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Vážení přátelé, 
i když v naší nemocnici 
pracuji více jak 20 let, 
musím přiznat, že po-
sledních 7 měsíců, kdy 
jsem ve funkci ředitele FN 
Plzeň, vnímám její chod 
zcela jinak, v celku, jako 
živý organizmus. Jsme za- 
řízením, které poskytuje 

zdravotní péči nejvyšší úrovně a v rámci pres- 
tiže (nutno přiznat i v rámci konkurence) musí-
me jít stále dál. Zavádění inovativních metod, 
rekonstrukce stávajících prostor či výstavba 
nových částí nemocnice jsou nutností. 

Rok, jehož první měsíce jsou za námi, je 
rovněž ve znamení uskutečňování takových 
plánů. V minulých dnech jsme otevřeli Denní 
stacionář pro seniory. V poměrně v krátkém 
čase se podařilo zrekonstruovat prázdné pro-
story v bývalé vojenské nemocnici na útulné 
a přátelské prostředí plné barev, jež obohatí 
život až dvaceti klientů. 

Během jarních měsíců dojde ke zprovozně-
ní nového přístroje MR na Radiodiagnostic-
kém oddělení a v květnu se staneme první ne-
mocnicí v naší zemi, která začne využívat nový 
přístroj PET/MR, a to na Klinice zobrazovacích 

metod. Zahájíme výstavbu parkovacího domu 
a nového heliportu v lochotínském areálu a při-
pravujeme studii pro rekonstrukci či rozšíření 
stravovacího provozu v celé nemocnici.

Z plánovaných rekonstrukcí bych rovněž 
rád zmínil připravované úpravy ambulancí  
a JIP na Chirurgické klinice a v borském 
areálu budou probíhat úpravy operačních sá- 
lů na Chirurgickém oddělení. Touto cestou 
bych rád poděkoval zaměstnancům a pacien- 
tům Kliniky anestezie, resuscitace a inten-
zivní medicíny za trpělivost a shovívavost při 
současné rozsáhlé rekonstrukci celé kliniky. 
Jsem si vědom, že zachovat při této akci, která 
probíhá za chodu, vysoký standard poskyto-
vané péče, je opravdu náročné.

Rád se s Vámi podělím o dobrou zprávu, že 
započala komunikace mezi FN Plzeň a Vše- 
obecnou zdravotní pojišťovnou na téma tolik 
potřebné restrukturalizace počtu lůžek na Uro- 
logické klinice a Onkologické a radioterapeu- 
tické klinice. Vysoké počty pacientů na těch-
to klinikách, a s tím spojené někdy dlouhé 
čekací doby na zákrok, jasně deklarují, že 
navýšení počtu lůžek je nezbytné.

A co plánujeme v dlouhodobém výhledu?  
I když na někoho může působit lochotínský  
areál jako mladé pracoviště, výstavba zde zapo- 

čala v roce 1979 a poptávka po zdravotnických 
službách se za 36 let výrazně změnila a rozší-
řila. Vedení FN Plzeň si plně uvědomuje pro-
blémy mnoha klinik a oddělení v tomto areálu 
a jako jediné možné řešení vidíme výstavbu no- 
vého pavilónu chirurgických oborů. Rádi bychom 
touto stavbou, s kapacitou 450-500 lůžek, vyře-
šili tak potřebnou návaznost hlavních chirurgic-
kých oborů a současné nevyhovující podmínky 
pro nízkoprahový a vysokoprahový příjem paci-
entů. Pokud se podaří získat finance a všech- 
na potřebná razítka, mohli bychom první paci-
enty v novém prostředí ošetřit po roce 2020.

Když jsem nastupoval do pozice ředitele FN, 
nabízel jsem všem zaměstnancům, že dveře 
mé pracovny jsou otevřené, a to stále platí. Ka-
ždý z nás je osobnost a chápu, že naše názory 
se mohou lišit. Ale důležité je, že spolu mluví-
me a že jsme sehraný tým, který má společný 
cíl: navracet lidem zdraví v zařízení, které je na 
vysoké odborné úrovni a zároveň ekonomicky 
stabilní. Věřím, že první čtvrtletí nastartovalo 
úspěšný rok 2015 pro nás pro všechny a že 
se nám většinu plánů, z nichž jsem nastínil jen 
některé, podaří splnit.                

Václav Šimánek
        ředitel FN Plzeň

Vyšetřováním prsu magnetickou rezonancí se 
Klinika zobrazovacích metod (KZM) ve FN Plzeň 
Lochotín zabývá již dvacet let a nyní se zařadi-
la mezi pracoviště světové úrovně. 

Jako jedni z prvních na světě používají lé-
kaři této kliniky k vyšetření prsů na tříteslové 
magnetické rezonanci novou osmnáctikaná-
lovou prsní cívku.           

Přednosti nové osmnáctikanálové prsní cívky 
vysvětluje zástupce přednosty prof. MUDr. Jiří 

Unikátní vyšetření prsu 
na klinice zobrazovacích metod 

Ferda, Ph.D.: „Cívka je konstruována jako při-
jímací anténa změn signálu, které dávají infor-
mace o složení vyšetřované tkáně. Nová cívka 
je zcela ojedinělým zařízením, které je složeno 
z osmnácti přijímačů s osmnácti zesilovači. 
Zatímco dříve se používal přístroj se silou pole 
1,5 Tesla a cívkou se čtyřmi přijímacími kanály, 
dnes se kombinací použití magnetického pole 
o síle 3 Tesla a osmnáctikanálové cívky mimo-
řádně zvýší prostorové i kontrastní rozlišení.“ 

Nová technika dovolí lépe odlišit nádorovou 
tkáň od nenádorových postižení, posoudit do- 
konce i stupeň agresivity nádorů a dále vý-
znamně zlepší hodnocení mízních uzlin v pod- 
paží. Lékaři provádí nyní i spektroskopii pro 
posouzení látkové výměny, difuzní vážení po 
hodnocení mikrostruktury nádorové tkáně ne- 
bo nový způsob dynamického zobrazení pro-
krvení nádoru. 

Tato funkční vyšetření přispívají k poznání 
chování nádorové tkáně a dovolují tak zvo-
lit optimální techniku chirurgického výkonu  
u karcinomu prsu. Zároveň pomáhají aktivně 
vyhledávat vznikající rakovinu u žen s vroze-
nými genetickými predispozicemi ke vzniku 
karcinomu prsu, nositelkami tzv. BRCA genu. 
„Porovnání s operačními a histologickými ná-
lezy u žen, které již podstoupily na základě  
nového vyšetření operaci, ukazují, že nám no- 
vé postupy pomáhají v rozpoznání velmi malých  
nádorů a také k odlišení tkání, které nejsou 
nádorové povahy, a to s výrazně vyšší přesností  
a úspěšností než tomu bylo na 1,5 teslové 
rezonanci,“ konstatuje profesor Jiří Ferda, pri-
mář KZM. 

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň na 
Lochotíně je jediným pracovištěm v České 
republice, které poskytuje všechny nejmo-
dernější zobrazovací metody onemocnění 
prsu současnosti a v květnu k nim přibude 
i vyšetřování pomocí nového hybridního pří-
stroje PET/MRI.                                                                    

  (jf)

Foto: zobrazení malého nádoru levého prsu (v kroužku), tmavý odstín nádorové tkáně 
na barevné mapě prokazuje maligní povahu nádoru
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Neexistuje přesná hranice věku, kdy začíná stáří. Ve středověku byli 
lidé vnímáni jako staří, když přesáhli 40 let věku, v současnosti 40letý 
jedinec je braný jako člověk v rozpuku. Jasné je to, že čím je člověk 
starší, tím více se oslabuje imunitní systém, jedinec je náchylnější 
k nemocem a často je odkázán na pomoc druhých.

      Stacionář 
U slunce

Milí čtenáři, 
máte před sebou prv- 
ní letošní číslo naše- 
ho časopisu. Doufám, 
že při jeho čtení bu- 
dete příjemně překva- 
peni alespoň stejně, 
jako jeden návštěv- 
ník FN Plzeň, který 
seděl v čekárně uro- 

logické ambulance, četl si v předchozím 
čísle a několikrát pronesl větu: „Člověk 
vůbec netuší, co dnes ti doktoři dokážou.“

Všichni si uvědomujeme, že věda, vý-
zkum, nové technologie, přístroje, léky, 
všechno to nové a lepší posouvá naše 
zdravotnictví dále a napomáhá k rych-
lejšímu uzdravení. Ale pravdou zůstává, 
že bez laskavého, lidského přístupu ses-
třiček a lékařů by všechny nové postupy 
neměly takový efekt.

V tomto čísle vám primář Kliniky zobra-
zovacích metod FN Plzeň prof. MUDr. Jiří 
Ferda, Ph.D. představí nové metody při 
vyšetření MR prsu a popíše unikátnost 
nového PET/MR, které bude od května 
vyšetřovat naše pacienty a napomáhat  
k přesnější diagnostice a cílené léčbě.

Další významnou novinkou letošního ro- 
ku, se kterou vás seznámíme, je Denní 
stacionář pro seniory. Seniorské téma je 
také součástí dobročinnosti FC Viktoria 
Plzeň pro FN Plzeň a rádi se s vámi po-
dělíme o to, co Viktoriáni vymysleli pro pa- 
cienty geriatrického oddělení. Všichni fan-
dové tohoto klubu jistě přivítají rozhovor  
s jeho jednou výraznou osobností.

Název Oddělení klinické farmakologie 
vyvolává v mnoha lidech otazník, co se tam 
vlastně léčí. Proto jsme se rozhodli vám 
přiblížit, s jakými chorobami tu odborníci 
bojují. Malá reportáž z operačních sálů 
pak přiblíží čtenářům místo, kde většina 
pacientů spí nebo jsou v takovém rozpo-
ložení, že si mnoho následně nepamatují.

O svůj životní příběh a zkušenost s léč-
bou v naší nemocnici se s námi podělila 
moderátorka Českého rozhlasu Květa Bo- 
dollová, nebudou chybět jarní dietní rady 
a představíme vám některé nové tváře 
na pozicích přednosta či primář. Tradiční 
příspěvek z oblasti vědy a výzkumu vy-
světlí, co to je tzv. Biobanka a v rubrice 
„Doktoři, jak je neznáte“ vám představí-
me lékaře s mnoha zálibami.

Za celou redakční radu vám přeji, abys-
te si nabili „vlastní baterky“ novou energií  
a v případném boji s pověstnou jarní úna-
vou zvítězili co nejrychleji. Doufáme, že 
strávíte příjemné chvíle s časopisem, kte-
rý prošel jistou změnou.                        

 Gabriela Levorová
  tisková mluvčí FN Plzeň

Pomocnou ruku při péči o seniory nabízí Fa-
kultní nemocnice Plzeň vybudováním Denní-
ho stacionáře pro seniory s poetickým ozna-
čením U slunce. Nositelem myšlenky tohoto 
zařízení pro seniory ve FN Plzeň je ředitel FN 
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., realizátorem 
tohoto dobrého počinu pak náměstkyně pro 
ošetřovatelskou péči Ing. Andrea Mašínová, 
MBA, která zároveň vysvětluje: „Posláním Den- 
ního stacionáře U slunce je umožnit lidem vyš-
šího věku, kteří potřebují dohled a péči druhé 
osoby, aby se jejich život při pobytu ve stacio-
náři podobal běžnému životu a pečující rodiny 
se mohly plně věnovat pracovním povinnos-
tem či si odpočinout od náročné každodenní 
péče o seniora. Stacionář je koncipován vě-
kovou kategorii lidí 60+, kteří mají z důvodů 
věku nebo zdravotního postižení sníženou so- 

běstačnost. Jako jsou dětské školky, tak i my 
nabízíme veřejnosti stacionář pro seniory.“

Jak vypadá denní 
provoz stacionáře 
„Provoz stacionáře je v pracovních dnech od 
6.00 do 18.00 hodin, poslední senior opou-
ští zařízení v 17.30 hodin, pak probíhá úklid  
a příprava na další den. Rodina či jiná osoba 
blízká každé všední ráno přiveze klienta do 
stacionáře a dle předchozí domluvy si jej po 
obědě či během pozdního odpoledne odváží 
zpět do rodinného prostředí. Máme kapacitu 
20 míst a důležité je upozornit na skutečnost, 
že základem komfortu pro každého klienta 
je odpočinkové denní lůžko,“ představuje zá-
kladní údaje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav 
Šimánek, Ph.D.

Zařízení Denního stacionáře pro seniory je 
situováno v samostatné budově, s bezbarié-
rovým přístupem, osobním i dopravním výta-
hem, v prostoru bývalé vojenské nemocnice 
FN Plzeň Bory. Jedná se o samostatné od-
dělení, moderně rekonstruované, prostorné, 
slunné, s krásným výhledem na Plzeň a do-
statečným prostorem pro veškeré aktivity se-
niorů, odpočinek, hygienickou péči i spánek. 
K dispozici budou označená parkovací stání 

      (pokračování na straně 4)



4  Fakultní nemocnice

Menší, 
ale stále 
významné

Oddělení klinické farmakologie se nachá-
zí v pavilonu 21 borského areálu plzeňské 
fakultní nemocnice. Je to nevelká budova, 
tak trochu stranou od hlavní cesty, vedoucí 
k pavilonu 7. Před ní malý parčík, který se 
na jaře zazelená. Jako kdyby předurčoval 
vlídnost prostor, které z jedné strany obklo-
puje. Pacienti si chválí domácké, příjemně 
barevné prostředí a vstřícnost lékařů i ostat-
ního personálu. 

Nemocní sem přicházejí nebo přijíždějí  
z velké většiny s potížemi v angiologické 
oblasti (cévními onemocněními) a revmato-
logickými problémy. Řeší se tu však i běžná 
interní onemocnění. Proč oddělení klinické 
farmakologie? „Oddělení vzniklo v roce 1984 
ve spolupráci s Výzkumným ústavem far-
makologické biochemie. Jeho hlavním úko-
lem bylo provádění klinických hodnocení 
a spolupráce při vývoji domácích i zahranič-
ních farmaceutických preparátů. Klinické 
studie stále provádíme, ale dnes již ve vyš-
ších fázích klinického zkoušení,“ vysvětluje 
primář MUDr. David Suchý, Ph.D.

Spolupráce na jedničku
V prvním patře budovy se nacházejí lůžko-
vá oddělení. Na oddělení A jsou čtyři lůžka 
specializované péče a další dvě se zvýše-
ným dozorem. „Jsou určená pro nemocné, 
kteří potřebují intenzivní péči, zejména po 
náročných radiodiagnostických výkonech, 
pro pacienty vyžadující monitorování při in- 
travenózní nebo intraarteriální trombolýze 
a v neposlední řadě dekompenzovaní pa- 
cienti při systémovém onemocnění,“ vy-
počítává primář. Vrchní sestra Bc. Blažena 
Nováková otevírá jeden z pokojů, aby vy-
zdvihla moderní vybavení, potřebné pro ná-
ročnou léčbu. 

Lůžkové oddělení B má 17 lůžek urče- 
ných k řešení angiologické, revmatologické 

pro přivážení a odvážení klientů, dostupná je 
prodejna tiskovin a bufet s denním provozem. 

Klientům se bude věnovat mimo odborně 
proškoleného personálu i fyzioterapeut, ergo-
terapeut, kadeřnice či masér. Vybavení staci-
onáře bylo plně pořízeno z depozita FN.

Co nabízí stacionář klientům
Zaměstnanci stacionáře jsou nápomocni při 
rozvoji individuálních schopností a svou celo-
denní činností napomáhají k smysluplnému 
využití volného času. Společenství ve stacio-
náři napomáhá klientům začlenit se do nové 
společnosti, k navázání kontaktu se svými 
vrstevníky a k udržování zájmu klientů o dění 
ve společnosti. 

Neodmyslitelnou součástí je udržení, či roz-
voj určitého stupně soběstačnosti v běžných 
činnostech a v neposlední řadě se všichni pra-
covníci snaží svým laskavým přístupem o pod-
poru dobrého psychického stavu.

A pro které lidi je pobyt 
ve stacionáři nemožný?
Mgr. Eva Weinfurterová, vedoucí Oddělení so- 
ciální péče, vysvětluje některé kontraindikace, 
které brání k přijetí klienta: „Jedná se o kli-
enty, kteří vyžadují trvalé poskytování zdravot-
ních úkonů či lidé s těžkou sluchovou vadou 
nebo osoby nevidomé, které by vyžadova- 
ly specializovanou asistenci při komunikaci.  
V těchto podmínkách nemůžeme poskytnout 
péči imobilním seniorům, klientům se závaž-
nou duševní poruchou či těm, kteří jsou závis-
lí na návykových látkách.“

 (pokračování ze strany 3) Již od mládí je třeba 
mít před očima stáří
Své prarodiče máme rádi, často si jich vážíme 
a snažíme se jim pomáhat. Ale jak koukáme 
na ty cizí, které potkáváme na ulici a občas 
nám překáží svou pomalostí či nerozhodností? 
Chování ve společnosti občas ukazuje i stin-
nou stránku moderní doby a tou je viditelnější 
neschopnost naslouchat a komunikovat se 
staršími lidmi a vážit si jejich zkušeností.

V České republice žije přes 1,5 milionu li- 
dí starších 65 let a nejstarší žijící osobou je 
109letá paní z Plzně. Není rozhodující věk,  
ale jaký člověk je. Je důležité, aby probíhala 
velká společenská debata o stáří, o potřebách 
seniorů a možnostech jejich rodin, státu či dal-
ších neziskových organizací či úřadů.

Náměstkyně Andrea Mašínová uzavírá před-
stavení stacionáře slovy: „Z vlastní zkušenosti 
vím, jak je občas obtížné starat se o starší členy 
rodiny, občas máme málo času, někdy dojdou 
i fyzické síly. Přesto rodinnou pomocí splácíme 
našim blízkým to, co nám oni sami dali a denní 
stacionáře jsou tu pro to, aby pomáhaly oběma 
stranám. Seniorům i jejich rodinám.“ 

Denní stacionář U slunce, který provo-
zuje FN Plzeň, je jednou součástí mozaiky, 
kdy společnost napomáhá péčí o seniory 
a snaží se zpříjemnit život našich rodičů či 
prarodičů, sousedů a jiných seniorů. Všich-
ni budeme jednou staří.                             (lev)

Klienti si vybírají 
z nabízených služeb 
a jejich přání jsou plně 
respektována:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo po-
skytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační čin-
nosti,
e) zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních zá- 
ležitostí.

V ceníku jsou uváděny jednotlivé služby 
v stanovených hodinový sazbách (či v po-
měru krácených), cena za stravné se od-
víjí od dohodnutých počtů jídel (celodenní 
stravné činí 150,- Kč a jsou v něm zahrnuty: 
snídaně, oběd, večeře a 2 svačiny). Vše je  
plně v souladu s platnou legislativou urče-
nou pro poskytovatele sociálních služeb.

Součástí nabídky jsou i fakultativní služby 
(pastorační služba, drobné nákupy ajn.)  
a mnoho aktivizačních programů (procház-
ky v areálu, trénink paměti, ergoterapie  
a další) pro podporu trávení volného času. 

Foto: hyperbarická komora
Foto: pokoj denního stacionáře

Foto: společenská místnost
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tech při vývoji většiny antihypertenziv a k léč-
bě rizikových faktorů patřil vždy též zájem  
o metabolické poruchy, tj. o cukrovku a poru-
chy lipidického metabolismu.

Účinný boj s revmatismem
Jedinečnou pozici v rámci celého regionu má 
oddělení v revmatologii, protože pouze ono  
v Plzeňském kraji vlastní státní revmatologická 
lůžka. Na nich se léčí jak pacienti, které sem 
poslali spádoví revmatologové, tak pacienti 
OKF, pokud se jejich stav zhorší. Hospitalizují 
tu rovněž pacienty z větší dálky před biolo-
gickou léčbou a těžší pacienty, které léčí cy-
tostatiky. „Cytostatika podáváme pacientům 
s těžkou orgánovou komplikací, například po-
stižením ledvin nebo plic,“ říká primář. „Tito 
pacienti mají pokoje v odděleném prostoru, 
přizpůsobeném podávání cytostatik, součástí 
je samostatná koupelna, zvláštní odpad,“ vy-
zdvihuje vrchní sestra. 

a obecné interní problematiky. Angiologic- 
ké pacienty diagnostikují v těsné spolupráci  
s radiodiagnostickým ddělením. Poté jsou zde 
léčeni farmakologicky, a pokud jejich stav  
vyžaduje, tak i radiointervenčně. „To zname- 
ná, že tým primáře Radiodiagnostického oddě- 
lení MUDr. Zdeňka Chudáčka, Ph.D. na svém 
oddělení nasonduje zúžené nebo ucpané cévy  
a roztáhne (provede tedy angioplastiku, v ně- 
kterých případech je do cévy vložen i stent 
(výztuž, která drží cévu roztaženou). Při roz-
sáhlejším postižení cévního řečiště již radio-
intervenční metody nestačí a pacienta se 
musí ujmout cévní chirurg, který postižené 
řečiště překlene cévní protézou- „našije by
-pass.“ Jednou týdně se na radiodiagnostic-
kém oddělení konají tzv. společné indikace, 
při kterých se sejdou zástupce RDG, naše-
ho oddělení a cévní chirurg. Nad rentgeny 
cév informujeme kolegy o obtížích pacientů, 
jejich klinickém stavu a domluváme se na 
dalším postupu. Této spolupráce si velmi ce- 
níme. Po výkonech jsou nemocní většinou 
opět v naší péči,“ říká primář David Suchý.

Boj s emboliemi
Další oblastí, které se věnují na Oddělení kli-
nické farmakologie, jsou žilní onemocnění: 
„Především řešíme žilní trombózy tepen DK, 
někdy spojené s plicní embolií, nebo rozsáhlé 
záněty žil. Rovněž se zaměřujeme na trombó-
zy a uzávěry dialyzačních píštělí u pacientů  
v dialyzačním programu V některých přípa-
dech se rovněž ve spolupráci s Radiodiagnos-
tickým oddělením provádí takzvaná trombo- 
lytická léčba, to znamená, že se přímo k trom-
bóze zasune katetr s látkou, která trombus 
rozpouští,“ říká David Suchý. Dlouhodobě se 
tu rovněž zabývají i standardní antikoagulační 
léčbou trombóz a plicních embolií. To zname-
ná tzv. ředěním krve látkami na bázi heparinu 
nebo warfarinu a veškerou diagnostikou, kte-
rá s tím souvisí. 

Léčí tu také pacienty s vysokým tlakem. 
Nahlížíme do nadstandardního pokojíku, kde 
právě pobývá paní Květa. „Starají se o mě 
výborně, dávají mi do pořádku jak hyperten- 
zi, tak diabetes,“ chválí pracovníky odděle- 
ní. Oddělení spolupracovalo v minulých le-

předchozí, konvenční léčby spočívá v pod-
statně cílenějším zásahu do mechanizmu 
vzniku onemocnění. Je zaměřená proti urči-
tým molekulám v imunitním systému, které 
hrají klíčovou roli v rozvoji některých revma-
tických onemocnění,“ poznamenává primář 
s tím, že tato léčba pomáhá pacientům s rev- 
matoidní artritidou, ankylozující spondylitidou 
(Bechtěrevovou chorobou) a artritidou při 
lupénce. „Léčba je zpravidla velmi účinná, 
ale i podstatně nákladnější než běžné léky. 
V některých případech se ještě kombinuje  
s konvenčními léky.“

Kyslík v přetlaku
Velkým pomocníkem při léčbě některých one- 
mocnění je na Oddělení klinické farmakolo-
gie hyperbarická komora, která se nachází  
v jeho posledním úseku. Komora představuje 
velký kovový válec s kulatými okénky, ve 
kterém jsou dvě lůžka. Pacienti, kteří tam 
pobývají, mají nasazené masky a vdechují 
stoprocentní kyslík při tlaku vyšším, než je tlak 
atmosférický, vdechovaná koncentrace kyslí-
ku je tedy 5x vyšší než ve vzduchu. Pracovní 
tlak v hyperbarické komoře je přitom 2,5-3 
násobně vyšší než atmosférický tlak. Nabíd-
ka kyslíku tady může být až 15x vyšší než při 
dýchání vzduchu za normálních podmínek. To 
napomáhá k významnému zvýšení množství 
kyslíku rozpuštěného v krvi a tedy i lepšímu 
zásobení jednotlivých tkání a orgánů. „Chro-
nická léčba může mít v našem případě efekt  
u nehojících se defektů žilního nebo tepen-
ného původu. Intenzivní lůžka umožňují pro-
vádět tuto léčbu ve vážnějších indikacích, 
například při poškození mozku. Komoru vy-
užívají i pacienti při poruchách sluchu s ne-
příjemným tinnitem. Hyperbarická komora je 
hodně vytížená a bude ještě více, protože pře-
bíráme i provoz dnes již bývalého lochotínské-
ho pracoviště,“ popisuje primář David Suchý. 

Zdravotní sestra, která komoru ovládá, je 
s pacienty v neustálém propojení. Komuni-
kuje s nimi přes mikrofon, sleduje je pomocí 
kamery. Při naší návštěvě si jedna pacientka 
četla, druhá luštila křížovku. A zdálo se, že 
jsou spokojené. Jako ostatně většina z těch, 
kteří na Oddělení klinické farmakologie při-
cházejí se svými neduhy.                        (koř)

Foto: pohyblivý chodník k určení klaudikačního  
intervalu u nemocných s ICHDK

Foto: sestry OKF u pacientky

Foto: denní lůžka jsou plně využitá

V přízemí je stále živo 
V přízemí jsou tři ambulance: dvě revmato-
logické a jedna angiologická. „V odběrové 
místnosti se provádějí odběry krve a moči pro 
ambulantní pacienty a v této místnosti vyšet-
řujeme angiologické pacienty na zátěžových 
testech,“ otevírá vrchní sestra další dveře. 
Starší pán právě jde po běžícím pásu. Přitom 
se zjišťuje, za jak dlouho ucítí bolesti v konče-
tině s postiženým cévním řečištěm, určuje se 
tzv. klaudikační interval. 

Vrchni sestra Blažena Nováková dále uka-
zuje útulnou sesternu, kterou si ovšem ty, kte- 
rým je určená, kvůli nabitému pracovnímu pro-
gramu moc neužijí. „V tomto traktu je rovněž 
malá místnost, kde se připravují léky na bio- 
logickou léčbu a stanovují se D dimery, la-
boratorní stanovení, která odhalují zvýšené 
riziko možné probíhající trombózy,“ upozor-
ňuje David Suchý.

Specialitou oddělení jsou denní lůžka, v jed- 
né místnosti jsou tři. Na nich se pacientům 
měří tlak a rovněž se tu flebologickým paci-
entům provádějí lymfodrenáže – při otocích 
nohou se jim navlékají speciální vaky, které 
otoky během dvou, tří hodin vytlačují z nohou. 

Další čtyři denní lůžka jsou určená pro rev-
matologické nemocné, jimž se ambulantně po- 
dává infuzní biologická léčba. „Na rozdíl od 
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doc. MUDr. Tomáš 
Pavelka, Ph.D. 
přednosta kliniky 
ortopedie 
a traumatologie 
pohybového ústrojí
1. 12. 2014

Za posledních 19 let, 
kdy jsem byl ve funkci 

primáře ve spolupráci s prof. Koudelou, se 
podařilo naši kliniku dostat mezi nejlepší pra-
coviště v ČR v oblasti aloplastik, artroskopie, 
traumatologie pohybového ústrojí, sportovní 
mediciny a spondylochirurgie. Proto cílem je 
udržení tohoto postavení, což bývá mnohdy 
daleko obtížnější, a zároveň proniknout mezi 
elitní pracoviště v dětské ortopedii. Prioritou 
je také vychovat novou generaci a udržet 
nebo zvýšit publikační činnost.

Snem je vybudování kompaktního pra- 
coviště v rámci nového chirurgického pa- 
vilonu, neboť v součastné době je naše 
 klinika detašovaná v několika v budovách.

Anketa Fakultní nemocnice 
Nové tváře na vedoucích 
pozicích ve FN Plzeň
Zeptali jsme se: Jaké máte priority, 
cíle a tajné sny ve své funkci?

prof. MUDr. Josef 
Sýkora, Ph.D. 
přednosta dětské 
kliniky
1. 12. 2014

Hlavní cíle a priority ve 
své funkci přednosty 
dětské kliniky vidím 
především v dalším  

poskytování špičkové léčebně preventivní  
a ošetřovatelské péče dětskému pacientovi, 
včetně zajištění optimální komunikace jak  
s ním, tak jeho blízkými. Podmínkou je jak 
zavádění nejmodernějších diagnosticko-lé-
čebných postupů a metod, tak konsolidova-
ný kolektiv spokojených zaměstnanců. 

Priority vidím v úzké spolupráci se všemi 
pracovišti v rámci nemocnice, pediatrický- 
mi zdravotnickými zařízeními jak ambulant- 
ními, tak lůžkovými, a jak na regionální, 
tak na celostátní a mezinárodní úrovni. 

MUDr. Milan Toman 
zástupce přednosty 
pro LP, klinika 
ortopedie 
a traumatologie 
pohybového ústrojí
1. 12. 2014

Přál bych si snad jen 
to, abychom nebyli za- 

valeni někdy zbytečnou administrativou 
na úkor normální medicínské práce, která by 
měla být pro všechny zdravotníky prioritní.

MUDr. Dagmar 
Matějková 
primářka centrálního 
příjmu Lochotín
1. 1. 2015

Naší prioritou je kvalitní 
ošetření pacientů, zkrá- 
cení čekací doby na vy- 
šetření a ošetření a zkul- 

turnění prostředí centrálního příjmu. K dosa- 
žení tohoto cíle je potřeba podniknout některé 
personální změny, stavební úpravy a nasta- 
vit takové mantinely, aby centrální příjem fun- 
goval tak, jak má. Nebude to jednoduché.    

MUDr. 
Richard 
Pradl, Ph.D. 
přednosta 
kliniky anestezie, 
resuscitace 
a intenzivní 
medicíny
1. 1. 2015

Mým prvořadým úkolem je zdárně do-
končit rekonstrukci lůžkové části KARIM, 
ve stávajících náhradních prostorách po-
skytovat péči na špičkové úrovni a v re-
kostruovaných prostorách tuto péči dále 
zlepšovat. 

S podporou Lékařské fakulty UK v Plzni 
plánujeme dovršit modernizaci výuko-
vých prostor naší kliniky a rádi bychom 
začali ještě více využívat nejmodernější 
výukové programy a špičkové výukové 
modely v simulaci konkrétních klinických 
situací a jejich řešení. 

Budu pracovat na vytvoření podmínek 
pro rozvoj samostatných vědecky zamě-
řených projektů nebo projektů realizova-
ných ve spolupráci se špičkovými praco-
višti u nás i ve světě.

Nezbytné je rovněž zajistit takové pro-
středí a pracovní podmínky pro náš lékař-
ský a sesterský personál, které povedou  
k většímu profesnímu rozvoji zaměstnan-
ců a budou motivovat k využívání nových 
moderních léčebných postupů na všech 
úsecích kliniky.

Mou prioritou je rovněž dále zlepšovat 
organizaci a spolupráci mezi ostatními 
obory a KARIM, tím napomoci racionali-
zovat provoz naší kliniky (např. využitím 
anesteziologických týmů) a zefektivnit plá-
nování operačního provozu i provozu na 
ostatních úsecích kliniky.  

MUDr. Roman 
Bosman 
zástupce přednosty 
pro LP, klinika 
anestezie, 
resuscitace 
a intenzivní 
medicíny
1. 1. 2015

V současné době se snažím zjistit, co 
všechno mám vlastně dělat, učím se to 
dělat a má priorita je dělat co nejméně 
chyb. 

Cíle - bezvadně fungující KARIM jak 
uvnitř, tak vůči všem spolupracujícím ZOK, 
spokojení zaměstnanci KARIM, nadprů- 

Jsem přesvědčen, že důležitou prioritou je 
využít široký odborný, pedagogický a vě-
decko-výzkumný potenciál lékařů kliniky, 
z nichž řada svým významem a odborným 
profilem daleko přesahuje do domácí i me- 
zinárodní odborné veřejnosti. Nezbytné je 
zajistit špičkové odborné personální za-
bezpečení kliniky a stále se věnovat rozvo- 
ji a vzdělávání lékařů a sester. 

V neposlední řadě je mou snahou za-
jišťovat trvalé zlepšování komfortu našich 
dětských pacientů a doprovázejících ro- 
dičů v prostorách dětské kliniky. Snem 
je určitě opětovné spojení a sjednocení 
dětského lékařství do jednotného oboru.  
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MUDr. 
Jarmila
Hrubá
primářka 
transfuzního 
oddělení 
1. 2. 2015

Prioritou je zavedení 
automatizace práce  

na krevních skladech, tzn. využívání imu-
nohematologických automatů. Bude to 
velká změna nejen pro naše pracovníky, 
ale i pro klinická pracoviště. Pro tento 
projekt musíme rozhodně získat podporu 
vedení FN.

Dlouhodobým cílem je udržet kvalitu 
transfuzních přípravků a obecně kvalitu 
ve spolupráci s klinickými odděleními. 
Zásadní pro nás je i nadále úspěšně 
procházet různými audity, přičemž prio-
ritou je audit SÚKLu. SÚKL je náš odbor-
ný nadřízený a povolovatel naší činnosti. 
V povolení je pak přesně určen rozsah 
naší činnosti. K dobrému fungování tran- 
sfuzního oddělení potřebujeme také sta-
bilizovat naši personální situaci – k dis-
pozici je několik volných míst pro lékaře 
a nejen pro ně. 

A tajné sny?... v lochotínské části FN 
stojí nové transfuzní oddělení s jedním 
velkým krevním skladem, který je v těs-
né návaznosti na operační sály a pavilon 
chirurgických oborů, na transfuzním od-
dělení pracují spokojení pracovníci všech 
kategorií a …ale, zatím je to jen sen. 

Mohl byste, pane profesore, představit 
novou zobrazovací metodu PET/MRI?
PET/MRI je nejnovější metoda zobrazování na 
molekulární úrovni, která v sobě spojuje pokroči-
lé systémy magnetické rezonance a pozitronové 
emisní tomografie. Samotná definice je poně-
kud komplikovaná. V podstatě se však jedná  
o spojení velice přesného strukturálního i funkč-
ního zobrazení lidského těla pomocí magnetické 
rezonance se zobrazením látkové přeměny tká-
ní pozitronovou emisní tomografií. Pro zobraze-
ní látkové přeměny se používají radionuklidem 
označené látky, obvykle velice podobné látkám 
vlastním lidskému tělu, nejčastěji palivu energe-
tického systému tkání, tedy hroznovému cukru 
- glukóze. PET/MRI pomůže odlišit strukturální 
změny lidských orgánů a přesně posoudit změny 
jejich životních projevů. Obě metody zobrazení 
MRI a PET je tak možné nyní používat současně 
a zobrazení získávat najednou.
 
V čem se liší přístroj PET/MRI od ostat-
ních?
Samotná konstrukce přístroje je velice origi-
nální technické řešení. Uvnitř tunelu magne-
tické rezonance je uložen ještě detektorový 
prstenec pro pozitronovou emisní tomografii. 
Jednoduchý popis ale v sobě skrývá velice 
složité vyřešení problémů nového způsobu 
zpracování obrazu, protože v extrémně silném 
magnetickém poli již neplatí běžné principy 
částicové fyziky ani elektrotechniky.
 
V jakých indikacích se PET/MRI bude vy-
užívat, jaké jsou jeho výhody?
Výhod zobrazení je hned několik. Nejvýznam-
nější je podstatné snížení radiační zátěže 

Ve Fakultní nemocnici Plzeň na Lochotíně bude 
v dubnu zahájen provoz ojedinělého pracoviště 
PET/MRI. Jde o první instalaci revolučního zařízení 
v České republice. Zeptali jsme se primáře Kliniky 
zobrazovacích metod prof. MUDr. Jiřího Ferdy, Ph.D., 
co mohou od nové zobrazovací metody očekávat 
nemocní a co indikující lékaři.

PET/MRI je významným krokem vpřed

u některých skupin onkologicky nemocných,  
u nichž jsou prováděna opakovaná vyšetření při 
stanovení diagnózy, rozsahu onemocnění a pak 
při kontrole účinku léčby či sledování po jejím 
ukončení. Jsou to především nemocní s lymfomy 
nebo s nádory varlete. Významné je ovlivnění 
nastřádané dávky také u dětských nemocných. 
Úzce proto spolupracujeme kromě pracovišť Fa-
kultní nemocnice v Plzni také s klinikou dětské 
onkologie FN Motol. Další výhodou je spojení 
vysoce kvalitního zobrazení tkání magnetickou 
rezonancí s metabolickým obrazem u nemoc-
ných, kdy se dosud používala často kombi-
nace zobrazení pomocí PET/CT a MRI. PET/
MRI zjednoduší předoperační zobrazení rozsahu  
a chování nádorů mozku nebo dutiny ústní, ale 
i přesné předoperační posouzení rozsahu posti-
žení prsu karcinomem spolu s možností posou-
zení, zda nejsou přítomny metastázy. Nesmím 
opomenout ani výhody v zobrazování pánevních 
nádorových onemocnění – nádorů dělohy nebo 
konečníku a zejména karcinomu prostaty. Jak 
je zřejmé, hodnocení PET/MRI klade na lékaře 
mimořádné nároky, my při práci s novým zaříze-
ním zúročíme svoje dvacetileté zkušenosti s MRI  
a desetileté zkušenosti s PET/CT.

Zmínil jste, že součástí vyšetření je zo- 
brazení magnetickou rezonancí, je vy-
šetření plnohodnotné?
Samozřejmě, součástí přístroje je magnetická 
rezonance o síle pole 3 Tesla a její pomocí mů-
žeme provádět veškerá speciální zobrazení, kte-
rá provádíme na našem nehybridním přístroji, 
tedy difúzní zobrazování, zobrazování sycení 
tkání kontrastní látkou, ale i například pokročilé 
techniky zobrazování mozkových drah a funkce 
mozkové tkáně nebo spektroskopii tkání. 

 (pokračování na straně 8)

Přístroj 
PET/MRI 
( zdroj:   
Siemens 
Healthcare)

Foto : PET/MRI při zobrazení ložiska v mozku u epilepsie

měrná medicínská úroveň lékařů a sester, 
přátelské pracovní prostředí, tedy mezilid-
ské vztahy, příjemné prostředí, technika 
na úrovni, korektní vztahy s ostatními kli-
nikami a odděleními a v neposlední řadě 
minimum administrativy, kterou vidím ja- 
ko velkou metlu vůči zdravotníkům. To je 
v kostce v současné době vše. O snech 
bych zatím nemluvil, protože mám spíše 
bezesné noci. 
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Nabízí se otázka, jaké je srovnání s PET/
CT, v čem se liší indikace obou metod?
Lze použít příměr porovnání nehybridních metod 
MRI a CT vyšetření. CT zůstává suverénní me-
todou pro hodnocení plicní tkáně a některých 
dalších orgánů, jako jsou slinivka břišní nebo 
cévní zásobení jater či ledvin. V onkologických 
indikacích, jako jsou posuzování plic postiže-
ných nádorovým procesem, hodnocení nádorů 
slinivky břišní, plánování moderních technik 
operace nádorů ledvin, ale i třeba u hodnocení 
účinků léčby nádorů vaječníku zůstane PET/CT 
základní metodou volby. Z nenádorových indika-
cí bude stále výhodnou indikací PET/CT hledání 
původu horečnatých onemocnění a sepse. Toto 
jsou indikace, ve kterých budeme využívat náš 
nový špičkový hybridní tomograf PET/CT, který v 
létě 2014 nahradil starší zařízení používané té-
měř deset let.

Z vaší odpovědi vyplývá, že PET/MR je in-
dikováno u nádorových onemocnění, jsou 
i onemocnění nenádorová, která by bylo 
výhodné zobrazovat touto metodou?
Existují dvě oblasti, ve které se PET/MRI nabízí 
jako velice efektivní. Jsou to neurologické indika-
ce, zejména včasné odhalení Alzheimerovy ne- 
moci, dále vyhledávání ložisek, která vyvolávají 
epilepsii. PET/MRI bude přínosem i pro diag- 
nostiku onemocnění srdečního svalu, například 
hodnocení životaschopnosti tkáně u nemocných  
s ischemickou chorobou srdeční. I zde je výho-
dou kombinovat posouzení metabolismu s hod-
nocením struktury tkáně magnetickou rezonancí.

A nakonec asi nejdůležitější otázka, kdy 
vyšetříte první nemocné?
V současnosti probíhají práce na instalaci za-
řízení, první vyšetření začneme provádět po 
Velikonocích. Ještě mi však na závěr dovolte po- 
děkovat všem, kteří vizi PET/MRI ve FN Plzeň 
dali důvěru, zejména mým nejbližším spolu-
pracovníkům a vedení Fakultní nemocnice. 
Protože instalace PET/MRI je, troufám si tvrdit, 
zcela mimořádným úspěchem naší společné 
práce, který bude sloužit občanům z celé Čes-
ké republiky.                                                     (jf)

 (pokračování ze strany 7)

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu

15.-16. 6. 2015

PARKHOTEL PLZEŇ  
- KONGRESOVÉ CENTRUM

Témata kongresu: ∤  Multidisciplinární spolupráce v léčbě nádorů jater,
žlučových cest a slinivky břišní 

 ∤ Zajímavé kazuistiky 
 ∤ Varia www.chirurgieplzen2015.cz

Foto:  PET/MRI karcinomu prostaty 
- komplexní zobrazení na molekulární úrovni

A co vše tomu předcházelo?
Profesor MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., náměs-
tek ředitele pro vědu a výzkum, popisuje ce- 
lý proces: „Byl vytvořen multioborový tým 
složený z laboratorních pracovníků z oborů 
imunoanalýzy, biochemie a genetiky. Další 
součástí jsou kliničtí odborníci onkologické 
kliniky, chirurgických oborů: onkochirurg, ne- 
urochirurg, urolog, neurolog, lékař kliniky zo- 
brazovacích technik a pracovník patologic-
kého ústavu.“

Odběr vzorků 
Docentka RNDr. Judita Kinkorová, CSc. před-
stavuje další postup: „Materiál budeme ode-
bírat pacientům s diagnózou karcinomu prsu, 
kolorekta, ledvin a prostaty. V souladu se za-
měřením projektu budeme odebírat sérum, 
plazmu a materiál pro izolaci DNA a odběr 
bude prováděn v době stanovení diagnózy, 
vždy při zahájení a ukončení léčby a při každé 
změně průběhu onemocnění. Samozřejmostí 
je, že veškeré odběry budou prováděny s vě-
domím nemocných, kteří budou podepisovat 
informovaný souhlas.“

Pro odběr, transport a uchovávání vzor- 
ků byly stanoveny standardní podmínky. Po 
transportu na laboratorní pracoviště (Oddě-
lení nukleární medicíny – úsek imunoanalýzy) 

Biobanka FN Plzeň 
je součástí významné mezinárodní sítě  
Fakultní nemocnice v Plzni se stala členem evropského projektu 
BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular resources Research 
Infrastructure-European Research Infrastructure Consortium), který je 
jednou z největších infrastruktur v Evropě. Naše nemocnice je součástí 
národního „nodu“ (uzlu), který je koordinován Masarykovým onkologickým 
ústavem v Brně a v němž je sdruženo pět dalších pracovišť v ČR. Cílem 
připravovaného projektu v Plzni je vytvořit  biobanku vzorků biologického 
materiálu pro onkologický výzkum s mezinárodním uplatněním. 

budou vzorky na speciálním přístroji rozdě- 
leny do mikrozkumavek označených čipy a ulo-
ženy při  teplotě -80 oC do speciálních velko-
kapacitních boxů. Stávající kapacita exis- 
tujících boxů umožňuje uložení vzorků cca  
5 000 pacientů.

Význam biobanky nespočívá jen ve vědec-
kém výzkumu, ale především ve významu 
pro nemocného. Jsou-li uloženy pacientovy 
vzorky v biobance, je možné je následně opa-
kovaně využít např. při zavedení zcela nové 
metody diagnostiky, prevence a léčby. Obojí 
v konečném důsledku pro pacienta zname-
ná zlepšení kvality života, případně jeho pro-
dloužení. 

Nezanedbatelný je také význam zapojení 
mezi špičková evropská pracoviště podobné-
ho zaměření.

       doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. 
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. 

V projektu BBMRI-ERIC je zapojeno 54 členů  
a 225 přidružených organizací a biobank z 30 člen-
ských států EU. Cílem projektu je vytvořit meziná-
rodní síť biobank pro výzkum nejrůznějších nemocí, 
pro lepší prevenci, včasnou diagnostiku a účinnější 
léčbu v souladu s principy personalizované medicíny.

...víte, že?
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Pro její kolegy a rodinu to zas tak velké překva-
pení nebylo. Už řadu měsíců se v tom roce 2012 
necítila dobře. Prodělala erysipel, nebezpečné 
infekční onemocnění kůže, známé jako růže.  
I po jejím odeznění se při námaze zadýchávala, 
velké potíže jí dělala chůze do schodů. Nohy ji 
nepřetržitě bolely, natékaly, sukně vyměnila za 
kalhoty a boty jí byly malé. Měla pocit, že má 
otok i na ploskách nohou. Cukrovka to nezpůso-
bovala, tu měla kompenzovanou. Před několika 
měsíci absolvovaná prohlídka cévního systému 
také žádnou poruchu neprokázala. 

 Dnes ví, že měla včas vyhledat další lékař-
skou pomoc. „V pátek 15. června dopoledne 
jsem ještě vysílala, ale cítila jsem se unaveně. 
V neděli za mnou domů přijela sestra a rozhod-
la, že tak to dál nejde, musím na pohotovost. 
Vzaly jsme si tedy taxi a zamířily na pohotovost 
v plzeňské Lidické ulici. Tam měl službu lékař, 
kterého jsem dobře znala, protože jeden čas 
byl rozhlasovým závodním doktorem. Do fakult-
ní nemocnice na Lochotín jsem už s ním jela 
záchrankou,“ vzpomíná Květa Bodollová. 

 Lékařka, která ji přijímala, si všimla prask-
lého puchýře na jedné noze. Ze stěru, který 
hned vyšetřili v laboratoři, zjistili, že obsahu-
je zlatého stafylokoka. Okamžitě putovala na 
jednotku intenzivní péče I. interní kliniky, kde 
ihned zahájili léčbu, neboť zjistili, že tato zá-
ludná bakterie již způsobila infekci kostí ve 
spodní části nohou. Nastal toxický, život ohro-
žující septický šok. 

Na hraně života a smrti 
Mezi rozhlasovými kolegy, přáteli se samo-
zřejmě šířilo velké znepokojení. Zvlášť když se 
dozvěděli, že je Květa v umělém spánku. „Byla 
jsem v něm asi 10 dní. Ale neustále byl se mnou 
někdo z rodiny. Slyšela jsem jejich hlasy, které 
mi dodávaly sílu. Odpovídat jsem nemohla, měla 
jsem tracheostomii a byla utlumená, ale věděla 
jsem, že na mne mí blízcí mluví, berou mne za 
ruku, pohladí, cítila jsem, že na mne myslí. Uvě-
domila jsem si, jak báječnou mám rodinu, syna, 

Pokora k životu, 
to je krédo rozhlasové moderátorky Květy Bodollové 
Tato usměvavá, boubelatá, modro-
oká blondýnka vstupuje svým sym-
patickým hlasem do domácností 
posluchačů Českého rozhlasu 
Plzeň řadu desetiletí. A najednou, 
ze dne na den, se oblíbená mode-
rátorka z éteru ztratila. O to větší 
radost její příznivci  měli, když se 
zas objevila. Musela ale podstou-
pit hodně těžkou cestu. 

sestru, bratra, švagrovou, přítele Pavla, se kte-
rým jsem již dvacet let.“ 

 Přes veškeré úsilí lékařů, kteří se snažili nohy 
zachránit, bylo po dvou týdnech jasné, že má-li 
pacientka žít, musí být amputovány. Dala sou-
hlas. „Nedávno jsem přemýšlela, kde se ve mně 
ta síla vzala, říci ano. Ale lékařům jsem stopro-
centně věřila. Také jsem si říkala, že mne jistě 
nohy, které mne tolik bolely, bolet přestanou.“ 

Na svátek Jana Husa, 6. července, došlo  
k operaci, při které byly Květě Bodollové od-
straněny obě napadené nohy v bérci. „Nejhor-
ší bylo, když jsem se probrala po operaci, nohy 
jsem měla zkrácené, rány bolely. Ale musím 
říct, že na první interně byly výborné sestřičky, 
převazovaly mi rány s obrovským citem. Hojily 
se dobře, jakmile jsem se zbavila zdroje náka-
zy, rychle se můj zdravotní stav zlepšoval. Co 
mne však hodně omezovalo - nemohla jsem 
se na posteli hnout, otočit. Bylo mi nepří-
jemné v noci volat sestry, aby mne pootočily, 
protože jsem v té dosavadní poloze nemohla 
vydržet. Ale ony vždy pomohly. Snažila jsem 
se přitahovat, cvičit svaly, věděla jsem, že je 
to nutné. Člověk všechno přečká...“ 

Květa si uvědomuje, jak kvalitní lékařskou 
péčí byla obklopená. Z těžkých dnů, kdy se roz-
hodovalo o jejím dalším životě, si vybavuje jed-
nu, pro ni velmi důležitou situaci. „Při velké vizitě 
ke mně přistoupil štíhlý příjemný lékař, vzal mne 
za ruku a debatu kolegů o mém vážném zdravot-
ním stavu uzavřel slovy: ´Ona to zvládne!´ Po- 
zději jsem zjistila, že to byl přednosta I. interní kli-
niky Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. Mnoh-
dy je to v našem životě o síle slova,“ říká Květa.

Doslova krůček po krůčku 
Zvládla to, i když už překročila padesátku věku  
a měla kila navíc. Dnes ji zase mohou poslou- 
chat posluchači plzeňského veřejnoprávního roz-

hlasu. Svou babičku si užívá její sluníčko, šikovná 
vnučka Anička. Ale byla to ještě náročná cesta. 

Z jednotky intenzivní péče mohla být přelože-
ná na běžné oddělení I. interní kliniky. A najed-
nou nastal den, kdy se z nemocničních stěn do-
stala ven, na slunce. „Sanitáři mne přehoupli do 
pojízdného křesla a Pavel, který se mnou trávil 
většinu volného času, mne vyvezl do parku. Bylo 
léto a mne to obrovsky povzbuzovalo.“ 

Poté si doléčovala jizvy na geriatrickém od-
dělení, aby se mohla začít učit chodit s pro- 
tézami. „Chtěla jsem to co nejvíc uspíšit, pro-
to jsem jednoho dne navštívila na vozíčku 
protetika. A zpět jsem přišla na protézách. Po-
stavila jsem se na nohy, to byl obrovský pocit. 
Zazvonila jsem u dveří geriatrického oddělení  
a vešla. Pacienti i lékaři mně zatleskali. Ale bylo 
to předčasné, protože se mi jizvy znovu ozva-
ly, velice to bolelo, takže jsem musela další 
měsíc počkat, než se dostatečně zahojí.“ 

Pak teprve mohla navštívit protetickou firmu 
nedaleko Plzně, kde jí udělali potřebné otisky, 
vyrobili kvalitní protézy. „Učila jsem se znovu 
chodit jako malé dítě. Na geriatrické oddělení 
docházeli rehabilitační pracovníci, já jsem to 
zkoušela sama. Nejdřív pár kroků, pak půlku 
chodby, pak celou… bylo to obrovské vysvo-
bození, když jsem si najednou mohla sama 
dojít na WC. Hodně mi pomohla rehabilitační 
pracovnice Kateřina, byla skutečně výborná. 
Pořád na ni vzpomínám.“ Poté nastal čas na 
hospitalizaci na oddělení léčebné rehabilita-
ce, kde pilně cvičila, tentokrát zase s Lindou. 
Na obě oddělení rovněž s vděkem vzpomíná. 

Zázrak? Opět mikrofon 
Měsíc střídal měsíc, léto vystřídal podzim. Doma 
zatím rekonstruovali celý byt, aby v něm po 

      (pokračování na straně 10)
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propuštění z nemocnice našla i s protézami 
a vozíkem dostatek pohodlí. A moderátorka Čro 
Plzeň také nezahálela. Se známým diskžokejem 
Zdeňkem Rabochem připravuje už řadu let ví-
kendový pořad Hudební návraty. Jak jen to bylo 
možné, chodil za ní do nemocnice a přímo na 
pokoji nebo někde v koutku oddělení, kde byl 
klid, natáčeli pokračování. Rozptýlit a povzbudit 
přicházeli i další kolegové. „Třeba měli hodinku 
pauzu, a protože rozhlasová budova je blízko 
FN Plzeň-Bory, přišli alespoň na chvilku. To mě 
strašně nabíjelo, protože mně s nimi bylo vese-
lo,“  vzpomíná Květa.

Posluchači „na svou Květu“ stále mysleli. 
„Mám doma schovanou krabici s poklady. V ní 
jsou různé dárečky od posluchačů, které mi do-
dávaly energii. Pozoruhodné kameny, andělé, 
podkovy, sloni, baterie. Někteří posluchači za 
mnou přisli i do nemocnice. Jedna milá paní mi 

David Hynčík z Psychiatrické kliniky stál u zrodu nemocniční 
galerie u vchodu A v lochotínském areálu FN Plzeň. Po čase tam 
i on sám vystavoval působivé černobílé fotografie z Baltu. 

Lékaři, jak je neznáte
Dělám to, co mne 
baví, abych neokoral,
říká MUDr. David Hynčík

      (pokračování ze strany 9)

přinesla smaženici z hub, zabalenou do ručníku, 
aby zůstala teplá.“ Protože Květa Bodollová svou 
domovskou stanici poslouchala i na nemocnič-
ním lůžku, věděla, že jí posílají pozdravy, písničky. 

Jakmile se naučila chodit s protézami po 
schodech, naložil ji přítel na vozík a odvezl do bu-
dovy rozhlasu na náměstí Míru. Tam vystoupala 
s pomocí berlí oněch pár schodů, které vedou 
ke vchodu a mohla zas nasát důvěrně známé 
prostředí. „Byl listopad a blížil se konec roku. 
S kolegou Romanem Stupkou vysíláme už dru-
hé desetiletí vždy na Silvestra několikahodinový 
blok. Ještě z nemocnice a od Vánoc, kdy jsem 
už byla doma, jsem ho jezdila připravovat. Mým 
velkým návratem bylo právě silvestrovské vysílá-
ní. Jen si to představte, po půlroce v nemocnici 
jsem najednou byla uprostřed oslav končícího 
roku. Vnímala jsem to tak, že jsem přežila sepsi 
a mám co slavit. Byla jsem moc šťastná a cítila 
obrovskou pokoru k životu.“ 

Poté, co se vrátila z nemocnice, jí vedení Čro 
Plzeň nabídlo externí spolupráci. „Její poslu-
chači“ se proto těší na Květiny úterní večerní 
zdravotnické pořady, středeční večerní pořady  
o zdravém životním stylu s dietní terapeutkou 
FN Plzeň Jaroslavou Kreuzbergovou, páteční 
dopoledne i víkendové dny. Když se s nimi od 
mikrofonu loučí, a přeje hodně zdraví, tak vědí, 
že to je vskutku hodně upřímně, těší se, že se její 
melodický hlas záhy z éteru ozve znovu a doufají, 
že to tak bude ještě hodně let.       

 (koř)

Váš otec Václav Hynčík je známý plzeň-
ský fotograf. Učil vás fotit?
Neučil. Ale už od dětství jsem ho občas po-
zoroval v ateliéru a pochopitelně si prohlížím 
jeho fotky. Já se ale fotografování nevěnuji 
profesionálně. To mě jen před časem při po-
bytu u baltského pobřeží zaujala vláčilovská 
poetika. Bylo sychravo. Fotil jsem černobíle. 
Stíny na fotografiích dobře evokují stíny, které 
máme v sobě. Dělám zkrátka to, co mě baví. 
Hledám nové zkušenosti v různých oblastech. 
Cítím, že všechny mé mimopracovní aktivity 
jsou lékem, abych při práci neokoral.

Kromě fotografování se zabýváte i dal-
šími výtvarnými technikami – především 
technikou froasáže. Co to znamená?
Froasáž je vlastně muchláž. Papír zmu-
chlám, potopím do lázně s tuší, vysuším, na-
rovnám. Vzniknou mramorované praskliny. 
Z těch se snažím vyčíst na pomuchlaném pa- 
píře abstraktní nebo i konkrétní věci. Je to 
vlastně projektivní technika, kdy na tom papí-
rovém zlomu vidíte to, co chcete, každý něco 
jiného.

Paní Květa byla odvážná
Květa Bodollová měla před přijetím do fakultní nemocnice v anamné-
ze 15 let trvající diabetes mellitus, který byl komplikován orgánovými 
komplikacemi. Tři dny před přijetím do nemocnice se její stav akutně 
zhoršil a komplikoval dušností, zimnicí a třesavkami. Jako zdroj sepse 
a příčina postupně se zhoršujícího stavu se jevily infikované defekty 
na obou chodidlech dolních končetin. Klinický průběh byl komplikován 
rozvojem multiorgánového selhání. Snaha zachovat obě dolní konče-
tiny ukázala jako marná, protože jsme prokázali, že infekcí jsou posti-

ženy i kosti na obou dolních končetinách. Ve spolupráci s chirurgem jsme paní Bodollové 
celý problém vysvětlili a zároveň jsme postavili před velmi složité rozhodnutí, a sice nechat 
si amputovat obě dolní končetiny v bérci. 

Velmi jsme ocenili její odvahu respektovat naše rozhodnutí. Další vývoj onemocnění jen 
potvrdil správnost rozhodnutí a jsme velmi rádi, že si paní Bodollová užívá života i práce, 
kterou miluje. 

Ivan Novák 
JIP I. interní kliniky

Foto: David Hynčík
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Podle těch prasklin malujete?
Ano. Je to technika velmi zábavná, vhodná  
i pro začínající grafiky a výtvarníky, což já jsem. 
Neustále začínající.

Ale přitom jste několikrát své froasáže 
vystavoval… 
Bylo to při různých příležitostech. Například  
v plzeňské Galerii Jiřího Trnky, Visioartu a dal-
ších. Občas v nějakých hospodách nebo kavár-
nách. Nejdál jsem vystavoval na festivalu asijské 
kultury ve Valašském Meziříčí. Tam jsem vysta-
voval froasáže z měsíčního pobytu na Filipínách. 

Svoje výtvarné práce podepisujete jmé-
nem David Hynčík. V disciplíně zva-
né „slam poetry“ jste ale známý jako 
„Mrucziwak“. Je slam poetry poezie?
Slam poetry, jak to vnímám já, je „poezie ulice“. 
Je to něco mezi one man show, divadelní impro-
vizací a přednášením vlastního textu. Není to 
poklidné autorské čtení. Text nebo improvizaci 
vrhám do naslouchajícího davu několika set lidí. 
Provedení vzdáleně připomíná rap. Ve slamu re-
aguji na aktuální společenská témata a na běsy, 
se kterými se pereme uvnitř. Diváci živě reagují. 
Někdy i nahazují slova a já na nich stavím svoje rý-
mované improvizace. Vystoupení všech slamerů 
v rámci večera pak hodnotí náhodně vybraní divá- 
ci pomocí čísel. Nula nebo devítka nejen za ob-
sah, ale i umělecký dojem. Jako při krasobruslení. 
 
Kde můžeme slam poetry vidět?
V Plzni se exhibice v této disciplíně konají několi-
krát ročně v Anděl Music Baru v Bezručově uli-
ci. Vedle slamových exhibic se každý rok koná 
také celonárodní soutěž, do které se může 
přihlásit každý.

Vaše texty mají blízko k rapu, a tak se 
dobře hodí i pro zhudebnění. Zkoušel jste 
je nabídnout muzikantům?

Na to jsem si netroufal. Ale z recese jsme si 
s kamarády založili vlastní hudební skupinu. 
Jmenuje se Vražda krásy. Hrajeme tragicome-
dy rock. Je to „nejlepší kapela z těch, které 
již nechcete nikdy slyšet“, jak říká kolega psy- 
chiatr Milan Beniš, náš skvělý sólový kytaris-
ta. Jiní o nás prohlásili, že jsme nejhorší kape-
la s největší návštěvností. Lidi prostě baví náš 
bizarní kabaret, show plná slizkých maníků. 
Navíc se strefujeme do společenských témat. 
Děláme si legraci z těch, kteří se berou příliš 
vážně. 
 
Fotky, muchláže, slam poetry a rocková 
muzika. Jste doširoka rozkročený. Kde 
jsou Vaše kořeny? 
Narodil jsem se v Plzni. První roky života jsem 
ale strávil na Šumavě. Protože matka musela 
dokončit studia medicíny, staraly se o mě čás-
tečně babička a prababička. Byl jsem takový 
malý sudeťáček. Mluvil jsem dokonce dřív ně-
mecky než česky. 

Co pro Vás znamená plzeňská Fakultní 
nemocnice? 
Je to místo, kde pracuju už osmnáct let. Strá-
vil jsem tu podstatnou část života. Bývaly 
doby, kdy tu člověk prožíval své paralelní svě-
ty, kdy ten dům nebyl jen pracovištěm, ale do 
značné míry domovem. Nemocnici jsem vděč-
ný. Narodila se tu naše dcera. A na interně mi 
zachránili život při zánětu slinivky. 

Jací jsou vaši pacienti? 
V posledních letech pracuji na oddělení sku-
pinové psychoterapie. Tam jsou pacienti s ne- 
urotickými poruchami, poruchami osobnosti. 
Skupinová terapie jim pomáhá zvládnout je-
jich smutky a úzkosti. Zamýšlejí se nad svou 
životní cestou, nad potížemi, které na ní vznik-
ly. Společně hledáme strategii řešení kon- 
fliktů. 

Je to náročná práce? 
Stejně jako každá jiná lékařská práce. Je ná-
ročná, ale pořád mě baví. V rodině se očeká-
valo, že převezmu zubařskou ordinaci. Ale já 
jsem rád, že jsem si vybral právě psychiatrii. 

Práce na plný úvazek, mnoho koníčků, 
rodina… kde na všechno berete energii? 
Snažím se ji získávat z drobných každoden-
ních věcí. V poslední době chodím do práce 
pěšky. Jsem v pohybu, a tak vím, že jsem ješ-
tě naživu.                                                           (koř)
 

Foto: froasáž Davida Hynčíka „Můry“
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V loňském roce pomohlo navrátit zdraví 
či zachránit život 18 590 dárců krve, kteří 
svou životadárnou tekutinu věnovali na 
Trafuzním oddělení FN Plzeň. Toto číslo 
představuje mírný pokles v celoročních 
počtech Transfuzního oddělení FN Plzeň 
(rok 2013 o 629 více). 

Nejstaršímu dárci bylo 65 let a nejvyš-
šího počtu odběrů (ve svém životě) dosáhl 
další muž, který jich má za sebou 138. 
I ženy si vedly výtečně a jelikož musí mít 
mezi odběry větší časovou proluku (za ži-
vot mohou dávat krev méně častěji než 
muži), nejštědřejší dárkyní je dáma, která 
nabídla svoji vzácnou tekutinu již 92krát. 

S mírným poklesem odběrů souvisí 
i nižší číslo prvodárců. V roce 2013 jich 
přišlo 1 142 a v loňském roce přišlo po-
prvé darovat krev 1 069 lidí. 

Fakultní nemocnice Plzeň si velmi  
váží „prvodárců“, kteří se odhodlají 
nastoupit cestu dárcovství a bez ná-
roku na odměnu dělat dobrou věc pro 
ostatní.

Patří jim 
VElKý DíK

Již devět let se FN Plzeň zúčastňuje celostátního projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ, který prověřuje jejich spokojenost na lůž-
kových odděleních. Poslední šetření, které se uskutečnilo koncem roku 2014, potvrdilo dlouhodobý trend růstu kvality zdravot-
ních služeb a skončilo historicky nejvyšší spokojeností pacientů (viz graf). Souhrnná spokojenost dosáhla hodnoty 83,8 procenta  
a FN Plzeň se tak stále drží na špici celostátně sledovaných zařízení. 

FN Plzeň dosáhla historicky nejvyšší spokojenosti svých pacientů

Kvalita očima pacientů FN Plzeň (Index spokojenosti pacientů)



12  Fakultní nemocnice

se zachovat si stejný postup. Například před 
zápasem.

Žádnému špičkovému sportovci se zra-
nění nevyhnou. Jaká byla pro Vás ta nej-
nepříjemnější?
Musím zaťukat, že jsem neměl nikdy nic s ko-
leny a kotníky, což je pro fotbalistu zásadní. 
Měl jsem problémy s třísly, která mám obě 
odoperovaná, což ale není pro fotbalistu zá-
krok, který by mu příliš komplikoval kariéru. 
Úplně nejnepříjemnější bylo, když jsem dostal 
loktem pod oko. Měl jsem zlomený podočni-
cový oblouk a měsíc jsem nemohl trénovat. 
Rovnali mi kost a vyztužili mi jí destičkou.

Vrcholové sportovce v Plzni „spravuje“ 
fakultní nemocnice. Jaké s ní máte zku-
šenosti?
Jen ty dobré. Když potřebujeme, tak se nám 
všichni snaží vyjít vstříc a jsou na nás příjemní.

Je o vás známo, že se rozhodně nebrá-
níte pravé české kuchyni, kterou, když 
Vám to zápasová a tréninková situace 
dovolí, hezky spláchnete dobrým pivem. 
A pak čas od času čelíte kritice, že jste 
si přidal nevítaná kila navíc. Jak se jich 
zbavujete?
V podstatě celou svoji profesionální kariéru 
čelím kritice, že mám nějaká kila navíc. Samo-
zřejmě je to pravda, ale myslím si, že se mi to 
aspoň tady v Plzni povedlo nahradit jinými věc-
mi. Snažím se to skloubit se sportem. Jediné, 
co u mě platí na přebytečná kila, je nejíst po 
večerech. Najíst se do šesti, sedmi hodin a pak 
už maximálně vodu nebo něco malého.

Kdy jsem byl prvně na břevnovském hřišti, to 
si už nepamatuji. Muselo to být hodně brzo, 
protože za Břevnov hrál můj strýc, děda tam 
dělal předsedu a od hřiště jsme bydleli, co by 
kamenem dohodil. Takže to bylo opravdu v ra-
ném mládí.

Vedete také své děti, dceru Adrianu a sy- 
na Patrika, ke sportu (fotbalu)?
Já je vést nemusím, snažím se jim dávat dobrý 
příklad, co se týká sportu. Obě děti rády sportují  
a není to pouze fotbal. Adriana má celkem vý-
jimečného koníčka, jezdí parkur na koních  
a Patrik hraje fotbal, ale i ostatní sporty se nám 
nevyhýbají. Především míčové hry, kolo nebo lyže.

S míčem se kamarádíte mnoho let. Pře-
mýšlel jste někdy o tom, že byste mohl 
zkusit i něco jiného?
Zkouším se kamarádit i s pukem. Hokej je 
moje velká záliba, ale jiné sporty moc nevy-
hledávám. Začal jsem lyžovat, ale bezpečně, 
nejsem žádný hazardér. Pokud je pěkné počasí 
a dobrý sníh, je to pro mě dobrý relax.

Jste pověrčivý? Viděli vás u katedrály 
na náměstí, jak si také saháte na andě-
líčka pro štěstí na mříži…
Jsem trochu pověrčivý, věřím nějakým věcem 
a většinou, když se mi něco povede, snažím 

To musel být krásný pocit, po nepříliš 
přátelském odchodu z všemi hýčkané 
pražské Sparty v roce 2008, když Vik-
torka po dvou letech Vašeho působení 
na hřišti ve Štruncových sadech pod 
vedením trenéra Pavla Vrby zvítězila, 
vid'te…
Na tuhle otázku je lehká odpověď. Byl to vel-
mi příjemný pocit a také určitá satisfakce.

Plzeňané si Vás velice oblíbili. A jak Vy, 
Pražák křtěný Vltavou, který hrál za obě 
slavná pražská mužstva, Spartu i Slávii, 
působil v zahraničí, jste si zvykl v na-
šem městě?
Myslím si, že mám celkem kamarádskou 
povahu a našel jsem si tu spoustu známých  
a přátel. Ve spojitosti s úspěchy, které jsem 
tu zažil, jsem si v Plzni zvykl úplně v pohodě.

Rodinu máte v Praze. Nestýská se Vám 
i jim? Fandí Vám?
Praha není od Plzně úplně daleko. Když se cítím 
unavený, nebo máme dva tréninky, tak sice zů-
stávám v Plzni, ale jinak se samozřejmě vracím 
za rodinou do Prahy. Dojíždění je pro mě spíš 
relax, v autě si dokážu odpočinout.

Kdo vás přivedl na břevnovské fotbalo-
vé hřiště? A kolik vám tehdy bylo let?

Jméno bez pár týdnů čtyřicetiletého Pavla Horvátha je navždy spojené s vítězným tažením plzeňské Viktorky 
na první místo v 1. fotbalové lize v sezóně 2010/11 i 2012/13, s Ligou mistrů, kterou do Plzně pomáhal 
přivést.  Svérázný záložník, kapitán mužstva, se stal miláčkem fotbalových fandů všech generací. 
A tak to je dodnes.

Pavel Horváth 
vyznává rodinné hodnoty 

Foto: Ředitel 
FN Plzeň Václav 

Šimánek s Pavlem 
Horváthem
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Stárneme všichni, špičkoví sportovci si 
„díky“ maximálnímu vypětí aktivní věk 
zkracují. Kdy Vy jste si řekl, že nastal 
čas zvolnit? A berete to také se svým 
pověstným humorem?
Mě celkem v tomto změnily děti. Každý člověk 
má nějaké mety a hodnoty, které v životě uzná-
vá. Když to jde, snažím se jim být hodně k dis-
pozici, něco je naučit a poradit. Snažím si fotbal 
maximálně užívat, protože kariéra je zkrátka 
časově omezená a každý zápas může být po-
slední. Užívám si v podstatě i každý trénink.

Viktoria Plzeň toho dělá hodně ve pro-
spěch dětí a je báječné, že myslíte v dneš-
ní době, kdy se tak důrazně vyznává kult 
mládí, i na seniory. Těší Vás, že se výtěžek 
vánoční akce věnoval na nákup rozhlaso-
vých přijímačů s CD přehrávačem pacien-
tům na geriatrické oddělení FN Plzeň?
Moc mě to těší, protože podobných akcí není 
nikdy dost a věcí, které jsou potřeba, je velká 
spousta. Mělo by být normální, že ten, kdo může 
pomoci, pomůže a ani by se o tom nemuselo 
mluvit. Nikdy nevíme, kdy budeme my v situaci, 
že budeme potřebovat pomoct. Když jsem byl 
na geriatrickém oddělení a viděl jsem, že páno- 
vé měli z rádia radost, bylo to moc příjemné.

Co si myslíte o seniorech, hlavně o těch, 
kteří jsou ve vyšším věku aktivní?
Nejen ti aktivní, ale všichni prošli dlouhým 
životem a mají nepřeberné množství zkuše-
ností a většina z nich je předává dál, což je 
jednoznačně správné. My mladší bychom se  
z toho, co zažili, měli poučit. 

Co pro Vás znamenali Vaši prarodiče?
Já jsem rodinný typ a prarodiče tak byli nedíl-
nou součástí mého života. Pokouším se pře-
dávat rodinné hodnoty také dětem. To je to 
základní, čím je vedle lásky ke sportu mohu 
do budoucího života vybavit.                        (koř)

Jarní únava je důsled-
kem toho, že příroda ko- 
lem nás v zimě odpočí- 
vá, my ne. Před Vánoci 
se stresujeme, abychom 
měli všechno nakoupe- 
né, uklizené, připrave- 
né, těšíme se, jak si  
o svátcích užijeme vá-
noční pohodu a ona žád-
ná není. Bohužel zvlášť 

starší organizmus takový nápor oslabí a snáz 
onemocníme virózou, četnější jsou infarkty 
a mozkové příhody. 

V tomto období zatížíme především ját-
ra. Nedostatek slunečního svitu způsobuje  
absenci serotoninu, nazývaného hormon 
štěstí. To rovněž přispívá k únavě. Naši 
předci v zimě dlouhé noci prospali a tím ob-
novovali síly, my sledujeme dlouho do noci 
televizi nebo pracujeme.

V zimním období trpíme nedostatkem vi-
tamínů a minerálů. Nemyslete si, že když si 
nakoupíte rajčata a papriky v hypermarketu, 
že ten deficit dohoníte. Jedná se o nesezónní 
zeleninu, skleníkovou, převáženou z dale-
ka a dlouho skladovanou a kromě vlákniny 
mnoho dalších zdravých látek neobsahuje. 

A jak ten deficit v našem organizmu na-
pravit? Z našich zdrojů můžeme sáhnout po 
černé ředkvi a v jarních měsících i po ředkvič-
kách. Máme po celý rok dostupné kysané 
zelí, které je vůbec nejkvalitnějším zdrojem 
prospěšných enzymů, vitamínů a minerálů 
a stopových prvků. Obsah chlorofylu pomá-
há přijímat železo, zvyšuje schopnost těla 
produkovat hemoglobin, čímž se zlepšuje 
přenos kyslíku a to má vliv na regeneraci  
organismu a zpomalení procesu stárnutí. 

Teď už máme na trhu další čerstvou listo-
vou zeleninu bohatou na chlorofyl, což jsou 
hlávkové saláty, polníček, baby špenát, ruko-
la. V tomto období také rychle vyraší kopřivy, 
pampelišky, podběl, jetel. Můžeme si je natr-

hat (samozřejmě na místech, o kterých sto-
procentně víme, že nejsou znečištěna). Zasy-
rova je rozmixujeme, přecedíme a popíjíme, 
což je vynikající jarní nápoj na očistu jater. 

Kdo se s nimi nechce trhat a připravovat, 
může sáhnout po připravených zelených 
potravinách jako jsou řasy, ječmen, pšeni-
ce. Oblíbenou mám také melasu. 

Když probírám se svými klienty jídelní-
ček, zjišťuji, jak moc jim chybí vitamíny B6 
a B1, které podporují imunitu a to i přesto, že 
jsou přesvědčeni, že žijí zdravě. „B šestku“ 
najdeme v banánech, bramborách, listové 
zelenině, vlašských ořechách, slunečnico-
vých semínkách, pohance. „B jedničku“ ob-
sahují syrové ovesné vločky, fazole, bram-
bory, listová zelenina, sušené ovoce. Ničí 
ho však káva a sladká a moučná jídla.

Ideální jídelníček pro konec zimy a začá-
tek jara? Řídit se tím, co měli vyzkoušené 
naši předci. Dodržovali půst, a to nezname-
ná nejíst, jen jíst rozumně, nepřejídat se. 
Z hlediska dnešních poznatků racionální 
výživy si například dát nepražené müsli, za-
lité jen studenou nebo horkou vodou, přes 
noc namočená semínka, oříšky, přidat lžíci 
jogurtu na ochranu střevní mikloflóry, suše-
né ovoce, dát si k tomu banán. K obědu si 
připravit například rizoto s fazolemi, cizrnou 
a k tomu lžíci kysaného zelí. Večer zeleni-
novou polévku a listovou zeleninu. A udělat 
si ještě šťávu z červené řepy, mrkve. Pokud 
zařadíme maso, tak pokud možno netučné 
a takové, které pochází z mladých zvířat.  
K tomu opět zeleninu. 

Po zimě máme ohroženou imunitu, všech-
no špatné potřebujeme vypotit z těla. Očis-
tit ho saunou, posílit dostatkem spánku.  
A měli bychom si uvědomit, že k tomu, aby 
se všechny minerály, vitamíny a další ne-
zbytné doplňky stravy dostaly až do buněk, 
je nezbytný dostatek pohybu.

 Krásné jaro Vám přeje
 Jana Kornerová 

Foto: Pavel Horváth na oddělení geriatrie

Zažeňme jarní únavu
Proč zrovna my, lidé, máme jarní únavu, když příroda kolem nás 
je plná energie? My se sotva vlečeme, nic nás nebaví, všechno 
nás bolí. Nutriční terapeutka FN Plzeň Mgr. Jana Kornerová pro 
to má vysvětlení i radu, jak tělu pomoci.

Zelený nápoj:
4 hrsti kopřivy dvojdomé, hrst listů řebříčku obecného, 3 hrsti jetele lučního, 
hrst smetánky lékařské, hrst listů jitrocele
Natrhané byliny umyjeme pod tekoucí vodou. Do mixéru nalijeme 0,5 l vlažné vody. Mixujeme 
asi 5 minut, byliny postupně přidáváme. Směs necháme 2-3 hodiny louhovat, pak scedíme 
přes plátno a vlažné pijeme. Nápoj lze nechat maximálně do druhého dne v ledničce.
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kontejnerech uložené veškeré instrumentári-
um, potřebné pro zcela určité operační výko-
ny. „Máme tady 340 sít. Každý kontejner má 
svůj název a seznam, jaké instrumentárium 
je v něm uložené. Na každý operační výkon 
se připraví kontejner s instrumentáriem a rouš- 
kovací set podle daného výkonu. Použité ná-
stroje a ostatní pomůcky po skončení ope-
račního výkonu se pomocí přepravních kon-
tejnerů převáží „nečistým“ výtahem do mínus 
prvního podlaží na oddělení centrální sterili-
zace. Po umytí, setování a vysterilizování se 
kontejnery a sterilní materiál „čistým“ výtahem 
vrací zpět na operační sály.

Na sálech je živo 
V době mé návštěvy OSL je ve skladu pouhá 
polovina kontejnerů. Na operačních sálech to-
tiž mají teď, v brzkých dopoledních hodinách, 
hodně napilno. Nahlížíme do jednoho z nich, 
který je určený pro chirurgické operace.

Pacientka, která teď podstupuje operaci va-
rixů, byla nejprve z příjezdové chodby přes pře-
kladové zařízení přemístěna z „nečisté“ zóny  
z mobilního lůžka na operační stůl do „čistého“ 
prostoru operačních sálů. „Vchodová sestra pro-
vedla základní identifikaci pacienta pomocí iden-
tifikačního náramku, dokumentace a dotazem.

Než šly sestry na sál, musely v umývárně pro-
vést chirurgické mytí a chirurgickou desinfekci 
rukou. Pak se oblékly již na operačním sále do 

Úplně čistý svět
Nejprve procházíme s vrchní sestrou Bc. Ivanou 
Vohrnovou v traktu operačních sálů v prvním 
nadzemním patře budovy C přes filtr, kde se 
převlékám do čistého operačního prádla. Dostá-
vám i jednorázovou čepičku a roušku, operační 
galoše. Vcházíme do dlouhé chodby, ze které 
vedou dveře do jednotlivých operačních sálů. 
„Nejpozději den předem musíme znát operač-
ní program na další den,“ říká Ivana Vohrnová. 
„Mám pod sebou čtyři staniční sestry, které se 
starají o dané operační sály. Zajišťují objedná-
vání spotřebního materiálu, vedou potřebnou 
dokumentaci stanice a odpovídají za správné 
provádění pracovních postupů. Já zajišťuji veš-
kerou personální a mzdovou agendu, odpoví-
dám za účelné využívání spotřebního materiálu 
a zodpovídám za správné vedení dokumentace 
v provozu OSL. Pracujeme tady ve třísměnném 
provozu. Náš kolektiv je mladý, řada sester má 
malé děti, vycházíme si maximálně vstříc, ale 
někdy je to opravdu komplikované,“ zdůrazňuje 
vrchní sestra. Na tomto patře je 6 operačních 
sálů určených převážně pro chirurgické výkony. 
Pro septické výkony je vyčleněn sál č. 7 a sál 
č. 9 v tomto patře. Pro kostní, traumatologické  
a neurochirurgické výkony jsou vyčleněny sály  
č. 3-6 v I. podzemním patře. 

Další velmi důležité prostory, které podmi-
ňují bezchybný chod celého oddělení, před-
stavuje centrální sklad. Zde je ve speciálních 

Jsou 
perfektně
sehraný tým

operačního pláště a navlékly jednorázové ste-
rilní rukavice, takže mají dokonale aseptické 
ruce,“ vyzdvihuje vrchní sestra OSL. 

Z jedné, vzdálenější strany operačního stolu, 
své přístroje sledují anesteziolog a anesteziolo-
gická sestra. Nad pacientkou jsou v pilné práci 
operatér-chirurg a jeho asistent, ze strany blíže 
k nám stojí instrumentující sestra, a další je tak- 
zvaná „obíhající sestra“, která zajišťuje servis: 
doplňuje potřebný materiál, dodává nástroje 
a pomůcky, obsluhuje přístroje, kontroluje sterili- 
tu, označuje biologický materiál a vede ošetřo-
vatelskou dokumentaci. „Zatím vše zapisuje do 
papírové dokumentace. Jistě jste si všimla, že 
na sále máme počítače. Dnes jsou již veškerá 
rentgenová dokumentace a laboratorní vyšetření  
v elektronické podobě a lékař se může přímo 
na sále podívat na snímky, výsledky. V brzké do- 
bě bychom měly i my, sálové sestry, přejít na ele- 
ktronickou dokumentaci,“ říká Ivana Vohrnová. 

Čistota je zákon
Ve vedlejším sále úklidová četa provádí po vý-
konu mezioperační úklid. „Po skončení operací 
se každý den provádí velký úklid. Jednou za tý-
den je to pak generální úklid, kdy se dokonale 
vyčistí celý sál od podlahy až ke stropu.“ Vrchní 
sestra chválí skupinu pracovnic, který se úkli-
dem zabývá. Nejsou zaměstnanci nemocni-
ce, ale zvolené firmy. „Tvoří je zkušený stabilní 
kádr lidí a jsme s nimi velmi spokojeni.“

V lochotínské části FN Plzeň je samostatné oddělení Operační sály Lochotín, které organizačně spadá pod Útvar 
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Díky tomuto uspořádání mají operatéři z chirurgické, neurochirurgické, 
ortopedické, anesteziologické, interní kliniky a plastické chirurgie vždy sály perfektně připravené k plánovanému 
operačnímu výkonu, veškeré přístroje po ruce a sestry a sanitáře, kteří jim splní každé přání. 
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Procházíme kolem dalšího sálu, kde se dal-
ší tým připravuje na operaci tříselné kýly mi-
minka. Maličký pacient už tu čeká na narkózu 
na speciálním vozíku. „Hodně štěstí, chla-
pečku!,“ popřejeme a přecházíme do výtahu, 
který nás převeze z prvního nadzemního pod-
laží do prvního podzemního podlaží budovy 
C, kde je rovněž 6 sálů. „Čtyři z nich jsou pro 
ortopedickou a neurochirurgickou operativu. 
Kardiochirurgické oddělení se o své dva míst-
ní sály stará samo. A my ještě zajišťujeme 
operativu v osmém patře budovy B, kde se 
provádějí chirurgické výkony plastické chirur-
gie, v 9. patře vchod F se provádějí výkony na 
ramenním a kolenním kloubu a ještě zajišťu- 
jeme operační sály jednodenní chirurgie,“ do- 
plňuje informace vrchní sestra sálů. 

Svou práci by neměnily
V sesterně na tomto patře si chvilku na popo-
vídání vyšetřily obě staniční sestry. „Dělají se 
tu složité operace mozku a páteře, operace na 
periferních nervech. Musíme být stoprocentně 
sehraný tým. V neurochirurgii je velmi důležité 
technické zázemí. Operace bez mikroskopů si 
dnes už neumíme představit. Právě tak je ne-
zbytný ultrazvukový aspirátor, rentgenový pří-
stroj. Všechny přístroje musí být před operací 
připravené,“ zdůrazňuje Gabriela Sýkorová,  
staniční sestra pro neurochirurgické sály. 

Také ortopedické operace jsou podle druhé 
staniční sestry Jany Dvořákové velmi náročné. 
„Na našich operačních sálech se provádějí 
operace velkých kloubů a kyčlí, dávají se ce-

mentované a necementované protézy (náhra-
dy). Operujeme rovněž páteře, hodně operací 
je artroskopických a traumatologických.“

Co je největší noční můra sálových sester? 
„Že nám selže nějaký přístroj. Operatér na nás 
spoléhá, musíme hned improvizovat. Naštěstí 
to zvládáme,“ shodují se obě staniční sestry. 

Svou práci si velmi oblíbily. „Když jsem na-
stoupila po škole v roce 1983 první den na 
operační sál v borském areálu nemocnice, 
vrátila jsem se domů s brekem. Druhý den rá- 
no maminka koukala z okna, jestli vůbec na- 
stoupím do autobusu. Teď bych neměnila za 
nic na světě,“ svěřuje se vrchní sestra Ivana 
Vohrnová. Gabriela Sýkorová chtěla být po-
rodní asistentkou, nevyšlo to, ale když poprvé 
na operační sály vstoupila, věděla, že to je 
místo, kde chce pracovat. „Je to pomoc v pra-
vém slova smyslu, vidíte výsledek okamžitě za 
sebou. Není to fádní práce, pořád se musíme 
něco učit,“ vyzdvihuje Jana Dvořáková.

Učení nikdy nekončí  
Sestry se hodně zaměřují na vzdělávání, jak 
po ošetřovatelské péči, tak v současné době  
i technické. „Nemáme na operačním sále žád-
ného technika, jako je to v některých jiných 
nemocnicích. Jen sonografické a rentgenové 
přístroje nám chodí obsluhovat radiologové, 
zbytek - provoz ultrazvukových disektorů, har-
monických desektorů, laparoskopických věží, 
laserových přístrojů, moderních HD endosko-
pických věží, různých druhů elektrokoagulací 
musí obstarat sestry, které jsou technicky vel- 
mi zdatné,“ chválí je jejich vrchní.

Pořádají tu pravidelné provozní schůzky, na 
kterých si sestry vyměňují informace o nových 
operačních postupech a nových přístrojích.  
A neustále se vzdělávají. Když nastoupí na 
operační sál, musí mít dnes vyšší odbornou 
školu nebo vysokoškolské vzdělání. Dále si 
dodělávají specializační vzdělávání v oboru 
perioperační péče. Do budoucna by FN Plzeň 
ráda získala na toto vzdělávání akreditaci, sály 
jsou na to perfektně vybavené.

„Jak naše sestry, tak sanitáři chtějí odvádět 
ten nejlepší výkon. Určitě nikdo nic nepodcení, 
protože pacientovi, který leží na operačním sto-
le, zachraňujeme to nejdůležitější, co má, zdraví. 
Pracujeme jako tým, operatér na nás spolé- 
há. Jeden bez druhého bychom nebyli nic,“ zdů- 
razňuje na závěr Ivana Vohrnová. 

Každý rok se na centrálních operačních sálech 
Lochotín provádí kolem 11 a půl tisíce výkonů.  
Z toho 4 a půl tisíce chirurgických, 3 a půl tisíce  
ortopedických a jeden a půl tisíce neurochirurgic-
kých výkonů. Pracuje zde ve třech směnách 58 se-
ster, 20 rovněž velmi důležitých sanitářů, z nichž je  
14 přímo na operačních sálech a 6 jich zajišťuje 
kontakt mezi operačními sály a vnějšími prostory. 
Docházejí na transfuzní stanici, do laboratoří s růz-
nými vzorky a podobně. 1 technicko-hospodářská 
pracovnice pak soustřeďuje veškerou dokumentaci.  

Jsou 
perfektně
sehraný tým

...víte, že?

.. a přišly i fanynky
Partnerství HC Škoda Plzeň s FN Plzeň není jen prázdným slovem.  
Začátkem března přišli opět plzeňští Indiáni za malými pacienty do Fa-
kultní nemocnice Plzeň. Tentokrát hokejisté přišli svojí návštěvou ulehčit 
stonání dětem oční a neurologické kliniky. Možná největší překvapení 
zažili samotní Indiáni, protože na setkání přišly dívčí pacientky, které pů-
sobily jako statečné fanynky našich hokejistů. „Jsme moc rádi, že jsme 
mohli osobně navštívit nemocné děti, předat jim dárky a strávit s nimi 
krásné odpoledne. Jsou všechny moc bezvadné a hlavně vypadají děsně 
statečně. Čím menší, tím odvážnější,“ pochválil je jeden z hráčů, Jakub 
Culek. Děti měly velkou radost z puzzlů, dresů, trhaček a tužek slavného 
plzeňského klubu a plzeňským hokejistům popřály další úspěšný postup  
v tabulce Tipsport extraligy 2014/2015. Vedení FN Plzeň děkuje HC Ško-
da Plzeň za krásné partnerství.

Foto: Hráči 
HC Škoda Plzeň 
s malými 
fanynkami



Dárky pro zábavu i poučení
Malí pacienti Neurologické a Neurochirurgické kliniky FN Plzeň dostaly 
od firmy Alkom Sekurity, a.s., velmi prospěšné dárky, tolik dětmi oblíbené 
tablety. „Tyto tablety, s připojením na internet, samozřejmě formou hry 
pomohou hospitalizovaným dětem vydržet v nemocniční posteli a třeba 
i na chvilku zapomenout na bolest. Ale tablety umí nejen pobavit, ale 
zároveň, při správném použití, pomáhají při léčení,“ vyzdvihl jejich přínos 
ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 

Dětem hospitalizovaným na neurologické klinice tak tablety kromě zá-
bavy pomáhají v průběhu výuky v nemocnici při čtení a počítání, umožňují 
procvičovat prostorovou orientaci a rozvíjet jemné motorické schopnosti. 
Dětem z neurochirurgické kliniky pak slouží i k úpravě narušených kogni- 
tivních schopností a logopedické terapii u dětí s onemocněním mozku. 
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Zdravé úterky 
mají stále úspěch
Každé úterý probíhá na webových stránkách chat, ve kterém se mo-
hou zájemci ptát odborníků z lékařských řad na otázky, které pokaž-
dé souvisejí s jednou konkrétní zdravotní problematikou. 

Tím to ovšem nekončí: Každý čtvrtek mohou čtenáři najít  přepis 
otázek a odpovědí na stránkách Plzeňského deníku a každé liché 
úterý je konkrétní  téma chatu rovněž předmětem vysílání Českého 
rozhlasu Plzeň.

Viktorka pro seniory 
Oblíbený fotbalista Viktorie Plzeň Pavel Horváth udělal velkou radost 
pacientům geriatrického oddělení, když jim předal 14 přenosných rádií  
s CD přehrávačem. Klub je zakoupil z výtěžků dobrovolného vstupného 
na předvánočním setkání fanoušků v Doosan Aréně, který ještě dorovnal  
z vlastních prostřed-
ků. „Jsem rád, že 
Viktoria podobné 
aktivity podniká. 
Dnešní setkání se 
hodně odlišovalo od 
standardních ná-
vštěv, při kterých 
míříme především 
za dětskými pacien- 
ty. Bylo to velmi pří-
jemné odpoledne. Pánové na pokojích jsou velmi čilí a orientují se v aktu-
álním fotbalovém dění. Dostal jsem od nich jasný úkol - vrátit titul do Plzně, 
takže v kabině toto přání velmi rád vyřídím. Na darovaných CD přehráva-
čích jsem na závěr pustil klubovou hymnu, takže jsme odcházeli opravdu 
ve slavnostním rozpoložení,“ usmíval se zkušený fotbalista, který s již váž-
nější tváří dodával: „Obrovské uznání si vedle samotných pacientů zaslouží 
také personál. Po návštěvě jsem měl možnost s lékaři i sestrami pohovořit 
a nakouknout trošku do jejich každodenní činnosti. Smekám a mají můj 
obrovský obdiv. Jsou to profesionálové s velkým srdcem.“ 

O kapku lepší den 
Nadační fond Kapka naděje spolupracuje s Fakultní nemocnicí  
Plzeň na projektu O kapku lepší den. V lékárnách borského i lochot-
nínského areálu FN Plzeň může veřejnost zakoupením placky s ná-
zvem „ O kapku lepší den“ přispět na velmi dobrou věc. 

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., dodává: „Zakoupe-
ním této placky každý přispěje na zlepšení komfortu léčby malých 
pacientů na dětském oddělení FN Plzeň. Velmi si vážíme spolu-
práce s Nadačním fondem Kapka naděje a jsme rádi, že díky jeho 
aktivitám se naši malí pacienti uzdravují v lepším prostředí a se 
špičkovou zdravotnickou technikou.“ 

V loňském roce tento fond, společně s dalšími jeho partnery, 
předal dětským pacientům ve FN Plzeň lůžko Eleganza v celkové 
hodnotě 250 tisíc korun, které díky speciálním funkcím splňuje vy-
soké nároky jednotky intenzivní péče. Dalším významným darem 
Kapky naděje bylo sedm monitorů životních funkcí, které jsou 
umístěné na dětském hemato-onkologickém oddělení, kde se léčí 
pacienti s onemocněním krvetvorby. Celková hodnota tohoto vy-
bavení přesáhla 500 tisíc korun. 

Foto: Pavel Horváth s pracovnicemi 
oddělení geriatrie

VElKý DíK 
po osmnácti letech
Dobrý den, pane primáři Dorte,
chci Vám a Vašemu skvělému kolektivu milionkrát, a i to je málo, po-
děkovat za záchranu mého syna, Jiřího Vlčka. Už to bude osmnáct let  
a není dne, kdy bych si nevzpomněla a neděkovala. Jste pro mě polo-
bozi, a to nejsem věřící. Jirka je skvělý kluk. Neměl to lehké, nejprve při 
narození a pak v patnácti opět bojoval o život. Ale dík Vašim kolegům 
dětské hemato-onkologie to dopadlo dobře a Jirka se učí frézařem, 
moc ho to baví, dělá si řidičský prúkaz. To, co děláte, je něco, co se 
nedá pořádné popsat. Moc se omlouvám, ale DĚKUJI !

             Martina Vlčková
(doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., primář Neonatologického oddělení)


