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Opět zlato na ledě
Rok se s rokem sešel a hasiči opět, již posedmé,
uspořádali prestižní novoroční turnaj v ledním
hokeji. Turnaje se zúčastnilo osm týmů. Tým Fakultní nemocnice Plzeň do turnaje nastupoval
z pozice loňského vítěze a byl favoritem. Zatím se
žádnému týmu nepovedlo vyhrát turnaj dvakrát,
a to byla pro nás výzva. Za tým fakultní nemocnice nastoupili David Šmíd, Miloš Eret, Martin
Dudáš, Miroslav Dolanský, Petr Balek, Petr Havránek, Luboš Hubsch, Martin Straka, Jiří Šindelář,
Martin Verner, Tomáš Krhounek, Lukáš Huňáček,
Richard Pradl, Sláva Takáč a David Čermák.
Turnaj se uskutečnil na zimním stadionu na Košutce.
Před rozlosováním jsme odevzdali putovní pohár pořadatelům. Celý rok jsme jej opatrovali v nemocnici.
Všech osm týmů se ve dvou základních skupinách
utkalo každý s každým. Hrálo se 2 x 15 minut čistého
času. Los byl pro nás nepříznivý. Nejprve jsme se museli utkat s týmem hasičů Plzeň-střed, s týmem KLH
Hamerníky a s favorizovaným týmem hasičů z Domažlic, což byl pro nás soupeř nejtěžší.
První utkání s týmem hasičů Plzeň-střed skončilo
se skóre 7:2. Naše góly vstřelili Šmíd dva, Straka,
Huňáček, Balek, Verner a Dudáš. Po pauze jsme
nastoupili k utkání proti Domažlickým. Oba týmy
začaly opatrně, bylo zjevné, že se bojí zbytečných
chyb. Soupeř podnikal nebezpečné výpady do našeho obranného pásma, převaha týmů se rychle
střídala. Skóre zůstalo 2:2. Poslední utkání v základní části bylo s KLH Hamerníky. Věděli jsme, že
potřebujeme vyhrát. Do utkání jsme nastoupili
plni elánu a touhy po vítězství. Měli jsme jasnou
převahu, nepouštěli jsme soupeře do větších akcí,
přesto jsme po první půli vedli pouze 2:0. O přestávce jsme si jasně řekli, že je třeba hrát více efektivně než na krásu, a tak jsme udělali. Výsledek byl
7:0. Do listiny střelců se zapsali Straka, Dudáš, Verner, Krhounek dvakrát, Huňáček a Havránek.
Poslední zápas ve skupině byl mezi hasičskými
týmy Domažlice vs. Plzeň-střed. Utkání skončilo
10:2, což nás poslalo do finále. Z výsledků z druhé
skupiny bylo jasné, že se bude opakovat loňská
situace a střetnou se týmy hasiči KOPIS (KOPIS –
Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru) a FN Plzeň. Souboj o první místo začal pro nás dobře. Hrálo se ve vysokém
tempu, bez nepřesností. Finálové utkání skončilo
výsledkem 2:5. Po roce jsme si společně zakřičeli
ve vítězné euforii: „Mistři, mistři...!“
Možnost získání zlatého hattricku bude pro náš tým
jistě ještě větší výzvou a motivací než letos. Budeme
si přát, aby se štěstí našeho týmu drželo, zranění se
nám vyhýbala, a za rok se dozvíme, jak si tým naší
nemocnice vedl v hokejovém turnaji roku 2013.
David Šmíd
Výsledky: 1. Fakultní nemocnice Plzeň, 2. Hasiči
KOPIS, 3. Hasiči Domažlice, 4. Hasiči Plzeň-Slovany, 5. Záchranná služba Plzeňského kraje, 6.
Hasiči Plzeň-střed, 7. KLH Hamerníky, 8. Hasiči
Plzeň-Košutka
Nejlepší střelec turnaje: Michal Vlček (hasiči
Domažlice)
Nejlepší brankář turnaje: Miroslav Dolanský
(FN Plzeň)
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Půlstoletí práce Infekční kliniky
Význam Infekční kliniky FN Plzeň, která je
jediným pracovištěm oboru infekčního lékařství v Plzeňském kraji a klinickým pracovištěm se spádovou oblastí téměř milion
obyvatel, je nesporný. Loni tomu bylo půlstoletí, kdy začalo fungovat. V roce 1961 byla
s 230 lůžky největší klinikou nemocnice.
Lékaři a zdravotnický personál se tehdy starali
o značný počet pacientů se spálami, tyfy a paratyfy, průjmovými onemocněními, septickými
stavy a neuroinfekcemi. Nyní dochází k úbytku průjmů způsobených salmonelami, avšak
přibývají kampylobakteriózy, virové gastroenteritidy, zejména rotavirové, ale i alimentární
intoxikace. „Péče o infekčně nemocné se, podobně jako v jiných evropských zemích, rozvíjí především v ambulantní sféře,“ říká přednosta kliniky
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Klasická dětská vyrážková onemocnění rovněž ubývají. Hospitalizovaní bývají jen pa
cienti např. s komplikacemi planých neštovic,
hnisavými záněty mozkových blan, virovými
záněty mozku, lymeskou boreliózou s postižením hlavových nervů a podobně. „Izolační
zaměření oboru se uplatňuje především u infekcí, které by mohly způsobit epidemie, dále
u infekcí nových a vysoce nebezpečných, např.
u pandemické chřipky,“ dodává Sedláček.
Infekční klinika má 50 lůžek, z nichž tři jsou
vyčleněna pro intenzivní péči nižšího stupně. „Každý rok je hospitalizováno více než 2000
nemocných všech věkových kategorií, včetně
dětí," informuje přednosta.

Prostory kliniky byly upraveny v duchu moderní medicíny. Klinika má devět nadstandardně vybavených pokojů, z nichž sedm je
na dětském oddělení a jsou určeny pro hospitalizaci matky s dítětem. Dva jednolůžkové
pokoje slouží dospělým. V ambulancích je
ošetřeno průměrně 15 000 pacientů za rok,
ve specializovaných poradnách jsou sledovány téměř 3 000 nemocných.
„Rozvoj oboru je spjat se zaváděním nových
a rozšiřováním stávajících diagnostických
metod mikrobiologických, virologických, bio
chemických, hematologických, genetických
a dalších. Profiluje se jako obor, který zasahuje
do mnoha dalších a spolupracuje s nimi,“ popisuje Dalibor Sedláček. S rozvojem cestování do epidemiologicky závažných oblastí se
stává nutností zabývat se u cestovatelů nejen prevencí, ale také diagnostikou a léčbou
onemocnění, získaných v exotických zemích.
Proto je významnou součástí kliniky i Centrum cestovní medicíny a Vakcinační centrum.
AIDS centrum bylo na klinice založeno v roce
1994. „Plzeňské AIDS centrum patří mezi nejvýznamnější v zemi. Nyní registrujeme více než
150 HIV pozitivních osob a zajišťujeme dispenzarizaci a léčbu přibližně 80 z nich. Léčba musí
splňovat hodně kritérií a má řadu vedlejších
účinků. Vybíráme tu nejvhodnější,“ zdůrazňuje přednosta. Dříve pacienti umírali velmi
rychle, teď je jejich onemocnění považováno
za chronické, ale zatím nevyléčitelné.
Text: Jana Kořínková

Rehabilitační pomůcka pomůže dětem
Kolenní motorovou dlahu v hodnotě 85 tisíc
korun věnoval nadační fond Kolečko Centru dětské traumatologie Fakultní nemocnice
Plzeň. Fond tímto darem pokračuje ve svém
dlouholetém úsilí pomáhat dětem postiženým
těžkým úrazem.
„Kolenní motorová dlaha je jedním ze základních
rehabilitačních prostředků, které patří do výbavy
traumacentra. Ať jsou poranění v oblasti kyčle,
stehna, kolene, bérce a hlezna léčena operačně, nebo bez operace, pacient zprvu nemůže
na končetinu pro bolest a nestabilitu zlomené
kosti došlapovat. V takové situaci rychle atrofují svaly, omezuje se rozsah pohybů v kloubech
a může hrozit žilní trombóza. Končetinu je možné uložit na dlahu, která díky motorovému pohonu končetinou pohybuje, krčí ji v koleni a kyčli
a opět natahuje,“ říká o zakoupeném přístroji
prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. lékařské fakulty UK při Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v Praze-Krči a zároveň
člen správní rady nadačního fondu Kolečko.

Součástí dlahy je také transportní vozík, na kterém se těžká pomůcka přiváží k lůžku pacienta.
Vedoucí lékař dětského oddělení Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Pavel Hořák
potvrzuje užitečnost daru: „Na našem pracovišti jsou ošetřováni pacienti s úrazy pohybového
aparátu a jejich včasná rehabilitace hraje důležitou roli v jejich navrácení do běžného života.
Nová motorová dlaha určená dětským pacientům tomuto úsilí značně napomáhá. Díky ní
nebudeme na našem oddělení muset využívat
přístrojů určených pro dospělé pacienty.“
Nadační fond Kolečko pomáhá dětem po těžkém úrazu. Dlouhodobě podporuje všech osm
Center dětské traumatologie v České republice, mezi něž už bylo rozděleno téměř 7 milionů
korun, použitých na nákup přístrojů, léčebných
pomůcek, vybavení a zútulnění prostředí.
(Na titulní straně vedoucí lékař dětského oddělení Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Pavel
Hořák ukazuje novou rehabilitační motodlahu.)

Děti s autismem vidí svět jinak než my
Autismem je podle odhadu
odborníků postiženo
jedno z tisíce dětí.
Aspergerovým syndromem,
což je podmnožina této
diagnózy, jedno ze dvou set.
V současnosti má dětská
ambulance Psychiatrické
kliniky FN Plzeň v péči 140
autistických dětí. Věnuje jim
velkou pozornost, a dosahuje
tak velmi dobrých výsledků
v jejich zapojení do života.

D

iagnóza autismu vznikla ve 40.
letech minulého století, kdy americký pedopsychiatr Leo Kanner
popsal jeho typické příznaky
u několika dětí. Název je případný. Pochází
z řeckého autos = sám. „Vlastní diagnóza však
tehdy šla do určitého zapomnění, zřejmě proto,
že klinický obraz je
obrovsky rozmanitý.
Symptomy jsou někdy více, někdy méně
patrné. Proto je nelze
zaškatulkovat,“ uvádí do problematiky
MUDr. Jitka Rumlová
z Psychiatrické kliniky FN Plzeň, která se
MUDr. Jitka Rumlová
těmto dětem systematicky věnuje.
Na výsluní se autismus dostal až téměř
o půl století později díky klinickým psychologům a pedopsychiatrům. „V roce 2000
byla v Praze založena APLA, což je asociace
pomáhající lidem s autismem, která též seznamuje běžnou populaci se světem autistů,
a tím se diagnóza dostala v České republice
do povědomí jak odborníků, tak i laické veřejnosti,“ doplňuje lékařka.
Většina populace se s tím, že nějaký autismus
existuje, a jak se může projevovat, setkala až
po uvedení filmu Rain Man. Dustin Hoffman
v něm věrně zobrazil nám nepochopitelný
svět autistů: jejich pro ostatní neadekvátní
reakce na změny, bizarní chování a pohyby,
rituály a takzvanou „robotickou“ řeč.

Autismus jako celoživotní ortel
Pod pojmem autismus se skrývá velká množina příznaků. Některé děti s autismem mají

Každé léto pořádá Psychiatrická klinika tábor pro děti s autismem. Zdravotníci pro ně připravují program plný dobrodružství a neobvyklých zážitků. Na snímku jsou zachyceny děti, které sledují ukázky
z výcviku policejních psů.

pouze mírné problémy, například nemají
rády změny. Jiné mohou mít agresivní nebo
sebezraňující chování, které může vyvrcholit
až sebevraždou. S autismem se často pojí také
hyperaktivita, porucha soustředění nebo naopak výrazná pasivita či negativismus.
„Dětský autismus musí splňovat tři základní
diagnostická kritéria, a to kvalitativní narušení
sociální interakce, narušení komunikace a poruchu představivosti. Pokud chybí jedno z kritérií,
jedná se o atypický autismus. Na samém okraji
a nejblíže k normě je Aspergerův syndrom, jehož
nositelé mají často vysokou inteligenci. Typickým příkladem této diagnózy je Albert Einstein,“
přibližuje Jitka Rumlová.
V současnosti neexistuje kauzální léčba autismu. Nejdůležitější je speciálně pedagogická péče a kognitivně behaviorální terapie.
Psychofarmaka představují doplňkovou intervenci pro ovlivňování některých problémových symptomů a řada dětí zavedení farmakoterapie nevyžaduje.
Jak potvrzuje Jitka Rumlová, velkým pomocníkem jsou v současnosti moderní léky. „V případě, že má dítě narušenou adaptaci, má své
rituály, bojí se jakékoli změny i tehdy, když se
rodina i pedagogové snaží dodržovat přiměřený
režim, s velice dobrým efektem podávám ve vel-

mi nízkých dávkách antidepresiva třetí generace blokující zpětné vychytávání serotoninu." Pokud je dítě abnormálně impulzivní, agresivní
vůči okolí, nebo se sebepoškozuje, nejčastěji
jsou podávána antipsychotika druhé generace. „V případě přidružené poruchy pozornosti
a aktivity jsou děti léčeny i na tyto příznaky. Přibližně jedna třetina autistů má epilepsii, proto
jsou rovněž v péči neurologů a berou antiepileptika. Dvě třetiny autistů mají mentální retardaci.
Dále se u nich často vyskytují oční vady, vrozené
genetické a metabolické vady, poruchy sluchu,
a proto jsou v péči řady dalších odborníků,“ informuje lékařka.
Většinou mají přecitlivělost na zvuky, ale
na druhé straně se u nich také často vyskytuje snížený práh pro rozvoj bolesti. „To může
být velmi nebezpečné, protože jestliže má dítě
například akutní apendicitidu, pocítí bolest až
v pozdní fázi, což je naprosto akutní stav. Proto je velmi důležité, aby i lékaři ostatních oborů
byli dostatečně informováni o autismu.“ Jitka
Rumlová je velmi ráda, že Psychiatrická klinika plzeňské fakultní nemocnice spolu s Lékařskou fakultou UK v Plzni loni již podruhé
uspořádaly seminář pro další specialisty s tématem autismu.
Pokračování na str. 11
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MUDr. Ilona Zedníková

Mamologická poradna ženám pomáhá
a dává naději na hodnotný život
Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen
v České republice. Počet pacientek každoročně stoupá, ale stále
méně z nich umírá. Pokud si žena najde bulku v prsu nebo objeví
jinou změnu, lékař ji zpravidla pošle na mamologické vyšetření.
Jeho výsledek může ženě obrátit život naruby. Získat zpět životní
vyrovnanost spolu s šancí na vyléčení jí pomáhá mamologická
poradna Chirurgické kliniky plzeňské fakultní nemocnice.
„Mamologická poradna je specializované pracoviště pro ženy, které mají problémy s prsy. Jakékoliv
bolesti, bulky v prsou, výtok z bradavky – to všechno řešíme,“ říká vedoucí lékařka mamologické
poradny Chirurgické kliniky FN Plzeň MUDr. Ilona Zedníková. „Ženy by měly přijít s doporučením
od praktického lékaře či gynekologa. My zajišťujeme další vyšetření a péči, i v případě, že nejde o nádor. Pacientky sledujeme i po skončení léčení. Zaměřujeme se i na mladší ženy s rodinnou dispozicí,
kdy jejich přímé příbuzné měly rakovinu prsu nebo
vaječníků,“ představuje činnost poradny.

Diagnóza: karcinom prsu
Ženě, která se ocitne v mamologické poradně,
lékař vyšetří poprsí. Obvykle následuje mamo-
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grafické rentgenové vyšetření, případně dojde
i na sonografické ultrazvukem.
V případě, že se potvrdí nádor prsu, lékař v poradně ženě vysvětlí, o jaké onemocnění jde,
a domluví se s ní na způsobu léčby. „Je to zvláštní vztah. Jejich onemocnění probíráme půl hodiny, tři čtvrtě hodiny. Neměly by mít pocit, že jsme
je odbyli, že jsme jim jen stroze oznámili diagnózu.
Důležité je, aby se ženy uklidnily, získaly k nám důvěru a naději, že se můžou vyléčit. Dnes karcinom
prsu neznamená smrt, dá se proti němu bojovat,“
ujišťuje šéfka mamologické poradny.
„Zkušenosti s pacientkami mám vesměs dobré,“
odpovídá na otázku, jak se ženy vyrovnávají
s diagnózou, která jim zásadně změní jejich
soukromý i pracovní život. „Ověřila jsem si, že

je lepší jim říct pravdu. Většinou se vypláčou, ale
další léčení už podstupují naprosto vyrovnané.
Nestává se, že by se některá z žen s novou situací nedokázala vyrovnat. Pokud by nastal opačný případ,
je připraven ženě pomoci náš klinický psycholog.“
Způsob, jak léčit nádor, se odvíjí především
od jeho velikosti. „Nádor nad pět centimetrů
zpravidla neoperujeme, ale ženy předáváme onkologům k chemoterapii či hormonální léčbě. Pacientce při ní podáváme léky v infuzích či tabletách, které útočí na nádorové buňky. Operujeme
až poté, co se nádor zmenší,“ říká lékařka s tím,
že ročně odoperují 100 až 150 pacientek.

Nepodceňovat prevenci
Rakovina prsu patří podle ní mezi nejlépe léčitelná onkologická onemocnění a vyhlídky
žen na návrat do normálního života se zvyšují
– také zásluhou modernější diagnostiky, jako
počítačová tomografie či magnetická rezonance, která vidí změny v prsu s přesností na milimetry. „Když se nádor zachytí v časném stadiu,
téměř sto procent pacientek má naději na úplné
vyléčení,“ tvrdí doktorka Zedníková a připomíná: „Není vzácností, že k nám pravidelně docházejí na kontroly ženy dvacet třicet let po operaci.
Ty už na nádorové onemocnění prsu nezemřou.“
K pokrokům v léčbě rakoviny prsu přispívají

nové chirurgické metody. Oproti minulosti šetrnější, méně bolestivé, znamenající menší zásah
do organismu. „Když před dvaceti lety přišla žena
s rakovinou prsu, lékaři jí ho vždy odebrali. V poslední době se naopak snažíme prs buď zachovat,
nebo se domluvíme na jeho plastické rekonstrukci, aby se ženy cítily dobře. S každou pacientkou
záležitost proberu individuálně a upozorním ji
na možná rizika,“ vysvětluje vedoucí poradny
s tím, že poslední slovo má pacientka. „I když
jí vysvětlím, že je z medicínského hlediska vhodné prs odstranit, ale ona trvá na jeho zachování,
musím její přání splnit,“ konstatuje doktorka
Zedníková s vědomím, že jde o citlivý problém
zasahující ženinu psychiku.
Rakovina prsu nejvíce ohrožuje ženy ve věku
od 50 do 65 let, jistotu ale nemají ani mladší
ročníky. „Bohužel čím dál častěji se nádor prsu
objevuje u dvacetiletých či třicetiletých žen. Je
to trend posledních let. Zatím neznáme přesnou
příčinu. Může to být dáno užíváním hormonů už
od mládí, zejména antikoncepce, ale vliv na vznik
rakoviny prsu není přímo prokázaný,“ míní Ilona
Zedníková. Připouští, že narušení křehké hormonální rovnováhy může pravděpodobnost
onemocnění zvýšit. Riziko násobí i uspěchaný
životní styl spojený se stresem. Některé ženy
mohou být náchylnější k agresivnímu onemocnění, pokud jím trpěly jejich matky a babičky.
Lékařka si pochvaluje, že informovanost o rakovi-

ně prsu je lepší než v minulosti. Ženy se více hlídají a častěji vyhledávají svého praktického lékaře.
Jak připomíná, ženy od 45 let mají jednou za dva
roky nárok na bezplatné preventivní mamografické vyšetření prsu. „Stále platí, že nejúčinnější
zbraní proti rakovině je prevence,“ zdůrazňuje.

Za úspěchem je tvrdá práce
Doktorka Zedníková pracuje v plzeňské mamologické poradně šestým rokem. Vloni v červnu
nastoupila do jejího čela, aby vystřídala kolegyni MUDr. Boženu Sůvovou. „Je to velká změna,
když odejde někdo, kdo poradnu vedl čtyřicet let.
Doktorka Sůvová pracovala s obrovskou energií
a její zásluhou si získala poradna mezi pacientkami výborné jméno,“ připomíná Ilona Zedníková.
Mamologická poradna se stala součástí jejího
života, která si vyžaduje plné nasazení, víc než
jen osm hodin denně. „Zabírá mi v rámci mého
povolání chirurga hodně času. Jako lékařka Chirurgické kliniky chodím na vizity, jsem na operačním sále a kromě toho vyučuji mediky. Takže práce je opravdu hodně. Poradna není jen o tom, že
v devět hodin přijdu a ve třináct odejdu. Většinou
jsem v nemocnici o hodinu dříve a kontroluji výsledky všech vyšetření, na která pacientky pošlu.
Když zjistím, že jde o patologický nález, musím
ženy obvolat nebo jim napsat, abychom se dohodly na další léčbě. Nejde jen o vlastní vyšetření
žen v poradně, hodně práce je okolo. Někdy si ji

musím vzít domů a dělat po nocích. Myslím, že se
mi daří všechno skloubit,“ je přesvědčena nová
šéfka mamologie.

Vstřícnost, přátelskost
a profesionalita
Doktorka Zedníková chce pro pacientky poradny vstřícné a přátelské prostředí se špičkovými odborníky. Jak připomíná, o úspěchu
léčby rozhoduje spolupráce mezi jednotlivými
obory. Ta zatím nefungovala podle jejích představ. „Léčba žen s nádorovým onemocněním
prsu je komplexní, není to jen o tom, že odstraníme nádor. Podmínkou efektivní léčby je, aby spolu úzce spolupracovali chirurg, onkolog, radio
diagnostik, psycholog, ale taky plastický chirurg
nebo rehabilitační pracovník,“ vysvětluje lékařka
a připomíná nutnost kvalitního sebevzdělávání lékařů. Ráda by rozšířila svůj tým v poradně.
„Zatím se staráme o každodenní chod ve dvou,
ale jako optimální vidím, aby nás v poradně bylo
více. Musíme zajistit léčbu čím dál většímu počtu
pacientek. Navštěvují nás ženy nejen z Plzeňského či Karlovarského kraje, ale také z Prahy a dalších míst z celé republiky,“ pochvaluje si.
Podle Ilony Zedníkové je to důkazem kvality
plzeňské mamologie: „Poradna vždy fungovala
dobře a budu dělat všechno pro to, aby sloužila
ke spokojenosti žen i nadále.“
Text: Pavel Ilek

Snažím se být upřímná, i když je to někdy těžké
V mamologické poradně působí MUDr. Ilona Zedníková, lékařka Chirurgické kliniky plzeňské fakultní nemocnice, od roku 2005. Od loňska stojí v jejím
čele. Na první pohled prozradí tvář mladé ženy klid
a vyrovnanost. Přestože má za sebou noční službu, odpovídá pohotově a se zaujetím. „V rodině
žádného lékaře nemáme. Vlastně nevím, kde se to
ve mně vzalo,“ reaguje na otázku, co ji přivedlo k lékařskému povolání. „Už jako čtyřletá jsem prohlašovala, že budu doktorka. A u toho zůstalo, i když
byla později období, kdy jsem chtěla být kadeřnice
či kosmetička, takové ty holčičí záležitosti. Na gymnáziu jsem měla jasno: půjdu na medicínu. To se mi
podařilo,“ říká lékařka.
Už při studiu na Lékařské fakultě v Plzni se Ilona Zedníková rozhodla pro chirurgii. Když byla
na praxi v nemocnici, zjistila, že touží pracovat
rukama, operovat. „Chirurgie mě nadchla. Je
hodně náročná, i tím, že máme hodně služeb.
Pořád mě moc baví se vším všudy, co k ní patří,“
říká s tím, že se jí splnilo i přání učit na lékařské
fakultě. „Nejdůležitější pro mě je, aby lidé měli
pocit, že je léčí člověk, který jim rozumí a který se
jim věnuje. Nejsem typ, že bych potřebovala být
docentka, hlavní je být dobrá lékařka,“ vyznává
se mladá Plzeňanka, která nastoupila do fakultní nemocnice v roce 2002.
Chirurgie je doménou mužů a ti ji přijali jako čer-

stvě vystudovanou lékařku bez problémů. „Žena
se musí vždycky snažit být lepší než muž,“ připouští s úsměvem. „Je pravda, že ne každá žena
může dělat chirurgii. Toto povolání přináší velké
psychické vypětí a vyžaduje fyzickou sílu. Tu naštěstí mám, takže zvládnu operaci stejně jako
muž,“ říká Ilona Zedníková a dodává: „V tom je
chirurgie jiná než interní obory“.
Mrzí ji, že v porovnání se světem u nás medicína
obnáší hodně papírování, vyplňování různých
formulářů či psaní různých hlášení. Lékaři pak
prý chybí čas zajít za pacienty, v klidu si s nimi
promluvit. „Bohužel, papíry nás pohlcují,“ posteskne si. Na druhou stranu pečlivé vedení zdravotní dokumentace pacientů a evidence všech
výkonů jsou součástí lékařovy práce, která je
důležitá pro diagnosticko-terapeutický proces
a jsou též nezbytné pro plátce zdravotní péče –
zdravotní pojišťovny.
Jak Ilona Zedníková přiznává, práce chirurga
v mamologické poradně vyžaduje kromě odborných znalostí i něco navíc. Umět komunikovat
s pacientkami postiženými nádorem prsu, nejčastějším ženským onkologickým onemocněním. Očekávají od lékaře radu, jak se vyrovnat
s nemocí.
„Musíte být dobrý psycholog, snažit se vcítit do jejich
nelehké situace, dávat do vztahu empatii. Když se že-

nami probírám jejich problémy, mám to v hlavě, nosím si je domů, přemýšlím o nich. Připadám si někdy
vyčerpaná,“ svěřuje se. „Mám ale radost, když vidím,
jak jsou po operaci zahojené, vracejí se do normálního života, chodí do zaměstnání. Těší nás, že výsledky
léčení jsou dobré a že má naše práce smysl,“ vypráví
s uspokojením lékařka.
Životní energii Ilona Zedníková získává hlavně
od svého pětiletého syna. „Po práci se mu stoprocentně věnuji, dobíjí mě dostatečně. Mám štěstí
na dobré vztahy v rodině. Díky pomoci manžela
můžu vykonávat své povolání. Jsem mu za to
vděčná,“ svěřuje se sympatická lékařka s tím, že
skloubit časově náročnou profesi lékařky s rodinou se jí daří. Najde si čas i pro sebe. „Hodně pro
mě znamenají přátelé. Jezdím na kole, plavu a lyžuji, přestože nejsem žádný vrcholový sportovec.
Nechci zanedbávat ani kulturu,“ dodává.
Nad mojí otázkou, co je jejím životním krédem,
čeho si v životě nejvíc cení, nezaváhá: „Určitě je
to upřímnost, i když se někdy může člověku vymstít. Nemám ráda lidi, kteří jen slibují. Vážím si
přímého jednání,“ odpovídá bez váhání. A zda
si dokáže představit svůj život bez nemocnice?
„Přiznám se, že bych nemohla opustit své povolání a dělat něco jiného. Svého rozhodnutí být
lékařkou nelituji,“ říká přesvědčeně.
Text: Pavel Ilek
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Taťjana Petráňová chodí do práce stále velmi ráda
To, že Psychiatrickou kliniku, kde působí už pěknou řádku let,
miluje, je na primářce MUDr. Taťjaně Petráňové na první pohled
vidět. A přitom se k tomuto oboru dostala více méně náhodou.
Její životní příběh se totiž, jak už to bylo na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let časté, pořádně zašmodrchal.

J

eště v době studií se medička Taťjana
provdala za Mojmíra Petráně, uznávaného vědce a vynálezce, který byl dlouholetým přednostou Fyzikálního ústavu Lékařské fakulty v Plzni. Z tohoto postu byl však
z politických důvodů sesazen. „Ani já jsem neměla kádrový materiál právě reprezentativní. Původně jsem si představovala, protože jsem jako
studentka pracovala na biochemii u profesora
Habrmana, že ze mne také bude vědec. Když jsem
však ukončila studia, bylo zřejmé, že bychom se
s manželem jednoho dne mohli octnout bez místa oba,“ popisuje primářka Petráňová. Rozhodla
se proto tehdy, že se bude věnovat praktické
medicíně, a mezi obory, o kterých uvažovala,
zvítězila psychiatrie. Jedním z důvodů byla jistě skutečnost, že její strýc působil jako primář
na psychiatrii liberecké nemocnice a do oboru
svou neteř při návštěvách zasvěcoval. „A druhým důvodem možná bylo to, že mám slabost
pro lidské příběhy, jsem na ně dodnes upřímně
zvědavá, a to jde k psychiatrii dobře,“ přiznává.

Klikatá profesní cesta
Nejdříve měla nastoupit na psychiatrickou praxi
v tehdejší Vojenské nemocnici v Plzni, to se však
nelíbilo vojenské kontrarozvědce. Takže přijala
místo v Psychiatrické léčebně Dobřany, kde pracovala tři roky, až do mateřské dovolené. Poté
se stala kmenovou lékařkou plzeňské fakultní
nemocnice. „Tehdy mne vedoucí kádrového útvaru vzal nejprve na dobu určitou. Když jsem svým
způsobem vytrhla nemocnici trn z paty, protože
jsem rok pracovala na Neurologické klinice, kde
v té době měli málo lékařů, smlouvu mi prodloužili
na dobu neurčitou,“ vzpomíná Taťjana Petráňová.
K druhé atestaci také neměla cestu přímočarou.
Dlouho nedostala k přihlášce posvěcení. „Ale
pak se na mne zase štěstí usmálo, protože nikdo
neměl zájem dělat ordináře pro protialkoholní
a protitoxikomanskou péči. Tento podobor nebyl
nikterak atraktivní. Takže když jsem ho převzala,
dostala jsem k druhé atestaci povolení,“ usmívá
se. V této funkci pracovala až do roku 1991, kdy
ji nový přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň
doc. MUDr. Václav Mikota požádal, aby mu dělala zástupce pro lékařskou péči, a v této funkci
působí Taťjana Petráňová dodnes.

Nový pohled na obor
Za čtyři desítky let v oboru byla primářka Petráňová součástí jeho obrovského rozmachu.
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ná, že pod vedením současného přednosty,
doc. MUDr. Jiřího Berana, CSc., se moderní
metody slibně rozvíjejí. Oceňuje, že dnes už
se lidé tolik nebojí jít při svých psychických
potížích k psychiatrovi, a že se opravdu začíná
měnit obecný postoj k duševně nemocnému,
zejména pokud se jedná o diagnózy, jako jsou
neurotické poruchy či deprese.
Když Taťjana Petráňová řekne, že dodnes chodí velmi ráda do práce, tak jí to věřte. Ostatně
je to na ní na první pohled vidět. „Vždycky když
na naši kliniku přijdu, mám takový fajn pocit. Jako
že jsem přišla domů. Víte, my jsme tady až na mimořádné výjimky vždycky měli moc dobrou partu
lékařů. Toho já si neobyčejně vážím,“ potvrzuje.

Skloubit práci i rodinu

MUDr. Taťjana Petráňová

Hlavní velká změna nastala podle ní v několika
aspektech. Především se změnil přístup k léčbě
psychických potíží a nemocí.
Zatímco dříve lékaři v podstatě pacientům
pouze podávali léky, s novým přednostou Václavem Mikotou, který měl to štěstí vyučit se psychoterapeutem a psychoanalytikem a při tom
zůstat psychiatrem, se na všech odděleních
postupně zaváděl psychoterapeutický režim.
„Kompletně jsme v tomto smyslu rekonstruovali
celou kliniku. Vybudovali jsme denní stacionář
pro neurotické pacienty, postupně se v souvislosti s psychoterapeutickým režimem konstituoval i systém protialkoholní a protitoxikomanské
péče, vznikla detoxikační jednotka. Bylo hezké
u toho být,“ svěřuje se Taťjana Petráňová.
Za druhou velkou změnu v psychiatrické léčbě
považuje skutečnost, že se po roce 1989 objevilo velké množství léků, které měla stejně jako
ostatní české kliniky ta plzeňská rovněž k dispozici, takže úroveň psychiatrie ve FN Plzeň je
nyní srovnatelná se světem.
„Obrovsky se rovněž rozšířily možnosti dalšího
vzdělávání psychiatrů, ať v oblasti farmako-,
nebo psychoterapie. Já jsem se vlastně v psychoterapii vzdělávala za starého režimu, více méně
tajně. Řadu seminářů jsme měli na pokoutních
místech, v bytech, a i když během 80. let došlo k určitému uvolnění, vedení nerado vidělo,
když jsme psychoterapeutické metody aplikovali,“ znovu porovnává primářka. Je spokoje-

Jako každá lékařka to neměla lehké, když
chtěla skloubit práci a rodinu. Její manžel
prof. MUDr. Mojmír Petráň patří mezi nejvýznamnější české vědce a vynálezce. Do historie
světové vědy se zapsal v sedmdesátých letech
20. století vynálezem konfokálního mikroskopu s dvojitým řádkováním, který znamenal
převrat v mikroskopických technikách a přispěl
k bouřlivému rozvoji molekulární buněčné biologie. Těžko od něj mohla očekávat, že se bude
výrazně podílet na chodu domácnosti.
„Přiznávám, že s rodinou jsem to nepřeháněla.
I díky tomu, že můj manžel už byl starší, jsme se
rozhodli, že budeme mít jen jedno dítě. Samozřejmě „restaurování“ domácnosti se odbývalo
během víkendů, kdy jsem musela i navařit jídlo na další dny. Do toho přišly různé choroby,
u manžela dost závažné. Snažila jsem se vařit
zdravě, ale před více než dvěma desítkami let
nebylo jednoduché shánět potraviny, které manželovi odborníci doporučovali. Jako rodina jsme
prožili různá náročná období, což nás stmelilo,“
vypráví Taťjana Petráňová.
Dcera je absolventkou Přírodovědecké fakulty,
získala titul Ph.D. na České akademii věd, kde
se seznámila s manželem, pak oba pracovali
na Kalifornské univerzitě. Z čtyřletého vnoučka mají Petráňovi velkou radost.
Zbyde paní primářce ještě čas na nějaké koníčky? Svěřuje se, že v posledním roce začala
běhat. „Neběhám kvůli tomu, že bych chtěla být
hubená. Nikdy jsem moc kil navíc neměla. Zjistila
jsem však, že nemám dostatečnou kondici, rychle
se zadýchávám. Proto teď alespoň třikrát týdně
jezdím k Boleveckému rybníku a oběhnu i další
rybníky. Je to velice příjemná část dne , protože já
neběhám nijak zvlášť rychle, ale pro radost. Vnímám přírodu, která se mění ze dne na den. Pokud
jde o další koníčky, ráda čtu, houbařím, jezdím
do Prahy na setkání, při kterých si nechávám svoji práci posoudit ještě dalším odborníkem, a víc
času už není,“ uzavírá primářka.
Text: Jana Kořínková

Technická novinka NanoKnife
bojuje s nádory rakoviny

N

ovou zbraň proti rakovině mají
k dispozici lékaři Chirurgické kliniky
FN Plzeň. Jde o speciální přístroj NanoKnife,
určený pro operace
nádorů, které nejsou
odstranitelné dosavadními klasickými
metodami. „Je nadějí pro pacienty, jimž
operace
skalpelem
nemůže pomoci a kteří by do roka byli odsouzeni ke smrti. Nic modernějšího v současnosti
neexistuje,“ říká přednosta Chirurgické kliniky
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. Podle jeho
slov je NanoKnife absolutní špičkou v onkologických operacích.
Pane profesore, co je hlavní předností NanoKnife?
„Jeho hlavní výhoda spočívá v tom, že může likvidovat nádory, které dosud nešlo odstranit klasickou
operací. NanoKnife, nanonůž, pracuje tzv. za studena. Nevytváří škodlivé teplo a cíleně ničí jen nádorové buňky, aniž by hrozilo poškození citlivé okolní
tkáně prostoupené cévami. Nanonůž má i další výhodu, výrazně zkracuje dobu operace. Ta trvá podle velikosti nádoru mezi pěti až deseti minutami,
nemocný je v narkóze kratší dobu než u klasických
operací prováděných skalpelem. Operace jsou tak
pro pacienty velmi šetrné a bezpečné.“
Jak jste se k tomuto špičkovému přístroji
dostali?
„Byla to velká náhoda. Přístroj vyvinuli ve SpojeXxx
ných státech zhruba na přelomu let 2010 a 2011.
V té době jsme se zúčastnili amerického národního kongresu jaterní chirurgie v Miami. Tam Američané poprvé tuto novinku představili. Velice nás
zaujala a pátrali jsme, jakým způsobem by bylo
možné dostat tento přístroj do ČR. Po návratu
jsme kontaktovali firmu, která se prodejem zdravotnické techniky zabývá, s tím, že máme velký zájem tento přístroj vyzkoušet. Výsledkem bylo, že se
Česko dostalo mezi několik málo zemí, kam bude
přístroj firma půjčovat. Jsme jedním ze tří pracovišť
v republice, která zapůjčený přístroj používají.“
Proč jste NanoKnife nekoupili?
„Problém je jeho cena, stojí 10 milionů korun.
Jeho zapůjčení hradíme spotřebním materiálem.
Při operačním zákroku se spotřebují minimálně
tři sondy, každá za 30 tisíc, celkem vyjde materiál
pro jednu operaci na 100 tisíc. Zatím tyto peníze
platí nemocnice s pomocí našich sponzorů, zdravotní pojišťovna operaci nehradí. Nad financováním NanoKnife visí velký otazník. Budeme se snažit jednat se sponzory, zda by se nenašla cesta,
jak přístroj získat. Pokud od nich nedostaneme

peníze, bude jednou z možných cest, že rodiny
nemocných budou muset na nákup potřebných
sond přispět. Jsem přesvědčen, že kdyby se našlo
deset milionů, určitě bychom NanoKnife v plzeňské fakultní nemocnici využili. Bylo by efektivnější
vlastnit přístroj a platit tak méně za předražený
spotřební materiál. Zatím to ale nevidím reálně.“
Zmínil jste sponzory...
„Ano, naštěstí máme kolem sebe sponzory a kvalitní lidi, kteří nám přejí. Nebýt jejich pomoci, především pak Plzeňské teplárenské a.s., neexistoval
by v plzeňské nemocnici jaterní program, jehož
součástí jsou nejmodernější ultrazvukové přístroje
nebo tzv. mikrovlnná koagulace, která při operaci
nevyžaduje krev. Troufám si tvrdit, že máme dobře

našlápnuto, držíme krok
se světem a s rychlým pokrokem chirurgie. Důkazem toho je i NanoKnife.“
Co říkáte v této souvislosti na námitky, že naše republika by se
neměla poměřovat s bohatými Spojenými
státy a nemůžeme si proto dovolit stejné
špičkové vybavení, jaké mají americké nemocnice?
„Ti, kteří to prohlašují, by se měli vžít do role pacienta. Vždy budeme pro něho chtít vybavení, které mu neublíží a bude nejefektivnější v boji s jeho
chorobou. Jde nám všem o to, aby lidé zbytečně
neumírali. I když výskyt rakoviny celosvětově narůstá, úmrtnost se snižuje. A mohl bych i namítnout: Na co ČR potřebuje drahé zbrojní systémy?“
Zpět k NanoKnife. Může si pacient určit, že
chce být operovaný touto novinkou?
„Ne, tak to nefunguje. NanoKnife má svá omezení.
Některé operace lze provést jen klasickou otevřenou cestou. Při operaci nanonožem totiž vzniká
elektrické napětí, které by mohlo být pro některé
pacienty nebezpečné. V těchto případech proto
volíme raději klasický postup, při němž je riziko
podstatně nižší. Přístroj je využitelný nejen v chirurgii jater, ale hodí se také pro operace nádorů
plic, prostaty a ledvin. Největší nadějí je nová me-

toda pro nemocné postižené rakovinou slinivky.
Jejich šance na přežití je zatím nízká. Je jednou
z nejagresivnějších rakovin. Když se začne projevovat, je už většinou pozdě a klasickou metodou je
neoperovatelná. Nádor pak již většinou prorůstá
do hlavních cév a tady se může uplatnit největší
přednost nanonože – likvidovat pouze samotný
nádor, a ne jeho okolí. To považuji za velký krok
kupředu. Ročně operujeme 80 až 100 nemocných
s nádory jater. V Česku jsme tak největší pracoviště,
kam jezdí pacienti z celé republiky. NanoKnife by
byl vhodný přibližně pro 10 procent pacientů. To
jsou lidé, kteří by jinak do roka zemřeli.“
Jak náročná je práce s nanonožem pro chirurga?
„Pro operatéra je to snadná záležitost, protože
nanonůž dokáže přesně vyhledat rakovinné buňky. Průběh operace sleduje na obrazovce. Nádor
se obklopí třemi sondami, které ho pomocí elektrických impulsů zničí. Sonda se podobá rovnému drátu o různých délkách o průměru do tří
milimetrů. Drát je kontrastní, a proto dobře sonograficky zobrazitelný.“
Nesnižuje se úloha samotného lékaře?
„Určitě ne. Jen zkušený chirurg ví, kam až může
a kam už ne. Jinak řečeno, dokáže přesně zacílit
a zničit nádor, neohrozí přitom citlivé cévy okolo.
Úloha lékaře je tedy nezastupitelná. Zkušenost
chirurga i zúčastněného radiologa je rozhodující.“
Jaké jsou dosavadní výsledky nové metody?
„V USA zatím odoperovali asi
100 nemocných, v Evropě
kolem padesáti. Tři pacienti
byli operováni v ČR, v naší
nemocnici jsme přístroj
úspěšně použili u pacienta

Operace pomocí NanoKnife
s jaterními metastázami. Pro tyto pacienty znamená nanonůž obrovskou šanci na prodloužení
života.“
Dovolím si osobnější otázku. Co vám chybí
k profesnímu štěstí?
„Mým snem je nový chirurgický pavilon. Jsme
největší klinikou v republice se 120 lůžky. Uvítali
bychom, aby všechna pracoviště byla soustředěná do jednoho místa na Lochotíně. Nemuseli
bychom pak například posílat pacienty na některá vyšetření na Bory. Vývoj medicíny jde rychle
dopředu a my s ním po všech stránkách musíme
držet krok. Je to ku prospěchu pacientů.“
Text: Pavel Ilek
Naše nemocnice
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Když duše nemocného
potřebuje pomoc

D

uchovní službu zajišťuje věřícím i nevěřícím církev od počátků. V západním světě je
obvyklé, že kněží, řádové
sestry a bratři i laici navštěvují nemocné
nejen doma, ale i v nemocnicích.
Před čtyřmi roky se domluvil biskup
mons. František Radkovský na této službě v plzeňské fakultní nemocnici s její
ředitelkou Ing. Jaroslavou Kunovou
a nyní již k nemocnici téměř neodmyslitelně patří. Lidé si rychle zvykli potkávat v nemocnici řádové sestry či třeba
muže s kolárkem. Ukázalo se, že zdravotníkům dokáží velice pomáhat. Profesionálové zdravotníci totiž v pracovní
rutině někdy nenachází čas na obyčejné
popovídání si s pacienty. „My věříme, že
člověka tvoří nejen tělo, ale i duše. Když
je nemocný a o jeho tělo se starají lékaři
a sestry, jsme přesvědčeni, že je potřeba,
aby se cítil dobře, nestrádal po stránce
duchovní, a také jeho duše se uzdravovala,“ vyznává se páter Jiří Barhoň, který
má v Plzni na starosti duchovní službu
pro nemocné, hendikepované a seniory. Pomáhá mu šest pastoračních asistentek. Čtyři z nich jsou řeholní sestry.
Jen jedinou z nich, dominikánku, můžete potkat celou v bílém, ostatní jsou
v černošedivém, řádovém oděvu Kongregace milosrdných sester Svatého kříže. Poslední dvě jsou laičky. Žijí civilním
životem a chodí i v civilním oděvu.
„Zájem o naše služby je značný. Stává se,
že přijdeme na pokoj za nějakým pacientem, který je věřící, abychom jej povzbudili ve víře – ostatně často povzbudí i on
nás – a někteří z těch dalších pacientů
na pokoji projeví také zájem promluvit si
s námi nebo se spontánně přidají k našim
modlitbám,“ potvrzuje Jiří Barhoň. Kromě vlídného slova dokáže pacienty rozesmát. Vždyť sám je autorem několika
knih humoristických povídek.
Kromě takzvané služby práce, kterou
dělají pastorační asistentky, když chodí po pokojích za jednotlivými pacienty, připravuje římskokatolická církev
v obou areálech plzeňské fakultní nemocnice bohoslužby. „Na Lochotíně se
koná mše svatá každý první pátek v měsíci v půl třetí odpoledne v aule pod Centrálním příjmem, na Borech každý třetí
pátek v měsíci ve 14 hodin odpoledne
v budově léčebny dlouhodobě nemocných,“ informuje Jiří Barhoň.
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Sestra Anežka z plzeňské pobočky Řádu Dominikánek sídlícího v Praze

V Bibli nacházíme příběhy o nás,
usmívá se řádová sestra Anežka

N

ikdy bych nevěřila, že může být s řádovou sestrou taková zábava. Ale
necelá hodinka v denní místnosti
dětského oddělení Neurologické
kliniky uběhla jako nic. „Ahoj, já jsem Anežka,“
představila se drobná starší žena v bílém oděvu
dominikánek s růžencem u opasku. Její modré
oči od prvního slova nakažlivě jiskří životem,
takže se všichni kolem docela samozřejmě začnou usmívat. Ani při pohledu na Anežčinu bledou, jemnými vráskami zbrázděnou tvář si neumíte představit, že této ženě je 78 let. Některým
dětem by mohla být klidně prababičkou. Jenže
ona si zvolila život řádové sestry a zasvětila jej
lásce k Bohu.
„Ty jsi Filípek?“ ptá se pohotově malého chlapce. „Víš, co tvé jméno znamená česky? Přítel koní,“
prozrazuje mu vzápětí. Kolem stolu se usadili
také Mirka, Hanka, Kristýna, Klára, Katka, David a vedle Dan, který se hned přiznává, že mu
maminka Bibli četla. Anežka zmačká kousek
papíru do kuličky. Děti spolu s ní ji po sobě
házejí a hádají, kdo se jak jmenuje. Překvapivě
jednoduchá hra zaujme. Pak Anežka z tašky
vytáhne ilustrovanou Bibli, knihu, ve které je,
jak říká, celá pravda o člověku. „Je tam také tvé
jméno, Danieli. Znáte příběh o tomto hrdinovi?“
táže se znovu. Pár dětí ví, že biblického Daniela hodili do jámy lvové, ale lev ho nesežral,
což je považováno za zázrak. Pak si společně
a Anežkou děti o příběhu povídají a snaží se
najít symboliku těchto starých legend. „Daniel
byl statečný už jako malý chlapec. Příběhy v Bibli

jsou o nás a mohou nám v životě pomoci. Třeba
příběh o Davidovi, znáš jej, Davide?“ osloví zas
Anežka jiného chlapce, a ten neví. A tak bez
zaváhání řádová sestra přidává nápovědu: „Jak
to zpíval Werich? David se otočí, prakem zatočí...
a jakej byl Goliáš. Inu, jemu se to povedlo. No, já
zkoušela také střílet s prakem, ale strefila jsem se
úplně jinam, než jsem chtěla, “ přiznává se Anežka a děti se smějí.
Pak zas skupinka zvážní. Anežka totiž vytáhne
z tašky další krásně ilustrovanou knížku a vypráví dětem příběh svatého Václava. Řádová sestra
Anežka chodí na dětské oddělení Neurologické
kliniky jednou týdně. Tam se děti většinou střídají. Na některé z nich ale nemůže zapomenout.
Jako například na malého Toníka. „Když jsem se
ho zeptala, podle jakého svatého je pojmenovaný,
vzhlédl od notebooku, na kterém si cosi psal, a vysypal: Antonín Maria Klaret. Byl dobře informovaný o tomto knězi, zakladateli klaretinských misionářů, což není příliš známý svatý,“ vzpomíná sestra
Anežka. Její návštěvy děti na dětské neurologii
určitě rozptýlí a ještě poučí.

Odpuštění pomáhá
Dlouholetá řádová sestra Anežka o sobě prozradí jen to, že pastorační asistentku dělá čtvrtý
rok. Podstatnou část života pracovala jako zdravotní sestra především na psychiatrii, v charitě
pak při ošetřování nemocných a starších lidí.
Páter Barhoň ji velmi chválí. „Anežka nám teď
velice pomáhá ve fakultní nemocnici na Lochotíně na interní klinice i na psychiatrické klinice.

Tam to zpravidla nebývá úplně jednoduché, ale
ona má zvláštní dar od Pánaboha hovořit s lidmi a získávat jejich důvěru. Je velmi obětavá,
takže se jí povedlo s mnohými lidmi něco dobrého udělat,“ nešetří slovy chvály páter Barhoň,
kterému právě Anežčina pomoc lidem otevírá
dveře k dalším pacientům s onemocněními
duše. Nedávno například o jeho návštěvu požádala pacientka, které sestra Anežka několik
týdnů pomáhala zbavit se tísně z velmi těžkých
problémů v rodině. Pocítila k ní velkou důvěru
a přála si pak, aby za ní přišel kněz, se kterým
by mohla své starosti ještě více do hloubky
probrat. Někdy se stává, že pacienti nechtějí
ztratit kontakt s těmi, kteří jim pomáhali v těžkých chvílích ani po propuštění z nemocnice,
a za duchovními stále docházejí.
Samozřejmě o tom, které pacienty na psychia
trii může duchovní služba navštívit, rozhodují
lékaři podle zdravotního stavu každého pacienta. Pokud je to možné a nemocný projeví
zájem, duchovní s ním rádi pohovoří. Velkým
pomocníkem i tady je Bible. „Není to můj výmysl. Právě z biblických příběhů poznáváme, jak
velkým zázrakem je odpuštění. To se projevuje
kladně jak na psychickém, tak tělesném zdraví.
Pacienti někdy tyto tisíce let staré příběhy poslouchají, jako by byly pro ně něčím naprosto novým,
a nacházejí si v nich vlastní smysl. Jsem šťastná,
když mi nemocný při příští návštěvě třeba řekne:
Sestro, já už jsem zavolala tomu a tomu a všechno jsme si vyříkali. Na takovém člověku je vidět,
že se cítí líp,“ usmívá se sestra Anežka a cení si
toho, protože ví, že odpustit někomu, kdo ublížil, není vůbec lehké. Navzdory všem závažným
tématům, které s nemocnými Anežka probírá,
občas se dostane mimoděk i do pro ni kuriózních až humorných situací. „Jednou mě nemocný požádal, abych mu koupila nějaké noviny.
Takové barevné s velkými titulky. Už ani nevím,
jak se jmenovaly. Tak jsem se cestou na tramvaj
zastavila u stánku, noviny koupila a strčila je
do tašky. Lidé se po mně tak divně koukali a po• V oblasti zprostředkování duchovní pomoci spolupracuje s plzeňskou fakultní
nemocnicí Terénní krizová služba Diecézní charity Plzeň.
• 24 hodin denně jsou na lince 777 167 004
lidé, kteří zajistí návštěvu duchovního
u lůžka nemocného.
• Pomoc nabízejí i rodinným příslušníkům.
řád se smáli a otáčeli se,“ vypráví Anežka. „Bylo
mi divné, co se děje. Pak mi to došlo! Podívala
jsem se na noviny a ona tam byla na první stránce vyfotografovaná svlečená žena! Jak já jsem
zčervenala, si ani neumíte představit! Jenže to už
nikomu nevysvětlíte, že já takové věci nečtu, ale
že to mám pro klienta do nemocnice,“ směje se
řádová sestra, a i při vzpomínce na jinak docela
nevinnou příhodu jí znovu zčervenají tváře.

Je to služba lásky
Laická pastorační asistentka Lucie Vavrušková
je z Českých Budějovic. Tam vystudovala střední zdravotní školu, po dvou letech bakalářského studia odešla do Plzně, kde je teď sedmým
rokem. Po třech letech studia medicíny ji musela kvůli jedné nevydařené zkoušce opustit.
„Tehdy jsem si sáhla až na své vlastní dno,“ přiznává. Ale teď už nelituje. „Začala jsem se věnovat práci s nemocnými. Bůh mě k tomu povolal,
a vložil mi do srdce touhu takto sloužit druhým lidem. Pak už to jde jednoduše a samo, když člověk
na to řekne ano,“ svěřuje se příjemná blondýnka
a věřte, není to žádná póza. Znalosti v oboru si
teď začíná doplňovat speciálním studiem.
Nejdřív dělala dobrovolnici v plzeňském hospicu a tam se také naučila vyrovnat se smrtí,
což byla klíčová otázka, která ji ovlivňovala
už od střední školy. „Když jste s umírajícím člověkem, ať chcete nebo nechcete, si kladete stejné otázky jako on a něco ve vás umírá s ním.
Musíte také vyřešit otázku smrti ve vlastním životě,“ zvážní. A vzpomíná na jednu návštěvu
Plicní kliniky.
„Pacientka se mi svěřila, že ten den odpoledne jí
lékaři sdělili diagnózu – rakovinu. Ale nikdo se s ní
o tom neměl čas bavit dál a ona měla velkou potřebu to s někým rozebrat. Tak jsme se naprosto
otevřeně bavily o otázkách smrti, co se asi děje
v jejím okamžiku, co je asi dál... bylo to nádherné,
vyměnily jsme si telefonní čísla, za pár dní jsme
si zavolaly, dala jsem jí malou knížku básniček.“
Od ledna loňského roku Lucie pracuje v plzeňském biskupství. Do fakultní nemocnice
v borském areálu chodí především na oddělení geriatrie. „Tato práce je služba lásky. Na dvou
úrovních, pro věřící, i nevěřící. Když jdu od lůžka
k lůžku a někdo se nechce bavit, tak to musím respektovat. Ale i s tím, kdo v Boha nevěří, si ráda
popovídám. Věřícím nosím svátosti, pokud přijímají, nebo jim domluvím návštěvu kněze, zpověď,“ vysvětluje Lucie.
A vzápětí se rozesměje, když si vzpomene, jak ji
ze začátku personál bedlivě zkoumal, nemohl
pochopit, proč se takové službě mladá pěkná
dívka věnuje. „Když jsem začala chodit na geriatrické oddělení, pozvali mě na sesternu, abych jim
vysvětlila svou práci. A zajímali se úplně vážně,
jestli mám nějaké kamarády. Popravdě jsem jim
odpověděla, že jich mám mnohem víc, než jsem
měla předtím, a pevnější přátelství.“
Dnes už jsou její návštěvy na oddělení geriatrie naprosto normální zvyklostí, sestry a lékaři
pochopili, že jim skutečně pomáhá. „Například
paní doktorka Veselá mi sama řekne, za kým by
bylo dobré zajít. Když je na oddělení někdo skutečně srdcem věřící, tak je to můj ´spolupracovník´ a já ho poprosím, ať se modlí za ostatní pacienty na oddělení. Doma se zas modlím za něj.
Ta práce není jen pro nemocnici, je to propojené,“
uzavírá Lucie svoji upřímnou zpověď.
Text: Jana Kořínková

Hráči HC Plzeň 1929
potěšili nemocné děti

Drobnými dárky, suvenýry a sběratelskými
kartami obdarovali hráči hokejového týmu
HC Plzeň malé pacienty hospitalizované
na hematologicikém oddělení Dětské kliniky
plzeňské fakultní nemocnice. Mezi hráči nechyběl ani kapitán družstva Martin Straka.
Hráči dvou nejvýznamnějších klubů v kraji,
hokejoví indiáni HC Plzeň 1929 a fotbalisté
FC Viktoria Plzeň, pravidelně dětská oddělení
nemocnice navštěvují a vždy jsou přivítáni
s velkým nadšením.
(red)

Představujeme nový
materiál na výrobu posterů
Naši lékaři často cestují na kongresy do vzdálenějších destinací a potřebují tam dopravit také svoje
postery. Běžnou praxí je vytištěné postery zabalit
do rozměrného tubusu a vzít s sebou. Novou možností se stává tisk posterů na nový materiál "Stretch
Canvas" na bázi pružného plátna, které se nemačká po složení například do kufru nebo cestovní
tašky. Po rozložení posteru na místě určení nejsou
na lomových místech patrné stopy po přehnutí
a materiál nemá paměťový efekt. Elastičnost je
2-3% a materiál má certifikát nehořlavosti B1 a M1.
Postery můžete běžně objednávat v reklamní
agentuře Euroverlag s.r.o., www.euroverlag.cz,
e-mail: vanek@euroverlag, tel.: 724 051 680
Naše nemocnice
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Nemocnice může zaměstnancům
zajistit dočasné bydlení na ubytovně
Fakultní nemocnice v Plzni
se dnes rozkládá převážně
ve dvou areálech, na Borech
a na Lochotíně. Prvotní
filozofií jejího vedení je zajistit
tu nejlepší péči pacientům
a dobré pracovní podmínky
pro své zaměstnance.
Neodmyslitelně k tomu
však patří i co nejhezčí
a bezpečné okolí jednotlivých
klinik a oddělení, potřebné
opravy a úpravy komunikací,
odpočinkových zón a budov
sloužících pro ubytování
zaměstnanců. Mimo jiné i toto
spadá do náplně provozního
odboru FN, jehož vedoucím je
Ing. Miloš Novák.
Oba areály jsou obklopeny spoustou zeleně, kdo se o ně stará?
Několik pracovníků útvaru údržby venkovních
ploch, část v úseku FN Lochotín, část v úseku FN
Bory. Jelikož se jedná o rozlohu mnoha stovek
metrů čtverečních, mají pracovníci k dispozici
určité technické prostředky malé zahradní mechanizace, se kterými tuto práci zvládají. Že se
jedná o velmi zodpovědnou práci, je nasnadě,
protože je všeobecně známo, že i venkovní zeleň
přispívá k rekonvalescenci našich pacientů, zejména těch, kteří tu pobývají dlouhodobě, ale
již jsou v takovém stavu, že mohou opouštět
nemocniční pokoje. Zářným příkladem tohoto
způsobu léčby a rekonvalescence je nová budova onkologického a radioterapeutického
oddělení ve FN Lochotín, kde se v rámci výstavby podařilo zakomponovat velice výrazné prvky
solitérní zeleně, která je jak součástí objektu, tak
v jeho těsné blízkosti.
Co to pro provozní odbor znamená zimě?
Titíž pracovníci, kteří se věnují venkovní zeleni,
se musí v zimních měsících postarat o to, aby
byly všechny chodníky schůdné a bezpečné
a aby silnice zůstaly sjízdné a bezpečné jak pro
sanitky, tak i motorizované ambulantní pacienty a návštěvníky a zásobování nemocnice.
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V té době nemohou hledět na pracovní
dobu, když padá sníh a tvoří se náledí,
jsou v akci ve dne v noci. Když už nezvládají přívaly sněhu vlastními silami, pomůže
externí smluvní partner, ale protože taková
služba je finančně náročná, snažíme se její
objednávání minimalizovat.

Rekonstruovaná ubytovna pro zaměstnance FN
pomáhají nám v tom prvky z oblasti krajinné zeleně nebo nejrůznější mobiliáře pro tvorbu odpočinkových zón. Vše se odvíjí od možnosti citlivého
a uvážlivého uvolňování finančních prostředků
do modernizací, s akcentem na bývalou vojenskou nemocnici.

Areál na Lochotíně je nový a Bory vedle něj
vypadaly trochu jako popelka. Ale i to se
zlepšuje...
Určitě ano. Za výrazný mezník považuji začátek roku 2006, kdy došlo podle zákona ke sloučení vojenské nemocnice s fakultní nemocnicí
do jednoho celku, a tak se po dobu více než pěti
let v borské lokalitě pracuje prakticky s dvojnásobným areálem než předtím. Samozřejmě se
snažíme o to, abychom oba areály borské lokality nějakým způsobem dostali do jedné podoby,

Byly s tím spojené i stavební úpravy?
Každý, kdo sem po letech přišel, musí být překvapený, jak se ráz bývalé vojenské nemocnice vylepšil. Provedli jsme například zateplení objektů,
alespoň částečné úpravy komunikací, doplnění
zeleně atd.
Díky tomu, že část těchto akcí byla do značné
míry financována z fondů EU, mohli jsme tam
i výrazně zmodernizovat internu, chirurgii a léčebnu dlouhodobě nemocných.
Máte další plány v borském areálu?
V současné době má FN Plzeň v souhrnu méně

finančních prostředků, šetří se všude. Prioritou
je proto zabezpečit v první řadě vše, co souvisí s léčbou pacientů a fungováním nemocnice
jako celku. Pokud bychom ale v blízké budoucnosti znovu dosáhli na peníze z fondů EU,
přišel by na řadu pavilon 22. Svého času byl
nejmodernější v borském areálu. Zub času ale
hlodá neúprosně, a i když jsme tam v minulých
letech leccos vylepšili, bylo by třeba alespoň
částečnou inovací zasáhnout tak, aby budova nadále splňovala podmínky moderní léčby.
V plánu jsou i další akce nezbytné pro udržení
nebo zvýšení standardů technického zázemí
nemocnice, velmi důležitou, ale finančně značně náročnou, je změna napájení elektrické
energie soustavou 22 kV.
Provozní odbor se rovněž stará o ubytovací
kapacity svých zaměstnanců. Kde jsou?
Na detašovaných adresách mimo areál nemocnice na Borech jsou dvě ubytovny, jedna
v Čechově a druhá v Sukově ulici. Obě tyto ubytovny jsou starší, proto jsou zařazeny v nižších
kategoriích ubytování. Výhodou je, že obě budovy jsou v dochozí vzdálenosti borského areálu nemocnice a že máme i nabídku levnějšího
ubytování pro zaměstnance s nižšími příjmy.
Protože budovy už mají hodně za sebou, rozhodli jsme se u nich finance vkládat jen do nezbytných oprav.
Ubytovny na Lochotíně jsou modernější?
Nesporně ano, jedná se o tři objekty v Pramenní ulici, které bezprostředně sousedí s lochotínským areálem. Během minulého a předminulého roku prošly rozsáhlou, zásadní rekonstrukcí,
a protože se nešetřilo ani na novém vybavení
nábytkem, jsou téměř všechny pokoje zařazeny
do nejvyšší kategorie ubytování – jedna, eventuálně dva. Nově nabízená kvalita ubytování je

kvitována staronovými ubytovanými, a pokud
se v brzké době ještě dořeší naplánované úpravy bezprostředního okolí (zeleň, parkování),
nabízíme zde bydlení, za které by se nemusel
stydět ani leckterý hotel.
Text: Jana Kořínková

Školní třídy zaměřené na autisty
jsou pro děti velkou výhrou
Někteří odborníci se domnívají, že by dítě s autismem mělo být
vyučováno doma a nemělo by vůbec přicházet do kontaktu
s ostatními dětmi. „S tím já rozhodně nesouhlasím, domnívám
se, že naopak by se mělo učit vstupovat mezi ostatní děti a ty
by se měly učit, že ne všichni jsme stejní, že někdo může být
trochu odlišnější,“ zdůrazňuje Jitka Rumlová. Vedení Psychiatrické
kliniky FN Plzeň sdílí stejný názor. Proto se před několika lety
obrátilo na ředitelku Základní školy a Mateřské školy při FN Plzeň
Mgr. Alici Kozákovou, zda by mohla založit autistické třídy pro
vysoce funkční autisty.

N

ěkteré děti s poruchami autistického
spektra v té době chodily do tzv. psychiatrických tříd. Časem bylo zřejmé, že tyto třídy potřebují děti jinak
psychicky nemocné a že je třeba zcela specifický přístup k dětem s poruchami autistického
spektra. „Je nutné znát podrobně problematiku
autismu z hlediska psychiatrického, psychologického a speciálně pedagogického. Teorii jsem
přetransformovala do praxe – připravila koncepci autistických tříd a obhájila ji u zřizovatele.
Důležité je i personální obsazení kvalitními speciálními pedagogy a asistenty pedagogů. Zásadní ale bylo nalézt sponzory. Vše se podařilo a od
1. září 2008 mohly být autistické třídy otevřeny.
Tyto děti jsou zároveň klienty Psychiatrické kliniky FN Plzeň. Děti jsou zpravidla nejdříve hospitalizovány a diagnostikovány na této klinice.
Po propuštění zůstávají v ambulantní a psychoterapeutické péči pedopsychiatra FN. My jim poskytujeme každodenní speciálně pedagogickou
péči. Významná je pro tyto děti a jejich rodiny
naše intenzivní spolupráce, tedy psychiatrů-psychologa-speciálních pedagogů,“ poznamenává
ředitelka.
Nejdříve Alice Kozáková založila autistické třídy pro první stupeň základní školy. Čas plynul,
děti zestárly, takže bylo zapotřebí založit i druhý stupeň autistických tříd. Ředitelce se opět
podařilo vypracovanou koncepci u zřizovatele
obhájit, přesvědčit sponzory o potřebnosti
věnovat na tento projekt finanční prostředky. Aby na provoz tříd získali finance, pořádají
i různé charitativní akce. Velkým pomocníkem
jsou nejen jednotlivci, ale i např. LIONS CLUB
PLZEŇ BOHEMIA, který organizuje různé koncerty. Z výtěžku byla například zakoupena interaktivní tabule, která je podstatnou pomůckou při výuce.
V každé autistické třídě může být maximálně
šest dětí. V každé třídě učí speciální pedagog
a asistent pedagoga. „Tyto děti nemají speciální
učivo, naplňujeme osnovy klasické základní ško-

Mgr. Alice Kozáková
ly. Každé dítě má však zpracovaný individuální
vzdělávací plán. Musí předem vědět, jaký krok
bude jeden po druhém následovat. Jedná se
o tzv. strukturované učení. Úzce spolupracujeme také s asociací APLA, se speciálně pedagogickým centrem a s pedagogicko-psychologickými poradnami. Naše péče je těmito odborníky
vysoce ceněna. Děti jsou často klienty i těchto
zařízení, proto na druhou stranu vycházíme
i z jejich odborných zpráv, jež jsou pro nás cenným materiálem,“ informuje Alice Kozáková.
Zdůrazňuje, že pro autistické třídy vybírá lidi,
kteří pracují i srdcem.
Škola má ve výuce velice dobré výsledky. Většina žáků jsou takzvaně vysoce funkční autisti, kteří mají průměrnou nebo nadprůměrnou
inteligenci, takže potom mohou pokračovat
na střední, případně i na vysoké škole.
Ředitelka školy Mgr. Alice Kozáková dále založila od 1. 9. 2011 i tzv. zdravotní třídy, které
navštěvují děti, jež mají např. lehčí formy autismu, astma, epilepsii, diabetes, kardiologická
onemocnění a další nemoci, jež vyžadují speciální péči. Celé toto zařízení je svou koncepcí, tedy rozsahem péče o různě nemocné děti,
jediným v České republice.
Text: Jana Kořínková
Podrobnosti najdete na webových stránkách
www.skola-pri-fn-plzen.czw
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