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Časopis Fakultní nemocnice Plzeň

Dávají si radost
navzájem
čtěte na str 6

Rozhovor
s Kateřinou
Emmons
čtěte na str 7, 11

Plastická chirurgie
využívá nové
trendy
čtěte na str 9

Ježíšek chodí
i k nemocným dětem

Vážení a milí přátelé.
Do Štědrého dne zbývá několik dnů. Stále se
snažíme vše stihnout,
dokoupit dárky, dopéct
cukroví, vše připravit tak,
abychom mohli den D
prožít v klidu, prostě tak, jak jsme si ho
vysnili.
Můj dědeček, kterému je 95 let a celý život žije na Šumavě, říká: „Holka, kam pořád spěcháš? Uvědom si, co k tomu životu potřebuješ. Já dárky nikomu nekupuji
již řadu let, přesto je dostávám. Cukroví
nepeču, ale každý rok se na stole objeví.
Salát a rybu si musím udělat sám, protože
to nikdo tak dobré neumí a během svátků
se tu dveře netrhnou. Nespěchej a život si
užívej. Jako já.“
Tak doufám, že alespoň při čtení tohoto čísla Naší nemocnice, které je skoro
celé laděno vánočně, nebudete spěchat
a chvilku klidného času věnujete našim
stránkám.
Začátkem prosince jsme zveřejnili na našich webových stránkách Vánoční strom
splněných přání.
Byli jsme velmi mile překvapeni, jak rychle
veřejnost, a také naši zaměstnanci, začali
kupovat dárky pro děti a seniory, kteří jsou
dlouhodobě hospitalizováni na našich odděleních.
Všem dárcům moc děkujeme a jsme přesvědčeni, že i ten nejmenší dárek z našeho
stromu udělá velikou radost.

Vánoce nejsou jen dárky a překvapení, ale
především pohoda a pocit štěstí.
Přeji Vám, ať máte vedle sebe vždy někoho, s kým se můžete radovat a o vše podělit, a ať ta čarovná atmosféra Vánoc přetrvá
i do dnů následujících.
Mgr. Gabriela Levorová
tisková mluvčí FN Plzeň

Vánoční strom
splněných
přání
Pokusme se letos zpříjemnit nejkrásnější svátky v roce dětem, které zaskočila dlouhodobá
nemoc v jejich raném věku a nezapomínejme,
prosím, na pacienty, kteří jsou dlouhodobě
hospitalizovaní v naší nemocnici.
K Vánocům neodmyslitelně patří vánoční
strom. Letos se poprvé „Vánoční strom splněných přání" rozsvítil i na webových stránkách
naší fakultní nemocnice. Rádi bychom přenesli
vánoční atmosféru do „nemocničních chodeb
tím, že nabídneme veřejnosti vánoční přání
dětí a seniorů. Představíme Vám malé pacienty, kteří tráví hodně času v nemocnici a jejich
sny. Dalšími, které bude moci veřejnost obdarovat, jsou jednotlivá oddělení, kde tráví svůj
čas imobilní pacienti. Zájemcům o koupi dárku

představíme jednotlivá oddělení a dárky, které mohou pacientům zpříjemnit léčbu, nebo ji
udělat komfortnější.
Chcete-li udělat někomu nezištnou radost
a přivodit mu hřejivý úsměv na tváři poté, co
si díky Vám rozbalí svůj vánoční dárek, klikněte na Vánoční strom splněných přání. Zde si
můžete vybrat konkrétní vánoční dárek pro
konkrétního pacienta či oddělení, a dát všem
naději, že Ježíšek nezapomněl ani na takové
místo, jakým je nemocnice.
Kliknutím na www.fnplzen.cz získáte potřebné informace k možnému zakoupení dárku.
Předem děkujeme za Váš zájem a jsme velmi
rádi, že Vaší případnou koupí dárku zpříjemníte pobyt v nemocnici lidem, kteří nemohou zažívat tu jedinečnou domácí vánoční atmosféru
jako Vy.

Novinky ve FN Plzeň
Pro ještě úspěšnější boj
s cévními mozkovými
příhodami
Několik desítek nových přístrojů v celkové hodnotě téměř 60 milionů korun pomáhá lékařům
FN Plzeň s prevencí, léčbou a následnou péčí
o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Nové
přístroje pořízené z dotace Evropské unie rozšířily vybavení dvou operačních sálů, doplnily
vybavení jednotky intenzivní péče na neurochirurgickém oddělení, vyšetřovací techniku
pro magnetickou rezonanci nebo speciální
rehabilitační techniku, která v nemocnici dosud chyběla. „Díky tomuto projektu se výrazně
zkvalitní péče o pacienty s cévním onemocněním
mozku, kteří sem přicházejí nejen z Plzeňského,
ale i Karlovarského kraje,“ říká Jaroslava Kunová,
ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň. Jednotlivá
pracoviště, která získala nové přístroje, tvoří
součást širšího celku nazvaného Komplexní cerebrovaskulární centrum. Jeho nosnými obory
jsou neurologie a neurochirurgie spolu s neuroradiologií a rehabilitací. Jedním ze zásadních
přínosů projektu je výsledná užší provázanost
jednotlivých pracovišť cerebrovaskulárního
centra.
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Dotace poskytnutá prostřednictvím Integrovaného operačního programu kryje 85 % nákladů projektu. Zbývajících 15 % hradí nemocnice
z vlastních zdrojů.
Projekt je jedním z řady jedenácti projektů,
na které FN Plzeň získala v posledních 5 letech
podporu z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF). Řadí se tak mezi úspěšné žadatele o podporu z fondů Evropské unie.

Nejmenší pacienti mají
nový videobronchoskop

Supertenký flexibilní videobronchoskop o průměru 2,8 mm, s pracovním kanálem 1,2 mm
může díky daru nadačního fondu Kapka naděje
využívat Dětská klinika. Videobronchoskop má
na svém konci umístěnou kameru, která umožňuje podrobnější zobrazení, hlavně u nejmenších dětských pacientů. Své uplatnění bude
mít jak u dětí trpících opakovanými těžkými
infekty dýchacích cest, tak u intubovaných dětských pacientů s ET kanylou od 3,5 mm. Jeho
široké využití přispěje ke zlepšení diagnostických i léčebných metod v dětské bronchologii
a k možnosti provádět tato vyšetření již u malých kojenců. Vybavení endoskopického sálku
při respirační ambulanci Dětské kliniky umožňuje v současné době provádět nejlepší možnou diagnostiku dýchacího ústrojí od raného
kojeneckého věku do dospělosti.

Následky vánočního hodování
mohou mít dramatický průběh
Začíná to už na Štědrý večer, kdy si pochutnáváme na rybí polévce, tradičním
bramborovém salátu, smaženém kapru (a někde i kapru načerno, namodro,
a kuřecích, vepřových řízcích, možná i dohromady). Po večeři nějaká ta sklenička
alkoholu, talíř chlebíčků, cukroví (a bývá to i jablkový závin). Druhý den přijdou
mladí na husu a třetí den jdeme k babičce na svíčkovou, korunovanou máslovým dortem. Totéž se opakuje kolem příchodu Nového roku. A řada z nás skončí
po svátcích, a nebo ještě během nich, v ambulanci na Centrálním příjmu FN Plzeň,
kde pracuje MUDr. Dagmar Matějková.
Náš organismus není zvyklý na ten velký
příděl těžkých, tučných, sladkých jídel. Co
všechno se může stát?
Jsou to především zažívací potíže. Od žlučníkových problémů, přes zánět žaludku a střev až
k podráždění a zánětu slinivky břišní. Kauzální
příčina je jasná nevhodné jídlo a jeho nevhodná úprava.
Jak se projevují?
Lidé přicházejí kvůli bolestem břicha s pocity
na zvracení nebo zvracením, průjmovitými stolicemi, teplotou, celkovou nevolností a schváceností.

Diabetikům škodí kromě přemíry tuku i velké množství cukru, a komu škodí sůl?
To je rovněž značný problém. Zdravému člověku by mělo stačit 5 g soli denně obsažené
ve veškerém zkonzumovaném jídle. Běžně
však v našich podmínkách přijímáme až dvoj či
trojnásobné množství. Na solení by měli dávat

SPINNING®

pozor zejména ti, kteří mají vysoký tlak nebo
ischemickou chorobu srdeční. Vyšší obsah soli
v jídle jim může zhoršit zdravotní stav.
Kromě toho, že pracujete na ambulanci centrálního příjmu, působíte rovněž každou
středu v obezitologické poradně. Vedou Vás
zkušenosti s těmi, kdož se nesprávně stravují, k vlastním vánočním omezením?
Já se samozřejmě na Vánoce také moc těším,
k jejich atmosféře u nás doma patří také bramborový salát a smažený kapr, ale snažím se nepřejídat.
Pro představu:
Jeden kousek vánočního cukroví: cca 30 kcal
100 g vepřový řízek z kýty: 435 kcal
100 g kapr pečený na kmíně: 245 kcal
100 g smažený kapr cca 400 kcal
100 g smažený kapr s 250 g bramborového
salátu: 700 kcal.

H.E.A.T. program®

Které takové akutní onemocnění je nejvíc
nebezpečné?
Podráždění slinivky. Někdy se z toho může
vyvinout až těžká pankreatitida, která pak nekončí u nás na interní klinice, ale na chirurgii.
Jak tyto případy řešíte?
Záleží na tom, v co se rozvinou. Jednodušší případy lze zvládnout šetřící dietou včetně vhodného pitného režimu v domácím prostředí. Při
nutnosti podání akutní medikace včetně infusní rehydratační léčby máme možnost pacienta umístit na akutní denní lůžko v prostorách
Centrálního příjmu FN Lochotín, což v některých případech stačí, a pacienta lze poté propustit do domácí péče. Samozřejmě pak musí
nějaký čas držet šetřící dietu a jen pomalu se
vracet k normální stravě. U pacientů v těžších
stavech je nutná hospitalizace.
Zatím jsme mluvili o zdravých lidech, kteří
se takhle „zničí“ ve vánočním období. Ale
máte pacienty, kteří jsou celoročně v péči
lékařů a také se ve vánočních dnech dokáží
přejíst toho, co by neměli…
A to je horší. Samozřejmě v nemocnici končí
i do té doby zdraví lidé, ale ti, kteří mají nějakou
dlouhodobou interní diagnózu, mají větší předpoklad, že průběh jejich povánočních potíží bude
dramatičtější. Na ambulanci kromě klinického
vyšetření prakticky všem příchozím pacientům
provádíme náběry krve k laboratornímu vyšetření a dle potřeby doplňujeme další diagnostické
metody včetně sonografie břicha. Podle výsledků a klinického stavu se pak rozhoduje o nutnosti hospitalizace. A není to jen jídlo, ale i alkohol.
Neděláme si iluze, že o svátcích lidé dodržují doporučenou dávku alkoholu, což odpovídá zhruba
2 – 3 dcl vína u žen a 3 – 4 dcl vína u mužů.

Centrum SPINNING® & H.E.A.T. program®
Areál FN Plzeň-Bory nabízí:
❂
❂
❂
❂

lekce SPINNINGU® a H.E.A.T. programu® pod vedením zkušených a certifikovaných instruktorů
dva prostorné a klimatizované sály
možnost uzavřených hodin (pracovní, sportovní i jiné skupiny) mimo rozvrh za výhodné ceny
slevy pro zaměstnance Fakultní nemocnice

Více info na www.Spinning-Plzen.cz
SPINNING® & H.E.A.T. program®
Jana Kořínková / Stanislav Kořínek
Areál FN Plzeň-Bory, pavilon č. 27
Eduarda Beneše 13, 305 99 Plzeň

mobil: (+420) 728 273 431
e-mail: Spinning.Plzen@seznam.cz
Naše nemocnice
www.Spinning-Plzen.cz
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Velká vánoční anketa
Naší nemocnice

Vánoce ve FN Plzeň

Ač ředitelka
FN Plzeň, Jaroslava Kunová jedná
velmi přátelsky, vzbuzuje
z a s l o u že ný
respekt. Řídí
jednu z nejlepších nemocnic v naší
republice! Spousta lidí ji může vnímat
jako významnou osobnost, která snad
kromě práce nemá čas na jiné zájmy.
Ale to vůbec není pravda. Dokáže svou
profesionální stránku velice dobře
skloubit s rolí manželky, maminky a milující babičky. I ona se proto na nadcházející Vánoce velmi těší.
Můžete nám popsat, jak vypadá Váš tradiční Štědrý den?
Náš tradiční Štědrý den je den pro má vnoučata. Domluvili jsme se s nimi, že Ježíšek
u nás stromeček zdobit nebude, ale zdobíme ho za účasti staršího vnuka tak, aby „se
líbil“. Pak nastávají manévry, jak zajistit, aby
se Ježíšek do domu dostal, a současně aby
jim nebylo podezřelé, že ho neviděli a dárky pod stromečkem najednou jsou.
Máte v rodině nějaké vánoční tradice?
Vánoční tradice jsou u nás trošku netradiční.
Dcera s manželem jdou do hospody na tradiční setkání s kamarády, manžel na černého
kubu. Nevím, jak zabavím děti, abych současně mohla připravovat večeři. Asi zkombinuji
hry na mobilu a ipadu s Animáčkem.

MUDr. Petr Dominik,
zastupující náměstek pro LPP

Sváteční salát pro mlsné jazýčky
(osvědčený recept Andrey Mašínové)

1.
Každoročně
jsem se nejvíc těšila na dárky v podobě knížek. Voněly
krásně novotou,
všechny do jedné
zůstaly
dodnes
v mojí knihovničce
a jsou pro mne doposud tím nejkrásnějším možným vánočním dárkem.
2. Přeji sobě i nám všem co nejvíce zdraví, co nejvíce pozornosti našich blízkých.
A celé naší společnosti přeji, aby se vymanila z apatie a lhostejnosti, která nás nyní
provází téměř na každém kroku.

500 gramů brambor vařených - salátových
1 menší jablíčko oloupané
100 gramů parmské šunky
5 kusů křepelčích vajíček vařených
1 cibule malá červená jemně krájená
1 konzerva sterilizovaného hrášku
100 gramů mrkve vařené
50 gramů celeru vařeného
50 gramů petržele vařené
3 středně velké kyselé sterilizované okurky
mletý pepř, sůl
1 lžíce třtinového cukru
1 lžíce citrónové šťávy
2 lžíce lehké majonézy
1 lžíce výběrové hořčice
Vařené brambory pokrájíme na kostičky velké asi 1 cm, vařená křepelčí vajíčka
na čtvrtky, parmskou šunku na nudličky,
veškerou zeleninu a jablko na jemné kostičky. Pro výraznější chuť doporučuji připravovat salát s předstihem a řádně vychladit.

Ing. František Řeřicha,
technicko-provozní náměstek

Ing. Viktor Wendler, MBA,
ekonomický náměstek

1. Určitě se nejvíce
vzpomíná na vánoční
dárky z dětství. Zcela
jasně si vybavuji dárek
z mých 6 let, kdy jsem
dostal pod stromeček
nové kolo. Nemohl jsem
se dočkat rána, abych ho mohl vyzkoušet.
Samozřejmě, že na zemi venku leželo 30 cm
sněhu. Tak jsem si jízdu na kole „užil“ já
i moji rodiče.
2. Vzhledem k mému věku a zdravotnímu
stavu mých nejbližších si osobně nemohu přát nic více než zdraví a trochu štěstí.
Obecně si zároveň přeji, abychom se my
lidé snažili více žít v souladu s opravdovými
lidskými hodnotami, které ve svém důsledku přinášejí harmonii. A to by měl být asi
smysl našeho života.

1. Asi v osmé třídě
na základní škole to byla
kalkulačka CASIO fx3800P, přičemž důležité
bylo to písmenko P, což
značilo programovatelnost… (viz foto)
mimochodem, dodnes funguje…!
2. Trochu neskromně zdraví a štěstí.
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Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou práci

1

4

1. Na který vánoční dárek (třeba z dětství) nejvíc vzpomínáte?
2. Co byste si přál (přála) do nového roku?
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1. Když mně bylo
asi devět let, dostal jsem
pod stromeček, ke své
velké radosti, větší loutkové divadlo. S pěknými,
spíše moderními loutkami a bohatou nabídkou
kulis. V té době jsme bydleli v domě, kde
žilo 18 dětí. Pro ně jsme s kamarádem hráli
se značnou vervou loutková představení.
Divadlo mám schované pořád a chystám se
ho zvelebit pro svoje vnoučata.
2. To, co všichni – zdraví pro celou mou rodinu a samozřejmě pro pacienty FN Plzeň.

Otázky pro management FN Plzeň

Prostě ekonom od raného dětství

Největší tíha vánočních příprav zpravidla leží
na ženách. Oslovili jsme proto ženy z FN ve vedoucích funkcích s prosbou o odpověď na anketní
otázku jako takovou malou odměnu:
Jak u Vás probíhá příprava Štědrého večera a večer samotný?
MUDr. Radka Jaklová, zástupkyně přednosty pro LP, Ústav lékařské genetiky
Trochu se zasním….
Vstanu,
„dám
se
do gala“, zhlédnu všechny pohádky, obskakuje
mě celá rodina a pod
stromečkem najdu hromadu dárků.
A teď realita.Vstanu, udělám kubu, připravím salát, upeču vánočku (někdy), se zvyšující se intenzitou hlasu vyzývám zbytek
rodiny k povrchovému úklidu a zdobení
stromečku. Po symbolickém obědě (čekáme už mnoho let na zlaté prasátko) přichází
vydechnutí – procházka, nejlépe po lese.
Blíží se večer, obaluju a smažím kapra, chystám sváteční stůl. Štědrovečerní večeře
probíhá v pohodě a hlavně v klidu, téměř
nemluvím v panické hrůze, že polknu kost.
A přichází finále – rozsvícení stromečku
(pořád mě dojímá) a rozbalování dárků (pořád se těším). A stejně jako každý rok, budu
i letos doufat, že stihnu Tři oříšky pro Popelku od začátku. A pokud vydrží síly a entuziasmus, vyrazíme na Půlnoční mši. Přes všechen shon a hektiku Vánoce a předvánoční
čas miluju.

Bc. Ivana Vohrnová, vrchní sestra,
Operační sály Lochotín
Štědrý den trávíme tradičně s celou rodinou
na venkovské chalupě
v malé vesničce poblíž Klatov. Po snídani
děti, chlapi a děda chodí do lesa založit zvěři
do krmelce. Ženy připravují v kuchyni tradiční vánoční jídlo. K obědu rybí polévku.
Odpoledne chodíme na hřbitov zapálit
svíčku pro vzpomínku na zesnulé.
Večeře je u nás tradičně v šest hodin večer
a skládá se z několika chodů (zvyk z dob
mojí babičky): nejprve vařený hrách, dále
bramborový "Maňas = Kuba" (brambory,
houby, česnek, majoránka - no prostě výborné!!!). Další chod je tradiční bramborový
salát a řízek z kapra – pod talířem se vždy
jako náhodou najdou rybí šupiny, to aby se
nás drželo štěstí, a na stole nechybí ani talíř

s kysaným zelím – pro případ uvíznutí kosti
z kapra. Nakonec se podává vánoční cukroví a čaj s rumem.
A to už zvoní Ježíšek! Po večeři jdeme k vánočnímu stromečku, který zdobíme večer
před Štědrým dnem. Nechybí ani zpívání tradičních koled. O půlnoci chodíme
na sváteční Půlnoční mši do kostela do vedlejší vesnice, odkud si přineseme Betlémské
světlo, které nám hoří až do Nového roku.
Pro mě jsou to nejhezčí dny v roce, které
prožívám společně se svými nejbližšími.

MUDr. Dagmar Slípková, primářka,
Oddělení nukleární medicíny
Štědrý den trávím s manželem a našimi již velkými
dětmi tradičně na chalupě. Od rána vařím
za asistence našeho psa
velikosti malého koně,
který mě láskyplně pozoruje a hlídá všechny dobroty. Neobědváme,
večeříme brzy, aby byl večer hodně dlouhý
a všichni si mohli do noci v teple krbu při
poslechu hudby a dobrém víně hrát s dárky.

Bohumila Šnajdrová, vrchní zdravotní
laborantka, Ústav mikrobiologie
Den před Štědrým večerem zabijeme kapra,
připravím filety na řízky
a uvařím rybí polévku.
Udělám
bramborový
salát a upeču vánočku.
Na Štědrý den ráno ozdobíme stromeček. K obědu máme čočku. Odpoledne chodíme na hřbitov zapálit svíčky.
Před večerem připravím a upeču řízky. K štědrovečernímu stolu usedáme se syny a mými
rodiči v 18 hodin. Každému dávám pod talíř
šupinku z kapra. Při večeři posloucháme koledy, pak jdeme ke stromečku rozbalovat dárky.
Synové s rodiči odcházejí kolem 22. hodiny.
Poté pravidelně chodí sousedé a kamarádi
z naší ulice. Pouštíme lodičky z ořechů a krájíme jablka. Na závěr večera se jdeme všichni
podívat do místní kapličky na nasvícený betlém. Každoročně se těším na pohádky a většinou nevidím ani jednu.

Mgr. Soňa Galušková, vrchní sestra, Oddělení plastické chirurgie
Příprava začíná již den
před Štědrým dnem
bramborovým salátem
a rybí polévkou. Samotný Štědrý den zdobíme
stromeček,
navštívíme hřbitov, následuje
smažení kapra (to je u nás mužská práce)
a chybět nesmí televizní pohádky. Večer je
samozřejmě společná večeře a rozbalování
dárků.

MUDr. Hana Bejčková, zástupkyně
přednosty pro LP, Klinika pracovního
lékařství
Začínám tím, že si pustím televizi s pohádkami, v kuchyni připravuji
čočku, kubu a bramborový salát, připravím si
obalené vepřové, kuřecí
řízky a kapra, uvařím
rybí polévku, usmažím rohlíky na kostičky. Na tác naaranžuji vánoční cukroví
a připravím košíky s ovocem. Odpoledne
stále sleduji a vybírám pohádky, uklidím
kuchyni, připravím suroviny na chlebíčky,
které udělá manžel. Poté vyměním ubrusy
za sváteční, všechno naaranžuji, jdu se vykoupat, osmažím ryby a kolem 18. hodiny
večeříme. Poté zazvoníme, rozbalíme dárky, dopijeme šampaňské a pustíme si štědrovečerní pohádku.

Mgr. Bc. Věra Berková, vrchní sestra,
Neurochirurgické oddělení
Dopoledne vařím rybí
polévku a čočku a dělám přípravy na štědrovečerní večeři - máme
kapra a bramborový salát. Odpoledne chodíme
na dlouhou procházku
s naším pejskem, a pak ozdobíme stromeček. Večeříme obvykle v půl šesté a pak rozbalujeme dárky. Vánoční zvyky jako takové
nedodržujeme, ale snažím se vždycky, abychom měli vánoční výzdobu oken i bytu,
adventní věnec, svíčky, slavnostně prostřený stůl. Snažím se nestresovat tím, že bych
snad něco nestihla, popíjím vínko a Štědrý
den si užívám.
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Dávají si radost
navzájem

Vánoce ve FN Plzeň
vat s okolím. Opravdu si užívám s ním strávený
čas, když se cítí spokojený, jsem šťastná i já. Dáváme si radost navzájem.
Kde budete o Vánocích?
Vracím se domů do Portugalska a zpátky přijedu až v lednu. Vždy trávím svátky s rodinou. Kdybych zůstala tady, určitě bych Honzíka navštívila. Je ještě velmi malý, nechápe pojem Vánoc,
tak to snad nebude pro něj problém. Pro mě je
daleko těžší představa, že pozná, že za ním tři
týdny nepřijdu. Přála bych mu, aby v budoucnu našel rodinu, která s ním bude trávit šťastné
a veselé chvíle, jaké jsou o vánočních svátcích
a nejen o nich.

Za okny je zimní pošmourné odpoledne. Na Neonatologickém oddělení ale září světla a prostor
rozsvěcují i veselé barvy. Nad technikou a nejrůznějšími hadičkami ověnčenými postýlkami
s novorozenci, kteří se narodili předčasně, či
mají nějakou vadu, se sklánějí pečlivé sestřičky
a nebo rodiče. Mámy a táty se ale několikatýdenní chlapeček, říkejme mu třeba Honzík, nedočká. Opustili ho, protože se nedokázali smířit
s jeho vývojovou vadou. Ale i za ním přichází
návštěva. Do náručí ho bere drobná tmavovlasá
dívka a šeptá mu do ouška něžná slůvka, která
se hodně liší od naší mateřštiny. Je to portugalská studentka 5. ročníku Lékařské fakulty v Plzni
Carolina Palma.
Proč Vás právě Honzík t ak chytil za srdce?
Mám velmi ráda malé děti a tak mne velmi
nadchla stáž na Neonatologii, zvlášť když jsem
se s tímto oborem do té doby nesetkala. Dostali
jsme za úkol zpracovat případ konkrétního malého pacienta a sledovat jeho vývoj během celého týdne. Mým pacientem byl tento chlapec,
kterého se rodiče zřekli. Po celý týden jsem se
mu věnovala, vyšetřovala ho a starala se o něj.
To je asi ten důvod, proč jsem si k němu vybudovala silný vztah. Není to z důvodu jeho vývojové
vady, ale čistě proto, že všechny děti potřebují
lásku a ochranu. Děti s postižením potřebují samozřejmě ještě více péče, aby mohly být v dalším životě nezávislí. Myslím, že mu pomáhá,
když za ním chodím.
Jak často za ním chodíte?
Tak často, jak je to možné. Obvykle pětkrát týdně.
Máte pocit, že s Vámi dělá pokroky a máte
z toho radost?
Poznala jsem od mé první návštěvy změnu. Více
reaguje na různé podněty a snaží se komuniko-
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Proč jste se rozhodla pro plzeňskou lékařskou fakultu?
Vždy jsem chtěla studovat medicínu. Tu v Plzni
jsem si vybrala nejen pro možnost studia v angličtině, ale také pro její prestiž v rámci Evropy.
Každý rok tudy projde mnoho cizích studentů,
a každý lékař, který zde promuje, najde uplatnění a může rozvíjet dál svou kariéru. Plzeň mi
vyhovuje z osobního i profesionálního hlediska.
Mám tu možnost potkávat nové lidi a poznat jinou kulturu. Hodnotím toto své rozhodnutí zcela jistě jako správné.
Chtěla byste se věnovat neonatologii nebo
jinému oboru?
Ráda se starám o děti. Ještě nejsem rozhodnutá,
jakému oboru bych se chtěla věnovat, ale pediatrie (neonatologie) by se mi hodně líbila.

Adventní věnce pro
maminky na neonatologii již počtvrté.

Mateřské centrum Plzeňské panenky již
řadu let spolupracuje s Neonatologickým
oddělením v Plzni. Hezkou tradicí se stalo
i společné zdobení adventních věnců. Je
to akce pro maminky, které jsou na oddělení dlouhodobě hospitalizované se svými
dětmi, ale zúčastňuje se i personál oddělení
a podílí se na vytváření příjemné přátelské
atmosféry.
Poslední listopadovou středu odpoledne začalo být v seminární místnosti Neonatologického oddělení rušno. Plzeňské
panenky (tedy členky tohoto mateřského
centra) začaly pod stoly rozkládat velké krabice se zelenými korpusy adventních věnců, na stoly svíčky a zlaté a stříbrné držáčky
na ně, dále krabičky a košíčky s nejrůznějšími suchými plody, korálky, perníčky, stuhami, miniaturními andělíčky a miminky
v mikrokolébkách z ořechových skořápek.
Stranou těchto pestrých dekorací připravila vrchní sestra Dana Špidlenová vrchovatý
talíř s lineckými koláčky, čaj a kávu k občerstvení.
Krátce poté již přicházejí maminky, které
jsou na neonatologii dlouhodobě hospitalizované se svými dětmi, narozenými předčasně nebo majícími závažné zdravotní
potíže. Adventní věnce jsou symbolem blížících se Vánoc, světla, života a naděje, což
je právě pro ně v této době hodně důležité.
Pak se přidávají sestřičky a lékařky z oddělení, a po boku maminek vytvářejí krásné
věnce. Fantazii se meze nekladou a nálada
je vynikající.

Přišla také portugalská studentka medicíny Carolina, která každý den navštěvuje
na oddělení malého Honzíka, kterého rodiče pro jeho postižení nepřijali a půjde
do dětského centra. Studentka je okouzlená, je to pro ni neznámá tradice, která je
typická pro střední Evropu. Vznikla asi před
150 lety v Bavorsku, odkud se rozšířila v posledních 20 letech i k nám.
V čele stolu „úřaduje“ Vlaďka Šašková,
sekretářka Neonatologického oddělení
a současně dlouholetá členka Panenek.
Třímá totiž v ruce tavnou lepicí pistoli a tou
všechny dekorace na věnce připevňuje.
Také poradí, když je třeba, a další originální dílko je na světě! Všechny hotové věnce
jsou krásné.
Nakonec dnešní dílo, které bude až
do Vánoc zdobit stoly přítomných, a na kterých každou neděli zapálí jednu svíci, posvětil páter Krzysztof Dedek, který s mateřským centrem spolupracuje.
A proč už se počtvrté Plzeňské panenky
rozhodly uspořádat adventní dílnu na Neonatologickém oddělení? „Nazvaly jsme
sestřičky a lékaře NEONu anděly, kteří bojují
o život dětí, a rozhodly jsme se, že se budeme
snažit aspoň občas jim udělat radost. Právě
toto každoroční předvánoční setkání, které je
současně dárkem i pro maminky, jež se strachují o svá miminka, je takovou moc krásnou
příležitostí, na kterou se pokaždé těšíme!“
svěřila se předsedkyně mateřského centra
Majka Lachmanová.

Rozhovor s Kateřinou Emmons
maminkou, manželkou a přední
českou střelkyní
Narodily se tam obě moje děti. Spokojená
jsem byla maximálně. Porodnice je opravdu
nejen výborně vybavená, ale také vymalovaná v příjemných barvách. Působí relaxačně.
Personál byl vždycky milý, trpělivě odpovídal
na všechny mé otázky. S úsměvem vzpomínáme na to, jak Julinka překvapila svým rychlým
příchodem jak nás, tak paní doktorku, která
nestihla přiběhnout. Rodit mě začala porodní
asistentka, která je mou dobrou kamarádkou.
Paní doktorka přiběhla vzápětí a porod dokončila. I Martínek spěchal na svět. Snad ještě
víc, než Julinka. Ale to už byli všichni připraveni na rychlý průběh.

Zastihla jsem Vás pár dní po třicátých narozeninách uprostřed velmi plného programu.
Těžko jste v něm našla skulinku. Děti právě
trápila viróza a navíc jste říkala, že musíte
často jezdit do Prahy. Mohu se zeptat, za čím?
Když jsem se vracela ke sportu po narození Julinky, provázely návrat nejrůznější zdravotní
potíže, jako jsou například záněty kloubů z přetížení. Jsem od přírody hypermobilní člověk. Hypermobilita zní jako banální problém, ale pokud
je veliká, způsobuje celou řadu problémů.
Mé vazy jsou díky ní uvolněné a kůže "natahovací", což je do určité míry výhoda, ale v mém
případě se to po narození Julinky dost zhoršilo
a teď cítím, že ještě víc. Jezdím tedy do Centra
pohybové medicíny prof. Pavla Koláře, kde mne
pořádně vyšetří a doporučí vhodný postup rehabilitace a zatěžování.

Manžel je Američan. Rozhodli jste se, že
budete žít převážně u nás, v Plzni. Nelitujete? Jak si manžel zvyká na naše úplně jiné
prostředí, české a zvlášť poněkud složité
plzeňské povahy?
Není čeho litovat. Vše má své pro a proti. To se
ale pozná až poté, když někde dlouho žijete.
Je pravda, že některé věci jsou ve Státech jednodušší. Ale Česká republika a Evropa obecně
mají opravdu co nabídnout. Je tady krásně.
A s těmi povahami... mě se osvědčilo chovat
se k ostatním s respektem a tak, jak bych si
přála, aby se chovali oni ke mně. Obklopuji se lidmi, se kterými je mi dobře, nakupuji
nejraději v obchodech, kde si zákazníka váží.
Nerada se dívám na svět kolem sebe černě.
Opravdu si myslím, že jaké si to uděláme, takové to máme.

K čtyřleté Julince přibyl v polovině června
Martínek. Vy ale nemáte příliš typickou mateřskou dovolenou, viďte?
Mateřská byla celkem typická. Nastoupila jsem ji
v květnu a ukončila k 11. listopadu. Od té doby
jsem se začala aktivně připravovat na návrat
k závodům. Zatím pouze rehabilitací a omezenou fyzičkou, později přibyde i střelba a více
fyzičky. O tom všem se chci ale poradit s rehabilitačními pracovníky v CPM, abychom se ujistili,
že mi zdraví vydrží až do Ria 2016.
Váš chlapeček přišel na svět v plzeňské fakultní nemocnici. Byla jste spokojená se
zdravotníky a prostředím? Na co nejvíc vzpomínáte?
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Vraťme se k zvyklostem našich předků
Naši
předci byli moudří.
V čase, kdy jsou
nejkratší
dny
a nejdelší noci,
venku je sychravo a ne vždycky
vesele jiskří sníh,
a kdy se do duše
mohou vkrádat
chmury, se věnovali mnoha krásným zvykům. K nim patřily i všemožné dobroty, které
navozovaly hezkou atmosféru a pomáhaly
radostně přečkat dobu zimního slunovratu.
Jídla, která se připravují kolem Vánoc, jsou
pro náš organismus přínosná. Ořechy, sušené ovoce, ořechové cukroví, čočka, černý
kuba, nakonec i vánoční menu jsou z větší
části zdravé. Jedna porce smaženého kapra,
bramborový salát se zeleninou a trochou majonézy, třeba i trocha dobrého alkoholu, nám
určitě neuškodí.
Bohužel jsme tradice našich předků rozvinuli po svém a do maximálna. Potěšení
z jídla by mělo tvořit zhruba jen třetinu radosti z vánočních dnů. Největší díl by měl patřit
duchovnímu významu Vánoc, rodinným setkáváním, případně návštěvě kostela, svíčce
zapálené na hrobě našich předků. My jsme to
v nejlepším případě obrátili. Jídlo bývá středobodem oslav. K tomu málo pohybu, vysedávání před televizní obrazovkou, a na malér je
zaděláno. Nejen že přibývají kila, ale můžeme
si pořádně rozhodit zažívání.
Říkáme si - teď si dopřeju a po Novém roce
nasadím dietu. Ale to je úplně špatně! Leden
je doba, kdy bychom měli svou hmotnost
stabilizovat, vyrovnat. Nezačneme držet redukční diety, ale začneme rozumně jíst. Jíst
v zimě rozumně znamená přijímat přiměřené
množství bílkovin, zhruba 0,8 g na kilogram
hmotnosti. Převedeno do normální řeči se za
tím skrývá například kousek sýra k snídani,
kousek masa k obědu, eventuálně k večeři.
Zimní strava by měla být teplá, aby nás
zahřála. Na rozdíl například od léta, kdy teplá jídla nutně jíst nepotřebujeme. Ráno je to
v tomto období samozřejmě obvykle teplý
nápoj, ale k němu si můžeme připravit například ovesnou kaši, zalít si své oblíbené müsli
horkým mlékem, udělat topinku s vejcem,
hemeneks a podobně. K tomu přidat zeleninu, třeba i kysanou a nebo ovoce v jakékoli
formě.
Svačit dopoledne, pokud se dobře nasnídáme, de facto nemusíme. ( Už se opět upouští
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od teorie, že se mají místo tří denních jídel jíst
několikrát denně menší porce). Když už ale
svačit chceme, měli bychom opět sáhnout
po ovoci. A nebo, pokud máme tu možnost, si
můžeme k svačině dát polévku. (Hlavní jídlo
v poledne pak samozřejmě již bez ní).
Hustá zeleninová polévka je jedním z nejdůležitějších zimních jídel. Zahřívá a dodá
tělu všechny potřebné živiny. Můžeme ji také
klidně posnídat i povečeřet, a nebo, je-li hodně vydatná, využít jako hlavní polední jídlo.
Máme štěstí, že na trhu je dnes celoročně obrovské množství nejrůznější zeleniny, od zelí,
přes kořenovou zeleninu, zelí, řepu, až po květák, brokolici, špenát, lilky a dýně. Pokud ji
nevyužijeme v polévce, můžeme ji zpracovat
v hlavním jídle nebo jako přílohu k masu. Čím
kratší dobu zeleninu vaříme, tím lépe.
Touto stravou svůj organismus pozvolna
zadaptujeme. Díky většímu množství teplé
zeleniny, pokud možno ještě zapité teplými
nápoji (a nebo obsažené v teplé polévce)
dostane bílkoviny, tuky a sacharidy a velké
množství přirozené, jemné vlákniny, která
působí v sinergii s využíváním vitamínů a minerálních látek a zároveň budeme mít pravidelné vyměšování. Nezapomínejme rovněž
na luštěniny!
Ať je počasí jakékoli, i v zimě bychom neměli
vynechat procházku na čerstvém vzduchu. Vydáme na ní víc energie, než v letních měsících.
A když přijdeme, klidně si můžeme dát ke kafíčku nebo čaji jablečný závin s ořechy.
Přiznávám, že dlouhé zimní večery jsou
z hlediska jídla největší problém. Doporučuji
rozvrhnout si večeři na několik částí, protože
pokud bychom se najedli nejpozději v 5 odpoledne, připravili bychom si několikahodinové
utrpení. Volíme tedy lehčí jídla, třeba i pizzu,
závin plněný zeleninou a pak , když nás „honí
mlsná“, dáme na stůl talíř syrové zeleniny,
zeleninový salát zakápnutý olivovým olejem
a citrónem nebo kvalitním octem. Můžeme
louskat oříšky a třeba si i „zobnout“ jednoho,
dvou kousků cukroví. Přece ho nemusíme dojíst najednou a když si každý večer vezmeme
jeden-dva kousky, tak ho pohodlně do konce
masopustu dojíme, aniž bychom si ublížili.
Masopustní jídla k našim předkům rovněž
nerozlučně patřila. Ovar, tlačenka, prasečí
polévka a k tomu porce kyselého zelí. Pokud
trávíme nějaký čas na horách a nebo máme
těžkou práci, i klobáska přijde vhod. K tomu
kousek pečiva a křen.
Pokud konzumujeme tučná, sytá, hodně
kalorická jídla, měli bychom vědět, že naše

zdravotní bezpečí je omezené množstvím.
Jedno vepřové koleno, husa, představuje porce pro celou rodinu, dříve osmičlennou. Takže
vlastně můžeme všechno, ale s rozmyslem.
Vedoucí nutriční terapeutka
FN Plzeň Jaroslava Kreuzbergová DiS.

Štědrovečerní
bramborová polévka
Jaroslavy Kreuzbergové:
Ne všichni milují rybí polévky (a já k nim
také patřím). Připravuji proto tradičně vánoční bramboračku:
Brambory vaříme se solí a sušenými houbami do měkka, zalijeme kysanou smetanou s rozkvedlanou moukou, a kdo má rád
ostřejší, přidá kousek masoxu (není nutný),
provaříme a polévku ochutíme majoránkou. Přímo bleskovka.

Úsměvná vánoční vzpomínka
MUDr. Václava Láda z Dětské kliniky
Na dětských odděleních bývá zvykem vždy
propustit domů na Štědrý den co nejvíce
pacientů, u kterých to zdravotní stav aspoň trochu dovoluje. Takže na Vánoce bývá
v nemocnici minimum dětí. Před jedněmi
svátky na začátku devadesátých let mne
poněkud překvapilo, že někteří rodiče,
ale ani děti nijak nejásali, že jejich dítka
propustíme na svátky domů. Poukazovali
na to, že se jim nedaří tak dobře, aby mohly
být v domácím opatrování. Dokonce bylo
více příjmů, než je v tutu adventní dobu
obvyklé. Záhada se poté vyjasnila: jeden
z tehdejších mobilních operátorů hlásal,
že všechny děti, které zůstávají s maminkou v nemocnici na Štědrý den, dostanou
od něj mobilní telefon zdarma! A to byla
tenkrát, kdy mobily teprve začínaly, velká
výzva….

Plastická chirurgie využívá nové trendy
Oddělení plastické chirurgie FN Plzeň zajišťuje prakticky komplexní službu plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie jako jediné pracoviště v západních Čechách i okrajových oblastech jižních a severních Čech. Lékaři tohoto oddělení
samozřejmě sledují nejmodernější trendy svého oboru a snaží se o jejich využívání na svém pracovišti. Pracoviště plzeňské plastické chirurgie je akreditovaným pracovištěm, primář MUDr. Vlastimil Bursa je dlouholetým členem výboru
České společnosti plastické chirurgie.

tukem, tak zvaný lipofilling, který má zdravotní
i kosmetické využití. „Jedná se například o částečné odstranění prsu v důsledku nádorového
onemocnění a doplnění chybějícího objemu tukovou výplní. Může to být defekt, kdy chybí měkké
tkáně po úrazu. Známé jsou též výplně chemické,
Botox či kyselina hyaluronová. Tyto preparáty se
používají především ke kosmetickým účelům.
Možnost výplně vlastním tukem je již běžně zaváděna do praxe na pracovištích v zahraničí, ale
i v České republice. Ani zde bychom nechtěli být
pozadu, vše bude záležet na možnosti zakoupení
nutného vybavení pro provádění těchto operací.“, zdůrazňuje Vlastimil Bursa.
Výbor Společnosti plastické chirurgie již žádal
a předal podklady (ekonomickou kalkulaci) pro
zdravotní pojišťovny v případě, že půjde o výkon výplně tukem ze zdravotní indikace.

Vzpomínka
na profesora
Amblera
Primáře oddělení mrzí, že si veřejnost obor
plastické chirurgie spojuje v převážné míře
pouze s estetickou plastickou chirurgií. „Té se
tu rovněž věnujeme, ale většina našich operací
představují operace vrozených vývojových vad
v oblasti ruky, hlavy a krku. Ubylo nám operací
vrozených vývojových vad genitálu, vzhledem
ke vzniku oboru dětské urologie. Rozštěpové
vady jsou operovány centrálně na klinických pracovištích v Praze a v Brně. Velkou část naši operativy představují operace nádorových kožních
onemocnění, kterých bohužel přibývá i v mladších věkových kategoriích, operace v oblasti ruky
a rekonstrukční operace“. Sem patří ztrátová poranění kůže a měkkých tkání.
Mikrochirurgii se daří
V letošním roce dosáhli dalšího úspěchu,
když začali samostatně provádět mikrochirurgické operace. „Mikrochirugie se od 80. let minulého století provádí na dvou největších českých
klinických pracovištích a to v pražské Fakultní
nemocnici Královské Vinohrady a v brněnské Fakultní nemocnici u sv. Anny. Později začali provádět mikrochirurgické operace i plastičtí chirurgové v Českých Budějovicích a Ostravě. Jsme proto
rádi, že jsme nezůstali pozadu,“ zdůrazňuje Vlastimil Bursa.
Na plzeňském pracovišti dosud prováděli
mikrochirurgické operace u pacientek po ztrátě prsu pro nádorové onemocnění. „Jsou dvě
možnosti, jak nový prs vytvořit. Buď udělat rekonstrukci pomocí implantátu, tedy cizího materiálu, a nebo pomocí vlastní tkáně. Obě metody
mají své přednosti a své indikace. U rekonstrukce
volným lalokem postupujeme tak, že z břicha pacientky odebereme lalok o rozměrech cca 30x 1215 cm, přeneseme jej do prsní oblasti a vytvoříme
z něj nový prs. Aby lalok přežil, musí mít dobrou
výživu. Ta je daná cévní stopkou, kterou musíme

našít pod mikroskopem na příjmové cévy,“ popisuje primář.
Výhodu to má v tom, že odpadá jakákoli
komplikace ze strany prsního implantátu, nevýhodou je, že se jedná o podstatně náročnější
operaci. „Mikrochirurgické operace patří mezi
nejnáročnější, délka operace může být 6-10 hodin. Pracují dva operační týmy. Jeden z nich připravuje příjmové cévy, na které se lalok napojí,
druhý tým připravuje lalok,“ upřesňuje Vlastimil
Bursa.
Pro představu – průsvit cévy je do 1 mm,
a vlákno, kterým chirurg pod mikroskopem
lalok na hruď pacientky přišívá, pouhým okem
nevidíte, snad při dobrém zraku spatříte jehlu,
ve kterém je navlečené. „Operatér samozřejmě musí mít postup technicky zvládnutý. Lékaři
se často připravují experimentem na kryse, kde
se naučí cévní anastomózu, tedy propojení, vytvořít. V loňském roce jsme tu ještě měli na pomoc mikrochirurga, buď z Českých Budějovic
nebo Brna. V letošním roce jsme se do toho pustili
sami, všechny laloky se ujaly, máme výborné výsledky,“ říká primář.
Mikrochirurgii by rádi na oddělení plastické
chirurgie rozvíjeli ve spolupráci s ostatními chirurgickými obory i v následujících létech. Velký
zájem by určitě měli ortopedi, kteří často řeší
poranění na dolních končetinách, především
při ztrátových poraněních a otevřených frakturách. „Mají-li je dobře spravit, potřebují, aby byla
kost uložená pod dobrým kožním krytem. A ten
zajišťuje lalok, přenesený z jiné části těla. Je jich
celá řada, odebraných z oblasti břicha i z oblasti
zad, bérce a podobně.“
Další cíle
Plastičtí chirurgové samozřejmě musí sledovat všechny světové trendy, které jsou v jejich
oboru. Jedním z nich je vyplňování defektů

Profesor MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc., se
narodil 2. 12. 1940 v Plzni, kde strávil celý
svůj aktivní život. Vystudoval všeobecné
lékařství na Lékařské fakultě UK v Plzni
a od počátku medicínské praxe se věnoval oboru neurologie – nejprve ve Vojenské
nemocnici v Plzni a od roku 1971 na Neurologické klinice LF UK a FN Plzeň. Prošel
postupně funkcemi odborný asistent, zástupce přednosty, až k přednostovi kliniky,
kterým byl v letech 1989–2007. Je nutno
vyzdvihnout především jeho vědeckou
a pedagogickou činnost. Dominantní odborný a vědecký zájem měl o nervosvalová
onemocnění a elektromyografii. Publikoval více než 200 odborných prací. Je autorem několika monografií a učebnic neurologie. Profesor Ambler zastupoval Českou
republiku ve World Federation of Neurology. Byl posledních 24 let členem Výboru
České neurologické společnosti JEP a řadu
let členem výborů neurofarmakologické
a neuromuskulární sekce ČNS. Byl členem
České lékařské akademie. Působil v redakčních radách časopisů Česká a slovenská
neurologie a neurochirurgie a Neurologie pro praxi. Profesor Ambler je jednou
z nejvýznamnějších postav moderní české
neurologie. Velkou měrou se zasloužil o její
kultivaci a začlenění do evropského a světového kontextu. Profesor Ambler zemřel
21.10.2013. Do poslední doby pracoval
na klinice.
Jiří Polívka
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Pro radost vážně
nemocných dětí
Na hematologicko-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN Plzeň pobývají
děti ve věku od jednoho roku do devatenácti let řadu měsíců. Ty malé se svou
maminkou, za většími rodina dochází.
A pracovníci oddělení se je celoročně
snaží rozptýlit a odpoutat od náročné
léčby.
Ve spolupráci s občanským sdružením HAIMA - Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby, jehož jsou sestřičky oddělení ve velké
většině členkami, například připravují pro děti
výlety, oslavu Dětského dne. Rodiče odléčených nebo již zdravých dětí, které byly hospitalizované na oddělení, s nimi mohou jezdit,
rovněž díky HAIMĚ, na rekondiční pobyty.
se svými žákyněmi učitelka češtiny a dějepisu Irena Fořtová ze ZŠ Komenského 17. Několik velkých
pytlů dárků , o které si letos děti „napsaly Ježíškovi,“
jí pomohla nakoupit sestřička Hana Ježková z peněz, které společně každoročně vyberou na akci
Plaveme proti rakovině,“ chválí staniční sestra
Jana Srbová. Letos je předaly sestřičkám na hematologicko-onkologickém oddělení 21.11.
Sestřičky jim umožnily, pokud to bylo možné,
nakouknout do pokojů, a bylo to jako pokaždé
dojemné setkání.
Děti, které tu pobývají až ¾ roku, jim samozřejmě přirostou k srdci. Teď se tu z těžké nemoci léčí 17letý Tomáš, 16letý Matěj, desetiletá
Barunka, šestiletý Bártík a další méně než pětileté děti. Dohromady je jich 10. Sestřičky na oddělení, jak si jistě umíte představit, mají pořád
plné ruce práce. Ale velké úsilí teď věnují tomu,
aby jejich malí pacienti prožili i vzdor tomu, že
bojují se zákeřnou chorobou, co nejkrásnější
vánoční svátky. Vánoce přece patří především
dětem! „Před Vánoci společně i s dětmi, kterým to
zdravotní stav dovolí, zdobíme stromeček. Kolem
první adventní neděle děláme vánoční výzdobu
v chodbě, nechybí světelné závěsy, na oknech
nalepovací hvězdičky nebo vánoční obrázky,“
říká Martina Tytlová, všeobecná a dětská sestra
a specialistka pro hru a komunikaci.
Pro dárky už řadu měsíců předem hledají
sponzory. „Dárky rovněž tradičně vozí z Domažlic
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Chystá se také překvapení pro malého Bártíka, zajímavá návštěva, snad se podaří.
23. nebo 24. prosince pak bude nadílka. Samozřejmě, pokud je to možné, dostávají děti
na Štědrý den nebo jiný z vánočních dnů dovolenku, aby jej strávily v domácím prostředí.
Dárek pak dostanou předem. „Ale pokud by
měly právě o Vánocích dostávat infúze s cytostatiky,zůstávají. Snažíme se, aby s nimi mohla být
celá rodina. Když máme volná lůžka, (je jich však
u nás jen 14), mohou její členové, pokud jsou zdaleka, přespat tady. A nebo za symbolický poplatek v nedalekém hotelu U Pramenů, který patří
Nadaci pro transplantace kostní dřeně,“ popisuje
Martina Tytlová. Ani cukroví nechybí, buď ho
napečou babičky malých pacientů nebo samotné sestřičky.

K oslavě Vánoc, na které se podílejí pracovníci hematologicko-onkologického oddělení
Dětské kliniky, patří i každoroční besídka. Vloni se konala ve spolupráci s HAIMOU přímo
na Dětské klinice a letos v první prosincový den
v jednom ze sálů areálu Středního odborného
učiliště elektrotechnického v Plzni. „Vlastními
silami jsme vyzdobili sál a stromeček, připravili
program, občerstvení, předali jsme dárky, zajistili
vystoupení Tanečního talentového centra Storm
Ballet,“ vypočítává Jana Srbová, která na besídku upekla obrovitánský dort a jejíž dcery
ve Storm Balletu, ověnčeném cenami, tančí.
Hlavně měla radost z toho, že se podařilo propojení zdravých, odléčených a nemocných dětí
a vydařila se i následná diskotéka.
Veškerý personál oddělení je známý svým
láskyplným vztahem k nemocným dětem
a přátelskému jednání k jejich blízkým. To se
projevilo i tím, že když bylo jisté, že se tříletý
Stáník nebude moci kvůli probíhající chemoterapii zúčastnit plánované červnové svatby
své maminky v Sokolově, oddělení uspořádalo
v červnu obřad na relaxační zahradě, která je
v budově nemocnice přímo pod okny pokojů
malých pacientů. Obřad se tak vydařil, že by si
ho ráda zopakovala i další maminka.
Pak se divte, že si tu maminky s dětmi připadají jako doma…

Výzdoba na Neurologické klinice
Jakmile se přiblíží advent, začne na lůžkovém oddělení B Neurologické kliniky svolávat Mgr.Eva Pekárková své kolegyně, sestry,
ke spolupráci. Z úkrytů, kde pobývají po
zbytek roku, jsou přineseny krabice s betlémem, ozdobami na stromeček, svíčičkami.
Na chodbě tu jsou dokonce stromky dva!
Na jednom z nich se skví a překrásně voní
i společně ozdobené perníčky. A ze stropu
chodby celého oddělení visí nádherné velké
vystřihované papírové hvězdy. Ježíškovi by
se tu líbilo….

Eva Hernandezová, Gabriela Mottlová, Eva Pekárková
a Alena Hodková před nazdobeným stromečkem

Nová výstava
v nemocniční
galerii

V prostorách nemocniční galerie ve vchodu
A lochotínského areálu, mohou návštěvníci
shlédnut novou výstavu. Tentokrát tu představuje své velkoformátové fotografie z pobřeží Baltského moře lékař Psychiatrické kliniky
MUDr. David Hynčík. Potěší nejen ty kteří mají
rádi černobílé fotografie, ale i ty, kteří mají rádi
drsný a romantický Balt.

Rozhovor
s Kateřinou
Emmons
pokračování ze strany 7
Dosáhla jste řadu nádherných sportovních úspěchů. Dvě malé děti a rodina Vám
určitě zaberou většinu času. Zbývá Vám
prostor na tréninky?
Musím si ho najít. Když jsme měli jen Julinku, střídali jsme se. Jeden trénoval, druhý šel
běhat s kočárkem, atd. Se dvěma dětmi je to
ovšem trochu náročnější.
Naštěstí jsou Vaše záliby rodina, dům, vaření. Ale na fotografování a kolo s lyžemi
zatím nejspíš moc času nemáte. Nebo široká rodina vypomáhá?
Babičky a dědové jsou příliš daleko. Jedni
ve Státech, druzí v Austrálii. Naštěstí mám
v Plzni sestru, se kterou se velice často vídáme.
S manželem mají také dvě děti. Až Martínek
trochu povyroste, plánujeme vzájemná hlídání, abychom měli také nějaký čas pro sebe

Mikuláši s čerty děti rozesmáli

Ve čtvrtek 5. prosince se dětskými odděleními ve Fakultní nemocnici rozezněl zvoneček, který oznamoval příchod Mikulášů,
andělů a čertů. Ti si vyslechli mnoho básniček, písniček a vtipů, a kdo neuměl, počítal čertovskou matematiku nebo opakoval
vyjmenovaná slova.
Mikuláš obdaroval děti bohatou nadílkou
a přijal od dětí důležité sliby, které v té

a své drahé polovičky. Zálib mám opravdu hodně. Dům a rodina jsou spíše radosti. Ale vaření se
skutečně stalo mojí posedlostí. A je to i praktiké.
Na ostatní záliby bude více času později, až děti
povyrostou. Právě kolo a lyže se s dětmi dají krásně spojit. Investovali jsme do kočárku, se kterým
je možné běhat, jezdit na kole i lyžovat. Nejlepší
věc, jakou jsme mohli pořídit.
Zmínili jsme vaření. Která jídla vaříte nejraději? Co Vám a manželovi nejvíc chutná?
A co má ráda Julinka?
Julinka nemá s ničím problém, ale nejraději
má můj „teplý salát". Jsou v něm listy čerstvého
špenátu, rukola a římský salát. Do toho pak zamíchám jakoukoliv jinou zeleninu, kterou opeču na pánvi, teplou šunku a vajíčko, sýr podle
chuti... Je to v naší rodině vděčné jídlo. Manžel
má nejraději moji mrkvovou polévku, zelňačku,
dobrý guláš nebo svíčkovou... Snažíme se jíst
opravdu pestře. A já se ráda učím nové věci.
Nemám nejoblíbenější jídlo. Záleží na tom, co
mě zaujme.
Našla si už dcerka v Plzni kamarády? Julinka chodí do školky, kde si našla spoustu no-

chvíli byly myšleny opravdu vážně: Budeme hodné, začneme jíst zeleninu, a mnoho dalších slibů.
S realizací mikulášské besídky pomohli
studenti Střední zdravotnické školy v Plzni
a Lékařské fakulty UK z Plzně, za což jim
patří velký dík.

vých kamarádů a má to tam hrozně ráda.
Navíc má v Plzni bratránka a sestřenku, se
kterými si hraje úplně nejraději. Těšíte se
na Vánoce? Jaké budou u Emmonsových?
Vánoce budou jako každý rok kombinací našich a amerických zvyků. K nám nosí dárečky Ježíšek 24. prosince. A protože naše děti
jsou jak Češi, tak Američani, nosí k nám dárečky i Santa, který je nechává v pověšených
ponožkách. Tam je dává v noci a my je tam
najdeme ráno 25. prosince. Děláme to takto
od začátku. Určitě bude i ryba a bramborový
salát, vánočka, cukroví.
Jaké jsou Vaše přání a plány do příštího
roku?
Přání mám jediné, a to je zdraví. Toho není nikdy dost. Na příští rok už plánuji nějaké závody. A tak mám vlastně ještě jedno přání. Abychom našli šikovnou chůvu, které budeme
moci stoprocentně důvěřovat, pomůže nám
během tréninku s Martínkem a bude ochotná
s námi jezdit na závody. Díky tomu bych se
mohla ještě několikrát postavit na start velkých závodů.
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Velká vánoční anketa Naší
nemocnice
Jak u Vás probíhá příprava Štědrého večera?
pokračování ze strany 5
Bc. Ivana Witová, vrchní sestra,
II. interní klinika
Na Štědrý den ráno
peču vánočky, štrúdl.
Salát je již nazdobený
a připravený ve sklepě.
Obaluji řízky, připravuji obložené chlebíčky
na odpoledne. K obědu
máme čočku s vajíčkem. Kolem druhé hodiny odcházíme na hřbitov zapálit svíčku,
a potom se scházíme se svými příbuznými
u nás doma při kávě, vánočním čaji a cukrovím, krájíme jablko. V 18. hod. připravuji
vánoční tabuli ( na tu si potrpím), vše musí
být do detailu uspořádané. Zapaluji velké
množství svíček a františky. Večeříme klasiku- bramborový salát a smaženého kapra.
Manžel nalévá víno a zve rodinu ke stolu.
Je to skutečně jediný den v roce, který je
tak krásný. Kolem dvacáté hod. odcházíme
ke stromečku. No a vyvrcholení je půlnoční
u nás v Liticích, která je vždy perfektní. A tím
pro mě svátky končí, protože potom už jen
vařím a vařím. Letos budeme mít ještě změnu, protože přijede má dcera z Itálie, kde je
provdaná. Takže budou takové česko-italské. Obohatíme tabuli o skvělé Panettone.
Příští rok nás bude o jednoho víc- v Miláně
se narodí Julinka.

Bc.Jitka Kašparová, vrchní sestra,
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Protože máme na Štědrý
den k večeři bramborový salát a pstruhy, připravuji salát den předem,
aby se odležel. Samotná
příprava pstruhů nezabere mnoho času , takže
dopoledne uvaříme k obědu kubu a sledujeme pohádky v televizi. Odpoledne se pravidelně scházíme u kamarádky v 17 hod.
pod pergolou (její dva synové hrají na saxofony), tam si zazpíváme koledy, popijeme
svařák a punč. S přáním bohatého ježíška
se rozcházíme, doma doděláme pstruhy,

povečeříme, rozbalíme dárky a užíváme
klidného, příjemného večera. Nabíráme sil
na další dva sváteční dny, kdy se u nás postupně vystřídají všechny děti s vnoučaty
a to se dá teprve nazvat „Štědrým dnem".

Z tvorby našich pacientů
Přiblížit já chci Vám dění,
na Ortopedickém oddělení.
(složil pacient Kliniky ortopedie a traumatologie
pohybového ústrojí)

Ráno ještě před rozbřeskem,
otevřou se dveře s třeskem.

Bc. Blažena Nováková, vrchní sestra,
Oddělení klinické farmakologie
Stromečky a dárky připravuji večer 23. 12. Několik malých stromečků
mám totiž po celém
bytě a v pracovně jeden
velký. Umělý si neumím
představit, neboť právě byt provoněný jehličím dělá tu vánoční
pohodu. Dopoledne na Štědrý den vždy
chodíme na vycházku, podívat se na velký
vánoční strom a Betlém na náměstí. Dříve
jsme chodili se svými dětmi, nyní chodíme
s manželem a vnučkami. Potom prostřu
v jídelně sváteční stůl. Přijedou moje rodiče, s kterými vždy Štědrý den slavíme. Obaleného kapra a bramborový salát včetně
vánočního cukroví zajišťuje moje maminka,
která to umí nejlépe. Zatím jsem tuto štafetu převzít nemusela. K obědu, který jíme
v kuchyni, přiveze kubu, abychom nejedli
maso a viděli zlaté prasátko. Po páté při koledách pečeme kapra a potom máme společnou večeři. V současné době bez synů. Ti
již mají svoji rodinu.
Po večeři čekáme právě na ně. Mám to štěstí,
že můžeme bydlet všichni ve stejném domě,
a proto se v tomto alespoň pro moji rodinu
nejkrásnějším dni v roce můžeme všichni
sejít a oslavit ho společně. Oba syni dorazí
s dětmi na sedmou večerní a všichni netrpělivě čekáme, až Ježíšek zazvoní. Jsem šťastná, že zatím můžeme být všichni pohromadě, největší radost mám ze zářících očí svých
vnuček při rozbalování dárků. Protože bydlím v blízkosti kostela redemptoristů, vánoční večer zakončíme účastí na Půlnoční mši.

Sestřička nám nese - věru,
každému po teploměru.
Pak s úsměvem jak lesní víla,
zeptá se Vás: „Stolice byla?"
A pak příjde hygiena.
Pro mnohé z nás jen hyena.
Oplácáš se mokrým hadrem
a nacákáš při tom na zem.
Bílá sestra se svým vojem,
hbitě vnikne do pokoje.
„Převleč tu i tamtu postel!"
Klasický pak přijde povel.
„Nadzvedněte zadek trošku,
já vyměním Vám podložku."
Pak po chvíli klidu,
příjde ranní vizita.
Primář vejde do pokoje,
za ním jeho suita.
„Co Vám je a co Vás bolí?
A jak Vy si vedete?"
"A Vy, pane zítra ráno
na řadu už příjdete"
„Jen si musím na Vašem těle
malou šipku načrtnout,
abych viděl zítra ráno,
kde Vás mám vlastně naříznout."
Teď pacient už pomalu začne ztrácet náladu,
protože je už víc než 13 hodin o hladu.
Pak pár minut po 8. hodině,
dočká se hladovec své snídaně.
Potom přijdou infuze, injekce a transfuze
a rehabilitační pracovník nás nutí do chůze.
Po obědě už je provoz klidnější,
na řadě jsou už věci vedlejší.
Jestliže snad tenhle panflet někoho z Vás urazil,
omlouvám se, napsal jsem to, jen abych Vás pobavil.
I když si snad někdo myslí, že jsem starý, drzý chlap,
já Vás všechny nepřestanu milovat.
Možná že si vzpomenete - až opustím tento svět,
že ten kousek kovu od Vás - bude se mnou rezivět.

Naše nemocnice, prosinec 2013
Vydala: Fakultní nemocnice Plzeň. Neprodejné. Ev. číslo MK ČR E 16852.
Adresa redakce: FN Plzeň, Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň-Bory, telefon: +420 377 402 289, fax: +420 377 441 850, e-mail: mluvci@fnplzen.cz.
Šéfredaktorka: Mgr. Gabriela Levorová
Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Kořínková, Spolupráce, korektury: Hana Nyklesová
Redakční rada: Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA, doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc., prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.,
MUDr. Jiří Šourek, prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Prepress: EUROVERLAG, spol. s r. o., Bolzanova 5, 301 00 Plzeň, grafika: Barbora Müllerová, telefon: +420 378 772 517, e-mail: mullerova@euroverlag.cz
Velice děkujeme všem milým sponzorům, přátelům a partnerům Fakultní nemocnice Plzeň,
kteří nám svou finanční podporou pomáhají v rozvoji nemocnice a zlepšování našich služeb.

