, 
e-learningové vzdělávání zaměstnanců, pro-
vádění vlastních interních auditů na  zdra-
votnických pracovištích, které jsou zaměře-
né na  problémové oblasti, komplexní péči 
o pacienty s cévní mozkovou příhodou, ná-

slednou péči o tyto pacienty včetně péče re-
habilitační a projekt ergodiagnostiky ve spo-
lupráci s  Úřadem práce. Dále ocenili oblast 

controllingu a  ekono-
miky – plánování a kon-
frontace přání s realitou, 
což svědčí o  finančním 
zdraví FN Plzeň. 

Mgr. Nina Müllerová 
Centrum řízení kvality

zákroky na  operačním  sálku, který je umístěný 
přes nemocniční chodbu,“ vysvětluje ještě Věra 
Boušová.

Vedoucí lékař tohoto pracoviště - Centra 
pro léčbu bolesti Kliniky anesteziologie, re-
suscitace a  intenzivní medicíny FN Plzeň je 
MUDr. Jan Lejčko, který je též místopředsedou 
Společnosti pro studium a léčbu bolesti. „Naše 
hlavní role je v  tom, nabídnout pacientům vari-
antu úlevu od  bolesti, kterou základní lékařské 
obory již nedokáží zprostředkovat, protože vy-
čerpaly své možnosti. Používáme celé spektrum 
postupů: farmakologické, nefarmakologické, in-
vazivní a jejich kombinace. Hlavní doménou jsou 
léky, celá škála analgetik včetně opioidů. V  po-
slední době jsme rozšířili naše možnosti zavede-
ním specializovaných zákroků, jako jsou např. 
neuromodelační techniky. Rozšířili jsme výrazně 
protibolestivé intervenční postupy, při nichž pou-
žíváme radiofrekvenční techniky. Tímto směrem 
se specializujeme. Tyto postupy přinášejí dlouho-
době i ekonomický prospěch, protože pacient ne-
potřebuje drahé léky,“ seznamuje se současnou 
situací. 

Plzeňské Centrum pro léčbu bolesti KARIM 
bylo jedno z prvních svého druhu v republice. 
Jan Lejčko je rád, že díky výsledkům, jež pro-
kazuje, se pozice tohoto pracoviště v rámci FN 
Plzeň upevnila. „Musíme však stále o  své místo 
bojovat, ale řekl bych spíše celorepublikově, smě-
rem ke zdravotním pojišťovnám. Je pravda, že al-
geziologie je mladý obor a vstupy jsou skutečně 
nákladné. Ale průzkumy ukazují, že chronickou 
bolestí trpí až pětina evropské populace. Ve  vy-
spělých zemích proto moderní postupy léčby bo-
lesti nikdo nezpochybňuje.“ 

Nemocní psychicky zdeptaní chronickou 
bolestí a dlouhodobou léčbou v intenzivní péči 
potřebují často i pomoc psychologa. Proto ne-
dílnou součástí týmu KARIM jsou i dvě psycho-
ložky, bez jejichž spolupráce je péče o  těžce 
nemocné dnes již těžko představitelná.

Jde o život!
Nejdříve je zdálky slyšet slabé kvílení si-

rény, nervy drásající zvuk sílí, pak plzeňskou 
ulicí proletí žlutá sanitka. Auta se rozestu-
pují, chodci zastavují. Posádka lékařské zá-
chranné služby se rychle blíží s pacientem, 
který je ohrožen na životě, k cíli – urgentní-
mu příjmu plzeňské FN – Emergency. Čas-
to se z  oblohy nad lochotínským areálem 
snáší vrtulník LZS s  pacientem, který také 
rychle potřebuje pomoc a je rovněž směro-
ván na Emergency. „Ošetřených je tu kolem 
patnácti set pacientů ročně se vším, co ohro-
žuje život: těžké úrazy včetně polytraumat, 
kdy selhávají životní funkce, stavy po kardio-
pulmonální resuscitaci při náhlé zástavě obě-
hu, poruchy vědomí. Setkáváme se se všemi 
těžkými neurologickými a  křečovými stavy, 
popáleninami, střelnými a bodnými poraně-
ními, krvácením do trávicího traktu, těžkými 
celotělovými záněty,“ popisuje vedoucí lékař 
Emergency MUDr. Roman Bosman. 

Ke komunikaci se záchrannou službou 
slouží pracovníkům Emergency kontakt-
ní místo, kde je trvale přítomná sestra. 
„Po obdržení výzvy sestra ihned aktivuje lé-
kaře, společně přebírají pacienta, a  pak už 
se rychle rozbíhá standardní postup. Na ur-
gentním příjmu probíhá diagnostika a kom-
plexní léčba směřující ke  stabilizaci stavu. 
Poté nemocného předáváme do  adekvátní 
péče odpovídající celkovému stavu nemoc-
ného - většinou jsou to jednotky intenziv-
ní péče. Často je nutná urgentní operace, 
po které je nemocný převezen přímo na ope-
rační sál, a potom na JIP nebo lůžkovou část 
KARIM.“ 

Pro urgentní příjmy jsou připravená tři 
speciální polohovatelná lůžka umožňují-
cí dobrý přístup k  nemocnému. „Moderní 
přístroje a  pomůcky nám umožňují zajistit 
nejtěžší nemocné, kterým selhávají všechny 
základní životní funkce, jsou v  bezvědomí, 
sami nedýchají nebo dýchají nedostatečně 

Foto: doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
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Jak zvládnout celko-
vě léčbu?

Především dopo-
ručuji, aby byl pacient 
předem na  náročnou 
léčbu připravený a do-
statečně ,,vyživený‘‘, 
protože bude lépe 
předcházet infekcím 
a špatnému hojení ran. 

I relativně malé zhubnutí je při nádorovém 
onemocnění provázeno oslabením imunitního 
systému a  zvýšeným rizikem komplikaci.  Vá-
hový úbytek má samozřejmě na pacienta také 
psychický dopad a  tím i  negativně ovlivňuje 
výsledek celé léčby. 

Strava onkologicky nemocných by měla být 
dostatečně pestrá, měla by obsahovat všechny 
základní živiny, především kvalitní bílkoviny, ale 
i  nepostradatelné vitamíny a  minerální látky. 
Vždy je vhodné sestavit jídelníček individuálně, 
podle tolerance nemocného a konkrétních vý-
živových potřeb.

 Často si pacienti stěžují na odpor k jídlu, od-
lišné vnímání chuti a vůně jídla. Některá léčba 
s  sebou přechodně přináší zvracení, průjmy, 
problémy s polykáním. Je rovněž obvyklé, že se 
podstatně liší vnímání sladkého, slaného, hoř-
kého a kyselého.

Pokud tento problém nastane, je dobré 
připravit stravu přitažlivěji:
•  před jídlem i po jídle je vhodné si vyčistit zuby, 

neboť tím můžeme zmenšit dopad chuťo-
vých vlastností jídla

•  jídlo servírovat přitažlivě, protože atmosféra 
a  optické vjemy mají také velký vliv na  chuť 
k jídlu

•  vhodné je volit takové jídlo, které dobře voní, 
do pokrmů přidávat koření podporující chuť 
k jídlu a trávení – oregano, anýz, bazalku, satu-
rejku, kari a podobně

•  rozmanitě upravit povolené druhy ovoce 
a zeleniny – míchaný salát, koktejl, banán se 
šlehačkou, a  podobně. Naopak nevhodné 
je zařazovat své oblíbené pokrmy, neboť 
během léčby může dojít k  změnám chuti 
a k těmto jídlům se může vypěstovat celo-
životní odpor 

•  pokud nastane odpor k  masu, lze ho nahra-
dit potravinami s  dostatečným obsahem pl-
nohodnotných bílkovin – vejce, tvaroh, tvrdý 
sýr, mléko, jogurty, zmrzlina, smetana, podle 
tolerance hrách, fazole, čočka, tofu

Pomoc nutričních doplňků
V případě, že nemocný špatně kouše a po-

lyká, je možné stravu upravit do kašovité nebo 
tekuté formy. Nápoje doporučujeme popíjet 
slámkou (brčkem). Pokud je však příjem po-
travy nedostatečný a  pacient není schopen 
ujíst celé porce, lze zvýšit energii pomocí nu-
tričních doplňků, jako je Protifar, Maltodextrin, 
přípravků enterální klinické výživy uzpůsobe-
né k popíjení – sipping nebo krémová výživa 
(Nutridrink creme, Resource®  Dessert Fruit). 
Přínosné je v těchto případech popíjet víceka-
lorické nápoje – čaj slazený Glukopurem nebo 
medem, koktejly se smetanou. 

Pokud nám to zdravotní stav jen trochu 
umožňuje, upřednostňujeme v  každém pří-
padě výživu do střeva, buď ve formě perorální 
nebo enterální výživy, neboť je to fyziologická 
cesta s  menším výskytem komplikací. Někdy 
se ovšem nevyhneme podání výživy do  žíly. 
Buď je zažívací trakt nefunkční, nebo pacient 
nemůže stravu přijímat. Je-li to však jen trošku 
možné, dáváme alespoň malé množství výživy 
stále do  střeva, aby se zachovala jeho funkce 
a předešlo se atrofii střevní sliznice.

Věřme klasické léčbě
Často se setkáváme s  tím, že řada onkolo-

gických pacientů se od standardní protinádo-
rové léčby obrací k  alternativním způsobům 
a  také k  různým speciálním a  zaručeně vy-
zkoušeným dietám. Bylo vypracováno mnoho 
alternativních dietetických přístupů, například 
makrobiotická strava, Gersonova dieta, Hayova 
nebo Breussova dieta. Jejich propagátoři tvrdí, 
že úspěšně léčí onkologické onemocnění. Ne-
bylo však prokázáno, že by tyto speciální diety 
mohly vést k  uzdravení nebo k  významnému 
zlepšení nemoci.

Žádná klinická studie rovněž neprokázala, 
že by bylo možné zničit nádor vyhladověním. 
Roste bohužel natolik samostatně, že hladově-
ním nedojde k jeho zničení, ale může dojít jen 
k oslabení pacienta a zkomplikování celé léčby. 

Strava je pro onkologické 
pacienty velmi důležitá
Onkologická léčba je složena z řady postupů, ke kterým patří především 
operace, chemoterapie, radioterapie. Správná výživa je ovšem nedílnou 
součástí této léčby. Složením stravy není možné zamezit růstu nádoru, ale 
pokud je pacient dobře vyživený, celkově snáší léčbu lépe. Dietní terapeutka 
Romana Fatková je tím odborníkem ve FN Plzeň, který je připravený 
pacientům nebo jejich rodinným příslušníkům poradit:

V  lochotínském areálu se denně přemís-
tí celkem 3500 až 3700 vzorků biologického 
materiálu. Proto zavedení potrubní pošty 
zjednoduší, zefektivní a  zautomatizuje práci 
zdravotníkům. Potrubní pošta bude využívá-
na především k přepravě biologických vzorků 
do  laboratoří, léků, dokumentů či drobného 
zdravotnického materiálu. 

Standardizací transportu potrubní poštou 
ze všech ambulantních a  lůžkových stanic 
i  z  operačních sálů, urgentního příjmu paci-
entů a  dialyzačního satelitu nebo porodního 
sálu bude umožněno zajistit lepší vstupní pod-
mínky laboratorního vyšetření v  jeho první – 
předanalytické fázi. Rozhodování o  diagnóze, 
prognóze a postupu léčení je totiž často posta-
veno na výsledcích a interpretaci laboratorních 
vyšetření. 

Díky systému potrubní pošty dojde k elimi-
naci rizika záměny cílového místa transporto-
vaného biologického materiálu, zkrátí se doba 
transportu. Bude také možno přesně evidovat 
počty transportovaných vzorků a  tím zamezit  
pochybením způsobeným lidským faktorem.

Potrubní pošta zohlední potřeby pacientů, 
bezpečnost zdravotní péče a minimalizuje rizi-
ka pro pacienta. Chybné výsledky nebo inter-
pretace totiž mohou způsobit nevratné poško-
zení pacienta.

Celý systém potrubní pošty je tvořen více 
než 3,2 kilometry potrubí a  76 stanicemi pro 
odeslání vzorků. Rychlost přepravy kapsle je 
4 - 6 m/s, doba přepravy je tak řádově v  jed-
notkách minut.

Projekt je z 85 % uznatelných nákladů spo-
lufinancován Evropskou unií z  Evropského 
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Integrovaného operačního programu. 15  % 
uznatelných nákladů a  veškeré neuznatelné 
náklady hradí nemocnice z  vlastních zdrojů. 
Realizace projektu započala na  podzim roku 
2012. Je to další z mnoha projektů, které FN Pl-
zeň zrealizovala za podpory Evropské unie. 

Až rychlostí 21 kilometrů za hodinu 
budou nad hlavami pacientů ve Fakultní 
nemocnici v Plzni na Lochotíně 
jezdit zkumavky s krví, močí či léky. 
Za více než patnáct milionů korun 
zde totiž vznikl nový systém potrubní 
pošty, která propojí všechny budovy 
v areálu a urychlí tak transport vzorků 
do klinických laboratoří. 

Netradiční,  
ale užitečná pošta
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Pane doktore Oto Kováři (z Doktorů z Počát-
ků, Ordinace v  růžové zahradě), nějak mě 
bolí žaludek. Co byste mi poradil?
To budou zaražené větry. (smích).

… a dr. House, kterého tak skvěle dabujete, 
byste se zeptat nemohl?
Můžu. Jak ho ale znám, odpověděl by ještě hůř.

Obracejí se na Vás často lidé, abyste jim pře-
depsal léky nebo řekl diagnózu?
Sem tam na  mě někdo křiknul „doktore Housi“, 
ale nikdo mě zaplaťbůh nepožádal o radu. Starší 
kolegové, kteří například před léty hráli v Nemoc-
nici na kraji města nebo v Sanitce takové zkuše-
nosti měli, ale dnes už se to často neděje.

A nesmějí se Vám doktoři, když za nimi při-
jdete jako pacient, že si přece umíte poradit 
sám?
Já ordinace lékařů moc nevyhledávám.

Ale například současné vrcholné jaro Vás asi 
jako alergika docela trápí…
Jak kdy. Čtyři roky chodím na injekce k jednomu 
odborníkovi, ty mne vždycky tak na  šest týdnů 

potíží zbaví. Když mě občas přece jen alergický 
záchvat přepadne, jsem zásobený antihistamini-
ky, která okamžitě zaberou.

Před krátkým časem se Vám narodil syn Fi-
lípek. Kde přišel na svět? Byl jste u porodu?
No kde… v  plzeňské fakultní nemocnici, samo-
zřejmě. U porodu jsem byl a byl to skutečně úžas-
ný zážitek.

Jak jste byl spokojený s  péčí o  maminku 
a miminko? 
Absolutně spokojený. Moje žena Martina měla 
v  těhotenství určité problémy, musela proto ně-
kolik týdnů ležet na  Gynekologicko-porodnické 
klinice. Starali se tam o  ni skutečně vzorně. Dík 
patří zejména paní doktorce Landsmanové. Mar-
tinu na čas propustili domů, ale po čtrnácti dnech 
se rozhodli, že miminko už je „dopečené“ a o dva 
týdny dřív před termínem porod ze zdravotních 
důvodů vyvolali. Šlo to rychle. Čtvrtého května byl 
Filípek na  světě. Prakticky za  hodinu, v  1:07. Mě-
řil 46 centimetrů, vážil 2960 gramů. A má se fakt 
k světu – začátkem června už měl přes 3,5 kila. 

Máte mezi lékaři přátele?
Samozřejmě. S  některými hraju hokej, s  jinými 
fotbal, tenis. Setkávám se s  nimi jako poradci 
v seriálech, dokonce i při dabingu. Jejich práce si 
moc vážím a obdivuju je.

Nechtěl jste být jako dítě doktorem?
Ani ne. Měl jsem taková obvyklá přání – být pope-
lář, kosmonaut, slavný sportovec.

Asi jste byl od  dětství „načichlý“ divadlem, 
viďte, Váš tatínek Miloš Stránský hrál a pozdě-
ji byl ředitelem Horáckého divadla v Jihlavě…
Tomu nemůžete utéct, všichni členové soubo-
ru byli pro mne jako malého kluka „strejdové“ 

a  „tety“, od  mala jsem se mezi nimi pohyboval. 
Ale nechtěl jsem být hercem, to se zlomilo až 
ve třetím ročníku gymnázia. 

Po DAMU jste zakotvil v Plzni. Vzpomínáte, 
jak Vás tu přijali?
No jéje. Je to už víc než dvacet let, ale pořád mám 
v živé paměti šedivou cestu z nádraží ke Komor-
nímu divadlu, a potom to úžasné přivítání. Jsem 
strašně vděčný za nádherná léta života. 

Hostujete i na několika známých pražských 
scénách. Kde Vás diváci mohli a kde Vás mo-
hou vidět kromě plzeňské scény teď, nebo 
v blízké budoucnosti?
Stále hostuji v  souboru Divadla pod Palmovkou 
ve hře Tramvaj do stanice Touha a v Králově řeči. 
Protože je domovská scéna po  povodních stále 
zavřená (snad už bude okolo Nového roku koneč-
ně dokončená rekonstrukce), hrajeme na scénách 
jiných pražských divadel, například ve  Švandově 
divadle, v divadle ABC, v Divadle v Dlouhé, ale har-
cujeme i po celé republice. 

Rozhovor s Martinem Stránským

Doktor,  
který je lékařem 
jen „jako“

Pokračování na staně 13
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Byla to nejzadluženější nemocnice v Čechách
90. léta minulého století byla pro celou naši 

společnost přelomová, všichni jsme se učili pra-
covat ve  zcela nových podmínkách, reagovat 
na  dosud nepoznané výzvy. Socialistická pra-
vidla přecházela skokem do kapitalismu. Velmi 
obtížné byly tyto kroky ve zdravotnictví. Byl za-
veden systém veřejného zdravotního pojištění, 
postupně vznikaly komerční zdravotní pojiš-
ťovny, privatizovaly se nemocnice, zaváděly se 
nové léčebné metody a na trh přicházely nové 
léky. Velké státní nemocnice se kvůli převratným 
změnám často dostaly do značných finančních 
potíží. FN Plzeň k nim bohužel patřila také.   

V roce 1996, který předcházel období  vlád-
ních úsporných balíčků, přichází do zadlužené 
FN Plzeň Ing. Jaroslava Kunová na pozici eko-
nomického náměstka. „Do  fakultní nemocnice 
jsem nastoupila po  pětiletém působení ve  funk-
ci ředitele Nemocnice Stod. Byla jsem oslovena 
tehdejším ředitelem FN Plzeň MUDr.  Milošem 
Suchým. Po jeho abdikaci bylo na místo ředitele 
vypsáno velmi náročné, dvoudenní výběrové ří-
zení, do kterého jsem se přihlásila. Prezentovala 
jsem své představy,  jak stabilizovat v  té době 

nejzadluženější nemocnici, stahovanou ke  dnu 
velkými dluhy a úvěry, a jak ji řídit. Na základě vý-
sledků jsem byla jmenována do funkce ředitelky 
FN Plzeň 23.12.1997 ministrem Janem Stráským,“ 
vzpomíná Jaroslava Kunová.  

V té době padla Klausova vláda a byla jme-
nována úřednická vláda premiéra Tošovského 
s  ministryní zdravotnictví MUDr.  Zuzanou Ro-
ithovou. Po  ní do  čela ministerstva zdravot-
nictví nastoupil Ivan David, a pak další a další. 
Celkem jich bylo s  dnešním ministrem Svato-
plukem Němečkem patnáct (jen pro doplnění, 
Ing.  Kunová byla za  tu dobu třikrát oslovena, 
aby přijala funkci ekonomického náměstka mi-
nistra, ale tuto nabídku vždy odmítla).  

Na startu nové éry
FN Plzeň s novou ředitelkou v čele vstupo-

vala do  roku 1998 s   velkou mírou zadlužení, 
zatížena splátkami úvěru s vysokou úrokovou 
mírou a  poměrně značnou částkou zaplace-
ných penále a úroků z prodlení. 

Foto: Tisk. konference Modernizace  
přístrojového vybavení traumacentra (2009)

Úspěšné roky, které se významně zapíšou 
do historie plzeňského zdravotnictví

Ing. Jaroslava Kunová po 16,5 letech odchází z funkce ředitelky FN Plzeň. Její jméno 
bude spjato s obdobím rozkvětu největšího zdravotnického zařízení v regionu.

Kladného hospodářského výsledku bylo 
dosaženo vlivem úsporných opatření, 
změnami systému řízení a změnou vnitř-
ní struktury v oblasti personalistiky:
•  Došlo k plnému přechodu na centrální 

systém objednávání léků a veškerého sor-
timentu spotřebního materiálu.

•  Byla zpřesněna evidence o spotřebě ma-
teriálu podle jednotlivých úseků.

•  Byly stanoveny finanční limity, které byly 
měsíčně vyhodnocovány, jež při objed-
návání zboží zdravotnickým pracovištěm 
informační systém kontroloval, zda nedo-
chází k překročení limitů na nákup léků či 
u spotřebně-zdravotnického materiálu.     

•  Byla prováděna průběžná kontrola stavu 
zásob na skladech a v lékárně, včetně zá-
sob léků na klinikách a odděleních.

•  Průběžně byl vylepšován klinický infor-
mační systém, který umožnil zdokonalení 
vykazování poskytnuté zdravotní péče.

•  Byl zaveden prodej přebytečného a neu-
potřebitelného materiálu.

•  Zavedením PIN kódů na tel. přístrojích pro 
rozlišení soukromých a služebních hovorů 
došlo k rapidnímu snížení nákladů na tele-
fonní poplatky.

•  Byla vytvořena Změna koncepce nemoc-
nice s cílem změnit využití budované 
stavby na Lochotíně a do těchto prostor 
přestěhovat hlavní operační obory. Pro 
snížení nákladů bylo navrženo odstranit 
duplicitu zdravotnických oborů v areálech 
Bory a Lochotín.

Anketa NN
Když Ing. Jaroslava Kunová nastoupi-
la v  roce 1996 do funkce ekonomické 
náměstkyně ředitele FN Plzeň, byla 
nemocnice jednou z  nejzadluženějších 
v zemi. Po dvou  letech se stala ředitel-
kou a dnes patří nemocnice k těm nej-
stabilnějším. Měla jste možnost poznat 
její práci. V  čem tkví tajemství jejího 
úspěchu a jaké byly první kroky, které 
vedly ke stabilizaci financí? 

V  první řadě to byla myšlenka a víra 
Jaroslavy Kunové, že nemocnice musí  
a bude fungovat a zajištění kvalitní péče 
o pacienty je to nejpřednější.  Ke stabili-
zaci financí vedlo její  okamžité nastavení 
úsporných opatření: žádné nákupy inves-
tic, výjimky pouze v  případě havárií. To 
samé se týkalo veškeré údržby. 

Došlo k postupným změnám  ve vedení 
klíčových pozic. Paní ředitelka měla vždy 
velký odhad na lidi a vybírala si tým lidí,  
o kterých byla přesvědčená, že půjdou 
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Jaroslava Kunová měla nejen odvahu se 
s tím poprat, ale velké množství ekonomických 
znalostí a  zkušeností, díky kterým byla pře-
svědčená, že je možné obrovský nemocniční 
kolos z tíživých problémů dostat.  A to se sku-
tečně prokázalo, neboť již za  jediný rok 1998 
nemocnice vykázala zisk, za dva roky byla bez 
dluhů, a od té doby až do dnešních dnů tomu 
není jinak. „Musím zdůraznit, že za  celou dobu 
jsme nedostali žádnou dotaci na úhradu dluhů či 
finanční ztráty, museli jsme se mimo jiné vyrov-
nat se ztrátou 66 mil. Kč ze zkrachovalých zdra-
votních pojišťoven,“ zdůrazňuje ředitelka. 

Odmyslíme-li ekonomiku, pro Jaroslavu 
Kunovou nebyl nástup do  ředitelské funkce 
ani po  odborné zdravotnické stránce jedno-
duchý. Fakultní nemocnice Plzeň je největší 
zdravotnické zařízení v regionu, soustřeďuje se 
zde nejnáročnější péče. Samostatnou kapito-

lou je pak těsné propojení nemocnice s LF UK 
Plzeň. „Mé pocity byly zpočátku často všelijaké. 
Když jsem se stala ředitelkou, měla jsem celkem 
přehled o  fungování nezdravotnických provozů. 
K  jednáním s  klinikami o  jejich hospodaření mě 
pan ředitel Suchý příliš nebral, takže jsem měla ze 
zdravotníků a  hlavně erudovaných lékařů velký 
respekt a  obavy, jak s  nimi jednat. Přistupovala 
jsem k  nim velice opatrně. Dodnes si pamatuji, 
jak se objednal profesor Ondřej Topolčan s tehdy 
docentem Jindřichem Fínkem, něco mi sdělovali 
a já jsem vůbec nevěděla, o čem mluví,“ přiznává 

Jaroslava Kunová s úsměvem. To však již dávno 
není pravda, celou problematiku velmi záhy 
zvládla.

V plusu a změny k lepšímu
FN Plzeň prošla v posledních 18 letech ob-

rovským přerodem. Některé kliniky a oddělení 
se přestěhovaly na  nová působiště, díky po-
zitivní finanční bilanci mohly být nakoupeny 
nové přístroje a zařízení na světové úrovni. 

Nesmíme zapomenout na  rok 2006, kdy 
byla FN Plzeň sloučena s dosavadní Vojenskou 
nemocnicí Plzeň. Byly provedeny zásadní orga-
nizační změny, sestěhována pracoviště, uvol-
něny některé budovy v  borském areálu, spo-
jené stejné obory obou nemocnic do jednoho 
pracoviště. „Začlenění VN do komplexu fakultní 
nemocnice znamenalo rovněž převzetí závaz-
ků ve výši 73 milionů Kč a museli jsme vyrovnat 
i její roční ztrátu dotovanou ministerstvem obra-
ny ve  výši 150 milionů korun. Spojení vojenské 

stejnou cestou, podle stejných vizí a že se 
na ně může spolehnout.  Tenkrát to neby-
lo o penězích a ani o odměnách, byla to 
její osobnost, která ovlivnila práci těch, 
kteří v té době byli na vedoucích pozicích.  
Ke svým podřízeným se nikdy nechovala 
jako šéf, ale byla jednou z kolektivu, a zá-
roveň jeho hnací silou.  

Znovu se začal používat pro řízení finan-
cí plán, byly opět nastaveny limity spotřeby 
materiálu pro jednotlivé zdravotní provozy. 
Tím vznikla další finanční úspora.

Snažila se provoz zafinancovat z vlast-
ních prostředků nemocnice a ne pomocí 
půjček a leasingů, tak jak bylo zvykem za 
původního ředitele. 

Postupně rozšiřovala svoji činnost na 
úzkou spolupráci s  ostatními ZZ (porov-
natelná data, pracovní schůzky, spolu-
práce v oblasti řízení ZZ a práce se ZP), ZP  
a dodavateli. Smlouvy byly vždy nastave-
né tak, aby to bylo pro fakultní nemocnici 
maximálně výhodné. 

Ing. Olga Machková 
vedoucí Ekonomického odboru 

Anketa NN
Chirurgická klinika FN Plzeň je známá 
tím, že ve svých metodách úspěšně 
drží krok se světem. Domníváte se, že 
to umožňuje skutečnost, že plzeňská 
fakultní nemocnice patří k nejlépe hos-
podařícím v zemi?

Zcela jednoznačně. Bez dobrého dlou-
hodobého hospodaření ve FN Plzeň by 
Chirurgická klinika nemohla být  vybave-
na přístrojově tak, abychom mohli prová-
dět operační výkony a celou perioperační 
péči na vysoké úrovni a drželi krok se svě-
tem. Dnešní komplexní operační výkony 
vyžadují dokonale sofistikované technické 
zázemí, bez kterého špičková chirurgie dě-
lat nelze.

Za sebe a celý kolektiv Chirurgické kli-
niky, naše pacienty, bych Ing. Jaroslavě 
Kunové chtěl moc poděkovat za vše, co 
pro nás za dlouhá léta vykonala, velice si 
toho vážíme. 

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
přednosta Chirurgické kliniky

Foto: Slavnostní otevření GPK a NEON (2007) 

Foto: Den otevřených dveří stavby nové budovy Onkologie (2009)

Foto: Jaroslava Kunová sází jeden ze stromů, 
které věnovali sponzoři na zahradu dětského 

hematoonkologického odd. (2006)

Foto: Ples FN (2008) 

Foto: Gynekologicko-porodnická klinika 
a Neonatologické odd. (2007)
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nemocnice s  fakultní bylo přínosné i  pro tamní 
lékaře, kteří mimo jiné ocenili možnost využívat 
ve své práci moderní klinický informační systém 
FN. A stát ušetřil na dotacích,“ vzpomíná Jarosla-
va Kunová.

V  prvních deseti letech po  svém nástupu 
do funkce musela rovněž bojovat s výstavbou 
v lochotínském areálu. Z důvodu kritického ne-
dostatku lůžek i  nedostatku investičních pro-
středků ze strany státu došlo k zásadní změně 
koncepce. „Stavba nám dokonce byla na určitou 
dobu zastavena, a  pak jsme se snažili využít již 
vybudované prostory tak, aby co největší počet 
klinik a oddělení se dostal na Lochotín.“ 

O to větší radost pak měla ze dvou objektů 
na Lochotíně, které byly skutečně projektová-
ny a postaveny pro konkrétní účel. „V roce 2007 
jsme mohli otevřít nádherný objekt Gynekologic-
ko-porodnické kliniky a  Neonatologického od-
dělení, nejmodernější v  celé republice. Investiční 
výdaje činily 524 milionů korun, na nichž jsme se 
podíleli z vlastních zdrojů 179 miliony.“ 

Čtyři roky nato byla pro pacienty otevřena 
dnešní Onkologická a  radioterapeutická klini-
ka. Vynaložené investiční prostředky, včetně 
vybavení špičkovou zdravotnickou technikou 
na  světové úrovni, se vyšplhaly na  1,022 mili-
ardy korun. Vlastní zdroje FN Plzeň byly ve výši  
necelých 257 mil. korun (investiční) a neinves-

tiční výdaje (vybavení nábytkem apod.) před-
stavovaly cca 17,4 mil. korun.

Ale to zdaleka nebylo všechno. „Přestavěli 
jsme ORL kliniku, Kožní kliniku, přestěhovali zbytek 
chirurgické a ortopedické kliniky, vybudovali zcela 
nové Kardiochirurgické oddělení, zrekonstruovali 
prostory na Lochotíně pro Dětskou kliniku, Patolo-
gie prošla celkovou rekonstrukcí a objekty v bývalé 
vojenské nemocnici byly zmodernizovány.“ 

Tím, že byla pracoviště zcentralizovaná 
do dvou areálů na Lochotíně a Borech, opuštěn 
Purkyňův, Fodermayerův pavilon a  Porodnice 
na Slovanech, se velice zjednodušil a zefektivnil 
provoz celé nemocnice.

Dnešní FN je v republice na špici
Díky tomu, že je ředitelka plzeňské fakultní 

nemocnice zastáncem investic do  moderních 
technologií, mají zdravotnická pracoviště od-
borné vybavení na  skutečně vysoké úrovni. 
Toho mohla dosáhnout jedině tím, že dokázala 
peníze, které FN Plzeň náležely, skutečně do ne-
mocnice dostat. Díky svým kontaktům a vedou-
cí pozici v Asociaci nemocnic ČR měla se zdra-
votními pojišťovnami velmi dobrou vyjednávací 
pozici.  

Zároveň však umí velmi přísně hlídat utrá-
cení získaných finančních prostředků. Velké 
úspory byly dosaženy díky důslednému uplat-
ňování systému výběrových řízení při náku-
pech všech komodit.

16,5 roku ve  funkci ředitelky fakultní ne-
mocnice a téměř 2 roky ve funkci ekonomické-
ho náměstka FN je skoro polovina profesního 
života Jaroslavy Kunové. K  dokreslení jejího 
pracovního nasazení bychom měli zmínit, že 
prvních 10 let ve  funkci ředitelky rovněž za-
stávala pozici ekonomického náměstka (sa-
mozřejmě neplaceného). „Poté bylo vypsáno 
výběrové řízení na  tuto pozici, v  němž  uspěl 

Anketa NN

Fakta o hospodaření FN Plzeň:

1997 1998

Hospodářský 
výsledek v tis. Kč -81 720 2 031

Stav účtu v tis. Kč 52 063 279 755

Fakultní nemocnice v Plzni je obrovský 
kolos s mnoha zaměstnanci, přesto fun-
guje dobře. Spokojený je i střední zdra-
votnický personál. Čeho si ceníte na ře-
ditelce nemocnice nejvíc?

Z pozice manažera si nejvíc vážím toho, 
jak Jaroslava Kunová dokázala v  dnešní 
hektické době filtrovat obrovské   množ-
ství informací, předvídat a  určovat  správ-
ný směr k  rozvíjející se a prosperující ne-
mocnici. 

Z  osobního pohledu   si paní ředitel-
ky  nesmírně vážím za  pochopení , lidský 
a spravedlivý  přístup ke všem zaměstnan-
cům nemocnice, bez ohledu na funkční 
zařazení.  

Jindra Šneberková, vrchní sestra
Centrální příjem Lochotín

-  od roku 1998 hospodaří s přebytkovým rozpočtem

-  dlouhodobě nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti

-  v současnosti má na účtu více jak 1 miliardu korun

Foto: 80. narozeniny nejstarší zaměstnankyně 
FN Plzeň paní Lhotákové (2010)

Foto: Ředitelka s náměstky, ples FN Plzeň (2009)

Foto: Ministerská návštěva Leoše Hegra (2011)

Foto: Předání finančního daru od plzeňských fotbalistů (2010)
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ing.  Viktor Wendler, který se do  té doby velice 
osvědčil ve  funkci vedoucího oddělení Spotřeb-
ního zdravotnického materiálu. Své nové funkce 
ekonomického náměstka se zhostil opravdu vý-
borně,“ glosuje ředitelka.

Velice si váží toho, že fakultní nemocnice 
vždy disponovala těmi nejlepšími odborníky 
jak v  oblasti medicíny, ale také v  oblasti zna-
lostí problematiky financování zdravotní péče. 
„Ministerští úředníci se s  námi radili, jak napsat 
úhradovou vyhlášku, Ing. Zdeněk Páv z Oddělení 
manažerských informací vedl celou problematiku 
přípravy systému DRG na Národním referenčním 
centru, Ing. Eva Šůlová z téhož oddělení spolupra-
covala na podkladech nákladových dat. Zástupci 
naší nemocnice jsou zastoupeni v různých odbor-
ných komisích a  poradních orgánech. Např. Ing. 
Petr Hrabák, vedoucí našeho Odboru  zdravotního 
účtování a statistiky  je členem pracovní skupiny 
k Seznamu zdravotních výkonů na Ministerstvu 
zdravotnictví. Já jsem již od roku 2003 předsedky-
ní Asociace nemocnic ČR, která sdružuje a bojuje 
za  zájmy velkých nemocnic. Výborní jsou infor-
matici. Vážím si prostě všech pracovníků naší ne-

mocnice, díky nimž celý kolos funguje jako dobře 
namazaný stroj. To bohužel možná u  některých 
vzbuzovalo závist a  nepřejícnost,“ trochu si po-
vzdechne ředitelka.

Tajemství úspěchu
Jaroslava Kunová byla vždy v jednání s nadří-

zenými odvážná. Vybavuje si, jak FN Plzeň muse-
la několikrát vzdorovat nesmyslným nápadům 
některých ministrů. „Například nám jeden napro-
sto vážně radil, abychom si vybudovali gynekolo-
gickou kliniku v nemocnici v Plané u Mariánských 

Lázní, nebo jsem byla nucena k  tomu, abychom 
si tuto nemocnici koupili. Od  tohoto kroku nás 
zachránily volby, kdy se MZ dostalo do rukou jiné 
politické strany. ´Dobrý´ byl také nápad ministra 
Ratha, aby si každá přímo řízená nemocnice sníži-
la úhrady při ročním vyúčtování o několik desítek 
milionů korun, u nás konkrétně o 50 mil. Kč,  aby 
se stabilizovala VZP. Prohlásil, že kdo neposlech-
ne, bude odvolán. Já jsem neposlechla. Neodvolal 
mě, jen mi snížil roční odměny o  50  000 Kč, což 
jsem považovala pro nemocnici za dobrý obchod 

- 50 000 za 50 milionů. Pravda, trochu bylo nemi-
lé, že těch 50 000 mělo být mých .“ Přiznává, že 
lidsky i  manažersky náročné období prožívala 
v roce 2011, kdy probíhala akce lékařů Děkuje-
me, odcházíme.  

Tajemství úspěchu? „Často se o  tom hovoří 
a řada manažerů se ráda předvádí, že nemocnici 
lze řídit jako podnik. Já to nevyvracím, ale mys-
lím si, že zdravotníky a nakonec i nezdravotníky  
je nutno přesvědčovat a ne jim nařizovat. Navíc 
s  argumentem ´pacient to potřebuje´ je velice 
těžké bojovat,“ usmívá se Jaroslava Kunová. 

Hlavní cíl jejího letitého působení je spo-
kojený pacient. „Spokojený pacient je ve  chvíli, 
kdy ho léčí spokojený personál, a ten je spokojený 

v okamžiku, kdy jsou mu zajištěny dobré pracov-
ní podmínky, odborné vybavení a dobré finanční 
ohodnocení.“ 

Může se za svou prací s klidným svědomím 
ohlédnout. K  dobrým pocitům jistě přispívá 
i  to, že na  startovní dráze je realizace výstav-
by parkovacího domu v  lochotínském areálu, 
o niž léta usilovala, neboť si byla vědoma toho, 
jak nedostatek parkovacích míst trápil pacienty 
i zaměstnance. 

Přejeme jí, aby zkušenosti a vědomosti, kte-
ré načerpala za ta léta praxe, mohla ještě zúro-
čit, třeba  v rámci českého zdravotnictví.

Anketa NN
Ve své funkci děkana LF UK v  Plzni  
i přednosty Kliniky zobrazovacích me-
tod FN Plzeň  můžete velmi dobře po-
zorovat propojení studia a praxe. Jste 
spokojený?

Jako děkan LF UK v Plzni musím dbát na 
soulad mezi teoretickými studiemi a prak-
tickou výukou. Ta je realizována na půdě 
fakultní nemocnice. Ve svém dlouholetém 
působení děkana Lékařské fakulty i jako 
přednosty kliniky jsem nikdy neměl pro-
blém s touto spoluprací dvou „sesterských“ 
organizací. Paní ředitelka vždy vnímala tuto 
stránku činnosti fakultní nemocnice jako 
jednu ze základních, umožňovala výuku ve 
fakultní nemocnici v  maximálním rozsahu 
a měla pochopení i pro některé inovace, se 
kterými jsme jako představitelé fakulty při-
cházeli. Tím se do značné míry stíral dualis-
mus, který v jiných fakultních nemocnicích 
panuje mezi tzv. školskými i zdravotnickými 
pracovníky. Paní ředitelka měla pochopení 
i pro vědecké a výzkumné aktivity na půdě 
fakultní nemocnice a také pro přípravu stu-
dentů doktorského studia, kterým poskyto-
vala nezbytné úvazky u nemocnice.

Shrnu-li vše, paní ředitelka Kunová po-
važovala spolupráci našich dvou institucí za 
samozřejmou, pro FN a LF potřebnou, čímž 
do jisté míry anticipovala představu „univer-
zitní nemocnice“, jejíž prosazení do zákonů 
tohoto státu se dosud nezdařilo.

Děkuji za léta vzájemné spolupráce 
jménem celé Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy.

prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
děkan Lékařské fakulty UK v Plzni

a přednosta Kliniky zobrazovacích metod

Foto: Porada s vedoucími pracovníky (2014)

Foto: Vyhlášení ankety Sportovec roku,  
předání šeku FN (2009)

Foto: Zprovoznění nového angiografického 
pracoviště v pavilonu 22 (2006)

Foto: Ples FN a ministerská návštěva  
Dany Juráskové (2010)

Foto: Podpis kolektivní smlouvy (2009)
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Jaké role máte raději – romantické hrdiny, 
nebo zloduchy?
Je to kus od  kusu, ale ztvárnění negativní role 
dává herci větší prostor než role romantického 
milovníka.

Divadlo, film, seriály, audioknihy, dabing, 
nejste Vy na roztrhání? Kolik kilometrů při-
bližně ročně najezdíte? Nenudí Vás ty pře-
jezdy?
Vím to dokonce přesně. V servisu mi řekli, že jsem 
za loňský rok najezdil 70 000 km. Cesty mi nevadí, 
zvykl jsem si, odpočívám při nich, relaxuji, ladím 
se na představení, natáčení. 

Máte ještě čas na nějaké koníčky?
Hokej po večerech, když zrovna nehraju, s kama-
rádem tenis. Když mám volno, tak hurá na chalu-
pu za Stříbrem a popadnu motorku. Hrozně rád 
čtu, ale na to teď opravdu nemám moc času. 

Co pro Vás sport znamená?
Relax, totální odreagování.

Věnujete se také dobročinným projektům. 
Které to jsou a jak Vás obohacují? 
Jsem patronem sportovního klubu vozíčkářů, 
protože mne oslovil jeho předseda Bohouš Hůl-
ka… dělám s nimi velmi rád, jen z časových dů-
vodů míň, než bych si přál. 

Jaké jsou Vaše nejbližší profesní plány?
Točí se Doktoři z  Počátků, dneska jste mne za-
stihla při natáčení filmu Adolfa Ziky Burácení. Je 
to o  chlapíkovi, který byl několik let v  kriminále 
a  po  návratu zjistí, že minulost není taková, ja-
kou si představoval. Hlavní roli hraje Tomáš Há-
jíček z  Krucipüsku a  já jeho bráchu. Je to podle 
skutečné události a v kinech by měl být na pod-
zim. Do  konce června by mělo být hotové další 
DVD z  tvorby Jonase Jonassona. Vloni jsem na-
četl jeho knihu Stoletý stařík, který vylezl z okna 
a  zmizel, a  teď připravuji četbu jeho další knihy 
Analfabetka, která uměla počítat. 

A  před Vámi jsou divadelní prázdniny. Už 
víte, kde je i s malým Filípkem a svou part-
nerkou, pokud Vám to další práce dovolí, 
prožijete?
Rád bych jejich velkou část strávil na chalupě. Bu-
deme také na  Moravě, odkud Martina pochází. 
Jednak tam proběhnou Filípkovy křtiny a  určitě 
se tam ještě jednou znovu na pár dní vypravíme, 
je tam krásně…

Náš otec byl roduvěrný Plzeňák. Plzeň neopustil 
ani přesto, že ho místní komunistická vrchnost 
neměla v lásce, ani po vpádu vojsk Varšavského 
paktu v roce 1968, kdy díky svému mezinárod-
nímu věhlasu mohl emigrovat, ba ani neodešel 
na klinická pracoviště do Prahy. Je tedy symbo-
lické, že jeho stoleté výročí připadá i na zakula-
cené 720. výročí založení města Plzně.

Rok 2015 bude i  70. výročím vzniku Gyne-
kologicko-porodnické kliniky LF UK v  Plzni. 
Opět symbolická souvislost s  výročím prof. 
MUDr.  Václava Laněho. Náš otec totiž stál 
u  zrodu této kliniky, která byla od  počátku 
umístěna ve funkcionalistické, dnes památko-
vě chráněné budově bývalé měšťanské školy 
v Plzni na Slovanech. Je pozoruhodné, že v téže 
budově nastupoval v den jejího otevření a zá-
roveň vypuknutí II. světové války 1. září 1939 
jako ředitel chlapecké obecné a  měšťanské 
školy jeho otec Václav Laně, známý plzeňský 
pedagog a politik. Odtud byl téhož dne odvle-
čen nacisty do koncentračního tábora. 

Syn věrný odkazu svého otce, národně soci-
alistického politika, nikdy nepodlehl oportu-
nistickému trendu a  nevstoupil do  KSČ. A  to 
mu po  únoru 1948 velmi komplikovalo slibně 
nastartovanou kariéru. Z  pozice docenta gy-
nekologicko-porodnické kliniky byl v roce 1960 
přeřazen na  místo sekundárního lékaře gyne-
kologicko-porodnického oddělení závodního 
ústavu národního zdraví závodů Vladimíra 
IIjiče Lenina. Byl izolován od  výuky mediků, 
nesměl přednášet na  fakultě. Pedagogická 
činnost přitom patřila k  jeho nejoblíbenějším, 
snad genetický sklon po jeho otci. Nesl to těžce. 
Byla tu však jeho vědecko-výzkumná činnost, 
v níž se snažil i za ztížených podmínek pokra-

čovat. Tou dobou byl už doc. MUDr. Laně zná-
mý a oblíbený plzeňský gynekolog a porodník. 
Známý svojí operatérskou zručností a  laska-
vým přístupem k pacientkám.

V  roce 1964 vydal doc.  Laně svoje stěžejní dílo 
Úvod do  kolposkopie, které bylo sice přeloženo 
do  ruštiny a  dokonce vietnamštiny, dalšího za-
hraničního rozšíření se mu však kvůli nepřízni 
politických špiček nedostalo, a doc. Laně na jeho 
základě nesměl obhájit tehdy prestižní titul dok-
tora lékařských věd. Pro nás, jeho syny, je zadosti-
učiněním, že odborné veřejnosti je náš otec jako 
zakladatel této dnes běžné vyšetřovací gyneko-
logické metody v Československu dobře znám.

V  roce 1968 se ze „škodovácké“ nemocnice 
stala II. gynekologicko-porodnická klinika 
a  doc.  Laně byl jmenován jejím přednostou. 
Vrátil se k přednášení na fakultě a k výuce me-
diků. Dlouho to však netrvalo. Normalizační 
vedení kliniku zrušilo. Otec zůstal na  stejném 
pracovišti v  pozici zástupce primáře, protože 
tím se z  kádrových důvodů nesměl stát. Učit 
mediky a přednášet mu bylo opět zakázáno.  

Tak byl na  prahu šedesátky znovu profesně 
a  platově postižen. Lékař však má proti jiným 
profesím jednu výhodu. Slouží pacientům, léčí 
je, a porodník navíc přivádí na svět děti. Zaží-
vá jejich vděk a  lásku. Tuto satisfakci náš otec 
i  přes nepřátelství všemocné vrchnosti, par-
tajních, většinou primitivních tajemníků, měl. 
Dále pokračoval ve  výzkumu, věnoval se ze-
jména patologii děložního hrdla, a pokračoval 
v publikování svých poznatků doma i v zahra-
ničí, neúnavně popularizoval svůj obor. Jeho 
knížka Kapitoly o zdraví a hygieně ženy z roku 
1967 byla velmi oblíbená.

Pokračování na straně 20

Kolik to bylo dětí, které přivedl na svět! Kolika 
ženám pomohl při jejich gynekologických potížích! 
Prof. MUDr. Václav Laně, to byl v Plzni, širokém okolí, 
ale i za hranicemi kraje pojem. Známý plzeňský 
gynekolog a porodník, zakladatel gynekologické 
vyšetřovací metody kolposkopie v Československu, by se 10. 3. 2015 dožil  
100 let. Protože zemřel 22.11.1990, uplyne v roce 2015 také čtvrtstoletí od  
jeho úmrtí. Dvojí důvod ke vzpomínce jeho synů, Tomáše a Václava Laňových:

Lékař, na kterého 
nelze zapomenout

„Zdravé úterky“ 
vzbudily zájem

Každé úterý od 13.00 do15.00 hod. komu-
nikují odborníci Fakultní nemocnice Plzeň 
formou chatu na webových stránkách FN Pl-
zeň s veřejností a odpovídají na dotazy, které 
se vztahují k jejich odbornosti. 

Čtenáři stránek www.fnplzen.cz (CHAT), 
mohou od 10.00 hod. napsat svůj dotaz a on-

line komunikace s naším odborníkem probíhá 
od 13.00 do 15.00 hod.

Až dosud tak proběhla diskuse například 
na téma informací o dárcovství krve, výživě, 
porodů ve FN Plzeň , sociální práce ve zdra-
votnictví, dětských letních nemocí, infekč-
ních onemocnění a cestovní medicíny či ra-
koviny prsu. Další zajímavá témata budou po 
prázdninách následovat. Jsme rádi, že „Zdra-
vé úterky“ vzbuzují značný zájem. 

Pokračování ze strany 8
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Kdo Vás k  fotbalu přivedl, hrál jste ho sám 
aktivně?
Předem musím přiznat, že jsem nikdy nebyl žád-
ný velký sportovec a rodiče mě spíše vedli k jiným 
dovednostem. Je ale pravda, že jsem prakticky 
od malička měl dost přirozeného pohybu. Na síd-
lišti ve Strakonicích, odkud pocházím, jsme totiž 
prakticky denně s kamarády hráli pozemní hokej, 
fotbal, nohejbal a tenis. Jinak ale mým největším 
koníčkem byla a je rybařina, které se bohužel nyní 
prakticky z časových důvodů nevěnuji.

Sportovním lékařem se nestane každý, jak 
došlo k  tomu, že si Viktorka vybrala právě 
Vás?
V červnu 2006, když se obměňoval realizační tým 
Viktorky, jeho tehdejší vedení oslovilo MUDr. Ne-
praše, který už v té době byl zkušeným a známým 
odborníkem v  problematice sportovní trauma-
tologie, a ten si k sobě vybral mě. Musím uznat, 
že to byla pro mě velká škola. Od té doby se také 
změnila spousta věcí. Vzpomínám, jaké v  době 
našeho příchodu na  Viktorku v  roce 2006 byly 
na stadionu podmínky nejen pro hráče, ale také 
pro lékaře a fyzioterapeuty, a co nám to dalo prá-
ce, než jsme postupnými krůčky dosáhli, samo-
zřejmě za  podpory vedení Viktorky, současného 
stavu. Dnes mají hráči vynikající zázemí a  mož-
nosti k  regeneraci, prevenci a  doléčování jejich 
zranění.

Co Vám vštípil Váš učitel, MUDr. Petr Nepraš?
Tak to by bylo asi na  jeden samostatný článek. 
Naučil mě nejen artroskopickou operativu, ale 

také například tomu, jak přistupovat k profesio-
nálním i  rekreačním sportovcům, upozorňoval 
mě na specifika této práce, atd. a v podstatě si mě 
vychoval, abych tuto medicínu dělal podobně 
jako on.

V čem spočívá role lékaře při fotbalových zá-
pasech? 
V den zápasu je potřeba včas odhalit a ihned se 
pokusit zaléčit případné náhlé zhoršení zdravot-
ního stavu hráčů, kteří by měli do zápasu nastou-
pit. V  průběhu zápasu je moje místo na  lavičce, 
kde sleduji hru a v případě potřeby ošetřuji hráče 
buď přímo na  hřišti nebo na  lavičce. Po  zápase 
bývá zpravidla práce nejvíc, zejména ve vyhroce-
nějších utkáních, kde bývá mnoho kontaktů mezi 
hráči, faulů a různě vážných zranění.

Pokud dojde ke  zranění hráče na  hřišti, co 
následuje?
V  takovém případě musíme vyhodnotit, zda 
může hráč pokračovat dále ve  hře, a  nebo 
musí okamžitě být vystřídán. To je asi nejtěžší 
úkol, protože pokud necháte hráče pokračovat 
ve  hře např. s  čerstvým poraněním vazů v  kot-
níku nebo koleni, či svalovým zraněním stehna, 
nejen že hrozí, že kvůli němu třeba mužstvo 
inkasuje branku, ale výrazně se také zhoršují 
vyhlídky na časné uzdravení tohoto úrazu. Nej-
horší je tato situace u  lehce zraněných hráčů, 
kteří občas i  dysimulují, aby mohli v  atraktiv-
ních zápasech pokračovat. Zde je naše razantní 
rozhodnutí často ze strany hráče vnímáno v  tu 
chvíli velmi nemile, ale v  podstatě já jsem ten, 

kdo je za zdraví hráče také zodpovědný zejména 
ve vztahu ke klubu.

Pro nefotbalové čtenáře: Jak často probíhají 
zápasy?
Pokud se budeme bavit o Viktorce, zápasy Gam-
brinus ligy probíhají 1x týdně většinou o víkendu, 
k tomu je však potřeba připočítat pohárová utká-
ní jak Ligy mistrů, tak Evropských pohárů a Pohá-
ru české pošty. Takže prakticky velkou část roku 
jsou utkání dvě týdně, a  to už představuje vý-
raznou zátěž nejen pro hráče samotné, ale i pro 
realizační tým. Zápasy národní fotbalové repre-
zentace probíhají v  tak zvaných repre pauzách, 
tj. v týdnech, kdy má Gambrinus liga pauzu. Zde 
je i zcela jiná koncepce práce na rozdíl od klubo-
vého fotbalu. Několikrát do  roka se sejdou čeští 
fotbalisti z  různých koutů Evropy, samozřejmě 
i s různými zdravotními problémy a my musíme 
co nejdříve rozhodnout, zda-li jsme schopni hrá-
če uzdravit tak, aby byl stoprocentně fit a  mohl 
reprezentovat ČR, a  nebo ne. Do  zápasů repre-
zentace až na  výjimky nesmí nastoupit nedolé-
čený hráč.

Věnujete se hráčům i mimo utkání, mimo se-
zónu? 
Samozřejmě. Nejenom že léčíme jejich úrazy 
na  hřišti, ale zodpovídáme i  za  jejich doléče-
ní a  dále se staráme i  o  jiná jejich onemocnění, 
např. střevní problémy, infekce dýchacích cest, 
atd. Tyto stavy často konzultujeme s  našimi ko-
legy z různých oborů. Dále pravidelně několikrát 
týdně zpravidla po  tréninku docházíme na  sta-
dion, abychom dolaďovali léčbu a  konzultovali 
s trenérem, vedením klubu a také fyzioterapeuty 
zdravotní stav hráče přímo na stadionu v průbě-
hu rekonvalescence. Mimo sezónu se hráčům vě-
nujeme v přípravném období. Pokud jsou na do-
volené, tak ne.

Zažil jste jako lékař stoleté výročí Viktorky 
i její zlatou éru, jak jste to prožíval?
Musím říct, že jsem si to velmi užíval a jsem rád, 
že právě v tomto období jsem mohl být u toho. Je 
příjemný pocit, když můžete být členem realizač-
ního týmu mužstva, které nejen dvakrát během 
tří sezón získá titul mistra české ligy, ale také po-
stoupí do Ligy mistrů a Evropských pohárů a mů-
žete pak sedět jako lékař na  lavičce hostů tako-
vých fotbalových klubů, jako je třeba AC Milán, 
Bayern Mnichov, Schalke, Manchester City, atd. 
Na druhou stranu tento fotbalový svátek s sebou 

Sedmatřicetiletého MUDr. Petra Zemana, MBA, znají pacienti Kliniky ortopedie  
a traumatologie pohybového ústrojí již od roku 2003, kdy sem hned po ukončení 
Lékařské fakulty UK v Plzni nastoupil. Tady se věnuje především artroskopickým 
operacím kolen, kyčlí a ramen. Své četné znalosti v této problematice předává 
i účastníkům nejen českých, ale i mezinárodních kurzů a kongresů. Dobře ho však znají 
i fotbaloví fanoušci, neboť je od roku 2006 i lékařem FC Viktoria Plzeň a s přechodem 
Pavla Vrby na post hlavního trenéra české fotbalové reprezentace v březnu tohoto roku 
se stal i vedoucím lékařem fotbalového týmu A reprezentace ČR.

Váhal jsem, a hodně,
říká první „nepražák“ v historii, který se stal lékařem  
národní fotbalové reprezentace

Foto: Poznáte je?
 MUDr. Petr Zeman a slavný Lionel Messi
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Rakovinu prsu lze 
zdolat!

Po  takové nebla-
hé statistice se nabízí 
otázka pro vedoucí 
poradny: Máte vůbec 
nějakou radost při své 
práci? „Samozřejmě, 
a velikou. Optimismem 
mě naplňuje, že nádory 

prsu jsou jednou z nejlépe léčitelných rakovin. 
Pracuji na Chirurgické klinice 12 let, takže se se-
tkávám se ženami, které jsem před deseti roky 
operovala, chodí ke mně na kontrolu a jsou na-
prosto v pořádku. Docházejí k nám do poradny 
i  starší ženy, které jsou po  operaci sledované 
v poradně 20–30 let a jsou zdravé. To je na mé 
práci hezké,“ říká MUDr. Ilona Zedníková. 

V  České republice máme screeningový 
program pro ženy od 45 let, kdy je statisticky 
prokázané, že se od  tohoto věku výskyt ra-
koviny prsu rapidně zvyšuje. Mamografické 
vyšetření, prováděné jednou za dva roky, je 
díky tomu hrazené ze zdravotního pojiště-
ní. „Některé ženy mají mléčnou žlázu na  ma-
mografii dobře přehlednou a  není třeba dělat 
další vyšetření, a  potom jsou ženy, které mají 
mléčnou žlázu hůře přehlednou. V tom případě 
je lepší, když v mezidobí podstoupí ještě sono-
grafii. Ale pochopitelně, pokud přijdou mladší 
ženy, které mají nějaký problém s prsy, vyhma-
tají si bulku a máme podezření, že by mohly mít 
nádor, rovněž toto vyšetření je hrazené ze zdra-
votního  pojištění,“ potvrzuje lékařka s  tím, 
že preventivní mamografické vyšetření žen 

do  45 let stojí kolem 800 Kč. Vhodnější pro 
mladistvou mléčnou žlázu je však podle ní 
sonografické vyšetření, které stojí kolem tří 
set korun.

Mamograf je bezpečný
Pozitivem rozhodně je, že ženy jsou dnes 

dobře informované. Informace o mammolo-
gickém vyšetření se objevují ve všech sdělo-
vacích prostředcích a  ženy o  sebe ve  valné 
většině dbají, na vyšetření chodí. „Samozřej-
mě, pořád byla, je a bude určitá část ženské po-
pulace, která se vyšetřením vyhýbá, ale to přes 
všechnu snahu citelně neovlivníme,“ přiznává 
lékařka. Těm ženám, které se vyšetření vyhý-
bají, by Ilona Zedníková vzkázala, že je vskut-
ku životně důležité chodit na  preventivní 
prohlídky. Vždy je lepší zachytit onkologické 
onemocnění včas, kdy je ve většině případů 
vyléčitelné, než přijít pozdě, kdy už je léčba 
velmi náročná a s nejistým výsledkem. 

Jedním z  důvodů, proč se některé ženy 
mamografickému vyšetření vyhýbají, jsou 
obavy, že jsou přístroje, které ji provádějí, 
nebezpečné. K  tomu občas nepodloženými 
fámami přispívají některá média. „Mamogra-
fie, pokud se používá správně a ne příliš často, 
je určitě vyšetřovací metoda bezpečná, a další 
metody jako sonografie, magnetická rezonan-
ce, eventuálně CT, jsou už jenom doplňkové. 
Mamografie se ženy rozhodně nemusí bát,“ 
zdůrazňuje Ilona Zedníková.

V mammologické poradně Chirurgické kli-
niky mají k dispozici nejmodernější digitální 
mamograf, který lékařka velmi chválí: „Dřív 

jsme měli snímky na  skiagramech, nedalo se 
s nimi pracovat, zvětšit je. Digitální mamograf 
umožní, že se obrázek ´natáhne´ do  počítače 
a  radiodiagnostik ho může zvětšit, lépe si ho 
prohlédnout, je přesnější. K  dispozici máme 
v  případě potřeby moderní sonograf, magne-
tickou rezonanci, PET-CT na zachycení případ-
ných vzdálených metastáz.“

Plastika nabízí řadu možností
Do  mammologické poradny chodí ženy 

na preventivní prohlídky, pokud mají nějaký 
problém, ale i ty, v jejichž rodině se rakovina 
prsu vyskytuje. „Zjistilo se, že je to do jisté míry 
dědičné onemocnění. Jsme rádi, pokud na  to 
přijdeme včas a  jsme schopni rakovinu úplně 
vyléčit.“

Snad největší obavy při představě nádo-
rového onemocnění prsu mají ženy z  jeho 
amputace. Dnešní plastická chirurgie však 
nabízí řadu řešení. „Existují výkony preventivní, 
v případě, že se v rodině ženy rakovina prsu vy-
skytuje. Tehdy se jim může doporučit odstranění 
prsní žlázy, ještě předtím, než dojde ke vzniku ra-
koviny. Provádí to plastičtí chirurgové. Prsní žlá-
zy podkožně odstraní a  vyplní buď implantáty 
nebo vlastní tkání pacientky,“ představuje Ilona 
Zedníková metodu, kterou před časem právě 
kvůli dědičnému nebezpečí vzniku rakoviny 
podstoupila a zpropagovala známá hollywo-
odská herečka Angelina Jolie.  

Ale i v případě zjištěné rakoviny prsu nabízí 
moderní plastická chirurgie řešení. „Pokud je 
nutné odstranit celý prs, odstraníme prsní žlázu, 
necháváme kožní kryt, a  pokud je to při jedné 
operaci, vkládáme prsní implantát. Jsou však 
i  ženy, které nechtějí plastiku podstoupit hned, 
rozhodnou se pro to po dvou, třech nebo i dese-
ti letech od  původní operace rakoviny prsu. To 
jsme rovněž schopni ve spolupráci s plastickou 
chirurgií nabídnout,“ uzavírá vedoucí mam-
mologické poradny Ilona Zedníková a znovu 
nabádá k obezřetnosti ty ženy, které mají ně-
jaké potíže s prsy, v jejich rodinách se rakovina 
prsu objevila, a nebo jsou ve věku nad 45 let. 

Počty českých žen, které onemocní rakovinou prsu, neustále rapidně stoupají. 
Ročně se ve statistikách objevuje přes 6 a půl tisíce nových případů. S touto 
diagnózou se v mammologické poradně, která je součástí Chirurgické kliniky  
FN Plzeň, setkávají rovněž tři lékařky: Ilona Zedníková, Monika Černá  
a Andrea Ňaršanská.

Ženy léčí ženy
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Podle statistik má až 95 procent lidí zdravotní problémy, které by bylo možné léčit 
rehabilitačními metodami. Snižují svalovou únavnost, ovlivňují vnímání bolesti, 
zpevňují a zkvalitňují pohybový aparát. Léčebná rehabilitace je úzce propojená 
s řadou dalších odborností. Ve FN Plzeň v areálu Lochotín a Bory se jí na vysoké 
úrovni věnují dvě oddělení léčebné rehabilitace.

Léčebná rehabilitace 
je cestou k normálu

Víte že?
Pojem rehabilitace vychází ze středověké 
latiny. Rehabilitatio = obnovení, snaha na-
vrátit poškozeného člověka do předešlého 
tělesného stavu či sociální a právní pozice

Rehabilitační oddělení Lochotín
Rehabilitační oddělení se stalo samostat-

ným pracovištěm vedeným primářem v  roce 
1962. Původně sídlilo na  Borech v  suterénu 
interní kliniky. Fungovala zde pouze ambulant-
ní část a  pracovníci docházeli na  detašovaná 
pracoviště. V roce 1984 bylo otevřeno lůžkové 

oddělení na Borech, které mělo 29 lůžek v pa-
vilonu Dětské kliniky a  v  malém nízkém ob-
jektu naproti byla ambulantní část. „Když jsme 
se v  roce 2007 přestěhovali do  nových prostor 
lochotínské nemocnice, měli jsme pocit, že naše 
oddělení je největší, nejkrásnější, nejlépe vybave-
né, prostě jsme byli všichni nadšeni z  úžasného 
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pracovního prostředí. Byl to velký skok,“ vzpo-
míná primářka MUDr. Hana Hladová. Jeho pra-
covníci si i dnes velmi cení možností, které jim 
prostory a vybavení nabízí.

Oddělení léčebné rehabilitace věnuje stě-
žejní pozornost léčebným programům u paci-
entů po centrální mozkové příhodě, po totální 
endoprotéze velkých kloubů, u pacientů s one-
mocněním páteře, u žen s  funkční sterilitou 
a u rizikových novorozenců. 

Celé pracoviště je strukturováno do několika 
základních, úzce propojených částí. Na základě 
indikace lékařů je rehabilitační program realizo-
ván fyzioterapeuty a ergoterapeuty v ambulant-
ním provozu, na lůžkovém rehabilitačním odd. 
a na úseku detašovaných pracovišť. K dispozici 
je široká škála léčebných procedur. „Máme tě-
locvičny pro skupinová a  individuální cvičení, 
ergoterapii, moderně vybavené posilovny, pracov-
nu psychologa, kde se u  vybraných pac. provádí 
psycholog. vyš., individ. psychoterapie a v případě 
nutnosti i  krizová intervence. Na  úseku vodoléč-
by máme k  dispozici bazén s  posunlivým dnem, 
Habart-bazén ve  tvaru motýla s  madly, určený 
pro cvičení a  podvodní masáž hůře mobilních 
pacientů, vířivé celotělové relaxační vany vyba-
vené  řadou trysek a hadicí pro podvodní masáž, 
uhličité koupele nezatěžující kardiovaskulární 
aparát, vířivé koupele pro horní a dolní končetiny, 
skotské střiky. Pacientovi můžeme dále nabídnout 
2 a 4 komorové galvanické lázně, moderní elektro-
léčebné přístroje, motodlahy pro pasivní rozcviče-
ní ramenních a kolenních kloubů, cv. v Redcordu 
a mnoho dalších léčebných procedur,“ vypočítává 
Hana Hladová. 

V posledních měsících práci rehabilitačního 
oddělení posílilo i  nové přístrojové vybavení. 
Primářka Hana Hladová zmiňuje zejména dva 
nové přístroje: Prvním přístrojem je tzv. rázová 
vlna, jde o moderní, vysoce účinnou a šetrnou 
metodu, která je založena na přenosu energie na 
postiženou tkáň vysokoenergetickou tlakovou 
akustickou vlnou, jež vyvolává v tkáních hojivé 
a regenerační procesy rázů malé intenzity. Léčba 
rázovou vlnou má široké uplatnění, lze ji např. 
indikovat u  chron. bolestí pohybového aparátu, 
u  poúrazových a  pooperačních stavů. Další za-
jímavou novinkou je Armeo – robotický přístroj 
pro funkční terapii ruky se zpětnou vazbou. Tento 
přístroj je určen pro pacienty se ztrátou hybnos-
ti paže a ruky. Přístroj je vybaven terapeutickým 
softwarem s  motivačním cvičením a  stimulací 
pro provádění funkčního cvičení s širokou škálou 
hodnocení.“

Bory
Rehabilitační pracoviště v  borském areálu 

nemocnice je součástí interního oddělení. Za-
městnanci docházejí na oddělení a kliniky v této 
části FN a poskytují odbornou rehabilitaci hos-
pitalizovaným pacientům. „Zároveň provádíme 
rehabilitační péči na třech úsecích našeho praco-
viště. Na  úseku vodoléčby probíhá léčba v  7 mo-
derních vířivých vanách pro horní končetiny, dolní 
končetiny, a součástí jsou i vířivé vany celotělové. 
Úsek fyzikální terapie zajišťuje aplikaci různých 
druhů energií (mechanickou, termickou, elektric-
kou, světelnou, včetně laserterapie a  magnetote-
rapie) pomocí moderní přístrojové techniky, a pyš-
ní jsme i na vybavení našich dvou tělocvičen. Obě 
jsou vybaveny moderními terapeutickými přístroji, 
jako jsou např. chodicí pásy, motomedy, ramenní 
a kolenní motodlahy, trakční jednotka a rotopedy. 
Součástí tělocvičen jsou 4 terapeutické systémy 
REDCORD. I  když naše prostory nejsou nejnověj-
ší, stále se snažíme o  modernizaci přístrojového 
vybavení“, uzavírá úsekový fyzioterapeut Petr 
Kunsch popis svého pracoviště. Pro něj i  jeho 
kolegy a  kolegyně je práce velkým koníčkem. 
Nesídlí v tak velkých prostorách jako lochotínské 
oddělení a nedisponuje lůžkovou částí. Přesto je 
na tomto oddělení přátelská atmosféra a příjem-
né rodinné prostředí. 

Dětská rehabilitace 
Rehabilitační oddělení FN Plzeň věnuje tra-

dičně velkou pozornost dětským pacientům, 
zejména po  dětské mozkové obrně, nápravě 
svalových tonusů či při cystické fibróze. Jed-
nou z vyhledávaných léčebných metod, kterou 
aplikují na  ambulanci dětské rehabilitace, je 
Vojtova metoda. „Vojtova metoda, tzv. reflexní 
komoce, aktivuje oslabené nebo nepoužívané 
svaly. Skládá se z  diagnostické a  terapeutické 
části. Diagnostická zjišťuje, jakým způsobem dítě 
leží na bříšku, na zádech, jak se pohybuje, a vy-
šetří určité jeho reflexy. Následně se použije 7 spe-
ciálních polohových testů, které dr. Vojta seřadil 
podle jednotlivých fází vývoje dítěte. Tyto testy 
jsou standardní odpovědí pro určitý věk,“ popi-
suje fyzioterapeutka Vladimíra Burešová. 

Pokud jsou reakce dětského tělíčka odlišné 
od standardu, přichází terapeutická část. V této 
části odborník zavádí jeden z  polohových 
komplexů, reflexní otáčení a  reflexní plazení. 
Ty může v jednotlivých polohách měnit a záro-
veň v každé poloze tlakem dráždí určité body 
na  těle a  tím se automaticky navozují ideální 
pohybové vzory. Krůček po  krůčku, bez vůle 

malého človíčka. „Když maminku nebo tatínka 
učíme jednotlivé cviky, postupujeme kontaktně 
přes jejich prsty , aby cítili sílu tlaku a směr“, do-
dává Vladimíra Burešová.

Rodiče se Vojtovu metodu učí na  dětské 
rehabilitaci a  následně dochází na  pravidelné 
kontroly. Sestra uzavírá: „Při našich kontrolách 
sledujeme držení těla a posun při zlepšení pohy-
bu. Terapii provádí rodiče doma. Cvičením posky-
tují dítěti tělesnou podporu a  jistotu a  zároveň 
posilují vztah rodič–dítě. Délka jedné cvičební 
jednotky se pohybuje kolem pěti minut, záleží 

na věku dítěte, během dne se provádí až 4 jednot-
ky. Základem všeho je dobrá poloha při cvičení 
a snaha dělat z ní ten správný pohyb. V určité po-
loze se začíná a v jiné se končí.“

Vladimíra Burešová cvičí Vojtovu metodu 
mnoho let, její jedinečnost poznala v  80. le-
tech v jedné pražské nemocnici, kde pracovala. 
„Každé cvičení je kamínek, který zapadá do mo-
zaiky a následně vznikne krásný obraz. Předsta-
va, že dítě bude do 14 dnů v pořádku, je mylná. 
Je to dlouhodobý, několikaměsíční proces a trpě-
livost a víra v úspěch je základním předpokladem 
úspěšné léčby“, zdůrazňuje.

Vojtova metoda pomáhá i  u  dospělých. 
Fyzioterapeuti ji využívají u  pacientů po  iktu, 
úrazech mozku, poraněních míchy, při neuro-
logických onemocněních, roztroušené skleró-
ze. Výsledný efekt tohoto cvičení je vidět velmi 
brzo. Dochází k pozitivní změně pohybové ko-
ordinace při uchopování, vzpřimování, chůzi 
a  mluvení. V  neposlední řadě učí lidi správně 
dýchat (i dýchání je pohyb) a správně držet tělo.

Víte že?
Prof.  MUDr.  Václav Vojta byl český lékař 
specializující se na dětskou neurologii. Byl 
to uznávaný světový odborník, který se 
svými malými pacienty pracoval s  velkou 
láskou a citem. Známá je jeho věta, kterou 
opakoval na mnoha setkáních a přednáš-
kách: „Matka intuitivně pracuje vždy správ-
ně a dítě od milující matky tuto léčbu při-
jímá". Tzv. Vojtova metoda je dnes běžnou 
metodou, se kterou pracují na rehabilitač-
ních pracovištích v celé republice. Jelikož 
dr. Vojta emigroval v  roce 1968 do  Ně-
mecka, jeho metoda byla zapovězena 
a  oficiálně se nesměla používat. Protože 
však cvičení dle Vojtovy metody přinášelo 
ve světě výrazné výsledky, šířilo se před ro-
kem 1989 mezi zdravotníky pod  názvem 
Metoda reflexní lokomoce. 
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Přijít lze i  bez doporu-
čení

Ambulance se vě-
nuje především léčbě 
funkčních sexuálních 
poruch u  mužů. „Muži, 
kteří tvoří největší část 
naší klientely, přichá-
zejí s  poruchami erekce 
a dalšími funkčními sexu-
álními poruchami, jako 

je předčasná ejakulace. Ženy tvoří zhruba jednu 
desetinu z  celkového počtu. Je možné, že řeší 
svoje problémy například s  gynekologem, nebo 
je ke  své škodě neřeší vůbec. Přitom v  naší am-
bulanci bychom jim pomoci ke  zlepšení kvality 
sexuálního života mohli,“ vysvětluje přednosta 
Psychiatrické kliniky, který se této ambulanci 
věnuje, doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. 

Řada potenciálních pacientů možná neví, 
že do sexuologické ambulance může přijít bez 
doporučení odborného či praktického lékaře. 
Nemusí se tedy napřed svěřovat se svými pro-
blémy ještě někomu dalšímu, ale každé  úterý 
nebo v pátek dopoledne lze přijít rovnou. Buď-
to jsou vyšetřeni hned, a nebo si domluví nej-
bližší termín. 

Léčba sexuálního nesouladu
Další oblastí, které se tu věnují, jsou poruchy 

sexuálního souladu a partnerské problémy, které 
s tím úzce souvisejí. „Konfliktní partnerské vztahy 
mají značný vliv na  sexuální nesoulad v  partner-
ském nebo manželském vztahu. Sem posléze patří 
i vedení partnerů v tom smyslu, aby nějakým způ-
sobem změnili či zlepšili své stereotypy sexuálního 
chování a tím se zlepšila kvalita jejich partnerského 
života. Je to vzájemně propojené. Jsou případy, kdy 
partnerský nesoulad je důsledkem konfliktů v jiné 
oblasti, a nebo je na prvním místě problém v sexu-
álním nesouladu, který pak vytváří následně i ne-
příznivou atmosféru ve vztahu, a nebo i rodinném 
životě,“ zdůrazňuje Jiří Beran.

Může se stát, že pár nebo jednoho z  páru, 
který přijde do  sexuologické ambulance, lékař 
doporučí k další léčbě, a  to na psychoterapeu-
tickém nebo psychiatrickém pracovišti kliniky.

V oblasti poruch erekce podle Jiřího Berana 
záleží na  tom, jaké povahy porucha je. Zda je 
tato porucha dána řekněme malou zkušeností 
častou na  počátku pohlavního života. V  tako-
vém případě je možné léčbou dosáhnout velmi 
dobrého výsledku. Pacient po krátké době ně-
kolika měsíců nemusí dál docházet. Složitější je 
to u pacientů vyššího věku. „Pro nás jako lékaře 
to neznamená jen v  krátkosti napsat recept, ale 
poznat situaci konkrétního pacienta, kteří se léčí 
například s  cukrovkou nebo vysokým krevním 
tlakem, či má jiná chronická onemocnění. Tam to 
potom znamená dlouhodobou léčbu, bez níž ne-
lze zlepšení očekávat.“ 

Sexuální problémy jsou stále tabu
Lékaři jiných oborů málokdy se svými pa-

cienty o  jejich sexuálních problémech hovoří 
a mrzí ho to. „Je to stále určité tabu i u těch pa-
cientů, které znají, léčí je ve  své ambulanci pro 
cukrovku nebo vysoký krevní tlak. Je to velký počet 
pacientů a ve spojení s vyšším věkem lze poruchy 
erekce předpokládat. Stejně tak gynekologové se 
svými pacientkami málo hovoří o jejich sexuálním 
životě např. po  porodu, při předpisu antikoncep-
ce nebo v rámci léčby nějakého gynekologického 
onemocnění.“ Považuje to za  velkou chybu ze 
strany lékaře, protože pacienti a  pacientky se 
pak sami neodváží svěřit. „Pokud mám přednáš-
ky pro lékařskou obec, snažím se upozorňovat, že 
by se tato témata měla stát pravidelnou součástí 
anamnestických otázek. Tam, kde lze předpoklá-
dat, že by sexuální porucha, související s tělesným 
onemocněním, mohla být,“ zdůrazňuje Jiří Beran.

Léčba sexuální deviace 
Významná část náplně sexuální ambulance 

spočívá v  ochranných ambulantních léčbách. 
To znamená, že pokud byl někdo odsouzen 
pro trestný čin, který souvisí s  poruchou jeho 
pohlavního pudu, určitou sexuální deviací, je 
odsouzen a v rámci rozsudku mu může být naří-
zena ochranná ambulantní sexuologická léčba. 
„Tento člověk žije v domácích podmínkách, ale je 
mu soudem uloženo, že musí docházet do  naší 
ambulance v takových intervalech, které jsou za-
potřebí. Léčba je kombinací psychoterapeutického 
přístupu a léků. Oba tyto přístupy jsou v poměru, 
v  jakém pacient potřebuje, aby situaci zvládal,“ 
říká Jiří Beran. Tato ochranná ambulantní léčba 
může trvat například dva roky, pak soud roz-
hoduje, zda může skončit, a nebo se v ní bude 
pokračovat dál. 

Takových pacientů má sexuologická ambu-
lance několik desítek (uvědomme si, že z celého 
regionu). „Je v  jejich zájmu, aby se dostavovali 
pravidelně, ničeho nezákonného se nedopustili. 
Léčba je předpokladem toho, aby se deviantní 
chování neopakovalo. Samozřejmě vždy je mož-
né, že přece jen ten případ nastane, ale jestliže je 
období, dvouleté a delší, bez jakéhokoli selhání, je 
reálná možnost, že tomu bude i nadále.“ 

Kdo jsem?
Ve zcela výjimečných případech se pracovní-

ci sexuologické ambulance setkávají s těmi, kteří 
mají pocit, že je sexuálně přitahuje stejné pohla-
ví. „Dnes to však již není považováno za chorobný 
stav, ale širší normu. Někdy si s  námi, odborníky, 
chtějí svou homosexualitu ujasnit kvůli svým rodi-
čům nebo okolí, aby měli jistotu. Potřebují oporu, 
že se nejedná o něco, co oni sami mohou ovlivnit, 
ale něco, co je dáno biologicky a je lepší tomu vy-
hovět a nebránit se.“

Přicházejí sem pro pomoc i  transsexuálové. 
„Jsou tací, v jejichž ženském těle sídlí mužská duše 
a naopak. Mají přání uvést do souladu svou těles-
nou schránku s  duševní, čili ten, který se cítí být 
mužem, touží po  znacích mužského pohlaví, byť 
se narodil jako žena a naopak.“ 

Takový proces přeměny pohlaví trvá několik 
let. „Primárně musí být tento pacient v péči sexu-
ologické ambulance. Než se přistoupí k  nějakým 
operativním krokům, je nezbytné projednání před 
komisí, která zasedá na  ministerstvu zdravotnic-
tví. Sexuologická ambulance předloží o  žadateli 
lékařskou zprávu, která je jedním z podkladů, které 
tato komise vyžaduje, aby mohla rozhodnout, zda 
je ten pacient k přeměně vhodný. Komise k tomu 
může dát souhlas, což je důležitý dokument pro 
plastickou chirurgii, gynekologii, urologii, všude 
tam, kde se ty další kroky realizují. Zdravotní pojiš-
ťovny je však neplatí,“ dodává přednosta Psychi-
atrické kliniky Jiří Beran. 

Sexuologická ambulance pomáhá mnohým
V lochotínské části fakultní nemocnice projdete vchodem B do  prvního 
podzemního podlaží, kde jsou ambulance psychiatrické kliniky. Jedna z nich, 
sexuologická, zde funguje již několik desítek let. 
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nese pro mě výrazně větší zodpovědnost za zdra-
ví hráčů i  o  něco vyšší míru stresu, než je  tomu 
v Gambrinus lize.

Jaký vztah máte ke kapitánu Horváthovi? 
Myslím si, že máme spolu normální vztah, jaký 
má hráč se svým klubovým lékařem, nic víc, nic 
míň. Každý, kdo Pavla trochu zná, je mile překva-
pen, jak je to bezprostřední, vtipný a příjemný člo-
věk, který si na nic nehraje. Já osobně mám Pavla 
rád, i když to s ním občas není úplně nejlehčí.

Váhal jste, když Vás trenér Vrba oslovil k pře-
chodu do  lékařského týmu české fotbalové 
reprezentace?
Popravdě řečeno váhal jsem, a  hodně. Důvodů 
bylo několik, ale nejhlavnější byla moje časová 
vytíženost a hrozící absence ve FN a doma s rodi-
nou. Několik dní jsem to probíral doma se ženou. 
Poté, co mi moji případnou účast v reprezentaci 
schválilo vedení naší kliniky i  ředitelka FN, jsem 
se s Pavlem Vrbou opakovaně sešel a začali jsme 
hledat cestu, jak nastavit optimální podmínky 
pro moji práci v reprezentaci. Pavel mi vyšel ma-
ximálně vstříc, co se týče časové náročnosti, tak 
aby moje účast na  zápasech a  soustředěních 
co nejméně zasáhla do  mé přítomnosti doma 
a  na  klinice. To byla moje hlavní podmínka. 
Bylo jasné, že si budu muset k  sobě vybrat ještě 
minimálně jednoho nebo dva lékaře. Jedinou 
podmínkou ze strany trenéra a FAČRu (Fotbalové 
asociace České republiky) bylo, že ostatní léka-
ři musí být z  Prahy. Vím, že když jsem se dostal 
jako první „nepražák“ v historii do pozice lékaře 
národní fotbalové reprezentace, je veliký úspěch 
nejen pro mne, ale také pro mé kolegy z kliniky, 
hlavně Petra Nepraše, kteří mi pomáhali, podpo-
rovali a učili po řadu let. Tímto bych jim chtěl moc 
poděkovat. Je to v podstatě výsledek dlouhodo-
bé týmové práce. Je to ale také veliká prestiž pro 
celou Fakultní nemocnici v Plzni a známka toho, 
že zde poskytujeme špičkovou péči na té nejvyšší 
úrovni v ČR.

Změnilo se toho hodně ve  Vašem životě, 
když jste nyní na  pomyslném vrcholu spor-
tovního lékaře?
Popravdě řečeno, že jsem na  vrcholu sportov-
ního lékaře si nemyslím, na to jsem ještě mladý, 
ale změnilo se hodně. Bohužel mám čím dál tím 
méně času na sebe, svoji rodinu a také kamará-
dy. Na  druhou stranu jsem se musel naučit lépe 
pracovat se svým volným časem mimo pracovní 
dobu ve  FN, tak abych pracoval i  po  tuto dobu 
efektivně. Práce na  klinice totiž s  sebou nese 
i  určitou časovou náročnost na  domácí studi-
um, psaní publikací, přípravu přednášek, a  to 
v mém případě znamená řadu hodin týdně práce 
po večerech. Zase jsem se téměř odnaučil koukat 
na TV, to je podle mě velká ztráta času. 

Máte pocit, že je sportovní medicíně u  nás 
věnovaná dostatečná pozornost? Jakou roli 
dnes hraje prevence?
Pokud myslíte tím „u nás“ na Viktorce a ve fotba-
lové reprezentaci, tak myslím, že ano. Sportovní 
traumatologie v ČR je na vysoké úrovni a může-
me se směle porovnávat s  nejvyspělejšími státy 

Evropy. Ale platí, že velmi záleží, na jakého léka-
ře nebo tým lékařů daný pacient narazí a  dále, 
v  jakém centru se léčí, v  tom jsou i  v  rámci naší 
republiky velké rozdíly. Naše klinika díky výrazné 
podpoře ze strany našeho vedení a  lékařů, kteří 
se tomuto podoboru věnují, patří nepochybně 
mezi nejlepší centra v ČR. Na druhou stranu mu-
sím říct, že v ČR obecně je např. prevenci zranění 
ve sportu, zejména v mládežnických kategoriích, 
věnováno velmi málo a  zde vidím velký prostor 
pro vylepšení. Bohužel se tím dostáváme i k otáz-
ce finanční podpory sportu, která je neslavná. 
Právě zanedbávání prevence a  nesprávná léčba 
již vzniklých úrazů bývá především u mládežnic-
kých kategorií pro budoucnost zraněného často 
fatální. Sem by se měla zaměřit velká pozornost. 
Další problém v posledních letech je trend nedo-
statku přirozeného pohybu u dětí. Je dnes proká-
záno, že minimum přirozeného pohybu, zejména 
u dětí ve věku 10-12 let, výrazně zvyšuje incidenci 
úrazů pohybového aparátu, vznikajících nekon-
taktním násilím v období puberty a adolescence. 
My to vidíme v  posledních letech třeba na  tom, 
jak nám roste počet právě mladých pacientů 
s poraněním zkříženého vazu kolenního kloubu, 
často již ve dvanácti, čtrnácti letech.

Jak se Vám daří skloubit práci sportovního 
lékaře s prací na ortopedické klinice?
No, musím přiznat, že občas je to velmi složité. 
Primární je ale pro mě práce na klinice a až podle 
toho si musím organizovat ostatní aktivity. Takže 
všechny aktivity u  Viktorky, které mi zasahovaly 
do  pracovní doby ve  FN, jsem řešil formou do-
volené nebo volna. Zde musím moc poděkovat 
nejen vedení kliniky, ale také mým kolegům, kteří 
mě v práci pomáhají a zastupují.

V jakých oblastech je Vaše pracoviště v rám-
ci republiky výjimečné? Jakým výzkumným 
projektům, které poslouží pacientům, se vě-
nuje? 
Pokud mohu hodnotit úroveň sportovní trau-
matologie na  naší klinice, tak si troufám tvrdit 
z odezvy na naše výsledky a přednáškové aktivity 
na kongresech, že patříme mezi ta nejlepší centra 
v  ČR věnující se problematice artroskopií (ASK) 
velkých kloubů. Například ASK kyčelního kloubu, 
které zde zavedl dr.  Nepraš v  roce 2006 po  jeho 
stáži v USA, patří mezi naší specialitu. Máme od-
operovaný největší počet pacientů touto metodou 

v ČR a  jsme výukovým centrem v této problema-
tice pro české i  východoevropské artroskopisty. 
Operujeme i  řadu sportovců např. ze Slovenska, 
kde se artroskopie kyčle začíná teprve zavádět 
na několika pracovištích. Já osobně se mimo kyčlí 
věnuji výzkumu nových operačních technik rekon-
strukcí předního zkříženého vazu, v letošním roce 
bude u nás probíhat výzkum zaměřený na využití 
kmenových buněk v této problematice. Tato léčba 
by mohla našim pacientům umožnit dosáhnout 
lepších výsledků u tohoto složitého operačního vý-
konu a umožnit jim časnější návrat nejen do spor-
tovní zátěže, ale také do běžného denního života 
a zaměstnání.

Pokračování ze strany 14

Andělé jsou, ne, že ne! 
Jiří Kroc (47) je vědec, matematik, který před 
pár týdny podstoupil transplantaci srdce  
v pražském Ikemu. Před zákrokem byl paci-
entem řady zdravotnických pracovišť, na-
posledy na Interním oddělení FN Plzeň, kde 
byl nadmíru spokojený. Z vděčnosti věnoval 
sestřičkám za  jejich příkladnou péči řadu 
básniček. 

SESTRA IVETA

Iveto, sestro spanilá,
plná vnitřní krásy.
Vidím v tobě anděla,
prostého, bez příkrasy.
Tvoje krásná duše,
je duší abatyše.

Postálas u lůžka trpícího,
s duší plnou soucitu.
Tvoje ruce hladili ho,
nezapomenu toho pocitu.

Stál jsem v němém úžasu,
jak plynou klidná, prostá slova.
Jak Tvé ruce v atlasu,
hladí rámě jeho a pak znova.

Byl jsem svědkem doteků,
Tvojí duše milostivé.
Až do skonání věků,
vzpomínky ponesu uctivé.

Foto: Fotbalový tým A reprezentace ČR 2014
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Kdy se ve FN Plzeň poprvé internet objevil?
Začátky internetu ve FN Plzeň si bohužel nepa-

matuji a co jsem zjišťoval u ostatních kolegů, nikdo 
mi s přesností nebyl schopen říct konkrétní rok. Ně-
kteří mladší kolegové se dokonce nedokázali smířit 
s  faktem, že internet tu není odjakživa. Troufnu si 
odhadnout, že to bylo někdy v letech 1996–1997. 

Jaké byly Vaše začátky ve Fakultní nemocnici 
Plzeň?

Když jsem v roce 2001 končil studium na vysoké 
škole, byla ještě základní vojenská služba povinná. 
Zvolil jsem místo ročního vojenského výcviku delší 
vojnu bez zbraně. Do FN jsem civilní službu nastou-
pil v  červenci 2001 jako člen „nádvorní čety“ Pro-
vozního odboru. Více než hrabání listí mě ale bavila 
práce s počítači, proto jsem již tenkrát hodně spo-
lupracoval se SIS. Po ukončení civilky v lednu 2003 
jsem dostal nabídku práce právě v oddělení správy 
a vývoje aplikací a já ji bez většího rozmýšlení při-
jal. Věděl jsem, že na tu dobu budu pracovat s vel-
mi moderními technologiemi a vyspělou výpočetní 
technikou a hlavně se skvělými kolegy.

Jaký byl Váš první úkol?
Na svůj první úkol si ještě pamatuji, bylo to vy-

tvoření nového objednávkového systému zdravot-
nického materiálu. Postupně se systém objednávek 
rozšířil o  kancelářský materiál, léky a  antibiotika. 
Tyto programy fungují s  menšími úpravami do-
dnes. Časem na mě přešla správa intranetu a www 
stránek nemocnice. Začal jsem také školit uživatele 
v  kancelářském balíku programů MS Office a  vy-
tvářet nové intranetové aplikace, které výrazně 
usnadňují uživatelům jejich práci.

Co pro nemocnici představuje intranet a kdy 
jste ho zavedli?

Intranet je vlastně takovým hlavním informač-
ním portálem v nemocnici. Jsou zde zveřejňovány 
různé informace a dokumenty důležité pro každo-
denní bezproblémový provoz. Na  intranetu běží 
také spousta aplikací, bez nichž by se většina uži-
vatelů již dnes asi neobešla. Od různých objednáv-
kových systémů, žádanek, přes aplikace pro správu 
a řízení dokumentů, telefonní seznam, až po drob-
nosti typu Mám oběd. V době mého nástupu do FN 
zde intranet již nějakou dobu fungoval. Tenkrát 
samozřejmě ne v takovém rozsahu jako dnes, byla 
to spíše jen elektronická informační tabule. Někdy 
od roku 2002 se začaly objevovat první intranetové 
uživatelské aplikace a jejich počet stále narůstá. 

Vraťme se ještě k  webovým stránkám ne-
mocnice. Jste tvůrcem jejich současné grafiky 
a  celkové skladby. Inspiroval jste se jinými 
zdravotnickými zařízeními?

Webové stránky prošly za dobu mého působení 
ve  FN již několika obměnami. Musíme si uvědo-
mit, že to, co bylo považováno za moderní v roce 
2001, nemůže přežít až do dneška. Mluvím hlavně 
o grafickém uspořádání a použitých technologiích. 
WWW stránky obecně se postupem času stále více 
přibližují svým čtenářům, nabízejí jim možnosti 
interakce, ať už formou diskuzního fóra nebo on-
line chatu. Důležitá je také aktuálnost informací 
na  stránkách. Přiznávám, že vždy, když se měnil 
vzhled a  obsah webových stránek, prošel jsem si 
weby i jiných zdravotnických zařízení u nás i ve svě-
tě a čerpal jistou inspiraci. Hlavně, co se týká uspo-
řádání informací tak, aby bylo jejich vyhledání 
pro návštěvníky stránek co možná nejjednodušší. 
Grafika stránek vždy vycházela z toho, co bylo v té 
době považováno za  trend s  přihlédnutím k  tzv. 
přístupnosti. Samozřejmě každému se líbí něco 
jiného, vždy jsem si vyslechl i názory, že předchozí 
verze stránek byla lepší, hezčí, přehlednější. Pokud 

byly řečeny konkrét-
ní připomínky, byl 
jsem vždy přístupný 
diskuzi a  nalezení 
kompromisu. S  klid-
ným svědomím ale 
mohu říci, že větši-
na uživatelů vždy 
přijala nový vzhled 
webových stránek 
pozitivně.

V počítačích jsou veškeré informace o nemoc-
ných. Jakým způsobem jsou zabezpečené 
údaje o pacientech, tak aby se k nim nedosta-
ly nepovolané osoby?

Údaje o  pacientech jsou přístupné v  klinickém 
informačním systému (KIS) pouze oprávněným 
uživatelům. Tzn., že každý zaměstnanec, který 
musí k  těmto údajům přistupovat, má přidělené 
své přihlašovací jméno, heslo a hlavně nastavenou 
úroveň oprávnění, která mu dovolí přístup jen tam, 
kam je to žádoucí. Všechny přístupy k pacientským 
datům jsou auditovány, je tedy zaznamenáno, kdo 
a kdy si tato data prohlížel nebo upravoval. Každý 
zaměstnanec, který má do KIS přístup, si musí své 
přihlašovací údaje pečlivě chránit a nikomu další-
mu je nesdělovat, aby nemohlo dojít při jejich pro-
zrazení k přihlášení nepovolanou osobou.

Máte malé děti. Už umí ovládat  počítačovou 
techniku?

Staršímu Adámkovi je 5 a  třičtvrtě, a  Kubík je 
o 3 roky mladší. Zálibu ve výpočetní technice a tele-
komunikacích si našli oba již zhruba od roku. Adá-
mek se specializoval na  počítače, Kubíka zajímaly 
mobilní telefony. Po několika záhadně smazaných 
souborech z notebooku a odeslaných smskách jsme 
doma pochopili, že bude lepší tyto „hračky“ držet 
z jejich dosahu. Nechci je samozřejmě úplně odříz-
nout od pronikání do tajů výpočetní techniky, mají 
na to ale ještě podle mě dost času. Pochopili, aspoň 
doufám, že počítače jsou spíše než hračka pracovní 
nástroj dospělých. Zato oba dva dnes již perfektně 
zvládají obsluhu dvd přehrávače a televize.

Bez IT to prostě nejde …

Víte že?
Správou celého počítačového systému 
ve  FN Plzeň se zabývá Odbor správy in-
formačního systému. Je členěn na  od-
dělení Vývoj a  správa aplikací a  Správa 
infrastruktury Bory a  Lochotín. Zaměst-
nanci Správy infrastruktury zajišťují údrž-
bu a  opravu prostředků výpočetní tech-
niky, a odborníci Vývoje a správy aplikací 
mají na  starosti spokojenost a  komfort 
uživatelů při práci se softwarem. Při stan-
dardním provozu celé nemocnice vytváří 
nové aplikace a postupy, které jsou zapo-
třebí k rostoucí poptávce po rychle do-
stupných informacích.

Ve FN Plzeň, jako v každé jiné velké firmě, jsou počítače a počítačová síť 
standardním pracovním vybavením. Nemocnice již řadu let informuje 
veřejnost prostřednictvím svých webových stránek. Odborníkům, kteří 
se informačními technologiemi zabývají, se zkráceně říká IT, a tu zkratku 
dnes zná snad téměř každý. (Vnímavé ženy říkají, že pokud je muž IT, má to 
napsané na čele, prostě se to pozná, aniž by se ke své zkratce přiznal ) 
Jedním z těch, kteří zabezpečují, aby vstupní okénko naší nemocnice  
www.fnplzen.cz bylo stále aktuální, zajímavé a plné nových informací, je 
inženýr Radek Lucák. Mladý muž, který má doma 2 malé kluky, a počítače 
jsou jeho zálibou mnoho let.
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Velice děkujeme všem milým sponzorům, přátelům a partnerům Fakultní nemocnice Plzeň, 
kteří nám svou finanční podporou pomáhají v rozvoji nemocnice a zlepšování našich služeb.

Větší pohodlí pro děti
Nadační fond Kapka naděje 9. června 2014 
ve  FN Plzeň předal dar v  podobě speciálního 
lůžka Eleganza s antidekubitní matrací a příslu-
šenstvím v celkové částce téměř 250 000,- Kč. 
Partnery předání byly Samsung Electronics 
Czech and Slovak, s.r.o., a  ASEKOL s.r.o.. Na-
dační fond se podílel 100 000,- Kč na celkové 
částce.

Slavnostního předání s výbornou atmosfé-
rou se zúčastnila prezidentka a zakladatelka NF 
Kapka naděje Vendula Svobodová a  ředitelka 
fondu Elen Švarcová. Za  partnerskou společ-
nost Asekol byl přítomen ředitel obchodní-
ho a  marketingového oddělení Karel Krejsa 
a za Samsung ředitel úseku péče pro zákazníky 
společnosti David Mrzena.

Lůžko Eleganza je pro zdravotnický personál 
velkým přínosem při péči o  kriticky nemocné 
pacienty. Díky jeho speciálním funkcím splňuje 
vysoké nároky, které jsou kladeny na jednotce 
intenzivní péče. Antidekubitní matrace nebo-
li matrace proti proleženinám je nesmírnou 
pomocí při léčbě dlouhodobě nemocných pa-
cientů, u kterých jsou proleženiny častým pro-
blémem a komplikací. 

I studenti myslí 
na nemocné děti

FZS ZČU je zapojená do  projektu firmy 
AREKO, ve  které se zjišťuje využití bioaktiv-
ních fosfolipidů v kapslové formě Ovosanu se 
složkou BAF a v masti Transovosanu se složkou 
BAF na  léčbu psoriázy, atopického ekzému 
a venózní dermatitidy. Průběžné výsledky ori-
entační studie prokazují u probandů v někte-
rých parametrech pozitivní ovlivnění stavu 
kůže a klinického obrazu.

Poznatky z  tohoto výzkumu by mohly být 
přínosem pro nemocné s  výše uvedenými 
chorobami. Pokud se  touto orientační studií 
prokáží pozitivní účinky, pak by mohly být 
zkoušené produkty po provedení dalších mul-
ticentrických studií vhodným a  doporučova-
ným rozšířením palety léčby u  vytipovaných 
onemocnění. 

Fakulta zdravotnických studií ZČU přistou-
pila na tento klinický pokus z několika důvodů: 
vychovává studenty i perspektivní vědecké pra-
covníky, studie je vhodným příkladem a na dru-
hé straně i  prototypem práce, na  které se dají 
demonstrovat vědecké postupy (práce s  lidmi, 
protokoly, dokumentace, měření, statistické 
hodnocení a publikační činnost) a není tak ná-
ročná na vybavení, personál a další podmínky.

Na projektu pracovaly dvě studentky z FZS 
– KOS, které studují obor Ošetřovatelství ve vy-
braných klinických oborech (5341T014). 

Projekt byl zahájen v květnu 2013 a dosud 
trvá. Do  studie se podařilo oslovit celkem 46 
probandů. Každý z nich má nárok na finanční 
ohodnocení v celkové částce 1 000,- Kč. Na zá-
kladě žádosti a zájmu několika respondentů, že 
částku chtějí věnovat a nechtějí ji využít ve svůj 
prospěch, jsme se rozhodli tuto částku vybrat 
a zaslat do FN v Plzni, na oddělení dětské he-
matoonkologie. Vzhledem k tomu, že naše ka-
tedra úzce spolupracuje s FN Plzeň, byla naše 
volba jasná. To, že byla vybrána Dětská klini-
ka – HOO, je pouze z důvodu jejího zaměření 
a  snaha co nejvíce pomoci dětem, které one-
mocněly tak závažnou chorobou. 

Celkově byla vybrána částka 16 150,- Kč, 
která byla v  březnu poslána na  darovací účet 
FN v Plzni.

Mgr. Eliška Čagánková, DiS.

Do  penze musel 
doc.  Laně odejít hned 
v  60 letech, ač byl ještě 
v plné síle. Musel opustit 
škodováckou nemocnici, 
nemohl tak už vést poro-
dy, ani provádět gyneko-
logické operace. Stal se 
pracovníkem železniční 

gynekologické ambulance. Po  sametové 
revoluci byl okamžitě zahájen proces jeho 
plné odborné rehabilitace a  podán návrh 
na jmenování profesorem porodnictví a gy-
nekologie. Bohužel pro něj už pozdě. Přes 
ohromnou euforii, kterou i  v  něm návrat 
k demokracii vyvolal, už neměl sil dál pokra-
čovat v práci. Těžce nemocen přebíral v čer-
venci 1990 v pražském Karolinu profesorský 
diplom. V posledních měsících života se mu 
tak dostalo aspoň částečného profesního 
zadostiučinění.
Věříme, že tento článek bude malou vzpo-
mínkou na prof. MUDr. Václava Laněho i pro 
ty, které jako porodník přivedl na svět, mož-
ná také ještě pro jejich matky a otce. Je jich 
opravdu mnoho.

Pacienti a jejich blízcí 
děkují FN Plzeň
Do naší nemocnice míří často děkovné dopisy 
pacientů, kteří tu byli hospitalizováni, a  jejich 
blízkých. Cení si vynikající lékařské péče i vstříc-
nosti zdravotnického personálu. 
Jedním z  nich je i  Jiří Vašků, který byl letos 
v březnu a dubnu hospitalizován na Onkolo-
gické a radioterapeutické klinice.
„Skládám Vám poklonu! Chválím zejména pa-
vilon onkologie, jeho příjemné prostředí, čisto, 
příjemný a vstřícný lékařský personál a chutnou, 
výbornou stravu. Taky Váš časopis je na úrovni, 
a  protože se trochu více věnuji fotografii, tak 
jsem neodolal a  pořídil jsem několik obrázků 
z  prostředí ONKO. Přeji Vám i  nadále, abyste si 
zachovali takovou úroveň, jakou jsem spatřil.“ 
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Ilustrační foto

http://www.fnplzen.cz/dokumenty/dekovne_dopisy_6.pdf


