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Milí čtenáři,

konec jara přinesl 

Fakultní nemoc-

nici Plzeň opět ně-

kolik příjemných 

událostí. Význam-

né bylo přestě-

hování Oddělení 

léčebné rehabili-

tace do nových prostor na Lochotíně a s lé-

tem pak otevření tolik potřebných sociálních 

lůžek na Borech. Obě pracoviště navazují na 

námi poskytovanou lůžkovou péči, jejíž roz-

sah nemá v kraji obdoby. Podle četnosti do-

tazů návštěvníků našich webových stránek 

soudím, že opravdu očekávanou událostí je 

otevření Gynekologicko-porodnické kliniky 

a Neonatologického oddělení na Lochotíně, 

jejichž sídlo jsme v květnu zkolaudovali.

Jako důležité vnímám i zahájení provozu 

v laboratoři buněčné terapie Hematolo-

gicko-onkologického oddělení. Činorodé 

oddělení spolupracuje s Nadací pro trans-

plantace kostní dřeně. Ta letos oslavila 15 let 

existence a podporuje Český národní registr 

dárců dřeně, který je po Anglii, USA a Francii 

čtvrtou databází svého druhu akreditova-

nou Světovou asociací dárců dřeně. O me-

zinárodní spolupráci svědčí i skutečnost, že 

právě díky plzeňskému registru může být 

v současnosti provedena každá stá trans-

plantace kostní dřeně na světě. 

K přečtení určitě doporučuji článek o stravo-

vání. Pootevíráme jím další vrátka k zajíma-

vým provozům nemocnice. Musím přiznat, že 

mne při fotografování překvapilo, jak rychle 

a organizovaně se expedice pokrmů pro za-

městnance i pacienty odehrává. Navíc, maso-

vé závitky nachystané šéfkuchařem Radkem 

Holzmanem vypadaly skutečně lákavě.

K vážnějším tématům pak patří článek 

o onemocnění klíšťovou encefalitidou a pro-

blematika nádorů ledvin, v jejichž výskytu 

patří našemu regionu v rámci České republi-

ky neblahé prvenství. Také proto se budeme 

onkologii ještě v budoucnu věnovat.

Jménem celé redakční rady Vám přeji krás-

né léto.

Renata Jenšíková,

šéfredaktorka a tisková mluvčí FN Plzeň

mluvci@fnplzen.cz

novinky – fakta – události 

a pro první dvě zdravotnická pracoviště - II. in-

terní kliniku a Kardiochirurgické oddělení. Pří-

prava trvala rok a půl a zapojilo se do ní zhruba 

tisíc zaměstnanců. Na podzim bude certifi kace 

pokračovat na ostatních zdravotnických praco-

vištích a v laboratořích. 

Získání certifikátu kvality je jedním z cílů ve-

dení nemocnice. Mělo by přinést zejména 

nastavení účinných preventivních opatření 

– snížení či odstranění výskytu nežádoucích 

událostí, zvýšení bezpečnosti prostředí, 

vymezení jasných pravidel pro hlavní čin-

nosti probíhající ve FN, účinné propojení 

pracovišť se společnými úkoly, nastavení 

fungující zpětné vazby, efektivní vynaklá-

dání prostředků a zapojení zaměstnanců do 

neustálého zlepšování veškerého dění v ne-

mocnici.                                                     (mad)

Centrum má mezinárodní uznání
Centrum pro preventivní kardiologii a hyper-

tenzi při II. interní klinice FN Plzeň, jako jedno 

z pěti pracovišť v tuzemsku, získalo v červnu 

Mezinárodní certifi kát „Hypertension Excellen-

ce Center“ vydávaný Evropskou společností 

pro hypertenzi na kongresu zmíněné společ-

nosti v Miláně. Uvedený certifi kát garantuje 

vysokou úroveň péče o nemocné s hypertenzí 

– vysokým krevním tlakem. 

Centrum systematicky pečuje o tři stovky chro-

nicky nemocných, kteří jsou svými potížemi 

specifi čtí nebo vyžadují takový přístup. Jedná 

se například o pacienty rezistentní na obvyklou 

léčbu, o nemocné hypertoniky s diabetem či 

s onemocněním ledvin, které u nich způsobuje 

zvyšování krevního tlaku.                                 (jen)

Otevřeme novou porodnici
Nové sídlo Gynekologicko-porodnické kliniky 

a Neonatologického oddělení FN Plzeň na Lo-

chotíně je dokončeno. V květnu získala stavba 

kolaudaci a nyní se budou vybavovat jednotlivá 

pracoviště nábytkem a zdravotnickou techni-

kou. Teprve poté přijde na řadu stěhování zdra-

votnických provozů. Podle předpokladů by kli-

nika a oddělení měly v novém začít fungovat na 

přelomu léta a podzimu.                                  (jen)

Cenu za největší nemateriální pomoc Nadace 

pro transplantace kostní dřeně převzali z rukou 

primáře Hematologicko-onkologického oddě-

lení FN Plzeň Vladimíra Kozy (vpravo) a členky 

správní rady nadace Máji Švojgrové (uprostřed) 

patroni nadace kardinál Miloslav Vlk a herečka 

Jiřina Jirásková. První dáma Livia Klausová, která 

ocenění rovněž obdržela, se z důvodu státní ná-

vštěvy mimo republiku nemohla akce zúčastnit. 

Nadace oslavila kulaté výročí
Plzeňská Nadace pro transplantace kostní dře-

ně uspořádala 27. dubna v pražském Obecním 

domě letošní tradiční setkání dárců společně 

s oslavou 15 let své existence. 

Nadace vznikla na podporu celostátního pro-

gramu dobrovolného dárcovství kostní dřeně, 

který se v roce 1992 zformoval na Hematologic-

ko-onkologickém oddělení FN Plzeň, a založili ji 

společně zde pracující zdravotníci, rodiny pacien-

tů a jejich přátelé. Nyní působí na území celé ČR 

a má desítky dobrovolných spolupracovníků. Její 

nejdůležitější aktivitou  je podpora Českého ná-

rodního registru dárců dřeně. Ten v současnosti 

eviduje přes 31 tisíc lidí ochotných stát se dárci 

kostní dřeně a zachránit tak život tomu, kdo ne-

našel toho vhodného mezi svými příbuznými. 

Více informací na: www.kostnidren.cz.     (jen)

Nemocnice k vidění v Senátu
V rámci Plzeňských dní v Senátu ČR pořáda-

ných Magistrátem města Plzně se v pražských 

Valdštejnských zahradách o posledním květ-

novém víkendu prezentovala naše fakultní ne-

mocnice i Lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

v Plzni. Obě instituce představily veřejnosti, 

tuzemským i zahraničním návštěvníkům, svou 

činnost a nabízené služby. 

V senátních zahradách se každoročně takto uvá-

dějí největší plzeňské podniky a společnosti, 

součástí programu jsou rovněž vystoupení pě-

veckých a divadelních souborů.                  (jen) 

Získali jsme certifi kát kvality ISO
Od června je FN Plzeň držitelem mezinárodního 

certifi kátu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2000 

pro administrativní a technicko-provozní úsek 

Fakultní nemocnice Plzeň přijme:
Nelékaře na pozici farmaceutický asistent/ka pro 

ústavní lékárnu Bory, jednosměnný provoz, požadujeme:

 • ukončené vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb.

 • praxe v oboru vítána

 • znalost práce na PC

 • morální a trestní bezúhonnost
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Co vlastně jsou sociální lůžka?

AV: Jedná se o službu poskytovanou lidem, 

jejichž stav již nevyžaduje ústavní zdravotní 

péči, ale vzhledem k zdravotnímu stavu se ne-

obejdou bez pomoci jiné osoby. Nemohou být 

tedy propuštěni ze zdravotnického zařízení do 

doby, než jim takzvaná osoba blízká zabezpečí 

pomoc nebo dokud jim nejsou poskytnuty te-

rénní či ambulantní služby.

Co vzniku sociálních lůžek předcházelo? 

AV: Díky novému zákonu o sociálních službách 

došlo od 1. ledna k zásadní reformě sociální sfé-

ry. Zákon nyní umožňuje poskytovat fi nanční 

prostředky ve formě příspěvku na péči „do ruky“ 

přímo klientovi a je pouze na jeho rozhodnutí, 

jakou podobu poskytované péče si za to nakou-

pí. Příspěvek náleží vždy tomu, kdo se o klienta 

stará, ať už je to člen rodiny nebo zdravotnické 

či sociální zařízení. A právě možnost hospitaliza-

ce ve zdravotnických zařízeních na pobytových 

sociálních lůžkách je také novinkou. 

Jaká je výše úhrady za poskytování sociál-

ních služeb ve zdravotnických zařízeních?

PJ: Financování takto vzniklých lůžek je více-

zdrojové. Klient si bude sám hradit zhruba 250 

až 300 korun za den. Částka zahrnuje platbu za 

úkony související s poskytnutím ubytování, za 

stravu, pomoc při běžné hygieně a další služ-

by. Minimální příjem – pouze na nutnou ošet-

řovatelskou péči – obdržíme od zdravotních 

pojišťoven a poslední, důležitou položkou je 

mimořádná dotace ministerstva práce a sociál-

ních věcí, která činí přes tři miliony korun na 

rok 2007.

Za náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Bc. Andreou Vobořilovou 

a vedoucí Oddělení pro komunikaci s veřejností FN Plzeň 

Bc. MUDr. Petrou Jíchovou jsme se přišli dozvědět více 

o okolnostech plánovaného zřízení sociálních lůžek.

Budeme mít 
sociální lůžka

AV: Sociální oddělení s 25 lůžky otevřeme v areálu 

BVN 1. července. Umístěné bude v prvním podlaží  

interního pavilonu jako součást Interního odděle-

ní. Nespornou výhodou v případě zhoršení stavu 

klienta je to, že může být přeložen na akutní lůžko 

v rámci jednoho areálu, či dokonce jedné budovy.

Jak bude hospitalizace probíhat?

AV: Indikace k umístění na sociální lůžko je 

vždy na ošetřujícím lékaři, který se o pacienta 

stará ještě na běžném oddělení. Nejprve ve 

spolupráci se sociální pracovnicí zjišťuje, jaká 

je jeho rodinná sociální situace a jak se o sebe 

dokáže po odchodu z nemocnice postarat. Při 

propouštění z běžné hospitalizace se pak pod-

pisem smlouvy zaváže, že na sociální služby 

bude fi nančně přispívat, a poté se stane naším 

klientem. 

Jaký režim budou vaši klienti mít?

AV: Sociální hospitalizace se zásadně liší od té 

ze zdravotních důvodů. Klient se může volně 

pohybovat po areálu ve svém domácím oble-

čení. Nejde totiž o klasický léčebný proces, ale 

o zajištění maximálního pohybu a snížení so-

ciální izolace. Nedílnou součástí naší nabídky 

služeb bude i pomoc při komunikaci a zajištění 

osobních práv klienta, stejně tak jako pomoc 

sociální pracovnice při vyřizování a získání pří-

spěvku na péči. 

Kdo se o tyto klienty bude starat?

AV: Za chod oddělení a práci ošetřujícího per-

sonálu bude zodpovídat vysokoškolsky vzděla-

ná staniční sestra, která má specializaci z oboru 

geriatrie a péče o dospělé v interních oborech. 

Absolvovala rovněž kurz hospicové péče a ma-

nagementu. Dalším členem týmu bude sociál-

ní pracovnice poskytující sociální poradenství 

pro klienty a jejich rodiny. Odbornou pomoc 

zajistí praktický lékař pro dospělé a garantem 

poskytované zdravotní péče bude primář Karel 

Smetana z Interního oddělení, pod které bu-

dou tato lůžka organizačně spadat.

Uvažujete do budoucna o rozšíření této 

služby? 

PJ: V případě, že by oddělení nestačilo pokrýt 

zájem, zažádali bychom ministerstvo práce 

a sociálních věcí příští rok o vyšší dotaci na zří-

zení dalších sociálních lůžek.

Text: Romana Vlková

Foto: Renata Jenšíková, Vladimíra Fremrová

Proč se o tuto problematiku FN Plzeň vlast-

ně zajímá?

PJ: Chceme našim klientům nabízet komplexní 

služby a mezi ně pobytové sociální služby pat-

ří. Díky spojení s bývalou Vojenskou nemocnicí 

(BVN) máme lůžek dostatek, nemusíme proto 

v případě vznikajícího sociálního oddělení 

budovat nové pracoviště. Vedení nemocnice 

v současné době usiluje v rámci rozšíření spek-

tra poskytovaných služeb i o lůžka následné 

péče, která zatím nemáme a jejichž počet v pl-

zeňském regionu nepokrývá skutečnou po-

třebu. To dlouhodobě způsobuje také problé-

my s překladem pacientů z FN Plzeň. Chceme 

zřídit 51 lůžek pro dlouhodobě nemocné, a to 

v borském areálu restrukturalizací části inter-

ních akutních lůžek. Tak soustředíme pacienty 

vyžadující obdobnou péči na jedno pracoviště, 

navíc s přímou návazností na akutní lůžka. To 

s sebou přinese zvýšení kvality a efektivity po-

skytované péče.  

Jaký je rozdíl mezi sociálním lůžkem a lůž-

kem následné péče?

PJ: V případě lůžek následné péče je důvodem 

pro hospitalizaci pacientů jejich zdravotní stav, 

nikoliv nedobrá sociální situace a provoz je 

zde hrazen z prostředků veřejného zdravotní-

ho pojištění. Ve věci fi nancování v současnosti 

probíhají intenzivní jednání mezi vedením ne-

mocnice a zdravotními pojišťovnami.

Odkdy budou sociální lůžka k dispozici, kde 

a pro kolik pacientů?

Petra Jíchová a Andrea Vobořilová (zleva)

Vrchní sestra interního oddělení Marcela Hrádková, primář interního 

oddělení Karel Smetana a staniční sestra Jaroslava Weinerová (zleva)
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Rehabilitační péče 
nyní v novém
Oddělení léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Plzeň na 

Lochotíně otevřelo v květnu nové prostory kompletně zařízené 

špičkovým technickým a přístrojovým vybavením. 

Pracoviště má lůžkovou i ambulantní část a slouží zejména 

pacientům léčeným ve FN Plzeň. Rehabilitační pracovníci však 

působí i na klinikách a odděleních, kde jsou nemocní dlouhodobě 

upoutaní na lůžko či po operaci. Jejich péče tak napomáhá 

rychlejšímu zotavení.

„Jsem velice ráda, že jsme pracoviště rehabilitace 

přestěhovali ze starých a nevyhovujících prostor na 

Borech do nového na Lochotíně. Právě tady se totiž 

soustředí největší část zdravotní péče, která vyžaduje 

přímou návaznost rehabilitačních pracovníků, ze-

jména Kliniky ortopedie a traumatologie pohybové-

ho ústrojí,“ říká Jaroslava Kunová, ředitelka Fakultní 

nemocnice Plzeň, a upřesňuje: „Pacientům nyní 

také můžeme nabídnout takový rozsah péče, jaký 

jsme dosud nemohli zajistit.“

Lůžková část oddělení má kapacitu 29 lůžek. 

„Většinou jsou u nás hospitalizováni lidé s onemoc-

něním páteře i velkých kloubů, po operaci totální 

endoprotézy a s poruchami hybnosti při postižení 

centrální či periferní nervové soustavy. Soustředíme 

se také na děti. Jsme totiž jediní v kraji, kdo mohou 

poskytnout tak široké spektrum rehabilitační péče,“ 

uvádí primářka oddělení MUDr. Hana Hladová. 

Na rehabilitačním oddělení zůstávají pacienti 

průměrně dva až tři týdny. „Bohužel víme, že naše 

oddělení je zatím velmi malé. Chybí nám kapacity 

pro péči o imobilní pacienty, kteří tak zůstávají na 

lůžkách jednotlivých oddělení. Soustředíme se hlav-

ně na ty, kterým rehabilitace výrazně pomůže, aby 

byli při odchodu do domácí péče soběstační nebo 

alespoň schopní se o sebe postarat s mírnou pomo-

cí pečovatelské služby či rodiny,“ vysvětluje primář-

ka Hladová s tím, že výraznou část klientely tvoří 

pacienti docházející na ambulantní léčbu.

Přestěhováním do nových prostor se oddělení 

výrazně posunulo v kvalitě poskytovaných služeb 

a jejich rozsahu. Zatímco ve starých budovách 

na Borech bylo například pět van na vodoléčbu 

v jedné místnosti, nyní je v pěti místnostech van 

deset včetně skotských střiků a bazénu s po-

suvným dnem, kterým se nemůže pyšnit žádná 

z rehabilitací v kraji. Samozřejmostí jsou posilov-

ny, tělocvičny určené například pro skupinové 

Fyzioterapeutka Václava Lerchová předcvičuje pacientům při rehabilitaci v bazénu s posuvným dnem

Primářka oddělení Hana Hladová 
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Vrchní fyzioterapeutka Petra Konášová aplikuje magnetickou terapii

Fyzioterapeut Lukáš Pospíšil pomáhá pacientce při rozcvičování

Fyzioterapeutka Renata Zimmermannová při 

provádění masáže

V nových pokojích se pacienti cítí dobře

cvičení diabetiků, těhotných, pro rehabilitační 

léčbu funkční sterility u žen podle Mojžíšové, pro 

cvičení dětí s vadným držením těla či s dětskou 

mozkovou obrnou. Další část pracoviště tvoří er-

goterapie, kde se pacient učí základním doved-

nostem a soběstačnosti v běžných denních čin-

nostech. Úplnou novinkou jsou uhličité koupele 

pro pacienty se srdečně-cévními onemocněními, 

laserové terapie – laser akupunktura. 

Součástí rehabilitace je také výběr vhodných 

ortopedických pomůcek a nácvik jejich užívání. 

Oddělení nabízí i rehabilitační léčbu rizikových 

novorozenců a jinak postižených dětí. Působí zde 

i psycholog, který pomáhá pacientům vyrovnat 

se s tělesným hendikepem. „Chtěli jsme, aby od-

dělení mělo optimistickou a uvolněnou atmosféru 

a aby se u nás pacienti cítili dobře. Proto jsme zvo-

lili barvu stěn a doplňky interiéru v zářivé zelené 

a meruňkové barvě. Mám pocit, že náš záměr vyšel. 

Všichni jsou novými prostory a zejména rozšířenou 

nabídkou služeb a rehabilitačních technik nadšeni. 

Už nyní však plánuji, že jakmile se v novém trochu 

zabydlíme, nabídneme naše prostory k využití i za-

městnancům, například pro cvičení v bazénu, v po-

silovně – pod vedením zkušeného fyzioterapeuta 

a instruktora,“ těší se primářka Hladová. 

Dříve spadala rehabilitace v rámci nemocnice 

pod ortopedickou kliniku. V roce 1962 se osamo-

statnila, ovšem měla jen ambulantní provoz. Lůž-

ka pak získala až v roce 1984 s otevřením nových 

prostor na Borech. 

V současnosti působí na Oddělení léčebné rehabi-

litace 62 pracovníků. Vybavení přístrojovou techni-

kou, rehabilitačními pomůckami a nábytkem stálo 

přibližně osm milionů korun. Na dalších šest milionů 

přišly stavební úpravy nových prostor, včetně vybu-

dování bazénu. Všechny prostředky vložila Fakultní 

nemocnice Plzeň ze svého rozpočtu.

Text: Renata Jenšíková

Foto: Renata Jenšíková, Drahomíra Rýdlová

Původní prostory vodoléčby ve FN na Borech

Staniční sestra Dagmar Vanžurová a zdravotní 

sestra Irena Přibylová na svém pracovišti (zleva)

Rehabilitace v podání ergoterapeutky Dagmar 

Štruncové



K
líšťovou encefalitidu, která patří mezi neu-

roinfekce, způsobuje virus přenášený klíš-

tětem. Proti tomuto těžkému onemocně-

ní s trvalými následky se můžeme bránit 

očkováním, ale přesto se tak neděje. Proč vlastně? 

 „Obvykle  onemocní v České republice klíšťovou 

encefalitidou zhruba 600 lidí ročně, vloni to ale 

bylo již 1029 lidí. Pro srovnání: v Rakousku je jich 

méně než 100. Obrovský rozdíl má na svědomí 

celonárodní očkovací program. Od roku 2006 se 

plošně očkuje také v Německu a Estonsku. U nás 

je vakcinace dobrovolná a navíc si ji hradí sami 

občané,“ vysvětluje Věra Štruncová. Související 

průzkumy poskytly zajímavé informace: té-

měř 90 procent lidí o existenci očkování proti 

takzvané klíšťovce ví, 50 procent lidí uvažuje 

o tom, že se naočkovat nechá, a jen 8 procent 

přiznává, že důvodem, proč tak nečiní, je nutná 

fi nanční úhrada očkovací látky. „Základní očko-

vání obsahuje tři dávky, druhá se dává po měsíci, 

v létě již po 14 dnech, a třetí po roce. Jedna z nich 

stojí asi 400 korun. Přeočkování se u starších 

lidí doporučuje po třech letech, u mladších je to 

zhruba po pěti.“ Po prodělaném onemocnění 

získáváme celoživotní imunitu, ale je to draze 

získaná odolnost – tato nemoc může mít totiž 

těžké trvalé následky na zdraví. Muži onemocní 

asi v 65 procentech, ženy tvoří zbytek. Naopak 

ale právě ony se s chorobou hůře vyrovnávají 

a má u nich i těžší průběh.

Kde si dát na klíšťata pozor?
Existují endemické oblasti – území, kde se naka-

žená klíšťata vyskytují mnohem více. Obvykle jde 

o smíšené porosty, zvláště tam, kde je teplo a vlh-

ko. U nás se jedná o oblast jižních Čech, západ-

ních Čech, především Klatovska, a část Moravy. 

„V Evropě je ohrožena její střední část, pobaltské stá-

ty, sever Švédska a nejtěžší varianta viru se objevuje 

v Rusku,“ doplňuje Věra Štruncová. Výskyt zhoršu-

je také teplá zima, kdy klíšťata nevymrznou. 

Příznaky a projevy
Inkubační doba, tedy od přenosu nákazy k ob-

jevení se prvních příznaků, je zhruba jeden až 

dva týdny. První projevy onemocnění připomí-

nají běžnou chřipku. „Ať už jde o teplotu, bolesti 

hlavy, únavu, nechutenství, celkovou nevolnost 

či bolesti svalů. Právě v tomto asi týden trvajícím 

období je často aplikována léčba antibiotiky, 

která příznaky neovlivní, ty samy spontánně vy-

mizí. Onemocnění posléze po týdnu bez příznaků 

propuká v plné síle,“ varuje Věra Štruncová. A do-

dává: „Až ve druhé fázi, kdy virus napadá centrál-

ní nervový systém, se dostavuje trvalá výrazná 

bolest hlavy, zvracení, závratě, třes prstů, svalová 

slabost, obrny především horních končetin, cel-

kově zpomalené reakce, dýchací obtíže, spavost 

až koma. Svoji roli hraje množství získaného viru 

a stav imunitního systému. I proto nacházíme 

horší průběh u starších pacientů, kteří mívají na-

víc srdeční problémy, diabetes, hypertenzi nebo 

nádorové onemocnění.“

Léčba je jen podpůrná
Léčba se omezuje na potlačení příznaků – po-

dávají se léky na snížení teploty a bolesti, ne-

zbytné je doplňovat v infuzích tekutiny a pro-

středky proti otoku mozku. Hospitalizace trvá 

průměrně 10 dní a nedílnou součástí léčby je 

následná rehabilitace a psychoterapie. „Lidé 

s obzvlášť těžkým průběhem onemocnění jsou 

hospitalizováni na ARO nebo Metabolické JIP, 

kde jsou jim zajišťovány životní funkce. Bohužel 

následky choroby pak bývají celoživotní,“ zdůraz-

ňuje doktorka Štruncová. Ošetřovatelská péče 

vyžaduje vlídný a trpělivý přístup. Velmi důle-

žitá je také podpora a péče rodiny především 

v dlouhé době rekonvalescence a rehabilitace. 

Obvyklá pracovní neschopnost dosahuje asi 

dvanáct týdnů, výjimečně až rok.

Záludnosti onemocnění
Zhruba 30 až 40 procent lidí vůbec neví, že klíš-

tě měli. Onemocnění pak pro ně bývá zpravidla 

šokem. „Nákazu nepředává každé klíště, nakaže-

ná jsou jen některá. Z nich jsou nebezpečné do-

spělé samičky a nakazit nás mohou i larvy a nym-

fy. Ty jsme málokdy schopni zahlédnout, neboť 

jsou světlé a jeden milimetr velké. Onemocnět 

můžeme i po pití nepasterizovaného nesvařené-

ho kozího mléka, ale takový případ se objeví výji-

mečně,“ říká Věra Štruncová. A jak se pacientům 

dostane té správné péče? S prvními příznaky 

přicházejí obvykle k praktickému lékaři. Pokud 

o klíštěti vědí, častokrát přijdou rovnou na In-

fekční kliniku nebo do její poradny. 

Prevence a smysl očkování
Při vycházkách do přírody je nutné se více ob-

lékat, využívat repelenty a od věci není ani 
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S příchodem letních prázdnin stoupají i obavy z nejčastěji se u nás 

vyskytujícího zánětlivého onemocnění centrálního nervového 

systému – klíšťové encefalitidy. Doktorka Věra Štruncová z Infekční 

kliniky FN Plzeň se právě na tento typ onemocnění specializuje. 

Očkování jako ochrana proti

klíšťové encefalitidě

důkladná prohlídka těla po návratu. Skutečnou 

prevencí je ale pouze vakcinace. „Očkovat se dá 

celoročně, ale ideální dobou jsou zimní měsíce – 

nejlépe leden a únor, neboť potřebujeme alespoň 

dvě dávky látky, aby se nám v těle vytvořila zhruba 

po 6 týdnech od zahájení očkování účinná hladina 

protilátek. Nedoporučuje se u dětí do tří let věku, 

vyjma těch, které žijí v ohrožených oblastech,“ 

upřesňuje Věra Štruncová. Očkovací látka se 

aplikuje do paže, a to obvykle na Infekční klini-

ce ve vakcinačním centru nebo v hygienických 

stanicích, kompetentní je také pediatr nebo ob-

vodní lékař. V současné době je očkováno v Čes-

ké republice pouze 11 procent lidí.

Čím se liší lymská borelióza?
Ročně se odhalí asi 4000 případů lymské bo-

reliózy. „Hlavní rozdíl je, že ji způsobuje bakterie, 

sice rovněž přenášena klíštětem, to ale musí být 

přisáté na člověka alespoň 24 hodin. Teprve po 

této době se bakterie namnoží a klíště ji do rány 

doslova zvrací,“ líčí doktorka Štruncová. Hlavním 

příznakem onemocnění je zarudlá, nebolestivá 

a stále se zvětšující skvrna na kůži. Dalším proje-

vem je zánět mozku a mozkových blan. Ty jsou 

málo časté a s tím související nejrůznější obrny 

jen dočasné. Navíc vymizí po podání antibiotik, 

která naopak na klíšťovou encefalitidu vůbec 

nezabírají! Třetí formou jsou bolestivé záněty 

velkých kloubů, které se léčí antibiotiky po od-

halení bakterie v punktátu z kloubu. „Zvláštní 

nevýhodou je průkaz přítomnosti protilátek na 

boreliózu v krvi, neboť ten může být pozitivní 

i u jiných chorob. Proto se za ni často označují 

i jiné nemoci, které jsou pak nevhodně léčeny,“ 

má zkušenost Věra Štruncová. „Média bohužel 

většinou zveličují dopady lymské boreliózy, místo 

aby se seriózně věnovala prevenci klíšťové encefa-

litidy. Ta je opravdovým strašákem, neboť může 

způsobit naši trvalou nesoběstačnost. Neexistuje 

na ni žádný lék! Můžeme se proti ní bránit pouze 

očkováním a jeho velká osvěta je skutečně stále 

zapotřebí!“ uzavírá odbornice.

Text: Romana Vlková

Foto: Renata Jenšíková 

Věra Štruncová ve své ordinaci
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Laboratoř buněčné terapie vyniká čistotou 
Samostatný, uzavřený svět tvoří 

nová specializovaná Laboratoř 

buněčné terapie Hematologicko-

-onkologického oddělení 

Fakultní nemocnice Plzeň. Vysoce 

specializované pracoviště má 

na rozdíl od všech ostatních 

zdravotnických provozů zcela 

zvláštní režim, který zaručuje 

dokonalou čistotu vnitřních 

prostor dokonce v takové míře, jež 

nemá v celé nemocnici obdoby. 

N
ová laboratoř začne fungovat od čer-

vence a bude poskytovat zázemí ze-

jména programu transplantací kostní 

dřeně v naší nemocnici. Zároveň však 

připravuje spolupráci s dalšími pracovišti. „Bude-

me zpracovávat transplantáty kmenových buněk 

krvetvorby. Vynikající technické i přístrojové vyba-

vení nám umožní provádět s buňkami pokročilé 

manipulace, které přinesou zkvalitnění transplan-

tační léčby, omezení postransplantačních kompli-

kací a možnost zavádět další procedury zvyšující 

šance pacientů na vyléčení,“ říká MUDr. Daniel 

Lysák, vedoucí laboratoře.

Plán na vybudování Laboratoře buněčné tera-

pie vznikal přes půl druhého roku. „Jednalo se 

o mimořádně složitý projekt. Pro laboratoř jsme 

museli přímo uvnitř nemocniční budovy vytvořit 

zcela nové a od okolního světa výkonnou vzdu-

chotechnikou oddělené prostory. Výsledkem je 

absolutně nejčistší pracoviště nejen v celé ne-

mocnici, ale i v Plzni a širokém okolí,“ žertuje 

Miloslav Šoltys, vedoucí odboru  investiční vý-

stavby FN Plzeň, který měl stavbu na starosti. 

Samotná laboratoř zaujímá plochu o rozloze 

70 m2, avšak i s technickým zázemím se rozklá-

dá na přibližně 280 m2. Jejím centrem jsou tři 

místnosti s nejvyšší třídou čistoty B, respektive 

C. Pro zajímavost: na operačních sálech bývá 

které pomáhají léčit pacienty nejen v ostatních 

transplantačních centrech v ČR, ale i v jiných 

evropských i mimoevropských zemích, budou 

zpracovávány v nové laboratoři. V rámci Hema-

tologicko-onkologického oddělení navazují na 

Laboratoř buněčné terapie především kryokon-

zervační laboratoř a kryosklad, kde se zamrazují 

a dlouhodobě uchovávají produkty z krvetvor-

ných buněk, a laboratoř průtokové cytometrie, 

která je nebytná pro měření, identifi kaci a kont-

rolu kvality zpracovávaných buněk.

Laboratoř buněčné terapie chce být mezio-

borovým pracovištěm sloužícím i potřebám 

ostatních oborů FN Plzeň, které se plánují za-

bývat moderními metodami imunoterapie či 

regenerativní medicíny. „Můžeme připravovat 

například buněčné produkty k léčbě onkologic-

kých onemocnění – dendritické buňky, nádorově 

specifi cké lymfocyty a další či upravovat kme-

nové buňky využitelné k obnově poškozených 

tkání. Právě problematika kmenových buněk 

je v poslední době velmi populární, neboť tyto 

mateřské buňky mají schopnost diferenciace 

a specializace, a mohou se tak v budoucnu stát 

nadějí například pro pacienty s onemocněním 

srdce, postiženími míchy nebo jater, kteří jsou 

dosud dostupnými metodami obtížně léčitelní,“ 

vyjmenovává MUDr. Lysák. Prvním plánova-

ným mezioborovým projektem laboratoře je 

léčba pacientů s nádorovými onemocněními 

jater, u kterých má aplikace vlastních kmeno-

vých buněk urychlit regeneraci zdravé části 

orgánu, aby bylo možno nádorově postiženou 

tkáň zcela, a to i ve velkém rozsahu, odstranit. 

Projekt garantovaný prof. MUDr. Vladislavem 

Třeškou, DrSc., přednostou Chirurgické kliniky 

FN Plzeň, by měl odstartovat ještě letos. 

Text: na základě podkladů MUDr. Daniela Lysáka 

zpracovala Renata Jenšíková

Foto: Renata Jenšíková, Thomas Karvunidis

obvyklý stupeň čistoty označený písmenem C. 

Kritické fáze zpracování biologického materiá-

lu se provádějí pod laminárně proudícím vzdu-

chem s nejvyšší třídou čistoty A. To znamená, 

že v 1 m3 nesmí být ani jedna částice o velikosti 

5 μm a nejvýše 3500 částic do velikosti 0.5 μm. 

V klasické laboratoři mohou být uvedené hod-

noty mnohamilionové.   

K dosažení a udržení mimořádně čistého pro-

středí laboratoře jsou nezbytná technická 

a přísná organizační opatření. Interiér je sesta-

ven ze speciálních hladkých panelů beze spár. 

Místnosti jsou vybavené výkonnou vzducho-

technikou, která trvale vhání do laboratoře vel-

ké množství vzduchu, kolem 10 000 m3/hod., 

fi ltrovaného přes HEPA fi ltry. Do čistého pro-

storu vstupuje personál i materiál přes zvlášt-

ní propusti – vzduchové zámky. Pracovníci se 

převlékají do nepropustných, bezúletových 

kombinéz, které pokrývají celé tělo s výjimkou 

očí. To zajišťuje, že se do laboratoře nevnáší 

prach a nečistoty. Udržení kvality prostředí na-

pomáhá trvalý přetlak vzduchu směrem ven 

z uzavřeného prostoru. Z laboratoře odchází 

zpracovaný materiál už uzavřený ve vaku a bez 

rizika další kontaminace. „Všechna tato opatření 

mají za cíl zabránit mikrobiální kontaminaci či 

jakémukoliv jinému poškození zpracovávaných 

buněk nebo tkání. Připravované produkty jsou 

určené k aplikaci pacientům a z toho vyplývá 

naše maximální snaha o zajištění jejich kvality 

a bezpečnosti. Navíc se jedná o produkty unikát-

ní, určené přímo pro konkrétního příjemce, které 

nelze nahradit,“ zdůrazňuje Daniel Lysák. 

Provozování obdobně čistých prostor bylo do-

nedávna v České republice záležitostí přede-

vším farmaceutického průmyslu. „Vybudováním 

nové laboratoře jsme se zařadili mezi několik málo 

zdravotnických zařízení, která disponují vybave-

ním pro provádění vysoce specializované buněč-

né terapie,“ uvádí MUDr. Vladimír Koza, primář 

Hematologicko-onkologického oddělení, s tím, 

že zpracování buněk a tkání v defi nované třídě 

čistoty je také podmínkou příslušné evropské 

a české legislativy. Provádění léčebných postu-

pů založených na buněčné terapii není mimo 

čistý prostor možné.

Hematologicko-onkologické oddělení FN Pl-

zeň každoročně provádí kolem 40 autolog-

ních transplantací krvetvorných buněk, kdy se 

předem odebere vlastní kostní dřeň, a stejné 

množství alogenních, tedy od dárců, kteří mo-

hou být příbuzní či z registru. Právě alogenní 

transplantace provedené v Plzni tvoří čtvrtinu 

všech těchto výkonů v rámci České republiky. 

Zároveň prostřednictvím Českého národního 

registru dárců dřeně zajišťuje oddělení každý 

rok kolem 50 dalších odběrů krvetvorných bu-

něk z kostní dřeně nebo periferní krve od ne-

příbuzných dárců. Rovněž tyto transplantáty, 

Vedoucí laboratoře Daniel Lysák

Daniel Lysák s laborantkami Alenou 

Truksovou a Evou Mandausovou (zleva)
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Č
eské republice náleží v celosvětovém 

měřítku smutné prvenství ve výskytu 

nádorů ledvin! Proč tomu tak je, to se 

zatím neví. „Příčiny nádorů ledvin jsou 

neznámé. Negativní vliv má kouření, nezdravá 

strava či záření. Typickým pacientem je člověk 

po čtyřicítce,“ uvádí docent Hora. Jen v Plzni se 

diagnostikuje zhruba 50 nádorů ledvin ročně, 

v roce 2006 se jich na Urologické klinice chirur-

gicky řešilo 130. „Při odhalování nemoci hraje 

svou roli pokrok ve vyšetřovacích zobrazovacích 

metodách a jejich stále širší dostupnost. Nádory 

ledvin se tak náhodně zjišťují ještě v časných sta-

diích, kdy jsou relativně malé a bez metastáz do 

dalších orgánů.“ Většinou se tak děje díky sono-

grafi ckému vyšetření indikovanému u pacienta 

třeba po žlučníkovém záchvatu. Tyto náhodně 

objevené tumory dnes tvoří asi padesát pro-

cent všech případů.

„Časná diagnóza je velmi důležitá, neboť na 

toto onemocnění kromě chirurgické žádná jiná 

účinná léčba neexistuje. V pokročilejších sta diích 

totiž nezabírá chemoterapie ani ozařování,“ vy-

světluje přednosta kliniky. V 80 procentech 

jde o výskyt světlobuněčného renálního karci-

nomu, dříve nazývaného Grawitzův. Zbývající 

procenta připadají na vzácnější typy rakoviny, 

asi 10 procent tvoří dva benigní nádory – angio-

myolipom a onkocytom. 

„Standardní chirurgickou léčbou je takzvaná otevře-

ná nefrektomie, kdy se odstraní celá ledvina s přileh-

lým tukovým pouzdrem. Přitom se protnou napříč tři 

svalové vrstvy a provede se dlouhý řez, který poruší 

i nervové zásobování stěny břišní,“ popisuje docent 

Hora. I proto pacientovi zůstává velká jizva na břiše 

a návrat do běžného života je vleklý. 

Pokrokem jsou takzvané záchovné operace vy-

užívané v případech nálezu nádoru do velikosti 

4 až 5 centimetrů. „Neodstraní se celá ledvina, 

ale s lemem zdravé tkáně jen nádor umístěný 

spíše v periferii. Cévy jdoucí do ledviny se musí 

během výkonu dočasně zaklampovat – uzavřít. 

Tato neprůchodnost trvá obvykle 10 až 15 minut 

a říká se tomu teplá ischemie. Místo, kde se řez 

uskutečnil, se sešije k sobě,“ popisuje přednosta. 

Tyto operace se dělají asi v jedné třetině z cel-

kového počtu a neustále jich přibývá. 

Skutečným posunem v terapii se ale stalo vyu-

žití laparoskopie, metody, která kopíruje postup 

otevřené operace, ale jinými nástroji. „Provádí-

me laparoskopickou radikální nefrektomii, kdy 

Budoucnost patří
laparoskopiím
Mezi odborné medicínsko-vědecké priority Urologické 
kliniky Fakultní nemocnice Plzeň se řadí léčba nádorů ledvin. 
O zkušenostech s ní a především o úspěších využití moderních 
laparoskopických metod nám pověděl přednosta kliniky 
doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.

se odstraní celá ledvina i s tukovým pouzdrem 

pomocí speciálních laparoskopických nástrojů. 

Provede se střídavý řez v podbřišku v délce asi 5 až 

6 cm, kdy tak odpovídá velikosti nádoru. Svaly se 

pouze „na tupo“ roztáhnou a odstraní se ledvina 

i s nádorem,“ uvádí docent Hora. Rekonvalescen-

ce trvá asi dva týdny. Obchází se tím nevýhoda 

klasické operace – velký řez, nedochází k přeru-

šení nervů, k tvorbě kýl či tak často ke srůstům 

v dutině břišní. Výkon trvá asi 1,5 hodiny. 

„Laparoskopie je pro operatéra náročnější s ohle-

dem na dlouhodobou výuku technické zdatnosti. 

Je také dražší, náklady na jednu laparoskopickou 

nefrektomii činí zhruba 25 tisíc korun.“ Poprvé ji 

ve FN Plzeň provedli v roce 2003, od té doby 

se asi polovina zákroků k nefrektomii určených 

řeší právě laparoskopicky. „Dosud jsme jich udě-

lali 180!“ má přehled docent Hora. Operační 

tým tvoří při výkonu otevřenou metodou tři 

lékaři spolu s instrumentářkou a anesteziolo-

gem. Naproti tomu u laparoskopické jsou jen 

dva. „Laparoskopickou nefrektomii u nás dokáží 

tři lékaři, další dva se zaučují,“ dodává. Nevýho-

dou laparoskopických výkonů je jejich technic-

ká náročnost, delší doba uzavření cév a obtížné 

šití rány. Podstatné jsou i fi nanční náklady pro 

zdravotnické zařízení.

Nově se laparoskopie prosazuje i u již zmíně-

ných záchovných výkonů – resekcí. Při operaci 

tohoto typu zase operatér uvolňuje ledvinu, 

cévy i místa s nádorem. Poté nasadí cévní svor-

ku, aby nedošlo ke krvácení, obřízne nádor 

a zašije vzniklou plochu nebo použije tkáňo-

vé lepidlo. Rekonvalescence trvá opět asi dva 

či tři týdny. Laparoskopicky pak lze provést až 

Přednosta kliniky Milan Hora

CT angiografi e zobrazuje tepenné zásobení 

obou ledvin

třetinu resekcí, na otevřené výkony pak připad-

nou zbylé dvě třetiny. „Laparoskopickou resekci 

jsme uskutečnili jako první v Česku a doteď jsme 

jich provedli asi 40. Tu první již v srpnu 2004,“ za-

slouženě oceňuje kliniku docent Hora. 

Urologická klinika potřebuje také dobré spo-

lupracovníky. Významným odborníkem, který 

působí ve FN Plzeň a podílí se na diagnostice 

nádorů ledvin, je špičkový patolog světového 

jména doc. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D. Docent 

Hora dodává: „Úzká je také naše spolupráce 

s radiology, kteří pomocí vyšetření magnetickou 

rezonancí nebo CT určí přesný rozsah nádoru. 

A poměrně novou metodou je CT angiografi e. Jde 

o dvoufázové cévní vyšetření, kdy radiolog doká-

že vymodelovat cévy v místě operačního pole – 

cestu zásobování orgánů krví, takže se následný 

chirurgický výkon stává bezpečnějším.“ 

Po léčbě se nemocní sledují – dispenzarizu-

jí. Na kontroly docházejí jednou za půl roku, 

poté jednou ročně. Úmrtnost – mortalita je asi 

50 procent z celkového počtu výskytů. To zna-

mená, že každý druhý člověk na nádor ledviny 

umírá! Jsou známé i případy, kdy se metastázy 

objevily až za 10 nebo 15 let. 

„Jsem rád, že se díky pochopení ředitelky nemocni-

ce našly prostředky na realizaci laparoskopických 

operací. Ty do moderní medicíny, která je drahá, 

totiž bezesporu patří,“ uzavírá docent Hora. 

Text: Romana Vlková

Foto: Renata Jenšíková, archiv Milana Hory

Břicho pacienta bezprostředně po laparosko-

pickém odstranění tumoru ledviny – resekci
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V
 Oddělení léčebné výživy a stravování 

Lochotín, které je součástí odboru slu-

žeb spadajícího pod technicko-provozní 

útvar, pracuje 72 zaměstnanců. „Denně 

zajišťujeme dietní stravování pacientů v areálech 

Lochotín a Bory 1 – původní fakultní nemocnici, 

ve Fodermayerově pavilonu a dále poskytujeme ve 

dvou jídelnách závodní stravování zaměstnancům 

na Lochotíně,“ objasňuje Josef Černý. 

Kromě toho dodávají obědy pro děti docházejí-

cí do lochotínského psychiatrického stacionáře, 

svačiny pro ambulantní pacienty na dialýze, po-

traviny pro výrobu kojenecké stravy a ochranné 

nápoje pro zaměstnance nemocnice v provozech 

s klimaticky nepříznivými podmínkami, jako jsou 

operační sály, ARK a JIP. „To znamená dodávku asi 

9000 PET lahví za měsíc, které je nutné rozdělit a ve 

stanovených termínech vyexpedovat,“ má přehled 

Václava Benčová a ještě doplní: „Naproti tomu 

se Stravbyt jako smluvní dodavatelská fi rma stará 

o závodní stravování zaměstnanců ve dvou jídel-

nách areálu Bory a stravování pacientů v areálu 

Bory 2, tedy v bývalé Vojenské nemocnici.“  

Nezbytné rozdělení povinností 
Oddělení léčebné výživy a stravování Lochotín 

má tři části: úsek skladů, kuchyně a nutričních 

Aby našim pacientům 
i zaměstnancům chutnalo
Ve FN Plzeň zajišťují stravování pacientů i zaměstnanců dva 
subjekty – společnost Stravbyt a Oddělení léčebné výživy 
a stravování Lochotín. Jak to v tomto provozu chodí, nám řekli 
Josef Černý, vedoucí odboru služeb, Václava Benčová, vedoucí 
oddělení léčebné výživy a stravování, šéfkuchař Radek Holzman 
a vedoucí úseku nutričních terapeutek Lucie Košařová.

přesnídávku, teplý oběd, svačinu a studenou 

večeři. Náklady na potraviny na jeden den činí 

59,70 korun. Přípravu nápojů pro pacienty za-

jišťuje zdravotnický personál přímo na oddě-

leních z instantních směsí. Nutriční terapeu tky 

úzce spolupracují s kuchyňským provozem, kde 

zase vládne mistr šéfkuchař. „Já zodpovídám za 

sestavení jídelníčku pro závodní stravování, ručím 

za kvalitu pokrmů, za dodržování technologic-

kých postupů při vaření i všech receptur, případně 

tvořím nové,“ vypočítává Radek Holzman. Vede 

tým 27 kuchařů. Kromě nich pak v kuchyni na-

jdeme ještě pomocný personál. Úkolem těchto 

24 zaměstnanců je úklid kuchyně, mytí nádobí, 

obsluha mycích strojů a expedice jídel. Václava 

Benčová vysvětluje: „Má je na starosti hospodyně 

stravovacího provozu, která navíc kontroluje čisto-

tu prostředí a dodržování hygienických předpisů, 

zajišťuje čisticí prostředky, spotřební materiál i ob-

jednávky veškerých servisních služeb.“  

Asi nepřekvapí, že se v nemocniční kuchyni nádobí 

nikdy neutírá! Mohou za to právě hygienické před-

pisy. Právě proto je nádobí v poslední fázi strojové-

ho mytí na výstupu osušeno horkým vzduchem. 

Také malování se tu děje za plného provozu. Na-

štěstí jen jednou ročně. Kuchyně se na rozdíl od 

jiných oddělení nemůže zavřít ani na jediný den! 

Nákup a objednávky 
Suroviny na vaření se nakupují od dodavatelů vy-

braných prostřednictvím elektronického poptáv-

kového řízení, a to vždy na jeden měsíc. „Vyhod-

nocení nabídek provádí komise složená ze zástupců 

našeho oddělení. Dodavatele vybíráme nejen pod-

le nabídkové ceny, ale přihlížíme i ke kvalitě zboží 

a plnění logistických požadavků stravovacího pro-

vozu,“ popisuje důležitý proces Josef Černý.  Nor-

mování pacientských diet provádí nutriční tera-

peutky. Z lůžkových oddělení, kde sestry vybírají 

přímo z elektronického katalogu diet, k nim pak 

doputují požadavky prostřednictvím systému 

WinMedicalc. Uzávěrka objednávek probíhá den-

ně v 5, 9 a 11 hodin. „Odtud se informace o počtu 

pacientů a druhu diet rovnou přesunou do našeho 

programu na normování stravy. Vynormovaná po-

třeba množství a druhu surovin na jednotlivé diety 

se zase elektronicky předá do skladu, odkud jeho 

pracovníci posílají potraviny přímo do kuchyně, kde 

se zpracují,“ doplňuje Lucie Košařová. 

Vedoucí úseku nutričních terapeutek Lucie Košařová při epedici obědů pro pacienty

terapeutek. „Každý den se staráme o celodenní 

dietní stravování pro zhruba 700 lochotínských pa-

cientů, na Bory pak připadá téměř 500 pacient ských 

diet,“ říká Lucie Košařová. Řídí sedm nutričních 

terapeutek, které sledují, zda jsou používány 

vhodné suroviny a dodržovány technologické 

postupy při přípravě pokrmů. Také je ochutná-

vají a dohlížejí na proces výdeje. Aby provoz 

dobře fungoval, musí každý vědět, jaké má 

povinnosti. „Naší zásadní povinností je kontrola 

toho, zda suroviny podle norem odpovídají dané-

mu počtu a typu diet,“ doplňuje. 

Celodenní strava pro pacienta zahrnuje snídani, 

Václava Benčová a Josef Černý v lochotínské jí-

delně pro zaměstnance

Pracovníci kuchyně připravují pokrmy k výdeji



Závodní stravování 
I závodní stravování se objednává elektronicky. 

Radek Holzman vysvětluje: „Na rozdíl od pacientů, 

kteří dostávají každý den čerstvě uvařené obědy, se 

ale ty pro zaměstnance chystají den dopředu. Ná-

sledně se zachlazují na plus 4 stupně Celsia a dru-

hý den regenerují v konvektomatech – výkonných 

elektrických pecích, kde je pokrm šetrně ohříván 

teplým vzduchem a párou.“  Zaměstnanci používají 

osobní stravovací čipové karty, které jim slouží jak 

k objednávání obědů, tak i k bezhotovostnímu 

nákupu v prodejnách, které má stravovací provoz 

ve své kompetenci. Celková utracená částka se 

potom automaticky strhává z platu. 

Expedice, rozvoz, likvidace
Na Bory se za pacienty jídlo dováží v nerezových 

gastronádobách s víkem, uložených v plastových 

termoportech. Pokrmy již na jednotlivých oddě-

leních rozděluje zdravotnický personál. „V části 

Lochotín funguje oblíbený tabletový systém. Serví-

rovaný chod je uložený v přepravní skříni a každý 

strávník pak obdrží svou kompletní porci přímo na 

podnosu,“ dopoví Václava Benčová. Pokrmy jsou 

všude stejné, i když expedice probíhá dvěma 

odlišnými a od sebe oddělenými způsoby. Roz-

voz v rámci nemocnice zajišťuje po celý den od-

bor dopravy, stejně jako svoz nádobí. „Použité ná-

dobí se umývá ve dvou velkokapacitních pásových 

mycích strojích. Celý proces pak skončí sestavením 

expedičního nádobí k výdeji následujícího chodu. 

Potravinové zbytky likvidujeme prostřednictvím ex-

terního dodavatele v souladu s předpisy EU,“ připo-

míná Josef Černý. 

Průzkumy spokojenosti 
Od roku 2004 je stravovací provoz držitelem certi-

fi kátu ISO. K povinnostem tu tak patří i průběžné 

ověřování zpětné vazby od strávníků. „Dvakrát za 

rok monitorujeme formou dotazníků mezi pacienty 

i zaměstnanci jejich názory na stravování,“ říká Vác-

lava Benčová a Josef Černý doplňuje: „Vše děláme 

vlastními silami. Pacient stravu obvykle hodnotí 

především podle druhu své diety, významnou roli 

pak hraje i způsob jejího podání přímo na oddělení.“ 

Pacient může také oslovit na oddělení i přítomné 

klinické nutriční terapeutky. 

Čtyřikrát ročně zasedá stravovací komise. Je to 

orgán ustanovený ředitelkou nemocnice, jehož 

členy jsou kromě zástupců stravovacího provozu 

i lidé z odborů či zdravotnických úseků. „Na každé 

z jídelen máme Knihy přání a stížností, kam nám 

strávníci mohou své připomínky napsat,“ říká Václa-

va Benčová. Každou stížností se tu zabývají. A že 

se občas dočkají i pochvaly, potvrzují všichni.

Blízká budoucnost
V květnu se tu museli přizpůsobit přestěhování 

rehabilitačního oddělení do areálu Lochotín. 

V září je pak čeká zatěžkávací zkouška s ohle-

dem na otevření nové Gynekologicko-porod-

nické kliniky a Neontologického oddělení. „Na 

podzim nás nemine důležitá recertifi kace – obha-

joba ISO certifi kátu,“ uzavírá pohledem do bu-

doucna Josef Černý. 

Text: Romana Vlková

Foto: Renata Jenšíková

Ocenění našim pneumologům
Lékařky Kliniky tuberkulózy a respiračních ne-

mocí FN Plzeň Dana Jančaříková a Václava Dubo-

vá zaznamenaly velký úspěch, když jim odborná 

porota v rámci XII. Dňa mladých pneumológov 

a ftizeológov konaného v dubnu v Bratislavě 

udělila dvě ze tří ocenění za nejlepší práce. Obě 

získaly v celkovém hodnocení dokonce první 

dvě místa, a to konkrétně: 1. Jančaříková D., Pe-

šek M.: Duplicitní nádory u pacientů s plicními 

karcinomy, a 2. Dubová V., Amlerová J., Vyskoči-

lová J.: Metoda Quantiferon-TB Gold v diagnosti-

ce tuberkulózy – naše zkušenosti.                    (red)

Zdravotníci na střelnici
Nejen muži, ale i ženy se 5. května zúčastnily 

střeleckého závodu zdravotníků na střelnici ve 

Starém Plzenci. Ředitelem a hlavním pořadate-

lem závodu byl jako vždy MUDr. Karel Svoboda, 

primář Anesteziologicko-resuscitační kliniky. 

V kategorii velkorážný revolver zvítězil Petr 

Pelnář, druhé místo získal Jan Soukup, třetí byl 

Karel Pitr. V kategorii velkorážná pistole bylo po-

řadí nejlepších: 1. Jan Soukup, 2. Karel Svoboda, 

3. Robert Houba ml. Ve střelbě na terče si nej-

lépe vedli: 1. Jan Soukup, 2. Robert Houba ml. 

a 3. Karel Svoboda. Dvojice Robert Houba a Ro-

bert Houba ml. se ještě podělila o první dvě místa 

v kategorii malorážná pistole.                            (jen)

Haima opět podpořila děti
Opožděnou oslavu Mezinárodního dne dětí 

uspořádalo 9. června v zahradě pod okny Dět-

ské kliniky FN Plzeň občanské sdružení HAIMA 

Plzeň. Zábavný program připravený „Rytíři z Ta-

chova“ věnovala dětem nemocným leukémií. 

Skupina historického šermu předvedla dvě bo-

jové scénky, objevil se i žonglér Žolík a nakonec 

učili členové souboru děti střílet z luku. 

Poruchy krvetvorby patří u dětí k těm nejváž-

nějším zdravotním potížím. Léčba bývá složitá, 

často i dlouhodobá a neobejde se bez kvalitního 

přístrojového vybavení a speciálního zázemí. Na 

léčbu leukémií se proto soustředí jen vybraná 

centra ve velkých nemocnicích, plzeňská fakult-

ní nemocnice patří mezi osm těchto pracovišť 

v tuzemsku – přitom transplantace kostní dřeně 

u dětí a léčbu těch nejvzácnějších typů leukémií 

provádějí pouze lékaři v Praze a v Brně. 

Oddělení FN Plzeň pečuje o děti do 18 let věku, 

ročně jím projde do 150 pacientů. O starší pa-

cienty se stará Hematologicko-onkologické 

oddělení, které spolupracuje s dětským oddě-

lením v oblasti laboratorní diagnostiky.  

Haima – Unie pro pomoc dětem s poruchou krve-

tvorby – oblast Plzeň je dobrovolné občanské sdru-

žení občanů různých zájmových skupin, rodičů či 

přátel dětí s onemocněním krvetvorby. Jeho poslá-

ním je zkvalitnění života takto postižených. (gre, jen)

Sympozium mělo úspěch
III. interdisciplinární sympozium Endosono-

grafi e a virtuální endoskopie, pořádané Radio-

diagnostickým oddělením FN Plzeň-Bory, se 

uskutečnilo v červnu na zámku Kozel ve Šťáhla-

vech u Plzně. Letos přijelo více než 150 účast-

níků a kromě tuzemských lékařů se ho také 

zúčastnilo s přednáškami pět hostů z Japonska 

a Německa.                                                            (jen) 

Proběhne kongres obezitologie
Kongres obezitologie pořádá Česká obezito-

logická společnost České lékařské společnosti 

J. E. Purkyně spolu s I. interní klinikou FN Pl-

zeň a Ústavem hygieny LF UK v Plzni ve dnech 

18. až 20. října v plzeňském Parkhotelu. Akce, 

kterou garantují Česká lékařská komora a Čes-

ká asociace sester, je součástí postgraduálního 

vzdělávání lékařů, zdravotních sester a nutrič-

ních terapeutů.

Hlavními tématy budou aktuální terapie obe-

zity z pohledu internisty, chirurga, psychologa 

a zdravotní sestry, dále intenzivní péče o obéz-

ní pacienty, rovněž rizika onemocnění, výživa 

v léčbě a prevence. Součástí programu bude 

i několik workshopů. 

Přihlášky se přijímají do 5. září, veškeré informa-

ce jsou k dispozici na adrese: www.obezitolo-

gie2007.cz.                                                             (red)
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Šéfkuchař Radek Holzman vždy jídlo ochutnává 

novinky – fakta – události 



Pracovní výročí zaměstnanců FN Plzeň

Lékaři závodili na horských kolech

ČERVENEC
40 let

Milena Fraňková,  Transfuzní oddělení

Jaroslava Kubínová, Ústav klinické biochemie 

a hematologie

35 let

Bc. Marta Štruncová, Chirurgická klinika

Jindra Sladká,  Psychiatrická klinika

Miloslava Vykoupilová, Ústav klinické 

biochemie a hematologie

Jitka Jansová, Centrální sterilizace

Drahomíra Matoušková, Interní oddělení 

Ela Mištěrová, Oddělení nukleární medicíny

Eva Zavadilová, Transfuzní oddělení

Marie Bejčková, Dermatovenerologická 

klinika

30 let

MUDr. František Brůha, Klinika tuberkulózy 

a respiračních nemocí 

MUDr. Milena Roušarová, Národní 

onkologický registr

MUDr. Karel Havránek, Onkologické 

a radioterapeutické oddělení

Ing. Petr Popule,  Inspekční odbor

Taťana Fryčová, Chirurgické oddělení

Dagmar Radová, Transfuzní oddělení 

Dagmar Jarkovská, Radiodiagnostické odd. Bory

Jaroslava Kurucová, Neurologická klinika

25 let

MUDr. Milan Toman, Klinika ortopedie 

a traumatologie pohybového ústrojí

MUDr. Ludmila Adámková, interní oddělení

Bc. Ivana Hánová, Gynekologicko-porodnická 

klinika

Jitka Hrubá, Oddělení nukleární medicíny

Zuzana Šišková, Ústav mikrobiologie

Dagmar Vovsová, Radiodiagnostické oddělení

Ludmila Boková, Klinika ortopedie 

a traumatologie pohybového ústrojí

Milena Lehečková, Operační sály

Jana Kratochvílová, Neurologická klinika

Dana Tomandlová, Oddělení plastické 

chirurgie

Jana Holendová, Kardiochirurgické oddělení

20 let

MUDr. Václav Lád, Dětská klinika

Jana Šrámková, Ústav mikrobiologie

Andrea Slížková, I. interní klinika

Eva Hájková, Ústav mikrobiologie 

Marie Bošková, Chirurgické oddělení

Bohumila Zelenková, interní oddělení

Dana Růžičková, Oddělení léčebné rehabilitace

Ivana Uhlíková, Ústav klinické biochemie 

a hematologie

SRPEN
40 let

prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., II. int. klinika 

doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., I. int. klinika

Miroslava Schückerová, Klinika ORL
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Milena Suchá, Infekční klinika

Zdeňka Fialová, Transfuzní oddělení

25 let

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., Chirurgická 

klinika

MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D., 

Radiodiagnostické oddělení Bory

doc. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D., Dětská klinika

JUDr. Jaroslava Nováková, Zaměstnanecký odbor

MUDr. Václav Runt, Neurochirurgické oddělení

MUDr. Ilja Topinka, Klinika ortopedie 

a traumatologie pohybového ústrojí

Ing. Věra Petrová, Ústav soudního lékařství

Bc. Ladislava Vodičková, Kardiochirurgické odd.

Bc. Ingrid Ťupová, Klinika ORL

Jaroslava Hurtová, Neonatologické oddělení 

Jaroslav Ramík, Transfuzní oddělení

Marta Běhálková, II. interní klinika

Miroslava Kropíková, Úsek náměstka léčebně-

-preventivní péče

Eva Šrámková, Oddělení nukleární medicíny 

Lochotín

Jana Zíková, Operační sály

Blanka Široká, Stomatologická klinika

20 let

MUDr. Tomáš Kydlíček, Oddělení plastické 

chirurgie

MUDr. Milada Nová, Anesteziologicko-

-resuscitační klinika

Bc. Blanka Cabadajová, Chirurgické oddělení

Bc. Michal Kýček, Radiodiagnostické odd. Bory

Jana Bečvarovská, Radiodiagnostické odd. Bory

Roman Chadim, Radiodiagnostické odd. Bory

Yvona Wohlgemuthová, Oddělení klinické 

farmakologie

Romana Levá, Klinika ORL

Jana Nová, Infekční klinika

Ivana Lavičková, Oddělení léčebné výživy 

a stravování

Iveta Lauberová, Ústav mikrobiologie

Jana Fremrová, Chirurgická klinika

V nových, jednotných dre-

sech se postavil tým lékařů 

I. interní kliniky 28. května na 

start 73 km dlouhé trati nej-

většího amatérského závodu 

horských kol Král Šumavy. 

Družstvo vedené přednos-

tou kliniky Martinem Matě-

jovičem (na snímku druhý 

zleva) úspěšně dorazilo do 

cíle. Nejlepšího výsledku 

dosáhl jeho lídr s časem 

4:29:42,2, v celkovém pořadí 

pak obsadil 371. místo mezi 

2612 soutěžícími. Úspěšní 

byli i Ivan Novák, Richard Ro-

kyta, Aleš Kroužecký a Jaro-

slav Raděj.                           (jen)

35 let

MUDr. Jana Táborská, Ph.D., Infekční klinika

MUDr. Milan Novák, Radiodiagnostická klinika 

Lochotín

Šárka Krpalová, Radiodiagnostická klinika 

Lochotín

Jana Peroutková, Onkologické a radiotera-

peutické oddělení

Dana Lejsková, Oddělení léčebné rehabilitace

Jaroslava Ventová, Dermatovenerologická 

klinika

Jitka Kolářová, Dermatovenerologická klinika

Helena Horová, Radiodiagnostická klinika 

Lochotín

Hana Winkelhöferová, I. interní klinika

Alena Kováříková, I. interní klinika

Marta Krejcarová, Centrální příjem

Alena Lukešová, Neurologická klinika

30 let

MUDr. Jiří Polívka, CSc., Neurologická klinika

MUDr. Kateřina Soukupová, Oddělení geriatrie

MUDr. Josef Martínek, Klinika ORL

MUDr. Jan Jambura, Urologická klinika

MUDr. Alena Polívková, II. interní klinika

MUDr. Hana Hecová, Stomatologická klinika

MUDr. Roman Kučera, Anesteziologicko-

-resuscitační klinika

MUDr. Hana Bejčková, Klinika pracovního 

lékařství

Ludmila, Fučíková, Dětská klinika

Dana Kaucká, Hematologicko-onkologické odd.

Ivana Lavičková, Centrální sterilizace

Miloslava Jílková, Klinika ortopedie 

a traumatologie pohybového ústrojí

Eva Beroušková, I. interní klinika

Věra Zimmermannová, I. interní klinika

Ludmila Soukupová, Radiodiagnostická klinika 

Lochotín
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Velice děkujeme všem milým sponzorům, přátelům a partnerům Fakultní nemocnice Plzeň, 

kteří nám svou fi nanční podporou pomáhají v rozvoji nemocnice a zlepšování našich služeb.

Fakultní nemocnice Plzeň

Návštěvní hodiny pro veřejnost: všední dny 15–17 hodin, víkendy, svátky 14–16 hodin

fnplzen@fnplzen.cz 

www.fnplzen.cz

IČO: 00669806, DIČ: CZ 00669806

Účet: GE Money Bank, Anglické nábř. 1, Plzeň, číslo účtu 509-464/0600. Účet dary: 19-509-464/0600

FN Plzeň-Lochotín

alej Svobody 80

304 60 Plzeň – Lochotín

telefon: +420 377 103 111

         +420 377 104 111

fax: +420 377 103 959

FN Plzeň-Slovany

Gynekologicko-porodnická klinika 

Neonatologické oddělení – odd. 

fyziologických novorozenců

Čapkovo nám. 1716/1a

telefon: +420 377 617 111

ookoooov
ámmmmmmm

oooroo-

Drážní

Drážní

Drážní

Drážníní

DDDDDD
NNNNaaaa

hrrr
a

KrKrKrKrKrKKrK eeejj

CCCCCiiihhhhllllláááááááááářřřřřřccccccccccřřřř eeeeeee

PPPPoooo
dddd

VVVVVVVVVrr

RRR
eeevvv

áámá

FN Plzeň-Bory

Dr. E. Beneše 13

305 99 Plzeň – Bory

telefon: +420 377 401 111

fax: +420 377 441 850 V
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Lékařská fakulta UK v Plzni

Děkanát, Husova 3

telefon: +420 377 593 400

alej Svobody 

spojovatelka: +420 377 593 600

ul. Karlovarská a Lidická 

spojovatelka: +420 377 593 100
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Fodermayerův pavilon

Radioterapeutické 

a onkologické oddělení

Doudlevecká 449/47a 

telefon: +420 377 153 111
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