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Vážení přátelé,
je to již více jak rok, co
se spolu potkáváme na
stránkách časopisu naší
nemocnice a během tohoto období FN Plzeň dostála mnoha změn.
To nejdůležitější, péče o přicházející pacienty, se nám společnými
silami daří posouvat dále.
Z minulých čísel mnozí z vás zachytili,
jaké významné akce se podařilo uskutečnit.
Dovolte, abych zmínil ty nejrozsáhlejší, ty,
které přináší našim klientům lepší komfort
a kvalitnější službu.
Na jaře letošního roku jsme zprovoznili,
jako první nemocnice ve východní Evropě,
nové pracoviště PET/MR. V létě naši ortopedičtí odborníci úspěšně operovali slovenského prezidenta Andreje Kisku a v těchto
dnech se otevírají nově zrekonstruované
prostory KARIM. Mílovými kroky postupuje

stavba nového heliportu a v brzké době
začne výstavba parkovacího domu.
Asi nejzásadnější novinkou pro nás všechny je zpráva, že vláda České republiky odsouhlasila plánované investice do zdravotnictví
pro roky 2016-2020. V tomto období by
FN Plzeň měla získat finance na stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Tato výstavba posouvá budoucnost naší nemocnice do
jiných rovin. Pokud by vše proběhlo dle předpokládané vize, borský pavilón by mohl být
ve dvacátých letech výbornou adresou pro
poskytování sociálních služeb a v lochotínském areálu by byla koncentrována veškerá
zdravotní péče evropské úrovně.
Čeká nás dlouhá cesta, ale jsem velmi rád,
že se nám podařilo postavit na start a věřím, že
společnými silami tuto myšlenku zrealizujeme.
Doufám, že jste v dlouhém parném létě
načerpali síly a přeji nám všem, abychom
nadcházející období prožili v pracovní i rodinné pohodě.
Václav Šimánek

Sedmdesátiny
slavíme důstojně
26. října letošního roku to bude přesně 70 let, kdy československá vláda
podepsala dekret o zřízení Lékařské fakulty UK v Plzni, který druhý den
podepsal prezident republiky dr. Edvard Beneš. To je rozhodně důvod
k oslavám, protože tato fakulta v uplynulých desítkách let prokázala, že je
jak špičkovým výukovým, tak i mezinárodně uznávaným vědeckým centrem.

Děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. byl 15. 9. 2015 v Malém sále Besedy
uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje. „Považuji to za vyznamenání pro naši lékařskou fakultu,“
zdůraznil děkan. (Na snímku s manažerem Josefem Bernardem a fotbalistou Pavlem Horváthem.)
Vyvrcholení oslav proběhlo 25. 9. 2015 v 10 hodin v plzeňské Měšťanské besedě. Slavnostního
shromáždění se zúčastnilo mimo jiné významní
představitelé kraje i města, zástupci rektorátu
Univerzity Karlovy v Praze, Západočeské univerzity či Fakultní nemocnice v Plzni.
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Dva dny poté se konalo v plzeňském Novém divadle představení, jehož se zúčastnila
celá fakulta. Byla vybrána Procházkova hra
Jednotka intenzivní lásky, která nemá k medicíně daleko. „S oslavami výročí naší fakulty souvisí i další velmi významná událost,

Vážené čtenářky
a čtenáři,
již potřetí vám v tomto roce přinášíme důležité informace i zajímavosti z naší nemocnice. Všechny
články a rozhovory
jsou zajímavé, přesto zpráva, že budeme stavět nový pavilón chirurgických
oborů, je asi ta nejdůležitější, ta, která
změní celé fungování naší nemocnice.
A co dalšího Vám v tomto čísle nemocničního časopisu nabízíme? Seznámíme
Vás s vynikajícími výsledky transplantačního centra i z centrem cerebrovaskulární péče ve FN Plzeň. Nezapomněli jsme
ani na zajímavé koníčky našich lékařů,
pravidelnou rubriku o výživě a příběh našeho pacienta, s kterým se život nemazlil
už od malička.
Je září, měsíc, který lze považovat za
měsíc školáků a studentů. Nahlédneme
proto do základní školy při naší nemocnici a nemocničního oddělení dalšího
vzdělávání. A také připomeneme kulatiny
Lékařské fakulty UK v Plzni, která je s FN
Plzeň nerozlučně spjata.
Léto je za námi, přichází podzim a často
si stýskáme, že je plný plískanic a za ním
nakukuje nepříjemná zima. Tak to zkusme
pojmout jinak - užívejme si barevný podzim
a těšme se na vánoční přípravy a zimní
radovánky. A hlavně – buďme zdraví!
Gabriela Levorová

a to, že se nám po mnoha letech podařilo
prosadit doktora honoris causa na Univerzitě Karlově. Profesor Ivan Damjanov, který
působí na Kansaské univerzitě ve Spojených
státech, je patolog, který se v sedmdesátých
letech minulého století začal, jako jeden
z prvních, zabývat kmenovými buňkami.
Doktorát převzal v pražském Karolinu,“ říká děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. Boris
Kreuzberg, CSc.
Na konci října se pak koná ještě jedna
významná akce, spjatá se sedmdesátinami
LF UK v Plzni, sjezd vedení lékařských fakult
České a Slovenské republiky. Z České republiky sem přijedou představitelé 8 děkanátů
a jejich kolégií, ze Slovenska tři a představitelé akademických studentských senátů. „Náplní bude generální porada o věcech, které
nás nejvíc tíží, což je v první řadě velmi diskutovaný vznikající zákon o neziskových nemocnicích. Z materiálů, které jsme získali k dispozici totiž vyplývá, že jde o záměr ohrožující vztahy mezi fakultami a fakultními nemocnicemi.
Velmi diskutovaná je i otázka specializačního
vzdělávání,“ upozorňuje děkan.
(koř)

Nový pavilón bude!

V poslední době získává vize stavby nového pavilónu chirurgických oborů ve FN Plzeň konkrétnější podobu.
Česká vláda na svém letošním srpnovém zasedání odsouhlasila plán investic na léta 2016–2020 ve výši 10 miliard
korun, které se týkají sedmi nemocnic. Jednou z nich je i FN Plzeň, která díky zmíněné investici zrealizuje
výstavbu nového pavilónu chirurgických oborů za 1,5 mld. korun. Realizací této stavby si naše nemocnice
splní mnohaletý sen, který významně přispěje k převratnému zjednodušení a modernizaci provozu řady klinik.
Mnoho pracovníků nemocnice, ale i pacientů se proto ptá: Bude se opravdu stavět? Kdy? A jak to vlastně
celé bude probíhat? Zeptali jsme se pana ředitele MUDr. Václava Šimánka, Ph.D. na podrobnosti:
Pane řediteli, je to již jisté? FN Plzeň bude
stavět nový pavilón?
Mám velkou radost, že k danému rozhodnutí
došlo a věřím, že na jaře příštího roku začneme zpracovávat projekt. Naše nemocnice je
jedním ze zařízení, jejichž rozvoj je pro tuto
zemi strategický, proto má stavba pavilónu
chirurgických oborů obrovský význam. Vyřeší
návaznosti jednotlivých oborů v rámci specializovaných center, nevyhovující nízkoprahový
i vysokoprahový příjem pacientů chirurgických
oborů a soustředí intenzivní péči (ARO, JIP) na
jedno místo.
Můžete připomenout, proč jsou dosud
chirurgické obory po areálech FN Plzeň
rozmístěny v několika budovách?
Začátek výstavby nemocnice na Lochotíně je
spojen s rokem 1979. Bylo vypracováno několik
etap výstavby, které se ale z řady důvodů nezrealizovaly podle plánu. Díky častým změnám
koncepcí výstavby v lochotínském areálu došlo
k výrazně neefektivnímu uspořádání provozů
a nejsou zde žádné možnosti prostorového přeuspořádání. Lochotínský areál je obrovské bludiště, ve kterém má jedna klinika svá pracoviště
v různých patrech, budovách a vchodech. Vlast-

ně první budovou, která se stavěla pro svůj
konkrétní účel, je až budova gynekologicko-porodnické kliniky, druhou onkologická a radioterapeutická klinika.

račními sály pro urgentní případy, s přímou vazbou na emergency. Chybět nebude ani heliport
a hybridní sál. Lůžková kapacita je plánována
na 450-500 lůžek.

A borský areál?
Jedná se o původní areál pavilónového typu, do
jehož rekonstrukcí a přestaveb by bylo zapotřebí
vložit neúměrné množství peněz. Jako poslední
tu byl otevřen pavilón 22, a to v roce 1973. Jen
pro výstavbu bezbariérových přístupů, které jsou
u dnešních nemocnic naprostou samozřejmostí,
by bylo potřeba tolik financí, že by rozpočet oprav
na borské části úplně vykrvácel. Máme vlastně
dva areály, jejichž duplicita je pro nemocnici
velmi neefektivní. Neustálé převozy pacientů,
zaměstnanců, přístrojů či materiálů neúměrně
zatěžují rozpočet nemocnice.

A jak se pak „změní život“ ve FN Plzeň?
Díky novému pavilónu na Lochotíně můžeme
dosáhnout snížení čekacích dob na důležité
operační zákroky (především v rámci činnosti
onkologického centra). Nesmírně důležité je
navýšení kapacity urgentního příjmu, neboť
tak lze zvýšit kapacitu a komfort pro akutní
pacienty. V neposlední řadě dojde ke zlepšení
podmínek pro výchovu nové generace zdravotnických pracovníků. Nezapomínejme ani
na ekonomickou stránku. Zlepšením image
nemocnice a procesem neustálého zlepšování kvality můžeme zvýšit počet zahraničních
pacientů v rámci plánovaných zákroků a získané prostředky investovat do dalšího rozvoje.
Do uvolněných prostor na Lochotíně se budou
moci soustředit interní obory, včetně přesunu
II. Interní kliniky z Bor.

Popište prosím vizi, které obory najdou v novém chirurgickém pavilónu svá působiště?
Pokusím se o stručnost. Do nové budovy by se
měly soustředit hlavní chirurgické obory - chirurgie, ortopedie a traumatologie, neurochirurgie,
které jsou na Lochotíně a urologie z Bor. Měla
by tam najít své místo klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny s 6 novými ope-

A jaké jsou poté plány pro „stařičké“ Bory?
V tomto areálu by mělo dojít k postupné přeměně na úroveň nemocnice II. typu. V návrzích je
Fakultní nemocnice
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Upřesňuje se koncepce jednotlivých lůžkových stanic, JIP, operačních sálů, příjmové
části a organizace a návaznost na stávající
provozy (operační sály, komplement). Aktualizovaná studie bude sloužit jako základ pro
výběr dodavatele vlastního projektu

zachování prostoru bývalé vojenské nemocnice
s jejími současnými obory. Dál by tam mělo působit chirurgické a interní oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení a pracoviště následné zdravotní lůžkové péče. Areál, v němž jsou
budovy zcela původní fakultní nemocnice, by byl
nabídnut k prodeji či k investicím, např. v oblasti
sociálních služeb. Nebojíme se, že by o něj nebyl zájem. Pozemek, na kterém stojí borská část
FN, je na strategickém místě. Účetní hodnota je
téměř 300 milionů korun a tržní představuje minimálně 850 milionů korun.
Co se děje v současnosti kolem výstavby
nového pavilónu?
V současné době probíhá ve spolupráci s dotčenými klinikami aktualizace zpracované studie,
řeší se definitivní rozhodnutí o umístění klinik.

NEJ
sestřička

Jaký je časový horizont?
Nerad bych něco zakřiknul, ale rád bych, aby
v letošním roce proběhla příprava a vyhlášení
výběrového řízení na dodavatele projektových
prací. V roce 2016 by došlo ke zpracování projektu, k přípravě a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. V roce 2017 bychom
mohli poklepat základní stavební kámen a rok
2020 by mohl být rokem, kdy budou přijati
první pacienti.
(lev)

Je za čím se ohlížet
V srpnu 2014 nastoupil MUDr. Václav Šimánek, PhD. do funkce
ředitele FN Plzeň. Jeho dosavadní působení je spojené s řadou
dynamických změn v největším zdravotnickém zařízení v Plzeňském
kraji, které je hodnocené jako jedno z nejmodernějších
a hospodářsky nejstabilnějších v celé republice.
Dokončené akce:

• Pracoviště PET/MR na Klinice zobrazovacích metod
• Pracoviště magnetické rezonance na Radiodiagnostickém oddělení
• Rekonstrukce Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
• Rekonstrukce Interního oddělení stanice A

Probíhající akce:

• Heliport – předpokládané dokončení listopad 2015
• Rekonstrukce Interního oddělení stanice B
• Rekonstrukce centrálního příjmu, v současnosti ve fázi projektování

Plánované akce:

• Parkovací dům – předpoklad začátku stavby podzim 2015
• Rekonstrukce chirurg. ambulancí – předpokládaný začátek rekonstrukce podzim 2015
• Rekonstrukce JIP chirurgické kliniky – předpokládaný začátek zima 2015
• Rozšíření stravovacího provozu – výstavba nové kuchyně na Borech
a rekonstrukce stravovacího zařízení na Lochotíně
• Výstavba pavilonu chirurgických oborů (výhled zahájení stavby 2016/2017)
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Máme
finalistku
soutěže

PhDr. Mgr. Jitka Krocová,
vrchní sestra Urologické kliniky
FN Plzeň je jednou z patnácti
finalistek soutěže Nej sestřička
a jedinou účastnicí z Plzeňského
kraje. Jedná se o soutěž
vybraných sester českých
zdravotnických a sociálních
zařízení, ve které odborná porota
vybírá z odborného a lidského
hlediska tu NEJ sestřičku.
Každoročně tuto soutěž
pořádá firma BATIST.
Finále se uskuteční 3. října 2015 v Náchodě. Při této příležitosti bude vyhlášena i vítězka ankety Nej sestřička Sympatie 2015.
Jitku Krocovou nominovala do soutěže
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN
Plzeň Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA:
„Jitka Krocová je nesmírně pokorná a kultivovaná sestra manažerka, která v případě potřeby neváhá a společně se svým
týmem poskytuje přímou ošetřovatelskou péči potřebným, bez ohledu na dosažené vzdělání a zařazení,“ vyzdvihuje
náměstkyně.

Proměny FN Plzeň
Rok 2015 je v plzeňské fakultní nemocnici ve znamení řady významných
rekonstrukcí zdravotnických pracovišť, z nichž řada již byla dokončena
nebo bude předána v nejbližších měsících. Rovněž byly nakoupeny
nejmodernější přístroje, které dále zlepšují péči o pacienty. Největší
akcí prvního pololetí bylo bezesporu uvedení do provozu ojedinělého
zobrazovacího přístroje PET/MR, dosud jediného v České republice.
Celkovou rekonstrukcí prošly pokoje na oddělení dětské hematoonkologie
Dětské kliniky. Bude probíhat rekonstrukce chirurgických ambulancí
u vchodu B v lochotínském areálu. Před dokončením je nový špičkový
heliport a další velké projekty odstartují ještě do konce letošního roku.

KARIM hlásí hotovo

V září byla dokončena rekonstrukce lůžkové části Kliniky anestezie, resuscitace
a intenzivní medicíny v lochotínském areálu nemocnice. K jejím největším výhodám
patří, že prostor byl navržen podle potřebného pracovního režimu, vychází z péče o nemocné a nezbytného zázemí pro personál, včetně rozmístění jednotlivých místností.
Nové pracoviště splňuje vysoký standard hygienicko - epidemiologického režimu. Předpokládané náklady celé rekonstrukce KARIM
jsou ve výši 45 mil. korun, z toho 20 mil. financuje FN Plzeň z vlastních zdrojů a 25 mil. korun jsou dotace.

Interní oddělení jako nové

V letních měsících rovněž proběhla rekonstrukce interního oddělení A v borském areálu
FN Plzeň. Došlo k výměně stropních podhledů, byly instalovány rampy na pokojích pacientů,
vyměněna elektroinstalace a podlahy. Značným přínosem byla rekonstrukce vyšetřoven pro lékaře,
nevyhovujících WC, zřízení nové, modernější pracovny pro sestry, čístící místnosti, rekonstrukce
kuchyňky apod. V současné době začíná rekonstrukce INTO B.

Tak probíhala rekonstrukce…

A chodba září novotou…

Poděkování
slovenského
prezidenta
V srpnu letošního roku odborníci Kliniky
ortopedie a traumatologie pohybového
ústrojí operovali významného pacienta.
Slovenský prezident Andrej Kiska podstoupil na tomto pracovišti operaci kyčelního kloubu a FN Plzeň oslovil na základě
doporučení slovenských lékařů. Pan prezident opustil nemocnici po třídenní hospitalizaci s úsměvem a přáním „odhodit“
berle co nejdříve.
Text děkovného dopisu na www.fnplzen.cz

Významné
ocenění
přednosty
urologické
kliniky

Prof. MUDr. Milanu Horovi, Ph.D., MBA
byl udělen titul Doctor honoris causa na
prestižní rumunské „Carol Davila“ University of Medicine and Pharmacy v Bukurešti. Stalo se tak při příležitosti konání
3. vědeckého kongresu s mezinárodní
účastí. Profesor Hora přednesl na kongresu následující den přednášku na téma „Chirurgická léčba nádorů ledvin“.

Fakultní nemocnice
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Transplantační program ve FN Plzeň
MUDr. Tomáš Reischig
s pacientem

Ledviny jsou orgánem
nezbytným k životu
Selhání ledvin je bez
specifické léčby neslučitelné se životem.
Transplantace ledvin
zaznamenala zásadní obrat v medicíně.
Zatímco hemodialýza
a peritoneální dialýza
nahrazují jen vyluProf. MUDr. Martin
čovací funkci ledvin
Matějovič, Ph.D.
(a to navíc jen částečně), transplantovaná ledvina je schopna nahradit i ostatní funkce a je léčebnou
metodou volby u těch pacientů, kteří jsou
k ní indikováni. Pro pacienty znamená novou šanci na plnohodnotný život.
První úspěšná transplantace ledviny se
v plzeňské fakultní nemocnici uskutečnila 12. března 1972, jako třetí v republice.
U zrodu budoucího transplantačního centra
tehdy byli prof. MUDr. Karel Opatrný, DrSc.,
pozdější přednosta I. interní kliniky, společně s prof. MUDr. Alešem Podzimkem, CSc,
tehdejším přednostou Chirurgické kliniky. Od
té doby udělala transplantační medicína
ohromné pokroky, zejména díky moderní
imunosupresivní léčbě a postupům v odběru ledvin a jejich transplantaci. Mimořádným
vkladem současného plzeňského transplantačního centra je dnes tým vysoce erudovaných specialistů. Jeho stavebními kameny
jsou transplantační chirurgové Chirurgické
kliniky v čele s prof. MUDr. Vladislavem Třeškou, DrSc., transplantační nefrologové I. interní kliniky v čele s doc. MUDr. Tomášem Reischigem, Ph.D. a koordinátoři transplantačního centra MUDr. Daniel Hasman a MUDr.
Lukáš Kielberger, Ph.D. Celosvětově srovnatelné výsledky plzeňského centra jdou ruku
v ruce s vynikajícími vědeckými úspěchy.
Význam transplantačního programu bude neustále narůstat. Rostoucí prevalence
cukrovky a hypertenzní nemoci v naší populaci bude mít za následek rostoucí výskyt
chronického onemocnění ledvin. V České
republice trpí významně sníženou funkcí
ledvin přibližně půl milionu obyvatel. V důsledku stárnutí populace stoupá i počet
starších pacientů se selháním ledvin a s tím
souvisí i zvyšující se počet seniorů zařazených na čekací listinu. FN Plzeň svým pacientům se selháním funkce ledvin nabízí
služby mimořádně kvalitní individualizovanou péči a transplantační centrum může
být na své renomé oprávněně hrdé.
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
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Máme lepší výsledky
než je republikový průměr
Nemocní z celých západních Čech, kterým život významně prodlouží
transplantace ledvin ve Fakultní nemocnici Plzeň, mají velkou naději,
že prožijí řadu kvalitních let. Lékaři, kteří se o ně před a po transplantaci
starají, dosahují díky špičkové odborné péči vynikajících výsledků.
Nejprve důkladná vyšetření

Pacienti, kteří kvůli vážnému selhání filtrační schopnosti ledvin potřebují jejich trvalou
náhradu, většinou před transplantací podstupují buď hemodialýzu a nebo peritoneální
dialýzu. Zároveň jsou lékaři plzeňské fakultní
nemocnice schopni odtransplantovat téměř
dvacet procent z nich před tím, než se bez

„Nemocní, u nichž se zvažuje transplantace
ledvin, mají většinou kromě nevratného renálního selhání i řadu dalších chorob,“ informuje doc. Tomáš Reischig, Ph.D., vedoucí
lékař nefrologie I. interní kliniky FN Plzeň.
Zhruba dvaceti procentům z nich zdravotní stav transplantaci ledvin dovolí, bohužel
zbytek pacientů by takový zásah nezvládl.
„To určujeme v rámci předtransplantačního vyšetření
v naší nefrologické ambulanci, kde podle různých kritérií
– věku a přidružených chorob
– doplňujeme další vyšetření,“
zdůrazňuje lékař a vyzdvihuje,
že všechna komplexní vyšetření probíhají ve FN Plzeň, a řadu
pacientových chorob lze ještě
před transplantací napravit.

Komplexní
péče se vyplácí

umělé ledviny neobejdou, a to díky tomu, že
tu je dlouhodobě pouze tří až čtyřměsíční
čekací doba na transplantaci nové ledviny.

85% ledvin, které jsou pacientům transplantovány, jsou získány od zemřelých dárců, z toho je část od
dárců po resuscitaci, kterým se říká dárci
s nebijícím srdcem. Zbytek představují dárci

takzvaně žijící, což jsou většinou příbuzní
nebo osoby blízké.
Spolu s pražským IKEMem je plzeňská
fakultní nemocnice v České republice jediná, která je schopná transplantovat příjemci obě dárcovy ledviny, a to v případě,
že lékaři nemají jistotu, že jedna by nemocnou ledvinu zcela nahradila. „Zatím jsme
takových transplantací udělali 15 a mají
naprosto perfektní výsledky. Pacient dostane do kyčelních jam dvakrát víc ledvinové
masy,“ vysvětluje Tomáš Reischig.
Po transplantaci pacient pobyde pár dní na
chirurgické jednotce intenzivní péče a nefrologové k němu docházejí. Poté je přeřazen na
lůžkové oddělení nefrologie v rámci I. interní
kliniky. „Nadále mu poskytujeme veškerou
péči, případné komplikace řešíme na naší
transplantační ambulanci a lůžkovém oddělení. V případě nutnosti zajišťujeme další
odbornou péči v rámci naší fakultní nemocnice,“ zdůrazňuje doc. Reischig.

O dvanáct procent
lepší výsledky

Po pěti letech od transplantace ledviny
v rámci republiky žije a funguje v průměru
zhruba sedmdesát procent pacientů. Třicet
procent buď zemře, nebo se musí vrátit na
dialýzu, protože štěp nefunguje a nemocný
musí čekat na druhou transplantaci, a nebo
zůstane na dialýze trvale. Ve FN Plzeň jsou
tyto výsledky o 12 procent lepší. „Máme
84% fungujících a žijících pacientů 5 let po
transplantaci. Průměrná délka funkce ledviny od zemřelého dárce je kolem 10–12 let,
od žijících dárců 15–20 let. Řadě lidí, jsou
to většinou ti starší pacienti, ledvina vydrží
do konce života. Dožijí se jakoby přirozené
smrti, zemřou na jiné choroby, stejně jako
běžná populace,“ popisuje nefrolog.

Kvalita jde stále nahoru

Nejčastější obavou pacientů, kteří podstoupí
transplantaci ledvin, je odmítnutí nového
orgánu jejich organizmem, tak zvané odhojení. Takové riziko je dnes díky špičkovým
moderním lékům velmi malé. Každý pacient
užívá imunosupresiva na utlumení imunity
a řadu dalších léků. „Pacienti mají většinou
vysoký tlak, potřebují léky na snížení cholesterolu, řadu léků na snížení pravděpodobnosti různých virových a bakteriálních onemocnění. Jsou však v průměru ve velmi dobrém
stavu. Mladý pacient mezi třicítkou–čtyřicítkou
má, pokud by zůstal na dialýze, před sebou
10–15 let života, po transplantaci 30–35 let.
Navíc je to plnohodnotný život, nemusí chodit
třikrát týdně na dialýzu. To je obrovský rozdíl,“
zdůrazňuje Tomáš Reischig s tím, že v tomto
oboru nastal obrovský pokrok. „Kvalita jde
stále nahoru. Je to pro nás sice obrovský objem práce, o pacienty se musíme postarat,
ale od toho jsou transplantační centra.“

Čtyřicet tři úspěšných let
Pod úspěchem transplantace ledvin v plzeňské fakultní nemocnici
je jednoznačně podepsané transplantační centrum, které patří mezi
7 takových jedinečných center v republice. Pro domovskou fakultní
nemocnici zajišťuje darované ledviny, pro pražský IKEM, FN Motol
a brněnské Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
pak dárcovská játra, plíce a srdce.
vědět, kolik je v něm pracovišť ARO a jednotek
intenzivní péče, které jsou schopné generovat
dárce. „Pokud nás někdo kontaktuje, ať už z určité nemocnice nebo i dalších pracovišť regionu
Plzeňského nebo Karlovarského kraje, že mají
potencionálního dárce orgánu, informujeme celorepublikové transplantační koordinační centrum v Praze. Dále postupujeme podle daného
algoritmu dat, která musíme sesbírat – laboratorní, mikrobiologické výsledky, CT, RTG, sono,
ECH0 srdce atd. Podle těchto dat pak posuzujeme stav člověka, který by mohl být dárcem.“
Dárci orgánů jsou většinou v produktivním
věku, ale ani věk není limitem. Mladí, dosud
vážně nestonající dárci, tzv. dárci ideální, jsou
spíše výjimkou. Příčina smrti mozku je z cca
60% spontánní mozkové krvácení, pak úrazy
Od roku 1972, kdy byly tyto transplantace ve FN a dále v menším počtu jiná mozková poškození.
„V případě, že všechny parametry budou
Plzeň zahájeny, tu probíhají transplantace ledvin
jak od dárců, kteří mají prokázanou smrt mozku, odpovídat, nabídneme dárce do celorepublikotak rovněž transplantace od dárců žijících, což vého centra, necháme ho převézt do FN Plzeň,
jsou většinou příbuzenské transplantace. „Byli kde ještě doplňujeme potřebná vyšetření,“
jsme vůbec první v bývalém socialistické bloku uvádí Daniel Hasman.
„Jsou to úžasné operace, které se provádějí.
a jsme dosud jedni z mála v republice, kteří provádí transplantace od dárců s nebijícím srdcem. Málokterý výkon v medicíně udělá takový zlom
jako transplantace orgánu,“
Jedná se o dárce, kteří
zdůrazňuje koordinátor tranmají srdeční zástavu a činTransplantační centrum
splantačního centra.
nost srdce se již nedaří
získalo prestižní certifikát
Všechny odběry orgánů
obnovit. Pakliže splňují
Transplantační centrum Fakultní nedárců musí probíhat v soudaná kritéria i zákonné
mocnice Plzeň nově získalo prestižní
ladu se zákonem, který
požadavky, může jejich
certifikát udělovaný Koordinačním
určuje, kdo může být dárledvina zachránit život
střediskem transplantací MZ ČR
cem a jak se získává souněkomu, kdo čeká na
v Praze pro Transplantační centra
hlas s darováním orgánů.
transplantaci,“ popisuje
vysoké profesionální úrovně působící
„U nás platí princip předkoordinátor Transplanv rámci České republiky. Udělené
pokládaného souhlasu, čili
tačního centra FN Plzeň
uznání je výsledkem dlouholeté
se předpokládá, že každý,
MUDr. Daniel Hasman.
úspěšné činnosti tohoto centra
kdo během svého života
Nejsou to však pouze
v oblasti transplantací ledvin.
nevyjádří nesouhlas, v příledviny pro pacienty plpadě svého úmrtí s odbězeňské fakultní nemocnice. Každé české transplantační centrum má rem souhlasí. Zároveň musíme informovat rosvůj region o zhruba 1–2 milionech obyvatel. dinu a snažíme se ji respektovat. Obecně muTransplantační koordinátoři, což jsou v plzeň- sím říci, že postoj veřejnosti je pozitivní. Jen
ské fakultní nemocnici MUDr. Daniel Hasman výjimečně se setkáváme s odmítnutím,“ uzavírá
a MUDr. Lukáš Kielberger, mají za úkol znát koordinátor transplantačního centra Daniel
(koř)
svůj region, nemocnice, které v něm pracují, Hasman.
Takto vypadají ledviny od dárce
s nebijícím srdcem napojené na perfuzor

...víte, že?
Ledviny se transplantují tak, že původní orgán zůstává na svém místě v těle a nový se všívá do jámy kyčelní.
V ní se operace dobře provádí a je snadno dostupná. Jen ve velmi výjimečných případech se původní ledvina musí odstranit. Na jiné místo se dává i slinivka. Ostatní orgány se transplantují na místo původních.
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Lakto-ovo-vegetariánská
strava zatěžuje ledviny nejméně
Ledviny mají mnoho úkolů: odstraňují škodliviny z těla, udržují v něm rovnováhu tekutin.
Rovněž vyrábějí některé hormony důležité pro metabolismus. Jsou-li poškozeny zánětlivými,
ale i nezánětlivými nemocemi, například cukrovkou, dojde i k poškození jejich funkce.
Nad dietními opatřeními, které podporují činnost ledvin, se zamýšlí vedoucí nutriční
terapeutka FN Plzeň Jaroslava Kreuzbergová, DiS.
Dieta při
snížené funkci
ledvin pomáhá:

Nejdůležitějšími faktory vhodného jídla, které
v této dietě sledujeme, je množství bílkovin,
tekutin, fosforu, sodíku a v některých případech i draslíku. Výzkumy, provedené na několika desítkách tisíc respondentů, ukazují,
že omezení bílkovin má vliv na dlouhodobé
udržení funkce ledvin. Ale člověk nemůže
žít bez bílkovin. Proto musíme pro pacienty, kteří mají nemocné ledviny, před tím, než
by museli podstoupit dialýzu, výživovou strategii vymyslet tak, aby měli dostatek esenciálních (tj. nezbytných) aminokyselin v množství, které jim udrží pozitivní dusíkovou bilanci.
Doporučený příjem bílkovin se pohybuje od
0,6 do 0,8 g na 1 kg hmotnost což je cca
40-60g bílkovin na den.
Současné trendy léčby neomezují pacienta ve výběru bílkovinných potravin, omezují
však jejich množství a potřebné aminokyseliny suplementují v tabletách.
Strava musí být energeticky dostačující,
aby pacient udržel přiměřenou hmotnost
těla. Není zdravé být ani obézní, ani příliš hubený. Náš organismus potřebuje 25-30 kcal
na kilogram své hmotnosti. Abychom udrželi
požadovanou energetickou hodnotu jídla,
které přijímá, musí se chybějící bílkoviny
nahradit sacharidy a tuky. Mezi nejvhodnější
tuky patří rybí tuk a oleje s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin. Pokud by
pacient nevhodně hubl, odbourával by bílkoviny, a tím zvyšoval dusíkaté odpadní látky.
Nemocný rovněž potřebuje dostatek všech
vitamínů, zejména vitamínů skupiny B.
Nemocní s filtrační poruchou ledvin musí
samozřejmě přijímat odpovídající množství
tekutin. Objem příjmu se řídí filtrační schopností ledvin, tedy tím, kolik je pacient schopný vymočit, aby nedocházelo k otokům.

Vejce jsou za sto

Dřívější diety hledaly potraviny s co nejkvalitnějšími bílkovinami. Biologická hodnota potravin se určuje podle biologické hodnoty
vajec, která byla stanovena indexem 100.
Zjistilo se, že kombinace vejce-brambory při
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poměru 35:65 má hodnotu 137. Tzv. německá dieta doporučuje pro lidi s nemocnými ledvinami jako nejvýhodnější kombinaci vejce-brambory. Italové dle svých zvyklostí doporučují výhodnou kombinaci těstoviny-vejce.
Obecně se soudí, že lakto-ovo-vegetariánská strava, to znamená mléčné výrobky, vejce, zelenina, ovoce, luštěniny, brambory
a obilniny nejdéle prodlouží funkci ledvin,
protože ledviny nejméně zatěžuje. Mléko
stojí v biologické hodnotě hned za vejci. Při
snížené funkci ledvin je tedy výhodné jíst
vejce (už nejsou tak zatracované neb se už
nesoudí, že mají vysoký podíl na zvyšování
cholesterolu) a například pít kefíry. Samozřejmě v odpovídajícím množství.

Při dialýze je to jinak

V době, kdy pacient s renální insuficiencí
(nedostatečností ledvin) podstupuje dialýzu, ať už klasickou či peritoneální, jsou
tímto procesem všechny odpadní produkty
(močovina apod.) z krve odstraňovány jinou
cestou. Bílkovin lze proto jíst běžné množství
i více než 1–1,5 gramu na kilogram hmotnosti, protože filtrací se odstraní nejen odpadní látky, ale i žádoucí bílkoviny.
U dialyzovaných pacientů sledujeme též
dostatečný příjem energie. Na 70 kg člověka
je to cca 2800 kcal. Doporučený příjem kuchyňské soli je cca 4–5 g na den.
A pozor! Zejména u dialyzovaných pacientů
se bedlivě sleduje množství fosforu v potravinách, aby nedocházelo k zvýšenému od-

bourávání vápníku z kostí. Z hlediska diety
je to trošku problém, protože vejce i mléčné
výrobky obsahují hodně fosforu a pacient má
jíst hodně bílkovin, ale málo fosforu. Tím se
opět dostáváme k bramborám, těstovinám,
zelenině a ovoci.
Lidé s onemocněním ledvin mají též často hypertenzi. Naštěstí dnes už existují léky,
které nezvyšují zadržování draslíku v těle
a léky, které umí vázat fosfáty. S takovou
léčbou a kvalitní dialyzací se kvalita a délka života při renální insuficienci významně
zlepšuje.

Po úspěšné transplantaci
bez omezení

Po úspěšné transplantaci se ledvina chová
jako zdravá a nejsou žádná dietní omezení.
Pokud se však ledvina neujme, opět musí
pacient podstupovat dialýzu, nebo se k jeho
stravování přistupuje jako před dialýzou.
Každopádně je výhodné transplantovanou
ledvinu šetřit.
Bohužel v současné době konzumují zdraví
i nemocní lidé víc bílkovin, než potřebují.
Ideální množství bílkovin na kilogram hmotnosti je zhruba 0,8, maximálně 1 gram.
Rovněž je nezdravé přijímat až 15 gramů
soli na den, což je více než dvojnásobné
množství doporučené dávky, jak se mnohdy děje. Nejvíc soli obsahují uzeniny a sýry.
Proto bychom to neměli s jejich konzumací
přehánět.
Jaroslava Kreuzbergová

Jednoduchý
bramborový salát
Suroviny: Na dvě vařené brambory 1
vařené vejce, ½ malé cibulky, 1 lžíce
oleje, ½ lžičky citrónové šťávy, ½ lžičky
hořčice, špetka soli
Do mísy nakrájíme brambory na plátky, vejce na kostičky, cibulku najemno.
V hrnku pečlivě spojíme olej, šťávu,
hořčici a sůl, přilijeme do mísy a smícháme. Může se podávat teplý a nebo
vychlazený (rozležený).

Centrum vysoce specializované
cerebrovaskulární péče vrací
pacienty do života
Ještě nedávno cévní mozková příhoda, iktus, lidově řečeno mrtvice, znamenala i přes sebevětší
snahu zdravotníků téměř jistou smrt. Bralo se jako skutečnost, že ikty jsou ve většině případů
neléčitelné, že pacient buď skoná, nebo zůstane ochrnutý a dostane se z toho, když bude mít
štěstí. Dnes jsou známy a běžně využívány způsoby, jak značnou část z cca 1 100 pacientů s iktem,
kteří se každý rok ocitnou ve FN Plzeň, vrátit do běžného života. Významně k tomu přispívá
Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče, které patří v republice mezi ta nejlepší.
V jeho čele stojí MUDr. Jiří Polívka, CSc, přednosta Neurologické kliniky. Kvalitní iktová péče
má ve FN Plzeň více než dvacetiletou tradici.
Jaké součásti tvoří Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče FN
Plzeň?
Zajišťuje komplexní péči o nemocné s akutními cévními mozkovými příhodami. Pokud
člověk dostane mozkovou cévní příhodu, je
třeba, aby se co nejrychleji dostal do kvalitní
nemocnice, jako je naše. Tady se iktus správně a rychle diagnostikuje a zvolí se optimální
léčba. Je to multioborová záležitost. Hlavní roli
hraje neurologie, specializované pracoviště
JIP Iktová jednotka a iktový tým kliniky. Další
významná součást našeho iktového centra
je Klinika zobrazovacích metod, kde je provedeno multimodální CT mozku zahrnující
i CT angiografii a CT perfuzi, což jsou zásadní
postupy, které radikálně mění koncept péče
o pacienty s mozkovou příhodou. Při angiografii
se kontrastní látka podá pacientovi do pažní
žíly a zobrazí krční tepny a celé mozkové řečiště, takže je hned patrné, zda a kde je cévní
uzávěr nebo zúžení. Při CT perfuzi lze posoudit prokrvení mozku a tíži jeho ložiskového poškození. Pomocí CT lze také odlišit mozkové
krvácení.
Neurochirurgové jsou rovněž součástí
centra cerebrovaskulární péče. Jaká je
jejich úloha?
Běžná populace ví, že existuje výduť, která je
obvykle vrozená. Pokud praskne, jsou nemocní léčeni ihned na Neurochirurgické klinice.
Buď se operují a výduť se uzavře speciální
technikou. Další možnost je takzvaný coiling,
to znamená, že neuroradiolog vmístí speciální
spirálky do výdutě, které ji uzavřou. Rozhodování je v rukou specialistů: neurochirurg se
domlouvá s neuroradiologem, který způsob
léčby je vhodnější.
Neurochirurgové se rovněž významně podílejí na operacích krčních tepen. Tepenné zúženiny jsou tvořeny aterosklerotickými pláty. Na
nich se usazují krevní elementy jakožto trom-

bus. Ten se může uvolnit a vniknout krevním
proudem do některé z mozkových tepen mozku. Krční tepna se může také zcela uzavřít.
Jedná se o aterotrombotické a aterotromboembolické ikty, které jsou právě nejčastější typem ischemických iktů vůbec. Právě těsnější
zúženiny krčních tepen jsou v některých přesně definovaných případech určeny k operační
léčbě.
Když praskne céva v mozku, rozlije se
krev, jaká je rychlá pomoc?
Většinou je nutná neinvazivní léčba. Pacienti
jsou léčeni na iktové jednotce naší Neurologické kliniky. V některých případech je indikována léčba neurochirurgická.
FN Plzeň je rovněž známá využíváním nejmodernější léčby mozkových příhod. V čem
spočívají?
V současnosti existují dvě možnosti. Jedna
z nich je lék, podávaný co nejdříve po začátku příhody, který je schopen rozpustit uzávěr
cévy, nebo alespoň zčásti cévu zprůchodnit.
Intravenózní trombolýzu využíváme od roku
1997, což bylo pouhé dva roky poté, kdy byla
schválená ve Spojených státech a v Evropě
ji ještě prakticky nevyužívali. My se na tuto
léčbu soustřeďujeme a máme největší počet
pacientů v republice na jedno iktové centrum
takto léčených. Léčíme tak zhruba 250 nemocných s iktem ročně.
A druhá možnost?
Další metodu provádějí neuroradiologové,
a to je takzvaná mechanická rekanalizace.
Speciálním vodičem se z tříselné tepny míří
přes srdce až k uzávěru mozkové cévy. Uzávěr se vyjme, odstraní mechanicky, speciálními nástroji. Je to velmi finančně náročná,
ale účinná metoda. Je indikována u přesně
definované menší části nemocných s uzávěrem kmene mozkové cévy a těžkým klinickým

postižením. Řadě z nich se dá dnes pomoci.
Za polovinu tohoto roku máme přes 30 takto
léčených pacientů, za rok jich bude kolem
70, což odpovídá i číslům, která mají kvalitní
západní centra.
Představitelé kterých dalších oborů se
rovněž podílejí na činnosti centra?
Pracovišť, která se o ikty starají, je v naší fakultní nemocnici celá řada, je to týmová práce.
Významnou úlohu mají také internisté a kardiologové, protože kolem 30% mozkových příhod má příčinu kardioembolickou. Nemohli
bychom existovat bez laboratoří a rehabilitačních pracovníků. Chtěl bych vyzdvihnout práci
specializovaných lékařů a sester na naší JIP
Iktové jednotce. Velkou zásluhu má také Neurorehabilitační oddělení patřící pod Interní oddělení FN Bory. Nezastupitelnou roli mají rovněž anesteziologové z Kliniky anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny. Důležitá je
i pomoc Oddělení sociální péče FN, které pomáhá pacientům i jejich rodinám najít co nejlepší způsob péče o pacienta po jeho návratu
domů, případně zajistit následnou institucionální péči.
Jakou funkci hraje ve Vaší práci edukační
centrum pro ikty při neurologické klinice?
Edukační aktivity jsou rovněž naší prioritou.
Jako první v republice jsme vytvořili speciální
edukační centrum a děláme aktivity, které pomáhají pacientům a zvyšují odbornost lékařů
a sester. S každým nemocným jeho stav probíráme, seznamujeme ho s tím, jak se bude vyvíjet dál. Zároveň pořádáme řadu přednášek
a kurzů. Řadu let realizujeme akreditovaný kurz
„Ošetřovatelská péče o nemocné s cévní mozkovou příhodou, edukace a zapojení rodiny do
péče“ pro nelékaře, který nemá v republice
obdobu. V něm jsme vyškolili přes 400 sester
a rehabilitačních pracovníků.
(koř)
Fakultní nemocnice
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Ted’ už je dobře

Setkali jsme se s Matějem
Smetkou, vysokým, urostlým
mladíkem a s jeho sympatickou
maminkou Julií Dobešovou krátce
po pěti stech dnech od provedené
transplantace kostní dřeně na
terase jedné kavárny v plzeňských
sadech. Pohoda. Nad mraženou
kávou jsme vyprávěli o tom, jak
je to pohoda vymodlená. A také
o tom, jak výborní jsou lékaři
a sestry na oddělení dětské
hematoonkologie Dětské kliniky
FN Plzeň a jak nejen oni pomáhali.
Poprvé…

Matěj žil s rodiči a dvěma staršími bratry v Aši.
V roce 2002, když mu byly 4 roky, se zlá nemoc
objevila poprvé. Bolely ho nohy, narážel do zdí,
usínal ve školce. Uklouzl na ledě, s otřesem
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mozku se dostal do nemocnice v Chebu, kde
se zjistilo, že onemocněl akutní lymfoblastickou leukémií, a tak ho převezli na léčení do FN
v Plzni, kde podstupoval chemoterapie. Maminka za ním v časech hospitalizace chodila
každý den, v noci zůstávala na ubytovně FN na
Borech. Říkala svému synkovi, že jsou v kapačkách mrňaví policajti, a ti v jeho krvičce postřílejí
všechny nepřátele. Nebylo to však jednoduché.
„Chemoterapii zvládal s těžkými komplikacemi,
proto měl v první a ve druhé třídě individuální
studium. A i když mu lékaři povolili ve třetí třídě
nástup do školy, často stonal, protože měl špatnou imunitu. Sportovat s kamarády také nesměl, po kortikoidech, které bral, měl nadváhu
a děti mu to dávali znát,“ vzpomíná maminka.
Leukémii sice Matěj přemohl, ale problémům
ještě nebylo konec. Maminka se po 18 letech
rozvedla s otcem a se syny se přestěhovala na
Klatovsko. Tam poznala druhého manžela, za
kterým se odstěhovali do Železné Rudy.

Roky ubíhaly, Matěj volil povolání. Rozhodl
se, že se vyučí automechanikem, protože je
manuálně velmi zručný. V domě, kde bydleli
s maminčiným manželem, kterého bere za skutečného tátu, se rád podílel na každé chlapské
práci. Dědeček mu nakoupil frézu, vrtačku,
spoustu věcí si vyrobí. Hodně na sobě zapracoval, zhubnul, začal sportovat…

Podruhé…

Nastoupil do učení a bydlel v Plzni na internátě.
Cítil se dobře, určitou únavu připisoval dojíždění
na učiliště. Ale samořejmě stále musel docházet
na kontroly na dětském hematoonkologickém
oddělení. Měsíc předtím, než měla další kontrola
proběhnout, mu ale v Železné Rudě odebrali krev
a ukázalo se, že vůbec není v pořádku. „Takže se
musel okamžitě hospitalizovat na HOO a podstoupit lumbální punkci. Ukázalo se, že se mu po
jedenácti letech vrátila stejná nemoc,“ připomíná
si těžké chvíle Julie Dobešová.

Rodina z toho byla hodně špatná. A jak to
tak bývá, nezůstalo při jednom maléru. Železnorudský tatínek zůstal po operaci obou kyčlí
v invalidním důchodu.
Matěj nastoupil na chemoterapie. Zpočátku
se s mámou domluvil, že na oddělení zůstane
sám a ona za ním bude jezdit na návštěvy. „Po
chemoterapiích měl ale hodně těžké zažívací
problémy, velké bolesti hlavy, a tak jsem si zopakovala stejný scénář jako před lety - od rána do
noci jsem byla s Matějem na pokoji a jen na
pár hodin jsem odjela přespat na druhý konec
města na ubytovnu,“ vzpomíná maminka. V té
době přišla hodně neseriózním způsobem o práci.
Matěj byl hodně trpělivý pacient. Navíc to pro
něj nebylo cizí prostředí. „Pamatuji si, jak jsem
byl na dětské hematoonkologii jako malý kluk
a když jsem se po těch letech na oddělení vrátil,
tak jsem si spoustu vzpomínek vybavil, je tam takový hezký přístup k malým pacientům a jejich
rodičům,“ chválí Matěj.

Naděje…

Napjatě se čekalo na výsledky, jestli chemoterapie zabírá. Nemoc se ale tentokrát Matěje pustit
nechtěla. Bylo mu hodně špatně, měl vysoké
teploty, byl celý zešedlý. Později se dozvěděli, že měl sepsi. „Jednoho dne nám pan
doktor Tomáš Votava oznámil, že Matěj musí
na transplantaci kostní dřeně. A protože jsme
stoprocentně věřili, že transplantace pomůže,
vyloženě jsme se těšili a pořád vyzvídali, jestli už
se našel vhodný dárce,“ vzpomíná maminka.
V únoru Matěje hospitalizovali na Klinice
dětské hematologie a onkologie v motolské
nemocnici, kde podstoupil ještě zbytek chemoterapií a ozáření. Opět s ním byla maminka, kterou občas vystřídala babička, manžel za nimi
do Prahy jezdil a vozil čisté oblečení. Na rozdíl
od pokrevního otce se opravdu staral.

Teď je na místě malá vsuvka. Ještě když byl
Matěj v Plzni, jezdila na dětskou HOO známá modelka Vlaďka Řepková se svou nadací Vlaďka
dětem. „To byl první člověk, který nám nabídl finanční pomoc. Opravdu jsme na tom nebyli dobře. Já jsem přišla o práci, manžel byl v invalidním
důchodu a ještě se platily nemocniční poplatky,
já jsem platila ubytovnu. To jsem se rozbrečela.
Dodnes jsme v kontaktu,“ říká maminka.

Den D…

Transplantace proběhla 26. března 2013. Dozvěděli jsme se, že dárce je zdravý muž z Moravy,
který hodně sportuje. Všechny transplantační
znaky i krevní skupinu (vzácnou AB negativní)
měl shodnou s Matějovými. Matěj i maminka
by mu tak rádi poděkovali! „Vždyť mému synovi
zachránil život!“, neubrání se dojetí paní Julie.
Sestry zapojily vak a maminka plakala štěstím, když viděla, jak Matějovi pomalu kape štěp
s krvetvornými buňkami do žíly. „Měli jsme velkou radost, když se objevily první leukocyty, které postupně přibývaly a bylo jasné, že transplantovaná dřeň začíná fungovat. Zdaleka
ale nebylo dobře. Matěj měl boláky v puse, ale
se zaťatými pěstmi se snažil kousat. Pálily ho
nohy a dlaně, nemohl se postavit,“ vzpomíná
na těžké chvíle maminka. Jeho stav se však
pomalu, ale jistě zlepšoval.
Po 34 dnech odjeli domů do Železné Rudy.
Nakonec, když už se vše obracelo k dobrému, se
maminka sesypala. Aby ne, po tom všem, co se
synem prodělala.
V té době zažili příhodu, která ukázala, že
svět není zdaleka tak šedivý. „Bývalý manželův zaměstnavatel Robert Rödig má na vozíku
syna Davida, který je v oddíle hendikepovaných
hrajících ragby. Uspořádali v Plzni pro Matěje
mezinárodní turnaj Ragbymánia, a veškerý výtěžek věnovali Matějovi. Také webová stránka

Pepa.cz uspořádala pro Matěje sbírku, takže
si mohl pořídit fotoaparát a nějaké věci do dílny,“ dozvídám se.

Současnost…

Postupem času se Matěj dával dohromady
a maminka s ním. A došlo k další zásadní změně. Velký dům, ve kterém v Rudě žili, manželova maminka prodala, peníze rozdělila a rodina se přestěhovala do Plzně. „Manžel jezdí
jako řidič trolejbusu a já jsem nastoupila do
Domova pro osoby se zdravotním postižením
Nováček. Ta práce mne obrovsky naplňuje,“
svěřuje se Julie Dobešová.
A Matěj? V září nastoupil na Střední odbornou školu prof. Švejcara. Dělá si řidičský průkaz. A hledá nějaký prostor, kde by si udělal
dílnu. „Mě celou dobu léčby držela nad vodou
představa, že si udělám vlastní dílnu a začnu
pořádně dělat to, co mě baví. Mám v plánu si
na internetu založit kanál na You-Tube, kde lidé
uvidí, jak si různé věci navrhuji a v dílně dělám. K tomu využiji fotoaparát, který jsem si
pořídil za výtěžek z Ragbymánie. Zatím mám
věci ze staré dílny u dědy v Aši. Babička s dědou nám obrovsky pomáhali,“ zdůrazňuje Matěj. A se sklopenou hlavou přiznává: „Strašně
moc dlužím mámě, nebýt jí, nevím, jak bych
to zvládl…“
Je si vědomý, že mu nemoc dala hodně
do života. „Získal jsem spoustu zkušeností,
poznal jsem hodně lidí. V Plzni na HOO jsme
například poznali úžasnou rehabilitační sestřičku Pavlu Luhanovou. Ta mě hodně povzbuzovala. Třeba včera jsme spolu byli na
kolečkových bruslích. Špatně se to říká, ale
nemoc mi pomohla určit priority,“ říká Matěj
a není to fráze. A maminka dodává: „Můj vnitřní
pocit je, že se z Matěje stává dobrý člověk.“
(koř)

Kalendář nejen pro hezké vzpomínky
Vzpomínky dětí na pobyt v nemocnici nepatří přes všechnu snahu personálu k těm nejhezčím. Aby děti, které byly z různých důvodů
hospitalizované na Jednotce intenzivní péče
Dětské kliniky FN Plzeň, vzpomínaly na své
dětství co nejlépe, vytvořila skvělá parta mladých lidí, společně s Plzeňskými želvami a firmou High Security, projekt Vzpomínky na dětství. Vzpomínky známých tváří jsou zachycené
na fotografiích v uceleném kalendáři. Jeho snahou je napomoci k úsměvu vážně nemocných
hospitalizovaných dětí ve FN Plzeň a zároveň
prodejem kalendářů umožnit nákup speciálních elektricky polohovatelných dětských lůžek, která jsou maximálně přizpůsobena pacientům v kritickém stavu.
Myšlenku podpořily známé osobnosti z různých oborů. Herci, sportovci, moderátoři, modelky a tanečnice se na několik okamžiků vrátili do svého dětství a společně vytvořili kalendář

vzpomínek. Jsou mezi nimi herečka Veronika
Arichteva, moderní pětibojař David Svoboda,
moderátorka ČT Aneta Savarová, halová mistryně v běhu na 400 metrů překážek Denisa
Rosolová, fotbalista Vladimír Darida, herec Lukáš Langmajer, sportovní komentátor Jan Smetana, tanečnice Anet Antošová, herečka Lucie
Šteflová a další.
Projekt velmi potěšil ředitele FN Plzeň
MUDr. Václava Šimánka, Ph.D. „Jednotka
intenzivní a resuscitační péče Dětské kliniky je pracoviště, které poskytuje péči vážně
nemocným dětem s akutní problematikou,
chronicky nemocným dětem, které ze zdravotních důvodů nemohou být umístěny v domácím prostředí a malým pacientům, kteří
vyžadují dlouhodobou intenzivní péči. Toto
vybavení maximálně usnadní péči ošetřovatelskému personálu a zajistí větší komfort
pro hospitalizované děti,“ zdůraznil ředitel.

Zájemci o kalendář Vzpomínek na
dětství si jej mohou objednávat na www.
vzpominkynadetstvi.cz. Zahájení celého projektu bylo 19. září 2015 na slavnostní aukci
fotoobrazů v nově zrekonstruované kavárně
a restauraci hotelu Continental v Plzni.
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Lékaři, jak je neznáte

Kickbox
bych doporučil
každému

Box, kickbox. Většina čtenářů
těchto stránek nemá představu,
v čem se tyto sporty liší. Vnímají
jen upocenou mužskou postavu
v trenýrkách, chrániče úst, velké
rukavice a jedna rána za druhou.
I proto si lze jen těžko představit, že
tento sport provozuje mladý lékař.
Dobrovolně a s láskou. V rubrice
Lékaři, jak je neznáte, vám představujeme MUDr. Antonína Egerta,
vedoucího lékaře a zástupce
primáře Interního oddělení v borské
části FN Plzeň. 39letý sportovec,
otec dvou malých slečen a internista
s kardiologickým zaměřením je
velkým příznivcem mnoha sportů.

MUDr. Egert při tréninku
Pane doktore, můžete nám stručně představit kickbox?
Kickbox je bojový sport, ve kterém se zápasí
ve stoje, boj na zemi je zakázán. Jde v podstatě o box v kombinaci s technikami nohou
- kopy. Souboj probíhá zpravidla ve třech časově omezených kolech. Pokud jeden z protivníků upadne, zápas je přerušen, do doby než
zápasník vstane a je schopen pokračovat.
Není-li schopen pokračovat, je zápas ukončen KO. V případě, že oba bojovníci dokončí
všechna kola, rozhoduje bodové hodnocení
soupeřů rozhodčími.
Smyslem bojových sportů, tedy i kickboxu,
není získání objemu svalové hmoty. Bojový
sport vyžaduje kromě svalů také rychlost pohybu a sílu, a to nejen fyzickou, ale i mentální.
Jak jste se dostal zrovna k tomuto sportu?
Vždy jsem byl sportovec tělem a duší a bojové
sporty mne doprovázely již od mládí, i když spíše
jako doplněk k mému po řadu let sportu číslo
jedna, kterým byl fotbal. Během studií jsem hrál
fotbal jako dorostenec za Škodu Plzeň (předchůdkyni dnešní Viktorky), postupně za muže
i v dalších klubech. S postupující náročností
studia a následným nástupem do zaměstnání
lékaře s pohotovostními službami jsem byl postupně nucen hledat realizaci v jiných sportov-
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ních činnostech. Asi před 5 lety mě můj kamarád Tomáš Kubata (bývalý reprezentant v ČR
v kickboxu) navrhl, abych přišel na trénink
a vyzkoušel něco nového. Přesto, že jsem si v té
době myslel, že mám velmi dobrou fyzickou kondici, odcházel jsem z „lehkého“ tréninku nejistou
chůzí. Jsem od přírody soutěživý typ a mám rád
výzvy. Z této „malé“ výzvy se ale postupně vyvinula srdeční záležitost.
Jaké je vybavení kickboxerů, je to finančně náročný sport?
K tréninku začátečník zpočátku nepotřebuje,
kromě boxerských rukavic, žádnou mimořádnou
výbavu - stačí tričko a kraťasy. Postupně však výbava zahrnuje: chrániče na zuby, chrániče loktů,
kolen, holení, vhodný je i suspenzor a chránič
hlavy. Dále je dobré mít rashguard - speciální
elastické tričko, které udrží svaly v teple, odvádí
pot a je odolné proti mechanickému poškození.
Tréninky i zápasy probíhají „na boso“, takže finanční náročnost sportovní obuvi odpadá. Tím
výčet tréninkových pomůcek zdaleka nekončí.
Co Vám tento sport dal a vzal?
Během 5 let jsem výrazně zvýšil svoji fyzickou
kondici a odolnost. Kromě toho, že bojové sporty jsou obecně asi nejkomplexnější a nejnáročnější fyzickou aktivitou, pomáhají zvládat řadu

stresových situací, které jsou pro jiné sportovce
obtížně řešitelné. Díky bojovému umění je člověk schopen snadněji řešit krizovou situaci, jako
např. napadení na ulici, vyhrocenou verbální
komunikaci, ochránit sebe a své blízké v situacích, kdy je to nutné. A co mi vzal ? Těžká otázka.
Rozhodně mi vzal iluze o tom, že lidé, kteří jsou
vyznavači kontaktních bojových sportů, jako je
třeba kickbox, jsou hloupí, agresivní, bezohlední
atd. Často je to přesně naopak. Vzhledem k charakteru sportu, mému zaměstnání a přání mé
manželky, jsem se musel vzdát touhy po vítězství
v soutěžních zápasech. Kickbox, stejně jako další
plnokontaktní bojové sporty, s sebou nese zvýšené riziko zranění obou soupeřů. O to víc si však
užívám tréninku sparingu (tréninkový souboj
muže proti muži), kde rizika nejsou tak vysoká.
Jak kloubíte náročnou práci na interním
oddělení, tréninky kickboxu, dvě malé
dcerky a další možné sportovní aktivity?
Naše Interní oddělení má 2 stanice akutních
lůžek a 3 stanice LDN. Naší součástí je dále
oddělení soc. lůžek a nejnověji také nedávno vybudované, a po stránce personální i technické
výborně vybavené oddělení neurorehabilitace,
které je součástí komplexního cerebrovaskulárního centra naší nemocnice. Díky vysoce výkonnému gastroenterologickému centru jsme velmi

vyhledávaným pracovištěm. Obložnost našeho
pracoviště patří dlouhodobě v rámci FN k nejvyšším, denně prochází přes naše ambulance
kolem 150–200 pacientů. Chronicky bohužel
také naše pracoviště trpí nedostatkem lékařů.
Myslím, že tento výčet jasně ukazuje, že se já ani
mí kolegové skutečně nenudíme. Rodina a mé
dvě dcery jsou pro mě priorita, ale bez sportu si
život dokáži těžko představit. Ale musím přiznat,
že občas je to kloubení skutečně náročné.
Chtěl jste být lékařem od dětství?
Nepocházím z lékařské rodiny, ale vždy jsem
měl velmi blízko k přírodním vědám. Už jako
žák základní školy jsem jezdil na soutěže jako
mladý zdravotník, zajímal se o přírodopis, astronomii, fyziku a chemii. Při studiu na gymnáziu
jsem své myšlenky zpočátku směroval na práva, ale po maturitě zvítězila medicína. Z počátku
mě jako obor lákala ortopedie, ale interna zvítězila a od roku 2000, kdy jsme promoval, pracuji
na pracovišti pod vedením primáře Smetany.
Vraťme se ke kickboxu. Komu byste doporučil, aby si tento druh sportu vyzkoušel?
Snad každému. Když jsem před lety začal trénovat, podařilo se nám přesvědčit ke společnému
tréninku i dvě naše mladé lékařky. Byly v tréninku i ringu úžasné. Ale mateřství jim nastavilo jiné
priority a ke kickboxu se zatím nevrátily. Takže,
vřele doporučuji i ženám. Rád bych zmínil, že
pokud se v kickboxu používají ochranné prostředky a dodržují pravidla, nejde o výrazně nebezpečnější sport než kterýkoli jiný. Kickbox pro
mě představuje nadále sportovní výzvu, možná
větší, než když jsem s ním začínal. S postupujícím věkem jsem v tomto sportu nalezl více než
jen touhu vítězit. I díky němu jsem spokojený.
Mám báječnou rodinu, zajímavou práci v prima
kolektivu, chuť a sílu sportovat a motivaci se ve
všech směrech zlepšovat.
Všem lidem doporučuji sportovat a kickbox
v tomto směru rozhodně není krokem vedle. (lev)

Co nás
v nejbližší
době čeká?
1. 10. Otázky kolem rakoviny – od
15.30 proběhne v seminární místnosti
Onkologické a radioterapeutické kliniky
přednáška pro širokou veřejnost.
9. 10. Světový den duševního zdraví
Psychiatrická klinika, denní stacionář – ukázka relaxačních technik od 13 do 15 hodin.
Od 1. 11. Movember, měsíc knírů proti
rakovině prostaty. FN Plzeň tuto akci, která má zajistit zvýšení povědomí o nebezpečné chorobě a získat finanční prostředky na další výzkum a prevenci, podporuje
a pánové se opět mohou připojit tím, že
si nechají narůst knír.
14. 11. Den pro zdraví nejen pro diabetiky – v rámci Světového dne diabetiků proběhne od 10 do 16 hodin zajímavá
akce v prostorách restaurace Plaveckého
bazénu na Slovanech.

Významná
mezinárodní
konference
9. října 2015 bude v konferenčním centru Plzeňského pivovaru probíhat mezinárodní konference sesterské sekce Evropské společnosti
pro transplantace kostní dřeně (EBMT) EBMT
Nurses Group International Study Day 2015
se zaměřením na trendy v oblasti transplantací kostní dřeně dospělých i dětí, problematiku
dárcovství dřeně a aktuální doporučení v oblasti
ošetřovatelské péče s cíleným zaměřením na
oblast žilních katétrů, ochranné izolace imunitně
oslabených pacientů, péči o sliznice dutiny ústní
a mezinárodní možnosti edukace a spolupráce.
Záštitu nad konferencí převzalo vedení naší
nemocnice a akreditaci udělila kromě EBMT
také Česká asociace sester (ČAS). Pevně věříme, že program konference bude zajímavý
a přínosný nejen zdravotním sestrám, ale i lékařům. Kromě účastníků z ČR jsou zaregistrováni také hosté z Německa, Rakouska, Belgie,
Anglie, Nizozemí, Bulharska, Slovinska a Itálie.
Bližší informace o programu a registraci naleznete na http://www.ebmtngday2015.cz/
Za organizační výbor
doc. MUDr. Samuel Vokurka, PhD.

19. 11. Stop dekubitům – veřejnost se
seznámí s možnostmi léčení dekubitů
a jejich předcházení.
19. 11. NutritionDay – srovnávací mezinárodní projekt, na vybraných odděleních
FN Plzeň v nemocnici budou pacienti
odpovídat na otázky týkající se výživy.
Od 1. 12. Vánoční strom splněných
přání – letos se již potřetí rozsvítí na
webových stránkách FN Plzeň vánoční
stromeček. Kliknutím na tuto ikonku můžete vybrat konkrétní vánoční dárek pro
konkrétního pacienta, či oddělení a dát
všem naději, že Ježíšek nezapomíná ani
na takové místo, jakým je nemocnice.

Za dresy budou lůžka

Hokejisté HC Plzeň jsou dlouhodobými
sponzory FN Plzeň. Nedávno přišli s nápadem aukce svých dresů. Výtěžek 67 tisíc
korun věnují na nákup elektrických lůžek
pro děti hospitalizované na ortopedické
klinice. Významně tím usnadní hospitalizaci malým pacientům po úrazech.

Potrubní pošta oslavila první narozeniny
Už druhým rokem funguje v lochotínském areálu FN Plzeň potrubní pošta, která je využívaná především k přepravě biologických vzorků do laboratoří, léků, dokumentů či drobného
zdravotnického materiálu. Za dobu své existence prokázala, že mimo jiné významně zajišťuje lepší vstupní podmínky laboratorního vyšetření, zvyšuje bezpečnost zdravotní péče
a minimalizuje rizika pro pacienta.

...víte, že?
• Celý systém potrubní pošty je tvořen více než 3,2 kilometry potrubí a 76 stanicemi pro odeslání vzorků.
• Rychlost přepravy kapsle je 4-6 m/s, doba přepravy je tak řádově v jednotkách minut.
• Počet odeslaných vzorků denně: v pracovní dny průměrně 1000, maximum bylo 1350 vzorků.
• Doba dojezdu: 2 - 3 minuty

Fakultní nemocnice
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...víte, že?
Somatopedie – vědní obor, který se zabývá výchovou, vzděláváním a rozvojem osob nemocných, zdravotně znevýhodněných a zdravotně
postižených.

Úplně jiná škola
Prázdniny jsou již pár týdnů minulostí a malí i velcí
školáci mají opět napilno. O výuku nepřijdou ani ti,
které nemoc nebo úraz položily na nemocniční lůžko
FN Plzeň. Základní škola a Mateřská škola při této
nemocnici se navíc jako jediná v republice stará o děti,
které jsou i jinak zdravotně hendikepované, jedná se
o somatopedické zařízení. Od roku 2003 stojí v čele
tohoto zařízení ředitelka školy Mgr. Alice Kozáková.
Paní ředitelko, jak škola při FN funguje
a v čem se liší od jiných škol při zdravotnických zařízeních?
Tým školy působí jednak na všech klinikách FN
Plzeň, kde jsou hospitalizované děti. Navíc, oproti ostatním školám při fakultních nemocnicích
v České republice, byly postupně vytvořeny další významné typy pracovišť, které jsou umístěny
mimo areál nemocnice. Jedním z nich jsou autistické třídy (1.–9. roč.) pro děti s poruchami autistického spektra – vysoce funkční. Další součástí školy jsou zdravotní třídy (1.–5. roč.) pro děti
zdravotně znevýhodněné (tj. s různými nemocemi – astma, diabetes, epilepsie, kardiologická
onemocnění, po onkologických onemocněních
apod.) a zdravotně postižené (např. se specifickými poruchami učení – dyslexie, dysgrafie, dále
s hyperaktivitou atd.) Dalším pracovištěm jsou
psychiatrické třídy (1.–9. roč.) pro děti dlouhodobě psychicky nemocné. Součástí tohoto celku je
rovněž respirační mateřská škola pro zdravotně
oslabené děti, která působí v Mirošově. Více informací o škole je na www.skola-pri-fn-plzen.cz

navážeme na kmenovou školu, příp. používáme naše materiály. Po ukončení hospitalizace,
pokud trvá minimálně 10 vyučovacích dní, zasílá vyučující přes ředitelství školy osobní záznam
na kmenovou školu žáka, ve kterém je zapsáno
poslední probrané učivo v jednotlivých před-

Organizace vyučování přímo v objektech
klinik musí být velmi náročná. Popište, prosím, jak může vypadat normální školní den
malého pacienta, u kterého se například
předpokládá 14ti denní hospitalizace.
Výhodou je, když rodiče či náš pedagog zajistí
plán učiva z kmenové školy po dobu jeho hospitalizace, popřípadě rodiče dodají i učebnice
a pracovní sešity. V těchto materiálech plynule

Existují nějaké rozdíly mezi vyučováním
dětských pacientů na jednotlivých klinikách?
Obecně platí, že pacienti-žáci jsou vyučováni
na všech klinikách FN vždy podle aktuálního
zdravotního stavu. Výuka je samozřejmostí, ale
mnohem významnější je pozitivní ovlivňování
psychiky dětského pacienta, odpoutávání od
nemoci. Rozdíly jsou spíše praktického rázu.
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O vašich třídách se říká, že se z nich line
rodinná atmosféra. Máte jiné vyučovací
metody nebo zde hraje roli určitá dětská
diagnóza?
Ano, ti, se kterými spolupracuje naše škola, pozitivně hodnotí radostnou pracovní atmosféru na
všech pracovištích. Pochopitelně není zadarmo –
za pohodou stojí mnoho energie, zásadní je vytvořená koncepce školy. Podstatný je i výběr kvalitních zaměstnanců – roli hraje nejen vzdělání, ale
i osobnost. Jsme sehraný tým, a i když máme mnoho detašovaných pracovišť, jsme v intenzivním
kontaktu. Kolegyně mají při své práci určitý druh
volnosti (ve smyslu invence, přístupu k dětem).
Díky našemu zaměření máme jasné priority – ke
všem dětem empatii, laskavost a důslednost.
Víme, že děti naší školy jsou jiné nežli jejich
vrstevníci na běžných školách. Kolegyně vědomě pracují i na zdravém sebevědomí dětí,
které se ocitly v těžkých životních situacích vlivem nemoci, postižení nebo vztahových komplikací. Rodiče těší, že jejich děti chodí do školy
velice rády, a to je asi ta největší poklona, kterou náš tým může dostat.
Jakým způsobem zařazujete děti, pokud je
to žádoucí, do speciálních tříd?
Děti přijímáme z běžných ZŠ na základě doporučení odborného lékaře nebo poradenského za-

Z dopisu rodičů dítěte, které navštěvovalo
autistickou třídu ZŠ při FN Plzeň:

„ … syn trpěl defekací, při snaze mluvit měl křeče v obličeji. V autistické třídě vymizely neurotické
projevy, syn se rozmluvil, získal sebevědomí, motivaci na sobě pracovat. Musíme vyzdvihnout
vždy okamžité odborné řešení problémů. Poprvé v životě získal kamaráda-spolužáka, naučil se
vnímat jiné lidi, spolupracovat s nimi. Také synovo vzdělávání se výrazně zlepšilo, devátý ročník
byl ukončen s vyznamenáním. Přechod na střední školu zvládl naprosto bezproblémově, prospěchově i chováním patří mezi nejlepší a PAS (poruchy autistického spektra) potíže zminimalizoval
na úroveň laickým okolím nepostřehnutelnou. Přejeme vám hodně sil! Jste potřeba, děkujeme!“
mětech spolu s hodnocením, jež je součástí
celkového hodnocení na kmenové škole; zároveň pedagogům doporučujeme vhodný přístup
k dítěti po hospitalizaci.

řízení (PPP či SPC) kdykoliv je potřeba, tedy kdykoliv během celého školního roku. Na dětském
oddělení psychiatrické kliniky FN máme o všech
hospitalizovaných dětech-žácích pravidelně 1x
týdně porady s pedopsychiatry FN. Po hospitalizaci se děti buď vracejí na původní školu, anebo
si pozvu rodiče s dítětem, prostuduji různé lékařské a psychologické zprávy a na jejich základě
rozhodnu o přestupu dítěte do adekvátního typu
třídy; rozhodující je diagnóza a její závažnost. Po
absolvování naší školy mohou žáci na jakýkoliv
typ středních škol. Počet žáků se zvyšuje také
díky kvalitnější diagnostice i z poradenských zařízení, se kterými také úzce spolupracujeme.

Zájem o další vzdělávání
ve FN Plzeň je značný
Plzeňská fakultní nemocnice má více jak čtyři tisíce zaměstnanců, a to jak zdravotníků, tak pracovníků
v administrativních a technických profesích. Zhruba polovina z nich podstoupí nějaký druh vzdělávacích
aktivit, které poskytuje oddělení dalšího vzdělávání. Z informací vedoucí tohoto oddělení MUDr. Renaty Jirkové
je nabídka velmi široká.
Jaký je význam Vašeho oddělení?
Naším cílem je připravit posluchače na úspěšnou profesní dráhu v jimi zvoleném oboru, zvýšit nebo prohloubit jejich znalosti a dovednosti
v rámci celoživotního vzdělávání. Věnujeme se
také rozvoji jejich osobnosti, ale i prevenci syndromu vyhoření.
Kterým pracovníkům FN Plzeň zejména zajišťujete další vzdělávání?
Do první skupiny patří lékaři, zubní lékaři a farmaceuti. Druhá skupina jsou nelékařští pracovníci, přičemž se nejvíc věnujeme sestrám,
radiologickým asistentům, zdravotním laborantům, odborníkům v laboratorních metodách
a budoucím sanitářům a ošetřovatelům. Třetí
skupinu tvoří ostatní zaměstnanci, z nichž největší množství aktivit máme pro sekretářky,
asistentky. A pak jsou to technické profese,
pro které ve spolupráci s vedoucími pracovníky organizujeme technická školení.
Představme si, že jsem čerstvě odpromovaný lékař, nastoupila jsem na jednu z klinik FN Plzeň, co mne čeká?
Lékař, který je po promoci, získává na svém pracovišti školitele, který nad ním má dozor. Zváží
zařazení do specializačního oboru a referentky
oddělení dalšího vzdělávání mu se zařazením
pomáhají. Konečné zařazení pak probíhá na
Lékařské fakultě v UK Plzni. Lékaři pak s námi
spolupracují, oznamují nám, když se jim podařilo
ukončit kmen, tedy získat zkušenosti v základních
oborech. V dalších třech letech probíhá specializační průprava v daném oboru, který si mladý
lékař zvolil. Pokud potřebuje zajistit stáže, které
jsou mimo naši fakultní nemocnici, naše referentky mu je zprostředkují. Tito lékaři samozřejmě
procházejí i dalšími školeními jako jsou ta, která
organizujeme s personálním oddělením, instruktáží v kardiopulmonální resuscitaci, i vzdělávacími aktivitami, které vycházejí z jejich pracoviště.
A teď si představme, že jsem atestovaný,
specializovaný lékař, deset let po promoci.
Jaké mám možnosti, když se chci dál vzdělávat?
Existují nástavbové atestace, které jsou zaměřené na užší část oboru, a rovněž různé inovační
kurzy a další kurzy, ve kterých si lékaři prohlubují znalosti. Lékaři mají umožněné celoživotní

vé organizovali atestační zkoušky, máme třicet
úspěšných absolventů a budeme v této aktivitě
pokračovat. Zároveň se nám podařilo ve specializačním vzdělávání Intenzivní péče, které už
léta organizujeme pro sestry pracující na pracovištích s intenzivní péčí, získat pověření na
konání atestačních zkoušek. První proběhnou
v roce 2016.

Zaměsnankyně oddělení dalšího vzdělávání
vzdělávání, kde pak od České lékařské komory
mohou získat certifikát. V tom všem jsme jim
nápomocni.
Nelékařský zdravotnický personál má rovněž možnost se celoživotně vzdělávat?
Samozřejmě. Dnes vycházejí absolventi vyšší odborné školy s diplomem diplomovaný specialista
a z vysoké školy s titulem bakalář nebo magistr.
Podle toho, na jakém pracovišti začnou působit,
jsou postupně zařazováni do specializačního
vzdělávání. Mají i možnost se přihlašovat do našich certifikovaných kurzů, pro které získáváme
akreditace od ministerstva zdravotnictví a díky
nim získat zvláštní odbornou způsobilost v dané
činnosti. Všechny sestry se rovněž mohou vzdělávat na konferencích a seminářích, které pro ně
připravujeme.
Jaké další vzdělávání mohou volit administrativní pracovníci a pracovnice?
Snažíme se jim poskytnout semináře, eventuálně konference, které slouží ke zlepšování komunikace, ke zlepšování interpersonálních vztahů,
ke schopnosti řešení konfliktů, náročných situací, eventuálně jim pomáháme zlepšit jejich prezentační dovednosti. Mohou rovněž navštěvovat
kurzy počítačové gramotnosti. V letošním roce
jsme měli pěkný seminář, který byl zaměřený na
prevenci bolesti zad a budeme ho opakovat.
Jsou možnosti vzdělávání ve FN Plzeň v něčem výjimečné?
Naší pýchou je vzdělávání v oboru radiologický
asistent. Patříme k ojedinělým pracovištím v republice, která připravují specializační vzdělávání
pro radiologické asistenty ve všech odvětvích,
tedy v radiodiagnostice, nukleární medicíně,
radioterapii. V letošním roce jsme rovněž popr-

Co dalšího můžete nabídnout?
Pro technické profese se po dohodě s různými
pracovníky konají povinná školení, která absolvují a my pak podáváme hlášení na personální
oddělení.
Máme rovněž výuku anglického jazyka, různé inovační kurzy, školení v kardiopulmonální resuscitaci pro všechny zaměstnance FN,
včetně e-learningové výuky. Značný zájem je
o kurzy sebeobrany. Celou nabídku máme na
našich stránkách, jak na intranetu, tak internetu. Naši pracovníci se naučili tyto stránky
sledovat a přihlašují se.

Probíhající atestace specializačního vzdělávání
Čeho si nejvíce ceníte v práci Vašeho oddělení?
Toho, že se nám daří zachovávat osobní přístup k účastníkům vzdělávacích akcí. Dbáme
o kvalitní průběh teoretické i praktické výuky.
Vyučují kvalitní lektoři, přední odborníci ve
svém oboru. Posluchači mají kvalitní studijní
materiály v elektronické podobě. Těší nás, že
se nám daří získávat rezidenční místa dotovaná ministerstvem zdravotnictví jak pro lékaře,
tak nelékaře. Můžeme s klidným svědomím
konstatovat, že díky našim garantům, lektorům a školitelům významně přispíváme k vysoké kvalifikaci pracovníků FN Plzeň.
(koř)
Fakultní nemocnice
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Obět’ trestného činu
a zdravotnická péče

Prezidentka Kapky naděje Vendula Pizingerová na návštěvě dětské
hematoonkologie

Kapka naděje opět přijela s dary
Nadační fond Kapka naděje v polovině září předal velký dar od společnosti Beznoska s.r.o. a paní Martiny Čaplové, který putoval na ambulantní sálek dětského hematoonkologického oddělení. Slavnostního aktu se zúčastnila prezidentka a zakladatelka NF Kapka naděje
Vendula Pizingerová, ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
a přednosta dětské kliniky prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D., dále Martina Čaplová a zástupci společnosti BEZNOSKA s.r.o.
Dar v celkové hodnotě v hodnotě 297 528,- Kč představuje důležité
přístroje a předměty, které usnadní práci zaměstnancům kliniky, ale
především pomáhají k záchraně a uzdravení životů: stolek pro nástroje a stolek pro pacienty, kancelářské židle, taburet, transportní lůžko
EMERGO, monitor vitálních funkcí a infuzní křeslo. Za prostředky Martiny Čaplové byly zakoupeny držáky pro monitory na zeď.
„Léčba dětských pacientů bývá zpravidla velmi náročná a nákladná. Proto si velice vážíme veškeré pomoci, která pomáhá naší nemocnici. Díky daru Kapky naděje a dalších sponzorů můžeme efektivněji
pomoci více pacientům,“ poděkoval ředitel FN Plzeň MUDr. Václav
Šimánek, Ph.D.

Špuntomaty se osvědčují
44 barevných špuntomatů najdete
v lochotínském a borském areálu FN
Plzeň. Za dvacetikorunovou minci
vypadávají ze zásobníku průhledné
plastové kuličky s krásně barevnými
špunty do uší. Díky nim mohou pacienti dosáhnout tolik potřebného ticha
i tehdy, když to okolnosti neumožňují.
V době velkých rekonstrukcí v obou
areálech nemocnice si nápad špuntomatů získal oblibu velmi rychle
nejen u pacientů, ale i u personálu
celé nemocnice. „Na našem oddělení
Mgr. Lucie Čadová vrchní
v borské části nemocnice probíhala
sestra INTO
v posledních týdnech velká rekonstrukce stanice A, která byla spojená
s nepříjemným hlukem a špunty do uší byly pro mnohé pacienty vysvobozením. Ač jsem ze začátku na tuto myšlenku pohlížela trochu rezervovaně,
podle ohlasu pacientů musím uznat, že špuntomaty v nemocnici jsou velmi
oblíbené,“ pochvaluje vrchní sestra interního oddělení Mgr. Lucie Čadová.
Za umístěním špuntomatů v areálu nemocnice (jako jediné v západních
Čechách) jsou studenti vysokých škol, které inspirovala dobrá zkušenost
z knihoven v západní Evropě. Jejich nápad pak pomohla realizovat náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA.

Velká část obětí z nějakého důvodu váhá s oznámením trestného činu na
policii. Zdravotníci jsou tak často prvními, na koho se oběť se svým problémem obrací. Nemusí přijít bezprostředně po spáchání. To může také
znesnadňovat lékařům jejich práci,
protože je těžké určit příčinu poranění
či nemoci s odstupem času. První kontakt oběti s odborníkem má ale zásadní vliv na další zvládání traumatizující
situace. Necitlivý přístup zdravotnického personálu může vést ke znovuprožívání události trestného činu. Vracející se vzpomínky i pocity bezmoci
a nedostatečné podpory mohou být prožívány daleko hůře, než samotný
trestný čin. Naopak empatická komunikace může oběti pomoci v překonání traumatu i v rozhodování, zda se bezpráví vůbec začít bránit.
Kdo je vlastně obětí trestného činu? Podle zákona můžeme považovat
za oběť každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu.
Na to nemá vliv, zda byl pachatel zjištěn nebo odsouzen. Lékař ani sestra
tedy nejsou těmi, kdo hodnotí a posuzuje, zda je oběť skutečně obětí.
Specifická je situace obětí sexuálního a domácího násilí. Ve společnosti se často objevují názory jako: „Znásilnění probíhá formou přepadení. Oběť se v průběhu útoku vší silou brání. Znásilnění a domácí
násilí způsobuje vážné zdravotní poškození.“ Statistiky však ukazují, že
oběť v 90 % případů pachatele zná. A dokonce v polovině případů jde
o partnera oběti. Velká část obětí je během události natolik ochromena,
že není schopna se bránit. Většina znásilnění končí lehčími až středně
závažnými tělesnými zraněními, daleko závažnější je však poškození
psychické. Každá oběť se zvládá vyrovnávat s traumatem úplně jinak.
Někdo je schopen fungovat v běžném životě normálně, někdo vůbec.
Psychická újma nemusí odpovídat tomu, jak se oběť chová navenek.
Ani hloubka fyzických poranění nemusí odpovídat psychickému stavu.
Úloha zdravotníků, ať už lékařů či zdravotních sester, není snadná.
Je zapotřebí dávka empatie, pozornosti ve vnímání detailů, trpělivosti
s traumatizovanými pacienty, ale také znalosti důsledků trestných
činů. Profesionalita nespočívá jen v rutinním ošetření, ale i ve schopnosti obrátit se na další odborníky.
Za tým poradců Mgr. Simona Musilová,
Bílý kruh bezpečí, pobočka Plzeň

Každá kapka se počítá!
Nadační fond Kapka naděje spolupracuje s Fakultní nemocnicí
Plzeň na projektu O kapku lepší den. V lékárnách borského i lochotnínského areálu FN Plzeň může veřejnost svým zakoupením placky s názvem „O kapku lepší den“ přispět na velmi dobrou věc.
O kapku lepší den můžete i Vy udělat někomu jinému,
o kapku lepší den budete mít i Vy, když Vaše pomocná
ruka napomůže těm, kteří ji potřebují.
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