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Vážení přátelé, 
prázdniny jsou ve své 
polovině a pevně vě-
řím, že většina z nás si 
užívá zaslouženou letní 
dovolenou. Ten správný 
odpočinek, který jsme 
si před pár měsíci ne-
uměli představit. Nikdo 
nevěděl, kdy se otevřou 

školy, hranice a zda budou letní tábory. 
V březnu se čas zastavil a v červu pomalu 
rozjel. Pořád nám zůstávají pozůstatky pan-
demie v různých podobách. Roušky na tvá-
řích, zprávy v médiích o nových ohniscích, 
zbytky vylepených cedulí a určitý respekt. 
Pamatujete si na to divné ticho nejen na uli-
cích, ale i v některých částech nemocnice? 
Na počátku pandemie nikdo nevěděl, co 
nás čeká, jak bude pandemická vlna trvat 
dlouho a jak bude vypadat návrat k nor-
málnímu životu. A jelikož, alespoň v těchto 
dnech, ten „normál“ nastal, dovolte mi ma-
lou rekapitulaci:

Pandemie naši nemocnici stála nemalé 
peníze. Měli jsme menší zisky v lékárně, 
nižší výnosy za parkování, méně plateb za 
samoplátce, naopak jsme více peněz vyna-
ložili za úklidy, vnitřní sanitní přepravu pa-
cientů, ochranné pomůcky a velké částky 
byly investovány do přístrojového vybavení, 
potřebné pro covidové pacienty, např. venti-
látory či ultramobilní sonografy. Rád bych 
v tomto výčtu připomněl i covidové odměny. 
73 milionů bylo vyplaceno ve dvou vlnách 
s nejlepším vědomím spravedlivého rozdě-
lení. To je jen částečná ukázka toho, kolik 
nás covid stál. A  co nám dal? Koronavirus 
nás vyškolil profesně, většinu lidí naučil 

správnou techniku mytí rukou  a připo-
mněl potřebný respekt k přírodě, která nám 
ukázala svoji sílu.

Před rokem jsem zde psal, jak jsem pyšný 
na to, kam se naše nemocnice posunula. 
A nyní svá slova rád zopakuji. Ano, posouvá-
me se i nadále. Umíme se pandemii posta-
vit, umíme komunikovat s veřejností, umí-
me se oklepat a jít zase dál. V současnosti 
v borském areálu přibývají nová parkovací 
místa, chystáme otevření nové lékárny 
a mnozí z vás si jistě všimli nového oplocení 
areálu ze strany ulice Edvarda Beneše. Na 
Lochotíně se v těchto dnech otevírá nové 
moderní bistro v prostoru zrekonstruova-
ného hlavního vstupu do nemocnice. Kom-
fortního prostředí pro nákup, občerstvení 
či chvilkový odpočinek se dočkali nejen ná-
vštěvníci, ale i naši zaměstnanci.

Přátelé, 
během letošního rouškového jara byla FN 

Plzeň jedinou covidovou nemocnicí v kraji 
a jsem přesvědčen, že jsme svoji roli zvládli 
velmi dobře. Děkuji všem zaměstnancům 
za jejich pracovní nasazení a pacientům za 
trpělivý přístup. Zároveň velké poděkování 
patří kolegům z Krajské hygienické stanice 
a Zdravotnické záchranné služby za výbor-
nou spolupráci a v neposlední řadě velmi 
děkuji široké veřejnosti za masivní podporu 
a všem sponzorům a dárcům za finanční či 
hmotné dary.

Užijte si letní dny v pohodě a s vědomím, 
že FN Plzeň je tady i pro další případné 
vlny…

Váš 

Václav Šimánek
ředitel FN Plzeň

Milí přátelé, 
první vlna pandemie 
je za námi a na ně-
kolika stránkách na-
šeho letního čísla se 
vracíme ke koronavi-
rové minulosti v naší 
nemocnici. Přinášíme 
rozhovory s odborní-
ky, kteří několik mě-

síců neznali jiné termíny, než Koronavirus, 
pandemie, Covid-19, nouzový stav. Dalšími 
novinkami jsou robotické operace, psycho-
terapeutické centrum a informace o výstav-
bě psychiatrického pavilonu. V oblasti vědy 
a výzkumu popisujeme spojitost vitamínu D 
a nákazy Covid-19. Pravidelná rubrika Po-
znejte je zblízka představuje přednostu jed-
né z klinik, která v období pandemie svými 
postupy výrazně napomohla k diagnostice 
pacientů. Stránky Život ve FN přináší průřez 
událostmi, které se v nemocnici odehrály 
v posledních týdnech. Jednou z takových 
novinek je i nominace naší vrchní sestry Kli-
niky infekčních nemocí a cestovní medicíny 
Marcely Prayerové do celostátního kola Nej 
sestřička. Na webu i facebooku naší nemoc-
nice přinášíme stručné představení naší fi-
nalistky a budeme moc rádi, pokud ji svým 
hlasováním podpoříte. Váš hlas bude nejen 
pro vrchní sestru Marcelu Prayerovou, ale 
bude hlasem pro i celou FN Plzeň. Jistý druh 
poděkování za to, jak jsem vše dobře zvládli. 

Děkuji Vám, že pravidelně čtete naše řád-
ky a doufám, že příští číslo již bude o téma-
tech bez koronálepky.

Přeji krásné léto
Gabriela Levorová

mluvčí FN Plzeň
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Nový moderní vstup do areálu v severní 
části lochotínského areálu z ul. aleje Svo-
body vybudovala FN Plzeň. Jeho součástí 
je i bistro, které začne veřejnosti sloužit od  
29. července. „Stavební úpravy původních 
prostor, zkolaudovaných při výstavbě prv-
ní etapy areálu FN Lochotín jako návštěvní 
hala, probíhaly na základě stavebního povo-
lení od 19. února 2020 do 17. června 2020,“ 
říká technicko-provozní náměstek ředitele 
Bc. Milan Topinka, MBA. Stavební akce si 
vyžádala investice ve výši šest milionů ko-
run bez DPH. „V  rámci stavebních úprav 
došlo ke kompletní rekonstrukci prostor 
včetně výměny skleněných výplní a doplně-
ní vzduchotechniky a klimatizace. Rovněž 
bylo v souladu s hygienickými předpisy vy-
budováno zázemí prodejny. Byly provedeny 

Lochotínský areál má nový vstup

také stavební úpravy objektu vjezdové vrát-
nice v němž má služebnu ostraha areálu,“ 
informuje náměstek ředitele. Zmíněné bistro, 
které bude součástí prodejny potravin, bude 
provozovat společnost Pekařství Malinová, 
s.r.o. „Jsme moderní, špičková nemocnice. 
Naším cílem je, aby pacienti a zaměstnanci 

byli spokojeni a měli v nemocnici komfortní 
prostředí. K tomu přispívá i možnost poho-
dlně se najíst a  nakoupit si. Zanedbatelná 
není ani vizuální stránka nemocnice, kte-
rou zase o něco výše posunul nový vstup,“ 
zdůrazňuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav  
Šimánek, Ph.D.
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Poznejte je zblízka
„Moje žena, mimořádná radioložka, se mnou sdílí nadšení pro zobrazování,“ říká prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., 
přednosta Kliniky zobrazovacích metod. 

Pracujete ve Fakultní nemocnici Plzeň od roku 
1988, prošel jste zaměstnáním od sanitáře, přes 
ošetřovatele, sekundárního lékaře, primáře až  
k současné  pozici přednosty kliniky. Pracoval 
jste vždy v oboru zobrazovacích metod?
Od promoce pracuji stále na  stejném pra-
covišti, nejprve se jmenovalo Radiodia-
gnostická klinika, od roku 2010 po spojení 
s  nukleární medicínou Klinika zobrazova-
cích metod. Tedy celou svoji kariéru léka-
ře věnuji zobrazování. Ale během studia 
všeobecného lékařství jsem pracoval šest 
let na pozici sanitáře, pak ošetřovatele na 
Ortopedické klinice na oddělení traumato-
logie. A  musím říci, že na ortopedii jsem 
se naučil v podstatě tomu nejdůležitějšímu 
v medicíně, pokoře k síle přírody, úctě ke 
schopnostem lékaře a tomu, že dělat me-
dicínu je pořádná dřina i radost zároveň.
Čím Vás tento obor oslovil?
V  první polovině devadesátých let byla 
radiologie takovou popelkou, Radiodia-
gnostická klinika  byl kolektiv několika, asi 
patnácti, lékařů na Borech a na Lochotíně, 
ovšem dnes je lékařů šestapadesát. Čím 
mne tehdy oslovil obor zobrazování? 
Především tím, že v devadesátých létech  
bylo již cítit v kostech, že  dojde v  tomto 
oboru k něčemu mimořádně převratnému. 
Moje maminka, povoláním ekonomka, ale 
navíc  s kybernetickým vzděláním, získa-
la první výpočetní tomograf pro FN Plzeň 
v  roce 1985 a  tenkrát v  hluboké temnotě 
v něm viděla jeden z prostředků budoucího 
rozvoje medicíny. A  já jsem měl možnost 
být přímo v epicentru revoluce v diagnos-
tice. Explozivní vývoj výpočetní techniky 
a informačních technologií, neméně však 
i vlastní nová technická řešení dokázaly 
vdechnout obrovskou sílu do vývoje výpo-
četní tomografie, magnetické rezonance  
a  pozitronové emisní tomografie. A  právě 
stálé nacházení nových cest je to, co mne 
pořád na zobrazovacích metodách láká.
A neuvažoval jste někdy o změně? 
To nikdy, jsem velmi konzervativního za-
ložení. Navíc na kliniku ve stejném roce 
nastoupila radioložka, která je nejen 26 let 
moje nejskvělejší spolupracovnice, ale s níž 
jsem již také jednadvacet let ženatý, takže 
vidíte, kus kliniky je v naší rodině.
Změnil se chod Kliniky zobrazovacích metod 
v době koronaviru? Jak?
Po pravdě řečeno, chod kliniky se pořád 
vyvíjí, takže změny byly jen dalším stupněm 
ve vývoji, v době koronavirové krize jsme se  
zapojili  do diagnostiky  COVID-19 v první li-

Bleskový rozhovor
(co preferujete)

moře/hory - spíš asi moře,  

ale chladné raději

pivo/víno - nevadí mi ani jedno

léto/zima - léto, pokud není zima

kino/divadlo - těžké se rozhodnout, 

asi kino, protože radiologie je vlastně 

asi kino, takže tedy kino

maso/dort - pokud je steak jako dort, 

tak proti tomu nemám vůbec nic

nii, protože  CT je jedním z velice důležitých 
diagnostických prostředků k odhalení covi-
dové pneumonie, zánětu plic. Zorganizovali 
jsem s klinickými kolegy jak na Borech, tak 
na Lochotíně systém časné diagnostiky, kte-
rý se, myslím, velmi osvědčil.   
A jaký máte z této doby pocit? Někteří lékaři ří-
kají, že prověřila charaktery lidí...
Pocit mám takový, že v krizi se lze opřít 
o stejné lidi jako v  době nekrize. Pokud 
svoje spolupracovníky znáte a delší dobu 
s  nimi pracujete, v  podstatě vás nic ne-
překvapí.
V  Plzni jste také studoval na Lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy a dodnes tam učíte. Počítáte 
se mezi plzeňské patrioty?
Moje maminka se narodila v  Plzni, otec 
je z malé osady na jižním Plzeňsku, takže 
ano, jsem plzeňský patriot. A  také proto, 
že jsem hrdý na to, že Plzeň vždy stála 

proti proudu - husité si zde vylámali zuby, 
plzeňská ilegální scéna pomáhala připravit 
akci Anthropoid, u babičky bydleli američtí 
vojáci, 1. června 1953 Plzeň povstala pro-
ti komunistickému režimu a mimo jiné zde 
máme nejlepší zobrazovací metody v  tu-
zemsku.
Máte dceru, kráčí ve Vašich šlépějích? A co na 
Vaši práci říkají doma? 
Předně, naše dcera studuje víceleté gym-
názium, takže v našich šlépějích jde, a ano, 
zdá se, že by stála o to studovat všeobec-
né lékařství také. A jak jsem řekl, jsem kon-
zervativní, takže bychom ji v takovém roz-
hodnutí rozhodně nebránili. Co na moji práci 
říkají doma? Mám velké štěstí, že moje 
žena, mimořádná radioložka, se mnou sdílí 
nadšení pro zobrazování, takže to odpoví 
asi na otázku samo.
Dokážete si od práce na klinice takzvaně vyčistit 
hlavu? Jak si nejlépe odpočinete? 
Po otci pocházím ze zemědělského rodu, 
a  tak mě baví práce na louce, na zahra-
dě, stříhání stromů a podobné práce. Rád 
cestuji po vlastní ose autem na dlouhé 
putovní trasy, nejčastěji do Francie a Itá-
lie. Na dlouhých cestách si také odpoči-
nu. Z  krátkodobého hlediska také velmi 
rád spím.
Kam se letos chystáte na dovolenou?
Na dovolenou jsme vyrazili již zavčasu, 
jako každý rok cestou přes Francii do Bre-
taně a zase zpátky.
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O  kolik pacientů 
jste se starali a od-
kud k vám přišli? 
Předně je třeba 
říci, že ačkoliv 
péče o  pacienty 
v nejtěžším stavu 
probíhala v  pro-
storech naší JIP, 
na léčbě nemoc-
ných se kromě 
pneumologů vý-
znamně podílel 

také personál jiných pracovišť, zejména Kli-
niky anesteziologie, resuscitace a  intenzivní 
medicíny. Díky jejich pomoci jsme mohli po-
skytovat špičkovou péči. Naší JIP, která je 
na Borech v pavilonu 22, prošlo během le-
tošního jara celkem 18 pacientů s těžkými 
formami infekce COVID-19. Dále jsme léčili 
několik nemocných s  podezřením na tuto 
infekci, která se ale následně nepotvrdila. 
Tyto pacienty jsme ukládali na izolovaných 
pokojích, aby se u nás nákaza nešířila.
Můžete o vašich pacientech něco prozradit, tře-
ba v jakém byli věku nebo odkud byli?

Byli z  celého Plzeňského kraje, ale nej-
častěji z Domažlicka. Tři naši pacienti byli 
mladší šedesáti let, ostatní byli starší, často 
s řadou dalších diagnóz.
Během pandemie se objevovaly informace, že 
těžký průběh nemoci měli nejen starší lidé, ale 
také ti s velkou nadváhou, vysokým tlakem nebo 
dalšími chorobami. A že postihovala více muže 
než ženy. Máte podobné poznatky?
Bylo to tak i u nás. Také převažovali muži, 
ale mírně. A  většina pacientů měla řadu 
dalších diagnóz. Nemoc se nicméně často 
chovala nevyzpytatelně. Měli jsme paci-

Plicní JIP pečovala 
o pacienty s Covidem

O nejvážněji nemocné nákazou COVID-19 se v Plzeňském kraji starala Jednotka intenzivní péče Kliniky 
pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice Plzeň pod vedením MUDr. Davida Havla, Ph.D., který je zástupcem 
přednosty pro léčebnou péči. 

COVID-19



ředitel 
FN Plzeň 
rozdělil  
odměny 

Fakultní nemocnice Plzeň vyplatila za-
městnancům odměny za práci v  sou-
vislosti s nákazou koronavirem. V první 
etapě odměnila zhruba tisícovku za-
městnanců, kteří pracovali v  první linii. 
Výše odměn se odvíjela od toho, zda 
pracovali u  standardního, suspektního, 
infekčního lůžka či na oddělení JIP nebo 
v jiném provozu, jehož činnost souvisela 
s péčí o pacienty v rámci infekce CO- 
VID - 19. Další odměnu takzvaný covid 2 
dostali všichni zaměstnanci nemoc-
nice. Činila pět tisíc korun na osobu. 
„Tato forma odměny se týká všech za-
městnanců, kteří v  pandemickém ob-
dobí pracovali a nečerpali ošetřovné při 
péči o dítě do 13 let věku z důvodu uza-
vření školského/dětského zařízení (školy) 
nebo neplacené volno déle než polovinu 
doby nouzového stavu,“ uvedl MUDr. 
Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň. 
Zároveň děkuje všem zaměstnancům 
FN Plzeň za jejich práci v covidovém ob-
dobí. „Pracovali jsme jako celek, jehož 
všechny části byly a  jsou i nadále vel-
mi důležité,“ zdůraznil. Celkově bylo na 
odměnách rozděleno 73 milionů korun 
(částka včetně odvodů zaměstnavatele).
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Plicní JIP pečovala 
o pacienty s Covidem

enty, kteří přišli s  rozsáhlým nálezem, ale 
onemocnění proběhlo příznivě a ve výsledku 
nebylo nutné nemocné ani napojit na plicní 
ventilaci. Na druhou stanu, v  některých pří-
padech onemocnění probíhalo dramaticky 
a stav pacientů nebylo možné zlepšit.
 Kolik lidí potřebovalo ventilátor?
Celkem jedenáct případů bylo spojeno s na-
tolik těžkým plicním postižením, že je bylo 
nutné připojit k plicní ventilaci.
Přežili u vás všichni?
Přes rozsáhlou péči u  nás zemřeli čtyři ne-
mocní. Některé další pacienty jsme museli 
přeložit na Oddělení dlouhodobé intenzivní 
péče.
Případ od případu byl opravdu pokaždé jiný...
Víceméně to tak bylo. Například i doba, než 
si organismus s virem poradil, byla u kaž-
dého jiná. Někteří nemocní se virů zbavili 
v řádu dnů, jiní měli i po několika týdnech 
výtěry na COVID-19 stále pozitivní. Jedné 
z nemocných bylo přes 80 let a navzdory 
těžkému plicnímu postižení se s  nemocí 
„poprala“ bez potřeby umělé plicní ventila-
ce. Někdy byl ale průběh i u mladších paci-
entů výrazně horší. 
Na záběrech v televizi bylo mnohokrát vidět, že ne-
mocní leží na břiše. Proč a bylo to tak i u vás?
Říká se tomu pronační poloha a také jsme 
ji u některých pacientů museli použít. Plic-
ní ventilátor člověku přímo neokysličuje 
krev, jen plní plíce vzduchem obohaceným 
o kyslík. Pokud jsou plíce těžce poničené 
infekcí, nemůže kyslík plícemi dobře pro-
stupovat do cév.

Pozice na břiše umožňuje lépe provzdušnit 
některé oblasti plic a tak zlepšit přestup kys-
líku do krve a ve výsledu lépe okysličit orga-
nismus.
Měli jste dostatek vybavení a  ochranných pomů-
cek?
V prvních dnech to bylo hraniční, ale mohu 
říci, že po dobu pandemie jsme měli všechno, 
co jsme potřebovali. Obrovské poděkování 
patří Obchodně-technickému oddělení. Pře-
kvapilo mne, s jakou rychlostí dokázali vyba-
vit naši JIP vším, co jsme potřebovali. Rovněž 
ochranných pomůcek bylo dostatečné množ-
ství.
Když jsme u nich, jak jste se cítil v ochranném ob-
leku Vy osobně?
Když jsem se poprvé oblékal k  pacientovi 
s infekcí COVID-19, cítil jsem se trochu jako 
kosmonaut před výstupem do volného ves-
míru. Ačkoliv jsme to předtím trénovali, opa-
kovaně jsem kontroloval všechny předepsané 
části obleku a necítil se příliš jistě. Než jsem na 
sebe vše navlékl, zamžily se mi brýle a vzápětí 
i ochranný štít. Ostatní na tom byli podobně. 
Ale člověk si zvykne, v dalších dnech a týd-
nech to bylo podstatně lepší. 

Infekce COVID-19 se šíří kapénkově. 
A nikde nevzniká tolik kapének jako v  in-
tenzivní péči. Proto je správná ochrana 
důležitá.

Nakazil se u vás na JIP někdo z personálu?
Z pandemie jsme měli obavy všichni, ale na-
štěstí se u nás nenakazil nikdo. To ale před 
příchodem pandemie nemohl nikdo tušit. Asi 
si každý říkal, jak špatné to bude, když se 
nakazí.

Jsem hrdý na personál naší kliniky. Většina 
se zapojila do péče o nemocné aktivně a do 
„první linie“ šla dobrovolně. A to včetně per-
sonálu v předdůchodovém, ale i v důchodo-
vém věku. 

Aktivní přístup k infekci nebyl jen výsadou 
našeho oboru. Na péči o pacienty s podezře-
ním na infekci COVID-19 či s průkazem této 
virózy se podílela řada odborností. Infekcio-
nisté, internisté, ale také dermatologové, uro-
logové a další. 

My pneumologové máme určitou výhodu 
v  tom, že jsme relativně zvyklí léčit infekční 
nemoci. Výskyt tuberkulózy v naší zemi klesá, 
ale stále se setkáváme s  vysoce infekčními 
a závažnými případy tohoto onemocnění. Exi-
stuje viróza, která může mít průběh podstatně 
horší než COVID-19. A sice chřipka. Někte-
ré průběhy chřipkového zápalu plic mohou 
být extrémně dramatické. Přitom máme na 
chřipku vakcínu. Ale vysvětlovat, že vakcína 
nás chrání a přitom má systémové nežádoucí 
účinky stejné jako placebo, to je často jako 
boj s větrnými mlýny. 
Má podle vašeho názoru smysl vyvíjet očkování na 
COVID-19?
Kladu si otázku, zda je očkování vzhledem 
k tomu, co zatím o téhle nákaze víme, správná 
cesta. Vyžaduje to miliardové náklady a dů-
kladné testování, aby na vakcínu odpověděl 
organismus účinnou a  dlouhodobou obra-
nou. Až další měsíce či roky ukáží, co nám 
v boji s koronavirem pomůže nejvíce: vakcína, 
protivirové léky nebo pozvolné promoření po-
pulace. Co se proměřování týče, jsem zvědav, 
jak dopadne vyšetřování protilátek našich za-
městnanců. Nepřekvapilo by mne, kdyby se 
ukázalo, že někteří z nás COVID-19 prodě-
lali bezpříznakově.
Když už mluvíme o  testování, nezapojili jste se 
se svými poznatky z léčby do nějakého výzkumu 
či studie?
V současné době nemáme na klinice žád-
ného pacienta s infekcí COVID-19. Pande-
mie se přes nás přehnala poměrně rychle 
a  s  natolik malým dopadem, že než jsme 
stihli splnit náležitosti vstupu do správně 
organizované studie, byla koronavirová in-
fekce pryč. Snad to tak vydrží. Budu rád, 
pokud výzkum zůstane na státech, které 
se s infekcí nepopraly tak dobře jako naše 
republika. 
Druhá vlna pandemie, pokud vůbec přijde, vás 
tedy nezaskočí?
Doufám, že ne. Máme řadu poznatků z prv-
ní vlny, máme vybavení a dostatek ochran-
ných pomůcek. A  na podzim už bychom 
měli vědět, které léky budou na COVID-19 
opravdu účinkovat.

Bo
jovali jsme s Covidem, pop

rv
é •
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Jak jste k  této 
funkci přišla?
Velmi rychle a ne- 
čekaně. Že bych 
měla mít oddě- 
lení pro nemoc- 
né s podezřením 
na COVID-19 na 
starosti, jsem se 
dozvěděla ráno 
17. března. Ko-
lem 11. hodiny mě 
pan náměstek do- 
cent MUDr. Edu- 

ard Kasal, CSc. pověřil funkcí krizové ma-
nažerky pro borský areál.
Co se dělo pak?
Začali jsme se s  týmem, ve kterém byli lé-
kaři, sestry, sanitáři a  další personál, za  
plného provozu připravovat na nemocné 
covidem. Takže jsme chystali oddělení  
8. patra (kožní klinika) a následně i 7. a 6. pa- 
tra (urologie a  ORL) a  části přízemí pavi-
lonu 22, kam byly přestěhovány příjmové 
ambulance II. interní kliniky a  plicní kliniky 
a  vytvořeny infekční, interní a  chirurgické 
ambulance. Museli jsme se postarat o řadu 
věcí, například zajistit pro personál školení  
o používání ochranných pomůcek. Dále 
jsme řešili diagnostiku, laboratorní i  zob-
razovací, zde musely být vytvořeny nové 
postupy. V  ambulantním traktu jsme řešili 
rozčlenění prostor na infekční a čistou část, 
triáž (jak a kde bude probíhat, vyškolit per-
sonál), tedy třídění všech pacientů, kteří 
do nemocnice přijdou, zázemí pro perso-
nál, který se musel oblékat do speciálních 
ochranných oděvů, instalaci kamer ke sle-
dování nemocných na denních lůžkách 
a  v  čekárnách. Řešili jsme, jak se budou 
zdravotníci střídat, jak budeme dělat eviden-
ci spotřebovaných pomůcek, i třeba takovou 
zdánlivou maličkost, jak a který výtah budou 
používat tito nemocní a jejich personál, od-
nášení vzorků do laboratoří, nebo jsme mu-
seli vytvořit nový telefonní seznam (a přelo-
žit telefonní linky), aby každý z týmu věděl, 
komu a kam v případě potřeby zavolat. Na 
oddělení bylo nutné vyřešit izolační režim, 
připravit novou zdravotnickou dokumentaci, 

doplnit zdravotnické pomůcky a  léky, které 
tato skupina nemocných asi bude potřebo-
vat, instalovat monitorovací systémy… Na  
II. interní klinice také pracovala sestra, kte-
rá telefonicky radila volajícím lidem, co mají 
dělat v případě, že na sobě pozorují přízna-
ky koronaviru, jak se nákaza projevuje, nebo 
odpovídala na dotazy, zda je dobré brát i na-
dále léky na tlak. Muselo se vyřešit opravdu 
hodně věcí ve velmi krátkém čase.
Co to znamená ve velmi krátkém čase?
Na přípravu jsme měli necelé tři dny. V no-
vém režimu a podmínkách jsme začali pra-
covat už v pátek 20. března ráno za splnění 
nejen všech podmínek nařízených minister-
stvem zdravotnictví. 

Jak jste se vzájemně radili, když jste se nemoh-
li z bezpečnostních důvodů scházet s mnohými 
kolegy osobně?
Krizový štáb nemocnice a vrchní sestry zú-
častněných klinik měly videokonference, 
které se konaly několikrát týdně. Na nich se 
řešila řada věcí – zajištění provozu, pomů-
cek a techniky, diagnostika nebo obsazení 
personálem.
Kdo všechno pracoval v pavilonu 22?
Lékaře jsme skládali z  osmi pracovišť fa-
kultní nemocnice, z  poloviny to byli inter-
nisté. Sestry přišly také například z urolo-
gie, gynekologie nebo ortopedie. Personál 
v naprosté většině případů pracoval v cizím 
prostředí a  s  jiným spektrem nemocných, 

„Covidovému pavilonu 22“ 
velela docentka Jitka Mlíková Seidlerová
Pavilon číslo 22 ve Fakultní nemocnici v Plzni na Borech se stal v době pandemie koronaviru speciálním místem pro 
všechny pacienty z celého Plzeňského kraje. Právě tam se rozhodovalo, zda mají či nemají podezření na COVID-19 
a na jakém oddělení budou případně hospitalizováni. Přicházeli tam sami, vozila je tam i záchranná služba. Na starosti 
ho měla zástupkyně přednosty pro léčebnou péči II. interní kliniky docentka MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D. 
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„Covidovému pavilonu 22“ 
velela docentka Jitka Mlíková Seidlerová

což bylo velmi náročné. Navíc nikdo z nás 
nevěděl, co od nákazy čekat, jak bude pro-
bíhat. Obávali jsme se, že by se epidemie 
mohla i  v  České republice rozjet tak jako 
v Itálii nebo Španělsku. 
Sdělovací prostředky přinášely zprávy i o naka-
žení a  úmrtích zdravotníků. Neměli jste sami 
strach z toho, že se nakazíte?
Zpočátku asi všichni, protože jsme nevědě-
li, do čeho jdeme. Navíc mnoho sestřiček 
mělo doma malé děti. Ale rychle převládla 
profesionalita. Jsme zdravotníci a  jsme tu 
od toho, abychom se postarali o  nemoc-
né. Sestry „zvedalo“ i to, že viděly, jak jsou 
důležité. Postupem doby se z  nás stala, 
troufnu si říci, dobrá parta. Obrovskou prá-
ci odvedly a  velké poděkování si zaslouží 
vrchní sestry Bc. Ivana Witová z  II. interní 
kliniky, Mgr. Jitka Hurtová z Dermatovene-
rologické kliniky, Mgr. et Mgr. Zlata Kožíš-
ková z Urologické kliniky, Mgr. Jana Jánská 
z  Otorhinolaryngologické kliniky a  řada 
dalších sester a  lékařů. Úžasná byla spo-
lupráce s vedením nemocnice a našich kli-
nik a pracovišť, ale třeba také s  ředitelem 
Protiepidemického odboru Krajské hygi-
enické stanice v  Plzni profesorem MUDr. 
Petrem Pazdiorou, CS.c. Když jsem cokoli 
potřebovala, byť v pozdních hodinách nebo 
o víkendu, vždycky vzali telefon a pomoh-
li. A  mnohokrát jsme si popovídali také 
o  soukromých věcech a společně se za-

smáli. Bylo to skvělé, ale v souvislosti s tím 
a  s  nadsázkou teď ráda používám tuto 
větu: Výhodou je, že mám telefony skoro 
na všechny šéfy klinik a důležitých institucí, 
ale nevýhodou, že všichni mají telefon na 
mě. Ale pomáhali nám i jednotlivci nebo fir-
my. Posílali ochranné pomůcky, jídlo a po-
dobně. Všechno nám to dělalo radost a dr-
želo nás to nad vodou. 
Lze říci, která doba byla nejtěžší?
Asi tak do poloviny dubna, do té doby byl 
největší nápor pacientů, kteří k nám přijíž-
děli z celého Plzeňského kraje. 
Kolika lidem jste se věnovali v průběhu jednoho 
dne?
V rámci akutních ambulancí II. interní kliniky  
a plicní kliniky zhruba 40 až 50 nemocným. 
Měli různé potíže, které vyžadovaly často 
hospitalizaci nebo operativní řešení. 
A kolik bylo na směně lidí?
Na akutních ambulancích II. interní kliniky 
jsme na dvanáctihodinovou směnu zpočát-
ku nasadili šest sester a  dva lékaře, poz-
ději jsme na základě vývoje pandemie po-
čty snížili. K nim musel být ještě pomocný 
personál, jako třeba sanitáři a sestry, které 
dělaly triáž.
Jak pacienty třídily?
Podle popisovaných potíží, měření teploty 
a dalších hledisek. Ty s podezřením na CO-
VID-19 posílaly na pracoviště v pavilonu 
22, která jsme speciálně vytvořili. Na in-

fekční kliniku putovali lidé jen se symptomy 
covidu, ale bez komplikujících onemocnění, 
těžké pacienty měla na starosti plicní JIP. 
Ostatní s nákazou a dalšími nemocemi, tře-
ba kardiovaskulárními, interními a  podob-
ně, byli hospitalizováni v připravených po-
kojích v osmém a sedmém patře. Pacienti, 
kteří symptomy covidu nevykazovali, puto-
vali podle toho, jaké měli zdravotní potíže, 
na patřičné kliniky či oddělení.
Čím Vás nákaza překvapila?
Asi svou variabilitou, co se týče přízna-
ků i  řekněme laboratorní diagnostiky. Měli 
jsme například pacienta, který měl opako-
vaně pozitivní výsledky PCR vyšetření, po 
dobu 4 týdnů nevykazoval typické příznaky 
této infekce a pak se u něho rozvinula ty-
pická virová pneumonie. 
Kdy jste se dostali do normálního režimu jako 
před covidem?
Se snižujícími se počty nakažených jsme 
postupně předávali pracoviště zpět do nor-
málního provozu. Během května se vrátili 
pracovníci ORL a urologie. A 22. května se 
vrátil do normálu i provoz naší II. interní kli-
niky a to lze v současné době považovat za 
jakýsi konec pandemie ve Fakultní nemoc-
nici Plzeň.
Pokud se pandemie vrátí, už Vás nezaskočí?
Všichni si vroucně přejeme, aby už nepřišla. 
Ale pokud se tak stane, už víme, do čeho jde-
me, máme připravené a nacvičené postupy.
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Fakultní nemocnice Plzeň otevřela 1. června 
při příležitosti Mezinárodního dne dětí Psy-
choterapeutické centrum pro děti a  rodinu. 
„Vedly nás k  tomu potřeby nemocnice, ale 
zároveň i  aktuální situace ve společnosti. 
V Plzeňském kraji je bohužel psychoterapeu- 
tická péče pro děti kapacitně nedostupná 
a navíc se převážně jedná o placenou službu, 
kterou si rodiče chronicky nemocných dětí 
nebo ze sociálně slabých skupin, kdy třeba 
jeden z rodičů přišel o práci, nemohou často 
dovolit. U nás hradí péči pojišťovny,“ vysvět-
luje vedoucí Oddělení klinické psychologie 
Mgr. Dana Chmelařová. 

SOUČáStí Je SPeCIáLNí HerNA
Centrum působí na Oddělení klinické psy-
chologie v  borském nemocničním areálu 
v pavilonu 55 ve druhém patře. „Jeho sou-
částí jsou specializované herny pro Play the-
rapy (Terapii hrou) a  Baby therapy (terapie 
dětí od nejranějšího věku). Je zde však mož-
né pracovat s dětmi i formou hypnózy, po-
mocí imaginativních technik (zjednodušeně 
řečeno práce s představami a fantazií), vyu-
žívat metody arteterapie i pohybové terapie 
nebo pracovat formou attachementových 
nácviků (nácvik zaměřený na vztahovou vaz-
bu). Základem psychoterapie je také psy-
chodiagnostika, která probíhá v  úvodních 
setkáních. Díky vedení nemocnice je cent-
rum špičkově diagnosticky vybaveno. Slou-
ží ale jenom ambulantním pacientům. Na 
Lochotíně pro ni zatím není prostor, i  když 
by byla potřebná pro děti, které se tam léčí. 
Převážet na Bory je však nemůžeme,“ upo-
zorňuje Dana Chmelařová.

SLOUží DěteM ZAMěStNANCů A LéČeNýM Ve FN 
Nové centrum poskytuje péči nejen dětem, 
které byly hospitalizovány ve fakultní ne-
mocnici nebo jsou nadále v její ambulantní 
péči, ale také potomkům zaměstnanců ne-
mocnice. „Dobrý psychický stav může vý-
znamně pozitivně ovlivnit celkový průběh 
léčby. A   samozřejmě i  naopak, nepřízni-
vý psychický stav může somatické potíže 
významně zhoršovat,“ říká Dana Chmela-
řová. Upozorňuje, že děti neřeknou, že se 
něčeho bojí, že je něco trápí, ale psychické 
problémy se u  nich často projeví nemocí 
nebo bolestí. Třeba tím, že je bolí bříško. 
V centru se věnují nejen nemocným dětem, 
ale například těm, které přišly o  rodiče 
nebo zažily autonehodu, úraz či jiný trau-
matizující zážitek. Působí v něm čtyři psy-

Psychoterapeutické centrum 
otevřelo symbolicky na Den dětí

KOMU Je CeNtrUM UrČeNé
-  dětem po traumatu (po úrazu, se zá-

važným onemocněním jich samých 
nebo jejich rodičů, při úmrtí v  rodi-
ně, komplikovaném rozchodu rodičů 
a podobně)

-  dětem s  psychosomatickými potí- 
žemi

-  chronicky nemocným dětem v ambu-
lantní péči FN Plzeň

-  rodičům dětí se závažnými somatic-
kými nebo psychosomatickými one-
mocněními

Objednat se je možné na sekretariátu 
Oddělení klinické psychologie: telefon 
728 854 370, v pondělí až pátek od  
8 do 15 hodin

chologové, každý z nich se věnuje po celou 
dobu léčení konkrétnímu klientovi.

POSKytUJe KrátKODOBOU 
I DLOUHODOBOU POMOC
„Pečujeme o předškolní děti i mladší školní 
věk, jsme schopni poskytovat péči od naro-
zení až do 18 let. Podle potřeby poskytujeme 
i  individuální či rodinné terapie, konzultace 
a  výchovné poradenství pro rodiče či psy-
chodiagnostiku,“ zdůrazňuje Dana Chmela-

řová. Přístup ke každému klientovi je vysoce 
individuální. „Některé děti se s nemocí nebo 
traumatem vyrovnávají snáze. Stačí jim jen 
několik setkání a  dokonce u  nich můžeme 
vidět i něco čemu se říká „posttraumatic-
ký růst“. To znamená, že se děti naučí me-
chanismy, jak zvládat stres a zátěž, a tuto 
schopnost mohou využívat i v dalším životě. 
V  jiných případech je zapotřebí dlouhodobá 
péče formou systematické psychoterapie. 
Například u  dětí, které mají vážná chronická 
onemocnění,“ uvádí Dana Chmelařová. 

PSyCHOLOgů V NeMOCNICíCH Je NeDOStAteK
FN Plzeň rozšiřuje služby i přesto, že se po-
dobně jako další nemocnice potýká s  ne-
dostatkem psychologů. „Nejvíce absolven-
tů filozofických fakult, kde se psychologie 
studuje, zamíří jinam. Často je zláká práce 
v oblasti seberozvoje či pracovní psychologie 
včetně koučování, ve kterých je vyšší finanční 
ohodnocení. O práci ve zdravotnictví jich pro-
jeví zájem zhruba 20 procent. K naší práci je 
totiž zapotřebí udělat si atestaci, což trvá pět 
let, a předatestační příprava je velmi nároč-
ná,“ říká Dana Chmelařová. Fakultní nemoc-
nice Plzeň má ale v tomto velkou výhodu, je 
jednou z mála nemocnic, která má akredito-
vané pracoviště nejen pro Klinickou psycho-
logii, ale i pro Dětskou klinickou psychologii. 

Kolektiv Oddělení klinické psychologie.
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Dort, který nesl poselství vděku fakultní ne-
mocnici a  jehož část připomínala poměrně 
věrně strukturu povrchu mozku, přinesla na 
Neurochirurgickou kliniku mladá slečna. Pek-
la jej osobně a byl lahodný. „Sedmnáctiletou 
dívku v  kómatu přivezla záchranná služba 
před několika měsíci na Emergency FN Pl-
zeň. Při vyšetření měla širokou zornici vpravo 
a ochrnutou levou polovinu těla. Příčina stavu 
spočívala v přítomnosti objemného krvácení 
uvnitř mozkové tkáně. Zároveň bylo vyslove-
no podezření, že zdrojem krvácení by mohla 
být arteriovenózní malformace (AVM). Jedná 
se o vrozené patolo-
gické vysokoprůto-
kové cévní mozkové 
řečiště s absencí ka-
pilár. Postihuje typic-
ky mladé nemocné,“ 
říká docent MUDr. 
Vladimír Přibáň, 
Ph.D., přednosta 
Neurochirurgické 
kliniky FN Plzeň. Kr-
vácení je podle něho 
spojeno s  poměrně 
vysokým rizikem ná-
sledného postižení 
až smrti. „Terapie 
AVM spočívá v  chi-
rurgickém odstra-
nění, ozáření gama 
nožem nebo ošet-
ření technikami in-
tervenční radiologie, 
někdy se výkony kombinují. Pouze kompletní 
odstranění AVM je zárukou prevence dalšího 
krvácení. Rozhodnutí o volbě léčebné metody 
je mnohdy složité a vždy je výsledkem shody 
týmu odborníků. AVM se klinicky nejčastě-
ji projevuje krvácením a  epilepsií. Hematom 
s  velkým objemem může vyvolat nitrolební 

hypertenzi s rizikem útlaku vitálních struk-
tur mozkového kmene. Přesně tato situace 
nastala u naší pacientky. Urgentní operace 
spočívala v dočasném odstranění kostní plo-
ténky a odsátí hematomu. Vlastní AVM, která 
byla zčásti patrná na povrchu mozku, byla 
ponechána na místě. Důvodem byla aktuální 
neznalost přesné angioarchitektury malfor-
mace, kterou zobrazí pouze angiografické 
vyšetření. Na toto vyšetření nebyl vzhledem 
k nemožnosti odkladu operace čas. „Pokud 
bychom upřednostnili angiografické vyšetře-
ní před urgentní operací naslepo z  hlediska 

vlastní malformace, 
tak bychom velmi 
pravděpodobně pa- 
cientku ztratili,“ po-
pisuje přednosta kli- 
niky. Po urgentní 
operaci byla pacient-
ka probuzena, zača-
la dýchat spontánně 
a ochrnutí levostran-
ných končetin se 
významně upravilo. 
Angiografické vyše- 
tření objasnilo struk-
turu malformace. 
V  odstupu 10 dní 
se uskutečnila další 
operace - mikrochi-
rurgické odstraně- 
ní malformace spolu 
s  návratem kostní 
ploténky. „Poope-

rační průběh byl nekomplikovaný. Kontrolní 
angiografie prokázala kompletní vyřazení 
AVM z cirkulace. Další stonání bylo příznivé. 
Dívka absolvovala navazující měsíční léč-
bu na oddělení neurorehabilitace a výsledek 
celého snažení - odměna za naši práci byla 
sladká,“ uzavírá docent Vladimír Přibáň. 

Neurochirurgové zachránili 
dívku, upekla jim dort

Fakultní nemocnice 
obhájila Certifikát 
kvality 
„Úroveň poskytovaných zdravotních 
služeb ve Fakultní nemocnici Plzeň byla 
vyhodnocena jako vyhovující ve všech 
standardech a ukazatelích platné legis-
lativy a  je vždy o krok napřed,“ tak zní 
závěr externího auditu, který se ve FN 
Plzeň uskutečnil letos 20. května a za-
měřil se na standardy kvality a bezpečí. 
Externí auditoři společnosti Tayllor&Cox, 
s. r. o., a České společnosti pro akredi-
taci ve zdravotnictví s. r. o. v  letošním 
roce navštívili 8 zdravotnických a 4 ne-
zdravotnická pracoviště pomocí video-
konference. Měli možnost prostudovat 
si před auditem směrnice, provozní 
řády, standardní postupy i zprávy z  in-
terních auditů. Své dotazy zaměřovali 
na naplňování stanovených pravidel 
v  praxi, mimo jiné zejména na provoz 
zdravotnických oddělení a klinik v době 
pandemie, jak zvládly aplikaci přísných 
hygienických opatření a  jak probíhala 
komunikace a předávání nových poky-
nů a informací. Jako obvykle se zajímali 
o nežádoucí události, indikátory kvality, 
infekce spojené se zdravotní péčí, ško-
lení zaměstnanců, management léků 
včetně návykových látek a  zdravot-
nickou dokumentaci, do které nahlíželi 
přes vzdálený přístup, o dodávky ener-
gií, ekonomický a zdravotní controlling, 
výsledky spokojenosti pacientů a mno-
ho dalších záležitostí. Ocenili intranet 
Fakultní nemocnice Plzeň, dlaždici Ko-
ronavirus - informace, novinky v oblasti 
chemických látek a  dlaždici „Nozoko-
miální nákazy“, řízenou dokumentaci 
a  především výbornou připravenost 
všech auditovaných pracovišť. Fakultní 
nemocnice prochází externími audity 
úspěšně již několik let, a  to z  důvodu 
odpovědného přístupu všech zaměst-
nanců, kteří mají zájem o dobré jméno 
nemocnice. 

Centra řízení kvality FN Plzeň

Sdílený lékový záznam pacienta v  rámci in-
formačního systému eRecept začal fungovat 
od 1. června. Umožňuje, aby s informace-
mi o  lécích, které se už nacházejí v centrál- 
ním úložišti elektronických receptů, mohli ve 
prospěch pacientů v rámci poskytování zdra-
votní péče pracovat lékaři, lékárníci a kliničtí 
farmaceuti ve chvíli, kdy jim poskytují zdra-
votní službu. Mělo by to vést k  odstranění 
nežádoucích interakcí léčivých přípravků a je-
jich duplicitního užívání, což zajistí vyšší míru 
bezpečí pacienta. „Lékař již nebude odkázán 

pouze na informace o užívaných lécích, které 
mu poskytne pacient, kdy neexistuje záruka 
úplnosti a přesnosti takových informací. A lé-
kárníci budou moci díky náhledu do záznamu 
poskytnout přesnější poradenství v  dávko-
vání, zkontrolovat kombinaci s  jinými léčivy 
a odhalit případné nežádoucí účinky. Díky sdí-
lenému lékovému záznamu bude pacient vý-
znamně více chráněn před nežádoucími léko-
vými interakcemi a duplicitami léků, které by 
mohly poškodit jeho zdraví,“ vysvětlil ministr 
zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

Sdílený lékový záznam pacienta už funguje



Nové centrum se   
otevřelo 1. června, 
bylo to později, 
než se předpo- 
kládalo. „Práce 
zpozdila epide-
mie koronavairu. 
Ale mnoho za-
městnanců na 
něm intenzivně 
pracovalo, přes-
tože nastala do- 
ba covidu. Věno-
vali tomu i  svůj 

mimopracovní čas,“ říká primář Chirurgic-
kého oddělení MUDr. Václav Karnos. 

„Otevřelo se díky nezměrnému úsilí ses-
třiček našeho oddělení pod vedením sálo-
vé sestry a kordinátorky robotického centra 
Simony Durasové. Po její pravici a  levici 
stály sestry Štěpánka Wagnerová a Bc. Lu-
cie Štumpová. Obrovskou práci i ve svém 
volném čase odvedla vrchní sestra Chirur-
gického oddělení Mgr. Markéta Cihlářová 
a  velkou nápomocí jí byla staniční sestra 
Bc. Marcela Hodková. Spolupracovaly 
s nimi sestry Mgr. Blanka Drápelová a Bc. 
Jitka Voráčková z  Urologické kliniky. Díky 
také patří MUDr. Tereze Petrů a staniční se-
stře Bc. Janě Grézlové z ARO, náměstkovi 
pro investice a centrální nákup Ing. Liboru 
Svobodovi, Ing. Lukáši Urešovi, Ing. Marti-

nu Soukupovi a řadě dalších,“ vyjmenová-
vá primář. 

Jako první začali v  robotickém centru 
operovat urologové, protože se jim k tomu 
podařilo ještě před vypuknutím pandemie 
koronaviru získat patřičný certifikát. V sou-
časnosti o certifikaci usilují chirurgové z Borů 
i z Lochotína a Gynekologicko-porodnická 
klinika. „Určitě je to metoda budoucnosti,“ 
zdůrazňuje primář Václav Karnos. Pacien-
tům přináší hned několik výhod. 

„Jedná se o miniinvazivní výkon a garantu-
jeme nízké krevní ztráty,“ tvrdí koordinátorka 
robotického centra Simona Durasová s  tím, 
že malé robotické nástroje mají pracovní plo-
chu zhruba dva centimetry a pracují nad rá-
mec ruky chirurga. „Robot se dostane také do 
míst, která jsou rukou nedostupná,“ doplňuje 
Simona Durasová. Vytvoření centra si vyžáda-
lo investice ve výši zhruba 48 milionů korun. 
„Fakultní nemocnice tak poskytuje vysoce 
specializovanou péči pacientům z Plzeňské-
ho a  Karlovarského kraje,“ zdůrazňuje ředi-
tel nemocnice MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 
Předpokládá, že se přístrojem bude ročně dě-
lat zhruba 250 urologických, 80 gynekologic-
kých a 30 chirurgických výkonů. Později bude 
využíván také v oblasti ORL a cévní chirurgie.
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robotické centrum už operuje 
Celkem dvanáct pacientů podstoupilo do poloviny června operaci v novém robotickém centru na Chirurgickém 
oddělení Fakultní nemocnice Plzeň na Borech.

Již odmytý operatér sedící u konzole, 
kde ručním a nožním ovládáním operuje 
současně všemi 4 nástroji v těle pacienta.

Pacient v Trendelenburgově poloze (30° hlavou dolů). Čtyři ramena robotického systému daVinci 
Xi s operačními nástroji v těle pacienta (kamera a 3 pracovní nástroje). Vlevo instrumenující 
sestra, vpravo asistující lékařka mající k dispozici 5. port pro odavačku, zavádění stehů, klipů a pod.

 Začátek robotické radikální 
prostatektomie. Operatér s asistující 
lékařkou a instrumetářkou při zakládání 
kapnoperitonea s Veresovou jehlou. 
Stejně jako u laparoskopie. V pozadí je 
vidět zatím opuštěná konzole pro operatéra.
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robotické centrum už operuje Hnutí Na vlastních 
nohou Stonožka 
oslavilo třicátiny 

Jsou to zlatíčka, 
říká o personálu pacient

Už 30. výročí své činnosti oslavilo 12. červ-
na hnutí Na vlastních nohou Stonožka, které 
je zcela dobrovolnou humanitární a mírovou 
organizací, v níž děti pomáhají jiným dětem. 
Zároveň si připomnělo 20. výročí spolupráce 
s Armádou ČR. „Během těchto let bylo usku-
tečněno mnoho významných projektů, které 
pomohly dětem nejen v České republice, ale 
i v mnoha státech světa, kde to bylo nejvíce 
potřeba,“ vzpomíná jeho zakladatelka, paní 
Běla Jensen (na snímku). Dodala, že je tře-
ba poděkovat všem stonožkovým dětem, 
pedagogům, vojákům, spolupracovníkům 
a příznivcům hnutí, bez jejichž nezištné práce 
a podpory by nebylo možno pomoc realizo-
vat. V hnutí dnes pracují tisíce dětí a stovky 
učitelů nejen v českých školách. Děti organi-
zují Stonožkové týdny, koncerty, výstavy, di-
vadla. Pořádají sbírky na pomoc nemocným 
a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích 
světa. Stejně pomáhají i  malým pacientům 
Fakultní nemocnice v Plzni, za což jim patří 
obrovské díky. Právě k letošnímu výročí po-
řádá hnutí výtvarnou soutěž nazvanou STO-
NOŽKA JE, ABY DĚTI BYLY ŠŤASTNÉ, jejímž 
garantem je ZUŠ Jagellonská, Plzeň a Gale-
rie Paletka. „Tam hnutí Na vlastních nohou 
v roce 1990 začalo,“ připomíná jeho zaklada-
telka. Vybrané výtvarné práce ze soutěže, 
která končí letos 1. října, budou vystaveny 
v podzimních měsících v Plzni a v Praze. A při 
vernisáži bude FN v Plzni předáno rehabili-
tační lůžko pro dětské pacienty s mozkovou  
obrnou.

Jedním z prvních pacientů, který podstou-
pil operaci v  novém robotickém centru 
Fakultní nemocnice Plzeň, je čtyřiasedm-
desátiletý Stanislav V. „Nastoupil jsem do 
nemocnice 1. června. Absolvoval vstup-
ní vyšetření, pan profesor Hora, který mě 
operoval, mi všechno vysvětlil, 2. června 
ráno mě odvezli na sál a probral jsem se 
v  poledne na JIP. Pak mě přesunuli na  
pooperační pokoj a  později na klasický. 
A  16. června byly všechny parametry tak 
dobré, že jsem mohl domů,“ vzpomíná pa-
cient, který operaci podstoupil kvůli rako-
vině prostaty. „Přišlo se na ni při vyšetření, 
které jsem absolvoval pravidelně každý rok  
už po mnoho let proto, že mi pro nádor 
před 20 lety vzali ledvinu. A  loni v červnu 
se při preventivní prohlídce lékaři něco ne-
zdálo a  byla z  toho rakovina prostaty. Ve 
fakultní nemocnici mi nabídli robotickou 
operaci a moc si cením toho, že od začátku 
tam se mnou mluvili narovinu. Jsou všich-
ni skvělí, pan profesor Hora, pan primář 
Stránský, paní doktorka Dolejšová a moje 

dobrá duše paní doktorka Sedláčková, ale 
také sestřičky a další lidi, kteří se točili ne-
jen kolem mne. Obdivuji všechen personál 
Urologické kliniky, říkám jim zlatíčka,“ vy-
práví Stanislav V., který si léta píše deník 
a je pyšný, že se mu na jednu jeho stránku 
zdravotníci podepsali. „Možná to zní divně, 
ale v nemocnici jsem si připadal jako v ho-
telu. Pokoje jsou hezké, je tam klimatiza-
ce a hlavně jídlo bylo skvělé,“ pochvaluje  
si pacient, který je v  současné době bez 
problémů a  hodnoty testů má ukázkové. 
„Pán Bůh zaplať, jsem na tom dobře,“ říká 
muž, se kterým se život nijak nemazlil. Před 
devíti lety navíc přišel o manželku, která ze-
mřela po dlouhé těžké nemoci. „Od té doby 
žijeme v domku v Sušici se synem a hlavně 
s nerozlučnou kamarádkou Eliškou, fenkou 
dlouhosrstého trpasličího jezevčíka. Ne-
dávno to naše zvířátko oslavilo své 9. naro-
zeniny,“ vypráví Stanislav V., který s Eliškou 
rád podniká výlety po Šumavě. „Letos už 
toho moc nenachodíme, ale příští rok si to 
vynahradíme,“ těší se.

Stanislav V. si zaznamenává životní události do deníku. Stejně tak učinil ještě
v nemocnici, kde podstoupil robotickou operaci. Foto: FN Plzeň
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Hematologicko-onkologické oddělení patří 
počtem prováděných alogenních (dárcovské 
krvetvorné buňky) a  autologních transplan-
tací (vlastní krvetvorné buňky) mezi největší 
transplantační centra v České republice a  je 
jediným komplexně akreditovaným pracoviš-
těm pro všechny typy transplantací krvetvor-
ných buněk. Transplantační program ve FN 
Plzeň byl zahájen před 29 lety první příbu-
zenskou transplantací kostní dřeně. Od roku 
1993 odstartoval projekt nepříbuzenských 
transplantací kostní dřeně spolu s autologními 
transplantacemi krvetvorných buněk po před-
chozí přípravě vysoce dávkovanou chemote-
rapií. „Transplantační centrum Hematolo-
gicko-onkologického oddělení FN Plzeň bylo 
v roce 2019 centrem s největším počtem pro-
vedených transplantací krvetvorných buněk 

v ČR, stejně tomu tak bylo i v roce 2018. Oproti 
roku 2018 se podíl FN Plzeň na celkovém po-
čtu transplantací krvetvorných buněk v ČR do-
konce ještě zvýšil. Aktuálně zajišťujeme téměř 
20 procent transplantační aktivity celé České 
republiky,“ říká MUDr. Pavel Jindra, Ph.D., pri-
mář Hematologicko-onkologického oddělení. 
Na něm bylo v průběhu roku 2019 hospitali-
zováno celkem 1156 pacientů, přičemž věk 
transplantovaných se pohyboval od 25 do 
zhruba 75 let a transplantace byly provedeny 
u 45 procent žen a 55 procent mužů. Odbor-
níci Transplantačního centra provedli 99 auto-
logních a 45 alogenních transplantací. To vše 
se podařilo navzdory tomu, že co do počtu 
personálu a  prostorové kapacity patří mezi 
centra nejmenší. „I když je dosažený úspěch 
samozřejmě především výsledkem práce 

a  úsilí personálu Hematologicko-onkologic-
kého oddělení, bez spolupráce dalších klinik 
a oddělení nemocnice a podpory i podmínek, 
které dostáváme od vedení FN Plzeň, by zcela 
jistě nebyl možný,“ připomíná primář. 

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, 
Ph.D., si práce všech zdravotníků Hema-
tologicko-onkologického oddělení velmi váží. 
„Práce celého týmu, pod vedením pana pri-
máře Pavla Jindry, přináší velkou prestiž pro 
celou naši nemocnici. Předpokládáme, že 
i v roce 2020 bude toto centrum v čele tabulky 
celé České republiky, protože v době covido-
vé pandemie zdejší transplantační program 
redukovali minimálně a  i  ve velmi složitých 
epidemiologických podmínkách dále zachra-
ňovali životy. A za to všem patří velké poděko-
vání,“ zdůrazňuje ředitel.

Největší počet transplantací 
krvetvorných buněk udělala FN Plzeň

Nová tvář ve vedoucí pozici ve FN Plzeň
Zástupkyně přednosty pro léčebnou 
péči II. interní kliniky docentka 
MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D. 

Kdo jsem? Jsem vdaná a  maminka úžasné 
upovídané holčičky. Jsem všeobecná inter-
nistka, na II. IK FN pracuji od roku 2003. Od 
roku 2019 jsem vykonávala pozici zástup-
kyně přednosty pro výuku, letošní jaro jsem 
byla plně vytížena funkcí koordinátorky pro 
koronavirovou epidemii pro borský areál. 
Mojí specializací je arteriální hypertenze.
Co mám v plánu? Mojí prioritou pro nejbližší 
dobu je zefektivnit přípravu mladých kole-

gů v rámci jejich specializačního vzdělává-
ní a tím položit základ pro stabilní a vysoce 
kvalitní tým. Dlouhodobě se nadále chce-
me věnovat oblastem, které jsou naší vlaj-
kovou lodí – arteriální hyprtenzi, angiologii, 
lipidologii. Cílem je také udržet a  rozšířit 
široké spektrum interních specializací na 
pracovišti.
Co mám ráda? Mám ráda, když se dodrží sli-
by. Vážím si všech lidí, kteří jsou pro svou 
práci zapáleni, pracují, aniž by vymýšleli 
důvody, proč to nejde udělat, a  dovedou 
pověřené úkoly dovést do konce. Mám 
ráda dlouhé procházky, knihy, dobré jídlo 
a víno, svoji rodinu a kočky.
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Ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. 
Václav Šimánek, Ph.D., emeritní sládek 
Plzeňského Prazdroje Ing. Václav Berka, 
filmař a  senátor za obvod číslo 7 Plzeň

-město Mgr. Václav Chaloupek se sešli  
22. června v Hospůdce u Pechtů v Plzni na 
Slovanech se stovkou lékařů a sester, kteří 
bojovali proti nemoci COVID-19 v první linii. 

Na neformální gardenparty jim poděkovali 
za nasazení v době epidemie a za její skvě-
lé zvládnutí. Zahrál jim k  tomu písničkář  
Samson Lenk.

tři Václavové děkovali zdravotníkům

Pokud jste se v  době předkoronavirové 
pohybovali kolem staveniště nových bu-
dov lékařské fakulty a nyní třeba po několik 
měsíců tuto lokalitu v blízkosti FN Lochotín 
nenavštívili, budete možná překvapeni. Ka-

ranténní omezení stavbu nezabrzdila a  ta 
roste jako z vody. Hotov je skelet ve 3. pod-
zemním podlaží, připravuje se bednění pro 
strop 2. podzemního podlaží, v reálu již také 
existují některé sklady a strojovny. Podzemí 

je určeno převážně pro garáže, auta tedy 
svoje místa už mají – a nyní se stavebníci 
dostávají k prostorám pro lidi. Ty by hotová 
stavba měla uvítat spolu se zimním semes-
trem akademického roku 2022/23.

Lékařské fakultě rostl kampus i při covidu
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Stavělo se i v době pandemie, 
říká náměstek Libor Svoboda

Jak situace pozna-
menala výstavbu 
pavilonu psychi-
atrie?
Má asi tříměsíč-
ní skluz. Všichni 
věříme, že hrubá 
stavba bude ho-

tová do konce letošního roku. Firma, která 
má stavbu na starosti, byla závislá na dodáv-
kách z Itálie. Přišly kvůli koronaviru později, 
nebyli zahraniční dělníci, ale společnost se 
snaží vše alespoň částečně dotáhnout. 
Co se tam teď dělá?
Rozvody vody, elektřiny, zakládají se 
vnitřní sádrokartonové příčky. Čekají nás 
tlakové zkoušky. A  vyhodnocujeme sou-
těž, kterou jsme vypsali na vybavení ná-
bytkem.
Kolik bude pavilon stát?
Pro hrubou stavbu počítáme se zhruba  
360 miliony korun bez DPH. Lehce přes  
50 milionů korun s  DPH včetně vybavení 
vydáme za novou lékárnu.
Kde a kdy bude?
V bývalé vojenské nemocnici na Borech.  Už 
je téměř hotová, teď ji dovybavujeme a s je-
jím otevřením počítáme na podzim. Čekáme 
ještě na povolení Státního ústavu pro kontro-
lu léčiv. Ještě letos chceme ne Borech také 
otevřít nový gastroprovoz, který se postará 
i o provozování bistra. Dále investujeme do 
nového robotického centra v  této části ne-
mocnice.

Přestože opatření kvůli nákaze covidem připravila stavební firmy o množství zaměstnanců 
z ciziny, ve Fakultní nemocnici Plzeň práce na výstavbě psychiatrického pavilonu, lékárny, 
bistra a dalších akcích částečně pokračovaly. „Ale i nás to zasáhlo, jsme kvůli tomu v lehkém 
skluzu,“ uvedl náměstek  pro investice a centrální nákup Ing. Libor Svoboda.

robota na operace jste už pořídili, do čeho tam in-
vestujete nyní?
Postupně doplňujeme nové robotické 
centrum novými přístroji, jako jsou na-

příklad sterilizátor nebo sonograf. Je to 
potřeba, i proto, že lékaři tam chtějí v bu-
doucnu dělat podstatně širší portfolium  
operací. 

Nová lékárna začne sloužit ještě letos
V areálu Fakultní nemocnice v  Plzni na 
Borech bude působit nová moderní lékár-
na se špičkovým vybavením, příjemným 
prostorem pro klienty a  zázemím pro za-
městnance. „V současné době finišujeme. 
S jejím otevřením počítáme na podzim le-
tošního roku. Převezme úkoly ústavní lé-
kárny, tedy zásobování lůžkových oddělení 
nemocnice v borském areálu i přípravu lé-
čivých přípravků,“ říká vedoucí Obchodně

-lékárenského odboru FN Plzeň Mgr. Ale-
na Dvořáková. Lékárna, která vznikne po 
kompletní rekonstrukci z bývalého objektu 
zdravotního ústavu, bude sloužit také ve-
řejnosti k výdeji léků na recept i ve volném 
prodeji. „Pro léky, včetně těch na recepty, 
si budou moci lidé i nadále chodit do pů-
vodní lékárny nedaleko hlavního vchodu 
do nemocnice. Zůstane v  provozu,“ upo-
zorňuje Mgr. Alena Dvořáková. 
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Pacienti s  covidem, vykazovali nízké hladi-
ny vitaminu D. Zjistilo to Oddělení imuno-
chemické diagnostiky Fakultní nemocnice 
Plzeň pod vedením primáře a  náměstka 
pro vědu a výzkum profesora MUDr. Ondřeje 
Topolčana, CSc. Prověřilo stovky lidí, paci-
entů i zaměstnanců. 

V současné době se zabýváme otázkou, 
zda a jak COVID-19 ovlivňuje metabolismus 
D vitamínu v  organismu a  zda optimální 
hladina vitaminu D v krvi snižuje pravděpo-
dobnost vzniku onemocnění či závažnosti 
průběhu. Druhou otázkou, kterou řešíme, 
je výskyt protilátek proti coronaviru u pra-
covníků ve zdravotnictví. Proto provádíme 
sledování D vitaminu a protilátek proti co-
ronaviru jednak u  pacientů, kteří prodělali 
onemocnění,  jednak u  zaměstnanců Fa-
kultní nemocnice. U  pacientů jsme zjistili 
extrémně nízké hladiny vitaminu D, které se 
však okamžitě po nasazení tohoto vitamí-
nu velmi rychle zvyšovaly a  během něko-
lika dní byly hodnoty v normě. Substituce 
vitaminu D přispěla nepochybně k úspěš-
nosti léčby,“ zdůrazňuje profesor Ondřej 
Topolčan. Dodává, že všichni pacienti, kteří 
nákazu prodělali, měli po dvou až třech týd-
nech pozitivní protilátky proti nákaze v krvi. 
Spolehlivost pozitivity otestovali v Oddělení 
imunochemické diagnostiky. „Použili jsme 
k  ověření pět imunochemických souprav 

Pacienti s covidem měli 
nízké hodnoty vitaminu D

O vyšetření 
protilátek 
na covid
je velký zájem
Celkem 1100 zaměstnanců projevilo 
zájem o bezplatné vyšetření protilátek 
proti COVID-19, které jim nabídla FN 
Plzeň. Seznamy přihlášených dostane 
Oddělení imunochemické diagnostiky, 
které bude vyšetřovací proces prová-
dět a řídit. Není vyloučeno, že po první 
etapě vyšetření bude následovat další 
etapa.

Fakultní nemocnice Plzeň získala oficiál-
ní statut výzkumné organizace v  roce 2012. 
A tehdy začal systematický výzkum placený 
z dotací Ministerstva zdravotnictví České re-
publiky. Uskutečnil se ve dvou etapách, prv-
ní byla v letech 2012 až 2016, druhá skončí  
v prosinci letošního roku. Jeho cílem je zave-
dení získaných výsledků do praxe, tedy nové 
léčebné postupy. V  první etapě se věnoval 
diagnostickým metodám a probíhal většinou 
samostatně na jednotlivých klinických praco-
vištích. A ve druhé etapě se podařilo docílit 
propojení poznatků z  výzkumných projek-
tů mezi jednotlivými pracovišti nemocnice. 
„Největších výsledků jsme dosáhli ve spolu-

práci s Urologickou klinikou v oblasti nádo-
rů prostaty, eventuálně ledvin. Ve spolupráci 
s chirurgy v problematice plicního karcinomu 
a  karcinomu jater,“ říká náměstek pro vědu 
a  výzkum profesor MUDr. Ondřej Topolčan, 
CSc. Dodává, že perspektivu dalšího výzku-
mu vidí v  pokračování úspěšných projektů 
z předchozích období a v pokračující multidis-
ciplinární spolupráci s podobně zaměřenými 
výzkumnými centry. „Ať už v České republice 
nebo v zahraničí. V současné době byl zahá-
jen výzkum týkající se covidové problematiky, 
na kterém se podílí Fakultní nemocnice Plzeň 
a  Univerzitní nemocnice v  Regensburgu,“ 
uzavírá náměstek pro vědu a výzkum.

Systematický výzkum 
začal před osmi lety

a metod, byla mezi nimi naprostá shoda,“ 
uvádí profesor Ondřej Topolčan. U zaměst-
nanců výzkum podle něho překvapivě pro-
kázal, že mají hladinu vitaminu D vyšší než 
je průměr u lidí v České republice. „Z jejich 
dotazníků vyplývá, že užívají často vitamin 
D preventivně. Co se týče přítomnosti proti-
látek, potvrzují se naše předpoklady, že vět-
šina z nich nemá v těle protilátky na covid. 
Protilátky na covid jsme našli naproti tomu 
u všech zaměstnanců, kteří covidové one-
mocnění prodělali. uvádí profesor Ondřej 
Topolčan. 

Řada studií podle profesora Ondřeje 
Topolčana ukazuje ochranný efekt nejen 
u  infekcí horních dýchacích cest, ale také 

při postižení plic nebo při tuberkulóze. Nor-
mální hladina vitaminu D podle něj také 
snižuje výskyt astmatu. Nedostatek na-
opak ovlivňuje činnost kosterní a  svalové 
soustavy, imunitního systému, srdce a cév 
a kůže. Prokázaná je podle něho také sou-
vislost jeho nedostatku s 13 druhy rakovin. 
Vztah mezi slunečním zářením a rakovinou 
prsu, plic nebo tlustého střeva a konečníku 
lékaři popisovali už na přelomu 30. a 40. let 
minulého století. „Pozdější výzkumy uká-
zaly, že vitamin D u nádorů brání nekont-
rolovanému invazivnímu buněčnému růstu 
a na druhé straně současně stimuluje zánik 
nepotřebných či poškozených buněk,“ vy-
světluje profesor Ondřej Topolčan.
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Vrchní sestra 
v první linii 
měla informace 
přímo z Itálie
Vrchní sestra II. interní kliniky FN Plzeň  
Bc. Ivana Witová byla v souvislostí s pande-
mií COVID-19 v první linií. Pomáhala zajiš-
ťovat chod pavilonu 22, do kterého putovali 
pacienti s podezřením na nákazu z  celého 
Plzeňského kraje a úzce spolupracovala se 
zástupkyní přednosty pro léčebnou péči  
II. interní kliniky a krizovou manažerkou do-
centkou MUDr. Jitkou Mlíkovou Seidlerovou, 
Ph.D. „Jsem moc ráda, že do toho paní do-
centka šla. A  já s  ní mohla spolupracovat. 
Troufnu si říci, že jsme se během pandemie 
spřátelily,“ říká vrchní sestra, která měla a má 
svou dceru v  koronavirem nejvíce postiže-
ném regionu v Itálii. „Pracuje jako sestra na 
kardiochirurgii v Miláně a byla tak v epicent-
ru nákazy. Takže jsem od ní už věděla, co při-
chází, co se v jejich nemocnici děje. Hrozně 
jsem se bála, že se to na nás začne valit jako 
tam. Bála jsem se, abychom příval pacientů 
zvládli a mohli se o všechny postarat. Jsem 
moc ráda, že nás taková situace nepotkala. 
A taky jsem měla strach, zda dceru a vnučku 
ještě někdy uvidím,“ popisuje vrchní sestra, 
která se s dcerou ještě nesetkala. Vzpomíná, 
jak měla zpočátku své podřízené, které byly 
oděné v ochranných oděvech, problém po-
znat. „Musela jsem jim ze začátku nadzved-
nout brýle s dotazem:  „Která ty vlastně jsi?“ 
říká s nadsázkou. Sestry podle ní pracovaly 
v  ochranných oděvech ve stejném režimu 
jako v  jiných zařízeních ve světě. „Střídaly 
se po třech hodinách. A dodržovaly a dělaly 
všechno výborně. Moc jim za to děkuji, stej-
ně jako ostatním, kteří s námi v pavilonu 22 
pracovali,“ uzavírá Ivana Witová.

Odběrové místo 

Ředitel MUDr. Václav Šimánek, 
Ph.D., poděkoval zdravotním sestrám 
za zvládnutí Covidu

Sestry 
vyjížděly 

za pacienty 
do terénu
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Vrchním 
sestrám 
covidkám 
se přezdívá 
Klapzubova 
jednáctka
Jedenáct sester z různých klinik a oddělení 
fakultní nemocnice mělo na povel své ko-
legyně a  pomocný personál v  době pan-
demie koronaviru. A jejich počet inspiroval 
k tomu, že dostaly přezdívku podle známé 
knihy Eduarda Basse Klapzubova jede-
náctka. Některé z  nich zaznamenaly prů-
běh pandemie na fotografiích. 

Lůžková stanice covid g 
Pouze pacienti

 s potvrzenou nákazou
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Dárci mohou 
získat televizor
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Dvě dětské postýlky TOM2 včetně matrací za téměř 165 tisíc korun získala od společností 
Linet Group a Still FN Plzeň. Jsou určeny především pro batolata, obsahují posuvné zá-
brany potřebné k tomu, aby nespadla. Pro zdravotnický personál je výhodou polohovací 
systém, který umožňuje snazší manipulaci s malými pacienty. Zdravotní matrace Effecta 
Care 20P je speciální antidekubitní pomůckou v boji proti proleženinám. Postýlky pře-
vzal 26. června ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., spolu s náměstkyní pro 
ošetřovatelskou péči Ing. Andreou Mašínovou, Ph.D., DBA, LL.M., a přednostou Kliniky 
infekčních nemocí a cestovní medicíny doc. MUDr. Daliborem Sedláčkem, CSc., od ře-
ditele obchodu Linet ČR a SR  Bc. Zdeňka Grimma a regionálního zástupce firmy STILL  
Ing. Zdeňka Kosa.

Zdravotníkům zahrála Hudba 
Hradní stráže a Policie Čr
Koncert jako poděkování zdravotníkům za 
práci v pandemickém období se uskutečnil 
17. června v borském nemocničním areá- 
lu. Hudbu Hradní stráže a  Policie ČR si 
poslechli nejen zaměstnanci FN Plzeň, ale 
i  pacienti a  návštěvníci borského areálu. 
Celkem 30 hudebníků a  jedna hudebnice 
zahrálo známé české a  světové melodie. 
„V  době pandemie naši zaměstnanci od-
vedli velký kus práce a  toto hudební po-
děkování nás velmi potěšilo. I  když koro-
navirové období pomalu slábne, stále jsme 
obezřetní a doufáme, že nadcházející letní 
období bude pro naše zaměstnance za-
slouženým oddychem,“ řekl ředitel FN Pl-
zeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Už po dvanácté vyhlásilo Transfuzní od-
dělení FN Plzeň společně s  firmou Pana-
sonic AVC Networks Czech, s. r. o., soutěž 
o  LED televizor značky Panasonic. Je 
určena všem dárcům krve, kteří přijdou od  
1. července do 31. srpna 2020 darovat krev. 
Její zásoby v období letních prázdnin klesají, 
protože většina dárců je na dovolené. Navíc 
je vyšší počet úrazů. Společnost Panasonic 
AVC Networks Czech, s. r. o., podporuje 
dárcovství krve dlouhodobě.
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transfuzní oddělení slavilo
Světový den dárců krve, který v každém roce připadá na 14. červen, slavili zdravotníci 
i dárci životadárné tekutiny o den později na Transfuzním oddělení FN Plzeň. Připomněli 
si, jak je krev nepostradatelná. Mezi dárci, kteří přišli v tento sváteční den, byl i Martin 
Sarkisov, který zároveň oslavil svůj jubilejní 140 odběr.

Houkalo se na počest 
zdravotníkůV hlavní roli sestra 

Putovní výstava  V hlavní roli sestra FN Plzeň, která představuje sestry ve fakultní nemoc-
nici v mnoha obdobích a nezapomíná  ani na nedávno proběhlou pandemii, je k vidění do  
31. července 2020 v Mázhausu plzeňské radnice. Od 1. srpna 2020 ji můžete zhlédnout  
v kreativní zóně DEPO2015. 

Partnery této výstavy jsou SZŠ a VOŠZ v Plzni a Fakulta zdravotnických studií ZČU  
v Plzni.

Děkujeme, napsali 
záchranářům
železničáři
Za obrovské úsilí, profesionalitu a  oběta-
vou práci poděkovali v  souvislosti s  tra-
gickou srážkou vlaků u  Perninku na Kar-
lovarsku, kde 7. července zemřeli dva lidé 
a  24 jich bylo zraněno, profesionálům ve 
FN Plzeň  vlakové čety a strojvedoucí Čes-
kých drah Karlovy Vary a  Cheb. Fakultní 
nemocnice přijala čtyři těžce zraněné. „Ve-
lice si vážíme nesnadné práce a maximál-
ního nasazení při této nehodě jakož i další 
péče o zraněné v nemocničních zařízeních 
a následné péči. Díky vaší rychlosti a skvě-
lé práci se dostalo maximální péče každé-
mu, kdo v tu chvíli potřeboval pomoci. Toto 
poděkování nedokáže dostatečně vyjádřit 
naši vděčnost při záchraně životů a  péči 
o zraněné, kterou věnujete každému, kdo 
ji v dané chvíli potřebuje. Vážíme si toho, 
že se nejen profesionální složky ale i dob-
rovolníci dokázali v  těžké chvíli semknout 
a jako jeden tým pomáhat potřebným. Vě-
říme, že se naše poděkování dostane kaž-
dému a třeba i maličko potěší. Přejeme do 
budoucna co nejméně podobných událostí 
a  děkujeme, že jste tu pro nás všechny,“ 
píší v  dopise zaslaném všem na nehodě 
zainteresovaným záchranným složkám.  

Zvony a  houkačky vozů zdravotnických 
záchranných složek se rozezněly po celém 
Česku v úterý 12. května v pravé poledne na 
počest všem zdravotníkům. Vozy Integrova-
ného záchranného systému přijely podpořit 
zdravotníky ve FN Plzeň přímo pod okna 
nemocnice. Minuta hlasitého troubení vozů 
udělala zaměstnancům velkou radost. Pa-
cienti doplnili troubení potleskem. Tak i oni 
vzdali hold zdravotníkům nemocnice, kteří 
pomáhají v boji proti šíření koronaviru.
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Slevový portál Slevomat připravil projekt Díky zdravotníkům jako poděkování za nadstan-
dardní a nezištnou činnost v rámci zajišťování péče v první linii. V rámci projektu se na 
webu Slevomat.cz skládali lidé na večeře v tradičních českých restauracích nebo na po-
byty v malých českých hotelech a penzionech. Zástupci firmy předali celkem 11 voucherů 
v celkové hodnotě 20 tisíc korun. Dostalo je 11 vedoucích nelékařských zdravotnických 
pracovníků, kteří v období pandemie organizovali a zajišťovali neodkladnou péči v rámci 
oddělení a klinik, na kterých probíhalo ošetření a vyšetřování pacientů s koronavirem.  

Hmotné dary pro fakultní nemocnici

Ostatní dárci: 
Alza.cz, a. s., internetový obchod - 50 kusů 
ochranných štítů; Cannor - 25 konopných 
mastí a  25 balzámů na rty; Czechoslovak 
Spirit, s. r. o. - nápoj Aloe Vera; D-Motion, 
s. r. o. - 1700 jednorázových dámských 
a pánských holicích strojků značky Wilkin-
son Sword; dm-drogerie markt v projektu 
POMOC NEMOCNICÍM - velké množství 
nápojů, energy drinků a dalších darů; kos-
metické studio Prima Donna - 68 poukázek 
značky Babor; POS MEDIA - 34 dárkových 
tašek s drogistickým zbožím různého cha-
rakteru; projekt Energie lékařům - kra-
bice plné potravin; Tchibo Praha, s. r. o. 
- mnoho balení kávy; Urbanlux, interne-
tový obchod - 20 párů nazouváků značky  
Crocs.
 

Hlasujte pro naši NeJ SeStřIČKU 
S radostí oznamujeme, že do finále soutěže BATIST Nej sestřička 2020 postoupila vrchní 
sestra Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny paní Bc. Marcela Prayerová. V obdo-
bí pandemie prokázala svoje nesporné profesionální a lidské kvality a vaše hlasy pro Nej 
sestřičku 2020 z FN Plzeň budou pro celou nemocnici velkou odměnou. 

Hlasovat můžete na https://nejsestricka.batist.com/ až do 6. září 2020 (vyhledejte ob-
rázek MARCELA PRAYEROVÁ, klikněte na HLASOVAT, zadejte svůj email, klikněte na 
HLASOVAT, poté Vám přijde na email žádost o dokončení hlasování kliknutím na zaslaný 
odkaz, hlasovat můžete 1x z 1 emailové schránky). 

Společnost DATART.cz darovala FN Plzeň 
pračku a sušičku značky HP Tronic. 

Mnoho firem i jednotlivců pomáhalo Fakultní nemocnici Plzeň, které bojovala s koronavirem v první linii. 
Nemocnice si pomoci velmi váží a všem dárcům děkuje. 

Děkujeme


