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Vážení přátelé, 
měsíc červen ve většině 
z nás vyvolává příjem- 
ný pocit očekávání. Tě-
šení se na dovolenou, 
odpočinek, společný čas 
s nejbližšími nebo i mož- 
né chvíle strávené oprav- 
du tak, jak jsme si je 
dlouho vysnili. 

Než se rozjedeme na různá místa na-
šich dovolených, pojďme si připomenout, 
co se v naší nemocnici podařilo za posled-
ní období. A není toho málo. Jak jsme vás 
informovali v minulém čísle, otevřeli jsme 
denní stacionář pro seniory, do kterého 
přichází první klienti a využívají v maximál-
ní míře možných nabízených služeb. Další 
událostí, kterou bych rád zmínil, je otevře-
ní dvou nových pracovišť. První je v prosto- 
ru kliniky zobrazovacích metod – PET/MRI  
a druhým je nové pracoviště magnetické 
rezonance v borském areálu radiodiagnos- 
tického oddělení. Částka za obě nové tech- 
nologie se blíží ke 150 miliónům a další  
finance jsme investovali do úprav stávají- 
cích prostor. Tímto vybavením se řadíme 
na špičku kvality všech nemocnic v naší 
zemi co se týče radiodiagnostiky.

Naši odborníci zavádí nové léčebné me-
tody, investujeme finance do nákupu no-
vých technologií, které zpřesní práci našich 
zdravotníků, a zároveň přináší větší komfort 
pro naše pacienty. I když pololetní hospoda-
ření fakultní nemocnice není a vlastně ani 
nemůže být uzavřené, přesto si troufám 
odhadnout, že pomyslná černá čísla nás 
provází i nadále.

Rád bych touto cestou poděkoval všem 
našim sponzorům a spřízněným přátelům. 
Velmi si vážíme každého daru, který je ne-
mocnici věnován, přesto si dovoluji vyslovit 
poděkování Plzeňské teplárenské, která vě-
novala pro naše nejmenší pacienty 1 milion 
korun na nákup vyhřívaných lůžek pro novo-
rozenecké oddělení. Další poděkování patří 
plzeňským Viktoriánům, kteří v čele s Pav-
lem Horváthem několikrát přispěli pro děti 
a seniory v naší nemocnici. Zároveň vyhrá- 
li ligový titul a potřetí posunuli povědomí  
o Plzni o několik stupňů výše. 

Závěrem bych rád všem našim zaměst-
nancům poděkoval za práci, kterou pro ne- 
mocnici odvedli v prvním pololetí tohoto 
roku a přeji nám všem krásné léto. Čas plný 
pohody a hlavně zdraví.

Václav Šimánek
ředitel FN Plzeň

Miminkům je teploučko

Plzeňská teplárenská, a.s., patří mezi nej-
významnější sponzory FN Plzeň. Počátkem 
června darovala 1 milion korun na nákup 
vyhřívaných lůžek pro novorozence na neona- 
tologickém oddělení. „Vyhřívané lůžko je zdra-
votnický prostředek k zajištění termoneutrál-
ního prostředí pro novorozence, což umožňu-
je vyhřívaná podložka a zdroj tepla na horním 
panelu. V současné době máme k dispozici 
38 vyhřívaných lůžek, která slouží k obser-
vaci (pozorování) a k zajištění termoneutrál-
ního prostředí pro fyziologické novorozence 
bezprostředně po porodu i pro novorozence 

Neonatologické oddělení FN Plzeň je považováno za jedno z nejlepších v republice. Pracovníci oddělení se 
starají o zdravé novorozence a rovněž o nemocné a nezralé novorozence s nízkou porodní hmotností, kteří se 
soustřeďují na úseku nedonošených a patologických novorozenců.

Na oddělení JIP a JIRP se obzvlášť dbá na dodržování zásad něžné péče, tzn. miminka v postýlkách a inku-
bátorech jsou polohována do tzv. hnízdeček. Specialitou oddělení JIP, které nemá v republice obdoby, jsou 
„chovací tety“. Během celé hospitalizace na JIP a JIRP je dětem poskytována nejen nejlepší lékařská, ale 
i vývojová pomoc, rehabilitační pracovnice podporuje správný motorický vývoj dítěte.

Největší chloubou oddělení je existence Centra vývojové péče, které zajišťuje následnou péči o dítě, které 
bylo již propuštěno do domácí péče. Veškerá péče je individuální, kontinuální, velmi komplexní, multioborová  
a ve vybraných případech trvá až do předškolního věku.

...víte, že?

Děti. Ve všech jazy-
cích na světě toto slo-
vo vyvolává v lidech 
hezký pocit.

Druhé letošní číslo 
časopisu Fakultní ne-
mocnice vychází na 
konci školního roku 
a je převážně o dě-
tech. O těch, které trá- 

vily čas v nemocnici nebo o lidech či praco-
vištích, která dětem navrací zdraví a úsměv. 
Je i o sponzorech, kteří na dětská pracovi-
ště přináší finance či zařízení. Je o dětech 
také proto, že se blíží léto a prázdniny, pro 
děti nejkrásnější období roku. Jsou však  
s ním spojená i mnohá úskalí. Kromě rados-
tí u babičky či na dovolené s rodiči může při-
jít úraz či nemoc a v té chvíli je dětská duše 
smutná z nenaplněného letního očekávání. 

Děti jsou hodné, zlobivé, někdy opravdu 
hodně, ale v podstatě nejsou jiné, než 
byli jejich rodiče či prarodiče. Čím více lásky,  
a hlavně důvěry, dáme našim dětem, tím 
lépe je připravíme pro život. Přeji vám všem 
a vašim dětem krásné léto, bez nemocí, úrazů, 
plné pohody a štěstí. Všichni se na něj těší-
me, tak ať se vydaří.        Gabriela Levorová

 tisková mluvčí FN Plzeň

nemocné, např. při léčbě novorozenecké žlou-
tenky, po chirurgických intervencích a podob-
ně,“ popisuje primář neonatologického oddě-
lení doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. Za darovanou 
částku je možné nakoupit cca 5 vyhřívaných 
lůžek, které mají životnost 10 let. 

„Velmi si vážíme, že firma Plzeňská tepláren-
ská, a de facto město Plzeň, které je jediným 
akcionářem této firmy, věnovaly pro naši ne-
mocnici tento dar. Děti jsou naše budoucnost 
a některé při svém vstupu do života potřebují 
superspecializovanou péči. Proto rozhodnutí 
použít dar na nákup vyhřívaných lůžek pro nej-
menší pacienty nebylo složité,“ vyzdvihl ředitel 
FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. Gene-
rální ředitel firmy Mgr. Tomáš Drápela k tomu  
s úsměvem dodal, že nejmenší pacienti na neo-
natologickém oddělení se tak stanou prostřed-
nictvím vyhřívaných lůžek „nejmladšími odběra-
teli tepla“ od Plzeňské teplárenské.                   (lev)

Primátor města Plzně Martin Zrzavecký a primář neonatologického oddělení Jiří Dort 
u malého pacienta
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Nové tváře na vedoucích 
pozicích ve FN Plzeň

Bc. Milan Topinka, MBA, 
technicko – provozní náměstek 
 
Jak dlouho pracujete ve FN?
Ve FN Plzeň pracuji od roku 2002. Nastou-
pil jsem jako vedoucí kontrolního oddělení 
a od roku 2004 do svého nástupu do funk-
ce náměstka ředitele FN jsem pracoval na 
pozici vedoucí oddělení interního auditu. 

Jaké máte koníčky?
Na koníčky moc času nezbývá, ale rád jez-
dím na motorce, dříve trochu rychleji, dnes už 
mám pomalejší stroj a k motorce jsem přidal 
i bicykl, abych dělal také něco pro své zdraví. 
Mám rád dobrý film, mám jich slušnou sbírku 
a v poslední době sleduji i pořady o vaření se 
Zdeňkem Pohlreichem. Je to zábava, pouče- 
ní a hlavně inspirace na dobré jídlo. Jsem 

V managementu FN Plzeň došlo k obměně. Na poradě vedení se ředitel MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 
rozloučil s Ing. Františkem Řeřichou, dosavadním technicko-provozním náměstkem a MUDr. Petrem 
Dominikem, zastupujícím náměstkem pro LPP. Poděkoval jim za dosavadní práci a popřál hodně 
úspěchů v dalším životě. Do funkcí uvedl nové náměstky:

milovník dobrého jídla a pokaždé bedlivě sleduji, 
zda manželka dodržuje ty správné kulinářské 
postupy. Často vaříme i společně. 

Co se Vám podařilo na Vašem 
předcházejícím pracovišti? 
To sám asi těžko posoudím, to musí posou-
dit nadřízení, ale myslím si, že se podařilo 
nastavit pěkných pár kontrolních systémů  
a mechanismů, které fungují dodnes a přines-
ly nemocnici řadu úspor.

A poslední – jaké máte plány 
ve své funkci?
Budu se snažit dobře řídit všechny svěřené 
procesy, které jsem dříve pomáhal nastavovat 
a dosáhnout vyšší efektivity a kvality posky-
tovaných služeb. Fakultní nemocnice Plzeň  
patří mezi nemocnice poskytující vysoce spe- 
cializovanou a superspecializovanbou zdravot- 
ní péči a tomu musí úroveň prostředí i úroveň 
služeb odpovídat.

doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc., 
zastupující náměstek pro LPP

Jak dlouho pracujete ve FN?
Nastoupil jsem 1. 9. 1972.

Na jakých pozicích 
jste pracoval? 
Začínal jsem na ARO jako sekundární lékař, 
později samostatně pracující lékař, od října 
1979 jsem působil jako odborný asistent  
LF UK. V letech 1981-1982 jsem byl v Kambodži 
jako anesteziolog a konzultant pro urgentní  

a intenzivní péče. V letech 1994-1997 jsem 
byl vedoucí lékař emergency, 1998-2014 
přednosta ARK, později KARIM, 2015 koor-
dinátor klinických studií, od 1. 5. zastupující 
náměstek pro LPP. V roce 1996 jsem obha-
joval kandidátskou dizertační práci, habili-
toval v roce 2001. Součástí mé práce je po 
léta výuka studentů i nelékařů. 

Jaké máte koníčky? 
Mám rád hudbu, stavebnictví, přírodu, cesto-
vání, a samozřejmě i práce je mým koníčkem.

Co se Vám podařilo na Vašem 
předcházejícím pracovišti? 
Cením si toho, že se mi podařilo vybudovat 
stabilní tým vysoce erudovaných odborní-
ků a před 10 lety vytvořit s mezioborovým  
týmem systém péče o nemocné s invaziv-
ním meningokokovým onemocněním včet-
ně diagnostických a léčebných protokolů 
pro všechny složky léčebného řetězce, kte-
rý dodnes platí.

A poslední – jaké máte 
plány ve své funkci? 
Mým cílem je přispět zlepšením koordinace 
práce všech zdravotnických pracovišť ke 
zkvalitnění péče o nemocné.

MUDr. Eduard Kasal se vrátil jako turista po 
24 letech na místo, kde působil jako lékař.



Specializovanými ambulancemi FN Plzeň projdou ročně tisíce dětí. Velký počet je tu hospitalizovaný. 
Kromě dětské kliniky a neonatologického oddělení pobývají pacienti ve věku do18 let i na lůžkách dalších 
klinik FN Plzeň. Na rozdíl od minulosti s nimi většinou mohou v nemocnici pobývat rodiče. Kliniky se jim snaží 
vytvářet co nejpříjemnější prostředí. Jednotlivými odbornými pracovišti projdou ročně stovky dětí. Příběhy 
některých z nich zůstanou v paměti těch, kteří se o ně starali, hodně dlouho.  

     Malí pacienti 
mají skvělou péči 

Dětská klinika
Lůžkový fond dětské kliniky představuje 75 lů- 
žek na celkem čtyřech lůžkových stanicích:  
oddělení kojenců a batolat (0-3 roky) – 31 lůžek 
pro děti, 21 lůžek pro doprovod, pokoje v systé-
mu „roaming-in“, 2 nadstandardní jednolůžko-
vé pokoje; oddělení větších dětí (3-18/19 let)  
– 22 lůžek pro děti, 1 nadstandardní pokoj (po-
byt dítěte s doprovodem), nejsou k dispozici lůž-
ka pro doprovod přímo na oddělení (v 6. patře  
v prostorách DK k dispozici 1 „pokoj matek“, 
možnost ubytovat 4 maminky); oddělení hema-
toonkologické – 14 lůžek a JIRP 8 lůžek. Ročně 
je na nich hospitalizovaných cca 2 500 dětí. 

Na dětské klinice se snažíme vytvářet prostře-
dí, ve kterém se děti budou cítit dobře, které je 
plné barev, hraček, interaktivních prvků. Děti se 
i samy podílí na výzdobě oddělení. Slovy naší vra-
cející se pacientky: „Uvědomila jsem si až teď po 
letech, že pokaždé, když jsem se sem vracela, 
bylo tu vždy něco nového, oddělení nikdy nevy-
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padalo stejně a to je fajn, že se pořád něco děje 
a mění.“ To, že se dětem u nás líbí a jsou spoko-
jené nám všem dělá největší radost a je to pro 
nás největší odměna!

Co nás nejvíce trápí: Moc bychom si přáli 
zlepšit prostorové možnosti lůžkové části kli-
niky, abychom mohli zlepšit komfort pacien-
tů na pokojích, měli možnost hospitalizovat 
společně s dětmi i jejich rodiče či doprovod  
v neomezené kapacitě. A vytvořit chybějící 
prostornou hernu pro pacienty dětské hema-
toonkologie…

 Mgr. Romana Sedláčková, vrchní sestra

Katka je „naše“
Poprvé u nás byla Katka hospitalizována před 
16 lety ve svých 2 letech života. Diagnóza  
cystická fibróza znamenala, že se vydáváme,  
ona, její rodina a my zdravotníci, na běh na dlou-
hou trať. Káťa se brzy zadaptovala v nemocnič-
ním prostředí a při opakovaných hospitalizacích  

se z ní stal „protřelý“ nemocniční pacient a my 
jsme ji viděli růst v malého školáka. Vždycky 
jsme spolu vyráběli, korálkovali, Katčina flétna 
zněla oddělením v rámci dechové rehabilitace. 
Připravila divadelní i taneční vystoupení pro léka-
ře i sestřičky. Pak se nám začala měnit ve sleč- 
nu, která více či méně trpělivě přijímá náročnou 
léčbu. Káťa byla objímací typ, tak jsme se objí-
mali nejlépe několikrát denně.

V 16 letech nám pustila záznam muzikálu  
Děti ráje, který nacvičili se svými spolužáky a byli 
pozváni do pražského divadla, aby ho tam zahrá-
li a v publiku seděli jeho skuteční hvězdní mu-
zikáloví protagonisté. Jednou z dětských hvězd 
byla naše Katka. Prožívali jsme společně její ra-
dosti, rozvernost, smutky, zklamání… Společně 
jsme prošli velký kus cesty, fandili jsme jí, občas 
si přišla pro radu a byla to ona, kdo nás povzbu-
zoval svou dobrou náladou a optimismem. Když 
jede na kontrolu, vždycky se na nás přijde podí-
vat a poreferuje, co je nového.

Z akcí pro děti.



Brzy se budeme loučit, ale to jen jako s pa- 
cientkou dětské kliniky. Na tom, že se Katka 
bude za námi vracet, se nic nezmění.

 Ludmila Romová,  
herní specialistka DK, odd. větších dětí

Chirurgická klinika
Oddělení dětské chirurgie disponuje 15 lůžky 
pro děti a 5 lůžky pro doprovod. V průměru se  
u nás léčí tisíc dětí ročně. Nejčastější příčiny 
hospitalizace dětí na našem oddělení jsou úrazy 
hlavy, popálení, pokousání psem, náhlé příhody 
břišní a plánované operace.

Největší radost máme, když od nás odchází 
zdravé dítě a spokojený rodič. A nejvíc nás trá-
pí některé úrazy, jimž by se dalo předejít a dítě 
musí podstoupit nepříjemné ošetřovatelské zá-
kroky.

 
Jedna ze vzpomínek, 
na které se nezapomíná
Nejvíce si vzpomínám na šestiletého chlapce 
pokousaného loveckými psy. Utrpěl četná pora-
nění po celém těle, nejrozsáhlejší v oblasti obou 
stehen. 

Léčba trvala přibližně měsíc a dva týdny. Oše- 
třování ran prováděli střídavě dětští chirurgové 
ve spolupráci s plastickým chirurgem na operač-
ních sálech v celkové anestezii obden. Chlapec 
velice dobře spolupracoval a byl trpělivý.

Rodiče dítě navštěvovali obden a každý den  
s ním komunikovali telefonicky, starali se ještě 
o další tři chlapcovy bratry. Vzhledem k tomu, že 
měl zahájit povinnou školní docházku a nastou-
pit do první třídy, nástup do školy byl odložen na 
letošní rok. Po propuštění do domácího ošetřo- 
vání naše oddělení s rodiči ještě několikrát na-
vštívil a také nás zkontaktoval telefonicky. To 
byla pro náš ošetřující tým největší odměna.

Bc. Lenka Čížková, staniční sestra
    

Psychiatrická klinika
Na oddělení dětské a dorostové psychiatrie naší 
kliniky přijímáme děti od šesti let. Kapacita od-
dělení je 17 lůžek, na kterých je ročně hospitali-
zovaných na 220 dětí. Nejčastějšími duševními 
poruchami jsou: ADHD (porucha aktivity a pozor-
nosti), depresivní a úzkostné poruchy, rané schi-
zofrenní psychózy, poruchy autistického spektra 
a mentální anorexie.

Těší nás příjemné prostředí nově zrekonstruo-
vaného oddělení. Nemáme však vhodné prosto-
ry, proto nemohou být přijímáni rodiče dětí, ne-
máme ani tzv. nadstandardní pokoje. Mrzí nás, 
že jen obtížně získáváme sponzorské příspěvky, 
abychom mohli zlepšovat podmínky léčby dětí. 

Za kolektiv Psych. A Bc. Helena Kovandová, 
 vrchní sestra

Pyramidy nikoli egyptské 
Výlet dětí s poruchou autistického 
spektra na Skryjská jezírka
Konečně nadešel den, na který jsem se již dlou-
hou dobu těšil. Vidět po roce místo, kde jsem 
strávil, teď už se svými kamarády, jedno báječné 
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loňské odpoledne. Místo, kde jsme zanechali 
svoje dílo a nyní ho vlastně jedeme zkontrolo-
vat… Po hodině jízdy se přiblížil cíl naší cesty  
– Skryjská jezírka. Přebrodit potok, přeběhnout 
lávku a konečně jsme TU. Pro někoho možná jen 
obyčejné místo, pro nás šest plácek, kde jsme 
loni uzavřeli svá kamarádství a na důkaz toho, že 
to myslíme vážně, každý z nás postavil pyramidu 
z kamenů. Ze začátku se nám tehdy do toho 
nechtělo, byli jsme trošku líní a nedůvěřiví… 
Sestřička Andrejka převzala iniciativu a začala 
stavět jako první. Nebylo to zrovna jednoduché. 
I stavění pyramid má svá pravidla. Navíc těch 
kamenů bylo zapotřebí tolik, že jsme se museli 
svléci do „spoďárů“ a vlézt do potoka. Nevzdává-
me se, lovíme pěkné placáky dál. I ostatní lidé, 
kteří tam byli před námi, měli stejný nápad… 
Stala se z toho tradice, kdo navštíví toto místo, 
postaví si pyramidu a pak se jí po letech snaží 
najít. HOTOVO. Stojíme hrdě před svými výtvory 
a každý tajně doufá, že to jeho dílo je nejlep-
ší. Sestřičky rozhodnou. To ony vyhlásí vítěze. 
Všechny pyramidy fotografují včetně autorů  
a pak se radí… Trvá to dlouho, tajím dech  
a doufám, že vítězem jsem já. Totéž si myslí  
určitě i ostatní.

My autisté totiž neradi prohráváme a naopak 
jsme šťastni, když se nám něco povede. Sestřič-
ky to zařídily tak, aby nikdo z nás nebyl zklamaný. 
PROHLÁSILY VŠECHNY PYRAMIDY ZA KRÁSNÉ. 
Vlastně ony opravdu krásné byly a my jsme za 
nimi nemuseli cestovat až do dalekého Egypta.

Z deníku našeho dětského pacienta

Infekční klinika
Na dětském oddělení infekční kliniky hospi- 
talizujeme děti od 5 týdnů věku dítěte. Máme 
celkem 11 pokojů pro 18 dětských pacientů. 
Z těchto pokojů je 1 pokoj JIP – intermediální 
péče, 3 standardní pokoje pro dětské pacienty 
bez doprovodu rodiče a 7 pokojů nadstandard-
ně zařízených, určených pro rodiče (doprovody) 
s dětmi.

V loňském roce bylo na našem oddělení hos-
pitalizováno 1 267 dětí. Nejčastější příčinou hos-
pitalizace jsou gastroenteritidy různého původu. 

Za posledních 6 let se nám výrazně podařilo 
změnit prostředí našeho oddělení. Snažíme se, 
aby pobyt v nemocnici byl pro dítě co nejpříjem-
nější, proto jsou pokoje barevně vymalovány  
a na stěnách zavěšeny různé dřevěné aplikace  
s dětskými motivy. Na oddělení pracují všeobec-
né sestry se specializovanou způsobilostí dětské 
sestry, které se pravidelně proškolují v komuni-
kačních schopnostech, jak s dětským pacien-
tem, tak s jeho doprovodem.

Přesto nás někdy trápí obtížná komunikace  
s rodiči, kteří nespolupracují při léčbě dítěte. Pro-
to je naší prioritou vyvinout maximální úsilí, aby-
chom dokázali nastolit vždy vzájemnou důvěru 
mezi rodičem a zdravotnickým personálem. 

Pomáhají i zdravotní klauni
Přejeme si, aby z našeho oddělení odcháze-
lo do domácí péče stále více uzdravených dětí  

s úsměvem na tváři. K tomu nám pomáhají  
i Zdravotní klauni, se kterými spolupracujeme již 
dva roky. Děti se na ně těší a pokaždé je rozptýlí 
a rozesmějí.

Bc. Marcela Nechutná, vrchní sestra 

Oční klinika 
Oční klinika poskytuje lékařskou péči a konzul- 
tace dětem z celého Plzeňského kraje a přileh- 
lých oblastí (Karlovarský, Jihočeský apod.). 
Dětskou oční problematikou se zabývají na klini-
ce tři lékařky, dvě sestry ortoptistky a na lůžkové 
části dětské sestry.

Na lůžkovém oddělení máme pro dětské pa- 
cienty vyhrazen jeden čtyřlůžkový pokoj. Ročně 
je zde hospitalizováno na 150 dětí. 

Co nás trápí: Trápí nás, že mnozí spádoví  
oftalmologové odmítají provádět základní oční 
vyšetření a předpis brýlí dětským pacientům  
a odesílají je rovnou na oční kliniku. Zde se pak 
nápor dětských pacientů obtížně zvládá.

Co nás těší: Těší nás, když se povede zachrá-
nit oko a zrak při závažných očních poraněních. 
Těší nás usměvavé děti a jejich spokojení rodiče.

 Mgr. Eva Polívková,
 vrchní sestra

 
Nehoda se štastným koncem
Pracovníky oční kliniky velice mrzí, když musí 
řešit poranění dětských očí. O to větší radost 
mají z dobrého konce případu, který dobře skon-
čit nemusel: Primářka MUDr. Marie Jurčuková 
vzpomíná na případ, kdy posádka rychlé lékař-
ské pomoci přivezla na oční kliniku desetiletou 
dívku, která chytala ryby se svým otcem. Při 
nahazování prutu do vody se jí zasekl rybářský 
háček do oka. Dívku na kliniku záchranáři dopra-
vili i s částí rybářského prutu. Dívka podstoupila 
dlouhou léčbu a řadu operací očí, ale nakonec 
se oko podařilo zachránit.

Otorhinolaryngologická klinika
Lůžková stanice dětského oddělení má 29 lů- 
žek, ročně je tu hospitalizovaných na 1 200 dětí. 

Klauniáda pro malé pacienty.



Jednoznačně nejčastější diagnóza je ade-
noidní vegetace (zbytnělá nosní mandle) – děti 
jsou přijímány k jejímu odstranění. Další častou 
diagnózou jsou komplikované akutní nebo chro-
nické záněty středouší, chronické záněty krčních 
mandlí, zvětšené krční mandle…

Občas nás trápí nedostatek lůžek pro do-
provody dětí přímo na stanici, jsme nuceni 
ukládat některé rodiče v jiném pavilonu areálu 
FN Plzeň.

Největší radost nám samozřejmě dělají uzdra-
vené děti a spokojení rodiče.

Možná přijde mezi nás
U dětských pacientů není nouze o radostné zá- 
žitky, ale bohužel ani o ty smutné. V poslední 
době nás zaujal příběh 13leté slečny, která je  
na naší klinice opakovaně hospitalizována  
s komplikovaným zánětem zvukovodu. I přes 
dlouhotrvající a opakovanou léčbu na naší klini-
ce se chce tato slečna stát v dospělosti zdravot- 
ní sestrou a pracovat jedině na naší klinice.

 Mgr. Jana Janská, vrchní sestra

Neurochirurgická klinika
Na naší klinice ročně hospitalizujeme kolem  
40 dětí ve věku od 3 do 18 let, které nevyžadují 
intenzivní péči. Takže většina malých pacientů  
s neurochirurgickým onemocněním, operova-
ným našimi lékaři, je hospitalizována na dětské 
klinice a na neonatologickém oddělení. 

Mezi nejčastější diagnózy patří hydrocefalus 
a komplikace s ním spojené. Z dalších diagnóz 
jsou to pak nádory mozku a úrazy CNS. Pro naše 
malé pacienty máme vyhrazený jeden pokoj, 
kde je televize, DVD přehrávač a pro ty nejmenší 
spousta hraček, pro ty větší jsme dostali spon-
zorským darem dva tablety. Největší radost má- 
me, když od nás odchází dítě uzdravené. 

Kuba je ted' zdravý kluk
Tříletý Kuba s dvouměsíční anamnézou ob-
časných bolestí hlavy a známkami nitrolební 
hypertenze (nausea, zvracení, závratě) byl 
přijat k operaci cysty III. komory s obstrukcí 
likvorových cest. Protože se jednalo o občana 

Slovenské republiky, musela operaci, kterou 
v této zemi u tak malých dětí neprovádějí, 
odsouhlasit slovenská zdravotní pojišťov-
na. Operace proběhla v říjnu 2013, poope- 
rační péče proběhla bez komplikací a náš 
malý pacient se za týden po operaci vrátil se 
svojí maminkou zpátky na Slovensko. Druhá 
hospitalizace na našem pracovišti proběhla  
v březnu 2014, kdy byl malý pacient i se svojí 
maminkou přijat k plánované subduroperi-
toneální drenáži. I druhá operace proběhla 
bez komplikací a další kontroly jsou již v re- 
žii dětských lékařů a neurochirurgů v Nitře.  
O tom, že náš malý pacient i jeho maminka 
byli u nás velmi spokojeni, svědčí bohatá ko- 
respondence.

 Mgr. Bc. Věra Berková, 
vrchní sestra

 
Klinika ortopedie 
a traumatologie 
pohybového ústrojí
Na dětském lůžkovém oddělení kliniky ortope- 
die a traumatologie pohybového ústrojí, které 
má 12 lůžek, jsou hospitalizované děti s orto-
pedickými i traumatologickými diagnózami od 
1 roku věku do 18 let. Naše dětské pacienty 
do 1 roku přebírá dětská klinika a dále máme 
pacienty i na neonatologickém oddělení. Na 
našem oddělení je ročně hospitalizováno oko-
lo 600 dětí, z nichž cca 2/3 připadnou na úra-
zy a 1/3 na ortopedické diagnózy. 

Jestli nás něco trápí? Vždycky může být líp. 
Je třeba si uvědomit, že naše práce je vlastně 
dvojí, jednak s dětským pacientem a jednak  
s jeho rodiči. Což není vždy lehké. Náš nejpal-
čivější problém v současnosti je nedostatečný 
prostor na naší dětské ambulanci.

Radost nám může dělat vlastně kdeco. Do-
stupnost a rostoucí vybavení pracoviště, krásné 
obrázky na pokojích dětí. Nejvíc asi to, že jsou  
s námi naši pacienti spokojení, a že naše praco-
viště má pověst špičkového traumatologického, 
ale i ortopedického zařízení nejen mezi pacienty, 
ale i mezi odbornou veřejností. Letos například 
pořádáme celorepublikové setkání dětských  
ortopedů zde na Plzeňsku.

Zvládli jsme to
Mám-li vyzdvihnout jednu událost, která mně asi 
zůstane v paměti po dlouhá léta, pak je to ne-
hoda francouzského autobusu u Rokycan. Vím, 
že se na tuto událost již opakovaně vzpomínalo, 
ale přesto prvotní okamžik, kdy se otevřely dveře 
úrazové ambulance a tam kordonem hasičů při-
plul houf 35 zmatených francouzských převážně 
adolescentů, dokázal v prvním okamžiku za- 
skočit jinak vcelku otrlý tým. Přes počáteční 
zmatky se vše zvládlo bez větších problémů. 
Byla to samozřejmě extrémní situace. Vzpomí-
nám na to především jako na test charakteru 
lidí, se kterými pracuji, a jsem rád, že jím prošli 
na výbornou.

vedoucí lékař dětského oddělení KOPTÚ 
MUDr. Pavel Hořák 

Neurologická klinika
Naše lůžková část určená pro dětské pacienty 
má 5 lůžkových pokojů, tj. 13 lůžek. V průmě-
ru se u nás ročně léčí na 300 dětí. K nejčas-
tějším diagnózám, pro které jsou u nás děti 
hospitalizované, patří bolesti hlavy, epilepsie, 
psychomotorická retardace. Osobně nám nej- 
větší radost samozřejmě udělá spokojený 
usmívající se pacient. Odborně nás vždy po-
těší, když se podaří nemoc diagnostikovat, vy- 
léčit, nebo alespoň stabilizovat. 

Velmi si vážíme všech rodičů/zákonných 
zástupců, kteří se o své dítě s láskou starají, 
nicméně často se setkáváme s tím, že právě 
příliš ochranitelský přístup rodičů nám kom-
plikuje či dokonce zdržuje úspěšný proces 
diagnostiky a léčby. 

 Mgr. Martina Šellingová,
 vrchní sestra

6  Fakultní nemocnice

Co dnes dělá Denisa?
Vzpomínám na mladou dívku, která u nás byla 
léčena pro velmi těžký průběh encefalitidy. 
Přeložena byla z okresní nemocnice v celkově 
špatném stavu jak tělesném, tak psychickém. 
Maminka vychovávala ji i jejího mladšího bra-
tra sama. Vzala si v práci volno, pobyt měla 
hrazený pojišťovnou a byla přítomna léčení 
dcery u nás na oddělení. Starší bratr přerušil 
studia na vysoké škole, nastoupil na brigádu, 
aby mamince pomohl s finanční situací v ro-
dině. Stav dívky, říkejme jí Denisa, byl vážný  
a léčba komplikovaná. Když se po několika 
týdnech stav vylepšil, začala Denisa intenziv-
ně rehabilitovat. Za tu dobu jsme se sblížily 
nejenom s Denisou, ale i její maminkou. Došlo 
i na holčičí problémy – stříhání vlasů, lakování 
nehtů a probírání trápení ohledně nápadníků. 
Závěr léčby a propuštění jsme obrečely. De-
nisa ještě pokračovala v lázeňské léčbě a při 
každé kontrole nás chodila navštěvovat. 

Přeskočím několik let. Dnes je Denisa na-
prosto zdravá, krásná mladá paní. Vystudo-
vala vysokou školu – pedagogiku. Vdala se 
a má nádherného zdravého chlapečka. Díky 
vymoženostem moderní doby - sociálním sí-
tím - jsme s ní dodnes v neustálém kontaktu.

 Lenka Manová, 
staniční sestra neurologie lůžka
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Čím je to 
způsobené?
Chorob žláz s vnitřní 
sekrecí v dětském vě- 
ku přibývá. Týká se to 
například autoimunit- 
ních onemocnění štítné 
žlázy. Vyšší záchyt je 
způsoben také tím, že 
praktičtí lékaři k nám 
posílají dětské pacienty 

častěji, než tomu bylo dříve. Napomáhá to- 
mu pravidelná edukace praktických lékařů 
pro děti a dorost v problematice endokrinních 
chorob prostřednictvím prezentace pacientů 
s různými endokrinopatiemi. Záchyt se tak 
zvyšuje a je časnější, což je cíl našeho snažení.

Jaké oblasti se to 
nejvíce týká? 
Vedle chorob štítné žlázy je naší každoden- 
ní problematikou otázka poruch růstu. Dnes, 
na rozdíl od minulosti, pediatři velice pečlivě 
sledují růst dětí, zda nedochází ke zpoma-
lování nebo k urychlování v růstu, zda děti 
rostou v geneticky predikovaném pásmu pod- 
le výšek rodičů. V očkovacím kalendáři má 
každé dítě růstový graf, kam je pravidelně 
zaznamenávána výška dítěte. V případě 
zpomalování nebo urychlování růstu je pak 
dítě odesláno dětskému endokrinologovi, 
který zjištuje příčinu poruchy růstu. 

Převažuje urychlení 
nebo zpomalení růstu?
Častěji řešíme problematiku zpomalování 
růstu. Diferenciální diagnóza příčin poruchy 
růstu je široká, proto je vyšetření dítěte vždy 
 komplexní. Z endokrinních příčin vylučuje-
me sníženou funkci štítné žlázy a nedosta- 
tek růstového hormonu, dále vylučujeme 
chronické onemocnění systémové povahy, 
jako je například jaterní onemocnění, chro-
nická renální insuficience nebo například 
celiakie, u dívek myslíme také na Turnerův 
syndrom.

Celiakie? 
Ano, nesnášenlivost lepku. Dítě nemusí mít 
bolesti břicha nebo průjmy, „jenom“ špatně 
roste. Kromě zpomalení růstu je pro tyto dě- 

ti typická stagnace hmotnosti nebo hmot-
nostní úbytek. Po zavedení bezlepkové stravy 
děti urychlí v růstu.

Když vyloučíte endokrinní 
poruchu nebo jinou chorobu, 
jsou pak děti vyřazeny 
z vašeho sledování?
Pokud malí pacienti nerostou, pokračujeme  
v monitoraci jejich růstu v naší endokrinolo- 
gické poradně. Onemocnění, které vedlo  
k poruše růstu, se někdy může manifestovat 
až s časovým odstupem. 

Kdy dětem nasazujete 
růstový hormon?
Léčba růstovým hormonem má své přísné 
indikace, jako je nedostatek růstového hor-
monu, Turnerův syndrom, chronická renální 
insuficience, postnatální růstové selhání na- 
vazující na intrauterinní růstovou retardaci, 
Praderův-Williho syndrom a Lériho-Weillův 
syndrom. Léčba růstovým hormonem je bez-
pečná a je plně hrazená zdravotními pojiš-
ťovnami.

Proč se podává každodenní 
podkožní injekcí?
Růstový hormon je látka bílkovinné pova-
hy. Kdyby byl přijímán například v podobě 
tablet nebo sirupu, byl by rozložen trávicími 
šťávami. Při léčbě je proto zapotřebí zažíva-
cí ústrojí obejít. Injekce je aplikována každý 
den večer před spaním většinou do přední 
strany stehen nejprve rodiči, později samot-
nými dětmi. Pro efekt léčby je důležitá pra-
videlná každodenní aplikace.

Po ukončení růstu se léčba 
růstovým hormonem 
ukončuje?
U těžkého nedostatku růstového hormonu po- 
kračujeme v léčbě růstovým hormonem po 
ukončení růstu v nižší dávce z tzv. metabo-
lické indikace. Růstový hormon nepůsobí 
pouze na růst, ale má také důležité meta- 
bolické účinky. Dříve po ukončení léčby růsto- 
vým hormonem u těchto pacientů ubývala 
svalová hmota, přibývala tuková tkáň, rostlo 
riziko kardiovaskulárních chorob, pacienti byli 
ohroženi nízkou hladinou cukru.            (koř)

Hlavně přijít včas! 
„Ten roste jako z vody,“ říkáme o dítěti, které v prvních letech života 
rychle zvyšuje svoji výšku. Ale co když tomu tak není? Pak je nezbytné, 
aby ho praktický dětský lékař co nejdříve odeslal do ordinace 
dětského endokrinologa. Ve FN Plzeň takovou ambulanci vede 
MUDr. Renata Pomahačová a má ordinační hodiny pořádně nabité. 

Urologická klinika
Na urologické klinice mají dětští pacienti k dis-
pozici čtyřlůžkový pokoj se sociálním zaříze-
ním a hernou. V loňském roce tu bylo hospi-
talizováno 203 dětí, nejčastěji s vrozenými 
vadami  urogenitálního traktu (např. fimoza, 
kryptorchismus, hydronefroza,….), dále vari-
kokélou, hydrokélou atd.  

Rozhodně máme radost, když jsou spokoje-
né děti i rodiče s naší péčí, když od nás od-
cházejí uzdravené děti. Sestřičky mají radost, 
když se na ně děti „přijdou podívat“ a pozdra-
vit je. Aktuálně nás trápí malá kapacita dět-
ské čekárny ambulance.

U dětí mladších šesti let je možnost být  
s dítětem hospitalizován využívána téměř sto-
procentně. Využívají ji nejen maminky dětí, 
ale i tatínkové či babičky. Návštěvy u dětských 
pacientů umožňujeme dle provozního řádu 
kliniky téměř kdykoliv (pokud je to provozně 
možné).  

Malý hokejista
V prosinci minulého roku byl přijat na kliniku 
k plánované hospitalizaci chlapeček, zhruba 
šestiletý, z dětského domova. Od přijetí byl 
„zakřiknutý“, nekomunikoval se sestřičkami, 
doslova jsme ho „přemluvili“ aby šel na mi-
kulášskou besídku s hokejisty HC Plzeň. Na 
besídce chlapec doslova otočil - s hokejisty 
si hrál, skládal puzzle, smál se, komunikoval. 
Do dětského domova od nás odjížděl po 
úspěšném operačním výkonu s dárečky od 
hokejového klubu a oblečený v dresu klubu, 
loučení se sestřičkami nebralo konce…..

PhDr. Mgr. Jitka Krocová, 
vrchní sestra



Kdo sem přijde poprvé, často odchází s bušícím 
srdcem a slzami v očích. Jak přiznává jedna  
z maminek: „Když jsme se dozvěděli o vážnosti 
nemoci naší Markétky, zhroutil se nám svět  
a okamžik jsme si mysleli, že to nezvládneme. 
Kdo to nezažil, nepochopí. Zdejší personál nám 
neskonale dodával sílu a optimismus a done-
konečna jsme si opakovali: Musíme věřit, věřit, 
věřit.“ Pacienti se svým doprovodem na tomto 
oddělení tráví řadu měsíců a díky rodinné atmo-
sféře zde velmi často vznikají velká přátelství. 

Děti 
si lepší 

prostředí 
zaslouží!

Ve Fakultní nemocnici v Plzni je několik oddělení, na která když přijdete, cítíte tíseň a zároveň pokoru. 
Tíseň z vážné nemoci a pokoru k lékařům i pacientům samotným, jak vše zvládají. Jedním z nich je oddělení 
dětské hematoonkologie na Dětské klinice FN Plzeň. 

Jaká je skladba 
zdejších pacientů?
Onemocnění, s kterými jsou dětští pacienti hos-
pitalizováni na DK HOO, popisuje vedoucí lé- 
kař MUDr. Ing. Tomáš Votava, Ph.D.: „Nejvážnější 
diagnózou, kterou léčíme u našich dětských pa-
cientů, je akutní lymfoblastická leukémie. Jak-
mile se krevními testy a souborem vyšetřeních 
potvrdí tato diagnóza, nastupuje mnohaměsíční 
léčba zhruba ¾ - 1 rok, s tzv. propustkami domů. 
Po ukončení této intenzivní léčby nastupuje tzv.
udržovací terapie ještě jeden další rok. Nejčas-
tější věk nemocných je 4-8 let. Dalšími diagnóza-
mi našich hospitalizovaných dětí bývají trombo-
cytopenie, anémie, hemofilie, trombózy.“

Oddělení dětské hemotoonkologie bylo pře-
stěhováno v únoru roku 2002 z prostor FN Bory 

do prostor FN Lochotín a v letošním roce prochá-
zí za provozu větší rekonstrukcí. Zdejší kapacita 
je 14 lůžek ve 4 pokojích, kde jsou děti hospitali-
zovány spolu se svým doprovodem.

„Stále je potřeba něco zlepšit, zvětšit, změ-
nit. Nás nejvíc trápilo to, že jsme neměli tzv.
ambulantní pokoj /sálek. Děti, které potřebovaly 
ambulantní ošetření v rámci sdílené péče s FN 
Motol Praha, docházejí na naše oddělení ambu- 
lantně. Pokud byla potřeba, aby setrvaly na od-
dělení déle, musely být ukládány mezi hospitali-
zované děti. Toto velmi omezovalo provoz oddě-
lení, zvyšovalo možnost nozokomiálních nákaz 
a také narušovalo denní režim i soukromí rodin 
navzájem,“ popisuje staniční sestra Mgr. Jana 
Srbová průběh rekonstrukce. 

Rekonstrukcí byl vytvořen ambulantní pokoj, 
který slouží jen k ambulantním ošetřením, což 
jsou např. proplachy a převazy centrálních žil- 
ních katétrů, aplikace krevních derivátů či cy-
tostatik a další úkony. Současný sálek/vyšetřov-
na je určena jen pro hospitalizované pacienty.  
I když se současné prostory nedají nafouk-
nout, tyto přesuny výrazně pomohly při organi-
zaci práce a zvýšily komfort pro naše pacienty  
a jejich doprovod. „Čtyři pokoje prošly celko-
vou rekonstrukci. Od výměny lina přes malo-
vání, nové elektrické a kyslíkové rozvody, zvětši-
ly se průjezdy do pokojů díky novým posuvným 
skleněným dveřím. Práce trvaly necelé 3 měsíce 
a dále máme v v plánu rekonstrukci celé chodby 
a vytvoření nové herny, kterou jsme zatím nikdy 
neměli,“ uzavírá výčet nového staniční sestřička. 

Kdo to celé financoval?
Nejviditelnější změnou popisované rekonstruk- 
ce jsou krásné světelné rampy nad postýlka- 
mi malých pacientů. Financování těchto ramp 

z velké části zajistila firma BSJ. Další příspěvek 
vzešel z benefičního galavečera Kouzlo Vánoc,  
na kterém účinkoval STORM BALLET, kdy celý vý-
těžek z této akce putoval občanskému sdružení 
Vlaďka dětem, které se dále peněžně spolupo-
dílelo na financování světelných ramp. 

Velkou změnou je vznik ambulantního sálku, 
jehož vybavení bylo ve finanční režii Kapky nadě-
je. Postupně zakoupila pojízdné vyšetřovací le-
hátko, aplikační infuzní křeslo, monitor vitál-
ních funkcí, držák na tento monitor a zakoupila 
držáky na další 4 monitory tohoto typu, instru-
mentační stolek. Nechybí kancelářský nábytek  
v podobě židlí a pojízdných bobíků pro rodiče. 

Společnost, která zajistila výzdobu a vybavení 
dětských pokojů, je PARS o.p.s. Tato společnost 
zajišťuje naší nemocnici vybavení nadstandard-
ních pokojů. Zde vybavila nábytkem jak ambu-
lantní sálek, tak sálek pro hospitalizované děti 
a v budoucnu se bude spolupodílet na vzniku 
nové herny pro děti a při výzdobě pokojů. 

„Oči nemocných dětí bývají tolik smutné. Dělá-
me vše pro to, aby znovu zářily. Za naše malé pa-
cienty a všechny zaměstnance našeho oddělení 
všem přispěvatelům z celého srdce děkujeme,“ 
říká na závěr s pověstným úsměvem ve tváři  
vedoucí lékař oddělení MUDr. Tomáš Votava. 

 (lev)
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Stavební ruch, 
který bude velkým přínosem
Od prosince loňského roku se v prostoru lochotínského areálu line stavební hluk. Pro pacienty a personál 
poměrně složitá situace. Po dokončení plánované stavby heliportu a rekonstrukce kliniky anestezie, 
resuscitace a intezivní medicíny (KARIM) a chirurgických ambulancí se FN Plzeň posune o velký krok dál.  

HELIPORT
PROČ? Jak jsme vás již informovali, FN Plzeň má statut Traumacentra, které zajišťuje 
komplexní a specializovanou péči pro pacienty s mnohačetnými poraněními v urgentním 
ohrožení života 24 hodin denně po celý rok. Traumacentrum musí disponovat heliportem 
zkolaudovaným pro noční příjem pacientů a dalším heliportem záložním. 

Výstavba nového heliportu v lochotínském areálu zajistí podstatné zkrácení doby trans-
portu pacienta, sníží počet jeho překladů a umožní rychlé převzetí v předávací místnosti. 
„Přesun z heliportu totiž bude zajištěn tzv. krytou cestou bez nutnosti použití sanitního vozu 
či výtahu, čímž dojde ke zkrácení doby přesunu, a to až o 5 minut,“ vysvětluje Ing. Miloslav 
Šoltys, vedoucí Oddělení investiční výstavby FN Plzeň.

V dubnu letošního roku výstavba započala, předpoklad prvního přistání vrtulníku Letecké 
záchranné služby je na přelomu roku 2015/2016. Stávající heliport bude plochou záložní. 
„Předpokládaná výše nákladů je cca 44 mil. korun, z větší části bude financována z evrop-
ských fondů,“ doplňuje ekonomický náměstek ředitele FN Ing. Viktor Wendler, MBA.

Konstrukce heliportu je koncipována jako monolitická deska podepíraná sloupy, jejichž 
tuhost bude zajištěna šroubovicovou deskou. Heliport je dimenzován na provoz vrtulníků 
až do hmotnosti 6,4 t. Bude tak zcela univerzální a použitelný i v případě živelných pohrom, 
při kterých jsou využívány vojenské vrtulníky. 

KARIM
PROČ? Dispoziční uspořádání pracoviště zá-
sadně nevyhovovalo současným požadavkům. 
Problémy způsobovalo především roztříštěné 
umístění lůžek a dlouhá komunikace mezi po-
koji a sesternou. Nedostatečná velikost lůžko-
vých pokojů omezovala provádění některých 
potřebných výkonů přímo na lůžku a zároveň 
manipulace s lůžky byla výrazně omezená.

Stavební kladivo a sbíječky začaly pracovat 
na lůžkové části kliniky anesteziologie, resus-
citace a intenzivní medicíny (KARIM) koncem 
loňského roku. Lůžková část se během re-
konstrukce nachází v náhradním prostoru JIP 
kliniky ortopedie a traumatologie pohybové-
ho ústrojí. „Předpokládané náklady celkové 
rekonstrukce jsou cca 44 mil. korun, z toho 
ministerstvo zdravotnictví přispělo částkou 
24 mil. korun,“ říká Viktor Wendler.  

Stěhovací manévry do nových prostor jsou 
naplánované na měsíc srpen. „Probíhající re-
konstrukce přinese lepší pracovní prostředí 
pro zaměstnance a hlavně větší komfort pro 
těžce nemocné pacienty v podobě nového 
technického vybavení celé kliniky,“ zdůrazňuje 
Miloslav Šoltys.                                         (lev, koř)

NOVÉ CHIRURGICKÉ AMBULANCE
PROČ? Stav akutního příjmu a ambulancí chirurgické kliniky je z mnoha důvodů nevyhovující.

Podle Miloslava Šoltyse nápravu současného neuspokojivého stavu vyřeší úprava dis-
pozice 1. nadzemního podlaží s drobnou přístavbou pod stávající stříškou chirurgických 
ambulancí u vchodu B. Soustředění akutního příjmu, příjmu na lůžková oddělení kliniky  
a ambulancí chirurgické kliniky do jednoho provázaného celku s logickou přímou návazností 
na hlavní vstup do fakultní nemocnice vyřeší mnohé problémy.

Dojde k rozšíření prostor vyšetřoven, čekáren, zprovoznění nových toalet včetně přeba-
lovacího koutu pro malé děti. Vznikne moderní pracoviště s lepší dostupností okamžité 
lékařské péče. Vyšší kultura pracovního prostředí zlepší pracovní a sociální pohodu na 
pracovišti.

„Celkové předpokládané náklady jsou 22 mil. korun. S rekonstrukcí začneme v srpnu 
a dokončení  je plánované na prosinec letošního roku,“ doplňuje ekonomický náměstek.



Jak vlastně alergie vznikají?
Alergické příznaky jsou způsobeny tím, že náš 
imunitní systém nesprávně rozpoznává někte-
ré bílkoviny z okolního prostředí a vyvolává proti 
nim imunitní reakci. Příznaky této reakce jsou 
pak například otok kůže, svědění, zvýšená pro-
dukce hlenu, kýchání nebo dýchací potíže. 

Čím to je, že počet 
alergických potíží přibývá? 
Počet alergií skutečně za poslední zhruba 
půlstoletí narostl, potvrzují to epidemiologické 
studie. Řada teorií tvrdí, že je to v důsledku změn 
životního stylu. Existuje tak zvaná hygienická hy-
potéza, podle níž díky úbytku přirozených anti-
genních stimulů pro náš imunitní systém (např.
mikrobů) v důsledku zvýšeného užívání desin-
fekce, konzumace hygienicky přísně kontrolova-
ných potravin, většího počtu očkování a dalším 
faktorům, narůstá počet alergií. Vliv mohou mít 
i další zátěže v našem životním prostředí, např.
splodiny dieselových motorů, kouření. 

S jakými alergiemi se 
setkáváte u dětí nejčastěji? 
Záleží na věku. U malých dětí, zhruba do tří let 
věku, je nejčastější atopický ekzém a rovněž se 
může objevit průduškové astma. Poté v rám- 
ci takzvaného atopického pochodu většinou  
ekzém vymizí nebo výrazně ustoupí. Mezi třetím  
a šestým rokem pak nastupují alergie na takzva-
né inhalační alergeny, to znamená pyly, roztoče 

a další. Narůstá počet případů alergické rýmy, 
která je v pozdějším, adolescentním a dospělém 
věku, převažujícím alergickým onemocněním, 
zatímco např. ekzémů je méně. Astma s věkem 
mírně narůstá.

Mají děti také často 
potravinové alergie? 
Ano, jejich počet narůstá stejně jako počet aler-
gií obecně. Alergie obecně se chovají stejně 
jako ostatní civilizační choroby, tzn. jejich počet 
narůstá a posouvají se do nižších věkových ka-
tegorií.

Jsou alergická 
onemocnění dědičná?
Konkrétní alergie se nedědí, dědí se pouze 
dispozice k ní. Užívá se pojem atopie, což je 
dědičná predispozice k tomu tvořit nadměrně 
IgE protilátky a vytvářet jimi zprostředkované 
reakce přecitlivělosti. Mezi atopická onemoc-
nění patří atopický ekzém, alergické průduš-
kové astma, alergická rýma, alergický zánět 
spojivek, potravinová alergie a další. Pokud 
máte některé z těchto atopických onemocně-
ní, významně vzrůstá pravděpodobnost, že 
vaše dítě bude mít onemocnění z této skupi-
ny. Konkrétní alergie je pak výsledkem půso-
bení více faktorů, to znamená jak genetické 
predispozice, tak toho, jakým způsobem kon-
krétní člověk žije, s jakými mikroby se setká, 
jak se stravuje a další. 

Lze alergii vyléčit? 
Vyléčit alergii zcela nelze. V dnešní době je však 
k dispozici léčba, která významně mírní alergic-
ké příznaky. Podstatně se zlepšila diagnostika, 
to znamená, že jsme schopni dříve zjistit kon-
krétní alergii, předvídat její vývoj a předcházet 
komplikacím.

Jakou roli hraje 
alergenová vakcína? 
Léčba alergenovou vakcínou je v podstatě jedi-
ná léčba, která léčí příčinu nemoci, tedy poru-
chu regulace imunitní reakce. Pomáhá navodit 
a podstatně zmírnit na dlouhou dobu příznaky 
alergické rýmy, astmatu nebo alergie na hmyzí 
jed. Léčí se vždy jedna konkrétní alergie, vakcína 
tedy obsahuje například pyl trav, roztoče nebo 
jiné inhalační či hmyzí alergeny. Léčba ve vět-
šině případů vede ke snížení intenzity příznaků  
a ke snížení potřeby léků, což přetrvává roky i po 
skončení léčby. 

Porad'te, jak alergiím 
u dětí předcházet? 
Pokud dítě pochází z rodiny, kde oba rodiče 
mají atopické onemocnění, je riziko vzniku 
některé z těchto nemocí významné. Snaží-
me se rodiče poučit, čeho se mají vyvarovat, 
např. kouření, pořizování domácích mazlíčků 
apod. Existují výživová doporučení, aby se 
různé druhy potravin zaváděly do jídelníčku  
v určitém období, kdy je nejvíce pravděpodob-

Alergie je možné mírnit
Je červen, vrcholí pylová sezóna trav. Alergici, kteří jsou na travní pyl citliví, se teď cítí nejhůře. Alergie však 
způsobuje velká řada dalších útočníků na náš imunitní systém, a tak je u odborníků, kteří se jimi zabývají, stále 
plno. Tyto potíže mají i děti, a to dokonce ve velmi raném věku. Vyplývá to i z rozhovoru s MUDr. Martinem Liškou, 
zástupcem přednosty Ústavu imunologie a alergologie FN Plzeň. 
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Velký problém pro dět-
ský organismus před- 
stavují potravinové aler-
gie. Přicházejí k nám 
děti už prakticky od 
narození, protože jim 
alergie způsobují řadu 
potíží - ekzémy, průjmy, 
bolesti bříška. Buď se 
dělají testy, které vy- 
loučí, nebo potvrdí,  

která potravina dítěti škodí a nebo se po- 
traviny, které obvykle alergie způsobují, zce- 
la z jídelníčku vyloučí, a pak postupně zařa-
zují. 

Některé děti mají alergii na celou řadu po-
travin, např. na brambory, rýži nebo pšenici 
(a není to celiakie), takže nemohou jíst nej-
různější druhy mouky. To je pak značný pro-
blém sestavit pro ně vhodný jídelníček. Měla 
jsem ve své poradně dokonce vietnamského 
chlapce, který byl alergický na rýži. Nebylo 
jednoduché najít náhradu vzhledem k tomu, 
že tato obilovina tvoří základ jeho národního 
jídelníčku. Alergeny jsou k velké lítosti dětí 
čokoláda, kakao, oříšky, dokonce i ryby. V kli-
dové fázi se nemusí zcela z jídelníčku vyřadit, 
ale když se ekzém rozeběhne, je třeba dietu 
dodržovat. Tyto potraviny mohou být pro paci-
enta celoživotním problémem. 

Na druhé straně alergie na bílkovinu krav-
ského mléka trápí děti většinou jen první tři 
roky života, než se jejich střeva dokonale vyvi-
nou. Dnes už mají maminky k dispozici celou 
řadu sušených hypoalergenních mlék a kaší 
nebo s omezením mléčné bílkoviny. Vyrábějí 
se jak pro kojence, tak pro větší děti. Větší 

děti také mohou pít rýžové, pohankové, oves-
né nápoje. Prodejci nabízejí širokou škálu 
potravin, od kakaa, kaší, až po pudingy, po-
lévky, omáčky. I pro děti, které vzhledem ke 
své alergii mají zakázané vejce, dnes existují 
náhražky. 

U dětí je však třeba přísně kontrolovat krev-
ní obraz, aby měly i s vyloučením určitých 
potravin dostatek železa, vápníku a dalších 
minerálů a vitamínů. Snažím se proto připra-
vit takový jídelníček, aby byla strava plnohod-
notná.

U ekzematiků se většinou ovoce a zeleni-
na nejprve vyřadí a pak se postupně jednotli- 
vé druhy zařazují a zjišťuje se, které „škodí“  
a které ne.  Největší alergeny jsou v citrusech 
a pro mnohé možná překvapivě i v banánech. 
Něco na tom je, že bychom měli jíst hlavně 
ovoce z našeho zeměpisného pásma, pře- 
devším od nás - hrušky, švestky, třešně, jabl-
ka. Stává se však, že je dítě alergické i na 
jablka, ale když se rozvaří, lépe je organismus 
toleruje. To samé platí i pro některé druhy ze-
leniny. 

Kámen úrazu je bohužel v tom, že dnešní 
maminky neumí a často nechtějí vařit. Když 
spolu s maminkou alergického dítěte připra-
vujeme jídelníček, často jim musím vysvětlo-
vat, jak se který pokrm vaří. Zvlášť u malých 
dětí obvykle sáhnou po skleničce s příkrmem. 
Já preferuji čerstvou stravu a průmyslově vy-
robený příkrm jen na cesty. 

Nemusím snad zdůrazňovat, že alergické 
děti by měly hodně pít - čistou vodu, slabý 
černý čaj!

Martina Vítová

Výživa dokáže moc
S malými pacienty, kterým je prokázána alergie, nebo je do nutriční 
ambulance pošlou z respirační poradny, se nutriční terapeutka dětské 
kliniky Martina Vítová setkává často. Rodičům radí, jak úskalími 
určitých zákazů a příkazů co nejsnáze projít. 

Domácí zmrzlina pro děti, 
které nemohou laktózu:
250 g čerstvých jahod, 150 g změklého
bezlaktózového másla (např. Flora light), 
100 g moučkového cukru, 3 vrchovaté 
lžíce sušeného rýžového mléka

Dáme do mixéru, zamrazíme a pak opět 
rozmixujeme. Můžeme nalít do krabiček 
a nebo do tvořítka na nanuky.

né, že se u dítěte vyvine snášenlivost těchto 
potravin.

Prevencí je i včasná léčba atopických one-
mocnění. Některé studie například uvádějí, že 
pokud se dětem s atopickým ekzémem, kte-
ré mají současně alergii na nějaký inhalační 
alergen, podávají antihistaminika, významně 
se snižuje riziko astmatu v pozdějším věku. 
Pokud se včas začne léčit astma, je menší 
pravděpodobnost vzniku komplikací onemoc-
nění. Pokud se dětem podává alergenová 
vakcína, snižuje se riziko vzniku horších fo-
rem alergie, např. astmatu, a snižuje se riziko 
vzniku přecitlivělosti na další alergeny. 

Jaký máte názor na ty rodiče, 
kteří se místo s lékařem radí
s internetem? 
Bohužel dnes je velmi populární zvláště v inter-
netových diskusích svádět na alergie více potíží, 
než za které mohou. Například se tvrdí, že pře-
citlivělost na některé potraviny vede k autismu, 
poruchám chování u dětí a podobně. Rodiče  
v dobré víře zavedou dítěti nějakou „osvědče-
nou“, ale neopodstatněnou dietu, která má jeho 
alergické problémy vyřešit. Dieta dítěti samozřej-
mě nepomůže, naopak vzniká riziko podvýživy  
s dalšími nepříznivými zdravotními účinky. Takže 
místo řešení jednoho problému přibude několik 
dalších. Internet je dobrý sluha, ale špatný pán. 
Mezi spoustou dostupných informací je nezbyt-
né velmi pečlivě vybírat solidní zdroje.

Co rodičům tedy vzkážete?
Před zaváděním nějaké diety je nezbytné pora-
dit se s odborníkem. Jednak by měl potvrdit, že 
dítě skutečně potravinovou alergii má, protože 
samotná pozitivita kožního nebo krevního testu 
nemusí znamenat, že je potřeba určitou potra-
vinu vyloučit. Děti s atopickým ekzémem mívají 
velmi často dlouhý seznam potravin, na které 
byly zjištěny pozitivní protilátky, a přitom dieta 
není na místě. Pokud je však skutečně nezbyt-
né určitou potravinu z jídelníčku vyloučit, je nut-
né navštívit odborníka na výživu a konzultovat  
s ním, jak ji nahradit jinou potravinou, aby nedo-
šlo k omezení přísunu živin.                               (koř)

12. května je každoročně na celém světě osla- 
vován Mezinárodní den sester. Je připomín- 
kou velikého díla zakladatelky ošetřovatelství 
Florence Nightigale, která se právě v tento  
den v roce 1820 narodila. 

Je to svátek všeobecných sester i všech dal-
ších pracovníků ošetřovatelského týmu: zdra-
votnických asistentů a asistentek, sanitářů  
a sanitárek a ošetřovatelek.  

Vedení FN Plzeň jim všem 
děkuje za náročnou a obětavou 
práci, které si velmi váží! 

Děkujeme 
za náročnou a obětavou práci!
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Často jste hostem FN Plzeň. Připomeňme 
například Vaši návštěvu v loňském roce, 
kdy Kapka naděje předala na dětské he-
mato-onkologii sedm monitorů životních 
funkcí v hodnotě přesahující 500 tisíc 
korun, či dar v podobě lůžka Eleganza  
s antidekubitní matrací a příslušenstvím  
v celkové hodnotě téměř 250 000,- Kč, jež 
slouží kriticky nemocným malým pacien-
tům. Jaké máte z návštěv u nás pocity? 
Každá návštěva pracovišť, kde se ve FN Plzeň 
léčí děti, je velice příjemná, setkáváme se  
s přátelskou atmosférou. Vracíme se sem rádi  
a máme radost, když můžeme pomoci.

Za Vaším nadačním fondem Kapka naděje 
je dlouhý seznam aktivit, obrovský objem 
finančních darů, za které jsou nemocni- 
cím nakupovány důležité přístroje, vyba-
vení pracovišt', která se starají o těžce 
nemocné děti. Jak se Vám daří získávat 
dárce?
Kolem našeho nadačního fondu je soustředě-
na velká spousta lidí, příznivců. Fungujeme na 
přátelské bázi. Pomáhají nám velké společnosti  
a rozsáhlé charitativní projekty. Vážíme si rov-
něž příspěvků, které zasílají lidé prostřednic- 
tvím dárcovských DMS a nebo přímo na konto  
Kapky naděje. Ti všichni přispívají k úspěch 
u naší činnosti.

Máme radost, 
když můžeme pomoci

Nadační fond Kapka naděje je pojem. Za 15 let své existence rozdal 
na dětská oddělení nemocnic dary v mnohamilionových částkách, které 
napomáhají snadnější diagnóze i léčení malých pacientů, zpříjemňují jim 
nemocniční prostředí. Pojem je rovněž zakladatelka fondu Vendula 
Svobodová. Vytvořila ho v té pro ni nejtěžší době, po smrti její dcerky Klárky, 
která prohrála boj s leukémií. O to víc si zaslouží za svou činnost obdiv. 

Nadační fond Kapka naděje byl založen v roce 2000 s cílem trvale a kontinuálně 
podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice 
FN Motol. Od roku 2002 pomáhá po celé České republice. Mezi jeho aktivity patří:
• Pomoc při zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod
• Pomoc v oblasti psychosociální péče
• Pomoc při financování výstavby a přístrojového vybavení nové transplantační jednotky 
• Podpora vědeckých aktivit
• Podpora regionálních nemocnic
• Podpora Banky pupečníkové krve při ÚHKT

žích staré hity Karla Svobody, který byl s NF Kapka 
naděje spjatý. Koncert přenášela živě TV Prima.  
A diváci jak v areálu Forum Karlín, kde se koncert 
uskutečnil, tak u televizních obrazovek zhlédli  
5 silných příběhů transplantovaných dětí a jejich 
rodin. V přímém přenosu se rovněž poprvé se-
tkaly dvě rodiny transplantovaných dětí, kterým 
nepříbuzný dárce kostní dřeně zachránil život.  
Jsem přesvědčená, že program oslovil hodně lidí. 

Nadační fond jste založila po smrti Vaší 
dcerky Klárky před 15 lety. Kde jste na-
šla sílu? A kde berete sílu se setkávat se 
stejně nemocnými dětmi, které Vám při-
pomínají Vaši ztrátu?
Jsem ráda, že jsem to udělala. Tím jsem nejlépe 
uctila její památku. Sílu beru právě v naději pro 
ostatní děti. Za námi je spousta práce, projektů, 
podařilo se nám za ty roky shromáždit na 160 mi-
lionů korun, které jsme mohli rozdělit do různých 
nemocnic a tak pomoci nakoupit pro dětské pa-
cienty modernější, dokonalejší přístroje, vybavení 
pokojů, zpříjemnit jim pobyt v nemocnici. 

Vašemu synovi Kubovi je deset let. Nežár-
lí, když se tolik věnujete dalším dětem? 
Určitě nežárlí. Bavíme se o těch nemocných 
dětech, ví, že je potřeba jim pomáhat. Když 
nemusí do školy, beru ho mezi ně s sebou  
a on se k nim chová moc hezky. Vidí, že zdraví 
není samozřejmostí.

Co Vám osobně pomáhá „dobíjet baterky“?
Mám hezký rodinný život. Ráda se sejdu s přá-
teli, baví nás cestovat. Když mám možnost, vě-
nuji se sportu. Teď si v rámci projektu Kapky 
naděje děláme všichni PEKÁČ BUCHET na břiše. 
18 osobností se rozhodlo změnit své postavy  
a pomoci tak dobré věci. Za 84 dní se za pomoci 
profesionálních sportovců zbaví přebytečného 
tuku a zpevní své břišní svaly do tvaru „buchet“. 
Sponzoři projektu pak za každý PEKÁČ BUCHET 
darují prostředky na účet Kapky naděje, která 
tyto prostředky použije na dětské oddělení Kli-
niky popáleninové medicíny fakultní nemocnici 
v Praze - Vinohradech. Do projektu se připojuje 
velká řada dalších lidí v celé republice.

Co byste vzkázala rodičům těžce nemoc-
ných dětí? 
Na to není jednoduchá odpověď, každý případ je 
jiný. Všem bych ale chtěla popřát štěstí, velkou 
dávku vytrvalosti a víry, že lékaři jsou odborníci  
a naše děti “siláci“. Že to prostě dokážou.       (koř)

A nejen to, Váš fond založil i Banku pu-
pečníkové krve, program Kruh naděje, 
který se zabývá zlepšováním psychické-
ho stavu dětí. Jak velký je tým nejbliž-
ších spolupracovníků?
Na základní práci v Kapce jsme čtyři spolupracov-
níci. Pokud se týká projektů, jako je Kruh naděje, 
hradíme plat psychoterapeuta ve FN Motol. Stej-
ně tak provoz Banky pupečníkové krve hradíme  
z konkrétního programu společnosti Shell a.s. 

Jakou největší akci nadační fond Kapka 
naděje v poslední době zorganizoval?
17. 6. proběhl už počtrnácté benefiční koncert 
našeho fondu nazvaný Znovuzrození. Jméno ne- 
ní vybrané náhodou, představuje nový začátek  
a nové šance, které dostávají díky NF Kapka na-
děje nemocné děti. Na pódiu zazněly v podání 
známých umělců v nových a neobvyklých aran-

Rozhovor vedoucí lékařky JIRP dětské kliniky Kateřiny Pizingerové s Vendulou Svobodovou.
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Běh. V poslední době velmi módní slovo a mnozí z nás si říkají: 
Co se to děje, že jsou v každém koutě Plzně i okolí  běžci, mladší, ale
i starší, silnější, ale i hubení. Běh zasáhl i do života jedné naší lékařky 
a bylo by fajn, kdyby takových sportovních fandů bylo mezi námi více. 
MUDr. Dominika Cvalínová pracuje na dětské klinice skoro 10 let. 
Krásná, sportovně založená mladá žena, maminka 8letých dvojčat, 
zástupce vedoucího lékaře oddělení kojenců a batolat, zároveň pracuje 
v dětské obezitologické poradně a připravuje se na gastroenterologickou 
specializaci. Tento výčet ukazuje, že se mladá lékařka určitě nenudí.

Paní doktorko, slyšeli jsme, že jste se 
zúčastnila půlmaratonového běhu. Jak  
k tomu došlo?
26. prosince 2014 mne vyhecovala kamarádka  
a v květnu následujícího roku jsem půlmaraton 
běžela, i když nakonec bez kamarádky, která si 
zlomila nohu. Předtím jsem dlouho neběhala, 
naposledy na vysoké, a zpočátku to byl spíš tako-
vý „indiánský běh“. Nejprve jsem trénovala dva-
krát týdně půl hodiny, postupně jsem přidávala. 
Z prvních deseti kilometrů a hodinového běhu 
jsem měla radost. Mnohokrát jsem měla chuť 
to vzdát, ale nakonec si tělo a především hlava 
zvykly, a najednou to bez běhání skoro nešlo. Půl-
maraton jsem uběhla a běhám doteď.

A co jiné běžecké akce? Když televizní di-
vák vidí dav lidí, který se rozběhne, říká si, 
co z toho ti lidé mají…
Běhám pro radost a běžeckých akcí je spousta. 
Naposledy to byl sranda „Pivní běh“. Ale chystám 
se podpořit krásnou akci pod názvem „Rozbě-
háme Česko“, které se již zúčastnila spousta 
mých přátel. Běhá se noční Plzní s čelovkami 
na hlavách a pointa je v tom, že kromě běhu je 
startovné vybíráno na předem vytypovaný účel 
někomu pomoci. U hromadných běhů ta atmo-
sféra všechny vždy pohltí, takže i netrénovaní 
běžci zvolený úsek uběhnou bez problémů a mají  
z toho dobrý pocit.

Je o Vás známo že jste činorodý člověk  
a ráda poznáváte vše nové - nové lidi, nové 
sporty, nová místa… který sport je nyní ve 
Vašem srdci na prvním místě?
Neumím dát jeden sport na první místo, chvíli 
běhám a někdy zase třeba pádluju. V současné 
době jezdím závody dračích lodí s plzeňským 
Dragon Teamem. V lodi dlouhé přes 10 m, která 
je při závodech ozdobená na špici dračí hlavou 
a na zádi ocasem, je 20 pádlujících. Bubeník na 
špici údery udává tempo a vzadu je kormidelník. 
V létě trénujeme 2x týdně na řece a v zimě cho-

díme pádlovat do bazénu. Trénuji od loňského 
léta a na podzim jsme zúčastnili mistrovství ČR, 
kde jsme v Národním poháru dračích lodí získali  
3. místo. Zúčastnila jsem se i Krumlovského vo-
dáckého maratonu, kde jsme o fous přišli o stří-
brnou medaili. Byl to krásný pocit a hrozná dřina. 

Vrátíme se k Vaší profesi: Dětská obezi-
tologie je jednou ze specializací, které se 
věnujete. Paní doktorko, opravdu je čím 
dál více obézních dětí?
Ano, a je to markantní nárůst. Přitom dětí s hor-
monální poruchou, které za svou obezitu nemo-

hou, je minimum. Těch ostatních obézních dětí 
přibývá. Bohužel současná doba nedovoluje 
menším dětem hrát si volně na hřištích a sídliš-
tích, chybí jim přirozený pohyb, a ty starší to už 
nebaví. Ze všeho nejdůležitější je podpora rodi-
čů, která je však často limitovaná pracovní vytíže-
ností a finanční situací, která nedovoluje děti vo-
zit po různých kroužcích a sportovních aktivitách. 

Pokud pak přijdou do poradny obézní rodiče  
s obézním dítětem, je to jako boj s větrnými 
mlýny. Kromě nedostatku tělesné aktivity se na 
obezitě dětí velkou měrou podílí zažité stereotypy  
v rodině. Je třeba změnit jak stravovací návyky, 
tak nákupní koš celé rodiny. Mám v poradně 
např. 4,5letého chlapce se 40 kilogramy a děti, 
které váží víc jak 100 kilo. 

Týdně do naší poradny přijde kolem 15 dětí. Je 
zvláštní, že více dokážou hubnout chlapci a mo-
tivy bývají různé. Poslední mladý pán se nevešel 
do oblíbeného kabátu, nyní zhubnul již 20 kilo,  
za 3 měsíce kabát nejen zapnul, ale už je mu vel-
ký, jeho šťastný pohled se těžko popisuje.

Co byste rodičům dětí s velkou nadváhou 
vzkázala na závěr? 
Motivujte své děti k pohybu, jakkoli, a nejlépe 
společnou aktivitou. Nenechte je sedět u počí-
tače, to je „zabiják“ dětského pohybu. I vrozená 
dispozice k obezitě se dá přinejmenším alespoň 
ovlivnit. 

       (lev)

Nevěřila jsem, 
že to dokážu…..

Lékaři, jak je neznáte
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Nejčistší čistota
„Individuální vaky připravujeme ve speciálním 
prostoru, kterému se říká aseptický box. Je  
v něm třída čistoty C, což charakterizuje vel-
mi malé množství povolených částic, které  
v tomto prostředí mohou být,“ vysvětluje  
PharmDr. Martina Chytilová, která má praco-
viště přípravy parenterální výživy na starost. 
Dovolí jen nahlédnout do personální propusti, 
odkud vedou dveře do boxu. „V aseptickém 
boxu je vytvořen přetlak, to znamená, že vzduch 
neproudí dovnitř, ale ven. Ve stropech jsou 
speciální HEPA filtry, přes ně proudí vzduch 
do boxu a prostor je tímto filtrovaným vzdu-
chem vymýván. Manometry pohlídají, aby bylo 
vše podle přísných pravidel,“ ukazuje Martina 
Chytilová. 

Samotná příprava vaků probíhá v laminár-
ních boxech, umístěných uvnitř aseptického 
boxu. V nich musí být ta nejvyšší třída čis-
toty - A. 

ÚPLNě JINá „KUCHyNě“
Můžeme si říkat, že nám se to nemůže stát, ale ono může. Přijde vážná nemoc a z nějakého důvodu nejsme 
schopni přijímat potravu trávicím traktem. V takovém případě dostává pacient parenterální výživu, kdy je směs 
živin dodávána přímo do cévního systému, zpravidla do centrální žíly. V současné době je v naprosté většině 
používán k aplikaci systém all-in-one  (AIO) vaků, kdy jsou v jednom vaku smíchány všechny potřebné živiny, 
zpravidla na celý den. Vaky jsou vyráběny buď průmyslově, nebo v lékárně - podle požadavků lékařů - „na míru 
pacientovi“.  Ve FN Plzeň se pracoviště, které připravuje parenterální výživu, nachází v přízemí pavilonu F 
lochotínského areálu v části lékárny pro veřejnost. Takových pracovišť  je jen několik v republice – asi kolem 
deseti, není to běžná součást  každé nemocniční lékárny.

Lékárny FN Plzeň na Borech a Lochotíně jsou součástí Obchodně lékárenského odboru, který 
prostřednictvím těchto ústavních lékáren zajištuje plynulé zásobování zdravotnických pracovišt' 
FN léčivými přípravky (infúzní roztoky, dialyzační roztoky, diagnostické a dezinfekční přípravky atd.) 
a výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pacientům. 

Naprosto neměnná pravidla
Na přípravě AIO vaků se v aseptickém boxu 
střídají 3 farmaceuti a 3 farmaceutičtí asisten-
ti, důležitou pomocnicí je vyškolená sanitářka. 
Mají speciální, vysterilizované kombinézy urče- 
né do čistých prostor, sterilní roušky, čepice, 
rukavice. „Do 10.30 nám lékaři zasílají elektro-
nicky požadavky na konkrétní den, které zpra-
covává farmaceut. Poté farmaceut s farmaceu-
tickým asistentem odcházejí do aseptického 
boxu a oba se podílejí na samotné přípravě  
AIO vaků, při práci dbají na dodržování asep-
tického postupu.“ Každý EVA vak, do kterého 
se výživa plní, je sterilně balený, otevírá se až  
v aseptickém boxu. 

Výživa se skládá ze základních nutričních kom-
ponent, což jsou bílkoviny, cukry, tuky. Dále se při-
dávají mikronutrienty jako sodík, draslík, váp- 
ník, hořčík, fosfor. „Existují jasně daná pravidla, 
jak se jednotlivé složky vaku spolu mísí. Nejprve 
se dává glukóza s elektrolyty, poté aminokyseli-

ny a nakonec tuková emulze. Tuková emulze je 
kombinace sojového nebo olivového oleje, někte-
rá obohacená o omega 3 nenasycené mastné 
kyseliny. Nakonec se do hotového vaku dopichují 
vitamíny a stopové prvky, protože to jsou nejméně 
stabilní složky výživy. Jednotlivé složky výživy se 
míchají individuálně podle požadavků lékařů.“ 

Měchačka to nemísí
AIO vaky se mohou připravovat několika způso-
by. Jednak se využívá speciální mísící zařízení, 
nazvané Exacta mix. Tento jedinečný přístroj po-
užívají aktivně pouze čtyři pracoviště v republice, 
FN Plzeň ho má od roku 2012. Nejprve farma-
ceutický asistent na stojan přístroje nainstalu-
je veškeré potřebné infúzní roztoky a provede 
kalibraci přístroje. Poté se nasadí prázdný vak, 
zmáčkne se tlačítko a dál to “jede“ samo. Mí- 
sící přístroj je velice přesný, takže je možné 
připravovat i velmi malé váčky pro nejmenší 
pacienty. 
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den připravuje i vaky na víkend. „Nejčastěji při-
pravujeme vaky pro chirurgické jednotky inten-
zivní péče, kliniku anestezie, resuscitace a inten-
zivní medicíny, dětskou kliniku, neonatologické 
oddělení, hematoonkologické oddělení, dialýzu 
atd. Nejvíce váčků se dělá pro neonatologické 
oddělení, pro předčasně narozené děti, které 
mají velmi nízkou porodní váhu. Nejmenší váček 
mívá cca 40-50 ml, standardní 100-200 ml, ale 
mohou být i větší,“ zdůrazňuje Martina Chytilová. 

Připočítat musíme i domácí parenterální výži-
vu. Ta je určena pro pacienty, kteří z nějakého 
důvodu potřebují dlouhodobě parenterální vý-
živu a byli by odkázáni na nemocniční lůžko. Lé-
kaři, nutriční specialisté, jim výživu předepisují. 
Na interním oddělení 5A, které se o ně stará, 
je speciálně školená zdravotní sestra, která pa- 
cienty, případně rodinné příslušníky, musí nej- 
prve edukovat nejen o tom, jak si aplikovat výži-
vu, ale i jak se starat o katetr, na který je výživa  
připojena, jak dodržovat přísné hygienické ná- 
vyky v domácím prostředí, aby se minimalizo- 
valo riziko katetrových sepsí.                                          (koř)

Pro přípravu vaků větších objemů se pou-
žívá vakuová komůrka. „Na stojan se umístí 
jednotlivé infuzní lahve pro konkrétního paci-
enta, do vakuové komůrky se položí prázdný 
vak. Ve vakuové komůrce se vytvoří podtlak  
a pod tlakem se jednotlivé složky plní do va- 
ku také podle daného pořadí,“ říká Martina  
Chytilová. 

Noví pomocníci radiologů

V současnosti přibyly další významné přístroje.  
Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň zahájila 
provoz Centra molekulárního zobrazování, je-
hož součástí je pracoviště PET/CT, vybavené 
přístrojem Biograph mCT 128 UltraHD a zejmé-
na první pracoviště PET/MRI v České republi-

ce, vybavené přístrojem Biograph mMRI. „Kom-
binace přístrojového vybavení PET/CT a PET/
MRI je unikátní i v celosvětovém měřítku. FN 
Plzeň je prvním klinickým pracovištěm v České 
republice, a zároveň i v celé východní Evropě, 
která disponuje tímto ojedinělým zařízením,“ 
vyzdvihuje prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., primář 
kliniky zobrazovacích metod. 

Radiodiagnostické oddělení FN Plzeň-Bory  
otevřelo v těchto dnech nové pracoviště, na 
kterém je pro pacienty připraven přístroj ma- 
gnetické rezonance 1,5 Tesla MAGNETOM 
Aera od firmy Siemens. „MR je nedílnou 
součástí moderního zobrazování a je dalším 
velkým krokem ke zlepšení diagnostiky a ná-
sledné léčby našich pacientů. Magnetická 
rezonance v borské části FN Plzeň je špič-
kou mezi přístroji 1,5 Tesla a má velice sofis-
tikované a komplexní vybavení. V plzeňském 
regionu jsme jediným zdravotnickým zaříze-

ním, které vlastní takto dokonalou techniku 
ve střední kategorii MR přístrojů,“ zdůraz-
ňuje primář radiodiagnostického oddělení 
MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.         (lev, koř)

Fakultní nemocnice Plzeň byla vždy průkopníkem v zavádění nových zobrazovacích metod. Již před 30 lety 
tady bylo uvedeno do provozu první pracoviště CT, před 20 lety tu začali odborníci používat první přístroj 
magnetické rezonance a v roce 2005 byl instalován první hybridní přístroj PET/CT. 

Hotovo. Všechny vaky, které se v laminárních 
boxech připraví, se vloží do prokládacího okénka 
výstupní materiálové propusti. Tam je také třída 
čistoty C. Z prokládacího okna putují na stůl, 
jsou zkontrolovány a balí se buď do přenosných 
chladících lednic, nebo, pokud jsou velké, do 
speciálních pytlů. Poté je rozvážejí pracovníci 
vnitřní nemocniční dopravy na jednotlivá oddě- 
lení, která si je objednala. 

Vaky a miniváčky
Počet připravených vaků se mění podle požadav-
ků lékařů. Může jich být dvacet, ale i sedmdesát, 
litrové i čtyřlitrové. Pracoviště parenterální výživy 
funguje od pondělí do pátku, v poslední pracovní 

Žáci a studenti 
budou v novém

Na Střední zdravotnické škole a Vyšší od-
borné škole zdravotnické v Plzni dlouhodo-
bě vzdělávají žáky a studenty zdravotnic-
kých a sociálních profesí. Jsou si vědomi 
toho, že kvalitní, podnětné a moderní pro-
středí pro odbornou a praktickou přípravu 
významným způsobem přispívá k motivaci 
žáků a studentů při studiu i jejich lepší při-
pravenosti na vstup do praxe. Proto realizují 
ve školním roce 2014/2015 s podporou 
Regionálního operačního programu ROP 
NUTS II Jihozápad projekt „Edukační cent-
rum zaměřené na zdravý životní styl a so-
ciální oblast“. Cílem projektu je moderně 
a funkčně vybavit čtyři odborné učebny. 
Pořízené vybavení rozšíří možnosti získa-
ní praktických zkušeností a dovedností 
žáků a studentů, zároveň přispěje k efek-
tivnější výuce a využívání interaktivních  
a moderních výukových postupů.



Vzpomínka na legendu
Účastníci sjezdu vzpomněli i nedávno oslavených devadesátin legendy 
české kardiologie prof. MUDr. Jiřího Widimského, DrSc., který získal 
velkou prestiž i v zahraničí. Narodil se v Plzni a ke svému rodnému 
městu, kde strávil mládí a také dva a půl roku studoval na tehdy čer-
stvě založené Lékařské fakultě UK v Plzni, se stále hrdě hlásí. Přitom 
se málem stal sazečem v otcově tiskárně! Naštěstí pro tisíce pacientů, 
kterým vrátil zdraví i život, se tak nestalo: „Jednoho dne do kanceláře 
tiskárny přišel otcův přítel a přinesl německou „Biologii člověka“. Podal 
mi ji a řekl: „Přečti si to, jestli tě to bude zajímat.“ Knihu jsem přečetl 
jedním dechem a byl jsem rozhodnutý – to a nic jiného!“ vzpomíná 
prof. Widimský.

Svým přístupem k práci, či lépe řečeno poslání lékaře (spojující  
zdravotnickou, pedagogickou a úctyhodnou vědeckovýzkumnou čin-
nost), ovlivnil několik generací českých a slovenských kardiologů. 
Prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., primář Kardiologického oddělení 
FN Plzeň, se vyznává: „Prof. Jiří Widimský pro mě vždy byl a je velkým 
vzorem s obdivuhodným pracovním nasazením a entuziasmem. Jako 
mnoho mých kolegů jsem měl i já tu čest, že pan profesor mě zkoušel 
při atestaci z kardiologie.“ 

Jedním z životních kréd prof. Widimského je: „Dělej to, co tě baví,  
v čem jsi dobrý, a aby z toho měl prospěch ještě někdo jiný“.         (koř)
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Místo, kde je dobře Úspěšný zákrok viděli 
přední kardiologové
Součástí zahájení XXIII. Výročního sjezdu České kardiologické společ-
nosti (ČKS) v Brně byl 24. 5. 2015 přímý přenos ze sálu intervenční 
kardiologie Kardiologického oddělení FN Plzeň. Mezi pracovištěm ve 
FN Plzeň a kongresovým sálem v Rotundě bylo odborem SIS FN a sdru-
žením CESNET vybudováno plně interaktivní prostředí, které  účastní-
kům zahajovacího dne kongresu umožnilo účastnit se kardiologických 
zákroků. Přímý přenos úspěšného intervenčního zákroku na srdeční 
tepně s implantací stentu z tepny levého zápěstí byl moderován do-
savadním předsedou ČKS prof. Petrem Widimským, nově zvoleným 
předsedou ČKS prof. Milošem Táborským a členem programového 
výboru dr. Petrem Kalou. Program zahrnoval 7 přenosů celkem ze  
4 kardiocenter. Kromě přímého přenosu s názvem „Transradiální pří-
stup k PCI od A do Z“ (Ivo Bernat, Jan Pešek) byl z Plzně prezentován 
ještě tzv. live/recorded case: „Ambulantní provedení koronární inter-
vence s pobytem na stacionáři“ (I.Bernat, Richard Rokyta).

Špička v operaci nádorů jater
Chirurgická klinika FN Plzeň je v současnosti největší pracovi-
ště v České republice zabývající se komplexní léčbou nádorů 
jater. Převážnou část nádorů jater tvoří zhoubná onemocně-
ní, jako jsou primární a sekundární nádory jater. Sekundární 
nádory jater jsou nejčastější a dominuje zde metastatické po-
stižení kolorektálním karcinomem (rakovina tlustého střeva 
a konečníku). 

Lékaři chirurgické kliniky začali operovat nádorová onemocnění jater  
v roce 1999 a v současnosti se toto číslo blíží zhruba k  1 050 nemocných. 
„Chirurgická klinika disponuje nejmodernějším přístrojovým vybavením pro 
operace jak otevřenou, tak laparoskopickou cestou a léčí pacienty nejen  
z Plzeňska, ale z celé České republiky i ze zahraničí. V současnosti se rozvíjí 
spolupráce  s novým Biomedicínským centrem, které disponuje moderními 
operačními experimentálními sály se špičkovým vybavením,“ zdůrazňuje 
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., přednosta Chirurgické kliniky FN Plzeň.

K novým programům zaváděných na klinice patří aplikace kmenových bu-
něk pocházejících z kostní dřeně od pacienta, celý výkon se dělá prakticky  
v jedné době na operačním sále. „Již 15 pacientů, kteří měli z důvodu roz-
sáhlého nálezu zhoubného nádoru v játrech životní prognózu několik málo 
měsíců,  po operaci žije kvalitním životem a dvouleté přežívání těchto nemoc-
ných dosahuje téměř 70 %,“  informuje přednosta.  Prezentace těchto úspě-
chů zaujala i významné české a zahraniční účastníky 7. Kongresu chirurgie  
jater, žlučových cest a pankreatu, který v polovině června proběhl v Plzni.  (lev) 

Je devět ráno. U stolu s kopretinami ve slunečné místnosti Denního 
stacionáře pro seniory sedí několik klientek, které sem, některé 
už na šestou ranní, přivezli rodinní příslušníci. Sestry s nimi cvi-
čí takzvaný kognitivní trénink. Sada obsahuje kartičky s obrázky  
a sestry k tomu klientkám vyprávějí. Mají radost, když reagují. 
„Tím, že se jejich mozek hrou aktivuje, rychlý postup ztráty paměti 
se přece jen brzdí.“ informuje vedoucí stacionáře Karolína Bejvlová. 

Na dopoledním programu je ještě nácvik soběstačnosti a společná 
procházka. „Byli jsme se například společně podívat na sochy  
v plzeňských sadech. Dojeli jsme tam a zpátky tramvají a klientům se 
to moc líbilo,“ říká jedna z pracovnic stacionáře Věra Hlobilová.

Po návratu z procházky následuje oběd, po něm si klienti chodí 
na chvilku odpočinout na pohodlné postele ve vedlejších místnos-
tech. „Odpoledne mají muzikoterapii, další trénování paměti nebo 
společenské hry, někdy i další procházku,“ popisuje další pracov-
nice, Blanka Hellusová. 

Odborný personál stacionáře je připravený se o klienty postarat jak 
po zdravotní stránce, tak je rozptýlit. A to velmi zdůrazňuje vedoucí 
stacionáře Karolína Bejvlová: „Senioři, kteří zůstávají sami doma  
a nemusí se u nich projevovat demence, mohou trpět sníženým množ-
stvím podnětů potřebných pro aktivizaci mozku. Nemotivují se, mozek 
stagnuje a demence se začne projevovat podstatně dříve či se její prů-
běh urychluje. Je proto ideální, pamět' co nejvíce trénovat a aktivizovat  
tak činnost mozku. To my tady rozhodně umíme.“                              (koř)


