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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, úspěchů a osobní pohody v novém roce 2010. Děkuji Vám všem za Vaši 

každodenní práci, profesio nalitu a ochotu podílet se na dobrém fungování naší Fakultní nemocnice Plzeň. Věřím, že i v příštím roce bude naše 

dobrá spolupráce úspěšně pokračovat.

Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň

Patologie slouží živým
čtěte na straně 11 a 12

Dvacet let života v nemocnici
čtěte na stranách 14 a 15

O komunikaci s pacientem
čtěte na stranách 7 a 10

V tomto čísle najdete:
Vánoční radost má být pro všechny. Tím se 
řídí i  hokejisté HC Plzeň 1929, kteří ji byli 
ve složení Martin Straka, Mark Bomersback, 
Pavel Francouz a  Jaroslav Modrý rozdávat 
na  dětském  oddělení Chirurgické kliniky 
Fakultní nemocnice Plzeň. Dětem naděli-
li kšiltovky, šály, náramky a  mnoho dalších 
suvenýrů se sportovní tematikou. „Je to pro 
nás i pro naše malé pacienty krásné zpestření, 
zvlášť v tomto čase. Takové návštěvy nás nepo-
tkávají každý den,“ řekl Václav Vacek, vedoucí 
lékař dětského oddělení Chirurgické kliniky, 
sám dlouholetý fanoušek hokejové Plzně. 
Do nemocnice na návštěvu přicházejí něko-
likrát do  roka také fotbalisté hrající v  prvo-

Hokejisté přinesli nemocným dětem dárky

Přednostka Oční kliniky získala mimořádné ocenění

ligovém týmu FC Viktoria Plzeň, kteří vždy 
zamíří na hematologicko-onkologické oddě-
lení Dětské kliniky a na další dětská oddělení 
v nemocnici.       (red)

Přednostka Oční klniky  Fakultní nemocnice  
Plzeň  doc. MUDr. Renáta Říčařová, CSc., obdr-
žela  od mezinárodního prezidenta Lions Club 
International Ala Brandela Ocenění za vynika-
jící výsledky v celkové péči o slabozraké a ne-
vidomé. Předala jí je na 16. konventu guver-
nérka distriktu 122  Ing. Jana Flanderová.

Lions Clubs International má sídlo v  USA 
ve státě Illinois. Lionské hnutí  bylo založeno 
v  r. 1917, v  České republice a  Slovenské re-
publice působí od roku 1990. Lioni pomáhají 

zrakově postiženým, sluchově postiženým 
a jinak handicapovaným spoluobčanům, dě-
tem, seniorům, rodinám – pomáhají všude 
tam kde působí a tam, kde je potřebují. Prvo-
řadou pomoc  poskytují slabozrakým a nevi-
domým,  podílejí se na vzdělávacích, sociál-
ních, občanských i rekreačních programech.
Renáta Říčařová je dlouholetou členkou 
dámského klubu LC Plzeň Bohemia.  „Proto-
že  zná velice dobře problematiku svého oboru 
nejen z klinické oblasti, ale také z praktického 
života, je  známou a váženou dámou ve všech 
organizacích, které slabozrakým pomáhají. 
Dovede nejen aktivně pomoci jako lékař, ale 
má vynikajíci schopnosti komunikace s  posti-
ženými a  bezpečně nachází cesty, jak zlepšit 
hodnotu jejich životního stylu. Dovede účelně 
spojit pomocnou ruku nabízenou organizace-
mi s  postiženými v  různém věku, ať se jedná 
o předškolní děti, školáky, studenty ,či starší po-
pulaci. Její nápaditost je obdivuhodná, a proto 
obdržela toto vysoké vyznamenání, které se 
uděluje  ve  výjimečných případech,“ uvedla 
Jana Flanderová.                              (red)
 

Renáta Říčařová (vlevo) a Jana Flanderová
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„Tihle malí diváci jsou úžasní a  my se na  ně 
pokaždé moc těšíme. Vždycky na  nás napjatě 
čekají v herně. Nedávno mě dojala jedna holčič-
ka, když mi řekla – to je dobře, že už jste tady! 
A  přitom už naši pohádku viděla, protože byla 
dlouhodobě hospitalizovaná. Za  těmi malými 
pacienty, kteří do  herny nemohou, po  předsta-
vení ještě chodíme na  pokoje, abychom je také 
potěšili,“ začíná hned své povídání  jednatelka 
souboru Ivana Malatová.
Jak dlouho už pro malé pacienty hrajete? 
V  květnu už to bylo šest let, kdy začal unikát-
ní projekt Divadlo v  nemocnici, který probíhá  
za  fi nanční podpory Nadace 700 let města 
Plzně. Všichni pochopitelně hrajeme ve  svém 
volném čase. Přiznám se, že nám zpočátku těch 
malých marodů bylo moc líto, zvlášť ti z  nás, 
kteří mají doma děti, pohled na ně těžko nesli. 
I  nějaká slzička ukápla, když byly mezi diváky 
děti s kapačkami. Ale brzy jsme si zvykli a uvě-
domili si, jak velkou jim můžeme udělat radost.  
Kolikrát do nemocnice během roku zavítáte?
Přibližně dvanáctkrát. O prázdninách se bohu-
žel většinou nesejdeme, členové souboru mají 
malé děti, ale zas přidáváme obvykle dvě vá-
noční představení bez nároku na odměnu.
Vybíráte speciální repertoár?
Ochotnický divadelní spolek Jezírko má velmi 
bohatý repertoár, hraje pro dospělé a často pro 
děti. Znají nás z naší současné scény v Šeříkové 

ulici, potkáváme se s nimi při různých akcích, na-
příklad v plzeňské Zoologické a botanické zahra-
dě. Za malými pacienty ale přicházíme s mými 
Pohádečkami a Kabaretíkem. Pohádečky jsou tři 
– Perníková chaloupka, Červená Karkulka a Smo-
líček pacholíček. Tři krátké veršované pohádky, 
které děti dobře znají, jsou propojené hudbou, 
písničkami, nechybí hádanky pro děti. Smolíčka 
mají nejradši. Vystupuje tam loutka a osm herců, 
nechybí fl étna, varhánky, kytara. Celé to trvá ko-
lem čtyřiceti minut. Řadu let pracuji v mateřské 
škole, a tak dobře vím, co se dětem líbí.  
A Kabaretík?
Ten autorsky připravila členka našeho soubo-
ru Michaela Kunešová, redaktorka Plzeňského 
deníku. Jsou to namíchané písničky, scénky, 
kousek pohádky, herci převlečení za  zvířátka 
s  dětmi kreslí, zpívají, chodí za  těmi malými 
pacienty, kteří nemohou z postýlky. Stejně jako 
Pohádečky je program časově variabilní.
Chystáte něco nového?
Pohádečky II. Už je mám sepsané, jsou také 
ve verších. Budou tentokrát jenom dvě, ale trochu 
delší, Pohádka o  řepě a  Budulínek. Představení 
připravujeme jako vždy ve spolupráci s vedoucím 
Jezírka Jaroslavem Párou. Bude to opět  kombina-
ce loutky a živých herců, průvodcem je  kohout, 
takový machr, který každému radí. Myslím, že se 
děti budou mít zas čemu od srdce zasmát.   

Text: Jana Kořínková, Foto: DS Jezírko

Dny na lůžku jsou pro nemocné dítě dlouhé. A co teprve 
když je v nemocnici! Naštěstí  s malými pacienty mohou být 
na Dětské klinice FN Plzeň maminky, o rozptýlení a odpoutání 
od nemoci se velmi dobře stará herní specialistka, pravidelně 
přijíždějí zdravotní klauni. A největší radost děti mají, když 
za nimi přijdou herci ochotnického divadelního spolku Jezírko. 

Smolíček umí potěšit

Divoši přinesli dárky
Dětská klinika při Fakultní nemocnici Plzeň 
oplývá moderními přístroji a  léky, nedostá-
vá se jí však další důležité věci. O tom vědí 
své stříbrští a  kostelečtí občané. „Víme, že 
na Dětské klinice v Plzni často leží děti i něko-
lik měsíců. Mají sice dobré lékaře, ale chybí jim 
možnost se nějak zabavit,“ řekla vedoucí di-
vadelního souboru Divoch ze Stříbra Hanka 
Chválová. Její slova potvrdila sestra Ludmila 
Romová. „Máme mnoho sponzorů, bohužel 
vše jde na  důležitější věci, jako na  drahé pří-
stroje, léky a  podobně. Proto mám radost, že 
nám Stříbrští už několik let pomáhají a  vozí 
sem rukodělné pomůcky. Děti se pak tolik 
nenudí a  nejsou tak plačtivé, když se mohu 
zabavit a  něco vyrábět,“ vysvětlila nám se-
stra, která si s dětmi hraje. Sbírka proběhla 
již pošesté. „Jedna z  členek našeho souboru 
– Dominika – se už od dětství potýká s nepří-
jemnou chorobou, proto rádi tuto sbírku zaš-
tiťujeme,“ dodala Chválová. Sbírku podpořili 
nejen lidé ze Stříbra, Kostelce a okolí. Někteří 
přinesli dárky přímo, další se podíleli formou 
dobrovolného vstupného na  divadelní kus 
Podivuhodná noc na Karlštejně. Divadelníci 
tak mohli díky výtěžku z  divadla a  jarního 

pyžamového bálu koupit také novou televizi 
s přehrávačem. „Tato forma sbírky je pro nás 
velkým přínosem, děkujeme,“ vzkazuje všem 
vrchní sestra Romana Sedláčková. Na  jed-
nom z pokojů ležela Jarka Janovová z Boru 
u Tachova. „Už mě to tady nebaví, moc bych 
chtěla domů,“ řekla nám smutně pacientka. 
Jeroným Široký z  Plzně se z  dárků těšil. „Také 
bych rád šel domů, ale nenudím se tu, líbí se 
mi, když mi měří tlak, hraju karty, čtu, koukám 
i na televizi,“  nestěžoval si chlapec.

Martina Sihelská, iniciátorka akceDivadelní spolek Jezírko při představení



4 Naše nemocnice 

5:50 – 6:30
Hlásím se na  sesterně lůžkového oddělení, 
převlékám se do připraveného sesterského ob-
lečení a  odcházím do  pokoje číslo 3. Tam leží 
čtvrtý den dva pacienti. Paní středního věku 
a starší pán, jejichž stav vyžaduje umělou plicní 
ventilaci, a oba mají značné problémy s poru-

chou vědomí. Pacientka má navíc zavedenou 
hrudní drenáž do pravé plíce a výpotek  je od-
váděn ven. 
Jako oko v  hlavě budou jejich stav  následují-
cích dvanáct hodin sledovat dvě sestry, sho-
dou okolností obě Petry. „Školu jsem ukončila 
před třemi roky, na ARK jsem půl roku a ta práce 

mne moc baví, i  když je náročná,“ představuje 
se Petra Potůčková, která pečuje o  paní C. „Já 
jsem na  ARK  přišla před deseti lety a  teď jsem 
na  mateřské dovolené. Nechci ztratit kontakt 
s prací, kterou mám ráda, a zároveň si chci svou 
dvouletou holčičku Lindu co nejvíc užít. A protože 
mám ochotné hlídání, chodím sem jednou týdně,“ 

Jeden den se dvěma Petrami,
sestrami u lůžka intenzivní péče
Ve tři čtvrtě na šest ráno, kdy přicházím, je už v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň 
velmi živo. Zdravotníci spěchají na své kliniky a oddělení, předávají si směny, připravují se vyšetření, 
zákroky... I já strávím část dnešního dne po boku zdravotníků. Dostala jsem svolení sledovat dění 
v jednom z pokojů lůžkového oddělení Anesteziologicko-resuscitační kliniky.

Petra Potůčková a  Petra Lejsková u lůžka s pacientkou
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z neseséru pacientovy toaletní potřeby. „Máme 
sice erární, ale pro pacienta je určitě příjemněj-
ší, když cítí známou vůni, na  kterou je zvyklý 
z domova,“ prohodí směrem ke mně. Po omy-
tí přední části těla pokožku natírá speciálním 
olejem, aby se nevysušila.
Přichází doktor Pelnář, vyšetří pacienty a  píše 
aktuální rozpis ordinací na celý den. „To zname-
ná, že my, sestry, pak musíme zkontrolovat, zda 
se něco nezměnilo oproti dosavadnímu rozpisu 
a  podle potřeby upravit například dávkování 
léků,“ zasvěcuje mne Petra Lejsková.
Obě zdravotnice pokračují velmi zručně a ohle-
duplně v ranní hygieně pacientů. Je to nároč-
ná práce, když si uvědomíte, že pacienti jsou 
bezvládní, mají zavedenou celou řadu katétrů. 
Dozvídám se, že obdobným rituálem večer za-
čínají noční směnu i jejich kolegyně.   
Pokud je potřeba pacienta nadzvednout, či 
obrátit, velkou pomocí je dnes sanitář Jaroslav 
Kasl. Společně pacienta přetáčejí na bok, Pet-
ra Lejsková panu G. učeše vlasy, omyje, osuší 
a  natře mu záda mentolem, aby se pokožka 
prokrvila. Pacienta jemně přizvednou do sedu 
a  sanitář ho v  této poloze chvíli přidrží. „Teď 
vám rychle převleču polštář a  pak vás otočíme 
na  bok a  převlečeme postel. Raz-dva-tři a  už je 
to.“ A má pravdu, ani nestačím sledovat rychlé 
pohyby sestřiných rukou. To samé se opakuje 
na  druhém lůžku. Nakonec sestry znovu pa-
cientům navlékají kompresní punčochy, které 
pomáhají zabránit emboliím. Jedna ze sester 
odchází na chvíli do vedlejšího jednolůžkové-
ho pokoje, aby si jediná sestra, která tam u pa-
cienta je, mohla dojít pro pomůcky. 

8:30 – 10:00
Přichází staniční sestra a  vedoucí lékař lůžko-
vého oddělení ARK, radí se o obou pacientech.
Petra Lejsková se mezitím vrátila a  má teď 
chvilku, aby mi vysvětlila, že hygiena zabí-
rá poměrně hodně času, protože nejde jen 
o mytí samotné, ale i o převazy, péči o všech-
ny vstupy katétrů do pacientova těla a podob-
ně. „Při hygieně se také seznámíme s aktuálním 
stavem těla nemocného, můžeme včas zaregis-
trovat například vznikající otlaky a vše okamži-
tě zapisujeme do  ošetřovatelské dokumentace. 
Případná léčba není totiž záležitost několika 
hodin, ale dní, proto je nutné mít ji popsanou, 
aby se, pokud není určeno jinak, neměnila,“ 
upozorňuje. Proleženiny u našich nemocných 
nejsou obvyklé, protože na lůžkovém odděle-
ní ARK mají polohovací lůžka s dynamickými 
antidekubitárními systémy, což jsou vlastně 
masážní matrace, plněné vzduchem. Navíc 
sestry pa cienty, pokud to jejich stav umožňu-
je, po dvou až třech hodinách polohují.   
Petra Potůčková mezitím zpozoruje, že je třeba 
pacientce odsát hleny. „Zkuste zakašlat,“ žádá 
paní C. a má radost, že pacientka lépe spolupra-
cuje než předtím. Pak aplikuje paní C. lék k inha-
laci přímo dýchací trubicí. „Klidně dýchejte, to vám 

vysvětluje Bc. Petra Lejsková s úsměvem. Vzá-
pětí odchází se staniční sestrou na pravidelnou 
krátkou měsíční provozní schůzku, kde se do-
zví nejdůležitější aktuální informace. V  pokoji 
s  nemocnými musí vždy zůstat sestra, proto 
Petra Potůčková bude po dobu nepřítomnosti 
své kolegyně sledovat oba. 
Sedám si do rohu, kde nebudu překážet. V míst-
nosti je přítmí, přístroje šumí, systém, který čistí 
zánětlivé ložisko v plíci paní C., bublá. U každé-
ho lůžka je umístěný stojan s  dávkovači léků, 
které ve  stanovených  intervalech odkapávají 
infuzními linkami vyvedenými do  pacientovy 
žíly. Monitory zaznamenávají tlak a srdeční ryt-
mus, nad lůžkem jsou mimo jiné umístěny vaky 
s výživou.  
Píp! Zvukový signál hlásí u paní C., že je potře-
ba do  dávkovače doplnit noradrenalin, který 
v přesné dávce pravidelně upravuje její krevní 
tlak. Petra Potůčková vsunuje do stojanu nový 
zásobník a přechází k druhému lůžku, protože 

ji zvukový signál upozornil, že je potřeba seřídit 
enterální pumpu s výživou do žaludeční sondy. 
Zároveň mi ukazuje infuzní pumpu s  výživou 
do centrální žíly.   

6:30 – 7:00
Přichází Petra Lejsková z  ranní porady a  také 
uklízečka, která rychle stírá podlahu. Za  ní 
vchází  sanitářka. „Stará se o  veškerý materiál 
a  nástroje, které potřebujeme k  ošetřování pa-
cientů, o odsávací systém, přípravu pump, desin-
fi kuje veškeré povrchy kromě podlah,“ dozvídám 
se od Petry Potůčkové. A také to, že sestry prů-
běžně celý den zapisují všechno do  takzvané 
ošetřovatelské dokumentace, což na  vlastní 
oči vidím. Ukazuje mi protokol o  denním po-
užití přístrojů, ordinační list, kam lékaři zapisují 
všechny léky, které se budou ten den pacien-
tům aplikovat, a dekurz, denní záznam o prů-
běhu nemoci. „Tam se zapisují všechny potřebné 
údaje o pacientovi – například teplota, tlak, puls, 
každou hodinu musíme zapsat všechny fyziolo-
gické funkce z  monitoru. Podle dekurzu děláme 
na  určitou hodinu ordinace, to znamená pro-
střednictvím dávkovačů podáváme určené léky, 
mimo jiné na podporu oběhu, úpravu srdečního 
rytmu, proti bolesti, antibiotika. Po  určitých in-
tervalech sledujeme enterální výživu, která jde 
do  sondy, po  3–4 hodinách krevní cukr a  další 
hodnoty,“ ještě popisuje Petra Lejsková. Všech-
ny potřebné dokumenty jsou na malém stolku 
před počítačem, se kterým také stále sestry i lé-
kaři pracují. Výsledky laboratorních testů (roz-
borů vzorků krve, moči) jsou ihned v počítači.   
Lékařka Jaroslava Podešvová, která měla noč-
ní službu, kontroluje výsledky ranních labora-
torních rozborů, aby měla úplný přehled pro 
hlášení. Lékař Petr Pelnář se přichází podívat 
na  oba pacienty, snaží se s  nimi navázat kon-
takt, také on kontroluje přístroje a  položí se-
strám několik otázek, které se vztahují k  aktu-
álnímu stavu obou nemocných.   

7:00 – 8:30 
Nastává čas na  velkou ranní hygienu. Petra 
Potůčková odchází  pro čisté prádlo, umyva-
dla a nástroje, které mohou sestry potřebovat 
v případě nutnosti převazu některého katétru. 
Vrací se ověšená jak vánoční stromeček. 
Sestry mluví na  pacienty, jako kdyby byli při 
plném vědomí. „Teď vám sundám punčochy, 
budete na  míse a  mezitím vás umyju. Vyplách-
nu vám ústa, tamponem vyčistím zuby, zkuste 
otevřít ústa,“ vysvětluje Petra Potůčková klid-
ným hlasem, co bude následovat. „Vím, není to 
příjemné, ale musíme to zvládnout... tak, a  teď 
přehodíme hadičku do druhého koutku, aby vás 
netlačila,“ říká pacientce, která má sice zavřené 
oči, ale zdá se, že se snaží spolupracovat. 
Petra Lejsková rovněž vlídně popisuje panu 
G., co bude následovat. „Nejdřív odsaju dýchací 
trubičky, pak opláchnu obličej, oči  a pak vás oho-
lím.“ Přináší umyvadlo s teplou vodou a vybírá 
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udělá dobře...“ Chvíli nato společně s kolegyní na-
bírají na základě pokynu lékaře přímo z hrudního 
drénu vzorek na mikrobiologické vyšetření . 
Petra Lejsková upravuje u lůžka pacienta katétry 
a kabely. A s humorem se svěřuje, že jako vždy 
platí pravidlo, že pokud se může nějaká hadička 
zamotat, tak to dozajista udělá. „A to byste nás 
měla vidět, když jedeme s  lůžkem a všemi hadič-
kami a nutnými přístroji na nějaké vyšetření! To je 
skutečně náročná cesta. Proto, pokud je to možné, 
provádějí se vyšetření přímo v pokojích pacientů.“ 
Protože pacient je náhle neklidný, ptá se, zda ho 
něco bolí. Její hlas muže uklidnil. Pak měří tep-
lotu. Velmi se tu dbá na hygienu. Sestry použí-
vají rukavice, pokud je potřeba i roušku a další 
jednorázové ochranné pomůcky. Stále si myjí 
a desinfi kují ruce.

10:00 – 11:00
Petra Potůčková vkládá do  dávkovače antibio-
tika, která budou pacientce aplikována násled-
ných čtyřicet pět minut. Ukazuje, jak bude dělat 
vyšetření krevních plynů. „Tím vlastně kontroluje-
me několikrát denně nasycení krve kyslíkem, tedy 
zda je správně nastavená plicní ventilace.“ Petra 
Lejsková zas zjišťuje, zda pacient dobře tráví 
výživu aplikovanou do žaludku. „Každou hodinu 
také sledujeme příjem a výdej tekutin. Do příjmu 
patří vše, co pacient dostane infuzemi do žíly či na-

zogastrickou sondou  nebo co by sám vypil a sně-
dl. Do výdeje zaznamenáváme hodinovou diurézu 
čili množství vyloučené moči. Příjem a výdej musí 
být v  normě.“ Teď se také sestry mohou vystří-
dat na svačinu a jedna z nich také poté zaskočit 
i  na  vedlejší jednolůžkový pokoj, aby posvačit 
mohla i jejich kolegyně. Před velkou vizitou, kte-
rá začíná dnes mimořádně v 11 hodin, jsou už 
samozřejmě obě v pokoji se svými pacienty.

Text: Jana Kořínková, Foto: Renata Jenšíková

Po  vizitě odcházím na  krátký rozhovor 
k jedné z nejzkušenějších sester na odděle-
ní Bc. Mileně Pelnářové, která je zástupkyní 
staniční sestry. 
Je to obvyklé, hovořit na pacienty, kteří 
mají poruchu vědomí? 
To je základní pravidlo, které u  nás dodr-
žujeme. Sestry jsou vedeny k  tomu, aby 
byly trpělivé a s pacientem komunikovaly. 
Nikdo z personálu nesmí na pacienta zvy-
šovat hlas a chovat se neuctivě, i když jsou 
to někdy situace náročné. Někteří pacienti 
mohou být hodně neklidní, až agresivní. 
V  takovém případě se to řeší určitou far-
makologickou úpravou, podáním sedativ. 
Práce sestry na ARK je velmi náročná, co 
však považujete za její pozitivum?
Je to práce zajímavá, náš obor není jed-
nostranně zaměřený. Zdravotní sestry 
získají praxi, protože ošetřují pa cinety 
s  nejrůznějšími diagnózami. Jsou tu 
lidé, kteří vyžadují dlouhodobou plicní 
ventilaci, pacienti s  poruchami vědomí, 
po  úrazech, otravách, ošetřujeme i  děti. 
Sestra musí být rozhodná, do určirté míry 
pracuje po boku lékaře samostatně a má 
hodně kompetencí. Je to náročné, ale po-
kud zvládne práci u  nás, nemá problém 

Ve  Fakultní nemocnici působí celý 
tým klinických psychologů, z  nichž 
každý má svou specializaci. „Považuji 
za obrovské plus, že při hlášeních a vi-

zitách  na  lůžkovém oddělení ARK je na  před-
ním místě v  pořadí vždy také uváděn psychic-
ký stav pacientů,“ zdůrazňuje PhDr.  Blanka 
Šestáková, která pracuje jako vedoucí týmu. 
Před dvaceti lety začínala na  rehabilitačním 
oddělení a práce s lidmi, kteří se snaží navrá-
tit po nějakém velkém zdravotním problému 
do života, ji hodně oslovila. „O lůžkovém od-
dělení ARK říkám, že bývá často mezi nebem 
a  zemí. Protože se tady dějí nejen medicínské 
zázraky, ale býváme i  svědky proher, a  je to 
velmi náročné jak pro pacienty – dospělé i děti 
– a  jejich příbuzné, tak pro vlastní personál,“ 
přiznává Blanka Šestáková.  
Pacient, který byl v bezvědomí z důvodu zra-
nění, či ataku vážné nemoci, potřebuje, když 
vědomí znovu nabyde, pomoc. „My jsme 
zjistili při práci s  těmito nemocnými, že u nich 
dochází ke specifické posttraumatické stresové 
poruše. Když znovu nabydou vědomí, jsou jak 
malé děti, jejich mentální fukce a vnímání oko-
lí se postupně  zkvalitňují, ale potřebují k tomu 
průvodce, a tím je psycholog. Vyděšená rodina 
neví, jak jim pomoci.“ 
Přístup k  pacientům je pochopitelně velmi 
individuální. Psycholog se v  první řadě zají-
má o to, jak k traumatu došlo, a také o záze-
mí, které pacient má, o koho a o co se může 
opřít. „ Nejdříve  si vždycky zmapuji, co si pa-
matuje, jak se orientuje ve svém osobním živo-
tě a kde má citové vazby. Protože jak děti, tak 
dospělí vlastně potřebují v  první řadě oporu 
v  emočním vnímání,“ vysvětluje Blanka Šes-
táková. Když odborník zjistí úroveň vnímání, 
postoj k traumatu, který se stal, pracuje dál. 
Používá informací, které mohou prosvětlit 
budoucnost. „Říkám jim, že je to běh na dlou-
hou trať, že jsou životní křižovatky, které nás 
prostě potkají, a tuhle krizi musíme vybojovat. 
A zároveň jim připomínám, kdo všechno na ně 
myslí... Čili snažím se je podržet v té kritické si-
tuaci a pomoci utřídit takové vztahy, o které se 
mohou opřít.“

V paměti bolest zůstává
Nemoc je vyléčená, ale kvalita života a duše 
zůstává dlouho zraněná, změněná. Čas 
od  času se za  psycholožkou na  lůžkovém 
oddělení ARK zastaví muž z Chebu, který tu 
před léty vyhrál těžký boj o život s onemoc-
něním slinivky. „Stále ještě o  těch prožitcích 
potřebuje mluvit. A vždy zopakuje, že je to z pa-
měti nevymazatelné.“
Na  Anesteziologicko-resuscitační klinice 
často pečují o  pacienty ve  velmi vážných 
stavech, se zraněními způsobenými při ha-
váriích, sportu, rvačkách, přepadeních, ne-
šťastnou náhodou. Když se zraněný člověk 
probere z  bezvědomí, například zjistí,- že 

Mluvíme s pacientem, i když neodpovídá
zapracovat se kdekoliv jinde. Jsem pře-
svědčená, že je to výborný profesní start 
pro začínající sestry, které se nebojí práce 
a  mají do  ní chuť, i  když samozřejmě je 
pro nás větším přínosem sestra, která už 
má více zkušeností.
Trápí vás stále nedostatek sester?
Poptávka po  sestrách je stále. Jejich ne-
dostatek způsobila změna v  systému 
vzdělávání a  neustále máme několik ses-
ter na  mateřské dovolené. Pokud získaly 
k tomuto oboru vztah, snažíme se jim vyjít 
vstříc, aby si udržovaly erudici a mohly při-
tom zvládnout péči o malé dítě. Například 
Petra Lejsková, výborná sestra specialistka, 
která má vysokou školu, chodí na  4denní 
služby v  měsíci. Až její dcera povyroste, 
pracovní úvazek si zvýší. Petra Potůčková 
přišla před časem na  výpomoc z  borské 
části nemocnice. Je také velmi šikovná. 
Zpočátku měla s  náročným prostředím 
problémy, ale hodně jsme spolu mluvily, 
povzbuzovala jsem ji, až se rozhodla, že 
zůstane. Já sama jsem na lůžkové oddělení 
ARK nastupovala v roce 1977 a s výjimkou 
drobných přestávek, které jsem věnovala 
péči o  naše tři děti, jsem se vždy znovu 
vrátila, protože mě to baví. 

Vrchní sestra Bc. Světluše Chabrová (vlevo) kont-
roluje na lůžkovém oddělení zápisy v ošetřovatel-
ské dokumentaci sester
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Klinický psycholog pomáhá 
k návratu do běžného života
Dnes už snad nikdo nepochybuje o tom, že psychický 
stav je velmi důležitý při uzdravování. Proto jedno ze dvou 
psychologických pracovišť Anesteziologicko-resuscitační kliniky 
FN Plzeň sídlí v těsné blízkosti jednotky intenzivní péče.  

postavit. „Je prokázáno, že v čím větším stresu 
člověk je, tím méně diferencuje, co se mu říká. 
Nevnímá obsah. Říkám tomu stresový hluch. 
Nemůžeme to mít nikomu za zlé, ani rodinám, 
kterým sdělujeme stav jejich blízké osoby, ani 
samotnému pacientovi. Člověku se prostě za-
tmí před očima, je to takový nadlimitní stres, že 
není schopen adekvátně reagovat,“ říká Blan-
ka Šestáková. Proto se také stává, že informa-
ce, které lékař podává rodině, její každý člen 
vnímá a interpretuje jinak.  

Pro tragickou informaci scénář
Na lůžkovém oddělení ARK bývají hospitalizo-
vaní lidé po  automobilových haváriích. Jsou 
i takové případy, kdy pacient jediný z osádky 
vozu přežil, bývá to i řidič samotný nebo dítě, 
kterému zahynula celá rodina. Probere se ze 
šoku, z  bezvědomí, uvědomí si, co se stalo, 
a  začne se ptát. Musí být strašné zoufalství 
člověka, když zjistí, že havárii nepřežila jeho 
manželka, děti, přátelé, rodiče. Na  takové 
náročné situace se na ARK připravují týmově 
a volí vhodný čas, kdy už pacientův zdravotní 
stav umožňuje tragickou informaci sdělit. „Při-
pravíme si  určitý scénář a je vhodné, aby u toho 
kromě mne byl přítomen ještě někdo blízký,  kdo 
může nemocného držet za ruku,“ popisuje psy-
choložka.  Za  dobu, kdy pracuje na  ARK, už 
Blanka Šestáková zažila takových situací mno-
ho. „Především děti se na mne rozzlobí, že jsem 
to já, kdo jim sděluje hroznou zprávou, avšak 
druhý den už v  jejich reakcích nebývá taková 
negace jako zpočátku.“  
Psychologové ve FN nepůsobí pouze na psy-
chiatrických klinikách nebo v léčebnách, jako 
tomu bylo kdysi dávno, ale i na somatických 
odděleních. Ne ve  všech nemocnicích však 
mají tolik protoru. Když  měla  PhDr.  Šestá-
ková na stáži kolegy z jiných zdravotnických 
zařízení, velmi se podivovali a  oceňovali, 
do  jaké míry se tu bere v  úvahu, jak je psy-
chický stav důležitý pro uzdravování.

Text: Jana Kořínková, Foto: Renata Jenšíková

přišel o končetinu, může mít porušenou mí-
chu a uvědomí si, že se jeho život od tohoto 
okamžiku zásadně změnil, třeba že jej prožije 
na  invalidním vozíku a nebude moci být tak 
aktivní, jak byl zvyklý. „Za svou praxi jsem zaži-
la několik skokanů do vody, kteří si poranili pá-
teř a nemohli pohybovat rukama ani nohama. 
Míváme tu velmi těžké, smutné případy, a jak se 
s novou situací člověk smíří, také hodně záleží 
na tom, jak k postižení přijde,“ zdůrazňuje kli-
nická psycholožka. Nejhůře se se svou tragé-
dií smiřuje ten, kdo není sám jejím viníkem. 
Pak nastává adaptace na  jiný způsob života 
a  bývá velmi těžká. Pokud si však například 
těžké zranění přivodí svou nekázní, eventuál-
ně v opilosti, tak to může vnímat i tak, že si to 
udělal sám a že se s tím musí nějakým způso-
bem poprat. „Jednou se na  nás přišel podívat 
mladík, který tu byl hospitalizovaný, když přišel 
o nohu, protože se předváděl na motocyklu. Má 
protézu, ale život žije dál a říkal mi – paní dok-
torko, já vím, že jsem si to zavinil sám, a dneska 
jsem už úplně jiný člověk.“

Psycholog je nezastupitelný
Blanku Šestákovou praxe přesvědčila, že čím 
je zdravotní nebo i osobní tragédie náročněj-

ší, tím víc člověk průvodce potřebuje. Sou-
hlasí s švýcarskou psychiatričkou amerického 
původu Kübler- Rossovou, která říká, že nej-
dřív nastane šok, když se člověk dozví nepří-
znivou zprávu o svém zdraví nebo o ohrožení 
svých blízkých. To platí všeobecně o zpraco-
vání jakékoliv traumatické události.  Pak se 
hledá viník, kdo za  to vlastně může. „Další 
etapou je smlouvání, hledají se různé cestičky, 
třeba i  jiná zařízení, alternativní řešení s cílem 
tu informaci popřít. Poté přijde fáze deprese, 
která bývá dosti hluboká, a  tady právě je za-
potřebí lidi podržet. Poslední fáze by měla být 
smíření, ale je prokázáno, že ne každý se k té 
fázi dopracuje,“ vysvětluje odbornice. 
Funkce psychologa je v  takových 
situacích nezastupitelná. Jak ro-
diny, tak samotní pacienti by se 
neměli velmi psychicky vysilo-
vat tím, že se uzavřou do sebe 
a začnou se se svým osudem 
rvát sami. Profesionál, navíc 
člověk, který na  nich není 
příbuzensky nebo emočně 
závislý, jim může pomo-
ci určitým vhledem, jak 
tu situaci řešit, jak se k  ní 

Blanka Šestáková, vedoucí týmu klinických psychologů
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V   okénku pro příjem takzvaného bio-
logického materiálu se soustředí nej-
různější – punktáty, výtěry z krku, ran, 
vzorky moče i stolice, vše od pacien-

tů, u  nichž lékaři mají podezření na  nějakou 
infekci. Laborantky každý vzorek zapíší, přidě-
lí mu číslo a  podle oborů dodají do  jedné ze 
tří  moderních laboratoří. Když za  několik dní 
další pracovníci ústavu zjistí výsledky, jak se 
správně říká, odečtou je, vytisknou je, rozdělí 
podle klinik a  zaznamenají do  klinického in-
formačního systému.

Tomu však předchází řada úkonů. Mikrobiolo-
gie je obor, kde stále ještě převažuje manuální 
práce nad automatizovanou. Pomocníky jsou 
mimo jiné mikroskopy a nejrůznější kultivační 
půdy. „Je to dáno tím, že vzorky pro vyšetření jsou 
velmi různorodé a  bakterie jsou živé organismy 
s velmi vybíravým jazýčkem,“ představuje protiv-
níky MUDr. Tamara Bergerová, primářka ústavu. 
V laboratořích jsou na vzorky připravené v Pet-
riho miskách kultivační půdy, jejichž základem 
je agar. Podle toho, jaký materiál se kultivuje 
a  jaká bakterie je předmětem hledání 

Člověk žije v symbióze s bakteriemi, nejjednoduššími 
buněčnými organismy, od svých počátků. Některé mu 
prospívají, dokonce se bez nich neobejde, jiné mohou škodit 
a další  mohou zabíjet. Ty, které často způsobují těžké nemoci, 
odhalují lékaři v lochotínské části Ústavu mikrobiologie FN 
Plzeň. I když obvykle nejsou v přímém kontaktu s pacienty, 
výsledky jejich vyšetření často ovlivňují léčbu. 

Bakterie umí být nečekaně záludné
a zkoumání, má agarový základ nejrůznější pří-
měsi. „Naštěstí pryč už je čas, kdy se v nemocnici 
připravovaly veškeré kultivační půdy. Nyní naku-
pujeme téměř vše hotové, jen některé speciální 
půdy si připravujeme sami.“

Barvy to řeknou
Laborantky materiál na misky rozetřou a v ná-
sledujících dnech (původce tuberkulózy vy-
žaduje například až několikatýdenní kultivaci) 
zjišťují, zda a jaké se objevily kolonie bakterií.
K  dalšímu základnímu určení pomáhají bio-
chemické testy a takzvané Grammovo barvení, 
pokrytí určitými chemickými sloučeninami. 
Gramnegativní bakterie ve  tvaru tyčinek se 
zbarvují růžově a grampozitivní bakterie, které 
tvoří chuchvalce modře. „Například dostaneme 
vzorek tkáně nebo hnisu od  pacienta, který je 
operován, a  poté, co připravíme mikroskopický 
preparát, zjistíme podle barvy a  tvaru, o  jakou 
se pravděpodobně jedná bakterii, případně směs 
bakterií. Stafylokoky vytvářejí zpravidla typické 
modré hrozníčky, streptokoky modré řetízky, tzv. 
střevní tyčinky, a další bakterie jsou růžové.  Podle 
původu vzorku volíme sestavu kultivačních půd,“ 
ukazuje Tamara Bergerová jednu z misek a do-
plňuje, že pokud se objeví ve  vzorku bakterií 
víc druhů, musí se izolovat na různé půdy a pak 
určovat jedna po druhé. Pak se ještě seznámím 
se zlatým stafylokokem, který ani v  kolonii 
ovšem vůbec na pohled zlatý není.
Materiál se kultivuje ve  speciálních termosta-
tech většinou při běžné atmosféře a  teplotě 
lidského těla, to znamená kolem 36,5–37 °C. 
Některé bakterie však ke svému růstu vyžadují 
více kysličníku uhličitého, jiné si potrpí na an-
aerobní prostředí nebo jinou 
kultivační teplotu.  
Jinak se to má 
s  hemokul-
turami, to 

 Tamara Bergerová, primářka Ústavu mikrobiologie FN Plzeň
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znamená s krví od pacientů, kteří mají vysoké 
horečky, podezření na  sepsi. Do  jednotlivých 
otvorů speciálního přístroje vkládají laborantky 
lahvičky s  vzorky této krve označené přiděle-
ným kódem. „I tam je teplota lidského těla, pra-
videlně se protřepávají, aby se případným pato-
genním bakteriím dobře množilo. A když rostou, 
vytvářejí CO2. Každou lahvičku hlídá čidlo, a jak-
mile začne kysličník uhličitý narůstat, lahvička se 
rozbliká, že je pozitivní. Tehdy ji vyjmeme, udě-
láme mikroskopický preparát. Poté, co zjistíme, 
o jakou bakterii se jedná, informujeme ošetřující-
ho lékaře. Domlouváme se dále, zda nález odpo-
vídá  stavu tohoto pacienta nebo zda se nemůže 
jednat o  kontaminaci, zda pacient potřebuje an-
tibiotika, případně doporučíme i další vyšetření,“ 
zasvěcuje do  téměř detektivního pátrání pri-
mářka a na důkaz jejích slov se jedna z lahviček 
rozbliká a zapíská.

Léčí i škodí  
V  případě, že mikrobiologové odhalí při kul-
tivaci patogenní bakterie, následuje rovněž 
zkouška citlivosti na antibiotika. Vynález peni-
cilinu na  konci 20. let dvacátého století patří 
mezi nejvýznamnější lékařské objevy lidstva, 
zachránil miliony životů na celém světě a prá-
vem byl oceněn Nobelovou cenou. Antibiotika 
ničí baktérie, neumí však rozeznat ty takzvaně 
špatné od dobrých. Proto likvidují oboje a to je 

na  nich nebezpečné. Lidé si to 
stále neuvědomují, ale an-
tibiotika nepřemůžou viry, 
takže je vyžadují i  v  případě, 

že nemají bakteriální, ale viro-
vou infekci. Tehdy nepomohou 

a  ještě navíc jim zklikvidují přiro-
zené bakteriální osídlení například 

dýchacího nebo zažívacího traktu, sní-
ží imunitu a  tím zvýší možnost dalšího 

infekčního onemocnění. 
„Dalším rizikem při širokém a  nekontrolovaném 

použití antibiotik je jejich rezistence, tedy schop-
nost baktérií odolávat účinkům antibiotik,“ upo-
zorňuje Tamara Bergerová. „Je to totiž fenomén 
natolik nebezpečný, že se stal  předmětem zkou-
mání mnoha světových expertů. A  my máme to 
štěstí, že v  našem ústavu pracuje Ing.  Jaroslav 
Hrabák, Ph.D., mladý specialista, který si za  re-
lativně krátkou dobu vydobyl při hledání příčin 
rezistence antibiotik respekt u  mnoha starších 
a  zkušených kolegů, včetně zahraničních,“ vy-
zdvihuje primářka s  tím, že cílem pracovníků 
ústavu je nejen rozpoznávat mechanismus re-
zistence, hledat různé souvislosti jejího vzniku 
a šíření, ale současně hledat možnosti zmírnění 
jejího dopadu na osud pacientů. A k tomu jsou 
v nemocnici ty nejlepší podmínky. Pravda je, že 
skutečně řadě pacientů přestávají při bakteriál-
ní infekci běžná antibiotika pomáhat. Potom je 
třeba hledat taková, která si s  určitou bakterií 
v jejich organismu poradí. To se také děje v „ku-
chyni“ plzeňských mikrobiologů. O  vážnosti 
rezistence k  antibiotikům svědčí i  fakt, že Ev-
ropská unie vloni vyhlásila především na pod-
poru omezení antibiotik u  virových respirač-
ních onemocnění 1. evropský antibiotický den. 
Konal se 18. 11. 2008 a byl zaměřený na všech-
ny zájmové skupiny včetně laiků a bude se kaž-
doročně opakovat. 
Stejně tak byla rezistence k  antibiotikům jed-
nou z priorit našeho předsednictví v Evropské 
unii a při této příležitosti se Praha v dubnu stala 
dějištěm mezinárodní konference věnované 
této problematice. 

Spolupráce se účinně rozvíjí 
„Kromě vědeckých ambic se hlásíme k ryze prak-
tickým činnostem. V  uplynulých dvou letech 
jsme se zabývali projektem ABS International, 
který byl zahájen v Rakousku a týkal se zkvalit-
nění antibiotické kultury v  nemocnicích. V  Čes-
ké republice se k  němu kromě té naší přihlásilo 
dalších pět nemocnic s cílem kultivovat nástroje 

antibiotické politiky, tedy mimo jiné zkvalitnit 
dostupnost diagnostiky, sledovat spotřebu an-
tibiotik, zhotovit antibiotické listy, doporučit 
účinné postupy a vybudovat systém konzultan-
tů. Máme teď představu, jak krok za krokem po-
stupovat,“ dozvídám se. 
Ústav je rovněž osmým rokem zapojen do sys-
tému EARSS (The European Antimicrobial Re-
zistance Surveillance System), který sleduje 
rezistenci u  bakterií způsobujících invazivní 
infekci. „Máme možnost porovnat naše výsledky 
s jinými státy Evropy a bohužel se ukazuje, že pat-
říme  v rezistenci gramnegativních tyčinek k řadě 
antibiotik k těm nejhorším.“  
V  Ústavu mikrobiologie se díky svým zku-
šenostem mohli připravit  i  na  diagnostiku 
skutečných zabijáků. Hrozba smrtelných in-
fekcí vyvolaných kmeny Clostridium diffi  cile 
ribotyp O27, které byly zaznamenány nejpr-
ve na  severoamerickém kontinentu a  šíří se 
i v Evropě, vedla k založení pracovní skupiny, 
která se jimi zabývá. 
Pracují tady za přísných bezpečnostních opat-
ření zdravotní laborantky, sanitárky, lékaři, ale 
i  přírodovědci a  inženýři. „I  když samozřejmě 
musíme stále chodit odečítat do  laboratoří, da-
leko víc než v  minulosti komunikujeme s  jed-
notlivými úseky nemocnice, eventuálně jezdí-
me za  pacienty, například když v  noci přivezou 
nemocného s  podezřením na  meningokovou 

sepsi. Už to není svět sám pro sebe, ale otevřená 
spolupráce s  řadou pracovišť, často například 
s  Anesteziologicko-resuscitační klinikou,“ popi-
suje Tamara Bergerová.
Když se hovoří o  tom, že je v  nemocnici hos-
pitalizovaný pacient s  nějakou závažnou bak-
teriální infekcí, například meningokokem, 
pneumokokem, listerií či tuberkulózou, buďte 
si tedy jisti, že miniaturního a tolik záludného 
nepřítele objevili v laboratořích Ústavu mikro-
biologie v lochotínském areálu nemocnice. 

Text: Jana Kořínková, foto: Renata Jenšíková

Jana Hanzlíčková vyjímá hemokultivační 
lahvičku z analyzátoru BACTEC

Jaroslav Hrabák u laminárního boxu
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Vztah lékaře a pacienta 
nemusí být vždy ideální
Vztah lékaře 
s pacientem 
v 21. století byl ústředním 
tématem v pořadí již 
devátého sympozia 
pořádaného 
1. lékařskou fakultou 
Univerzity Karlovy v Praze, 
na jehož uspořádání se 
podílela Psychiatrická 
klinika FN Plzeň. Tímto 
tématem se v našem 
rozhovoru zabývá 
přednosta Psychiatrické 
kliniky doc. MUDr. Jiří 
Beran, CSc., který 
komunikaci budoucích 
lékařů s pacienty přednáší 
také medikům Lékařské 
fakulty UK v Plzni. 

Považujete toto téma skutečně za  aktuální?
Určitě. Vztah lékaře a  pacienta je v  současné 
době podrobován těžké zkoušce. Odráží stav 
naší společnosti, ve  které vzájemné vztahy 
mezi lidmi obecně nejsou zdaleka na  opti-
mální úrovni, spíše se zdá, že upadají. Jeden 
z důležitých  aspektů  těchto vztahů, respekt, 
degradoval v posledních letech na jakýsi „utili-
tární respekt“, kdy jednotlivec  respektuje dru-
hého pouze tehdy, když ho potřebuje. Když 
ho přestane potřebovat, a to platí i  ve vztahu 
k lékaři,  respekt se ze vztahu vytrácí .
Čím si to vysvětlujete?
Dříve byl například lékař uctíván nejen proto, 
co umí, ale i pro to, co ví. Dnes má přístup k vě-
domostem v podstatě každý, kdo ovládá práci 
s  internetem, a  vědomost jako taková tudíž 
ztrácí svou hodnotou. 
Neměl by však obdiv pacientů k lékařům růst 
díky tomu, s jak vyspělými přístroji pracují?
Naopak. V  laicky zjednodušeném pohledu 
může být lékař pouze tím, kdo technologii za-
pne a vypne. Dovednost léčit má v představách 
mnohých pacientů právě technologie sama. Pa-
cient se pak může domnívat, že lékař specialista 
při určitém úkonu vlastně není příliš důležitý, 
i když ve skutečnosti tomu tak vůbec není.

kové to „dobré vychování“, základní společen-
ský takt. Vidíme to například v ambulanci, kam 
přicházejí pacienti neupravení, v  pracovním 
oblečení, je vidět, že  návštěva lékaře pro ně 
nic neznamená. Ale nedostatky v  této oblas-
ti jsou ovšem na  obou stranách. Nemůžeme 
všechno svalovat jen na pacienta.   
Pokud se lékař dopustí určité chyby, měl by 
ji přiznat?
Je třeba říci, že na objem výkonů je počet zá-
važných chyb v medicínské praxi skutečně ve-
lice nízký. Ale když už se chyba stane, je lepší 
ji přiznat nežli skrývat. To vede u poškozeného 
pacienta k  domněnkám, že vzniklý omyl byl 
daleko větší než ve skutečnosti. Jeho nedůvě-
ra roste a  ochota naslouchat vysvětlení klesá. 
Určitě je vhodné, aby co nejdříve s pacientem 
hovořil výše postavený pracovník, vedoucí lé-
kař oddělení, primář, či přednosta kliniky a jako 
autorita i zkušený odborník se snažil věc citlivě 
a pravdivě vysvětlit. Pro méně zkušeného léka-
ře není řešení takové záležitosti vhodné. 
Jak by podle vašeho názoru měl lékař roz-
víjet své komunikační schopnosti ve vztahu 
k pacientům?
Je důležité, aby si lékař byl vědom, že tako-
vá dovednost nespadne z  nebe. Jako další 
dovednosti musí i  komunikační dovednost 
každý profesionál rozvíjet vlastním studiem, 
nejenom cestou pokusů a omylů. V současné 
době je produkce renomovaných nakladatel-
ství, která  tuto literaturu vydávají, obdivuhod-
ná a  nabídka titulů je velice široká. Vycházejí 
překlady kvalitních prací i české recenzované 
monografi e. Kdo se chce dozvědět co nej-
víc o  komunikaci mezi lékařem a  pacientem, 
o  úskalích v  této oblasti, může se vzdělávat 
a má z čeho.
Vychováváte budoucí lékaře. Pozorujete 
u  nich, že jsou si vědomi, jak je budování 
vztahu lékař–pacient důležité?  
S  výukou předmětů, které se k  této oblasti 
vztahují,  se u  nás na  fakultě začalo v  roce 
1990, je tedy za  námi již téměř dvacetileté 
úsilí. K tomu, aby výuka směřovala k co nej-
lepšímu výsledku, přispívají i  naše pravidel-
ná sympozia, jichž se účastní především vy-
učující, kteří mají tyto předměty na starosti, 
z  různých lékařských faktult České republi-
ky. Lékařskou veřejnost o  nich informujeme 
v  Časopisu lékařů českých. Studenti výuku 
předmětu lékařská psychologie berou roz-
hodně se zájmem. Spíš je pak otázkou, na-
kolik získané znalosti použijí v praxi a zda je 
realita dokonce nějak nedeformuje. My se 
bohužel setkáváme s  tím, že studenti kon-
frontují naše teorie s  tím, co vidí na  lékař-
ských pracovištích. To v  nich vzbuzuje jisté 
rozpaky a táží se, zdali vědomosti o budová-
ní vztahu lékaře s  pacientem vůbec použijí, 
když vidí, že praxe je jiná. A to je stav, který je 
ještě pořád třeba měnit.

Text: Jana Kořínková, Foto: Renata Jenšíková

Pacient podle vás nemá k  lékaři dostateč-
nou důvěru?
Jsem přesvědčen, že do vztahu lékař – pacient 
zasévá nedůvěru mimo jiné i  právní stránka 
medicíny. Zdá se dokonce, že jeden se bojí dru-
hého. Pacient se např. někdy obává, že lékař 
nějaký zákrok či  postup neprovedl správně. 
To samé platí ze strany lékaře, který pacienta 
podezřívá, že si bude správně vedenou  léčbu 
v něčem vykládat jako chybu, protože neplní 
pacientovo očekávání, a  bude ho třeba chtít 
žalovat. Z  toho důvodu je na  řadu diagnos-
tických a  terapeutických výkonů vypracován 
tzv. informovaný souhlas, dokument, který 
pacient podepisuje s tím, že souhlasí s určitou 
léčbou či vyšetřením a  bere na  vědomí kom-
plikace, které se mohou vyskytnout. Vzájem-
nou důvěru to ovšem neposiluje. 
Z čeho usuzujete, že pacient si lékaře dosta-
tečně neváží?
V  povědomí občana není správná představa 
o  tom, co je demokracie. V  naší geografi cké 
oblasti demokracie nemá náležitou tradici, 
a tak si ji leckdo může vykládat jednoduchým 
a  pohodlným způsobem, že demokracie dává 
každému možnost vůči druhému jednat, jak se 
mu zachce. Ale tak to není. Bohužel upadá ta-
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Patologie slouží především živým

Biopsie dominantou oboru
Šiklův patologicko-anatomický ústav se na-
chází v hlavních částech Fakultní nemocnice – 
na Borech i na Lochotíně, avšak obě části jsou 
vzájemně propojené. Kromě rutinního bioptic-
kého (vyšetření vzorku tkáně) a cytologického 
(vyšetření buněk) vyšetření provádí patologo-
vé vysoce specializovaná vyšetření. Jde zejmé-

Laici mají profesi patologa především spojenou s fi lmovými de-
tektivkami, v nichž lékař na pitevně lehce najde důkazy, které 
pomohou rychle dopadnout vraha. Patologové v celorepublikově 
i světově uznávaném Šiklově patologicko-anatomickém ústavu 
(ŠPAÚ), který je součástí FN Plzeň, se však takovými případy vůbec 
nezabývají. To přísluší oboru soudního lékařství. A autopsie, vy-
šetření mrtvého pacienta pitvou, tvoří jen zlomek jejich náročné 
činnosti. Hlavní je především diagnostika nejrůznějších onemoc-
nění ze vzorků tkání pro živé pacienty s cílem napomoci jejich co 
nejrychlejšímu uzdravení či výběru nejvhodnější léčby.

na o  biopsie jater, lymfatických uzlin a  kostní 
dřeně, systémových onemocnění ledvin, der-
matopatologie a  onkologických onemocnění. 
K  této diagnostice využívají imunohistoche-
mickou laboratoř, která patří k  absolutně nej-
větším v České republice.
Posuzování bioptických vzorků je dominantou 
oboru. Při biopsii odebírá chirurg, endoskopis-
ta, rentgenolog, či jiný specialista  (např. pod 

CT kontrolou) vzorek tkáně či orgánu a  poté 
jej zasílá na  pracoviště patologie. Patologové 
jej podrobí důkladnému rozboru a  výsledek 
zašlou ošetřujícímu lékaři. „Provádíme tak 
zcela zásadní rozhodnutí o  nemoci pacienta, 
například určujeme, zda má nádor, případně 
jaký typ. Od  naší diagnózy se v  převážné větši-
ně případů odvíjí léčba  nemocného,“ potvrzuje 
prof.  MUDr.  Ondřej Hes, Ph.D., vedoucí lékař 

lochotínské části ŠPAÚ, kde sídlí Oddělení spe-
ciální diagnostiky. K  vyšetřování tkání se po-
užívá nejmodernějších, technologicky velmi 
vyspělých a  nákladných metodik, jakými jsou 
imunohistochemie, molekulární genetika či 
elektronová mikroskopie.  
Skutečně  náročné a zodpovědné jsou pro pa-
tology i  laboratorní pracovníky peroperační 
biopsie. „Pokud přímo při operaci chirurgové, 

gynekologové či neurochirurgové objeví v  těle 
pacienta nádor nebo jiný nepatřičný útvar, ode-
šlou ihned vzorek k nám. My ho během několika 
minut velice speciální technologií zmrazíme, pro-
vedeme řez a připravíme preparát. Pod mikrosko-
pem ho musíme okamžitě přečíst a rozhodnout, 
o  jaký nález se jedná, a  vzápětí oznámit infor-
maci operatérovi. Ten pak podle našich závěrů 

Pracovníci Šiklova patologicko-anatomic-
kého ústavu ročně provedou cca 20  000 
bioptických vyšetření a  cca 1  000 cyto-
logických vyšetření, dále zhruba 2 500 
konzultaci, tzn. vzorků zaslaných z  jiných 
ústavů k potvrzení či stanovení diagnózy. 
Pitev je za toto období zhruba 800, indika-
ci k nim dávají kliniky nebo oddělení, kde 
pacient zemřel. Stává se tak tehdy, kdy je 
potřeba potvrdit diagnózu a následné lé-
čení nebo když je důvod úmrtí neznámý.  

pokračuje v operaci,“ vysvětluje Ondřej Hes. Při 
klasické metodě příprava takového vzorku trvá 
minimálně 24 hodin. Patolog si je vědom, že 
svým rozhodnutím ovlivňuje další postup ope-
race. Ví, že může stanovenou diagnózou zásad-
ně ovlivnit další pacientův život, když například 
rozhodne, že je nutný zvlášť invazivní zásah – 
amputace končetiny, prsu. „Není prostor na pře-
mítání: vím – nevím, anebo dám diferenciální 
diagnózu. Patolog si je vědom obrovské zodpo-
vědnosti a zároveň ví, že by svým omylem těžce 
poškodil pacienta a  způsobil velké komplikace 
celému operačnímu týmu,“ zdůrazňuje profesor 
Hes. Vzorky tkání ústav archivuje od roku 1952 
a i po několika desítkách let je lze znovu číst. 

Budoucnost patří genetice
Většinu práce patologů v  ŠPAÚ Lochotín tvo-
ří onkologická diagnostika – posuzují, zda se 
jedná o nádor, či nikoli. U nádorů pak stanovují 
jeho typ a prognózu, markery, rysy nádoru, kte-
ré lze ovlivnit následnou léčbou, protože tera-
peutických postupů je mnoho. „Laik je přesvěd-
čený, že rakovina je jedna jediná diagnóza a  liší 
se pouze tím, jaký orgán postihla. Ale tak tomu 
není. I  v  rámci jednoho orgánu existuje několik 
desítek, nebo dokonce několik  set nádorových 
jednotek, z nichž každá má jinou příčinu, chová 
se odlišně, a lze ji ovlivnit jinou léčbou. Obávám 
se, že i  když je pokrok v  medicíně velmi progre-
sivní, nikdy nebudou popsány všechny jednotky. 
Stále popisujeme nové, dělíme je na nejrůznější 
menší skupinky a zjišťujeme, že na ně lze jít léč-
bou jinak, než se dosud myslelo,“ konstatuje 
Ondřej Hes s tím, že onkologická léčba je bez 
diagnózy stanovené patologem prakticky ne-

Ondřej Hes při posuzování vzorků tkání u šestihlavého mikroskopu
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kde působí někteří ze špičkových specialistů 
ŠPAÚ, kteří mají krom rutinní práce i své zamě-
ření podle zájmu. Například sám Ondřej Hes 
se věnuje vzácným nádorům ledvin, za  velmi 
uznávaného odborníka v  oboru hematologie 
platí doc. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D., pro-
fesorka MUDr.  Alena Skálová, CSc., je světově 
uznávanou odbornicí na  nádory slinných žlaz 
a  doc.  MUDr.  Dmitry V. Kazakov, CSc., před-
stavuje absolutní světovou špičku v kožní pa-
tologii. „Kolega Kazakov nyní  píše knížku pro 
nejprestižnější vydavatelství lékařské  literatury 
Lippincott. Nikdo v naší republice dosud pro toto 
vydavatelství nenapsal odbornou knihu a rovněž 
v rámci celé Evropy je takových autorů málo. Veli-
ce si vážíme našeho přednosty profesora Michala 
Michala, světového specialisty na  onkologickou 
patologii a  zejména na  nádory měkkých tkání, 
který nás  v  naší práci a  odborném růstu  velmi 
podporuje,“ zdůrazňuje profesor Hes. Dlužno 
dodat, že patologové ŠPAÚ jsou ve své publi-
kační činnosti velice intenzivní. Jen za  loňský 
rok uveřejnili přes 40 článků v renomovaných 
medicínských časopisech s  impact factorem. 
Převyšují tak výrazně obvyklý průměr srovna-
telných pracovišť.
Svému oboru se věnují opravdu cele. Například 
sbírají vzácné léze (vzorky nádorů) z  celého 
světa. Shromáždili tak kromě archivovaných 
rutinních vzorků dalších více než 47 tisíc vzorků 
nádorů, které se vymykají těm běžným. „Jsou to 
často úplně nové nádorové jednotky. A  my mů-
žeme jejich studiem přijít na  nějakou vlastnost, 
která je důležitá pro dia gnostiku a  léčbu. Slouží 

možná. Hledání univerzálního léku na  rakovi-
nu je podle něho nesmyslné plýtvání silami. „Je 
ovšem známo, že každý nádor má jakýsi vypínač. 
Nevíme však dosud, kde ho hledat. Zatím umíme 
geneticky najít toto místo pouze u jediného, ještě 
ke všemu relativně vzácného nádoru zažívacího 
ústrojí,“ podotýká profesor Hes. Molekulární 
genetickou manipulaci považuje za směr, kte-
rým se bude lékařská věda rozvíjet. Proto také 
nabývá na  významu molekulárně-genetická 
laboratoř ústavu. Začala fungovat před deseti 
lety a nyní v ní působí čtyři genetici, nelékaři, 
kteří pomocí genetických vlastností pomáhají 
určovat vzácné druhy nádorů v případě, že jiné 
metody selhaly. 

Bakterie neunikne
Pracovníci ŠPAÚ rovněž pomáhají odhalit řadu 
zánětlivých onemocnění. Ještě před dvaceti 
roky byl žaludeční vřed velice svízelnou dia-
gnózou, která pacienta v tom nejnepříjemněj-
ším slova smyslu provázela dlouhá léta. „Vřed  
způsobuje kmen bakterií Helicobacter pylori, kte-
ré umíme poznat jen my. Pokud bakterii pomocí 
mikroskopu objevíme, pacient se vyléčí velmi 
rychle,“ potvrzuje Ondřej Hes. 
Specializací Šiklova ústavu je rovněž laboratoř 
neonatální patologie, která se zabývá výsky-
tem vrozených vývojových vad u plodů a jejich 
příčinami, čímž poskytuje cenné informace 
pro porodníky a neonatology. Ústav poskytuje 
také 24hodinový servis pro Transplantcentrum 
Plzeň, pro  které vyšetřuje štěpy tkání pro pří-
padné transplantace orgánů. 

Když je práce koníčkem
Patologové FN Plzeň drtivou většinu svého 
zkoumání a  posuzování provádějí klasickou 
metodou, tedy určováním vzorků mikrosko-
pickým posouzením. V  mnoha odvětvích své 
činnosti jsou jedineční v rámci České republiky 
a mají i světové renomé. „Říkáme si Spolek hob-
bystů,“ usmívá se vedoucí lékař ŠPAÚ Lochotín, 

k  naší vědecké práci a  zároveň k  porovnávání. 
Například v oblasti nádorů ledvin se nás už řadu 
let schází několik patologů z řady zemí. Na spo-
lečných akcích s  vzácnými vzorky z  této oblasti 
pracujeme, přicházíme na  nové vlastnosti a  vý-
sledky naší práce pak lze využít. Takové setkání, 
na  které přijely světové patologické kapacity, se 
uskutečnilo na podzim v Plzni a na Lipně,“ infor-
muje Ondřej Hes. Není divu, že kapacity z Šik-
lova patologicko-anatomického ústavu o radu 
žádají lékaři z celého světa.  

Text: Jana Kořínková, foto: Renata Jenšíková
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Nové přístrojové vybavení pro co 
nejrychlejší diagnostiku a  také 
transportní lůžka s kompletním pří-
strojovým vybavením pro pacienty 

ve vážném stavu – to je nejdůležitější část vy-
bavení, které nakoupila Fakultní nemocnice Pl-
zeň pro své Traumacentrum pro děti a dospělé 
pacienty díky dotaci z  Evropského fondu pro 
regionální rozvoj poskytnuté prostřednictvím 
Integrovaného operačního programu. Doplně-
ní vybavení pro Traumacentrum bylo hrazeno 
z 85 % díky evropské dotaci, zbylé prostředky 
získala fakultní nemocnice ze státního rozpoč-
tu. Celková hodnota pořízené techniky a vyba-
vení je 92,5 milionu korun.
Projekt označený jako „Modernizace a  obno-
va přístrojového vybavení Traumatologického 
centra FN Plzeň“ odstartoval v první polovině le-
tošního roku a s tímto kalendářním rokem bude 
ukončen. Jeho hlavním cílem je zlepšení podmí-
nek pro zajištění a monitorování vitálních funkcí 
pacientů při transportu, resuscitaci a intenzivní 
péči a zvýšení kvality a počtu zobrazovacích dia-
gnostických technologií. Cílem je rovněž obmě-
nit technicky a  morálně zastaralé zdravotnické 
vybavení a jeho sestavy pro zajištění standardní 
úrovně vybavení tohoto vysoce odborného pra-
coviště.
Nejdůležitějším posláním Traumacentra je 
péče o dětské a dospělé pacienty z celého Pl-
zeňského kraje, Karlovarského kraje a  přileh-
lých regionů, jejichž aktuální zdravotní stav 
– například zranění při dopravních nehodách 
(polytrauma), různých neštěstích či haváriích 
– vyžaduje poskytnutí kontinuální zdravot-
ní péče, diagnostické i  terapeutické, při život 
ohrožujících poraněních. Spádová oblast toto 
pracoviště představuje území obydlené více 
než jedním milionem obyvatel.
Traumacentrum pro děti a  dospělé pacienty 
je ve FN Plzeň koncipováno jako mezioborové 
pracoviště, jehož pilíře tvoří kliniky Anestezio-
logicko-resuscitační, Chirurgická a  Klinika or-
topedie a  traumatologie pohybového ústrojí, 
dále Neurochirurgické oddělení a  samozřej-
mě Klinika zobrazovacích metod. Na  činnost 
těchto medicínských oborů pak podle potřeby 
navazují svou specializací další odborná zdra-
votnická pracoviště v  rámci nemocnice – na-
příklad Stomatologická klinika, Dětská klinika, 
Urologická klinika či Oční klinika a další. Trau-
macentrum jako takové tedy nemá ve FN Plzeň 
vlastní prostory, ale je založeno právě na kon-
cepci spolupráce jednotlivých medicínských 
oborů a  jejich soustředění v  lochotínském 
areálu nemocnice. Pro pacienty je nesmírnou 
výhodou, že v případě potřeby máme v dosa-
hu okamžitě nejlepší odborníky přesně v tom 
oboru, který jejich zdravotní stav v danou chvíli 
vyžaduje. 
Vstupní branou pro pacienty, kteří vyžadují 
ošetření v  rámci mezioborového pracoviště 
Traumacentra, bývá nejčastěji urgentní příjem 

Renální onkocytom je nezhoubný nádor, který 
umí velmi věrně napodobit i ty nejzhoubnější 
karcinomy (v rámečku je imunohistochemické 
barvení s protilátkou proti CD31)

Laborantka připravuje vzorek pro čtení 
pod mikroskopem
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Traumacentrum pro děti a dospělé pacienty 
ve FN Plzeň získalo špičkové přístroje a vybavení
Emergency, jehož provoz a fungování zajišťuje 
Anesteziologicko-resuscitační klinika. Pacienti 
jsou přiváženi na  urgentní příjem buď Zdra-
votnickou záchrannou službou, nebo Leteckou 
záchranou službou. Dalšími vstupy do  Trau-
macentra jsou akutní ambulance Chirurgické 
kliniky a  Kliniky ortopedie a  traumatologie 
pohybového ústrojí. Nejčastěji bývají pacienty 
Traumacentra lidé zranění při různých neho-
dách a  neštěstích. K  akutnímu ošetření bylo 
přivezeno v  roce 2008 do  Fakultní nemocnice 
Plzeň více než 52 tisíc pacientů. V  rámci Trau-
macentra bylo hospitalizováno 4 304 pacientů, 
z nichž 2 565 bylo operováno. S polytraumatic-
kým poraněním (poranění nejméně dvou těles-
ných systémů, přičemž alespoň jeden systém je 
systémem vitálním) bylo hospitalizováno loni 
126 pacientů, přičemž v roce 2003 jich bylo 86. 
Náklady na  léčbu těchto pacientů s  polytrau-
matickým poraněním činily loni 143 milionů 
korun. Prostřednictvím Emergency bylo přijato 

do  nemocnice 1 262 pacientů. Více než třicet 
tisíc pacientů také prošlo přes ambulance chi-
rurgické a ortopedické.
V  rámci programu „Modernizace a  obnova pří-
strojového vybavení Traumatologického centra 

FN Plzeň“ získá FN Plzeň dvě stacionární RTG ski-
agrafi cká pracoviště s  přímou digitalizací umož-
ňující vyšetření pacientů s  mnohačetnými pora-
něními bez nutnosti polohování, RTG „C-rameno“ 

s trojrozměrným zobrazením v reál ném čase a ul-
trazvukový přístroj nejvyšší kvalitativní třídy. Další 
dva digitální pojízdné RTG skiagrafy poslouží pře-
devším pro nepohyblivé pacienty na jednotkách 
intenzivní péče (JIP), stejně jako šest nových po-
lohovacích lůžek s kompletním přístrojovým vy-
bavením pro JIP a šest kompletně vybavených re-
suscitačních lůžek. Pět transportních urgentních 
lehátek s  kompletním přístrojovým vybavením 
bude využíváno bezprostředně při příjmu a stabi-
lizaci traumatizovaných pacientů a jejich násled-
né přepravě na operační sály. 
Traumacentrum pro dospělé ve Fakultní nemoc-
nici Plzeň bylo zařazeno do  sítě čtrnácti Trau-
macenter v České republice v  roce 2003. O rok 
později získalo akreditaci čili odbornými společ-
nostmi a Ministerstvem zdravotnictví ČR uznaný 
statut také Traumacentum pro děti. Akreditace 
z roku 2007 umožňuje zajišťovat další vzdělávání 
lékařů pro traumatologická centra a vychovávat 
tak další specialisty v oboru.           (jen)

Doc. MUDr. Jiří Klečka, CSc., koordinátor Traumacentra pro děti a dospělé, u lůžka s pacientkou

Jeden z nových přístrojů, takzvané 
rentgenové C-rameno 
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1. Co považujete za největší úspěch 
Fakultní nemocnice Plzeň v uplynulých 
dvaceti letech? 
2. Jak vnímáte rozvoj svého oboru?  

Prim. MUDr. Vladimír Koza 
Primář Hematologicko-onkologického oddělení

1. FN v Plzni je v roce 
2009 neuvěřitelně 
se rozvíjející a  zá-
roveň ekonomicky 
prosperující nemoc-
nicí.  V  90. létech  to 
byla jedna z  nejvíce 
zadlužených nemoc-

nic v  ČR. Klobouk dolů.  Před 20 léty byla FN 
v  Plzni jakousi lepší LDN regionálního význa-
mu. Dnes zde působí řada vysoce profesionál-
ních, špičkově vybavených a  nadregionálně 
kompetitivních týmů. Klobouk dolů podruhé. 
Konečně podle podle nezávislých šetření je to 
nemocnice slušná. Ke  svým pacientům. Klo-
bouk dolů potřetí.
2. Jako zázrak. Z doby, kdy jsem v této nemoc-
nici začínal, žijí dnes dva nemocní s  akutní 
leukémií. S  chronickou žádný. Dnes jsou jich 
stovky. To samé platí pro jiné zhoubné nemoci 
krvetvorby. To vše jsem směl zažít za jeden pro-
fesní život. Ano, pokládám to za zázrak.

Doc. MUDr. Boris Kreuzberg
Přednosta Kliniky zobrazovacích metod 

1. Dvacet let je vel-
mi dlouhá doba, 
o  to delší, o  kolik 
bohatší, ale také slo-
žitější bylo uplynulé 
období. Byla to doba 
velké společenské 
transformace, také 

v oblasti zdravotnictví. Shrnu-li podstatné – to 
hlavní je, že FN přežila všechny otřesy, vlády 
i  ministry zdravotnictví jako vysoce prospe-
rující celek, který se navíc ještě velmi rychle 
vyvíjí v nemocnici srovnatelnou s velkými ne-
mocnicemi v západních zemích. A tento velký, 
v  mnoha směrech diverzifi kovaný celek dnes 
nejen roste a  neustále obohacuje své spek-
trum diagnostických i  léčebných metod, ale 
navíc není nijak zadlužený, naopak, na  konci 

dvacetileté periody vytváří i  zisk. A  je abso-
lutním pilířem zdravotnictví nejen pro občany 
našeho kraje, ale i krajů sousedících. V soula-
du s Lékařskou fakultou, jediným reprezentan-
tem Karlovy univerzity v našem kraji, připravu-
je nové lékaře a výukou zahraničních studentů 
šíří dobré jméno naší medicíny po celém světě.
2. Kdybych měl odpovědět stručně a  krát-
ce, tak jako pohádku.Vždyť když jsem začínal 
v oboru radiologie v roce 1974, byl náš obor za-
řazen mezi neatraktivní a kolegové se navzdo-
ry kratší pracovní době a delší dovolené o něj 
nezajímali. Navíc se i  báli ionizujícího záření. 
Měl jsem štěstí zažít tak obrovskou přemě-
nu oboru, že se opravdu nezdá být přílišným 
eufemismem nazvat ji pohádkovou. V  době, 
kdy jsem nastupoval, nebylo ani vyšetřování 
ultrazvukem, nebyla výpočetní tomografi e ani 
magnetická rezonance, ani intervenční radio-
logie. Vývoj oboru prodělal skutečně několik 
revolucí. Avšak převzetí těchto fi nančně vel-
mi náročných metod k nám trvalo delší dobu 
a  zrychlilo se teprve po  společenských změ-
nách v  devadesátých létech. Vzpomínám, jak 
jsem na stáži ve vídeňské největší univerzitní 
nemocnici AKH poprvé viděl vyšetřování mag-
netickou rezonancí. Netušil jsem, že o tři roky 
později bude rezonance instalována na  naší 
klinice. Obdobné je to i  s  jinými metodami. 
V současnosti jsme jednou z nejlépe vybave-
ných klinik v  České republice, bez nadsázky 
srovnatelnou s  klinikami na  západ od  nás 
a  stále se rozvíjející. A  již nejsme neatraktiv-
ní obor–naopak zájemců o práci na klinice je 
více, než můžeme přijmout.

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Primář Onkologického a radioterapeutického 
oddělení

1. Dvanáctileté pů-
sobení Ing. Jaroslavy 
Kunové ve funkci ře-
ditelky. 
2. Kdyby se všechny 
obory rozvíjely tak 
progresivně jako on-
kologie v posledních 

20 letech, operovali by dnes chirurgové všech-
ny nemocné z  domova z  obývacího pokoje 
na dálku roboticky. 

Fakultní nemocnice Plzeň patří k nejlepším 
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. 
Přednosta Chirurgické kliniky

1. Za největší úspěch 
FN považuji datum 
1. 1. 1998, kdy na-
stoupila do  vedení 
FN Ing. Jaroslava 
Kunová a ekonomic-
ké hospodaření ne-
mocnice nabývalo 

vzestupný trend směrem k současné ziskovos-
ti. Bez tohoto by se ve FN nedala dělat kvalitní 
medicína na špičkové úrovni.
2. Chirurgie, a  to zejména specializovaná chi-
rurgie, v posledních 20 letech dosáhla  
obrovského pokroku   s  jasným profi tem pro 
nemocného. Po  roce 1989 se otevřely velké 
možnosti, které česká chirurgie jednoznačně 
využila, a dnes   je plně srovnatelná s kvalitní-
mi zahraničními pracovišti. Stále více zasahují 
do chirurgických oborů sofi stikované technic-
ké přístroje umožňující vysoce komplikované 
operace, které by nebyly ještě před několika 
lety možné. Velmi pozitivní je, že se za posled-
ních 20 let významnou měrou snížila úmrtnost 
a  komplikace chirurgických výkonů na  zane-
dbatelnou mez. V  současnosti je i  průměrná 
ošetřovací doba chirurgického nemocného 
velmi krátká. Pro chirurgii   však právě v  době 
složitých chirurgických přístrojů a nástrojů pla-
tí více než kdy jindy to, že nic nenahradí lidský 
faktor, tj. kvalitního, vzdělaného chirurga, který 
na  operačním sále využívá nejen svou vroze-
nou zručnost, ale dovede ji skloubit s poslední-
mi vědními poznatky ve svém oboru. 

Bc. Andrea Mašínová, MBA
Náměstkyně ředitelky pro ošetřovatelskou péči

1. Fakultní nemoc-
nice v  Plzni se stala 
uznávaným speciali-
zovaným a superspe-
cializovaným zdra-
votnickým zařízením 
celorepublikového 
významu. Zároveň 

dospěla pod vedením ředitelky ing. Kunové mezi 
ekonomicky nejstabilnější, moderní zařízení 
svého druhu. Rozsáhlá výstavba nových, moder-
ních pavilonů a vznik mnoha odborných center 
je toho důkazem. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o největšího zaměstnavatele v kraji,  lze pociťovat 
i prvky stability a jistoty v dnešní nelehké době. 
2. Ošetřovatelství v  posledních letech, zejména 
po našem vstupu mezi země EU prodělalo nejvý-
raznější změny od konce II. světové války. Masivní 
rozvoj oboru, vysoká laťka standardizace tohoto 
oboru, specializace řady klinických oborů, nárůst 
kvalifi kačních předpokladů a  nezbytné vybave-

Před dvaceti lety došlo v naší zemi k převratným událostem, které 
nastartovaly přímo revoluční změny ve zdravotnictví. Fakultní 
nemocnice Plzeň je plně využila k nebývalému rozvoji většiny 
svých oborů. Požádali jsme proto některé z jejích vedoucích 
pracovníků o odpovědi na dvě anketní otázky:



 Naše nemocnice 15

nosti odborného nelékařského personálu doklá-
dají vysokou úroveň, srovnatelnou s  vyspělými 
západními státy. Ošetřovatelství se stalo zcela 
samostatným oborem, který nese prvky vědy, vý-
zkumu a vzdělávání v maximální možné šíři. Mo-
derní nelékaři jsou již v  řadě případů samostat-
nými nositeli výkonu a  plnohodnotně poskytují 
pacientům v maximální možné míře specializova-
nou zdravotní a preventivní péči.

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Přednosta I. interní kliniky

1. Pohledem zaměst-
nance FN mohu hod-
notit její vývoj od roku 
1993. Obecným, ale 
skutečným úspě-
chem FN je setrvalé 
zvyšování poskyto-
vané kvality a spektra 

léčebně-preventivní péče a  rozvoj jednotlivých 
oborů navzdory značně turbulentnímu ekono-
mickému i  politickému prostředí, neustále se 
měnícím legislativním úpravám, úhradovým vy-
hláškám apod. Nosnými pilíři současné moderní 
a v celoevropském měřítku konkurenceschopné 
FN jsou 1) dosažení ekonomicky zdravé instituce, 
2) stabilní, systematické vedení, 3) centralizace 
specializované péče do  lochotínského areálu, 
4) vysoké tempo technologického a  stavební-
ho rozvoje, 5) zavedení klinického informačního 
systému a 6) pochopitelně denní mravenčí práce 
všech zaměstnanců a jejich know-how. 
2. Podobně jako celá nemocnice i I. interní klinika 
prošla a stále prochází výrazným odborným vývo-
jem. Výčet dílčích úspěšných rozvojových progra-
mů jednotlivých podoborů kliniky by přesahoval 
vymezený  prostor. Klinika je integrací vysoce 
specializované léčebné péče (zejména v oborech 
kardiologie, nefrologie, intenzivní medicína, meta-
bolické choroby a diabetologie, gastroenterologie 
a  angiologie), výzkumu, superkonziliární a  vzdě-
lávací činnosti. Jsme výukovou akreditovanou 
základnou pro pregraduální i postgraduální vzdě-
lávání. Objem a  kvalita vědecko-výzkumné čin-
nosti I. interní kliniky zaujímá v dílčích oblastech 
prioritní postavení v  celorepublikovém měřítku. 
Na klinice působí řada osobností činných v národ-
ních i nadnárodních odborných fórech. Udržuje-
me četné aktivní formy mezinárodní spolupráce. 
Navzdory úzce profi lované specializované péči si 
klinika udržuje komplexní přístup k nemocnému. 

Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Diabetolog, I. interní klinika

1. Ve  FN Plzeň pra-
cuji již 30 let, po ce-
lou dobu na  interní 
klinice. Těžko  říci 
globálně,  jaký je 
největší úspěch  FN.   
Já považuji za  ob-
rovský úspěch, že 

si nemocnice vybudovala přední postavení 
mezi špickovými pracovišti nejen v  ČR, ale 
i ve světě, po stránce odborné, ekonomické 
i  výukové. Došlo k  velkému rozvoji inten-
zivní medicíny napříč všemi odbornostmi, 
k  vybudováni superspecializovaných tymů 
a ke zlepšení mezioborové spolupráce.
2. Zabývám se podoborem interny – diabe-
tologií. Za 30 let se počet pacientů s diabe-
tem zdvojnásobil a  v  současné době léčí-
me v  ČR 800  000 pacientů s  diabetem. Co 
se změnilo? Neuvěřitelně klesla úmrtnost 
plodů a  dětí diabetických matek, diabetici 
se selháním ledvin jsou dialyzováni a trans-
plantováni. Zrak diabetiků se daří chránit 
pomocí laserové fotokoagulace. Počet am-
putací ve  stehně a  pod kolenem  u  pacien-
tů s gangrénou nohy klesl o více než 50 %. 
Objevily se inzulinové pumpy, inzulinové 
dávkovače, kapesní přístroje k měření krev-
ní glukózy a kontinuální monitory glykémie 
z  podkoží. Tyto přístroje umožňují ambu-
lantní léčbu řady pacientů bez nutnosti 
častých návštěv lékaře. Za 30 let bylo obje-
veno několik nových lékových skupin, které 
prodlužují významně dobu trvání kvalitní-
ho života.

Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Primář Neonatolo-
gického oddělení
1. Největším úspě-
chem FN bylo do-
sažení pozitivní 
ekonomické bi-
lance, umožňující 
všestranný rozvoj 

nemocnice, zejména:
- finanční ohodnocení zdravotníků vedoucí 
ke stabilizaci personálu,
- rozvoj zdravotní péče, zavedení nových 
léčebných metod a léků atd.
- postupná centralizace oborů ve  FN Lo-
chotín, výstavba a zařízení nové porodni-
ce a neonatologie, onkologického pavilo-
nu atd. 
2. Neonatologie je mladý, dynamicky se roz-
víjející obor, který dosáhl v  Česku po  roce 
1989 pozoruhodných výsledků v  celosvě-
tovém srovnání. Například novorozenec-
ká úmrtnost klesla na  neuvěřitelně nízkou 
hodnotu 1,5 promile, která řadí Českou re-
publiku mezi deset států světa s  nejnižší 
novorozeneckou úmrtností. Neonatologic-
ké oddělení Fakultní nemocnice Plzeň má 
v  současnosti odpovídající prostorové dis-
pozice, stabilizovaný zdravotnický tým, mo-
derní přístrojové vybavení i  propracovaný 
know-how ve  formě několika desítek vlast-
ních, podrobně vypracovaných pracovních 
návodů a závazných postupů. To vše společ-
ně významnou měrou přispívá ke zmíněným 
úspěchům české neonatologie.

Doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc.
Přednostka Oční kliniky

1. Za největší úspěch 
považuji, že se fa-
kultní nemocnice  ze 
zadlužené průměr-
né nemocnice díky 
novému vedení od 
r. 1998 postupně sta-
la ekonomicky pro-

sperující fakultní nemocnicí, která má přístrojo-
vé vybavení a odborníky na evropské úrovni.
2. Rozvoj očního lékařství byl v posledních le-
tech velmi rychlý. A  to nejen v  přístrojovém 
vybavení (nové mikroskopy, ultrazvukové ope-
rační přístroje, lasery), ale i v nových diagnostic-
kých metodách a v nových  lécích. Došlo přede-
vším k rozvoji oční mikrochirurgie, v současné 
době dokonce tzv. mikroincizní chirurgie oka, 
tzn. operace oka co nejmenším řezem. Tím se 
zvětšila bezpečnost očních operací a dovoluje 
to i část mikrochirurgických operací oka prová-
dět ambulantně. To vše by však bez stabilního 
kvalitního zdravotnického týmu, který se neu-
stále vzdělává, zná současné novinky a trendy 
v oboru, nestačilo. A právě  tyto podmínky pro 
prudký rozvoj v našem oboru nám na naší klini-
ce umožnila již zmíněná ekonomická prosperi-
ta fakultní nemocnice. Naše klinika je tak v sou-
časné době velmi kvalitně přístrojově vybavená 
a pacienty léčí mladý dynamický tým lékařů.

 Josef Černý
Vedoucí odboru služeb

1. Ve FN Plzeň pracu-
ji 17 let. Úspěchem 
i  hlavní prioritou je 
zcela jistě ekonomic-
ká prosperita a  dlou-
hodobě stabilní hos-
podaření, zásluhou 
ředitelky ing. Kunové. 

2. Odbor služeb zahrnuje Oddělení léčebné vý-
živy a  stravování, Oddělení prádelny a  smluv-
ní úklidy. Považuji za  velký úspěch  úspěšné 
zvládnutí zrušení stravovacího provozu Bory 
a  převzetí zajišťovaných činností stravovacím 
provozem Lochotín v  roce 2001 i  skutečnost, 
že Oddělení léčebné výživy a stravování v roce 
2004 certifi kovalo řízení kvality podle EN ISO 
9001:2000. Přínosný je rovněž  rozvoj služeb 
smluvních úklidů – takřka na všech pracovištích 
FN je již úklid zajišťován dodavatelsky – v loň-
ském roce na  vlastní žádost zdravotnických 
provozů byl zajištěn smluvní úklid i na posled-
ních třech pracovištích, na  kterých jej do té 
doby vykonávali vlastní zaměstnanci.
Na pracovištích Oddělení prádelny i OLVaS je prů-
běžně podle fi nančních možností FN modernizo-
váno přístrojové vybavení. V  neposlední řadě si 
vážím toho, že v posledním roce na našem úseku 
došlo ke stabilizaci pracovních kolektivů.

Text: Jana Kořínková
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Kolem 6 800 hospitalizovaných pacien-
tů ročně, z nichž značná část postupu-
je velmi náročné operace. Průměrná 
doba 7,3 dne, kterou tu stráví, se řadí 

k nejkratším. Dalších více než 40 tisíc nemoc-
ných přichází ročně na ambulance. Pod touto 
velmi příznivou bilancí je podepsaná Chirur-
gická klinika FN Plzeň, která se právě před 
deseti lety přestěhovala z borského do locho-
tínského areálu. Za toto období si nejen vydo-
byla velmi silné místo mezi ostatními klinika-
mi Fakultní nemocnice Plzeň, ale zařadila se 
mezi svého druhu špičková česká pracoviště 
srovnatelná se světem.
S  přechodem do  nových prostor se tu na  za-
čátku nového století začala rozebíhat jaterní 
chirurgie. Dnes je šesti sty dosud provedenými 
operacemi jater tento obor na  prvním místě 
v republice. Chlubit se však tamní lékaři a zdra-
votnický personál mohou nejen počtem odo-
perovaných pacientů, z nichž řada je zahranič-
ních, ale i tím, že pět let přežívá po náročných 
operacích jater 36 procent nemocných, což je 
považováno za  velmi vysoké procento. „Za  to 
však vděčíme nejen chirurgům samotným, ale 
i spolupráci s onkologií a klinikou zobrazovacích 
metod,“ neopome-
ne zdůraznit Vladi-
slav Třeška s tím, že 
vývoj v této oblasti 
se v posledních le-
tech zásadně posu-
nul. Ještě před pěti 
roky byli pacienti 
s  neléčitelnými 
nádory jater od-
souzeni k  čekání 
na smrt.
Špičková je tu rov-
něž cévní chirurgie. 
Počtem 600 ope-
rací se řadí hned 
za  pražskou Ne-
mocnici Na Homol-
ce. „Velký pokrok 
umožnila v  tomto oboru endovaskulární léčba, 
při níž se uzávěry tepen opraví výztuží. Dnes tvoří 
tato život zachraňující procedura, při níž se nepo-
užívá skalpel, polovinu výkonů.“ Před třemi lety 
dokonce chirurgové ve spolupráci s kardiology 
zahájili program mimotělních operací břišní 
a  hrdní aorty. Těchto velmi náročních operací 
ročně provedou 5–7.
V rakovině tlustého střeva bohužel stále patří-
me na  špičku světového žebříčku. „Od  klasic-
kých operací jsme však přešli k  častému využití 
laparoskopické techniky. Dokážeme zároveň při 
operaci tlustého střeva odstranit metastázy v já-
trech, a pacient je tak ušetřen další operace,“ pod-
trhuje přednosta.

Plzeňská chirurgická klinika si rovněž velmi 
zdárně vede v transplantacích ledvin.  Kromě 
orgánů od  žijících dárců využívá rovněž jako 
dosud jediná v  republice  ledviny od  dárců, 
kterým již nebije srdce. „Tyto operace jsou sice 
náročnější a  nákladnější než od  dárců, kterým 
nefunguje mozek nebo ledvinu darují, ale je za-
chována srdeční činnost. Představují však šanci 
pro ty, kteří na  dárce ledviny čekají a  naživu je 
do té doby udržuje také fi nančně velmi náklad-
ná dialýza,“ uvádí přednosta kliniky Vladislav 
Třeška. V konečném efektu jsou tedy náklady 
srovnatelné. 
Tyto operace plzeňským chirurgům umožnil 
přístroj Perfusor, který za peníze z grantového 
programu nemocnice zakoupila před osmi lety. 
„Simuluje normální tělní prostředí, a  ledvina je 
proto na něj po odběru napojena do doby, než je 
pacient připraven na transplantaci, což je zhruba 
deset až patnáct hodin,“ vysvětluje přednosta. 
Ani po  náročné operaci, kdy je nemocnému 
nahrazena nefunkční ledvina novým orgá-
nem, není samozřejmě vyhráno. „Celé tři týdny 
je i  nová ledvina nefunkční a  odborníci z  nefro-
logie musí pacienta tímto náročným obdobím 
provést.“ Ve  většině případů však nový orgán 

naskočí. Ledviny od tak zvaného bijícího dárce 
začnou vyrábět moč prakticky okamžitě, jedno-
dušší je rovněž jejich zachování. Lidí, kteří čeka-
jí na transplantaci, je ale značné množství, pro 
ně je tedy možnost transplantace od  nebijích 
dárců velkou perspektivou. 
První transplantace ledvin provedli chirurgové 
plzeňské fakultní nemocnice v  roce 1971. Nyní 
jich ve  spolupráci s  nefrology a  internisty mají 
na svém kontě na třicet ročně, z toho 4–6 od ne-
bijích dárců. Pětileté přežití období, které je 
nejvíc rizikové, je 82procentní, což považuje Vla-
dislav Třeška za vynikající výsledek. „Navíc tito pa-
cienti poté mohou žít plnohodnotný život, dokonce 
mohou sportovat,“ uzavírá přednosta.               (koř)

Uplynulo deset velmi plodných let Nové sídlo onkologie roste
Kapacita 90 lůžek, špičkové přístrojové vy-
bavení a  rychlejší péče pro více pacientů 
s  onkologickými onemocněními – to jsou 
hlavní výhody moderního pavilonu, který 
od  loňského prosince vyrůstá v areálu Fa-
kultní nemocnice Plzeň. Dokončení se již 
dočkala hrubá stavba objektu – pacientům 
začne sloužit koncem příštího roku. Celko-

vé náklady, včetně vybavení zdravotnickou 
technikou, přesáhnou jednu miliardu ko-
run. Investorem je Ministerstvo zdravot-
nictví ČR a třetinou nákladů se podílí sama 
Fakultní nemocnice Plzeň. Stavbu provádí 
Skanska CZ. 
Fakultní nemocnice Plzeň má v  současné 
době jako jediné pracoviště v  Plzeňském 
a  Karlovarském kraji statut Komplexního 
onkologického centra uznaného Českou 
onkologickou společností a Ministerstvem 
zdravotnictví ČR. To je koncipováno jako 
mezioborové pracoviště, takže nemocnice 
může garantovat kvalitní a odbornou péči 
o pacienty s onkologickým onemocněním 
v plném rozsahu. Zajištěna je tedy kvalitní 
diagnostika, léčba chirurgická a  dále pak 
chemoterapií, radioterapií (ozařováním) 
i následná rehabilitace a ambulantní péče. 
„Stavba nového pavilonu pro onkologii je ne-
smírně potřebná. Každoročně zaregistrujeme 
více než dva tisíce nových pacientů s  nádoro-
vým onemocněním. Také proto zvýšíme kapa-
citu pracoviště o  jednu třetinu z  nynějších 65 
na 90 lůžek. Nemocné rovněž čeká mimořádně 
příjemné a komfortní prostředí, což je pro jejich 
psychickou pohodu velmi důležité,“ uvádí ředi-
telka FN Jaroslava Kunová. Výstavba nové on-
kologie stála již 248 milionů korun. Stavební 
část si vyžádá celkem 665 milionů korun, vy-
bavení přístroji bude stát 360 milionů korun. 
Objekt pavilonu bude mít tři podzemní a pět 
nadzemních podlaží. V podzemí budou zdra-
votnické provozy s diagnostickou a ozařovací 
technikou, například s rentgenem, lineárním 
urychlovačem či magnetickou rezonancí. 
V  nadzemních podlažích pak bude lůžková 
část. Zajímavostí je vybudování pěti pod-
zemních atrií s  pochozí střechou, kterými 
bude pronikat přirozené denní světlo do su-
terénů. Díky tomu bude i v podzemí možné 
využívat přirozené denní světlo.                   (red) 

Vladislav Třeška (uprostřed) při operaci
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ROK 2007
Vedoucí komise pro tvorbu standardů a sledování 
kvality pro dospělé se stala Mgr. Marie Blažková.
Začal se budovat nový tým odborníků tak, aby 
jednotliví členové komise zastupovali zároveň ur-
čité spektrum jednotlivých zdravotnických obo-
rů a byli to skutečně odborníci v daném směru.  
V roce 2007 se uskutečnily celkem čtyři schůzky. 
Standardní ošetřovatelské postupy (SOP) jsme 
začali zpracovávat podle nových požadavků 
a podle nejnovějších trendů v ošetřovatelství, aby 
se tak všechny dokumenty staly v praxi opravdu 
lehce a přehledně využitelné a pro zdravotnický 
personál byly skutečně přínosem.
Součástí SOP jsou také zpracovaná Kritéria 
k  auditu, podle kterých je možno vždy objek-
tivně zhodnotit skutečnou kvalitu poskytované 
ošetřovatelské péče. Každý standardní postup 
projde před svým zveřejněním rozsáhlou opo-
nenturou vybranými odborníky z řad sester, lé-
kařů a dalších profesionálů. Následně je defi ni-
tivně schválen náměstkyní pro ošetřovatelskou 
péči FN Plzeň, která je garantem všech vytvoře-
ných ošetřovatelských postupů.
V roce 2007 pracovaly v komisi tyto sestry:
Mgr.  Marie Blažková (Kardiochirurgie), Václa-
va Rottenbornová (Chirurgická klinika), Radka 
Doležalová (Dermatovenerologická klinika), Bc. 
Markéta Povová (Gynekologicko-porodnická 
klinika), Bc.  Pavlína Bendová (I. interní klinika), 
Bc.  Martina Šellingová (Neurologická klinika) 
a  Bc. Věra Kaslová (Klinika TRN). Závěrem roku 
se členkou komise stala Bc.  Martina Jiránková 

z Oddělení geriatrie, která nahradila Bc. Pavlínu 
Bendovou.
V roce 2008 vypracovala komise tyto standardní ošet-
řovatelské postupy: Ošetření nemocného s  bolestí, 
Propuštění a překlad pacienta a Příprava pacienta stan-
dardního oddělení na CT vyšetření. Kompletní činnost 
komise je zahrnuta ve výroční zprávě za rok 2007.

ROK 2008
Prvního zasedání komise v  tomto roce se zú-
častnila i  náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 
Bc. Andrea Mašínová, MBA, a byly stanoveny úko-
ly a termíny na tento rok. V týmu se opět několik 
členů vyměnilo – odešly Radka Doležalová a Vác-
lava Rottenbornová a  skupinu posílila Andrea 
Sedláčková, DiS., z  Chirurgické kliniky, Bc. Vladi-
míra Fremrová z Útvaru náměstkyně pro ošetřo-
vatelskou péči a  PhDr.  Jiří Frei z  Infekční kliniky. 
Vznikl velmi kvalitní pracovní kolektiv profesio-
nálů na opravdu výborné odborné úrovni. V roce 
2008 se uskutečnilo šest zasedání komise a byly 
zpracovány ošetřovatelské standardy s  tématy: 
Zajištění klidného spánku pacienta, Výživa paci-
enta a Postup při úmrtí pacienta ve FN. 

ROK 2009
V tomto roce pracovala komise ve složení členů: 
Mgr. Marie Blažková – vrchní sestra I. interní kli-
niky, Bc. Vladimíra Fremrová – Útvar náměstkyně 
pro ošetřovatelskou péči, Bc. Věra Kaslová – vše-
obecná sestra Kliniky TRN, Bc. Martina Šellingová 
– vrchní sestra Neurologické kliniky, Bc. Martina 
Jiránková – zástupkyně vrchní sestry Oddělení 

Sestry si samy určují postupy ošetřovatelské péče
V úsilí o zajištění kvalitní péče je nutné kvalitu péče a její poža-
dovanou úroveň nejprve defi novat, tj. stanovit, co je pokládáno 
za dobrou, standardní a kvalitní péči. Standard je přesně stanove-
ná optimální úroveň ošetřovatelské péče a jednotlivých činností, 
závazná pro všechny. Ve FN Plzeň pracuje několik skupin, které 
tyto standardní postupy tvoří. V následujícím textu je prezento-
vána činnost Komise pro tvorbu standardů pro dospělé.

geriatrie, Bc.  Markéta Hošková – staniční sestra 
na  Gynekologicko-porodnické klinice, PhDr.  Jiří 
Frei – vrchní sestra Infekční kliniky, Bc. Lucie Ča-
dová – staniční sestra na RTO, Bc. Markéta  Cihlá-
řová – vrchní sestra Chirurgického oddělení. 
V  roce 2009 byly zpracovány standardní ošet-
řovatelské postupy s  tématy: Podávání léků per 
os., Aplikace opiátů, Podávání léků i.m., s.c a  i.d. 
a Hygie na pacienta. Práce v komisi probíhá násle-
dujícím způsobem: počátkem roku si jednotliví 
členové rozeberou určená témata podle své od-
bornosti, zkušeností a  profesionálního zaměření. 
Zároveň si stanoví termíny zpracování a  dokon-
čení. Při zpracovávání jednotlivých témat samo-
zřejmě vzájemně problematiku konzultujeme, 
a  to jak na  zasedáních komise, tak i  operativně, 
prostřednictvím elektronické pošty či telefonátů. 
Po  základním zpracování daného tématu vždy 
rozešleme všem členům komise pracovní verzi 
a po připomínkování ji vrátíme zpět původnímu 
zpracovateli k  případným úpravám. Posuzujeme 
každý materiál z  hlediska oblasti ošetřovatelství, 
legislativy i etiky. Poté jej předáme ještě k oponen-
tuře určeným odborníkům. Teprve poté vzniká 
defi nitivní verze dokumentu, který se následně 
stává závazným pro všechny určené skupiny za-
městnanců FN. 
Systém zajišťování kvality ošetřovatelské péče 
ve FN Plzeň obsahuje nejen vypracování stan-
dardních postupů, ale i  další kroky na  úrovni 
jednotlivých ZOK. Monitorování skutečnosti 
a průběžné odstraňování  všech nesrovnalostí 
tak, aby praxe odpovídala stanovené a závazné 
úrovni. Příčiny rozporů mezi praxí a standardy 
jsou předmětem jednotlivých auditů, které se 
provádí na  základě stanovených kritérií. Tato 
kritéria by měla být splnitelná, měřitelná, po-
zorovatelná, jasná a logická.
Touto cestou děkujeme všem současným členům 
komise za jejich pilnou a skutečně odbornou prá-
ci na  vysoké úrovni nad rámec jejich běžných 
povinností, jejich nasazení, výdrž, skvělé nápady 
a mnoho času, který pro práci v komisi obětují.

Mgr. Marie Blažková a PhDr. Jiří Frei

Členky komise na obrázku, zleva doprava: Věra Kaslová, Martina Šellingová, Lucie Čadová, Jiří Frei, 
Marie Blažková, Markéta Cihlářová, Martina Jiránková, Markéta Hošková
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Pracovní výročí zaměstnanců FN Plzeň
BŘEZEN 2009 35 let
Eva Vodárková, Dětská klinika

25 let 
MUDr. Eva Dvořáková, I. interní klinika 
Ivan Bizub, Odbor údržby
Vlasta Bezděková, I. interní klinika
Marie Bémová, Klinika zobrazovacích metod
Marcela Brůhová, Obchodně-lékárenský odbor

20 let 
MUDr. Jana Vyskočilová, Klinika TRN
Hana Šiková, Klinika pracovního lékařství 

DUBEN 2009 40 let 
doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc., Gynekologicko-
-porodnická klinika

30 let 
Vladimíra Stejskalová, Ústav imunologie 
a alergologie 
Ladislava Dúbravčíková, Stomatologická klinika 
Gustav Bláha, Provozní odbor

25 let 
Kristina Voříšková, Anesteziologicko-resuscitační 
klinika
Jana Körnerová, Oddělení klinické dietologie
Věra Ondrušková, Radiodiagnostické oddělení 

20 let 
MUDr. Josef  Šimána, CSc., Chirurgické oddělení
MUDr. Eva Dortová, Neonatologické oddělení
Lenka Fantišová, Ústav klinické biochemie 
a hematologie
Ivana Medeová, Anesteziologicko-resuscitační klinika 
Jana Štíchová, Ekonomický odbor

KVĚTEN 2009 30 let
Milena Šuchmanová, Oddělení zdravotnického 
účtování a statistiky

25 let
Alena Korbelová, Ústav mikrobiologie
Věra Kolmanová, Chirurgická klinika
Bc. Věra  Boušová, Anesteziologicko-resuscitační 
klinika
Drahomíra Lešková, Oddělení klinické 
farmakologie
Bc. Helena Stejskalová, Klinika ORL

25 let – CDZ
Dana Kantová, Kardiochirurgické oddělení

20 let
Marta Macháčková, Geriatrické oddělení 
Pravoslava Hromasová, Odbor služeb – stravovací 
provoz 
Jaroslav Tichý, Obchodně-tecnický odbor
Yvetta Sedláčková, Hematologicko-onkologické 
oddělení
Jana Skopalíková, Dětská klinika

ČERVEN 2009 35 let 
Alena Volfová, II. interní klinika 
Anna Makrlíková, Stomatologická klinika

30 let
Bc. Věra Houdková, Gynekologicko-porodnická 
klinika

25 let
Anna Benedová, Oddělení nukleární medicíny
Marcela Bayerová, Ústav klinické biochemie 
a hematologie
PharmDr. Marie Srchová, Obchodně-lékárenský 
odbor

25 let - CDZ
MUDr. Lubomír Fictum, Anesteziologicko-resusci-
tační oddělení                                  

20 let
Petr Nováček, Oddělení nukleární medicíny – Bory 
Ludmila Fahnrichová, Radiodiagnostické oddělení 
RNDr. Jana Hanzlíčková, Ústav mikrobiologie

ČERVENEC 2009 40 let 
Jaroslava Vaicová, I. interní klinika 

35 let
Jaroslava Dvořáková, Chirurgická klinika
Hana Tučková, Dětská klinika

30 let
Marcela Hrádková, Oddělení centrálního příjmu
Božena Hlaváčová, I. interní klinika 
Eva Fajtová, Klinika zobrazovacích metod

25 let 
Jan Polta, Odbor údržby
Ilona Husníková, Hematologicko-onkologické 
oddělení 
Renata Michálková, Ústav klinické biochemie 
a hematologie
Pavlína Rainkeová, Klinika ortopedie 
a traumatologie pohybového ústrojí

20 let
Martina Chmelíková, Klinika ORL
Štěpánka Krňoulová, I. interní klinika
Lenka Suchá, I. interní klinika
Irena Rousová, Chirurgická klinika
Miroslava Mádrová, Chirurgická klinika
Jana Mastná, Oční klinika    

SRPEN 2009 40 let 
MUDr. Pavla Toufarová, Urologická klinika
Jiřina Kolářová, Oddělení centrálního příjmu
Karel Bezděk, Oddělení centrálního příjmu

35 let 
doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., Klinika zobrazo-
vacích metod 
MUDr. Helena Pittrová, Hematologicko-onkologic-
ké oddělení
MUDr. Jitka Tajblová, Onkologické a radioterapeu-
tické oddělení
Jana Škardová, Hematologicko-onkologické 
oddělení
Hana Jánská, Ústav klinické biochemie 
a hematologie
Jaroslava Hanzlová, Ústav soudního lékařství
Věra Scheinostová, Ústav klinické biochemie 
a hematologie
Zdeňka Bundová, Klinika ortopedie a traumatolo-
gie pohybového ústrojí
Petr Vojta, Interní oddělení

30 let
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., II. interní klinika
MUDr. Karel Smetana, Interní oddělení
MUDr. Miroslav Křížek, Ph.D., Interní oddělení
MUDr. Marie Šamanová, Ústav soudního lékařství
MUDr. Ivan Novák, I. interní klinika
MUDr. Vladislav Kříž, Anesteziologicko-resuscitační 
klinika
MUDr. Hana Vacovská, Neurologická klinika
MUDr. Vladimír Koza, Hematologicko-onkologické 
oddělení
Ing. Ivana Hupáková, Ústav klinické biochemie 
a hematologie
Jindra Melicharová, Klinika zobrazovacích metod
Bc. Lenka Fiedlerová, Oddělení epidemiologie
Jutta Chocholatá, Chirurgická klinika
Naděžda Plačková, I. interní klinika
Věra Žampová, Ústav mikrobiologie
Ludmila Žižková, Hematologicko-onkologické 
oddělení
Věra Beranová, Ústav mikrobiologie

Hana Vyšteinová, Gynekologicko-porodnická 
klinika

25 let
doc., MUDr. Petr Pazdiora, CSc., Oddělení 
epidemiologie
doc. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D., Dermatovene-
rologická klinika
MUDr. Jan Bulka, Radiodiagnostické oddělení
Eva Blažková, Anesteziologicko-resuscitační klinika
Jana Lukešová, II. interní klinika
Václava Pšenková, Urologická klinika
Ilona Šizlingová, Ústav klinické biochemie 
a hematologie
Dana Konopíková, Ústav klinické biochemie 
a hematologie
Marcela Kadlecová, Neurologická klinika
Věra Žižková, Ústav klinické biochemie 
a hematologie
Marie Trejbalová, Ústav klinické biochemie 
a hematologie
Věra Hošková, Ústav klinické biochemie a hemato-
logie
Dagmar Toušová, Stomatologická klinika
Miroslava Šenbauerová, I. interní klinika
Ivana Štádlerová, Psychiatrická klinika
Ludmila Milotová, Gynekologicko-porodnická 
klinika
Vladimíra Matasová, Gynekologicko-porodnická 
klinika

20 let 
MUDr. Tomáš Kural, Ph.D., Chirurgická klinika
Dagmar Schusterová, Dětská klinika 
Jaroslava Davídková, I. interní klinika
Alena Pechmanová, Transfuzní oddělení
Božena Kokošková, Onkologické a radioterapeutic-
ké oddělení
Dagmar Fillingerová, Chirurgické oddělení

ZÁŘÍ 2009 40 let 
MUDr. Václav Mašek, Stomatologická klinika

35 let 
Mgr. Eva Weinfurterová, Oddělení sociální péče
Jan Vavrůněk, I. interní klinika
Hana Čechová, Transfuzní oddělení
Jiřina Rajchlová, Transfuzní oddělení

30 let 
prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc., Gyne-
kologicko-porodnická klinika
MUDr. Růžena Herynková, Transfuzní oddělení
Irena  Vostrá, Radiodiagnostické oddělení
Viktorka Houdková, Odbor údržby

25 let
MUDr. Jiří Matějka, Ph.D., Klinika ortopedie a trau-
matologie pohybového ústrojí
MUDr. Hana Pittrová, Ústav klinické biochemie 
a hematologie
MUDr. Stanislav Machart, Anesteziologicko-resus-
citační klinika
MUDr. Jana Navrátilová, Hematologicko-onkolo-
gické oddělení
MUDr. Jana Kůsová, Klinika ORL
Květuše Vokounová, Ústav klinické biochemie 
a hematologie
Marie Nováková, Dětská klinika
Naděžda Trykarová, Chirurgická klinika
Ivana Korandová, Chirurgická klinika
Karel Loužek, Provozní odbor
Miloslava Farajzlová, Gynekologicko-porodnická 
klinika
Vladimíra Tolarová, Radiodiagnostické oddělení

20 let 
MUDr. Svatava Virtová, Infekční klinika
MUDr. Pavel Lavička, Neurochirurgické oddělení
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Zdroj: Oddělení personálního řízení a organizace, 
Dana Růžková 

* Jde o přehled zaměstnanců FN Plzeň, kteří dovršili 
pracovní výročí (celkové doby zaměstnání) 20 až 45 let 

odpracovaných ve FN Pleň.

MUDr. Libor Hradecký, Gynekologicko-porodnická 
klinika
MUDr. Václav Beránek, I. interní klinika
MUDr. Miloslava Hlaváčková, Klinika zobrazova-
cích metod
Ing. František Mouryc, Onkologické 
a radioterapeu tické oddělení
Jana Bauerová, Odbor služeb – prádelny
Jana Novotná, Ústav klinické biochemie 
a hematologie
Dagmar Heisová, Klinika zobrazovacích metod
Eva Šedivcová, Klinika zobrazovacích metod
Jana  Jašková, Urologická klinika
Martina Kopřivová, Ústav lékařské genetiky
Jarmila Červená, Hematologicko-onkologické 
oddělení

ŘÍJEN 2009 30 let 
Dagmar Pávková, Oddělení léčebné rehabilitace
Daniela Maršálková, Ekonomický odbor
Dagmar Jelínková, Gynekologicko-porodnická 
klinika

25 let 
MUDr. Jana Hanzlíková, Ústav imunologie 
a alergologie
MUDr. Pavel Šifalda, II. interní klinika
MUDr. Miloslav Pech, Interní oddělení
Jana  Skalová, Oddělení léčebné rehabilitace
Jiřina Blažková, Ústav mikrobiologie
Marion Mrázková, Anesteziologicko-resuscitační 
klinika
Petra Žižkovská, Oční klinika
Jaromíra Stehlíková, Chirurgická klinika

20 let
JUDr. Anna Havlíčková, Právní oddělení
MUDr. Jitka Audesová, Ústav mikrobiologie
Ing. Cseslawa Englerová, Ústav mikrobiologie
Ivana Ibermajerová, Oddělení centrálního příjmu
Stanislava Šlajerová, Oddělení centrální sterilizace 
Ludmila Častoralová, Obchodně-technický odbor 

LISTOPAD 2009 35 let
Bohumila Dědičová, I. interní klinika

30 let 
Ludmila Lukšová, Chirurgická klinika
Zuzana Legátová, Dětská klinika
Ivana Králová, Geriatrické oddělení

25 let 
Jindřiška Koutná, Radiodiagnostické oddělení
Věra Janoušková, Stomatologická klinika
Radislava Koppová, Provozní odbor

20 let
Bc. Václava Maříková, Klinika TRN
Ladislava Vybíralová, Útvar náměstka léčebně 
preventivní péče
Jana Fryčková, Ústav soudního lékařství
Ilona Šilhánková, Oddělení operačních sálů

PROSINEC 2009 35 let 
Bc. Věra Kaslová, Klinika TRN
Jana Polanská, Dermatovenerologická klinika

25 let 
Jana Fialová, Oddělení léčebné rehabilitace

20 let 
prof. MUDr. Alena Skálová, DrSc., Šiklův patologic-
ko-anatomický ústav
Kateřina Barešová, Klinika TRN
Miluše Procházková, Oddělení léčebné rehabilitace                  

LEDEN 2010 35 let 
Daria Richterová, Oddělení léčebné rehabilitace
Jaroslava Brožíková, Transfuzní oddělení
Vlasta Šusterová, Klinika ORL

30 let
Dana Tumová, Odbor služeb – prádelny
Zdeněk Kunc, Odbor údržby 

25 let
PhDr. Dana Zdeňková, Lékařská knihovna  
MUDr. Marta Zárybnická, Kardiochirurgie
Irena Strejcová, Provozní odbor
Josef Karvay, Oddělení operačních sálů
Zdeňka Vališová, Anesteziologicko-resuscitační 
klinika

20 let 
MUDr. Petr Zdeněk, I. interní klinika
MUDr. Hana Červenková, Klinika ortopedie 

a traumatologie pohybového ústrojí
MUDr. Petr Hrubý, Ústav soudního lékařství
Bc. Krasimir Vasilev, Onkologické 
a radioterapeutické oddělení 
Jaroslav Suda, Odbor údržby
Irena Podlenová, Hematologicko-onkologické oddělení

ÚNOR 2010 40 let 
Václav Klik, Odbor údržby                                       

35 let 
Jan Mader, Klinika TRN

30 let
Milena Zachardová, Onkologické 
a radioterapeutické oddělení

25 let 
Ludmila Volfová, Provozní odbor

20 let 
Marie Bufková, Transfuzní oddělení   
Jitka Maříková, Anesteziologicko-resuscitační 
oddělení
Miroslava Synková, Dermatovenerologická klinika
Drahomíra Králová, Klinika pracovního lékařství
Zuzana Dubská, Psychiatrická klinika

Významné životní jubileum, 60. narozeniny, 
oslavila v  polovině listopadu ředitelka Fakultní 
nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová. S osla-
vou narozenin byla spojena mimořádná porada 
přednostů klinik a  ústavů a  primářů jednotli-
vých oddělení a  dalších vedoucích pracovníků. 
Po skončení ofi ciální části následovaly gratulace 
a předávání květinových darů. Jako první 
blahopřál ředitelce náměstek léčebně pre-
ventivní péče MUDr. Jiří Poborský, který si 
připravil neformální projev. „Na  začátku 
loňského roku jsem společně s dalšími ná-
městky blahopřál paní ředitelce k desáté-
mu výročí ve  funkci ředitelky Fakultní ne-
mocnice Plzeň. Již tam jsem zmiňoval, že 
po celou dobu jejího šéfování vykazovala 
nemocnice pozitivní hospodářský výsle-
dek. Od té doby uplynuly necelé dva roky 
a  nemocnice se stala pod jejím vedením 
nejlépe hospodařící fakultní nemocnicí 
v  tuzemsku. Je obdivuhodné, že za  té-
měř dvanáct let, kdy jako ředitelka zažila 
třináct ministrů zdravotnictví a  několik 

Ředitelka nemocnice oslavila letos životní jubileum a spoustu dalších úspěchů,“ vyjmenoval Jiří Po-
borský a pokračoval v přátelském duchu: „Den, 
kdy se paní ředitelka narodila, je 320. dnem roku 
podle gregoriánského kalendáře a je také Mezi-
národním dnem tolerance. Ve  stejný den jako 
paní ředitelka, 16. listopadu, ale jiného roku se 
narodili například český básník Karel Hynek Má-
cha nebo Eliška Junková, automobilová závod-
nice, ovšem 16. listopadu 1893 byl také založen 

fotbalový klub Sparta Praha. Stejné kula-
tiny jako naše oslavenkyně si nedávno při-
pomněli také kulturista, herec a guvernér 
státu Kalifornie Arnold Schwarzenegger, 
stejné výročí má i zahájení výroby penici-
linu v Československu a také výroby dnes 
již světoznámých hodinek Prim v  Novém 
Městě nad Metují. Přejeme paní ředitel-
ce všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a  úspěchů, a  to jak v  osob-
ním životě, tak i pracovním a sportovním,“ 
uzavřel náměstek. Velkým koníčkem se 
v poslední době stal pro ředitelku nemoc-
nice Jaroslavu Kunovou golf. Dosažený 
handicap 23,6 ji řadí mezi středně vyrov-
nané amatérské golfové hráče.              (jen)

různých modelů fi nancování zdravotní péče, 
se jí podařilo rozvíjet prosperitu naší nemocni-
ce. Mohl bych vzpomenout úspěchy z  poslední 
doby – sloučení s bývalou Vojenskou nemocnicí, 
výstavbu a  vybavení sídla Gynekologicko-po-
rodnické kliniky a  Neonatologického odděle-
ní, zahájení výstavby nového sídla onkologie 

Ředitelce nemocnice Jaroslavě Kunové (vlevo) blahopřeje 
Renáta Říčařová 

Máme dva nové profesory
Dne 18. září 2009 jmenoval prezident repub-
liky Václav Klaus na slavnostním shromáždě-
ní v Karolinu doc. MUDr. Martina Matějoviče, 
Ph.D., profesorem pro obor vnitřní nemoci.
Počátkem letošního roku, dne 2. března 
2009, byl jmenován doc. MUDr. Ondřej Hes, 
Ph.D., profesorem pro obor patologie.
Oběma odborníkům blahopřejeme.
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