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Vážení přátelé, 
před několika týdny 
jsme vstoupili do nové-
ho  roku s dvacítkou na 
konci a optimisté tvrdí, 
že bude rokem dobrým. 
Bude poklidnější než 
ten předešlý a zároveň 
se celé společnosti bu- 
de dařit. Pesimisté sa- 

mozřejmě říkají pravý opak, ale to není 
důležité. Podstatné je, že data o chodu 
naší nemocnice za rok 2019 jasně říka-
jí: Ano, FN Plzeň se opravdu dařilo dobře,  
a jelikož já jsem optimista, troufám si říci, 
že se naší nemocnici bude dobře dařit 
i v roce 2020. Průměrný plat již překročil  
52 tisíc korun, a pokud budeme všichni dob-
ře hospodařit, číslo se určitě posune ještě  
výše.

A co se nám vloni podařilo? 
Kdybychom se pomyslně rozkročili,  

krok by byl velký 5 km, což je vzdálenost 
obou našich areálů od sebe. Koncem roku 
probleskla fáma o stěhování borského 
areálu  na Lochotín se závěrem, že na Bo-
rech nezůstane žádná nemocnice. Snažili 
jsme se, mírně odlehčenou formou, de-
mentovat tento nesmysl a nyní přidávám 
fakta, která jasně ukazují, že na  Bory ne-
zapomínáme, ba naopak. Pavilon 22 se 
podařilo zcela klimatizovat, na interním 

oddělení jsou nové rozvody vody, chirur-
gické oddělení má kompletně zrekonstruo- 
vané všechny lůžkové stanice, v areálu  
BVN  jsme vybudovali nová parkovací mís-
ta a velký posun v nastavené příčce kvali-
ty poskytované péče přináší nové centrum 
robotické chirurgie v budově CHIRO. Na 
Lochotíně pokračuje výstavba psychiatric-
kého pavilonu dle plánu, do prádelny jsme 
pořídli nové moderní technologie, na 1. in-
terní klinice proběhla rozsáhlá rekonstruk-
ce, vystavěli jsme nový bezpečnostní velín 
s pultem centrální ochrany a otevřeli jsme 
nově zrekonstruovaný urgentní příjem. 
V rámci bezpečnosti se v obou areálech 
navyšují počty kamer a instalují se nové 
automatické dveře s videotelefony. Ten-
to malý výčet novinek za rok 2019 ocení 
snad i pesimisté. 

Jak říkával  jeden můj kamarád: Nedělej-
te z roviny kopec. Občas není důležité věc 
pochopit, ale umět ji přijmout. 

Přeji Vám všem z celého srdce pohodový 
rok 2020 a dovolte jednu malou radu na 
závěr: Mluvte spolu, mluvme spolu. Emaily 
a esemesky nestačí. Když spolu lidé ne-
mluví, není komunikace, nedochází k vývoji, 
rozvoji a  radosti.

Václav Šimánek
ředitel FN Plzeň

Milí přátelé, 
právě listujete prvním 
číslem našeho časo- 
pisu roku 2020 a dou- 
fáme, že zvolená té- 
mata budou pro Vás 
zajímavá a inspirující. 
Lednové číslo přináší 
příběh malého občán- 
ka, který přišel na svět 

v naší porodnici jako první. Malý Lukášek 
si své prvenství uchoval i na regionální 
úrovni a věříme, že naše služby bude vy-
hledávat i nadále. Zajímavý rozhovor s pa-
nem ředitelem Václavem Šimánkem nabízí 
malé ohlédnutí a zároveň velmi optimistický 
výhled pro nadcházející období. Odbornou 
tématiku představují plastičtí chirurgové, 
kteří společně s dalšími odborníky nemoc-
nice dokáží pacientům vymodelovat nový 
obličej. Z borského areálu přinášíme shrnutí 
rozsáhlé rekonstrukce Chirurgického oddě-
lení a pevně věříme, že tyto zprávy přesvědčí 
všechny o tom, že se na Bory nezapomíná 
a do budoucna zde bude nemocnice v plné 
moderní výbavě. Vzpomínka na vánoční 
období ukazuje dobré skutky laskavých lidí 
a v závěru svých řádků si Vás dovoluji pozvat 
na ples FN Plzeň s podtitulem: „NA zdraví, 
NA lásku, NA nás…“ NA hezký celý rok 2020

 Gabriela Levorová, 
mluvčí FN Plzeň

Prvním miminkem je Lukášek ze Šťáhlav
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Lukášek ze Šťáhlav na jižním Plzeňsku je prv-
ním miminkem, které se v novém roce narodi-
lo v Plzeňském kraji. Na svět přišel ve Fakultní 
nemocnici v Plzni 1. ledna ve 3:37 hodin, vážil 
3,2 kilogramu a měřil 51 centimetrů. Je to první 
dítě manželů Marie a Jana Markových. „Moc mi 
pomohlo, že manžel se mnou byl na porodním 
sále. Mačkala jsem mu ruku,“ řekla Lukáškova 
maminka. Tatínek při porodu  přestřihl i pupeční 
šňůru a už se těší, jak bude se synkem, jak jen 
trochu povyroste, vyrážet na ryby. Je totiž rybář, 
milovník přírody a má rád zelenou barvu, takže 
i malý Lukášek má doma většinu oblečků v od-
stínech zelené. „Moc děkujeme naší vynikající 
porodní asistence Šárce Trejbalové,“ uvádí ma-
minka. Na Nový rok se v plzeňské fakultní ne-
mocnici narodila čtyři miminka, včetně holčičky 
Kristýnky narozené v sanitce při cestě ze Stříbra 
do porodnice v Plzni.

Gratulujeme!
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Nemocnice funguje jako tým
Pane řediteli, zkuste se ohlédnout zpět do loňského 
roku a řekněte, jaký vlastně byl.
Rok 2019 byl pro FN úspěšný. Zase jsme 
o kus výše posunuli už tak vysoký standard 
poskytované péče a jsme stále vyhledá-
vanou nemocnicí. Rekonstruovali a  budo-
vali jsme mnohá pracoviště a  začali jsme 
plnit  první část generelu, což je určitá vize 
rozvoje nemocnice na dalších 10 a více let. 
Pokračujeme ve stavbě psychiatrické kliniky  
a stavební práce probíhají dle časového plá-
nu. Máme hrubou stavbu a koncem letošního 
roku plánujeme její dokončení. Dodělali jsme 
rozsáhlou přestavbu urgentního příjmu a  je 
jasně vidět, že fungování tohoto pracoviště 
jde správným směrem. V posledních dnech, 
kdy k nám záchranná služba přivezla 8 velmi 
těžce zraněných osob v rozmezí pár minut, se 
skvěle ukázala souhra celého týmu Urgentní-
ho příjmu a dalších odborníků. Nápor tak váž-
ných traumat zvládli výborně. 
Čeho si nejvíce ceníte?
Nejvíce si cením fungování nemocnice jako 
jednoho týmu. Podařilo se nám udržet vy-
sokou kvalitu poskytované péče a  zároveň  
jsme udrželi i zaměstnanost.
Plánovaný rozpočet nemocnice pro letošní rok je 
7,7 mild. korun. Jaké největší investice plánujete?
Samozřejmě největší investicí bude stavba  
psychiatrie, zároveň  plánujeme velké inves-
tice do přístrojové techniky. V borském areálu 
budeme otevírat centrum robotické chirurgie, 
kterému dominuje robot Da Vinci  a od dub-
na bude společně s lékaři chirurgické, urolo-
gické a gynekologické odbornosti připraven 
na první pacienty. Další viditelnou změnou 
projde hlavní vchod do lochotínského areálu. 
Pacienti budou vstupovat do nemocnice dů-
stojným místem, jehož součástí bude i zcela 
nové moderní bistro. Čekají nás opravy výta-
hů, otevření nové lékárny a kuchyně na Bo-
rech... Opravdu toho není málo.
A  co investice do lidí? Průměrný plat ve FN je  
52 846 korun, je mnohem vyšší než celorepublikový 
průměr. Čím své zaměstnance kromě peněz ještě 
motivujete?
Myslím, že velkou motivací je práce v  kvalitní 
nemocnici, která má jasnou vizi v zapojová-
ní nových léčebných metod. Podporujeme 
vzdělávání na veškerých úrovních a  naším 
cílem je i  to, aby byl zaměstnanec odpoča-
tý. Pracovní doba musí být vyvážená s  tou  
mimopracovní. Plus řada dalších bohatých 
benefitů. Pokud má člověk svou profesní vizi,  
musí vědět, že když bude u  nás pracovat, 
bude mít jasnou budoucnost. Jsme moder-

Jaký byl rok 2019 a co nás čeká v roce 2020? Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., bilancuje a zároveň 
se těší na období, kdy si společně s týmem FN splní své sny.

Čísla FN Plzeň roku 2019 
(k 31. 12. 2019)

• Počet zaměstnanců 4 828
• Počet lékařů 989
• Počet sester (vč. porod. asist.) 1 677
• Průměrná mzda ve FN 52 846 Kč
• Průměrná mzda  lékaře 98 963 Kč
• Průměrná mzda  sestry 52 042 Kč

...výměna 1 výtahu trvá i 1 rok? Projekt, 
soutěž, výroba a realizace….
...pro kamerový systém v  celé FN jsou 
zapotřebí desítky kilometrů optického 
vlákna?
...chytrý systém C4, který je součástí 
bezpečnostního kamerového systé-
mu ve FN, mají i na letišti Václava Havla 
v Praze?
...jsme získali 1. místo ve finančním zdra-
ví nemocnic v  našem kraji a  3. místo 
v rámci všech fakultních nemocnic?

Víte, že…

ní pracoviště a to opravdu není málo. Bývaly 
doby, kdy získat práci ve FN bylo opravdu 
velmi prestižní a zároveň složité. Dnes je na-
prosto jiná situace.  
Některé nemocnice na jihozápadě Čech omezují 
své provozy. Odráží se tato skutečnost na chodu 
FN?
Musíme počítat s tím, že pacientů bude při-
bývat, hlavně v  ambulantních provozech. 
Bylo by skvělé, kdyby se podařila domluvit 
územně jistá spádovost. Aby pacient z Do-
mažlicka věděl, kam má s  daným problé-
mem jet za lékařem. Tato myšlenka by měla 
jen doporučující charakter, zákonná možnost 
svobodné volby lékaře je daná. Pokud větši-
na lidí z okolí Plzně chodí do FN, samozřejmě 
se zvyšují čekací doby, pacienti jsou nervózní, 
personál přetížený, je to začarovaný kruh. 
Co přejete nemocnici a čtenářům?
Moc si přeju, abychom si mohli plnit své 
sny. Ať už jsou jakékoli. Prostě NAŠE sny. 
Mým profesním přáním je pokračovat v bu-
dování této skvělé nemocnice, a  aby se 
nám podařila realizace vize, kterou jsme 
představovali v našem generelu již na mno-
ha místech. Aby se nám vše povedlo, musí 
nám tomu napomoci spokojený zaměstna-
nec a uzdravený pacient. To jsou základní 
stavební kameny úspěchu. A  mé osobní 
přání? Byl bych moc rád, aby tým, se kterým 
pracuji, měl dostatek síly a zůstal mi věrný.

Financování:
Rozpočet na rok 2020 předpokládá ob-
rat ve výši 7,7 mld. Kč a je o 500 mil. vyš-
ší, než  byl plánován pro rok 2019. Vý-

nosy budou kryté platbami zdravotních 
pojišťoven na základě úhradové vyhláš-
ky. Vyšší náklady jsou z důvodu vyšších 
osobních nákladů (cca 150 mil.) a z ná-
růstu výdajů na léky ve specializovaných 
centrech (min. 200 mil.). Samozřejmostí 
je přirozený nárust z inflace.

Vizualizace rekonstrukce hlavního vchodu FN Lochotín.
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 „Její šance na život nebyly vůbec dobré. Při 
narození vážila 650 gramů a ta nejnižší váha 
pár dní po předčasném porodu byla až ne-
uvěřitelných 565 gramů. Když se narodila, 
měla zápal plic, který způsobil předčasný od-
tok plodové vody a také velmi brzký porod,“ 
vzpomíná tatínek Martin Linka na nejhorší 
okamžiky svého života.

Lili byla ihned po porodu přemístěna 
do inkubátoru neonatologického odděle-
ní. „Pocity mé ženy a moje se nedají ni-
jak popsat, byli jsme zlomení a psychicky 
úplně na dně. Zároveň jsme ale věděli, že 
Lili potřebuje naší podporu a brát naší po-
zitivní sílu. Každý den ráno a večer jsme 
společně chodili za naší malou bojovnicí 
a  pomalu jsme začali věřit, že to všichni 
zvládneme,“ vypráví tatínek. Lili se začala 
uzdravovat a hezky nabírat na váze. „Když 
měla už skoro 800 gramů, přišel další zá-
drhel. Velký zánět tlustého střeva. Po 14 
dnech se zaléčil a my opět věřili, že začne 
opět nabírat na váze. Bohužel se vrátil ješ-
tě se silnějším účinkem a Lili byla jako krá-
lík, když zbaští spařenou trávu, nemohla 
kakat a strava zůstávala někde mezi ten-
kým a tlustým střevem. Vyvrcholením bylo 
nutné přerušení střeva a  vyvedení střev 

Liliana Elizabeth se narodila letos v dubnu v porodnici plzeňské fakultní nemocnice přesně 109 dní před
řádným porodem a svůj život si musela vybojovat. V současnosti je to veselé miminko, které dělá rodičům 
a svým dvěma starším sourozencům jenom radost.

Malá Lili se prala o život šest měsíců

Příběh malé Lili doplněný fotografiemi si mohou zájemci přečíst na Neonatologickém oddělení. Je tam na panelu, který připravil Martin Linka s manželkou a in-
stalovali ho na oddělení 12. prosince 2019. „Inspirovaly nás k tomu příběhy nedonošených dětí, které tam už jsou. Pomohly nám přežít nejhorší dobu, kdy jsme 
nevěděli, co s naší maličkou bude, a byli jsme na dně," vysvětluje Martin Linka. 

Lékaři, sestřičky 
a další pracovníci 
neonatologické-
ho oddělení mají 
z  uzdravení hol-
čičky také velkou 
radost. „Lili měla 
nemocné plíce, 
komplikace se sr-
díčkem, trávicím 
systémem, pro-
blémy s  očima 

a řadu dalších potíží. Poležela si u nás šest 
měsíců, než se ze všeho dostala. Je to vel-
ká bojovnice,“ říká primář Neonatologického 
oddělení Fakultní nemocnice Plzeň a předse-

da České neonatologické společnosti docent  
MUDr. Jiří Dort, Ph.D. Dodává, že zmíněný 
případ je atypický kvůli množství potíží a že 
holčička je v současné době bez následků, 
lze považovat za zázrak.

„Novorozené děti sice mají obrovskou re-
generační schopnost, ale Lili byla extrémně 
nezralá. V současnosti je to zdravé mimin-
ko. A naplnila tak vrchovatě cíl a smysl naší 
práce, tedy, aby od nás děti chodily domů 
zdravé. To je pro nás ta nejlepší odměna 
a  zadostiučinění. Ale za vším je pečlivá 
práce celého zdravotnického týmu,“ zdů-
razňuje primář, který spolu se svým týmem 
pečuje o nedonošené děti i po propuštění 
domů. 

„V  zájmu pokračování péče i  po pro-
puštění je vhodné vzhledem ke specifické 
problematice perinatálního období udržení 
kontaktu s pacientem i později, a proto má 
neonatologické oddělení také svou specia-
lizovanou ambulanci, kde se sleduje dlou-
hodobý vývoj dětí a řeší případné poruchy,“ 
uzavírá Jiří Dort.   

Za svou práci a  pomoc nedonošeným 
dětem je nositelem speciálního ocenění 
Purpurové srdce. Neonatologické oddělení 
FN v Plzni má v rámci ČR vynikající výsledky, 
mimo jiné i díky ambulanci – Centru vývojové 
péče, jehož cílem je podporovat zdravý vývoj 
dětí – bývalých pacientů. Současně je přitom 
možné sledovat dlouhodobé výsledky práce.

Je to velká bojovnice, říká primář Jiří Dort

bokem vedle pupíčku,“ popisuje tatínek, 
který v  té době opět se svou ženou klesl 
psychicky až na samé dno. „Operace, za-
plať Pán Bůh, dopadla na jedničku a my 
jsme opět mohli žít náš sen, že Lili půjde 
konečnĕ domů,“ líčí tatínek. A to se oprav-
du naplnilo, když se letos v září dostala na 
váhu 3 490 gramů a  lékaři jí vrátili střív-
ka zmožená záněty zpět do bříška. „Za 
obrovské pomoci a  péče celého neona-

tologického oddělení se dočkala. Dlou-
hých 172 dní vysvětlování prckům z první 
a  čtvrté třídy, proč není Lili pořád doma, 
je naštěstí už pryč. Všichni jsme to zvládli 
a obrovské děkuji patří celému týmu neo-
natologického oddělení a JIRP. Zachránili 
život naší Lilušky. Je to tým, který si vždy 
ví rady, a jsou to velcí profesionálové. Ni-
kdy nezapomeneme, co pro nás udělali,“ 
zdůrazňuje Martin Linka.

Foto archiv rodiny
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Jak dlouho pracujete ve FN?
Ve fakultní nemocnici nepracuji příliš dlouho, 
nyní teprve druhým rokem. Na tuto pozici 
jsem nastupoval v lednu 2018.
Jak jste se tam ocitl?
Dá se říci, že vlastně velkou náhodou. Než 
jsem nastoupil do FN, pracoval jsem 13 let 
jako vedoucí prodeje nových vozů v jednom 
autosalónu v Plzni. Po nějakém čase mě na-
padla myšlenka o změně profese a zaměst-
nání. Doslechl jsem se o  výběrovém řízení 
na pozici vedoucího odboru dopravy ve FN. 
Jelikož tato profese je mi velice blízká a po-
dobná té, kterou jsem vykonával v autosaló-
nu, přijal jsem to jako osobní výzvu a do vý-
běrového řízení jsem se přihlásil. Nyní jsem 
velice rád, že mě k  tomu shoda okolností 
dovedla a mohu v nemocnici na této pozici 
pracovat.
Co vaše práce obnáší
Hlavním úkolem mým i  celého odděle-
ní je zajištění správného chodu dopravy. 
Jedná se především o  koordinaci řidičů 
a logistiku celé dopravy, která má za úkol 
plnit pravidelné rozvozy dle nastaveného 
harmonogramu. Dopravu celkově máme 
rozdělenou na dva areály - lochotínskou 
a  borskou část FN, které se přepravou 
o  něco liší. Na Lochotíně, který je na to 
uzpůsobený, provádíme přepravu elek-
trickými tahači pomocí tažných klecí, kte-
ré se pohybují v dopravní chodbě areálu. 
Zde se přepravují přímo na oddělení pře-
devším materiály dodané z nákladní ram-
py, dále z  kuchyně strava pro pacienty, 
prádlo, léky, zdravotní i kancelářský ma-
teriál. V borské části se jedná o podobné 
rozvozy, ale již po vnější části areálu, kte-
ré provádíme nákladními a dodávkovými 
vozy. Dále naše doprava zahrnuje čás-
tečný svoz komunálního odpadu, rychlé 
převozy krve z  Transfuzního oddělení, 
převozy náběrů, vzorků a provoz autobu-
su, který zajišťuje pravidelný převoz za-
městnanců mezi areály Lochotín a Bory.

Pod dopravu spadá v neposlední řadě 
i autoservis, který nám zajišťuje veškerou 
údržbu a rychlý servis vozového parku.
Vytáčí Vás někdy práce a proč?
Nedá se říci, že by mne práce vytáčela. 
Jsou samozřejmě momenty, kdy je člověk 

Poznejte 
je zblízka
Vedoucí odboru dopravy Fakultní 
nemocnice Plzeň Milan Němec 
nejvíce volného času tráví se svými 
dvěma dcerkami.

Bleskový rozhovor
(co preferujete)

moře/hory - moře i hory

pivo/víno - pivo

léto/zima -  léto

kino/divadlo - kino

maso/dort - maso

pod tlakem a ve stresové situaci, ale jsem 
spíše klidné povahy, takže se snažím stres 
a napětí si nepřipouštět. Práce, kterou dě-
lám mě baví, a věřím, že bude i nadále.
Co vám na ni dělá radost?  
Největší radost mi dělá to, když všechno 
v dopravě funguje, jak má, a  každý den 
vše stihneme odvést a předat. Potěší sa-
mozřejmě i  jakákoliv pochvala za dobře 
odvedenou práci, poté si člověk uvědomí, 
že práci dělá dobře.V případě, že máte ně-
jaký cíl, nápad nebo zlepšení, které doká-
žete promítnout do Vaší práce, a setkáte se 
s úspěchem, je to pro mě největší radostí 
a odměnou za práci, kterou dělám.

Máte nějaké koníčky, kterými si takzvaně po práci 
vyčistíte hlavu?
Většinu svého volného času trávím se svou 
rodinou, která je pro mě zároveň i největším 
koníčkem. Mám dvě malé dcery, které jsou 
hodně živé a hravé, proto s nimi rád bývám 
většinu svého volného času. Věnujeme se 
různým sportovním aktivitám a hrám. Jsem 
celkově sportovní typ a  baví mne veškeré 
letní i zimní sporty, nicméně mezi mé nejoblí-
benější řadím určitě sjezdové lyžování, kde si 
zaručeně pročistím hlavu a užívám si přírodu 
i zasněžené hory. Dále aktivně hraju lední ho-
kej a pravidelně nohejbal. V případě, že po-
třebuji přijít na jiné myšlenky, rád se odreaguji 
i svými přáteli u dobrého jídla a sklenky piva.
Jak trávíte dovolenou? 
Dovolenou vnímám jako relax, a proto ji trá-
vím především odpočinkem. Jelikož mám 
zahradu, trávím nejvíce času zde. Nejsem 
žádný velký zahradník, ale práce kolem domu 
mne opravdu baví. V případě letní dovolené, 
dávám přednost dovolené u  moře v  klidné 
lokalitě, kde se mohu plně věnovat rodině 
a zároveň odpočívat. Když zbývá čas i finan-
ce, rád jezdím na zimní dovolenou nebo na 
volné zimní víkendy dle možností na hory, kde 
si užívám sjezdového lyžování.

Foto archiv rodiny



Novou tvář umějí vytvořit člověku po odstranění zhoubného nádoru v oblasti obličeje nebo krku, plastičtí chirurgo-
vé ve spolupráci s ústními, čelistními a obličejovými chirurgy ve Fakultní nemocnici Plzeň. Čelist nahrazují pomocí 
lýtkové kosti pacienta, spolu s ní odeberou i část kůže, svalů a cév a vymodelují náhradu za odebrané části. Takové 
operace provádí jen malé množství pracovišť v České republice. „V letošním roce jsme odoperovali šest takových 
případů. Rok od roku jich přibývá. Pro záchranu života jsou však nezbytné,“ zdůrazňuje MUDr. Inka Třešková, Ph.D., 
primářka plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Plzeň.

OPERACE TRVá DEsET hODIN
Zmíněné operace, které hradí zdravotní po-
jišťovny, jsou náročné pro lékaře i  pacienty. 
„Trvají v průměru deset hodin. Nejprve musí 
maxilofaciální chirurgové nádor, včetně míz-
ních uzlin, odoperovat a  náš tým mezitím 
připraví část lýtkové kosti s kožní a svalovou 
tkání. Pak vypreparujeme cévy, které vyživují 

kost. Později, až dokončí práci naši kolegové 
a odebraná čelist je nahrazena kostí z  lýtka, 
pečlivě našíváme na cévy krku cévy vyživující 
lýtkovou kost. Mají průměr jeden až dva mili-
metry, takže je našíváme pod mikroskopem. 
Je třeba neskutečná pečlivost a  trpělivost, 
protože každý chybný pohyb může cévu po-
rušit,“ popisuje primářka (na snímku).

sPOLUPRáCE NěkOLIkA TýMů JE NEzByTNá
Vlastní provedení operace a  časná po- 
operační péče jsou závislé na anesteziolo-
gickém týmu a  jeho zkušenostech, výkon 
je unikátní nejen z pohledu chirurga. Klinika 
anestezie, resuscitace a  intenzivní medicí-
ny vyčlenila lékařky Kateřinu Provázkovou 
a  Jaroslavu Podešvovou, které u  takových 

Nový obličej dokážou plastičtí 
chirurgové vymodelovat z lýtka 
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Foto Zdeněk Vaiz



nemocných zajišťují špičkovou anestezio-
logickou péči. „Pro pacienta jsou nejriziko-
vější čtyři dny po výkonu i kvůli velmi dlouhé 
narkóze. Navíc, při operacích v oblasti krku, 
hrozí velké otoky, které jsou rizikové,“ upo-
zorňuje Inka Třešková. 

REkONVALEsCENCE JE DLOUhá
Rekonstrukční výkony umožňují odstraňovat 
rozsáhlé nádory, které by se jinak nedaly ope-

rovat. Pacient díky nim získá podstatně vět-
ší šanci na uzdravení a plnohodnotný život, 
protože tkáň s rakovinou je z těla odebrána. 
Pokud by se to neudělalo, pacient by byl od-
kázán pouze na ozařování a  chemoterapii. 
Rekonvalescence trvá v řádu týdnů až měsí-
ců podle toho, v jakém je pacient zdravotním 
stavu, v některých případech je nutné zajistit 
následnou onkologickou léčbu, všichni pa- 
cienti jsou pak minimálně pět let sledováni na 

Oddělení ústní, čelistí a obličejové chirurgie 
Fakultní nemocnice.

BEz LýTkOVé kOsTI sE Dá ChODIT
Odebraná lýtková kost se nijak nenahrazuje, 
lidé se bez ní mohou bez problémů pohybo-
vat. „Po odebrání je sice kotník lehce nesta-
bilní, ale běžná chůze není narušená. Pokud 
pacient není například profesionální lyžař, lýt-
kovou kost nepotřebuje,“ vysvětluje primářka.

„Plánování léčby začíná v  naší onkologic-
ké poradně za přítomnosti onkologa MUDr. 
Jiřího Salvéta. Tato nádorová onemocnění 
vyžadují sehranou mezioborovou spoluprá-
ci, díky vstřícnosti primáře profesora  MUDr. 
Jiřího Ferdy, Ph.D., z Kliniky zobrazovacích 
metod se našim nemocným dostává čas-
ného a  technologicky špičkového vyšetře-
ní, nejčastěji pomocí výpočetní tomografie. 
Na základě toho jsme schopni určit celkový 
rozsah onemocnění a naplánovat chirurgic-
ký výkon. Získaný obraz nám umožňuje si-
mulovat operaci i několik dní před výkonem 
a pomocí naší 3D tiskárny si vytváříme ope-
rační šablony, které nám určují přesná mís-
ta řezů čelistí a lýtkovou kostí, s primářkou 
Inkou Třeškovou pak již „jen“ sestavujeme 
přesně zapadající díly „lidské stavebnice“, 
lépe tak docílíme přirozené kontury obličeje 
a výrazně zkracujeme operační čas a zátěž 
pro pacienta,“ vysvětluje lékař (na snímku 
vpravo), který potvrzuje nutnost mezioboro-
vé spolupráce. 

„Je nemyslitelné, aby v  současné době 
celou léčbu takovýchto pacientů zajistila 
pouze jedna odbornost. K zajištění poope-
rační výživy, která přirozenou cestou bývá 
znemožněna i  několik týdnů, spolupracu-
jeme s gastroenterology z 1. interní kliniky, 
stěžejní pro správný průběh léčby je i dobrý 
psychický stav pacientů, v  případě potíží 
nám pomáhají psychologové. Dá se říci, že 
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Operační šablona vzniká na 3D tiskárně

Lékaři nejdříve vypreparují z nohy lýtkovou kost, na snímku uprostřed. Poté z ní vytváří novou čelist, na posledním snímku. 

Ústní, čelistní a obličejový chirurg MUDr. Petr Pošta, který je důležitou součástí celého operačního týmu připomíná, 
že celou velice náročnou operaci je nutné dopředu pečlivě připravit.

na léčbě jednoho pacienta se podílí stan-
dardně několik pracovišť plzeňské Fakultní 
nemocnice a spoluprací specialistů ve svých 
oborech dosahujeme těch nejlepších výsled-
ků,“ říká chirurg. 

Zmíněné onemocnění postihuje nejčastěji 
kuřáky a  lidi holdující alkoholu. „To jsou nej-

větší spouštěče zhoubného bujení. Ale někdy 
je vyvolá i  virové onemocnění. Částečně se 
nemoci dá předejít správnou životosprávou, 
ale ani to není zcela spasitelné. Už jsme ope-
rovali například mladé vysokoškoláky, kteří žili 
zdravě. Ale takoví lidé tvoří minimum pacien-
tů,“ uzavírá lékař.
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MUDr. Ilona
Rusňáková
primářka 
Oční kliniky

kdo jsem? Maminka dvou 
synů a  lékařka. Oční kli-
nika FN Plzeň je moje 

domovské pracoviště. Nastoupila jsem na ni 
hned po absolvování Lékařské fakulty v roce 
1995. Věnuji se především diagnostice a te-
rapii glaukomu a operativě katarakty.
Co mám v plánu? Pracovat a zlepšovat se ve 
svém oboru. Na našem pracovišti máme vý-
borný kolektiv, kterému záleží na dobrém fun-
gování kliniky a kvalitní péči o pacienty. Chtěla 
bych proto zajistit bezproblémový chod kli-
niky a dobré pracovní zázemí pro jejich práci 
a rozvoj. Věřím, že spokojenost pacientů od-
ráží spokojenost těch, kteří o ně pečují.
Co mám ráda? Miluji své syny, vyplňují většinu 
mého volného času. Pokud nějaký zbude, 
věnuji ho nejraději golfu, turistice a divadlu.

Nové tváře ve Fakultní nemocnici Plzeň
MUDr. David havel 
primář kliniky 
pneumologie 
a ftizeologie

kdo jsem? Jsem lékař, 
pneumolog, intenzivista. 
Ve FN Plzeň pracuji od 

roku 2001. Od roku 2005 vyučuji studenty 
Lékařské fakulty UK v Plzni.
Co mám v plánu? Pneumologie se dynamic-
ky rozvíjí. Rád bych, kdyby se naší klinice 
nadále dařilo „držet krok s dobou“, tedy 
prohlubovat erudici, vylepšovat vybavení  
a prostor, ve kterých pracujeme. Chtěl 
bych pokračovat v budování spolehlivého 
a schopného týmu lidí, kteří budou na naší 
klinice pracovat se zájmem o obor a za fé-
rových podmínek.
Co mám rád? Svou rodinu, manželku Evu, 
dcery Lucinku a Áju. Pneumologii s jejími 
krásami i záludnostmi. Jakýkoliv aktivní 
pohyb. Krušné hory v okolí Bublavy.

MUDr. Štěpán 
Bejvančický
primář 
Anesteziologicko-  
resuscitačního 
oddělení
kdo jsem? Člověk, který se 

bojí nudy a stereotypů. Proto jsem se asi ocitl 
tam, kde nyní jsem. Rád zkouším nové věci, 
těší mě komunikace s  inteligentními lidmi, 
kteří mě inspirují a pohánějí vpřed.  
Co mám v plánu? Čekat na nové výzvy a troš-
ku jim nadbíhat. V zimě lyžovat, v létě po-
lykat kilometry na kole i elektrokole.
Co mám rád? Cestování, jízdu na kole … 
a empatické a pracovité sestřičky.  Nemám 
rád nudné, hloupé a sebestředné lidi.  Mám 
rád tento citát od moudrého Jana Wericha:  
Když už člověk jednou je, tak má koukat, 
aby byl, a  když kouká, aby byl, a  je, tak 
má být to, co je, a ne to, co není, jak tomu 
v mnoha případech je.

Ředitel ocenil čtyřicet dlouholetých zaměstnanců
 Slavnostní setkání ředitele FN Plzeň s  vybra-
nými zaměstnanci se uskutečnilo u příležitosti 
končícího roku 2019 a jako poslední vzpomín-
ka na 40. výročí počátku výstavby FN Lochotín. 
Celkem 40 skleniček se symbolem 40. výro-

čí FN Lochotín 10. prosince 2019  převzalo  
40 pracovníků. „Rád bych poděkoval patrio-
tům naší nemocnice, těm, kteří jsou nám věrni, 
a kteří pomáhají posouvat nemocnici dál. Těm, 
kteří dbají o to, aby značka FN Plzeň byla sym-

bolem kvality a místem, na které jsou zaměst-
nanci pyšni. Velmi si vážím toho, že mohu být, 
společně s vámi, součástí tak úspěšné nemoc-
nice, jako je ta naše. Děkuji vám,“ uvedl ředitel 
FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.  

• Ondřej Bicek, vedoucí úseku elektroúdržby            
• MUDr. Vlastimil Bursa, lékař Oddělení plastické chirurgie
• Mgr. Markéta Cihlářová, vrchní sestra Chirurgického oddělení
• Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., zastupující přednosta  Kliniky zobrazovacích metod
• Bc. Kateřina Grohmannová, DiS., dětská sestra na Neonatologickém oddělení JIRP
• MUDr. Karel Havránek, lékař Onkologické a radioterapeutické kliniky
•  Ing. Jana Heidenreichová, vedoucí Oddělení vývoje a správy aplikací informač-

ních systémů
• Radek Holzman, šéfkuchař kuchyně Lochotín
• Mgr. Bc. Světluše Chabrová, manažerka pro vzdělávání               
• MUDr. Milan Choc, CSc., lékař Neurochirurgické kliniky
• MUDr. Václav Jankových, lékař Interního oddělení
• Mgr. Jana Jánská, vrchní sestra Otorhinolaryngologické kliniky
•  doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc., náměstek pro léčebně preventivní péči a bývalý 

přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny                       
•  Bc. Jana Kocourová, vedoucí Oddělení materiálně technického zásobování 

Lochotín           
• doc. MUDr. Helena Kvapilová, lékařka Ústavu soudního lékařství   
•  MUDr. Jan Lejčko, vedoucí lékař Centra pro léčbu bolesti na Klinice anesteziolo-

gie, resuscitace a intenzivní medicíny
•  doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D., vedoucí lékař laboratorního úseku Hematologic-

ko – onkologického oddělení
• MUDr. Martin Matas, vedoucí lékař JIRP Neonatologického oddělení
• Mgr. Nina Müllerová, manažerka centra řízení kvality
• MUDr. Ivan Novák, vedoucí lékař MJIP I. interní kliniky

• JUDr. Jaroslava Nováková, vedoucí zaměstnaneckého odboru
• Ing. Věra Petrová, vedoucí toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství
•  MUDr. Jiří Poborský, lékař Otorhinolaryngologické kliniky a lékař národního on-

kologického registru   
•  MUDr. Josef Rosenberg, vedoucí lékař Anestiziologicko-resuscitační oddělení 

Bory
•  doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO, lékařka a bývalá přednostka Oční kliniky
• MUDr. Eva Sládková, vedoucí lékařka Dětské kliniky oddělení kojenců a batolat
• Mgr. Bc. Marie Šedivá, vrchní sestra Gynekologicko-porodnické kliniky
• Mgr. Hana Šimandlová, vrchní sestra Chirurgické kliniky
• Bohumila Šimanová, všeobecná sestra Oční kliniky
•  MUDr. Jitka Šlechtová, lékařka Ústavu klinické biochemie a hematologie a Útvaru 

náměstka pro léčebně preventivní péči
• Bc. Milan Topinka, MBA, technicko-provozní náměstek              
• Miroslava Valentová, staniční sestra Neurochirurgické kliniky
• Mgr. Ivana Vanžurová, vedoucí úseku Oddělení personální práce a mezd             
• Bc. Lenka Vlasáková, staniční sestra Oddělení klinické farmakologie
• Bc. Ivana Vohrnová, vrchní sestra operačních sálů Lochotín          
• Mgr. Eva Weinfurterová, vedoucí zdravotně sociální pracovnice
• Ing. Bc. Viktor Wendler, MBA, ekonomický náměstek                    
• Bc. Ivana Witová, vrchní sestra 2. interní kliniky
•  doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA, vedoucí lékař artroskopického centra na 

Klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí      
•  Ing. Jana Ženková, vedoucí odborný pracovník v laboratorních metodách Ústavu 

klinické biochemie a hematologie

Ocenění získaly následující osobnosti:
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Urologická klinika FN Plzeň v  současnosti 
vyšetřuje muže pomocí speciální techniky. 
Nákup speciálního softwaru pro transrektál-
ní fúzní biopsii za 294 938 korun financoval 
Nadační fond Muži proti rakovině. „Před  
3 lety jsme zakoupili speciální přístroj se 
systémem BiopSee2. Pacientovi je nejdříve 
provedena magnetická rezonance prostaty, 
při které radiolog na jednotlivých snímcích 
označí ložiska podezřelá z  nádoru. Tyto 
snímky se nahrají do ultrazvukového přístro-
je a vyšetřující urolog vidí označená ložiska 
na aktuálním zobrazení v ultrazvuku. Jedná 
se o spojení obrazů sonografického vyšetře-
ní a magnetické rezonance a při prováděné 
biopsii prostaty lékař odebírá vzorky tkáně 
cíleně z podezřelých ložisek,“ vysvětluje ře-
ditel fakultní nemocnice MUDr. Václav Šimá-
nek, Ph.D.

Urologická klinika využívá poslední 3 ro- 
ky přístroj na provádění cílené fúzní biop-
sie z podezřelého ložiska prostaty s vyni-
kajícími výsledky. „Protože i  v  medicíně 
jdou nové technologie kupředu mílovými 
kroky, byl v  letošním roce díky příspěv-
ku Nadačního fondu Muži proti rakovině 
dokoupen ke nynějšímu přístroji nový 
software, který umožní mnohem lépe pro-
vedení vlastní biopsie s  lepšími výsledky 
a menším zatížením pacienta,“ zdůrazňu-
je vedoucí lékař Urologické kliniky MUDr. 
Dušan Mrkos. Přístroj využívá detailní in-
formace z předchozího vyšetření magne-
tickou rezonancí, pomocí čehož je možné 
si vytvořit 3D model prostaty s označením 
podezřelého místa v prostatě. Díky tomu 
pak cílená biopsie z tohoto místa umožní 
přesnější odběr vzorku tkáně, aniž by byla 

Nadační fond Muži proti rakovině zaplatil speciální software

prováděna biopsie jako v minulosti „nasle-
po“ a s velkým počtem vzorků.

„V  dnešní době je ve Fakultní nemocni-
ci v  Plzni pacientům nabízen promyšlený 
a  mnohem přesnější způsob vyšetřování 
u  podezření na možnou rakovinu prosta-
ty. Po detailním rozboru krve na PSA u nás 
následuje doplnění magnetické rezonance 
prostaty. Pokud výsledek detailního labo-
ratorního rozboru krve na PSA a  výsledek 
z magnetické rezonance opět potvrzuje vy-
soké riziko přítomnosti rakoviny prostaty, 

následuje až poté biopsie z prostaty a díky 
novým možnostem provádíme cílenou soft-
warovou fúzní biopsii,“ dodává vedoucí lékař 
Dušan Mrkos.

Díky cíleným fúzním biopsiím mohlo být 
popsaným způsobem vyšetřeno za rok 2019 
téměř 350 pacientů, u nichž byl v polovině 
případů diagnostikován nádor prostaty. Dal-
ší možnost léčby tohoto častého zhoubného 
onemocnění u mužů pak následuje v režii lé-
kařů urologické kliniky mnohem dříve a lépe 
než v dřívějších dobách.

HIV pozitivních pacientů přibývá. Klinika 
infekčních nemocí a  cestovní medicíny FN 
Plzeň proto rozšiřuje preventivní, diagnostic-
kou a léčebnou činnost HIV centra. Součástí 
toho jsou aktivity, které na prevenci a léčbu 
AIDS upozorňují.  Loni se klinika například 
zapojila do osvětové činnosti zaměřené na 
mládež od 16 do 18 let. „V loňském roce jsme 
ve dnech 1. až 19. listopadu poprvé realizo-
vali přednášky o současném stavu poznatků 
a možnostech prevence a léčby infekce HIV/
AIDS. Našim cílem bylo přispět k  rozšíře-
ní obzoru o zdravém sexuálním životě naší 
dospívající mládeže. Díky vstřícnosti vedení 

jednotlivých středních škol Plzeňského kraje 
se nám podařilo oslovit 600 studentů. Osvě-
tová činnost probíhala formou prezentací 
s interaktivní diskusí,“ říká vrchní sestra kli-
niky Bc. Marcela Prayerová.  Lektorem byly 
vysokoškolsky vzdělané všeobecné sestry 
pracující v HIV centru, zabývající se prevencí 
a osvětou laické veřejnosti. „Tento počin byl 
velice kladně hodnocen pedagogy i studen-
ty. Byla oceněna srozumitelnost a  rozsah 
přednášek, perfektní prezentace a zejména 
zkušenosti lektorek ze zdravotní praxe,“ do-
dává vrchní sestra. Klinika uspořádala také 
setkání odborníků zabývající se problema-

tikou HIV/AIDS, které se konalo od 21. do  
22. listopadu. Sešli se na už 6. Meziná-
rodním sympoziu ke Světovému dni AIDS, 
které mělo početnou zahraniční účast. Pro 
laickou veřejnost se zase konala od 2. do  
4. prosince akce pod názvem Červená stuž-
ka. Lidé přicházeli otestovat se zdarma na 
infekci virem HIV. A dozvěděli se, co je in-
fekce HIV a onemocnění AIDS, jak se virus 
HIV přenáší, jak se infekce virem HIV pozná, 
jaká je prevence před nákazou virem HIV, 
jak vypadá zodpovědný sex a  jak jednat 
s lidmi infikovanými virem HIV a trpícím one-
mocněním AIDS.

klinika infekčních nemocí a cestovní 
medicíny rozšířila činnost hIV centra

MUDr. Dušan Mrkos.
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Plzeňské Biomedicínské centrum, které úzce spolupracuje s FN Plzeň, významně přispělo k výzkumu infekčních 
onemocnění. Učinilo pokrok v prevenci virových infekcí po transplantaci ledviny a v terapeutickém ovlivnění sepse.

Přestože je transplantace ledviny nejlepší 
možností pro nemocné se selháním ledvin, 
je nutné předcházet řadě komplikací, které 
výsledky transplantace zhoršují. Nezbytná 
imunosupresivní léčba je příčinou zvýšeného 
rizika infekcí. Především virové infekce ve-
dou k předčasnému selhání transplantované 
ledviny a  k  návratu do dialyzačního léčení. 
Odborníci z  laboratoře Transplantace ledvin 
a náhrady funkce ledvin pod vedením Doc. 
MUDr. Tomáše Reischiga, Ph.D., z  I. interní 
kliniky se dlouhodobě systematicky zabý-
vají výzkumem prevence virových infekcí po 
transplantaci.

POkROk V PREVENCI VIROVýCh ONEMOCNěNí
Loni přinesl jejich výzkum nové poznatky, kte-
ré byly publikovány v nejprestižnějším světo-
vém časopise v oboru transplantací American 
Journal of Transplantation a  nejvýznamněj-
ším evropském periodiku Nephrology Dialy-
sis Transplantation. V klinických studiích jako 
první prokázali, že ve světě i v ČR velmi často 
užívaný způsob prevence cytomegalovirové 
infekce, což je nejčastější virové infekce po 
transplantaci, má za následek zvýšený vý-
skyt jiné závažné komplikace – polyomaviro-
vé infekce transplantované ledviny. Příčinou 
jsou pravděpodobné vlastnosti protivirového 
léku valgancicloviru, který utlumuje některé 
složky imunitního systému. Současně autoři 
ukázali jiný a stejně efektivní způsob použití 
valgancicloviru, který negativní vliv na polyo-
mavirus nemá. Vzhledem k tomu, že proti po-
lyomaviru neexistuje účinný lék a tato infekce 
často vede k selhání transplantované ledvi-
ny, vzbudily nálezy plzeňských lékařů velký 
zájem odborné veřejnosti a diskuzi o změně 
dosavadního přístupu v péči o transplantova-
né pacienty. “Je pro nás potěšující, že v nezá-
vislých klinických studiích, které nebyly pod-
pořeny z komerčních zdrojů, se nám podařilo 
nalézt způsob zlepšení péče o nemocné i bez 
zavedení nového drahého medikamentu. Sa-
motná inovace ve způsobu kdy a jak lék in-
dikovat, může někdy přinést více užitku. Je 
samozřejmé, že úspěšný klinický výzkum 
v  tak komplexní problematice, jakou je léč-
ba nemocných po transplantaci, může pro-
bíhat jen na pracovišti s výbornými výsledky 
transplantací. Výzkum je vždy týmová práce, 
proto chci ocenit práci nejen mých spolu-
pracovníků z  I. interní kliniky, ale rovněž vy-
nikajících kolegů z Chirurgické kliniky, Ústavu 

Biomedicínské centrum dosáhlo  
celosvětového úspěchu ve výzkumu
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patologie a  Hematoonkologického oddělení 
a celého zázemí Biomedicíského centra pod 
vedením Prof. MUDr. Milana Štengla, Ph.D. 
Bez jejich přispění si nedovedu představit 
vědeckou práci schopnou konkurovat světo-
vým centrům,“ zdůrazňuje docent Reischig.  
„Velmi rád bych poděkoval svému kolegovi 
docentu Reischigovi a celému týmu za sys-
tematickou vědeckou práci v oblasti virových 
nemocí po transplantacích. Význam a celo-
světovou prestiž získaných výsledků dokre-
sluje nejen titulní strana American Journal of 
Transplantation a originální infografika ke stu-
dii, ale především doprovodný Editorial, který 
hovoří o  „možné nové kapitole v  infekčních 
chorobách po transplantacích,“ říká profesor 
MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., přednosta  
I. interní kliniky, na které výzkum probíhal.   

VýzNAMNý ÚsPěCh NA POLI sEPsE
Experimentální studie na prasečím modelu 
sepse a  septického šoku ukázala, že elek-
trická stimulace bloudivého nervu dokáže vý-
znamně snížit závažnost průběhu septického 
onemocnění. Poprvé se tak na velkém zvíře-
cím modelu podařilo demonstrovat význam 
tzv. cholinergní protizánětlivé cesty, kdy blou-
divý nerv představuje funkční spojení mezi 
mozkem a imunitním systémem a umožňuje 
centrálnímu nervovému systému do jisté míry 
řídit imunitní mechanismy. Elektrická stimu-
lace bloudivého nervu tento protizánětlivý 
systém aktivuje, zvyšuje obranyschopnost 
organismu a  zabraňuje rozvoji onemocnění. 

Studie je dobrým příkladem integrativního 
a komplexního přístupu centra k řešení medi-
cínských problémů, kdy spolupráce více týmů 
centra umožňuje důkladnou analýzu průběhu 
onemocnění od úrovně celého organismu po 
úroveň jednotlivých orgánů, buněk, buněč-
ných organel a molekul. Studie byla publiko-
vána v  jednom z nejprestižnějších časopisů 
v oblasti intenzivní medicíny Critical Care Me-
dicine, oficiálním časopise Society of Critical 
Care Medicine (největší nezisková lékařská 
organizace v oblasti intenzivní medicíny, více 
než 100 členských států). V rámci aktuálního 
čísla byla navíc zařazena do výběru „Current 
Issue Highlights“. „Na studii si vážím přede-
vším komplexního řešení studované proble-
matiky a  celé řady doplňujících se důkazů, 
které poskytly neobvykle široký obraz one-
mocnění a  jeho ovlivnění experimentálním 
terapeutickým zákrokem. To bylo možné díky 
spolupráci několika týmů Biomedicínského 
centra, laboratoře experimentální intenzivní 
medicíny, iniciátora celého projektu, laborato-
ře experimentální kardiologie, laboratoře mi-
tochondriální fyziologie či laboratoře buněčné 
regenerativní medicíny, ale i  klinik plzeňské 
fakultní nemocnice, 1. interní kliniky či Klini-
ky anesteziologie, resuscitace a  intenzivní 
medicíny. Takto široká spolupráce by neby-
la možná bez významné projektové podpo-
ry, kterou Biomedicínské centrum úspěšně 
čerpá z  více zdrojů, aktuálně se jedná pře-
devším o  projekt FIND (Fighting Infectious 
Diseases) z  Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání, projekt Národního progra-
mu udržitelnosti MŠMT a  program Progres 
plzeňské lékařské fakulty,“ připomíná profe-
sor Štengl, vědecký ředitel Biomedicínského 
centra. „Výzkum sepse čeká zatím marně na 
lék, který by pomohl snížit vysokou úmrtnost 
na toto onemocnění. Po více než 20 letech 
vlastního experimentálního výzkumu jsme se 
u  stimulace bloudivého nervu prvně setkali 
s  tak nápadným protektivním účinkem. Náš 
model je navíc mezinárodně respektován 
jako model s vysokou klinickou věrohodností. 
Získané výsledky jsou tak silnou oporou pro 
zahájení řádného klinického testování. A pro-
tože se jedná o metodu velmi snadno a bez 
velkých nákladů použitelnou i v humánní me-
dicíně, nic v cestě dalšímu testování nebrá-
ní“, dodává profesor Matějovič, vedoucí týmu 
laboratoře experimentální intenzivní medicíny 
a přednosta I. interní kliniky.
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Po schodech Chirurgického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni na Borech stoupají žena 
a muž důchodového věku. „Nevíte, kde je oddělení Premium? Manžel tam dnes nastupuje,“ 
dotazuje se paní primáře Chirurgického oddělení MUDr. Václava karnose. „Musíte ještě o patro 
výš, ale mohli jste výtahem,“ vysvětluje jim primář. A dodává, že o oddělení Premium, 
ve kterém to vypadá jako v hotelu, je obrovský zájem.

Říká se, že Premium 
je hlavně pro důležité 
osoby nebo pro lidi 
s  nadstandardními 
příjmy...

To se sice říká, ale opak je pravdou. Jsou tam 
pacienti z  města, z  vesnice, s  vysokými, ale 
i s nízkými příjmy. Často tam děti zaplatí pobyt 
mamince nebo tatínkovi. Takže tam žádní zbo-
hatlíci nejsou, běžní pacienti. Mám zkušenost, 
že když tam už jednou pacient ležel, při další 
hospitalizaci nechce jinam. A to i přestože ty 
jsou moderní s televizí a dalšími vymoženost-
mi. Říkají, že se tam cítí jako v hotelu.
Co všechno pokoje Premium nabízejí a kolik jich je?
Je jich 9 v nově zrekonstruovaném oddělení 
s názvem Premium. Jsou vybavené kuchyň-
ským koutem, televizí, lednicí,  připojením na 
wifi a nadstavbou je lůžko pro doprovod, kte-
rý může být přítomen dle přání pacienta. Je 
tam soukromí, komfort. Součástí pobytu je 
i nástup na plánovaný zákrok v den operace, 
včetně neprodleného soupisu zdravotnické 
dokumentace a ošetření. Pacient platí pouze 

pobyt, veškerá zdravotní péče a  strava jsou 
samozřejmě hrazeny ze zdravotního pojištění. 
Cena za den hospitalizace se pohybuje v roz-
mezí 1500 až 1800 korun a je závislá na veli-
kosti pokoje. Prostě se posouváme dál, na zá-
pad, jsme moderní oddělení, které je  součástí 
kvalitní  nemocnice evropského typu. 
Jak je to se stravou, může si pacient objednat třeba 
jídlo z restaurace?
Není to žádný problém, ale to si hradí sám. 
Ale na chirurgii to nemá velký význam, proto-
že před operací a ani po ní jíst moc nemůže. 
A lidé tam pobývají v průměru tři dny. I přesto 
jsem vypozoroval, že samotný pobyt na tom-
to oddělení má léčebné účinky.
Cože?
Je to tak. Prostě platí, že prostředí léčí. Sa-
motné nás překvapilo, jaký má pobyt na těch-
to pokojích léčebný účinek. Lidé si připadají 
jako v hotelu a působí to. Ale i na ostatních 
odděleních se stůně lépe než v  minulosti. 
Jsou moderně zrekonstruované v příjemných 
barvách a  s  veškerým potřebným zázemím 
pro nemocné i pro personál. Premium je vlast-

ně taková třešnička na dortu celého zrekon-
struovaného chirurgického oddělení.
Co se už udělalo a co oddělení ještě čeká?
Všechna naše lůžková oddělení jsou komplet-
ně zrekonstruovaná s  klimatizací. Na všech 
pokojích jsou moderní postele, sociální zaříze-
ní a televize. Nově opravené a s moderní tech-
nikou jsou také operační sály. Krásné zázemí 
mají i naši zaměstnanci. Ještě se tady bude 
budovat centrum robotických operací, na kte-
rém se už pracuje, a bude poblíž ambulanční-
ho traktu. Zrenovovat je zapotřebí ještě chod-
by ambulance a dva výtahy. Pak bude hotovo, 
protože fasáda už je udělaná několik let.
A kdy počítáte s definitivním dokončením prací?
Zhruba do dvou let. Pak budou mít naši paci-
enti i my krásně a moderně zrekonstruovaný 
celý pavilon chirurgie. 
kolik pacientů se na oddělení ročně vystřídá?
Děláme zhruba 3 500 operací ročně a hos-
pitalizujeme přibližně 4300 pacientů. Máme 
pořád plno, prostě naše chirurgie je perma-
nentně přetížená, vždyť zajišťujeme péči pro 
lidi i z Klatovska nebo Sušicka. 

Premium je třešnička na dortu, 
říká primář Václav karnos

Chirurgie na Borech 
se modernizuje

Chirurgické oddělení navazuje na tradi-
ci chirurgického oddělení v bývalé Vo-
jenské nemocnici v Plzni a vzniklo po-
čátkem roku 2006 sloučením Vojenské 
nemocnice a Fakultní nemocnice Plzeň. 
Postupně se modernizuje a rozvíjí.

1. etapa rekonstrukce 
– operační sál č. 3 

6–11/2016 – 6,1 mil. Kč 

2. etapa rekonstrukce 
– 3. NP oddělení Premium 

3–9/2018 – 17,6 mil. Kč 

3. etapa rekonstrukce 
– 2. NP 

10/2018–8/2019 – 17,5 mil. Kč
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Čtvrtá konference Kvalita v  klinických la-
boratořích = záruka kvalitního podkladu ke 
stanovení lékařské diagnózy, kterou pořá-
dala Rada kvality klinických laboratoří, se 
konala 5. listopadu. Byla určena zdravot-
nickým pracovníkům v klinických laborato-
řích, ale i klinickým pracovníkům, kteří hrají 
klíčovou roli v  preanalytické fázi procesu 
laboratorních vyšetření. 

Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc., náměs-
tek LPP vidí velký význam v  tematickém 
zaměření konference. Zejména sdílení ka-
zuistik a chybné interpretace laboratorních 
výsledků či prevenci zbytečných vyšetření 
vnímá jako téma, o němž je nutné otevřeně 
diskutovat. Konferenci zahájila Mgr. Nina 
Müllerová, předsedkyně Rady klinických 
laboratoří, která připomněla začátky této 
tradice a  ocenila edukační význam akce. 

Program byl zaměřený na několik různých 
oblastí. Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., 
seznámil s aktualitami ve vyšetřování spal-
niček. Zmínil význam očkování i  výsledky 
vyšetření protilátek zaměstnanců ve FN 
Plzeň. Na něj navázala MUDr. Jarmila Ku-
dová přednáškou Laboratorní diagnostika 
spalniček. Mgr. Peter Lájoš se zaměřil na 
Neshody na příjmu biologického materiá-
lu a jejich dopad na pacienty. RNDr. Marie 
Karlíková, Ph.D., představila nové webové 
stránky Oddělení imunochemické diagnos-
tiky a pomůcky pro kliniky, které jim usnad-
ní správný přístup k  indikaci vyšetření. 
Zaujala i MUDr. Marie Šolcová prezentova-
nými kazuistikami o chybách způsobených 
v  preanalytické fázi na straně klinických 
pracovníků, z nichž některé měly i  soudní 
dopad. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., 

zaujal prezentací textu Nesprávné indikace 
laboratorních vyšetření ovlivňující léčbu pa-
cientů. MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D., rozebral 
podrobně, jaký vliv na pacienta může mít 
příliš dlouhý časový interval mezi příjmem 
vzorku do laboratoře a  jeho zpracováním 
(Turnaround Laboratory Time – TAT). Ing. 
Bc. Tomáš Vlas se zaměřil na principy roz-
voje neustálého zlepšování a  zvyšování 
úrovně kvality analýzou výskytu duplicit-
ních vyšetření v  imunologické laboratoři. 
Závěrečná přednáška Mgr. Kristíny Mizerá-
kové nabídla řešení nedostatečné nabídky 
vzdělávacích akcí pro zdravotní laboranty, 
ale i  jiné profese formou e-learningového 
kurzu.  

Mgr. Nina Müllerová, 
Centrum řízení kvality

kvalita v klinických laboratořích 
= záruka pro diagnózu

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK 
v Plzni získalo nový výpočetní tomograf pro 
práci s experimentálními zvířaty. Na zvířecích 
modelech budou pomocí něj výzkumníci sle-
dovat zejména prokrvení orgánů. Pořízení CT 
v hodnotě 15 mil Kč je součástí širšího vý-
zkumného projektu, v němž je LF UK v Plzni 
partnerem Západočeské univerzity. Projekt 
má název „Aplikace moderních technologií 
v  medicíně a  průmyslu“ (AMTMI) a  propo-
juje experimentální práci s  biomedicínským 
a materiálovým inženýrstvím. 

Dnešní léčba pacientů je často limitována 
neschopností předpovědět výsledky terape-
utických zákroků. Lékaři jsou nuceni spolé-
hat výhradně na své předchozí zkušenosti 
a na klinické studie. Softwarové modelování, 
které je předmětem projektu AMTMI, může 
diagnostické a  léčebné procesy podpořit 
a urychlit. Modely prokrvení, regenerace tká-
ní, osteosyntézy a  krevního toku v  cévách 
umožní lékařům provádět individualizované 
simulace s cílem stanovit vhodnou léčebnou 
terapii pro konkrétního pacienta. 

Vývoj těchto softwarových modelů je před-
mětem dlouhodobé spolupráce Laboratoře 
nádorové léčby a regenerace tkáně Biome-
dicínského centra LF v Plzni UK s Fakultou 
aplikovaných věd a Centrem nových techno-
logií Západočeské Univerzity. Zapojeny jsou 
i  další laboratoře Biomedicínského centra. 
V rámci výše jmenovaného projektu je umož-

Experimentální CT pomůže při výzkumu

něno například modelování průtoku krve 
v  játrech, které má klíčový význam pro pre-
dikci regenerace jaterní tkáně po rozsáhlých 

resekcích jater. Další rozvoj je nezbytný pro 
konstrukci kvalitních softwarových modelů 
umožňujících předpověď chování jaterní tká-
ně po resekci (částečném odstranění), k níž 
dochází např. při operaci zhoubných nádorů. 
Projekt dále řeší posouzení rizika nedokrvení 
tkání či orgánů v důsledku zúžení cév. 

„Se zavedením CT došlo k  podstatnému 
zvýšení efektivity diagnostického zobrazová-
ní. Můžeme získat podstatně více informací 
než za pomoci dosud užívané ultrasonogra-
fie, a  tak komplexněji a  exaktněji hodnotit 
anatomické poměry a do určité míry i funkční 
změny v  těle experimentálního zvířete,“ po-
pisuje doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D., první 
zkušenosti.

„Jsme rádi, že se nám podařilo tento 
přístroj získat a  tím dále umožnit rozšíření 
spolupráce LF v Plzni UK se ZČU, která je 
v současné době naším největším plzeňským 
partnerem. Předpokládáme, že tento přístroj 
nám umožní rozvíjet projekty transplantace 
jater a  přípravy umělých jater recelularizací. 
Je zřejmé, že pořízený přístroj bude zapojen 
i do výzkumných projektů dalších týmů na-
šeho Biomedicínského centra,“ dodává doc. 
MUDr. Václav Liška, Ph.D., vedoucí řešitel 
projektu na straně LF v Plzni. 

Projekt AMTMI (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/1 
7_048/0007280) je financován ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy z operačního 
programu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
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kolektivní smlouva 
na letošní rok 
je podepsána

Kolektivní smlouvu pro rok 2020 po-
depsal 16. prosince ředitel FN Plzeň 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., společ-
ně se  zástupci 3 odborových klubů FN 
Plzeň. Smlouva platí celý rok, včetně 
dohody o  benefitech. Tarifní složka 
platů všech zaměstnanců  se navýší  
o  1 500 korun dle platného nařízení 
vlády, které řeší odměňování  zaměst-
nanců ve veřejných službách a  sprá-
vě. Od roku 2019 FN Plzeň poskytuje 
příspěvky z  Fondu kulturních a  soci-
álních potřeb  v maximální výši všem 
zaměstnancům už po zkušební době, 
bez ohledu na pracovní úvazek a dobu 
odpracovanou v  nemocnici. Zaměst-
nanci dostávají příspěvky na závodní 
stravování, cena oběda pro zaměst-
nance činí 30 korun, na rekreaci až  
7 200 korun ročně, na dětskou rekreaci 
– tábory 300 korun na den,  na penzijní 
připojištění, doplňkové penzijní spo-
ření nebo soukromé životní pojištění  
4 200 korun, na sportovní činnost  
3 000 korun, na vitamínové prostředky 
700 korun, na vstupenky na kulturní 
akce až 75 procent ceny vstupenky. 
Sociální půjčky a  výpomoci mohou či-
nit až 30.000 korun, dary při pracovních 
a životních výročích až 7 000 korun a za 
mimořádnou aktivitu může zaměst-
nanec dostat až 60 000 korun. K dal-
ším benefitům patří 5 týdnů dovolené, 
možnost ubytování – ubytovny FN, 
služební byty a  očkování proti chřipce 
zdarma.

Fakultní nemocnice Plzeň získala významné 
ocenění v  průzkumu NEJLEPŠÍ NEMOC-
NICE ČR 2019 společnosti HealthCare 
Institut zaměřeném na kvalitu tuzemských 
nemocnic. Vyhrála mezi nemocnicemi 
v Plzeňském kraji v oblasti finanční zdraví 
nemocnic a  získala 3. místo mezi fakult-
ními nemocnicemi v  ČR. Finanční zdraví 

nemocnic není porovnáváno podle prospě-
chu vlastníka nebo zřizovatele a podle do-
saženého výsledku hospodaření, ale podle 
parametrů, které výrazněji ovlivňují spoko-
jenost pacienta. Dobrá finanční kondice  
nemocnice  ovlivňuje dlouhodobě jak kvali-
tu poskytovaných služeb, tak i spokojenost 
pacientů a zaměstnanců nemocnice.

FN Plzeň je finančně zdravá

TV Nova bude opět natáčet na Gynekolo-
gicko-porodnické klinice FN Plzeň další díly 
oblíbeného pořadu Malé lásky. Hlásily se 
maminky s termínem porodu od 1. února do 
1. dubna 2020, které měly o natáčení zájem.

Maminkám, které se natáčení nebudou 
účastnit a mají termín porodu v tomto ob-
dobí, garantuje FN Plzeň maximální míru  
soukromí, nepocítí sebemenší omezení. 

TV Nova bude natáčet  
další Malé lásky od února

Vitamin D je hormon současnosti
Celostátní jednodenní seminář věnovaný pro-
blematice D vitaminu se konal v Plzni 21. lis-
topadu 2019. Zúčastnilo se ho 80 poslucha-
čů z  celé republiky. Jeho hlavním cílem bylo 
ukázat nejnovější poznatky o úloze D vitaminu 
v organizmu za fyziologických podmínek a při 
nejrůznějších chorobných stavech. Vitamin 
D je hormon nejen chemickou strukturou, ale 
především proto, že jeho jaderný receptor je 
přítomen ve všech tkáních v těle.Tento recep-
tor slouží jako signální molekula mezi buňkami. 
Reguluje více než 1000 genů a tím významnou 
měrou ovlivňuje syntézu proteinů v  lidském 
těle účastnících se na buněčné diferenciaci, 
replikaci a  při imunitních reakcích. Vitamin D 
je potřebný v  lidském organizmu v  každém 
věku od narození resp. těhotenství až po se-
niorský věk. Celoživotně je naprosto nezbytný 
pro správný kalciofosfátový metabolizmus, 
a tím i pro zdraví kostí. V těhotenství se jeho 
nedostatek projeví na zdravotním stavu matky 
i plodu. Nedostatek vitaminu D v  těhotenství 
snižuje imunitu matky, zvyšuje frekvenci infekč-
ních chorob především horních cest dýchacích 
a vaginitid. Dalšími závažnými komplikacemi, 
které se vyskytují v těhotenství daleko častěji 
při nedostatku vitaminu D jsou preeklampsie či 
gestační diabetes. Je prokázáno, že optimali-
zace hladiny vitaminu D vede nejen ke snížení 
výskytu těchto závažných komplikací během 

těhotenství, ale i se výrazně uplatňuje v jejich 
léčbě. Při nedostatku vitaminu D jsou podstat-
ně častěji zaznamenány předčasné porody 
a uvádí se, že u žen s nízkou hladinou vitaminu 
D je těhotenství ukončováno císařským řezem 
až čtyřikrát častěji než u žen majících jeho hla-
dinu v  normě. Změny, které jsou důsledkem 
nedostatku vitaminu D v těhotenství, jsou však 
zjistitelné a  projeví se teprve u  novorozence 
nebo dokonce až v dětském věku. Pro vývoj 
plodu je vitaminu D důležitý v prvním trimestru 
pro vývoj nervové soustavy a v třetím trimestru 
pro vývoj muskuloskeletálního systému. Celo-
životně ovlivňuje vitamin D imunitu, vnímavost 
k  infekcím, ale především vznik a  rozvoj au-
toimunních onemocnění (štítné žlázy, diabetu, 
postižení kloubů). U  seniorů jeho nedostatek 
zvyšuje riziko poruch muskuloskeletálního 
systému (zvýšené riziko pádů a zlomenin), ale 
především výrazně zvyšuje riziko vzniku kardi-
ovaskulárních onemocnění a nádorových one-
mocnění. Závěrem je nutné konstatovat to, na 
čem se shodli odborníci v závěrečné panelové 
diskusi. O dostatek vitaminu D v těle se mu-
síme starat celoživotně. Existují životní obdo-
bí nebo chorobné stavy, kdy tato starostlivost 
musí být velice intenzivní.

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc.,
 doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D. 

Oddělení imunochemické diagnostiky, FN Plzeň
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Malí fotbalisté tvořili s maminkami 
V projektu Děti pro děti malých  fotbalistů SK Starý Plzenec se podařilo získat neočekávaný 
výtěžek ve výši 23.800 korun pro dětské hematoonkologické oddělení. Malí fotbalisté se 
svými maminkami na vánočních trzích ve Starém Plzenci 1. prosince prodávali vlastnoručně 
vyráběné vánoční dekorace  a obyvatelé Starého Plzence byli opravdu štědří. Jelikož hračky 
nosí dětem Ježíšek, rozhodli se malí sportovci za tyto peníze nakoupit  poukázky do lékárny 
a drogerie, pyžámka, trička, legínky a velké množství  drogistických potřeb. 

Dárky přinesli posluchači 
Přesně 217 nádherných balíčků, naplněných mimo jiné toaletními potřebami, diadobrotami, 
teplými ponožkami a i ručně upletenými ponožkami, přivezla do FN Plzeň programová ředitel-
ka Lucie Pacholíková Hitrádia FM Plus společně s moderátorem Jakubem Radou.  Posluchači 
Hitrádia FM Plus přinášeli do recepce rádia dárky pro dlouhodobě hospitalizované seniory ve 
FN Plzeň už od začátku prosince a přitom se podělili i o různé zážitky. Přicházeli lidé s mnoha 
příběhy, jedním z nich je příběh jedné slečny, který vyprávěl její  tatínek: „Naše malá si  celý 
rok šetřila do prasátka, a jakmile slyšela výzvu ve vysílání, prasátko rozbila a všechny peníze 
utratila za dárky pro seniory,“ vyprávěl tatínek jedné malé slečny v recepci.
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Nemocným zazpívali herci z divadla
Tradiční české koledy, ale 
i  známé vánoční písně 
z  celého světa, prolože-
né zajímavým povídáním 
o  svátečních tradicích, 
zazněly na oddělení Lů-
žek dlouhodobě nemoc-
ných v  borské části FN 
Plzeň.  Přednesli je členo-
vé muzikálového souboru 
Divadla J. K. Tyla  – Kris-
týna Bečvářová, Tereza 
Koželuhová, Karolína Jägrová, Tereza Topičová, Pavel Klimenda, Dušan Kraus a Lukáš 
Ondruš. Diváky přišel pozdravit také šéf muzikálového souboru Lumír Olšovský.

Cyklobazárek 
pomohl dětem 
Cyklistická organizace Bikeheart uspořá-
dala v  neděli 24. listopadu cyklobazárek. 
Prodávalo se cyklistické oblečení a mnoho 
dalších věcí, které potěšily každého cyk-
listu. Během této akce se podařilo vybrat 
částku 11.400 korun pro kardiologické pa-
cienty Dětské kliniky FN Plzeň. V prosinci 
předsedkyně spolku Bikeheart Bc. Vendu-
la Mirošovská předala peněžní dar vrchní 
sestře Mgr. Romaně Sedláčkové a  lékaři 
MUDr. Michalovi Humlovi, Ph.D., na Kar-
diologické ambulanci Dětské kliniky. 

VELké Díky VŠEM, 

kTEŘí POMOhLI

VAŠE 

FN PLzEň 

Žáci věnovali část  
výtěžku z jarmarku

Už tradičně věnovali část výtěžku ze školní-
ho jarmarku pacientům dětského oddělení 
Chirurgické kliniky žáci 25. základní školy 
v Plzni, páťáci a deváťáci se zástupkyní ře-
ditele školy Mgr. Lenkou Třeškovou přinesli 
3 tisíce korun. Vedení chirurgické kliniky se-
známilo dětské hosty s  chirurgickým obo-
rem a vysvětlilo, jaké nemoci  či úrazy u dětí  
chirurgická klinika  léčí.  Děti vytvořily velké 
množství výrobků na školní předvánoční 
jarmark, na kterém nakupovali rodinní pří-
slušníci, zaměstnanci školy a i samotné děti. 
Předání části výtěžku z 25. ZŠ je na dětské 
chirurgii mnohaletou tradicí.
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kvůli Viktoriánům Jaroslav nechtěl domů
Kalendáře FC Viktoria Plzeň, darované klubem, zdobí celou nemocnici všude tam, kde 
jsou dětské postýlky. Pacientům Dětské kliniky udělali navíc radost svou návštěvou bývalí 
hráči plzeňské Viktorky. Dvanáctiletý Jaroslav dokonce odmítl dopolední  propuštění z ne-
mocnice kvůli setkání se svými idoly. Trenér juniorky Pavel Horváth s asistentem hlavního 
trenéra Markem Bakošem přivezli dárky 16. prosince a společně s  ředitelem FN Plzeň 
MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., je předali na oddělení větších dětí Dětské kliniky. Další 
dárky, které přinesli fanoušci na poslední zápas sezóny FC Viktoria Plzeň, poputují na 
psychiatrickou a stomatologickou kliniku.  

Mikuláš naděloval 
i v nemocnici

Ve znamení Mikuláše, čertů a  andělů se 
odehrál večer 5. prosince na dětských od-
děleních fakultní nemocnice. Od nejmenších 
dětiček v náručí svých rodičů až po teena-
gery se sebevědomým úsměvem si všichni 
vyslechli rady a doporučení Mikuláše, museli 
se zpovídat a  dávali sliby nebo třeba ode-
vzdávali dudlík. „Za dárky pro děti upřímně 
děkujeme všem dárcům, kteří byli opravdu 
štědří,“ říká Lída Romová, herní specialistka 
Dětské kliniky.

Nesem vám noviny aneb Děti dětem připravili v Pačejově
Plný sál Kulturního domu v Pačejově byl 14. pro- 
since svědkem již 6. ročníku tradičního vá-
nočního koncertu „Nesem vám noviny aneb 
Děti dětem“, který připravili současní i bývalí 
žáci pačejovské školy pod vedením učite-
le Tomáše Cihláře. Výtěžek z  dobrovolného 
vstupného putoval na dětské Hematoonkolo-
gické oddělení FN Plzeň, kde poslouží k ná-
kupu „veselého oblečení“ pro zdravotnický 
personál. Modely prezentovali divákům v mi-
nimódní přehlídce v závěru dvouhodinového 
pořadu žáci 8. a  9. ročníku. Vedoucí lékař 
hematologického oddělení MUDr. Tomáš Vo-
tava posléze převzal od účastníků koncertu 
šek ve výši 7 tisíc korun a od pačejovského 
automotoklubu šek v hodnotě 4 tisíce korun. 
Navíc si z Pačejova odvezl i zmíněnou kolekci 
„veselého oblečení“, na kterou přispěli různí 
místní i „přespolní“ sponzoři. Celý večer se 
nesl v nádherné atmosféře a pěvecké výkony  
ocenili nejen diváci, ale i  starosta obce Ing. 
Jan Vavřička, který aktérům koncertu podě-
koval a předal veliký šestikilový dort.

Foto ZŠ Pačejov
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14. února 2020
O D  2 0 . 0 0  h o d i n  | PARKHOTEL PLZEŇ

TANEČNÍ ORCHESTR TIMBRE MUSIC | FLASH MUSIC SHOW V RYTMU LÁSKY 
MODERÁTOR JIRKA PELNÁŘ | TANEČNÍ ŠKOLA FILIP GREGORIADES

ŠKOLA MILOSTNÉ RUMBY | BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: SEKRETARIÁT TECHNICKO-PROVOZNÍHO NÁMĚSTKA, TEL.:  +420 377 402 440

MáTE sVéhO 
PRAkTICkéhO 
LékAŘE?
Tým všeobecných praktických lékařů pracu-
je ve FN Plzeň. Pacientům jsou zatím k dis-
pozici na dvou pracovištích na Borech. Od 
února k nim přibude i ordinace na Lochotí-
ně. „Otevřena bude od 3. února ve vchodu F  
v 10. patře,“ řekl Doc. MUDr. Eduard Kasal, 
CSc., zastupující náměstek ředitele pro LPP. 
Kromě uvedených pracovišť působí pravi-
delně v normální pracovní době všeobecný 
praktický lékař na Urgentním příjmu, který je 
jeho součástí. Stará se pouze o akutní paci-
enty, kteří se dostaví na Urgentní příjem a je-
jich celkový stav a problematika, se kterou 
přicházejí, spadají do jeho kompetence. Na 
této pozici se střídá celý tým praktických lé-
kařů, kteří v nemocnici ordinují.

„Vzhledem k tomu, že se významně rozší-
řil a omladil tým našich všeobecných prak-
tických lékařů a  zlepšili jsme i  vybavenost 
jejich pracovišť, zvýšily se i možnosti, kvalita 
i  kapacity ošetřovaných pacientů. Nabízí-
me proto všem zaměstnancům FN a LFUK 
a  jejich rodinným příslušníkům a  známým 
možnost registrovat se u  našich praktic-
kých lékařů. Nově vznikající pracoviště na 
Lochotíně nabízí služby všem zaměstnan-
cům FN Lochotín a LFUK, pro které by se tím 
mohla zlepšit dostupnost praktického léka-
ře v přívětivých podmínkách. Jsme schopni 
poskytovat zdravotní služby s  komunikací 
v  angličtině i  pojištěným cizincům pobý-
vajícím v  ČR. To nabízí pracoviště MUDr. 
Vojtěcha, tel.  377 101 541,“ uvedl docent 
Eduard Kasal. K zaregistrování stačí telefo-
nicky kontaktovat ordinaci. „Pevně doufám, 
že rozšíření služeb praktických lékařů ve FN 
Plzeň uvítá řada našich zaměstnanců. Navíc 
mám informaci, že nezanedbatelná část za-
městnanců FN není registrována u žádného 
praktika, což je velká chyba,“ uzavřel do-
cent Eduard Kasal.

ordinační hodiny 7:00 – 15:30
Bory – bývalá vojenská nemocnice:

• Pavilon 65 – tým lékařů, vedoucí 
MUDr. Viktor Vojtěch tel. 377 401 541
• Pavilon 55 – MUDr. Ondrej Maťaš  

tel. 377 401 203
Lochotín

• Vchod F, 10. patro – otevřena bude 
od 3. 2. 2020 – MUDr. Kateřina Fichtlová 

tel. 377 104 155, 377 104 156

Atestační zkoušky v  oborech Zobrazovací 
a ozařovací technologie v  radioterapii, Zob-
razovací technologie v radiodiagnostice a In-
tenzivní péče se konaly ve Fakultní nemocnici 
v  Plzni, která získala v  roce 2014 pověření 
k  zajištění výkonu atestačních zkoušek pro 
radiologické asistenty v oborech Zobrazovací 
technologie v radiodiagnostice, Zobrazovací 
a ozařovací technologie v nukleární medicíně  
a Zobrazovací a ozařovací technologie v ra-
dioterapii. V  roce 2015 toto pověření získa-
la i pro obor Intenzivní péče pro všeobecné 
sestry.  Od té doby oborové atestační komise, 
které jsou jmenované ministrem zdravotnictví 
a  které jsou složené většinou z  odborníků  

naší  FN, zkouší praktickou a teoretickou část 
těchto zkoušek. Na ně přišli  v době od 19. do 
27. listopadu uchazeči z FN i jiných zdravot-
nických zařízení. V oboru Zobrazovací a oza-
řovací technologie v radioterapii ji udělalo 9, 
v Zobrazovací technologii v radiodiagnostice 
11 a  v  Intenzivní péči 21 zdravotníků. „Re-
ferentky z  Národního centra ošetřovatelství 
a  nelékařských zdravotnických oborů Brno 
velmi pochválily průběh a práci našich oboro-
vých komisí.  Rovněž ocenily práci Oddělení 
dalšího vzdělávání, které připravuje podklady 
pro zkoušky a organizuje jejich konání,“ uved-
la MUDr. Renata Jirková, vedoucí Oddělení 
dalšího vzdělávání.

zdravotníci dělali atestační zkoušky


