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Milí čtenáři,
těší mne, že
Vás mohu provést druhým letošním číslem
Naší nemocnice. Nejprve bych
ráda představila nového člena
redakční rady
doc. MUDr. Eduarda Kasala, CSc., přednostu Anesteziologicko-resuscitační kliniky FN
Plzeň. Těší nás jeho zájem a vítáme každého, kdo má chuť se na tvorbě časopisu
Fakultní nemocnice Plzeň podílet. Časem
tak může vzniknout – krom redakční rady –
i skupina spolupracovníků redakce. Ostatně, v květnu uplyne rok od vydání prvního
čísla Naší nemocnice a Vy, čtenáři, jste si již
jistě vytvořili představu o tom, jaký časopis
pro Vás chceme připravovat.
Myslím také, že jsme dodrželi slib a nabízíme
Vám více příběhů lidí spojených s naší fakultní nemocnicí. Zajímavé je povídání o službě
lékařů v zahraničních misích. Ti, pokud je
armáda nepovolá, působí na pracovištích FN
Plzeň, a mají tak možnost konfrontovat běžnou medicínu v zázemí špičkově vybavené
nemocnice s tou válečnou i nevyzpytatelnými situacemi. Za pozornost stojí rovněž profil
sympatického Radka Hudouska z Anesteziologicko-resuscitačního oddělení, který letos
získal prestižní ocenění Sestra roku a jako
muž v tradičním takzvaně ženském povolání se v posledních týdnech zcela zaslouženě
„vezl“ na vlně popularity a mediálního zájmu. K úspěchu mu jménem redakce dodatečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí
v profesním i osobním životě. Vždyť právě
lidé vykonávající své povolání s láskou vytvářejí ten nejlepší obraz o nemocnici mezi
našimi klienty – pacienty. Zároveň připomínám, že v dubnu provedla FN Plzeň další
šetření spokojenosti mezi pacienty. Pokud
se nám ji podaří udržet na úrovni posledního
průzkumu, kdy byla v průměru 81,4 procenta, pak jistě budeme velmi potěšení.
Na titulní stranu jsme poprvé vybrali snímek
z operačního sálu. Pořídili jsme jej díky laskavému svolení prof. MUDr. Vladislava Třešky,
DrSc., přednosty Chirurgické kliniky. Přesto, že
jsou pro část laické veřejnosti podobné snímky
přinejmenším kontroverzní, domníváme se, že
Vám nemocniční časopis může podobné záběry nabízet. Jsou zajímavou exkurzí do míst,
kam většina lidí nemívá přístup.
Přejeme příjemné čtení a těšíme se na Vaše
náměty.
Renata Jenšíková,
šéfredaktorka a tisková mluvčí FN Plzeň
mluvci@fnplzen.cz



Naše nemocnice

novinky – fakta – události
Chceme získat certifikát kvality
FN Plzeň se již přes rok připravuje na získání mezinárodního certifikátu kvality. Certifikační audit
v oblasti managementu a dvou klinických pracovišť se uskuteční ještě v prvním pololetí letošního
roku. Hlavními cíli v oblasti kvality podporovanými vedením nemocnice jsou: bezpečnost pacienta, bezpečnost personálu a ochrana majetku.
S bezpečností pacienta souvisí i zavedení identifikačních náramků v celé fakultní nemocnici od dubna letošního roku. Pacient ho vždy obdrží při příjmu
a na jeho zápěstí zůstane po celou dobu hospitalizace. Je na něm uvedeno jméno, příjmení a čárový kód. Například Neonatologické oddělení užívá
náramky již od července loňského roku. Dospělí

než po desetiletí prováděný rentgenový snímek na
filmu. Navíc ho lze v počítači ještě zpracovat tak, že
některé detaily zvýrazníme a jiné potlačíme. Je téměř
nemožné snímek pokazit,“ doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., přednosta kliniky.
Pomocí digitálního rentgenu jsou pořizovány
snímky plic, srdce a skeletu. Diagnostická informace je uložena do nemocničního informačního systému WindMedicalc podobně, jako se již několik
let archivují snímky pořízené při vyšetření počítačovým tomografem či magnetickou rezonancí. Zatímco první přístroj slouží už od podzimu loňského
roku v prostorách kliniky, druhý je právě instalován v blízkosti centrálního příjmu u ambulance
akutních úrazů. Přínosem nově zaváděné techniky
jsou dokonalejší obrázky, kratší doba vyšetření pacienta a tedy zkrácení pobytu nemocných na klinice – bez dlouhého čekání na vyvolávané snímky.
Fakt, že rentgenové filmy postupně mizí, vytváří
i ekonomickou výhodu. Poměrně drahé digitální
přístroje se uspořením prostředků vydaných dříve
za filmy zaplatí za několik let.
(bkg)

V hlavní roli peritoneální dialýza

a děti dostávají světle zelené, novorozenci podle
pohlaví růžové a modré. Dalším krokem, který posílí
bezpečnost v nemocnici je, zavedení identifikace
zaměstnanců prostřednictvím jmenovek s fotografiemi a ochrannými prvky. Denně se zde pohybují
tisíce osob, krom zdravotníků také technicko-hospodářští pracovníci, technici, medici, studenti zdravotnických škol, návštěvníci a další.
Barevné rozlišení jmenovek zaměstnanců přispěje
ke snadnější orientaci. Zelenou barvu budou mít nelékařští zdravotní pracovníci s výjimkou technických
a laboratorních profesí. Žlutou ošetřovatelé, zdravotničtí asistenti, nutriční asistenti, orticko-protetičtí
technici a laboratorní asistenti. Světle modrou sanitáři a laboratorní pracovníci. Tmavě modrou lékaři
a stomatologové. Fialovou psychologové, logopedi
či sociální pracovníci. Šedou technické profese a zaměstnanci v laboratořích s výjimkou lékařů a farmaceuti. Červenohnědá je určena pro dělnické profese
a červená pro technicko-hospodářské pracovníky,
včetně zaměstnanců v administrativě.
(red)

Na Radiodiagnostické klinice
postupně mizí rentgenové filmy
Již dva nové rentgenové přístroje pro přímou digitalizaci obrazu získala Radiodiagnostická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň v lochotínském areálu.
„Během několika vteřin tak získáme obraz vyšetřované oblasti, který je mnohem dokonalejší, přesnější,

Páté celostátní sympozium o peritoneální dialýze
uspořádala 27. března I. interní klinika Fakultní nemocnice Plzeň v Olomouci. Akce se koná střídavě
v Praze a na Moravě, avšak hlavním pořadatelem
vždy zůstává plzeňská klinika. Přestože se jedná
o velice specializovaný obor, zúčastnilo se zde
přes dvě stovky specialistů. Mezi přednášejícími
byli lékaři I. interní kliniky a dalších tuzemských
pracovišť. Součástí sympozia byla i přednášková
část věnovaná zdravotním sestrám.
Peritoneální (pobřišniční) dialýza je jednou z metod očišťování krve při selhání činnosti ledvin,
kdy se roztok zavádí trvalým katétrem do břišní
dutiny. Metodu, která je zcela bezbolestná, si pacient může sám provádět doma, a není tak vázán
na nemocniční hemodialýzu, známou jako tzv.
umělá ledvina. Naše I. interní klinika je předním
tuzemským a mezinárodně uznávaným pracovištěm zabývajícím se náhradou funkce ledvin.
Ročně se zde provede téměř 20 000 hemodialyzačních procedur. V počtu nemocných léčených

peritoneálních dialýzou je v České republice na
prvém místě a trvale léčeno je zde téměř 40 pacientů. Metody nahrazující funkce ledvin umožňují
žít lidem, jejichž zdravotní stav by byl jinak v důsledku rozvratu vnitřního prostředí organismu
neslučitelný se životem. Dovoluje také delší dobu
čekat na transplantaci ledviny.
(jen)

První mise vedla

do Afghánistánu
O širokém pracovním záběru lékařů není pochyb. Pracují
v nemocnicích, na ambulancích nebo v soukromém sektoru. Ti
s dobrodružnější povahou si své povinnosti plní i mimo území
republiky – v zahraničních misích, v týmech polních nemocnic.
Na osobní prožitky jsme se zeptali jednoho z nich, MUDr. Milana
Vlachovského, chirurga FN Plzeň.
Která země byla vaší první cílovou stanicí?
Česká republika disponuje dvěma polními nemocnicemi: 6., která má sídlo v Olomouci a vede ji podplukovník Kocvrlich, a 7., jež sídlí v Hradci Králové
a v jejímž čele stojí podplukovník Krivosudský. Právě k téhle sedmé patřím i já. Téměř okamžitě po
vstupu do armády jsem byl jako chirurg vyslán na
půl roku do Afghánistánu. To bylo v roce 2002.
Kde všude jste ještě působil?
Na podzim roku 2003 jsem odjel na tři měsíce do
Basry v jižním Iráku a na přelomu let 2005 a 2006
rovněž zhruba na tři měsíce do pákistánského
města Bagh. Tam ale nešlo o válečný konflikt. Byli
jsme povoláni asi měsíc po velkém zemětřesení
v severovýchodním Pákistánu v Kašmíru.
Jak velký kontingent Česká republika obvykle
vypravuje?
Účastníci jsou ze všech koutů České republiky,
bývá nás tak okolo 150. Většinou se již dobře
známe z kurzů i misí. Zdravotnických pracovníků – lékařů všech profesí, sester, laborantů – je
vždy zhruba 50. Zbytek tvoří ostatní zabezpečovací jednotky – kuchyně, elektrikáři a strážní
jednotka či překladatelé. Z naší nemocnice se
při vojenských misích účastnili kromě mě také
primář Karnos a lékaři chirurgové: Hájek, Šanda,
Opluštil a Doležal. Za obor anesteziologie primář
Karl a doktor Fictum a také rentgenolog – doktor
Morávek Mimochodem, na našem chirurgickém
oddělení je nás ze 17 lékařů celkem pět, kteří jezdíme pracovat ven.
Jaký vůbec je rozdíl mezi válečnou a běžnou
medicínou?
Je logické, že válečná chirurgie oproti té běžné
ošetřuje více střelných zranění a nejrůznějších
úrazů. To, co lze vyřešit na místě, samozřejmě
řešíme. Pokud ale stav pacienta vyžaduje specifickou nebo dlouhodobou léčbu, připravíme,
většinou vojáka, na odsun do Česka.
Jaké jsou vaše pracovní povinnosti – liší se
nějak v závislosti na destinacích?
Bývá to podobné. Obvykle začínáme ráno v osm
hodin a končíme večer v šest, v poledne je dvouhodinová pauza. Ráno nejprve noční směna předává službu té denní, pak „projíždíme“ plán operací,
účastníme se vizity. Následuje operační program
a večer opět předání služby. Ovšem je třeba zdůraznit, že pracovní služba vojáka v misi je dvacet
čtyři hodin denně po sedm dní v týdnu a faktické

volno nastává pouze v případě, že se nedostaví
žádný „případ“. Naše povinnosti závisí na typu
mise. Většinou jde o humanitární akce, takže ošetřujeme převážně domorodce. Pokud jde o válečný
konflikt, máme mandát i na ošetřování koaličních
vojsk. Ale samozřejmě pečujeme i o civilisty.
Jak je to s vybavením, technikou?
Veškerý materiál, nástroje, prádlo, krevní konzervy či léky si dovezeme z domova. Po měsíci
se udělá inventura spotřebovaného materiálu
a to, co je zapotřebí, se doobjedná. S prádlem je
to nejjednodušší, protože v místě mise funguje
prádelna. Výhodou jsou samozřejmě nejrůznější
jednorázové pomůcky. Bez nich by to v polních
podmínkách ani nešlo.
Máte v průběhu mise vůbec nějaký volný čas?
Když nějaké volno je, věnujeme se studiu odborné
literatury, někdy trochu sportujeme, a když fungují počítače, píšeme domů. Někde si můžeme
každý den i krátce zavolat. Jistě není tajemstvím,
že z přírody nebo historických památek zemí, kde
působíme, nevidíme nic. Je nebezpečné nemocnici opouštět a navíc skutečného volna je opravdu
málo. Odpočinek je ale nutný, protože operovat
několik hodin v padesátistupňových vedrech není
nic příjemného.
Co vás vlastně přivedlo k účasti v zahraničních
misích?
Na svém předchozím pracovišti v Mulačově nemocnici jsem po několikaletém působení začínal být
nespokojen. Ubíjel mě stereotyp a rovněž některé
mezilidské vztahy tam nebyly nejlepší. V roce 2002
jsem odtud odešel a nastoupil na chirurgické oddělení bývalé Vojenské nemocnice. Současně jsem se
rozhodl vstoupit také do armády, kde jsem se zajímal o práci v zahraničních misích. Vše vyšlo, a mé
představy se tak naplnily.
Musel jste si pro svůj záměr nějak rozšířit
vzdělání?
Jako chirurg s atestací jsem byl odborně vybaven
dobře. Musel jsem ale projít důkladným výcvikem, přestože jsem měl za sebou rok základní

Milan Vlachovský v Pákistánu roku 2005
vojenské služby. Naštěstí má primář Karnos jako
bývalý voják velké pochopení pro mou občasnou
nepřítomnost na pracovišti. Jednou měsíčně totiž v rámci vojenské přípravy jezdím na tři dny
až týden na cvičení, kde absolvujeme například
střelby, hod granátem, pořadovou přípravu, topografii, taktiku, práci v plynových maskách nebo
kurz tropické medicíny. Pravidelně se pořádají
i jazykové kurzy. Procházíme také kurzem BATLS,
kde se učíme pracovat při záchranných akcích
s hromadnými ztrátami. Ty se řídí specifickými
pravidly – například se ošetřují nejprve ti zranění,
kteří mají největší šanci na přežití.
Jaká je příprava na konkrétní cestu?
Povinné jsou vždy před odjezdem zdravotní a psychologické testy. Náročné klimatické podmínky
vyžadují dobrý zdravotní stav, fyzickou a psychickou odolnost, stejně jako správné očkování. To se
řídí typem mise – obvykle podstoupíme přeočkování tetanu, hepatitidy A a B, častá je vakcinace
proti tyfu a vzteklině. Na malárii se užívá profylaxe,
ale o té se rozhoduje vždy až na místě. Přeočkování se pak dělají i v místě našeho pobytu.
Jak probíhá vaše aklimatizace?
S aklimatizací nemám problém ani v jednom
směru. Naopak odjezdy od rodiny bývají smutné,
zvláště když vím, že se neuvidíme třeba půl roku.
Osobně proto dávám přednost kratším cestám;
tři měsíce jsou pro všechny tak akorát. Mnohé armády NATO ale vycestovávají i na mnohem kratší
dobu – třeba Britové na šest týdnů, Němci na čtyři
a poté je střídají nové jednotky.
Nenudíte se při běžné práci v „mírové době“?
Určitě ne. Navíc tím, že týden v měsíci jezdíme na
cvičení a jazykové kurzy, si na stereotyp nemohu
stěžovat.
Doporučil byste kolegům, aby do toho šli
také?
Pro toho, kdo se chce přiučit něčemu novému, je
to dobrá cesta. Setká se s jiným typem medicíny,
nahlédne do dalších oborů, má možnost procvičit
si cizí jazyk. Nezanedbatelné je i finanční hledisko. Na druhé straně stojí několikaměsíční ztráta
kontaktu s rodinou. Obojí má svá pro i proti. Ale
já jsem zatím spokojen!
Text: Romana Vlková
Foto: archiv M. Vlachovského

Základna 6. polní nemocnice v Afghánistánu v roce 2002
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Na Metabolické JIP přijali prvního pacienta léčeného pomocí Prométhea v dubnu

Pacientům začíná

pomáhat Prométheus
Prométheus je přístroj určený pro podporu funkce jater. Dosud
se o něm psalo pouze v souvislosti s jeho přínosem pro záchranu
života pacientů čekajících na transplantace jater. Nyní ho ale lékaři
Fakultní nemocnice Plzeň hodlají používat zcela novým způsobem, který nebyl dosud zaveden do praxe. Má totiž pomáhat
pacientům po radikálních operacích nádorů jater k úspěšnému
zotavení. Chirurgická klinika začala společně s I. interní klinikou
pracovat na vzniku Centra pro hepatobiliární chirurgii.

O

perace jater a cévní chirurgie patří
mezi nosné programy kliniky. „Tyto
zákroky se řadí z hlediska chirurgické
techniky, přístrojového zázemí i erudice lékařů k nejnáročnějším v oboru. Právě tyto
operace však často umožňují zachránit život pacientům, kteří by jinak neměli šanci. Zejména z důvodu mimořádné náročnosti těchto výkonů jsou
v Plzni operováni nemocní z celé České republiky,“
říká prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň.
Není tedy divu, že se v počtu operací zhoubných nádorů jater v posledních letech klinika
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vypracovala na první místo v zemi. Na špičce
však stanula také díky systematické podpoře tohoto programu a kvalitnímu vybavení, například
nahrazení původní operační techniky klasickým
skalpelem metodou ultrazvukového nože, radio
frekvenční ablace, jež dovoluje provést dříve
netušené zákroky. Česko přitom zaujímá první
místo na světě ve výskytu především takzvaných
sekundárních nádorů jater, tedy nádorů, které se
vytvoří jako metastázy těch původně vzniklých
například na tlustém střevě, v konečníku či prsu.
Metastázy na játrech se obvykle objevují
až po léčbě takzvaného primárního nádoru

a postihují každého třetího onkologického
pacienta. Včasný záchyt a léčba těchto nádorů
jsou celosvětovým problémem. V době
zachycení nádoru jater lze kvůli pokročilému
stadiu či jeho umístění obvykle operovat jen
15 až 20 procent nemocných. Příčinou nízkého
procenta operability je nedostatek funkční
jaterní tkáně, která by zbývala po odstranění
nádoru. Velkou pomocí je právě nový přístroj
pro náhradu jaterních funkcí.
„Prométheus má pomáhat právě pacientům
bezprostředně po rozsáhlých operacích jater

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
překlenout toto nejtěžší období, kdy jsou nejvíce
ohrožení na životě. Díky němu budeme moci významně navýšit počet těchto náročných operací.
Nyní jich míváme kolem osmdesáti ročně,“ vysvětluje profesor Třeška s tím, že bez spolupráce
s I. interní klinikou, zejména Metabolickou jednotkou intenzivní péče, by zavedení nové metody prakticky nebylo možné. Její specialisté budou
mít pacienta v péči před radikální operací jater

a pak i po ní, tedy v době, kdy bude potřebovat
Prométhea. Práce obou týmů však navazuje na
další péči fakultní nemocnice. Patří mezi ně radio
diagnostická vyšetření, zhodnocení funkce jater
v době před výkonem, odhad jejich funkce po

doc. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
plánované operaci a samozřejmě perioperační
anesteziologická péče.
„Funkce Prométhea spočívá v jeho schopnosti
odstranit z plazmy pacientovy krve toxické látky, které se v organizmu hromadí při nedostatečné funkci jater a které nejsou odstranitelné
dostupnými mimotělními metodami očišťování
krve. Tyto toxiny mohou nadále zhoršovat funkci nejen jater, ale i dalších životně důležitých orgánů. Jeho použitím bychom měli získat cenný
čas, nezbytný pro dostatečnou regeneraci zbylé
jaterní tkáně. Protože nemocnému hrozí selhání
i dalších životně důležitých orgánů, je nutné, aby

o něho pečoval speciální tým lidí zabývajících se
intenzivní péčí,“ uvádí doc. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., přednosta I. interní kliniky. „Původní využití přístroje se předpokládalo zejména
u pacientů s nezvratitelným jaterním selháním,
kteří čekají na urgentní transplantaci jater. To je
však jen jednou z možností. Jeho schopnost zbavit organizmus toxických látek – detoxifikovat
kombinací adsorpce toxinů vázaných na albumin a eliminací ve vodě rozpustných mediátorů
tzv. high-fluxovou dialyzační membránou, lze
využít i pro nemocné s akutním zhoršením chronické jaterní dysfunkce, při toxických postiženích
jater či při současném selhání jater a ledvin. Právě
v těchto indikacích bychom systém Prométheus
chtěli v krátké budoucnosti rovněž využít,“ objasňuje docent Matějovič.
Zařízení zakoupila Fakultní nemocnice Plzeň
na konci roku 2006 a s jeho používáním odborníci nemocnice teprve začínají, zatím nejvíce
právě pro náhradu funkce ledvin. „Využití tohoto nového způsobu mimotělního očišťování krve
je i v celosvětovém měřítku na svém počátku.
Systém Prométheus proto bude nejen pomáhat
pacientům překlenovat kritická období jejich stonání, ale musí se stát i cenným zdrojem vědecky
hodnotných informací,“ zdůrazňuje přednosta
I. interní kliniky.
Chirurgická klinika spolupracuje s mezinárodně uznávanými pracovišti v oblasti jaterní
chirurgie, jakými jsou Univerzitní nemocnice
v Pittsburghu ve Spojených státech, Univerzitní nemocnice v Hongkongu či Univerzitní
nemocnice v německém Regensburgu. Ambici
provádět transplantace jater klinika však nemá.
„V tuzemsku se provádí tyto výkony v pražském

Kdo byl Prométheus?
Podle starých řeckých bájí potomkem
božského rodu Titánů. Vytvořil z bláta
sochu člověka podobajícího se bohům.
Pallas Athéna, bohyně jasného rozumu, jí
vdechla ducha. Prométheus pak poslal na
svět první lidi a učil je. Vládce bohů Zeus
chtěl, aby je také naučil klanět se bohům,
avšak Prométheus se ho snažil obelstít.
Za to vzal Zeus lidem oheň. Prométheus,
který chtěl neštěstí napravit, odnesl oheň
z Diova krbu, aby ho lidem navrátil. Zeus
ho nechal za trest přikovat řetězy k vysoké
skále v pohoří Kavkaz. Ten ale o milost neprosil, a tak vyslal Zeus velkého orla, aby
každé ráno přilétal a trhal z Prométheova
těla játra, která mu ale zase přes noc dorůstala. Jednou ho tak spatřil hrdina Héraklés. Orla zabil, rozdrtil Prométheovy
okovy a daroval mu svobodu. Prométheus
pak musel nosit železný prsten s kouskem
kamene z kavkazské skály. A od těch dob
lidé nosí prsteny s kamenem na památku
Prométheova činu, i když už na něj dávno
zapomněli.
IKEMu a v Brně, což je pro potřeby našeho státu
zcela postačující,“ domnívá se profesor Třeška.
Operace jater patří k finančně mimořádně náročným výkonům. Náklady na léčbu spojenou
s hospitalizací jednoho pacienta tak často dosahují statisíců až milionů korun.
Text: Renata Jenšíková
Foto: Renata Jenšíková, Jiří Bervida

Tým lékařů v čele s profesorem Třeškou při operaci jater
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Sestrou roku se stal muž!
Radek Hudousek je unikát. Vystudoval
Střední zdravotnickou školu v Plzni, obor
všeobecná sestra. Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení plzeňské fakultní nemocnice pracuje již dvanáct let,
momentálně v roli vedoucího ošetřovatele směny. A nyní jako první muž dosáhl
na významné ocenění – stal se Sestrou
roku 2006 oboru ambulantní a nemocniční péče v sedmém ročníku stejnojmenné soutěže. Ve svých Kristových
letech toho dokázal opravdu dost.
„Nominovali mě moji kolegové Markéta Krátká
a Josef Baxa,“ říká oceněný zdravotník. „Ale spíše než za dlouhodobou práci na oddělení mě navrhli za konkrétní čin. Všechno se semlelo vloni
na jaře, kdy mi manželka zavolala, že u nás v bytě
hoří. Vzňala se totiž televize. Měl jsem velký strach,
doma byla dcera s těhotnou manželkou. Zrovna
jsem měl službu v práci a navíc dost náročnou
– operace, resuscitace, přesuny! Nezbývalo než
zavolat hasiče, policii, zajistit převoz dcerky k babičce a manželku převézt rychlou záchrankou na
vyšetření. Asi po dvou hodinách jsem se ale do nemocnice vrátil a pracovní směnu dokončil. Jinak to
prostě nešlo! Byt jsme ale museli úplně celý opravit a navíc se zbavit všech poničených osobních
věcí. Naštěstí byla manželka v pořádku. Do konce
směny se zklidnil i provoz na oddělení, a tak snad
nakonec vše docela dobře dopadlo. Tenhle můj
příběh zřejmě oslovil porotce a výsledkem je historicky první vítězství muže v soutěži Sestra roku.
Slavnostní večer na Žofíně, kde byla maminka
i manželka s mladší dcerkou, jsem si opravdu vychutnal,“ pochvaloval si Radek Hudousek.
Radkova maminka je zdravotní sestra, a zřejmě
i proto ho medicína zajímala již od dětství. „Výhledově jsem doufal ve vysokoškolské studium,
proto jsem absolvoval zdrávku,“ vysvětlil Radek
Hudousek. „Měl jsem obavy, že bych se po gymnáziu nemusel dostat na lékařskou fakultu a nebyl
bych ničím. I když se ze mě lékař nakonec nestal,
svého rozhodnutí jsem dosud nelitoval.“ Po škole
vedly Radkovy kroky na Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) nemocnice v Plané u Mariánských Lázní, kde působil jeden rok a vyzkoušel si zde i práci v rychlé záchranné službě. Poté
si odbyl povinnou vojnu, následné měsíční zaměstnání v léčebně pro dlouhodobě nemocné
v Kralovicích a pak se již začal psát jeho příběh
v bývalé Vojenské nemocnici (VN), dnes nedílné
součásti Fakultní nemocnice Plzeň. „Přišel jsem
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Radka Hudouska mají pacienti moc rádi

v roce 1994 a hned začal působit na ARO. Zaučo
vala mě sestřička, která se o něco později stala
mojí manželkou a matkou mých dvou dcer – sedmileté Anetky a půlroční Natálky,“ vyprávěl sympatický Radek. „Abych tu mohl pracovat, musel
jsem si doplnit vzdělání a absolvovat pomaturitní
specializační studium oboru anestézie, resuscitace
a intenzivní péče. V roce 2000 jsem získal i atestaci a letos se hlásím na tříleté bakalářské studium
ošetřovatelství. Zatím si ale vůbec neumím představit, jak bych vše – práci, rodinu i dálkové stu
dium – časově zvládl.“
Jako vedoucí směny trvající vždy 12 hodin má
mnoho povinností. Kromě administrativy je
to především péče o pacienty, evidence jim
podávaných antibiotik, spolupráce s transfuzní stanicí nebo přerozdělení práce dalším
sestrám pracujícím na směně, vše podle aktuální potřeby. Stálých lůžek má oddělení
celkem pět, ale obložnost tu často přesahuje
100 procent – někdy se zkrátka musí vytvořit
i místa nová. Zdejší, spíše starší pacienti jsou
přijímáni ve vážných i pooperačních stavech.
Ti mladší s ohroženými životními funkcemi například v důsledku polytraumat zapříčiněných
dopravními nehodami či úrazy jsou ošetřováni
především na lochotínské ARK. „Naše oddělení
je kromě péče o vlastní pacienty zodpovědné i za
provádění resuscitací v celém areálu bývalé VN
na Borech. Rovněž přecházíme pracovat – vždy
zhruba na dobu jednoho měsíce – na operační
sály. Tam pak v roli anesteziologické sestry asistujeme anesteziologovi při operacích,“ objasnil
Radek Hudousek.
Na ARO pracuje 16 sester, včetně vrchní. Roli
staničních plní právě vedoucí směny. Raritou
je ale místní působnost tří sester – mužů. Tím
se asi nemůže pochlubit mnoho pracovišť. Zajímalo mě, jak se cítí muž v převážně ženském
prostředí, jak na něj reagují pacientky a hlavně,

jak ho oslovují? Radek Hudousek je na podobné dotazy dávno připravený: „Ve chvíli, kdy pacienti začnou vnímat, jsou asi překvapeni. Tím, že
mají většinou omezenou hybnost, moji mužskou
sílu docela vítají. Když se jim pak daří lépe, volají na mě většinou křestním jménem, muži zkusí
i chlapštější ‚šéfe‘. Nicméně ‚sestřičko‘ mi tu neříká
nikdo. A protože oficiálně jsem registrovaný všeobecný ošetřovatel, nevadilo by mi ani oslovení
‚pane ošetřovateli‘. Oslovení je ale opravdu to
nejmenší,“ ví Radek Hudousek.
Práce ho pořád baví, ale zároveň trápí nárůst
administrativních činností. „Je škoda, že se na
úkor péče o nemocné věnujeme papírování. Tak
by to nemělo být,“ má jasno. „Tahle práce je zodpovědná i náročná, ale hned vidíte výsledek. Někdy jsme však bezmocní a pomoci už nemůžeme.
Pak není dobré dlouho se tím trápit. Správný přístup k pacientům, adekvátní jejich zdravotnímu
stavu, věku či mentálním schopnostem, je naší
povinností.“ Také proto není od věci i správný
„relax“ ducha a těla: „Po práci se snažím i sportovat – posiluji, hraji fotbal a vlastně se nevyhýbám
žádnému kolektivnímu sportu. Jsem spíše týmový hráč,“ usmíval se třiatřicetiletý ošetřovatel
Radek.
Po jeho vítězství v soutěži Sestra roku se o něho zajímali nejen novináři předních deníků, ale
byl pozván i do plzeňského rozhlasu a do České
televize. Tam účinkoval ve sledovaném pořadu
moderátora Jana Krause „Uvolněte se, prosím“,
který se vysílal v březnu. A jak se srovnal s takovou vlnou popularity? „Celou situaci beru jako
vyjádření ocenění za práci, kterou dělám. Jsem
rád, že alespoň takhle mohu přispět k popularizaci a zvýšení prestiže zdravotnického povolání
a třeba i ke zviditelnění mužů působících v našem, tradičně ženském, prostředí.“
Text: Romana Vlková
Foto: Renata Jenšíková

Centrum pro ambulantní
léčbu onkologicky nemocných
pacientů začalo nově fungovat
při Onkologickém a radioterapeutickém oddělení Fakultní
nemocnice Plzeň. Je jediným
pracovištěm svého druhu
v kraji i přilehlém okolí a získalo i odbornou společností
schválený statut Komplexního
onkologického centra. Sídlí
ve Fodermayerově pavilonu
v Doudlevecké ulici.

C

entrum, které má nyní celkem patnáct
lůžek, vybudovala FN Plzeň díky sponzorskému daru Plzeňské teplárenské
ve výši dvou milionů korun určených
na přestavbu části prostor, kde oddělení sídlí.
Celkově si pak rekonstrukce vyžádala investici
ve výši 2,1 milionu korun. Fakultní nemocnice
navíc uvolnila půl milionu korun na nákup potřebného vybavení, jako jsou lůžka a nábytek.
„Léčba onkologicky nemocných je velmi složitá,
dlouhodobá a musí být také rychlá. Pro její zdárné
zvládnutí je nesmírně důležitá psychická pohoda
nemocného, a to nejen v rodině, ale i ve zdravotnickém zařízení, kam kvůli léčbě pacient dochází
a kde tráví při chemoterapii až osm hodin denně.
Zařízení nových ambulancí nám umožnilo až
zdvojnásobit počet denně ošetřených pacientů
a tím i výrazně zkrátit čekací doby na zahájení

Při slavnostním otevření Centra si na jeho úspěch připili primář oddělení Jindřich Fínek, předseda
představenstva Plzeňské teplárenské Jiří Levora, ředitelka nemocnice Jaroslava Kunová a ředitel
Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela (zleva)

Pacienti po chemoterapii

odcházejí domů
léčby chemoterapií,“ uvádí doc. MUDr. Jindřich
Fínek, Ph.D., primář Onkologického a radioterapeutického oddělení FN Plzeň.
Krom prostor s lůžky pro podávání chemoterapie vzniklo v Centru pro pacienty také zázemí –
čekárny, šatny a samozřejmě i ambulance, kde
mají nemocní zajištěné pohodlí a soukromí.
Dříve nabízelo oddělení ambulantní podávání

Miloslav Hiťha je rád, když může po léčbě odejít domů

chemoterapie pouze na šesti lůžkách a v nevyhovujících prostorách, kde se denně vystřídalo
až 70 pacientů. Přitom ročně se zde zaregistruje celkem na 1400 nových pacientů.
„Neznám nikoho, kdo by ležel v nemocnici rád.
Vždy mne potěší, když mohu po léčbě jít domů
a odpočinout si,“ tvrdí dvaapadesátiletý Plzeňan
Miloslav Hiťha, který dochází na chemoterapii
v plzeňské fakultní nemocnici již od loňského
roku. „Nemoc mi doslova změnila život a každý
okamžik, který mohu prožít mezi svými blízkými, je pro mě určitě velice důležitý,“ zdůrazňuje
pacient, který v naší nemocnici podstoupil už
i léčbu ozařováním a diagnostické vyšetření
pomocí PET / CT.
Nádorová onemocnění patří v České republice
i v našem regionu mezi nejčastější onemocnění a snad v každé rodině lze najít někoho,
koho toto závažné onemocnění postihlo. Díky
pokroku medicíny je v současné době možné
až 90 procent onkologicky nemocných léčit
chemoterapií ambulantně a právě těmto pacientům bude Centrum sloužit.
V návaznosti na další pracoviště FN Plzeň se
Radioterapeutické a onkologické oddělení
podílí zejména na chemoterapii a radioterapii
pacientů s nádorovými onemocněními. V rámci Komplexního onkologického centra pak
spolupracuje s Chirurgickou klinikou, Gynekologicko-porodnickou klinikou, diagnostickými
obory, Klinikou tuberkulózy a respiračních nemocí, Klinikou ORL, Rehabilitačním oddělením
a dalšími pracovišti.
Text a foto: Renata Jenšíková
Naše nemocnice
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ddělení SZM spadá v organizační
struktuře pod ekonomického náměstka ředitelky nemocnice. A protože není uvedená pozice v současné době obsazena, zodpovídá se Viktor
Wendler přímo jí. „Spolu se mnou zde pracuje
celkem 15 zaměstnanců. Sedm referentek v administrativním úseku vedeném Ivanou Komárkovou a dalších sedm pracovníků ve skladech. Ty
řídí Pavel Klail. Dva ze skladníků máme stabilně
na příjmové rampě, kde pomáhají s materiálně-technickým zásobováním i dalším nákupním
úsekům,“ vysvětluje inženýr Wendler.

Co všechno SZM poskytuje?

Ve FN Plzeň se nacházejí tři útvary, které mají
nákup jako svou hlavní činnost – kromě SZM
ještě OTO (Obchodně-technický odbor) a OLO
(Obchodně-lékárenský odbor). „První z nich
tvoří jednak oddělení MTZ (Materiálně-technické
zásobování) zabývající se nákupem nezdravotnického spotřebního materiálu i obstaráváním
veškerého vybavení, například postelí či lednic,
a druhak útvar OTZ (Oddělení techniky ve zdravotnictví), který má na starosti především nákup
zdravotnické techniky,“ objasňuje Viktor Wendler. OLO sídlí na Borech i na Lochotíně a do
jeho kompetencí spadají nákupy léčivých přípravků, farmak, roztoků a kontrastních látek.
SZM sice nakládá s menšími finančními částkami než OLO, ale jeho komodity jsou pro každodenní chod nemocnice opravdu nezbytné. Jednotlivé položky jsou obvykle v nižších cenách,
ale zato v obrovských objemech. „Nakupujeme
a distribuujeme spotřební zdravotnický materiál,
tedy veškeré jednorázové pomůcky – rukavice,
injekční stříkačky a jehly, kanyly, cévky, obvazy,
výrobky z gázy, náplasti, propojovací hadičky
a sety,“ vypočítává Viktor Wendler. „Dále jde

Pavel Klail má ve skladech pořádek
o speciální zdravotnický spotřební materiál
– například krevní filtry a vaky, dialyzátory, oxygenátory, katétry, stenty, filmy, chirurgické šicí
materiály, ale také veškeré používané implantáty
od šroubů a hřebů pro traumatologii přes srdeční
chlopně, cévní protézy, kloubní implantáty až po
vysoce sofistikované implantabilní přístroje, jako
jsou kardiostimulátory,“ uzavírá dlouhý výčet.
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Nekonečný příběh
o každodenním zásobování
Není těžké si domyslet, čím se v plzeňské fakultní nemocnici
zabývá Oddělení nákupu a distribuce spotřebního
zdravotnického materiálu (SZM). Do zákulisí na podrobnosti
jeho činnosti nám umožnil nahlédnout Ing. Viktor Wendler,
který svůj tým vede od roku 2005. Říká: „Spolupracujeme
s mnoha útvary i externími subjekty. Za poslední dva roky je za
námi hodně práce a s jejími výsledky můžeme být spokojeni.“

Viktor Wendler s Ivanou Komárkovou při kontrole materiálu

Vlastní nákup a distribuce
Klasické objednávkové kolečko má v areálu FN
Plzeň svůj stabilní rytmus. „Ke každému 10. a 20.
dni v měsíci k nám nejprve přicházejí objednávky
se seznamy položek z jednotlivých oddělení. Neexistuje, aby si někdo sám cokoliv dohodl přímo
u dodavatele,“ zdůrazňuje vedoucí. Objednávky kolují díky novému informačnímu systému
elektronicky. Pracovnice SZM je shromáždí
a podle druhu zboží pak centrálně odesílají přímo k dodavatelům. V plzeňské fakultní nemocnici se dbá na to, aby ve skladech vždy existovaly minimální zásoby. Důležitou roli proto plní
– i v době dobrých hospodářských výsledků FN
– konsignační sklady. „Nacházejí se na území nemocnice, ale zboží v nich uskladněné je v majetku dodavatelů. Platíme za něj až ve chvíli, kdy je
odebereme. Díky informačnímu systému máme
o všem dokonalý přehled. Evidence odběrů probíhá na rodné číslo pacienta a význam mají i čtečky
čárových kódů,“ doplňuje Viktor Wendler.

Výběrová řízení – to není jen tak!
Dříve než se zboží nakoupí a předá, je zapotřebí
ho vybrat. A s ním i toho správného dodavate-

le. Také tato časově i administrativně náročná
aktivita patří do kompetence oddělení a především jeho vedoucího. „Organizujeme transparentní otevřená výběrová řízení. Mohou se ho
zúčastnit všechny firmy, které splní námi vypsané
požadavky. Prvním krokem je oznámení akce na
internetu na takzvané centrální adrese. Poté obdržíme přihlášky do řízení s nabídkami. V určený
termín se sejde ředitelkou jmenovaná komise,
která otevře obálky. Nejprve se posoudí z hlediska formálního a ti, kdo nesplní zadání, se vyřadí.
Poté dojde na vlastní hodnocení firmy, jí nabízených cen i dodacích podmínek. Součástí řízení je
i dlouhodobější praktické testování přiložených
vzorků. V určeném termínu je pak na základě
všech zjištění vybrán vítěz. Po jisté době ponechané na případná vyjádření neúspěšných zájemců
se výběrové řízení uzavře podpisem smlouvy, a to
obvykle na rok či dva,“ popisuje koloběh celé
akce její hlavní organizátor, vedoucí oddělení
SZM Viktor Wendler. V prvních letech díky výběrovým řízením dosáhla úspora nákladů více
než 20 procent, letos se výdaje podaří snížit přibližně o 10 procent.
Text: Romana Vlková
Foto: Renata Jenšíková

Klinika podle demokratické noty
svého přednosty
Slovníček vybraných pojmů
v oboru ORL:

Miluje svou práci, obrazy a sochy, Francii a především studenty. Řeč je o přednostovi Otorinolaryngologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, docentu MUDr. Jaroslavu Slípkovi, CSc.
Působí zde již 23 let, z toho téměř polovinu v jejím čele. Není
přílišnou nadsázkou tvrdit, že mnohé z jeho životní filozofie se
odráží v každodenním chodu náročného pracoviště – především demokracie a otevřenost.
Plzeňská ORL klinika (ušní - nosní - krční) patří mezi tři největší pracoviště svého druhu
v Česku. Jste na to pyšný?
Samozřejmě jsem. Přesněji řečeno, jsem pyšný
na práci celého týmu 85 pracovníků, z nichž je
17 lékařů. Primářkou je MUDr. Kristína Jedličková.
Poskytujeme lékařský servis pro celý západočeský region. Máme 81 lůžek pro hospitalizované
pacienty, která jsou organizována ve třech lůžkových stanicích, dvou pro dospělé a jedné pro
děti. Požadavky na větší pohodlí pokrýváme pěti
nadstandardními pokoji. Operujeme na čtyřech

sálech, tři jsou určené pro výkony prováděné
v celkové anestézii a jeden v lokální. Sloužíme
i na ambulanci, která kromě běžného provozu
zajišťuje nepřetržitou pohotovostní službu. Tady
ošetříme asi 60 000 pacientů ročně.
S čím u vás pacientům pomáháte především?
ORL je ve své podstatě oborem značně rozsáhlým. Provádíme všechny diagnostické a léčebné
výkony náležející do spektra otorinolaryngologie. K chirurgickým zákrokům patří obecně známé adenotomie a tonzilektomie, dále tracheotomie, plastiky nosní přepážky, odstraňování

Docent Slípka při své oblíbené činnosti - výuce studentů na operačním sále

Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc., (55), vystudoval v Plzni všeobecné lékařství, promoval na LF UK v roce
1978. Po promoci působil jako asistent, resp. odborný asistent v Ústavu anatomie LF UK. Na ORL klinice FN
Plzeň pracuje od roku 1984, jedenáctý rok je jejím přednostou. Kandidátskou disertační práci „Larynx v evoluci
a časné ontogenezi člověka“ obhájil v roce 1987, atestaci I. stupně z otorinolaryngologie v roce 1988 a druhou
v roce 1996. O dva roky později dosáhl habilitace a byl jmenován docentem. Od roku 1990 je členem Akademického senátu LF UK V Plzni, od roku 2005 jeho předsedou. Kromě odborné a pedagogické praxe má za
sebou i bohatou činnost vědecko-výzkumnou, absolvoval mnoho zahraničních stáží a postgraduálních kurzů.
– Manželka Kateřina je lékařka, dcera Karolína (26) studuje francouzštinu na FF UK v Praze, syn Kryštof (20)
je studentem kulturní antropologie v Plzni. Mezi největší koníčky docenta Slípky již od mládí patří literatura
a jazyky. Hovoří plynně francouzsky (dokonce překládá), anglicky a rusky, velmi dobře německy a umí i základy
arabštiny. Má rád výtvarné umění, rozumí vínu a rád cestuje, nejčastěji do milované Francie.

Adenotomie – odstranění nosní mandle
Tonzilektomie – odstranění krčních mandlí
Tracheotomie – chirurgické otevření průdušnice
Kochleární implantace - zavedení elektronické funkční smyslové náhrady, která zprostředkuje sluchové vjemy neslyšícím jedincům přímou elektrickou stimulací sluchového
nervu uvnitř hlemýždě vnitřního ucha.
mízních uzlin či dalších útvarů v oblasti krku.
Časté jsou také operace středouší prováděné
z důvodu odstranění chronických zánětů nebo
pro nápravu sluchových poruch. Vedlejší dutiny
nosní operujeme téměř výhradně endoskopicky, odstraňujeme nádory slinných žláz, provádíme i operace štítné žlázy, hrtanu, hltanu a chirurgicky pomáháme při odstraňování chrápání.
Existuje nějaký výkon, který ve zdejším zdravotnickém zařízení neprovádíte?
Nenabízíme kochleární implantace. Na tento typ
operace je vybavena pouze jedna z pražských
nemocnic a také pacientů vyžadujících tento vysoce specializovaný zákrok není tak mnoho.
Jak je to s přístrojovým vybavením kliniky?
Za posledních patnáct let prodělala medicína
v tomto směru obrovský skok, který jsme naštěstí
zachytili – naše operační diagnostická technika
je na vysoké evropské úrovni. Klinika je vybavena osmi špičkovými vyšetřovacími jednotkami,
které jsou „osazeny“ endoskopy, vyšetřovacími
mikroskopy, přístroji pro elektrokoagulaci a veškerým nástrojovým instrumentariem. Řadu operací provádíme pomocí operačních mikroskopů
vybavených kamerami tak, že je tento výkon přenášen na monitory a může být zaznamenán na
DVD. Vedle CO2 laseru experimentálně zkoušíme
také lasery IDAS či Waterlase
K jakým diagnostickým či ošetřujícím výkonům tyto vyjmenované vymoženosti slouží?
Moderní lékařská technika umožňuje „fyziologické“ operování – dokážeme totiž odstranit patologickou tkáň a zároveň zachovat funkčnost
okolních struktur. Doba pooperačního hojení
se zkrátila a kosmetický efekt je příznivý. Vedle
toho došlo k podstatnému zrychlení veškeré
diagnostiky i terapie, na vysoké úrovni je i dokumentace, která tak může sloužit k pre- i postgraduálnímu vzdělávání budoucích specialistů
v oboru ORL.
Vzpomínáte si, s jakými ambicemi jste před
lety k vedení kliniky přistupoval?
Chtěl jsem, aby si klinika zachovala to dobré ze
své tradice a zároveň byla otevřeným, demokratickým a moderním pracovištěm. Abychom
Naše nemocnice



sem všichni chodili s chutí a aby technické vybavení bylo na odpovídající úrovni. Doufám, že
atmosféra je u nás příjemná nejen mně, ale snad
i kolegům a našim pacientům. Samozřejmě vím
o dalších možnostech, jak zkvalitnit naši práci.
Můžete být konkrétnější?
Nejvíce nám nyní komplikuje práci odtrženost
části kliniky umístěné v areálu bývalé Vojenské
nemocnice. Jako nutné tedy vidím sjednocení
obou našich pracovišť do konce letošního roku.
Rovněž přístrojová vybavenost obou pracovišť
je různá, takže chci tuto situaci vyladit a kliniku
dovybavit některými novými přístroji.
Povinnosti šéfa kliniky nejsou vaše jediné,
již třetím rokem jste také předsedou Akademického senátu LF UK v Plzni. Není to příliš
náročné?
Nejnáročnější doba byla ta porevoluční, nyní jde
spíše o úřednickou práci. Scházíme se pětkrát
ročně a řešíme nejrůznější problematiku – od legislativy přes provoz fakulty až po všechny záležitosti kolem studia včetně jeho náplně, stanovení
stipendií či organizace přijímacích zkoušek.
Zodpovídáte i za výuku budoucích lékařů.
Setkáváte se s nimi spíše vzácně, nebo pravidelně přednášíte?
Výuka studentů pregraduálních i postgraduálních patří k těm z mých povinností, které vyhledávám a plním snad nejraději. Častý kontakt
studenty nimi mi totiž umožňuje třídit a tříbit
si názory a myšlenky. Není jednoduché během
bloku výuky, který trvá devět dní, přednést studentům celou problematiku ORL. Je důležité
zdůraznit to, co budou v dalším profesním životě potřebovat. V letošním roce pregraduální výuku absolvuje deset studijních skupin 5. ročníku
všeobecného směru, z toho dvěma skupinám
studentů přednášíme v angličtině. Výuka stomatologů probíhá odlišně. Docházejí na kliniku
jeden den v týdnu po dobu celého semestru. Na
výuce se podílejí ještě naši další čtyři lékaři.
Jaké předpoklady musí podle vás splňovat
dobrý kantor lékařské fakulty?
Každý, kdo učí, by neměl brát své svěřence na
lehkou váhu a neměl by je klamat. Musí být
dobrým odborníkem, teoretikem i zkušeným
praktikem se širším rozhledem, dobrým a vnímavým řečníkem – nestačí jen mluvit, důležité
je i naslouchat. Nezanedbatelný je smysl pro
humor. Zkrátka, musí to být osobnost!
Těší vás ještě po tolika letech práce se studenty?
Žiji tím. Učím moc rád. Možná je to tím, že pocházím z učitelské rodiny – kantory byli moji prarodiče i maminka, rovněž otec přírodovědec a lékař
se celý život věnuje výuce studentů na lékařské
fakultě. Je to pro mě odjakživa zcela přirozené
prostředí. Baví mě se studenty diskutovat, pozoruji, že jsou stále otevřenější, více se ptají a mají
zajímavé názory na život. Pokaždé si v takových
chvílích uvědomím, že jsem s nimi šťastný.
Text: Romana Vlková
Foto: Renata Jenšíková
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Hejtman v nemocnici
O návštěvu FN Plzeň projevil
zájem hejtman Plzeňského
kraje MUDr. Petr Zimmermann.
V doprovodu ředitelky
nemocnice Ing. Jaroslavy
Kunové, děkana Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy
v Plzni doc. MUDr. Jaroslava
Koutenského, CSc., a člena Rady
Plzeňského kraje pro životní
prostředí a zároveň přednosty
Radiodiagnostické kliniky
FN Plzeň doc. MUDr. Borise
Kreuzberga, CSc., si v březnu
prohlédl některá zdravotnická
pracoviště i nově budované
sídlo Gynekologicko-porodnické
kliniky na Lochotíně.

Kardiochirurgické oddělení FN vzniklo v roce
2002 a s výjimkou operací srdce u dětí a transplantací zajišťuje celé spektrum kardiochirurgických výkonů. Hejtmana pracovištěm provedl
MUDr. Jiří Škorpil, zástupce primáře oddělení.

V doprovodu doc. MUDr. Martina Matějoviče,
Ph.D., přednosty I. interní kliniky, si Petr Zimmermann prohlédl pracoviště intervenční kardiologie a Metabolické jednotky intenzivní péče.
Obě jsou jediná svého druhu v kraji a doslova
zachraňují životy lidí, kteří by jinak měli malou
šanci na přežití.

Petr Zimmermann, svojí profesí kardiolog, se
samozřejmě zajímal zejména o kardiologickou
péči a nejmodernější léčebné i diagnostické
postupy v oboru, které může naše nemocnice
pacientům nabídnout.

Doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. na Radiodiagnostické klinice při prohlídce pracoviště magnetické rezonance předvedl návštěvě možnosti této
diagnostické metody a mimořádnou kvalitu
pořízených snímků.
První zastávkou však bylo dětské oddělení Chirurgické kliniky vedené lékařem Václavem Vackem. Pracoviště jako jediné v kraji poskytuje
složitou chirurgickou péči o děti a mladé lidi do
dovršení plnoletosti a zaměřuje se na operace
nemocných novorozenců a nedonošených dětí
vyžadujících vysoce specializovanou péči. O celé klinice hovořil primář MUDr. Vladimír Špidlen.
Závěr již patřil novému sídlu Gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň a jejímu přednostovi
doc. MUDr. Zdeňkovi Rokytovi, CSc. Nové sídlo
kliniky a Neonatologického oddělení bude zároveň prvním pracovištěm svého druhu, které
je vybudováno přímo pro potřeby konkrétního
oboru. Stěhování do nového plánujeme na přelomu léta a podzimu letošního roku.
Text a foto: Renata Jenšíková

Máme zájem
o zahraniční klienty
Ve dnech 23. až 25. března se na Kypru uskutečnil druhý World Health Tourism Congress,
v rámci kterého se mezi poskytovateli zdravotní péče prezentovala i naše fakultní nemocnice. Na akci se sjeli účastníci z celého
světa, a to jak ti, kteří zdravotní péči poskytují,
tak i zástupci zemí, které mají zájem o léčení
svých občanů v cizině.
Cílem tohoto setkání bylo navázat kontakty a konkrétní spolupráci v oblasti zdravotní
turistiky, neboť Fakultní nemocnice Plzeň má
zájem, podobně jako i jiná tuzemská zdravotnická zařízení, nabízet vybrané druhy zdravotní péče rovněž zahraničním klientům.
„Tímto způsobem lze získat další finanční prostředky na rozvoj nemocnice a rozhodně nedojde k omezení péče o pacienty z našeho regionu. Naopak. Peníze, které získáme, poslouží
v jejich prospěch,“ uvedla ředitelka nemocnice Ing. Jaroslava Kunová.
(red)

Přednáškový večer
I. interní kliniky
Památce zesnulého přednosty I. interní kliniky
FN Plzeň prof. MUDr. Karla Opatrného jr., DrSc.,
byl věnován přednáškový večer v rámci pracovních schůzí Spolku lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, který se konal
28. března v posluchárně Šafránkova ústavu.
Jednání řídil MUDr. Miloslav Zikmund.
Stávající přednosta kliniky doc. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., zhodnotil život i dílo
profesora Opatrného a připomněl, že pod
vedením bývalého přednosty dosáhla klinika
významné vědecké úrovně. Uvedenou skutečnost dokumentoval vysokým počtem publikací s takzvaným impact faktorem – proti
roku 2000 stoupl jejich počet v roce 2006
trojnásobně.
Následovaly odborné přednášky věnované
léčbě pacientů se selháním funkce ledvin, péči
o těhotné ženy s pregestačním diabetem, výživě pacientů s infarktem myokardu a výzkumu v oblasti rozvoje septického šoku. (ko)

CSc., vedoucí lékařka oddělení léčebné barokomory I. interní kliniky doc. MUDr. Milada
Emmerová, CSc.
Vydáno bude na počest dvou zakladatelů hyperbarické medicíny v České republice – MUDr.
Vladimíra Doležala, CSc., z Prahy, který letos
oslaví 80. narozeniny, a doc. MUDr. Rudolfa
Barcala, CSc., z naší fakultní nemocnice u příležitosti jeho 75. narozenin.
(red)

Jaterní kongres bude
opět v Plzni
Mezinárodní kongres chirurgie jater, žlučových cest a slinivky břišní se uskuteční
letos již potřetí v Plzni, tentokrát ve dnech
20. a 21. června.
Lékaři se budou zabývat maligními i benigními onemocněními všech jmenovaných
vnitřních orgánů. Podobně jako v minulých
ročnících při přednáškách vystoupí celá řada
domácích i zahraničních hostů, poprvé bude
kongres rozšířen o sesterskou sekci.
(jen)

Fakultní nemocnice Plzeň přijme:
všeobecné sestry do směnného provozu
Kardiochirugického oddělení

• všeobecná sestra dle zákona č. 96/2004 Sb.
• ukončené VŠ, VOŠ, PSS výhodou, praxe na JIP vítána
• osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu
• morální a trestní bezúhonnost

porodní asistentky pro Gynekologicko-porodnickou kliniku, směnný provoz

• porodní asistentka dle zákona č. 96/2004 Sb.
• ukončené VŠ, VOŠ, PSS vítáno
• znalost práce na PC
• morální a trestní bezúhonnost

farmaceutického asistenta/ku pro ústavní
lékárnu Bory, jednosměnný provoz
• ukončené vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb.
• praxe v oboru vítána
• znalost práce na PC
• morální a trestní bezúhonnost

Více informací poskytne pí Grubrová, tel. 377 402 223,
e-mail: grubrova@fnplzen.cz

Pracovní výročí zaměstnanců FN Plzeň
KVĚTEN

35 let
Jarmila Vejskalová, Stomatologická klinika
Zdeňka Kučerová, Klinika ortopedie
a traumatologie pohybového ústrojí
30 let
Jana Šlehofrová, Centrální příjem Lochotín
25 let
Milan Reiser, Elektroúdržba Bory
Ing. Ladislav Trefil, Ústav klinické biochemie
a hematologie
MUDr. Václav Stehlík, Psychiatrie – lůžka B
Olga Prchalová, Klinika tuberkulózy
a respiračních nemocí
20 let
Blanka Šrámková, Klinika ORL
MUDr. Jitka Šlechtová, Ústav klinické
biochemie a hematologie
PhDr. Blanka Šestáková, Anesteziologickoresuscitační klinika
Ivana Komárková, SZM – odd. nákupu

ČERVEN

35 let

Jana Polívková, Anesteziologickoresuscitační klinika
30 let
MUDr. Eva Valentová, Stomatologická klinika
25 let
Alena Dušková, Ústav soudního lékařství
Pavel Slaný, Provozní odbor - Správa Slovany
20 let
Eva Pánková, Anesteziologicko-resuscitační
klinika
Zuzana Ulčová, Anesteziologicko-resuscitační klinika
Vladimíra Rybová, Urologická klinika
Jarmila Šindelářová, Infekční klinika

O hyperbarii více
v květnu
Česká společnost hyperbarické medicíny ČLS
JEP pořádá ve dnech 24. a 25. května XVII.
kongres v Parkhotelu Nový Bor.
Na místě bude k dispozici také Supplementum Časopisu lékařů českých s dvanácti odbornými pracemi se vztahem k oboru. Toto
seskupení prací redigovala z pokynu šéfredaktora ČLČ doc. MUDr. Petra Bartůňka,
Naše nemocnice
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Návštěvní hodiny pro veřejnost: všední dny 15–17 hodin, víkendy, svátky 14–16 hodin

fnplzen@fnplzen.cz
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IČO: 00669806, DIČ: CZ 00669806
Účet: GE Money Bank, Anglické nábř. 1, Plzeň, číslo účtu 509-464/0600. Účet dary: 19-509-464/0600

FN Plzeň-Lochotín
alej Svobody 80
304 60 Plzeň – Lochotín
telefon: +420 377 103 111
+420 377 104 111
fax: +420 377 103 959
Lékařská fakulta UK v Plzni
Děkanát, Husova 3
telefon: +420 377 593 400
alej Svobody
spojovatelka: +420 377 593 600
ul. Karlovarská a Lidická
spojovatelka: +420 377 593 100

FN Plzeň-Slovany
Gynekologicko-porodnická klinika
Neonatologické oddělení – odd.
fyziologických novorozenců
Čapkovo nám. 1716/1a
telefon: +420 377 617 111

FN Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň – Bory
telefon: +420 377 401 111
fax: +420 377 441 850

Fodermayerův pavilon
Radioterapeutické
a onkologické oddělení
Doudlevecká 449/47a
telefon: +420 377 153 111
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