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2 Naše nemocnice 

Vážení přátelé,
blíží se Vánoce a  konec roku, čas, ve  kterém 
přemýšlíme o  tom, co se nám povedlo, co se 
kolem nás dělo a co nás čeká v dalším období. 

Pro mne samotného byl  letošní rok plný 
velkých změn. Tou největší změnou pro mne 
bylo samozřejmě jmenování do funkce ředite-
le FN Plzeň. Při svém nástupu jsem si vytyčil tři 
cíle: Uzdravený pacient, spokojení zaměstnan-
ci a ekonomicky stabilní a prosperující zdravot-

nické zařízení. Tato slova obsahují vše, co dobře fungující nemocnici 
vytváří. Aby se pacient mohl uzdravit, potřebuje dostat odpovída-
jící péči a služby, do kterých jasně zapadá spokojený zaměstnanec. 
A aby byl zaměstnanec spokojený, musí pracovat v přátelském a sta-
bilním prostředí s vidinou, že jeho dobrá práce bude oceněna nejen 
finančně, ale v neposlední řadě i  spokojeným pacientem. 

V době, kdy jsem nastoupil do funkce ředitele fakultní nemocnice,  
již bylo rozjeto mnoho velkých projektů, např. stavba nového parko-
vacího domu či rekonstrukce KARIM. Je mým cílem úspěšně dokon-
čit tyto projekty, které byly zahájeny předešlým vedením FN Plzeň.   

Rok 2015 bude rokem nové techniky, která přinese pacientům 
přesnější vyšetřovací metody. FN Plzeň bude první nemocnicí v ČR, 
která pořídí diagnostickou techniku PET/ MR v hodnotě 110 milionů 
korun. Pro zkvalitnění péče na Emergency je vypracován projekt ná-
kupu nového CT a MR (80 milionů korun) a pro borský areál se na jaře 
plánuje zprovoznění nové magnetické rezonance. 

Nejzásadnějším projektem, který usnadní celý chod FN, je plá-
novaná výstavba nového pavilonu chirurgických oborů a  z  méně 
finančně  náročných akcí bych rád zmínil otevření nového stacionáře 
pro seniory v areálu bývalé vojenské nemocnice.

Z předešlých řádků je zřejmé, že před sebou všichni máme mno-
ho velkých změn, které pozitivně ovlivní péči o naše pacienty. 

Děkuji Vám všem za každodenní práci a přeji Vám z celého srdce 
krásné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém roce.

                                                                              

Václav Šimánek, 
ředitel FN Plzeň

Milí přátelé,
mnozí z  nás říkají, jak ten čas utíká. Čím jsme 
starší, tím máme pocit, že ubíhá rychleji. Možná, 
že i Vy, když jste byli malí, jste se nemohli do-
čkat, až budete dospělí, těšili jste se, až budete 
sami rozhodovat o svém životě  a nebudete mít 
nad sebou tu pomyslnou rodičovskou ruku. 

Střih! Dětství uteklo, přišla dospělost, od-
povědnost, všední starosti, občas problémy se 
zdravím a najednou…. najednou si uvědomuje-

me, že ten život letí. Stále máme své nesplněné touhy, ale čím dál více 
vnímáme, jak je to nejčastěji používané přání při různých gratulacích:  
„Hodně zdraví!“ - pravdivé. 

Zdraví je ten největší luxus, kterého se nám dostává a FN Plzeň je tu 
proto, aby ho napomáhala vracet zpět do našich opotřebovaných těl. 

Blíží se konec roku 2014, který byl rokem velkých změn. I ve zdra-
votnictví všeobecně. Přestaly se platit regulační poplatky za  pobyt 
v nemocnici, od Nového roku nebudeme platit poplatky za návštěvu 
u ambulantních specialistů a v lékárnách. V naší Fakultní nemocnici Pl-
zeň, která je nejvyhledávanějším zdravotnickým zařízením v regionu, 
se uskutečnilo také mnoho nového ku prospěchu nemocných a jejích 
zaměstnanců.  

Říká se, že  naše společnost je apatická a lhostejná k druhým. Rozsví-
tili jsme na našich webových stránkách opět Vánoční strom splněných  
přání a já jsem si znovu ověřila, že to zdaleka není pravda. Od prvního 
dne, pondělí 1. 12., se ozdoby našeho webového stromu  začaly za-
plňovat a jsem moc ráda, že lidé kolem nás myslí nejen na nemocné 
děti, ale i na naše dlouhodobě ležící pacienty. Mám z toho opravdu 
velkou radost. Nemalým překvapením jsou okamžiky, kdy na Oddě-
lení pro komunikaci s veřejností přijde pán či paní s plnými taškami 
dárků (i bez registrace na našem stromečku) a předají vše s dovětkem, 
že přišli „jen tak“ a chtějí udělat radost komukoli.

 
Přeji nám všem ať jsme zdraví, a pokud onemocníme, ať se plzeň-

ská fakultní nemocnice s naší chorobou úspěšně popere!

S přáním krásných Vánoc  
a šťastného nového roku

Gabriela Levorová,
tisková mluvčí FN Plzeň

Akce MOVEMBER byla vidět a slyšet Shodou okolností právě na  závěr prvního stodenního ob-
dobí Václava Šimánka v  čele FN Plzeň proběhla celosvětová 
akce MOVEMBER. Jedná se o  významnou součást kampaně 
šířící osvětu o karcinomu prostaty, jehož každoroční nárůst je 
burcující. Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., tech-
nicko-provozní náměstek Ing.  František Řeřicha a  přednosta 
Urologické kliniky prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, se aktiv-
ně zapojili do této kampaně, celý měsíc listopad pěstovali knír 
a i tím iniciovali diskusi o problematice zdraví mužů.

Přednosta urologické kliniky Milan Hora z praxe dobře zná, 
že se o  problematice mužských urologických onemocnění 
málo hovoří. Proto velmi uvítal iniciativu tiskové mluvčí FN Pl-
zeň  Gabriely Levorové, aby se naše nemocnice rovněž k  akci 
Movember připojila. Na  důkaz své angažovanosti spolu s  ře-
ditelem Václavem Šimánkem a technicko-provozním náměst-
kem Františkem Řeřichou pěstoval knír. 

Lékař a  zakladatel nadace Muži proti rakovině Roman Za-
choval  vysvětluje hlavní myšlenku měsíčního růstu knírů:

Pokračování na straně 6
Z leva: náměstek ředitele František Řeřicha, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a přednos-
ta urologické kliniky Milan Hora  

Foto: dárky Vánočního stromu splněných přání
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Máte svého anděla? 

Páteční odpoledne 21. listopadu byla chod-
ba Dětské kliniky provoněná sladkými dobro-
tami a krásnou atmosférou. Občanské sdružení 
Vlaďka dětem, ve spolupráci s dětským hema-
tologicko-onkologickým oddělením, pozvalo 
děti, které prodělaly léčbu onemocnění krve, 
na společné umělecké setkání. 

Všechny děti dostaly plátno, barvy a  ma-
lovaly svého anděla, tak jak si ho představují.  
Některé dětské ruce malovaly andílky jako své 
maminky, sestřičky, i  sem tam nějaký tatínek 
dostal andělskou podobu. Všichni andělé měli 
zářivý úsměv, někteří velká křídla. 

Děti prožily krásné odpoledne a  výtvar-
ná andělská díla budou součástí internetové 
aukce, připravované občanským sdružením 
Vlaďka dětem, jejíž výtěžek bude putovat zpět 
nemocným dětem. 

Purpurové divadlo v Plzni

Každé desáté miminko na  celém světě se 
narodí předčasně. Rodičovská organizace Ne-
doklubko, která se nedonošeným dětem vě-
nuje, pořádá každoročně u příležitosti Světo-
vého dne předčasně narozených dětí (17.11.)
odbornou konferenci. Jedním z předsedají-
cích byl letos primář Neonatologického od-
dělení FN Plzeň doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. Vy-
stoupil s významnou přednáškou, stejně jako 
MUDr. Eva Dortová z této kliniky. K tomuto dni 
jsou nasvíceny v mnoha zemích světa některé 
známé budovy purpurovou barvou. Plzeň se 
připojila nasvícením Nového divadla. 

Kalendář plný zázraků

V rámci dlouhodobé spolupráce mezi Cen-
trem vývojové péče Neonatologického oddě-
lení FN Plzeň a  občanským sdružením Nedo-
klubko proběhlo fotografování dětí, které se 
na zdejším oddělení narodily předčasně. Na or-
ganizaci se podílely především maminky - paní 
Vlaďka Nejdlová a Veronika Hřebejková, za což 
jim patří velké poděkování. Fotografie budou 
součástí kalendáře pro rok 2015. 

Psycholožka Centra vývojové péče Ph.Dr.
Mgr.  Bc.  Lenka Frömlová popisuje atmosféru: 
„Fotografování se zúčastnilo celkem 12 před-
časně narozených dětí v  doprovodu rodičů 
a  troufám si říct, že jsme si při focení všichni 
užili hodně legrace. Vzpomínkou na tento den 
nám bude krásný kalendář plný malých před-
časně narozených zázraků.“ 

Viktoriáni pro nemocné děti

Velkou radost udělala plzeňská Viktorka ma-
lým pacientům Dětského oddělení Chirurgické 
kliniky FN Plzeň. Mezi děti zavítali zástupci ze 
Štruncových sadů v  čele s  kapitánem týmu 
Pavlem Horváthem. „Mám osobní zkušenost 
s  pobytem dítěte v  nemocnici, takže vím, jak 
pomalu zde pro ně čas utíká. Jakékoliv zpest-
ření je vítané a mám obrovskou radost, že jsem 
pomohl na tvářích dětí vykouzlit úsměv,“ svě-
řoval se devětatřicetiletý fotbalista.

Vedle drobných dárků v  podobě náramků, 
pastelek, plakátů nebo podepsaných kartiček 
viktoriánského kapitána přinesli zástupci šek 
na 33 tisíc korun.

Děti to Viktoriánům oplatily
Na  oplátku také děti z  chirurgické kliniky 

vytvořily pro fotbalisty dárky. Byly jim předány 
před posledním zápasem 10. kola Synot ligy 
a všechny děti, včetně malých slečen, slíbily, že 
budou držet palce při nedělním zápasu. Poda-
řilo se, FC Viktoria Plzeň porazila na domácím 
hřišti FK Teplice 1:0.  

Celá Fakultní nemocnice Plzeň přeje plzeň-
skému týmu hodně fotbalového štěstí a co nej-
více potřebného zdraví.

S nemocnými dětmi 
rádi tráví čas

Hokejisté HC Plzeň se stali patrony nemoc-
ných dětí a  pravidelně navštěvují pracoviště 
s  malými marody, kteří se na  ně velmi těší.  
A  tak není divu, že 3. prosince zavítala „hoke-
jová návštěva“ na ORL oddělení, kam přinesla 
malým pacientům ORL a  Urologické kliniky 
dárky a strávila společně jedno prosincové od-
poledne. Společné setkání je pro děti velkým 
zážitkem.

Čerti zas pobavili
Mikuláši, andělové a  čerti udělali radost 
dětem na  dětské klinice, dětské neurolo-
gii, ortopedii, chirurgii a  psychiatrii. Rolí 

pohádkových bytostí se 
již třetím rokem výbor-
ně zhostili studenti lé-
kařské fakulty - IFMSA. 

Strom splněných přání
Chcete-li udělat někomu 

nezištnou radost a přivodit 
mu hřejivý úsměv na tváři 

poté, co si díky Vám 
rozbalí svůj vánoční 

dárek, klikněte 
na Vánoční strom 
splněných přání.

http://www.fnplzen.cz/strom_prani_14.asp

Foto: kapitán hokejistů Ondřej Kratina a Nicholas 
Johnson s malou pacientkou

Foto: kapitán Viktoriánů Pavel Horváth s malými 
pacienty

Foto: ředitel FN Plzeň Václav Šimánek předává 
koláž obrázků od malých pacientů vlastníkovi 
klubu FC Viktoria Plzeň Tomáši Paclíkovi
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Dvacet let oddělení, 
které má zvuk u nás  
i ve světě
Když před dvěma desítkami let vzniklo odpojením od I. interní kliniky 
ve FN Plzeň samostatné Hematologicko-onkologické oddělení, 
jeho hlavní devizou bylo ohromné nadšení jeho pracovníků v čele 
s houževnatým, charizmatickým primářem Vladimírem Kozou, kteří chtěli 
ve svém oboru rychle dohnat vyspělé země. O přístrojové technice 
a léčivech, které v té době špičková zdravotnická pracoviště v tomto 
oboru měla, si mohli jen nechat zdát. Dnes už se za vybavení ani léky 
stydět nemusí a výsledky práce je postavily na roveň těm nejúspěšnějším 
obdobným centrům.

HOO má rozsáhlý program

Hematologicko-onkologické oddělení léčí 
z 90 % pacienty s hematoonkologickými malig-
nitami, část pacientů tvoří útlumy kostní dřeně 
a  jiná nemaligní hematologická onemocnění. 
Primární zaměření představuje kromě stan-
dardní léčby a  chemoterapie transplantační 
program. „Jsme v  České republice mezi centry 
pro dospělé pacienty centrum s  nejkomplexněj-
ším transplantačním programem. Zvládáme 
autologní i  alogenní transplantace, z  těch alo-
genních pak jejich kompletní spektrum, tedy 
příbuzenské, nepříbuzenské i  haploidentické 
transplantace. Kromě toho fungujeme jako kon-
zultační centrum pro všechna transplantační 
centra v republice, kdy jim pomáháme při výběru 
nejvhodnějšího nepříbuzného dárce pro pacien-
ta, který nemá vhodného dárce v  rodině.  Tam 
sloužíme prostřednictvím Českého národního re-
gistru dárců dřeně,“ říká primář HOO MUDr. Pa-
vel Jindra, Ph.D.

Oddělení je právě unikátní tím, že je propo-

jené a úzce spolupracuje jednak s Nadací pro 
transplantace kostní dřeně a jednak s ČNRDD, 
což je jeden z nejlepších a nejrenomovanějších 
registrů ve střední Evropě. Jako jeden z mála má 
prestižní mezinárodní certifikaci a  prostřednic-
tvím registru je zabezpečováno 60-70 % všech 
nepříbuzenských transplantací v celé republice. 

Centrum provádí ročně kolem 50-60 alo-
genních transplantací kostní dřeně, při kterých 
se dává dřeň od  dárce pacientovi a  prakticky 
stejný počet autologních transplantací, kdy se 
odebere pacientovi dřeň před výkonem a pak 
se mu vrátí. Jako jediné centrum v ČR a v post-
komunistických zemích má od roku 2008 mezi-
národní akreditaci JACIE, kterou již 2x obhájilo.

„V současnosti nalezneme dárce prakticky pro 
každého pacienta. V  případě, že pacient nemá 
vhodného shodného dárce v rodině, a současně 
má natolik vzácné znaky, že nelze ani v registrech 
najít dárce včas, využijeme dárce v rodině, který 
není úplně shodný (je haploidentický) a speciál-
ními postupy spočívajícími v  potlačení imunity 
dokážeme tuto neshodu překonat. Pro většinu 

pacientů by bez včasného provedení transplan-
tace byla šance na  uzdravení nulová“ dodává 
primář. 

Zázemí umožňuje jít stále kupředu
HOO patří k největším centrům svého dru-

hu v  České republice. „K   našim přednostem 
patří nejen to, že máme lůžkovou a ambulantní 
část, že si sami hledáme dárce, ale rovněž skuteč-
nost, že máme rozsáhlé laboratorní zázemí, které 
slouží jak buněčné terapii, tak diagnostice a sle-
dování chorob. Jsou to laboratoře morfologické, 
průtokově cytometrické, molekulárně genetické.  
Bez tohoto zázemí, ve kterém pracuje velká řada 
specialistů, by nebyl náš transplantační program 
možný,“ vyzdvihuje primář. 

Novým, velice atraktivním a perspektivním 
směrem, který se rozvíjí v HOO FN Plzeň v po-
sledních pěti-šesti letech, je využívání kmeno-
vých buněk. Umožňuje to nejmodernější la-
boratoř buněčné terapie, splňující nejpřísnější 
požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
(SÚKL). Primář upozorňuje, že zde využívají 
i vlastnosti dalších buněk, které lze izolovat či 
vykultivovat z  kostní dřeně. „Pracujeme v  sou-
časnosti s tzv. mezenchymálními buňkami, které 
umožňují lepší toleranci štěpu nepříbuzenské-
ho dárce pacientem a  mírní potransplantační 
komplikace. V  současnosti jsme jediným praco-
vištěm v  České republice, které má oficiální po-
volení SÚKL pro klinické hodnocení těchto buněk 
v rámci oficiální klinické studie a může je na roz-
díl od  většiny ostatních pracovišť vyrábět jako 
schválený léčebný přípravek.“ 

Druhý problém po  transplantaci kromě 
tolerance štěpu je relaps, kdy se nemoc vrátí. 
„V takových případech se věnujeme dalšímu smě-
ru buněčné terapie, a  to jsou takzvané NK buň-
ky, (tzv. ´přirození zabiječi´, z angl. natural killer 
cell), což jsou buňky, které by mohly při určitém 
podání po  transplantaci relapsu zabránit. Opět 
plánujeme zahájit klinické studie,“ informuje Pa-
vel Jindra.

V  laboratoři buněčné terapie se rovněž 
upravuje kostní dřeň dárce před tím, než je 
transplantována pacientovi. Slouží nejen HOO, 
ale i řadě dalších pracovišť ve FN Plzeň. „Začí-

V začátcích: patronka nadace Livia Klausová 
a primář Vladimír Koza

I slavní hokejisté před lety podpořili program transplantací kostní dřeně.
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Pro více než 90 % pacientů 
můžeme najít dárce včas

nají ji využívat i  chirurgové a  ortopedi, protože 
oblast takzvané regenerativní medicíny, jak se 
této buněčné terapii rovněž říká, je velice atrak-
tivní. Laboratoř čistých prostor, jak ji také nazý-
váme, je jediná v  plzeňské fakultní nemocnici, 
která naplňuje všechny požadavky SÚKL pro la-
boratoř buněčné terapie.“ 

Nejvzácnější dárek
Na  světové úrovni je rovněž separátor 

ve středisku dárců, kde se mimo jiné odebírají 
krevní destičky a krvetvorné buňky pro alogen-
ní a  autologní transplantace. A  samozřejmě 
transplantační jednotka intenzivní péče, kde 
pacienti leží v moderních jednolůžkových po-
kojích, přizpůsobených přísným podmínkám 
pro pacienty s oslabenou imunitou. 

V  době naší návštěvy HOO tu v  jednom 
z pokojů čekal na transplantaci kostní dřeně J. 
Č. z Rožmitálska. „Cítil jsem se dlouhodobě una-
vený, nezvládal jsem běžné věci, zadýchával jsem 
se. Na popud rodiny jsem se odhodlal jít k dokto-
ru a tam mi diagnostikovali akutní leukémii. A už 
to pokračovalo- převoz na  HOO, chemoterapie 
a teď to dospělo k transplantaci,“ prozrazuje pa-
cient. 

Primář Pavel Jindra se ho ptá na pocity před 
transplantací, kterou za  několik dní postoupí, 
(teď už ji má za sebou)a je rád, když se dozvídá, 
že se pacient nebojí. „Pan Č. má typ leukémie, 
kdy primárním postupem je pouhá chemotera-
pie a my v molekulárně-genetické laboratoři sle-
dujeme nemoc, jak reaguje. Zpočátku reagovala 
velice dobře, nicméně i po třech cyklech chemo-

kými dárci, což je více než v jiných postkomunis-
tických zemích.

Více než 90  % jeho dárců má kompletní vy-
šetření všech základních transplantačních (HLA) 
znaků a plně se vyrovná registrům srovnatelných 
vyspělých zemí. Medián věku dárců ČNRDD je 
37  let, což jej celosvětově řadí k  registrům s  nej-
mladší dárcovskou databází. 

Jsme přesvědčeni, že 50  000 dárců ČNRDD 
a  přímý přístup k  více než 24 milionům dárců 
celého světa rozhodně není málo, ani v meziná-
rodním kontextu. Především pro transplantační 
centra ČR a  jejich pacienty můžeme mít pozitiv-
ní zprávu, že pro více než 90 % z nich nalezneme 
včas optimálního dárce krvetvorných buněk. 
A to je z našeho pohledu velká věc. Na jejím po-
čátku byla jen vytrvale realizovaná myšlenka 

V září letošního roku dosáhl Český národní re-
gistr dárců dřeně (ČNRDD) 50 000 registrovaných 
dobrovolných dárců. Dosažení tohoto čísla je 
společný úspěch všech lidí po celé republice, kteří 
se od počátku na programu podíleli a byl by jis-
tě satisfakcí i pro zesnulého zakladatele registru 
– primáře MUDr.  Vladimíra Kozu. Připomeňme, 
že si registr doslova vyvzdoroval, že ho zakládal 
proti vůli tehdejšího Ministerstva zdravotnictví, 
které prosazovalo pouze registr jediný – zřízený 
v  pražském IKEM, kdežto aktivitu primáře Kozy 
vnímalo jako škodlivou a síly tříštící. Nyní, po 22 
letech, má ČNRDD 50  000  dárců, zatímco onen 
státem podporovaný registr jich má sotva polovi-
nu. Chyba se nestala. Díky zdravé konkurenci při 
existenci dvou registrů mohou česká transplan-
tační centra dnes hledat mezi více než 70 000 čes-

jednoho člověka, kterou do  nynější podoby roz-
vinulo systematické úsilí desítek profesionálních 
a dobrovolných spolupracovníků. Jim a každému 
z oněch 50 000 dárců patří velký dík!

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D., vedoucí lékař 
ČNRDD, primář Hematologicko-onkologického 

oddělení FN Plzeň

terapie byly citlivými molekulárními metodika-
mi v kostní dřeni nadále detekovatelné původní 
blasty, které by mohly způsobit po nějakém čase 
návrat (relaps) nemoci. Vzhledem k tomu, že pa-
cient má sestru se shodnými transplantačními 
znaky, usoudili jsme, že bude bezpečnější, když 
transplantaci provedeme. Měla by pacienta zcela 
uzdravit a  doufáme, že mu za  nějaký čas zbyde 
jen vzpomínka, že léto, podzim a část zimy roku 
2014 strávil převážně na  HOO.“ Protože je to 
před Vánoci, dostal nejvzácnější dárek.

Všichni touží po „Obláčku“
Zatímco nahlédnutí do laboratoře buněčné 

terapie, separátoru a  transplantační JIP přiná-
ší obdiv, lítost znamená návštěva ambulance 
HOO. „Ambulance je část oddělení, kterou ne-
zbytně potřebujeme rozšířit, protože je naprosto 
nevyhovující. Přichází sem až 70 pacientů denně, 
po ránu stojí fronty na chodbu. V nedostatečných 
prostorách probíhají chemoterapie, odběry, dě-
lají se nejrůznější zákroky, jsou tu denní lůžka. 
S pacienty potřebujeme v klidu mluvit a to je pro-
středím rovněž ztížené,“ stýská si primář.    

Problematické je rovněž rozdělení pracovišť 
oddělení do několika poschodí, dokonce i bu-
dov. To všechno by měl vyřešit „Obláček“, nové 
transplantační zázemí postavené nad osmým 
patrem budovy B v  lochotínském areálu (nad 
částí standardních lůžek), kde budou nové am-
bulance a zároveň zázemí laboratoří a Českého 
národního registru dárců dřeně (ČNRDD). 

Projekt, který vypracovala londýnská kan-
celář světoznámé architektky českého původu 
Evy Jiřičné, má již značnou naději na realizaci. 
Bude to naplnění snu dnes již nežijícího pri-
máře Kozy, který myšlenku inicioval. Je ne-
zbytné v  této souvislosti zdůraznit, že stavba 
bude financována z  peněz ČNRDD a  Nadace 
a  po  svém dokončení se stane majetkem Fa-
kultní nemocnice Plzeň.

Přes kapacitní problémy srovnávat mož-
nosti oddělení v  době před dvěma desetile-
tími a  dneškem je prakticky nemožné. „To je 
úplně jiná medicína. Pominu nekončící a  stále 

tlačící tlak regulativy, akreditací, certifikací 
a bezpečnosti, to naši práci samozřejmě kompli-
kuje. Ale způsob léčby je zcela odlišný. Máme cí-
lené léky na cílené postupy. Například leukémie 
byla rozdělena na řadu různých typů a  každý 
z nich léčíme jinak, specifickými léky a to samé 
u  hematologických malignit. Stejná je (aspoň 
doufám) pouze péče o pacienta a respekt a úcta 
k němu,“ potvrzuje Pavel Jindra a přiznává, že 
i za tím je dlouhodobé působení a práce pri-
máře Kozy. 

„Nikdy se neléčila jen pouhá nemoc, ale 
konkrétní pacient s leukémií. Lékař byl vnímán 
tak, že mu nevšední práce přináší uspokoje-
ní, určité nemateriální bonusy. A  doufám, že 
v tom pokračujeme, že jsme za těch dvacet let, 
co jsme dělali s primářem Kozou, někdo kratší 
dobu, někdo delší, tento postoj od něj získali, 
vstřebali ho a budeme v tom pokračovat dál,“ 
uzavírá jeho nástupce, Pavel Jindra.

                                                                                                        (koř)

Foto: transplantace kostní dřeně v 90. letech ...

... a transplantace kostní dřeně dnes 

Foto: primář Pavel Jindra s dárcem kostní dřeně 
Michalem Vrabcem

Z laboratoře buněčné terapie
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Mám radost, jak se 
náš transplantační 
program rozvíjí

Pohled na  začátky programu transplanta-
cí kostní dřeně ve FN Plzeň nás stále naplňu-
je pocitem pokory, úžasu a  vděčnosti všem, 
kteří se o  rozvoj tohoto programu zasloužili. 
Doba po listopadu 1989 byla plná nadějí, elá-
nu, upřímné snahy udělat něco lepšího, rychle 
dohnat lékaře na západ od nás, kteří díky zcela 
jiným podmínkám byli v našem oboru napřed. 
Již tehdy jsme léčili těžce nemocné lidi, z nichž 
mnozí potřebovali k  uzdravení transplantaci 
kostní dřeně. Bohužel neměli dárce. Umírali 
zbytečně. 

Plzeňská hematoonkologie měla štěs-
tí na  mimořádnou vůdčí osobnost. Primář 
Vladimír Koza byl vizionář, který dokázal své 
myšlenky prosadit a nadchnout jimi nejen své 
spolupracovníky, ale spoustu dalších. Nebál 
se. V roce 1991 prosadil, že jsme u nás zahájili 
jako druzí v republice program příbuzenských 
transplantaci kostní dřeně, protože v  Pra-
ze- v  Ústavu hematologie a  krevní transfuze 
byly příliš dlouhé čekací doby, pacientů, kteří 
transplantaci ke svému uzdravení potřebovali, 
bylo moc a ne každý měl šanci výkonu se vů-
bec dočkat. První naší pacientkou byla Jana, 
dřeň jí věnovala sestra a  dodnes spokojeně 
žije. Ovšem, tři čtvrtiny nemocných vhodného 
dárce v  rodině neměly a  najít prostředky, jak 
vycestovat do  zahraničí a  podstoupit nepří-
buzenskou transplantaci v cizině, bylo nad síly 
systému i  jednotlivce. Probíhaly finanční sbír-
ky na jednotlivé nemocné, to ale nemohla být 
cesta do budoucna.

Věděli jsme, že v  zahraničí se už skoro dvě 
desítky let rozvíjejí registry dobrovolných dár-
ců kostní dřeně. Měli jsme k dispozici literaturu, 
která se problematikou nepříbuzenských trans-
plantací zabývala. A  tehdy primář Koza přišel 
s  revoluční myšlenkou, že registr dárců kostní 
dřeně vytvoříme v Plzni, vlastními silami, dokon-
ce bez požehnání z  ministerstva zdravotnictví, 
které pro jeho vizi nenašlo pochopení. A proto-
že bylo potřeba projekt pokrýt finančně, primář 
Koza navrhl založit nadaci, která bude program 
dárcovství dřeně financovat z nestátních peněz. 
U zrodu této nadace bylo pár lékařů z odděle-
ní, ale především řada rodin nemocných, pro 
něž bylo třeba najít pomoc. Na  jaře 1992 byla 

Dráček přiletěl za dětmi
Redakce časopisu Dráček, který je plný 

zajímavého čtení, luštění, výtvarných ná-
padů a  inspirací, přivezla 500 ks výtisků 
pro malé nemocné pacienty zdarma. Od-
vrací se od  agresivních dětských ilustrací 
spojených se světem počítačových her 
a  tvůrci časopisu dávají přednost „čitel-
ným“ reálným obrázkům.

Kreativní časopis pro předškoláky, ško-
láčky a  jejich kreativní rodiče bude k dis-
pozici v  čekárnách, kde zpříjemní chvíle 
čekání a  na  dětských odděleních bude 
rozdáván za „statečnost“. Redakce nabídla 
naší nemocnici další spolupráci. 

FN Plzeň redakci Dráčku děkuje
a přeje hodně malých čtenářů.

založena Nadace pro transplantace kostní dře-
ně a vytvořena první správní rada, v září pak – 
v  rámci nadace - registr dárců dřeně spojením 
prvních sedmi dárcovských center v  Českých 
Budějovicích, Hradci Králové, v Mostě, Olomou-
ci, Ostravě, Plzni a v Ústí nad Labem, schopných 
v  té době vyšetřovat tkáňové znaky HLA. Až 
od r. 1999 se Český národní registr dárců dřeně 
(ČNRDD) oddělil od  nadace kvůli přijetí nové-
ho nadačního zákona, Obě organizace však dál 
úzce spolupracují.

Od  samého začátku pomáhaly při náboru 
dárců a  při získávání finančních prostředků 
stovky a tisíce nadšenců. Postupně se celá or-
ganizace posouvala k profesionalitě. Dárců při-
bývalo, díky finančním prostředkům bylo mož-
né zkvalitnit typizace tkáňových znaků dárců, 
registr se napojil na  mezinárodní síť registrů 
BMDW (Bone Marrow Donor Worldwide).

První nepříbuzenskou transplantaci s dření 
české dárkyně jsme mohli v  Plzni provést už 
za  necelý rok po  vzniku registru, v  roce 1993. 
Student medicíny Zdeněk transplantovanou 
dřeň přijal a žil s ní nadějně víc než rok, než jeho 
osud zmařila komplikovaná infekce, jíž tehdejší 
medicína nedokázala čelit. Další transplantace, 
již definitivně úspěšné, ale brzy následovaly.  

Byla to a stále je krásná práce. Jsem vděčná, 
že jsem kdysi dostala příležitost se jí zúčastnit. 
Nejen já, ale spousta dalších lidí na ní nechala 
svoje srdce. Jsem šťastná, že myšlenka pokra-
čuje dál, že bude pokračovat i po nás, že se pro 
její další rozvoj našli plnohodnotní nástupci. 
Z toho by měl pan primář Koza největší radost. 

MUDr. Mája Švojgrová 

Rok 2005: Mája Švojgrová a Vladimír Koza přebí-
rají první akreditaci ČNRDD.

Rekonstrukce KARIM
Upozornění pro příbuzné nemocných 
léčených na lůžkové části KARIM:

Na lůžkové části kliniky anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) 
byla zahájena 150 dnů trvající kompletní 
rekonstrukce. Lůžková část se během re-
konstrukce nachází v náhradním prostoru 
JIP KOTPÚ. Vedení KARIM prosí všechny 
příbuzné pacientů léčených na  lůžkové 
části o  pochopení zhoršených podmínek 
pro poskytování informací o  nemocných 
a při jejich návštěvách.

Akce MOVEMBER 
byla vidět a slyšet 

„Čím hůř muži vypadají, tím lépe pro osvětu. 
Uvědomujeme si, že „řešit věci včas“ je u  věkové 
skupiny ohrožených (40+) to nejdůležitější a  zá-
roveň často opomíjené. Proto jim to chceme při-
pomínat. V  Česku je každý rok objeveno až 6000 
nových případů rakoviny prostaty a varlat.“  

Přitom je-li nádor diagnostikován v časném 
stadiu, kdy je lokalizovaný pouze na samotnou 
prostatu, je operací nebo ozářením zcela vylé-
čitelný. „V dobře vybraných případech, kdy je ná-
dor málo agresivní, je možné dokonce pacienta 
pouze sledovat s tím, že bude zahájena radikální 
léčba, když bude nádor růst, změní své charak-
teristiky, nebo když si pacient bude léčbu přát,“ 
potvrzuje MUDr. Ivan Trávníček z  Urologické 
kliniky FN Plzeň. 

Pokrok si našel cestu i do vyšetřování nádorů 
prostaty a varlat. Před čtyřmi lety přišel náměs-
tek ředitele FN a vedoucí Laboratoře imunoche-
mické diagnostiky prof. MUDr. Ondřej Topolčan, 
CSc. za  přednostou  urologické kliniky prof. 
MUDr. Milanem Horou, Ph.D., MBA s plánem, že 
by měli měřit nejen nádorový marker prostaty 
PSA, ale i  takzvaný index zdravé prostaty PSI. 
„Přiznám se, že jsem se na tuto možnost díval zpo-
čátku shovívavě. Podařilo se však v úzké spoluprá-

ci mezi urologickou klinikou a  imunoanalytickou 
laboratoří vyšetřit 600 osob, což je v  současnosti 
největší soubor v  Evropě. Ukázalo se přitom, že 
index zdravé prostaty (PSI) umožňuje cílený a indi-
viduální přístup k nemocnému. Na jedné straně při 
nízkém indexu ušetří nemocného od biopsie pro-
staty, když není bezpodmínečně nutná (bude se 
jednat o 25 % dosud prováděných biopsii) a nao-
pak při vysokém indexu, kde je nádor zcela zřejmý 
a kde biopsii a další terapeutický postup je nutno 
výrazně urychlit,“ říká přednosta Hora. Stanove-
ní indexu není dosud propláceno zdravotními 
pojišťovnami, ale ve  FN je prováděno u  všech 
nemocných, kteří toto vyšetření potřebují a  je 
financováno z institucionálního výzkumu.  

Pokračování ze strany 2
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Bc. Dana Špidlenová,  
vrchní sestra NEON

1. Pro mě jsou Váno-
ce nejkrásnější svátky 
v roce. Mám dojem, že 
lidé jsou v tomto obdo-
bí k  sobě příjemnější, 
touha pomoci druhé-
mu ať slovem nebo 
skutkem je z  celého 
roku nejvíce patrná.

2. Ač si každý rok tak kolem dvacátého 
prosince říkám, že příští rok budu dárky 
kupovat už od podzimu, je to stále stejné 
– nakupuji na poslední chvíli. V  časovém 
tlaku mám více nápadů a hlavně není čas 
moc přemýšlet o vhodnosti a praktičnosti.

3. Vánoční stůl je pro mne tradice s rybí 
polévkou, bramborovým salátem, kap-
rem, vánočním cukrovím, větvičkami jmelí 
a svíčkami. A samozřejmě nesmí chybět Ti, 
které mám ráda.

9. prosince 2014 proběhla speciální 
klauniáda pro zdravotní sestřičky 
a lékaře jako poděkování za jejich 

spolupráci.
Pokud chcete podpořit zdra-

votní klauny, aby i 
oni mohli nadá-

le podporovat 
naše malé pa-
cienty, můžete 
přispět na sbír-
kový účet.

DĚKUJEME!

Zdravotní klauni navštěvují dětské 
pacienty ve FN Plzeň každý týden vždy 
v pondělí a ve čtvrtek, v roce 2014 
se zde uskutečnilo téměř 
100 zdravotních klauniád. 
Cílem těchto návštěv je 
přinést pozitivní ener-
gii na oddělení  a tím 
podporovat  větší psy-
chickou pohodu, kte-
rá pomáhá  k uzdra-
vení.

1. Co pro Vás znamenají Vánoce? 
2.  Nakupujete dárky s předstihem nebo  

na poslední chvíli? 
3. Co na Vašem vánočním stole nesmí chybět?

Vánoční anketa 
FN Plzeň

Bc. Eva Bystřická, vrchní sestra, 
Hematologicko-onkologické 

oddělení
1. Vánoce mám moc 

ráda. Znamenají pro 
mě určité zastavení, 
pohodu a  hodně ra-
dosti. Zatím se daří, že 
jsou doma všechny děti 
i s vnoučaty, což se nám 
tak často nepovede. 

I když mě čeká spousta práce, moc se těším.
2. Kupovat dárky s  předstihem se mi 

povede opravdu málokdy a když náhodou 
něco koupím, musím se hodně přemáhat, 
abych to dotyčnému hned nedala.

3. Náš vánoční stůl je tradiční, zákla-
dem je cukroví, vánočka, salát,  kapr a sa-
mozřejmě řízečky. No zlaté prasátko jsme 
dlouho neviděli.

Hana Kasalová,  
vrchní laborantka, Šiklův ústav 
patologie

1. Svátky návštěv, 
rozzářených očí vnou-
čat z dárků, ochutnávek 
různých dobrot a  bo-
hužel také přejídání.

2. Nakupuji i  zaba-
luji dárky s předstihem.

3. U nás jsou to rybí 
a kuřecí řízky, brambo-
rový salát.

Bc. Ingrid Ťupová,
vrchní sestra, Stomatologická 
klinika

1. Nejprve shon 
a poté pohodu.

2. Na poslední chvíli, 
když nakoupím včas, tak 
na to někdy zapomenu. 

3. Šupinatý kapr, 
protože šupiny jsou 
pro štěstí v dalším roce, 
s  bramborovým salá-
tem.

Mgr. Jaromír Doležal,
vrchní všeobecný ošetřovatel, 
Geriatrické oddělení

1. Vánoce... to je   
klid, pohoda, ale také 
hromada jídla - hned 
o Vánocích přemýšlím, 
jak to v  lednu shodím 
:-), a také  čas  na setká-
ní s  rodinou i  přáteli, 
včetně pravidelné ná-
vštěvy psího útulku.

2. Dárky nakupuji v předstihu, zpravidla 
na  dovolené, promýšlím, co komu daruji, 
ale často to skončí nákupem toho, co mě 
"cvrnkne do nosu" :-)

3. Na našem vánočním stole nesmí chy-
bět losos. Ačkoliv jím všechny možné ryby 
včetně mořských "potvor", tak kapr tedy 
neee. Láhev dobrého španělského červe-
ného a samozřejmě Bohemia Sekt.

Bc. Drahomíra Loužecká,
vrchní sestra, Centrální  

sterilizace
1.  Vánoce, to je pro 

mne hlavně období, 
kdy se setkává celá 
rodina a  blízcí přátelé.
Vánoce jsou pro mne 
tím nejhezčím svát-
kem v  roce. Všude je 
naklizeno, nazdobe-

no a  mám pocit, že v  tomto období mají 
k sobě lidé blíž a jsou milí a vstřícní.

2. Nejlépe se mi nakupovaly dárky 
v  době, kdy byl můj, dnes už 26letý, syn 
malý. Jeho rozzářené oči byly pro mne tím 
nejhezčím vánočním dárkem. V  dnešní 
době se ale také snažím vymýšlet překva-
pení a dárky kupuji s předstihem.

3. Vánoční stůl musím mít nachysta-
ný nejen pro potěchu mlsných jazýčků, 
ale také pro potěchu oka. Nesmí na něm 
chybět vazba květin s vánočním motivem 
a svíčkami. Štědrovečerní menu je složeno 
asi jako ve většině domácností z brambo-
rového salátu a  ryby. Šupiny z  kapra má 
každý uložené pod svým talířem, to aby 
v  nadcházejícím roce nestrádal finančně. 
Dále na stole nechybí domácí cukroví, jab-
lečný závin, ořechy a dobré víno.

www.zdravotniklaun.cz 
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Příběh jedné nedonošené holčičky
První dny života už strávily na Neonatologickém oddělení FN 
Plzeň, ty zdravé brzy odcházejí se svými maminkami domů. 
Předčasně narozené tady často tráví řadu měsíců. Velkou 
radost mají pracovníci NEON když jim život napíše takové 
příběhy, jaký je ten následující:

Maminka Marcela
V  září 1991 se nám narodil syn Jakub. 

Těhotenství i  porod byl bezproblémový. 
Jakub rostl, čas plynul a mým dalším přá-
ním bylo mít druhé dítě - holčičku. Čím 
více jsem však po  holčičce toužila, tím 
méně se mi dařilo otěhotnět. Postupem 
času jsem začala být zoufalá, až jsem se 
nakonec smířila s  tím, že druhé dítě mít 
nebudeme. A  protože, jak je známo, psy-
chika hraje velkou roli, jakmile jsem na to 
přestala myslet, podařilo se mi otěhotnět. 

Bohužel, mé těhotenství bylo od začát-
ku problémové. Byla jsem velmi unavená, 
neustále mi bylo zle, musela jsem hodně 
odpočívat. V 5. měsíci jsem začala krvácet 
a  proto jsem byla hospitalizována v  su-
šické nemocnici. Během vyšetření lékaři 
zjistili špatně fungující placentu, plod byl 
špatně vyživovaný. Lékaři mi sdělili, že bo-
hužel hrozí potrat. V nemocnici jsem leže-
la asi sedm týdnů, kdy mě lékaři sledovali, 
kontrolovali a  čekalo se, co bude dál. Kr-
vácení se však stupňovalo, o Velikonočním 
pondělí jsem začala mít slabé bolesti, ale 
bála jsem se to říct. Ve čtvrtek 16. dubna 
1998 se však bolesti vystupňovaly, a  tak 
jsem musela s pravdou ven. Lékař mě vzal 
na  vyšetření a  rozhodl, že budu převeze-
na do  Plzně, jelikož se schyluje k  porodu 
a v Sušici neměli potřebné vybavení.

Po  převozu na  Gynekologicko-porod-
nickou kliniku, která tehdy byla na Slova-
nech, jsem začala silně krvácet, a byla jsem 
na pokraji sil. V několika okamžicích lékaři 
rozhodli, že nezbývá moc času, že jsem 
ohrožena na životě. Zavolali anesteziologa 
a převezli mě na sál, rodila jsem císařským 
řezem. Jelikož porod probíhal ve  26. týd-
nu těhotenství, miminko se drželo v horní 
části břicha. Proto bylo pro lékaře složité 
dítě vyprostit. 

Nicole přišla na  svět ve  14:30 hodin. 
Na to, aby mi mé dítě po porodu ukázali, 
nebyl čas. Šlo o vteřiny, museli ji zaintubo-
vat a  převézt na  Neonatologii na  Borech. 
Když jsem svoji dceru šestý den po  po-
rodu prvně uviděla, byl to pro mne šok. 
Byla samá hadička, oteklá a s podlitinami 
po celém těle. Špatně dýchala, proto mu-
sela být na kyslíku. Protože dcera netrávila 
mateřské mléko, byla na kuřecí výživě, ne-
mohla jsem s ní tedy na oddělení být. 

Denně jsme do  nemocnice volali. Ně-
kdy byly zprávy příznivé, někdy horší. Pro-
dělala krvácení do  mozku, různé infekce, 
otravu krve, nebylo to vůbec jednoduché. 
Z počátku lékaři nedokázali s  jistotou říci 
ani to, jestli dcera přežije. Byl to zvláštní 
pocit, neumím to nijak vysvětlit, ale po ce-
lou dobu těhotenství jsem byla přesvěd-
čena o tom, že to bude holčička a přes veš-
keré potíže jsem nepřestala věřit, že vše 
bude v naprostém pořádku a dcera bude 
zdravá. Představovala jsem si ji, jak roste, 
dělá pokroky, zlobí, běhá v culíčkách...

Dvakrát týdně jsme za ní jezdili na ná-
vštěvy, sestřička nám dceru vždy vynda-
la z  inkubátoru, mohli jsme si ji chovat, 
mluvit na  ni, byl to úžasný pocit. Byla to 
statečná bojovnice, brzy byla i  bez kyslí-
ku. Postupem času se vše začalo obracet 
k lepšímu. Začátkem července už byla Ni-
cole v  postýlce, zdravotní prognózy byly 
čím dál více optimistické. Bohužel však 
mateřské mléko stále netrávila a dnes nejí 
jak mléčné výrobky, tak žádná sladká jídla, 
snad občas kromě lívanců a palačinek.

Konečně, 27. 7. nadešel čas propuštění 
Nicole z nemocnice. Všichni jsme byli šťastní.  

Krátce po  propuštění z  neonatologie 
jsme však zjistili, že má Nicole pupeční 
kýlu, takže se do plzeňské nemocnice mu-
sela vrátit. Přestože to nebylo jednoduché, 
i  to překonala. Čas plynul a Nicole rychle 
doháněla ostatní děti.  

S  péčí o  ní nám velmi pomáhali moji 
rodiče, jsem jim za to velmi vděčná. První 
úsměv naší Nicole patřil mně, dne 20. 9. 
1998. Byla jsem velmi šťastná. Sedět za-
čala v 9. měsíci, první zoubek jí našel otec 
v dubnu, kdy slavila své první narozeniny. 
V  prvním roce života vážila 8 kilogramů 
a měřila 62 centimetrů. První kroky uděla-
la 15. října roku 1999.

Po  celé roky jsme absolvovali několik 
vyšetření, všechna dopadla dobře.

Před školou proběhlo i  důkladné psy-
chologické vyšetření, zjistilo se ale, že 
naše dcerka nepotřebuje žádný odklad. 
Nastoupila tedy před deseti lety do první 
třídy v  Sušici, teď už studuje druhým ro-
kem cestovní ruch na  sušické střední od-
borné škole.   

Čím byla Nicole starší, tím více chtěla 
poznat místo, kde se narodila a vidět lidi, 
kteří ji zachránili. Často se nás na to ptala, 
prohlížela si fotografie. Takže jsme návště-
vu Neonatologického oddělení uskutečnili 
a i po těch letech jsem byla opět velmi pří-
jemně překvapena milým přijetím a  vlíd-
ným přístupem, úžasnou atmosférou! 

Dcera Nicole
Plánované datum mého narození bylo 

v  červenci 1998. Na  svět jsem ale přišla 
o  hezkých pár týdnů dřív s  32 centime-
ty a  s  váhou 800 g, poté jsem zhubla asi 
na  690 g. Můj největší dík patří plzeňské 
Neonatologii, zejména panu primáři Jiří-
mu Dortovi, jeho manželce paní doktorce 
Evě Dortové a panu doktorovi Humlovi. Co 
se týče mého nynějšího zdravotního sta-
vu, je vše v pořádku. Jediný problém, který 
mám, je fóbie z pavouků a spánek.

Jelikož mi o  mém narození často vy-
právěli rodiče, chtěla jsem se o  tamních 
lidech dozvědět více. Chtěla jsem poznat 
lidi, kteří mi zachránili život. A tak jsme se 
po šestnácti letech s rodiči vypravili Neo-
natologické oddělení FN v Plzni navštívit.  

Když jsme s paní doktorkou Dortovou 
přišli do kanceláře pana primáře, nesl v ru-
kou stoh papírů, pečlivě uložených v des-
kách. „Podívej, to je celé Tvoje,“ řekl. Byly 
to mé záznamy z doby, kdy jsem u nich le-
žela. Rodiče dali manželům Dortovým mé 
fotografie, od  úplně první, z  inkubátoru, 
až po tu, kde mi bylo 15 let. Myslím si, že 
z nich měli radost.

Maminka věřila, že holčička bude v pořádku

Jakub s malou Nikolkou
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Jak napravit 
pokažený žaludek

Znáte to: slibujeme 
si před Vánoci, 
že letos budeme 
jíst umírněně, 
a nekombinovat  
nekombinovatelné. 

A pak si dvakrát přidáme ten 
výtečný bramborový salát, 
„zobneme“ deset kousků cukroví, 
ochutnáme chlebíčky, cestou 
do postele ještě skousneme řízek. 
Na Boží hod to samé s obměnou, 
vypečenou kachničkou! Není 
divu, že takové hodování končí 
i u zdravých lidí podrážděným 
žaludkem. Dietní terapeutka  
Eva Mečlová, DiS, proto radí:

Nebojte se, nebudu zapovídat tradiční vá-
noční jídelníček, na jaký jsme od dětství zvyklí. 
Pokud nemáme nějaké dietní omezení, k Váno-
cům prostě patří smažený kapr, bramborový 
salát, i s majonézou, nezakazuji to. Ale v rozum-
né míře! 

Když míru překročíme a je nám těžko, pak je 
nejlepší se vydat do přírody nebo na svižnější 
procházku na čerstvém vzduchu, to nám udělá 
dobře. Samozřejmě nemám na mysli desetiki-
lometrový běh po lese.

Pokud nás žaludek skutečně rozbolel, mu-
síme ho nechat pořádně vytrávit. Půst, kdy 
bychom celý den nic nejedli, moc nedoporu-
čuji. Následující den poté, co jsme se přejedli, 
radím vánoce-nevánoce jíst jen jednoduchá 
jídla. K snídani si nenaložit na talíř půlku más-
lové vánočky (ona vydrží, až nám zase bude 
dobře). Navrhuji místo toho například ovesné 
vločky s  mlékem. K  svačině ovoce, například 
banán, který pro svůj obsah vlákniny upravuje 
trávení. K obědu lehkou zeleninovou polévku, 
podušené maso s  rýží, přírodně upravenou 
rybu a k tomu zeleninu nebo zeleninový salát. 
Na odpolední svačinu bych doporučila zeleni-
nové šťávy-např. šťávu z  mrkve, celeru nebo 
petržele, červené řepy nebo kombinaci těch-
to šťáv. K večeři potom zeleninový salát s tofu 
nebo mozarelou, na  kostičky nakrájeným sý-
rem. 

K  utišení rozbouřeného žaludku pomůže 
vlažná tekutina (bez bublinek a bez kofeinu!), 
bylinkový čaj s mátou, fenyklem nebo heřmán-
kem, kuřecí vývar či zázvorový čaj. Nepijte čer-
ný čaj, kávu ani alkohol, to vše žaludek ještě víc 
rozbouří.  

Co se týká dnů po svátcích, kdy si chceme 
dát organizmus „do normálu“, případně shodit 
nějaký ten vánoční kilogram navíc, rozhodně si 
neříkejte – od druhého, třetího ledna budu mít 
půst. Ale je dobré omezit nebo zcela vynechat 
smažená jídla, zařadit do jídelníčku více ovoce 
a  zejména zeleninu, zeleninové šťávy na  pro-
čištění organizmu. A  určitě bychom se měli 
snažit, aby naše strava byla pravidelná, stra-
vovat se 5x – 6x za  den. Náš organismus pak 
pracuje také pravidelně..   

Svačinky bych volila formou ovocných, zele-
ninových šťáv, zeleninových salátů. 

Prospěje nám čas od času odlehčovací den, 
při kterém pouze pijeme ovocné a zeleninové 
šťávy, případně jíme ovoce a zeleninu. Na  pro-
čištění organizmu je úžasné kysané zelí a šťáva 
z něj. Slavná „bába Radnická“ doporučovala jíst 
mističku kysaného zelí každý den, s tím, že už 

nemusíme jiné ovoce a zeleninu, Navíc, i když 
je kysané zelí kyselé, je zásaditou potravinou 
a to dělá organizmu dobře.  

Novoroční předsevzetí? Neberu je pacien-
tům ani rodině, ale nejsem jejich zastáncem. 
Protože potom se trápíme, a  já kladu na  psy-
chiku také velký důraz. Když své předsevzetí 
nedodržíme, zklameme sami sebe, dostaneme 
se do stresu. Ten zajídáme a z toho máme ještě 
větší stres. 

Krásné vánoční svátky 
bez zdravotních následků

Vám přeje Eva Mečlová 

Zeleninová polévka 
„na spravení žaludku“ 

Budeme potřebovat:  
1-2 l vody, 2-3 stroužky rozetřeného 

česneku, po 1 polévkové lžíci zázvoru, ce-
leru, mrkve, petržele, 1 polévkovou lžíci 
olivového oleje, sůl, pepř podle chuti, kdo 
má rád kari koření, může přidat 1 lžičku. 

Na  oleji podusíme zeleninu, přidáme 
česnek, zalijeme vřící vodou a  vaříme 
zhruba 10-15 minut.

Poté jsme se vydali podívat se na oddě-
lení s  nedonošenými dětmi, které na  tom 
jsou podobně, jako jsem byla před šest-
nácti lety já. Děti jsou tak malinké, ne málo 
z nich by se vešlo do dlaně! A taková jsem 
byla i já…

Pan primář se rodičů zeptal, jestli jsem 
v  pořádku. A  matka mu odpověděla: „Ale 
jo, jde to, až na  to, že je strašně paličatá  
a tvrdohlavá!“ Musím přiznat, že je to prav-
da. :) Pan primář se začal smát a pohotově 
odpověděl: „Za  to my tady nemůžeme, to 
je vrozené!“ Chvíli na to se však začali bavit 
vážněji a přiznal, že to je možné, že tyto děti 
takovouto povahu v podvědomí mají, když 
si musely život vybojovat.  

Když se přiblížil čas rozloučení, bylo mi 
smutno. Cítila jsem se na  tomto oddělení 
tak uvolněně! Dýchá zde nejpříjemnější at-
mosféra, jaká snad na pracovišti může být. 
Tato návštěva mě nabila pozitivní energií 

a  dala mi zase jiný pohled na  život. Moc 
vám za vše děkuji!

,,Před 16 lety, když mě lékaři vezli na sál, 
mě jeden chytil za  ruku a  řekl mi, že pů-
jde zřejmě o  potrat. Jsem ráda, že se lékař 
ve  svých slovech zmýlil. Z  Nicole vyrostla 
zdravá, hezká, šiková holka a  přes to, že 
mnohdy to s ní není jednoduché, vzhledem 
k její tvrdohlavosti, ten boj stál za to!"  

Marcela  P.

,,Říká se, že si sice nemůžeme vybrat, od-
kud přicházíme, ale kam se vydáme, to je jen 
na  nás. Od  středeční návštěvy u  vás mám 
svůj životní cíl "trochu" pozměněný. Také 
bych chtěla pomáhat dětem, které na  tom 
jsou podobně, jako jsem byla já. Možná 
u vás budu jednou dělat zdravotní sestřičku.. 
A věřím tomu, že se mi to podaří!" :)

Nicole P. Z předčasně narozeného miminka vyrostla krásná 
slečna



10 Naše nemocnice 

Závodění je má láska

Václav Pech mladší, přezdívaný 
Ašín, je známý  český rallyeový 
závodník, Plzeňák, milovník 
plzeňského piva, otec 2,5 
letého syna, syn slavného 
automobilového závodníka  
a v neposlední řadě šestinásobný 
mistr České republiky v rallye. 
Zároveň trojnásobný mistr 
republiky ve sprintrally, 
dvojnásobný mistr Slovenska  
v rallye a druhý vicemistr Evropy  
z roku 2003. V tomto krátkém výčtu 
nejzajímavějších informací  jsme 
vám představili současnou špičku 
mezi domácími rallye jezdci.

Opožděně gratulujeme k titulu v Barum Ral-
lye ve Zlíně, v soutěži, která je vrcholem do-
mácí i evropské sezóny. Jaká byla atmosféra 
celého závodu a s kým jste vlastně soupeřil?

Na start 150 km tratě se postavilo 6 špičko-
vých závodníků z ciziny z vedoucí osmičky prů-
běžného pořadí ME, celkem závod absolvovalo 
126 závodníků. Atmosféra byla úžasná a adre-
nalinová. Barum rallye ve Zlíně, to je 250 000 di-
váků, jejichž bezpečnost je prioritou. Závod se 
skládá z určitých úseků, trvá několik dnů. Mám 

obrovskou radost z  našeho vítězství, jel jsem 
také pro mého tátu, který měl 65. narozeniny 
a titul jsem si přál mu dát jako dárek.

Pojďme se vrátit o  pár let zpátky. Co Vám 
řekl tatínek, úspěšný český automobilový 
závodník, když jste se rozhodl jít v jeho sto-
pách? Jak Vaše kariéra začala?

S tátou jsem byl odmalička v dílně a na zá-
vodech, jezdil jsem na motorce, a stále jsem po-
šilhával po závodech. Chtěl jsem být závodník 
jako on. Zpočátku mi to tatínek zakazoval, na-
konec odsouhlasil rallye. Alespoň rallye cross. 
Zde jsem začínal závodit v  19 letech. Byla to 
špičková škola, na výborné trati jsem se naučil 
dobře řídit. Je to závod jen na 2 dny, najede se 
mnohem méně kilometrů než na  na klasickém 
rallye a samozřejmě i trať je méně náročná. Prv-
ní rallye bylo s Rallye Pačejov s  MB 1000 v roce 
1996 a  neměl jsem před závodem žádného 
spolujezdce. Oslovil jsem proto Petra Uhe, bra-
tra mého kamaráda. Kývl na můj návrh a  jako 
spolujezdci jsme spolu dodnes. Možná jsme  
jediní na světě, kteří jsou takhle dlouho spolu  
od prvopočátku.

A co ponorková nemoc?
Možná to bude znít neuvěřitelně, nikdy jsme 

se nepohádali, nechceme po sobě věci, o kte-
rých víme, že ten druhý nechce. Je to zvláštní, 
ale nikdy jsme na sebe nezvýšili ani hlas.

Prý jste začínal  s přípravou  už jako dítě. Ko-
lik Vám bylo let?

Poprvé jsem sedl za volant  ve 3 letech, když 
můj táta závodil v  Mariánských Lázních. Před 

tím, než naložili závodní auto na vlek, jsem  sedl  
za  volant do  Volhy, otočil klíčkem, a  protože 
byla zařazená jednička, rozjel jsem se. Byl jsem 
malý, Volha vypadala, že jede sama. Přítomní se 
vrhli na auto, vyrvali klíčky a bylo po jízdě.  

Kdy jste měl největší strach?
Strach jsem asi nikdy neměl, vždycky jen 

respekt. Mám respekt k trase, k  autu. Když use-
dám do auta, chci mít vše pod kontrolou. 

A co havárie?
Havárie samozřejmě byly – utržené kolo, 

rozbité dveře, naštěstí nikdy nic závažného. Ni-
kdy jsem nebyl svědkem vážné nehody na zá-
vodech, hrůzy, co vidíme v médiích, jsou občas 
nafouknutá bublina.

Úrazům jste se jistě nevyhnul. Při kterém 
jste měl největší obavy, co bude dál?

Máme bezpečnostní prvky od  ponožek až 
po  helmu, nehořlavé kombinézy a  co se týče 
úrazů v autě, asi nade mnou stojí anděl stráž-
ný. Úraz jsem měl jedině při házené. Jinak mne 
potkaly obyčejné útrapy, jako rozbitá brada, 
vyhozené koleno, nic vážného, ale pokud se 
cokoli objeví, jsem pacientem FN Plzeň. 

Jaké máte zkušenosti s našimi  lékaři ?
Když jsem měl odtržený meniskus, pod-

stoupil jsem magnetickou rezonanci v  locho-
tínském areálu nemocnice. Lékaři mne chtěli  
operovat, ale já odmítl a  meniskus přirostl. 
Alespoň prozatím. Poprvé se ozval před 15 lety 
poprvé a loni podruhé.

Před 2,5 lety se mi ve vaší nemocnici narodil 
syn. Dodnes si pamatuji ten cvrkot na gyneko-
logicko-porodnické klinice, během několika 
hodin se narodilo asi 8 dětí. Alespoň tak jsem 
to na  té chodbě vnímal. Neustále kolem mne 
jezdily postýlky s novorozenci a já stále hledal 
svého syna a  pořád nic. Samozřejmě jsem se 
dočkal. Vše běželo jako po drátkách, byli jsme 
všichni 3  moc spokojeni. Když jsem si jel pro 
malého do  porodnice (jel jsem závodním au-
tem), měl jsem chvilku na vrátnici problém. Ale 
opravdu jen chviličku. (Smích)

Dbáte i na  fyzickou přípravu, včetně  dodr-
žování určité životosprávy ?

Fyzičku si udržuji sqašem, doma mám vesli-
ci a pravidelně vesluji. Specifickou životosprá-
vu dodržuji jen při závodech. Léta s námi jezdí 
naše tetička, která se stará o catering. Po závo-
dě si dám večer 2 piva pro lepší spánek. Během 
závodu nastupuje zvláštní stravovací  režim.
Vypiju 9 kg iontových nápojů a  jdu jednou 
na záchod. V kombinéze je neskutečné horko, 
nemáme otvírací okýnka, závodníci se obrov-
sky potí. Jinak jím vše, co je po ruce a preferuji 
českou klasiku.

Dobrou fyzickou kondici automobilový zá-
vodník potřebuje. Máme čím dál tím rychlejší 
auta, v jejich vývoji je neskutečný rozvoj. Je to 
auto bez posilovačů brzd, neřídí se lehce, pro 
řazení se používá velká síla. Řidič je zapřený 
do sedačky a při brždění dochází i k 5 G přetí-
žení. Při sebemenším snížení rychlosti fyzická 
zátěž klesá. Za závod shodíme i 5 kg.

Václav Pech a Petr Uhe



Máte 2,5 letého syna, o kterém říkáte, že se 
potatil, a  auta jsou jeho bytostní součástí. 
Nenastartoval už nějaký stroj? 

Toho se strašně bojím, neustále ho hlídáme 
a hlavně klíčky od auta. Je to velký neposeda, 
od  malička, co se začal pohybovat, neustále 
někam lezl, skákal z výšek, padal, došlo to tak 

daleko, že jsme mu koupili dětskou helmičku, 
aby dětství přežil ve  zdraví. S  úrazy jezdíme 
za mým kamarádem a skvělým doktorem pri-
mářem chirurgického oddělení Vaškem Karno-
sem. Dá se bez velké nadsázky říct, že je to náš 
rodinný úrazový lékař.

I když Vám ještě zdaleka 4. křížek nezacinká, 
necítíte s  přibývajícím věkem, že Vaše tělo 
stárne? Do kolika let jezdí závodníci Rallye?

V našem sportu se dá závodit do kolika let si 
člověk umane. Závodí i handicapovaní závod-
níci. Záleží vždy na konkrétním jedinci.

Já se cítím fit, jen občas se ozvou zabloko-
vaná záda nebo zánět šlach z  držení volantu. 
V těchto případech náš rodinný úrazový lékař 
občasnými kapačkami vyléčí konkrétní bolest.

Jaké máte sny?
Na  začátku jsem měl moc snů, konkrétních, 

nedostižných snů. V mnoha kategoriích.
Ale – všechny, co šly reálně dosáhnout, jsem 

dobyl a nyní je velmi obtížné se udržet na špici 
a shánět peníze pro další provoz. S mým tátou 
pracujeme v rodinné firmě a to je pro mne pri-
orita číslo jedna. Takže, mým snem je fungující 
firma a zdraví, abych mohl závodit, protože zá-
vodění je má láska. Samozřejmě přeji si zdraví 
pro celé mé okolí. Když si to tak uvědomím, 
mám sen, který se naplňuje každým dnem.

(lev)
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Relaxační techniky 
pomáhají

Včera jsem se s několika kolegyněmi zúčastnila 
ukázky relaxačních technik při příležitosti Světové-
ho dne duševního zdraví, pořádané vaší Psychiat-
rickou klinikou. Byly jsme nadšené profesionálním 
a příjemným přístupem Daniely Vávrové i tím, jak 
je relaxace úžasná. Víme, že napoprvé jsme to ne-
mohly prožít naplno a i právě proto nás napadlo, 
zda by nebylo možné pro zdravotníky nějaký kurz 
nácviku relaxace uskutečnit. Zájemců by bylo jistě 
dost a bylo by to určitě přínosné, kdo z nás nepotře-
buje relaxovat, jen se to správně naučit. Takže ještě 
jednou moc děkujeme za příjemně strávený čas.

Za  zúčastněné z operačních sálů Lochotín
Ivana Dudášová

Bc. Danielu Vávrovou z denního stacionáře 
Psychiatrické kliniky, která ukázky relaxačních 
technik účastníkům akce přibližovala, do-
pis potěšil. „Byla jsem překvapená, jaký zájem 
o  ukázky relaxačních technik byl a  především 
mezi zdravotníky z fakultní nemocnice. Seznámi-
la jsem je s nejznámějšími relaxačními technika-
mi, což je autogenní trénink a progresivní  relaxa-
ce.  Dělám je rovněž s našimi pacienty.“

Autogenní trénink
Autogenní  trénink je zaměřený do našeho 

nitra, duše, a nacvičuje se ve třech fázích. Prv-
ní fáze je základní, kdy se navozuje pocit tíže, 
tepla, klidného dechu, pravidelného srdečního 
rytmu, pocit vnitřního tepla a následuje navo-
zení pocitu chladného čela. „Zní to jednoduše, 
ale než se nacvičí základní stupeň, může to tr-
vat i šest týdnů, u někoho až tři měsíce.  Vede to 
k celkovému zklidnění, propojení psychické a so-
matické složky. Když jste v  psychickém napětí, 
dochází i k svalovému napětí. Při té relaxaci do-
chází naopak k svalovému uvolnění a tím pádem 
k psychickému uvolnění. Autogenní trénink není 
zaměřený jen na psychiku nebo somatiku, proto 
se využívá nejen v  psychiatrii, ale i  u  psychoso-
matických poruch, v  kardiologii, a  využívají ho 
i  sportovci, manažeři– všichni, kdo se potřebují 
zklidnit a  zkoncentrovat,“ zdůrazňuje Daniela 
Vávrová.

Při autogenním tréninku využíváme for-
mulky. Začínáme tím, že si potichu nebo v du-
chu říkáme: „Jsem úplně klidný.“ Jedenkrát až 
dvakrát zopakujeme. Pak přichází: „Pravá paže 
je těžká“, kterou zopakujeme 6x. Nácvik by se 
neměl začínat celým autogenním tréninkem, 
ale jen jedním prvkem, začíná se tíhou. Teprve 
když cítíme tíhu v  částech těla, kterou máme 
cítit, přidávávají se další prvky.  

Je to trénink, má-li nám pomoci, musíme 
jednotlivé prvky trénovat a nacvičovat. „Je dob-
ré si je vyzkoušet, když jsme v pohodě. Abychom 
věděli, že  když jsme v nějakém stresu ať pracov-
ním nebo v  různých životních situacích, může-

Psychiatrická klinika uspořádala 
počátkem října ke Světovému 
dni duševního zdraví ukázku 
relaxačních technik. O tom,  
že to byla dobrá myšlenka,  
svědčí následující dopis,  
který klinika obdržela:

Plzeňský ranč Šídlovák se letos opět 
rozezněl „Hudbou pro Evičku.“ Loňský, 
první ročník, uspořádali přátelé pro teh-
dy 28letou Evu, která se uzdravovala ze 
zákeřné choroby na  Onkologickém od-
dělení a výtěžek věnovali na Evinu léčbu. 

Dnes je Eva zdravá mladá žena, profesí 
logistička, která s podporou přátel a rodi-
ny výborně zvládla svou cestu. Pamatuje 
si, jak těžké chvíle jí život připravil, jak se 
musela prát, doufat a věřit a dodává: „Svůj 
souboj jsem vyhrála a  byla bych ráda, 
aby tento benefiční koncert podpořil ty, 
kteří jsou při boji s těžkou nemocí nejvíc 
bezbranní. Výtěžek věnujeme Dětskému 
hemato-onkologickému oddělení Dětské 
kliniky FN Plzeň.“ 

Od pravého poledne do pozdního ve-
čera 29. listopadu rančem zněla country 
hudba a koncert měl i bohatý doprovod-
ný program - lukostřelbu, jízdu na  koni, 
rytířské souboje a večer byl zakončen sty-
lovým country bálem. Všichni účinkující 
hráli bez nároku na honorář.

Fakultní nemocnice Plzeň velmi děkuje 
organizátorům a všem ostatním, kteří svou 
účastí na  této benefici přispěli. Finanční 
prostředky budou předány na pracoviště, 
kde se léčí vážně nemocné děti.

Uzdravená Eva 
pro nemocné děti

Tři generace Pechů

Pokračování na straně 12 
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me například autogenní trénink využít. Když ho 
máme nacvičený, půjde nám snáz. K nám přijdou 
pacienti, kteří jsou ve stresové situaci a autogen-
ní trénink nebo jiné relaxace neznají. V takovém 
případě trvá daleko delší dobu, než se mi je poda-
ří uvolnit,“ vysvětluje terapeutka.  

Progresivní relaxace
Druhou terapií, kterou účastníkům akce 

ke  Světovému dni duševního zdraví přiblíži-
la, je progresivní relaxace. Při ní se uvolňují 
a  napínají všechny svalové skupiny v  těle. 
„Principem je střídání určité fáze napětí a  urči-
té fáze uvolnění. Začíná se od horních končetin, 
přes dolní končetiny, uvolňují se břišní svaly, 
mezižeberní a hrudní svaly a končí se u obličeje. 
Máme spoustu obličejových svalů, které dělají 
pacientům značný problém. Dělala jsem studii 
na denním stacionáři, kdy jsem se při autogen-
ním a  progresivním tréninku zaměřila na  paci-
enty s úzkostí, panikou a ti více preferují progre-
sivní relaxace. Protože mají pocit, že sami mají 
vše pod kontrolou, něco konkrétně vykonávají 
a lépe se soustřeďují.“ 

Obě terapie se začínají provádět vleže. Je 
daná speciální poloha s lehce roztaženýma no-
hama, dolní a horní končetiny jsou volně pod-
le těla. U  autogenního tréninku to  může být 
rovněž poloha vsedě. Tyto polohy byly ve dva-
cátých létech minulého století popsány berlín-
ským nervovým lékařem prof.  J. H. Schulzem 
a už téměř století se prokazuje, že to funguje. 

Terapie by měla probíhat v příjemném pro-
středí, nic by nás nemělo rozptylovat, tlačit. 
Ideální je, když opakovaný trénink probíhá 
přibližně ve stejnou dobu a v podobném pro-
středí. 

Důležitý je rovněž správný návrat z nácviku 
do skutečnosti. „Měl by být ráznější, aby nepře-
trvávaly pocity, které by mohly být nepříjemné. 
Mohl by totiž přetrvávat pocit tíhy v dolních kon-
četinách, ospalost a podobně. To se samozřejmě 
vynechává při nácviku, který vede k  navození 
spánku, rovnou zůstáváte v  posteli,“ přibližuje  
Daniela Vávrová.

Pro skutečnost, že na  předvádění relaxač-
ních technik přišlo nejvíc zdravotníků, má 
vysvětlení: „Sami cítí, že to potřebují. Zdravot-
nická profese je hodně náročná, jsme neustále 
v kontaktu s  lidmi, máme i své domácí povin-

nosti  a zbývá málo času na relaxaci. Stává se, 
že ve vypjatých situacích nebo naopak ve chví-
lích, kdy se potřebujeme rychle uvolnit, sáhne-
me po kávě, cigaretách, lécích, alkoholu nebo 
jiných stimulantech. Přitom jednoduchou vol-
bou mohou být právě relaxační techniky.

Ale je skutečností, že když člověk autogenní 
trénink cvičí, efekt to má. Je klidnější, nemá vý-
kyvy nálad a méně se rozčiluje. 

                                                                                            (koř)

Lékaři, jak je neznáte

Fotbaloví rozhodčí 
také dělají 
týmovou práci

Mladý, devětatřicetiletý chirurg, otec dvou dětí, milovník fotbalu a hlavně 
aktivní fotbalový rozhodčí. To je stručná charakteristika MUDr. Jiřího 
Moláčka, Ph.D., který 14 let pracuje na Chirurgické klinice FN Plzeň, kam 
nastoupil hned po ukončení studia na Lékařské fakultě UK. 

Pane doktore, kde nebo kým jste byl inspi-
rován k výběru lékařské profese?

To nevím přesně, přišlo to nějak samo. 
V  mé   rodině doktoři nebyli, toto povolání  
jsem si vybral už při studiu na gymnáziu. Chi-
rurgie mne lákala od prvopočátku.

Jako chirurg pracujete téměř 15 let. Které 
chirurgické specializaci se věnujete?

Mými specializacemi jsou cévní a  trans-

plantační chirurgie. Hlavní náplní mé práce je 
chirurgie cévního systému. Nejčastěji operuje-
me pacienty s  ischemickou chorobou dolních 
končetin, s  úrazy cév, postižením karotického 
řečiště a výdutěmi břišní aorty. Další, pro mne 
osobně velmi oblíbená práce, je transplantace 
ledvin. Ročně na naší klinice provedeme 25-30 
transplantací ledvin. 

Jste lékař a  také asistent fotbalového roz-
hodčího, laici vás nazývají lajnovým roz-
hodčím. Ty ženy, které fotbalu nerozumí, 
Vás vidí jako toho, co běhá s  praporkem 
kolem hřiště. Jak je to s Vaším postavením 
na hřišti?

Asistent fotbalového rozhodčího je dnes 
„specializovaný“ samostatný post. Asistent 
v nejvyšších soutěžích nemůže dělat hlavního 
rozhodčího a  obráceně to možné také není. 
Každý má svoji nenahraditelnou roli. Je to stej-
né, jako kdyby cévní chirurg chtěl operovat 
mozek…

Pískáte v  ČR 1. ligu a  v  Evropě Evropskou 
fotbalovou ligu. Jak často jste na  hřišti 
a jsou odlišnosti mezi zápasem, třeba v Plz-
ni, a následně v zahraničí?

Na české stadiony, pokud to práce, manžel-
ka a  děti dovolí , vyjíždím řídit utkání 3-4x 
do měsíce. Evropskou ligu řídím přibližně jed-
nou za  2 měsíce. A  rozdíly jsou někdy velké. 
V české lize pracujeme nejčastěji v týmu 4 roz-
hodčích, v  Evropské lize v  závěrečných fázích 

v týmu 6 rozhodčích (navíc 2 brankoví rozhod-
čí). Největší rozdíl je v  návštěvách. V Turecku, 
Německu apod. jsou stadiony, kam se vejde 50 
tisíc fanoušků, kteří neuvěřitelně fandí, řvou, 
hází světlice, někdy máte pocit, že jste v pekle... 
Některé zápasy jsou skutečně zážitkem… Je 
tam hrozně důležitá dokonalá spolupráce na-
šeho týmu. Evropskou soutěž pískají rozhodčí 
v určitých skupinách, tzn. že se známe a víme, 
co můžeme jeden od druhého očekávat.

A co bezpečí? Nestalo se Vám někdy, že by 
Vás fanouškové chtěli vytrestat za Vaše roz-
hodnutí?

V posledních letech ne, jak v české lize, tak 
v zahraničí nás doprovází ochranka. Občas by 
to bez ní asi nešlo... 

Jak si Vy sám udržujete  vlastní „fyzičku“ 
a procházíte nějakým pravidelným testová-
ním?

Můj trénink je vzhledem k  velkému pra-
covnímu vytížení nepravidelný, snažím se jít 
alespoň jednou týdně běhat, občas běhám se 
psem v lese, někdy na pásu... Co se týče testů, 
4x do  roka máme povinné semináře, dvakrát 
za rok fyzické testy a zkoušku teorie. 

A co Vaše začátky? O některých fotbalistech 
se říká, že se narodili s míčem  na noze…

Já jsem začal hrát fotbal až v  7 letech. Od   
7 do  18 let jsem hrál fotbal nižších soutěží, 
ve dvaceti jsem se zamiloval do fotbalové píš-

Pokračování ze strany 11
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V České republice, podobně jako 
v ostatních vyspělých zemích 
světa, je nejčastější příčinou úmrtí 
onemocnění srdce nebo cév. 
Významná část osob s onemocněním 
srdce umírá pod obrazem 
náhlé smrti. Náhlá smrt 
je definována jako úmrtí 
do jedné hodiny od vzniku 
akutních příznaků.

ťalky a postupně, od okresu,přes kraj a všechny 
další soutěže jsem se dostal do 1. ligy. Tu má-
vám 8 let a Evropskou ligu  roky 3.

V  září letošního roku předsedkyně komise 
rozhodčích FAČR Dagmar Damková pochvá-
lila sudího Michala Patáka s asistenty Marti-
nem Wilczekem a Jiřím Moláčkem za výkon 
ve  fotbalovém derby mezi Slavií a  Spartou 
(0:2). V čem byl ten zápas tak  výjimečný?

U nás je derby vrcholem, kterého může roz-
hodčí v české lize dosáhnout. Je to naprosto spe-
cifické utkání, při kterém jste pod obrovským tla-
kem. Když ho zvládnete, je to krásný pocit, když 
uděláte chybu, chce vás půlka Prahy zabít…

Pane doktore, je o Vás známo, že nejste  za-
stáncem kamerového systému  při sporném 
řešení platnosti gólů, při tom mnoha lidem 
přijde zcela logické, že tato technika umož-
ní rozhodčím spravedlivé rozhodnutí.

Nejčastější příčinou 
náhlého úmrtí jsou po-
ruchy srdečního rytmu. 
Nejznámější arytmií 
vedoucí k  úmrtí obvyk-
le do  několika minut 
od svého vzniku je fibri-
lace komor. Všechny tyto 
arytmie mají společné 
to, že porucha elektrické 
aktivace srdečního svalu 

výrazně zhoršuje mechanickou aktivitu, v kraj-
ním případě ji úplně znemožní – srdce přesta-
ne čerpat krev.

Největší riziko náhlého úmrtí je u  osob 
s  pokročilým srdečním onemocněním. Často 
dochází k  náhlé smrti u  jedinců po  opakova-
ných infarktech myokardu, nebo u osob s po-
stižením srdečního svalu těžší formou některé 
z kardiomyopatií. Obětí se ale může stát kdo-
koli, dokonce i osoby, u kterých se ani sebedů-
kladnějším vyšetřením nepodaří žádnou srdeč-
ní chorobu prokázat. Riziko náhlé smrti je však 
v této populaci velmi malé.

Jak předejít náhlé srdeční smrti
„Zcela eliminovat riziko náhlé srdeční smrti 

není možné. Je však možné mezi osobami s one-
mocněním srdce identifikovat ty jedince, jejichž 
riziko náhlého úmrtí je vysoké a  těm pak im-
plantovat automatický kardioverter/defibrilátor 
(tzv. ICD přístroj) ještě před tím, než k  oběhové 
zástavě dojde. U  osob po  úspěšné resuscitaci 
pro oběhovou zástavu je riziko opakování této 
příhody zvláště vysoké, proto jsou ve  většině 
případů rovněž kandidáty na  implantaci ICD,“ 
uvádí MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D., vedoucí 
lékař arytmologie Kardiologického oddělení 
FN Plzeň.

Základní funkcí ICD přístroje je, že sleduje 
srdeční frekvenci. Při překročení nastavené kri-
tické hodnoty (a po splnění některých dalších 
požadavků) přístroj stav vyhodnotí jako život 
ohrožující arytmii a zahájí aktivity k jejímu za-
stavení. Nejprve aplikuje sérii rychlých impul-
sů, při jejich neúčinnosti pak následuje výboj.

Lékař je na příjmu
Současné ICD systémy jsou poměrně kom-

plexní a jejich nastavení je často třeba přizpů-
sobit konkrétnímu pacientovi. Tyto systémy 
navíc dokážou monitorovat některé parame-
try svědčící o  činnosti srdce svého nositele. 
Často vznikají situace, kdy je třeba rychle apli-
kovat vhodnou diagnostickou metodu nebo 
významně změnit léčebný postup. „Za  těchto 
situací může výrazně napomoci telemedicína,“ 
říká Vlastimil Vančura a  dodává: „Je-li pacient 
vybaven jednotkou pro dálkové sledování, pro-
bíhá pravidelné monitorování baterií přístroje, 
funkce elektrod a výskytu poruch rytmu srdeční-
ho vyžadujících zásah přístroje. Tyto údaje spolu 
s  některými dalšími údaji svědčícími o  činnosti 
srdce jsou sítěmi mobilních operátorů přenášeny 
do centrálních databází dostupných přes webové 
rozhraní. Situace vyžadující urgentní řešení mo-
hou být ošetřujícímu lékaři zaslány např. na účet 
elektronické pošty.“

Ve FN Plzeň je takto v současnosti sledová-
no 84 pacientů s  implantovaným ICD přístro-
jem.

Opravím Vás, jsem zastáncem využití kame-
ry v případě dosažení nebo nedosažení branky 
(tzv. goal line technology), nejsem však zastán-
cem využití kamery při jiných sporných situa-
cích, jako je ofsajd, pokutový kop atd. Fotbal je 
reálný sport, hrající se v reálném čase a má ho 
řídit reálný rozhodčí, i třeba chybující. Přerušo-
vání po každém sporném momentu a zkoumá-
ní videa by tento sport zničilo, ale to je jen můj 
názor. Dalším argumentem proti je fakt, že ani 
u videa se někdy všichni neshodneme, zda-li se 
jednalo o pokutový kop nebo ne…

Fotbaloví rozhodčí dělají týmovou práci, stejně 
jako v chirurgii se na sebe kolegové musí spoleh-
nout. Rozhodčího Jiřího Moláčka můžete vidět při 
prvoligových zápasech. Lékaře Jiřího Moláčka mů-
žou pacienti potkat v cévní poradně v úterý nebo 
ve čtvrtek a ve středu odpoledne ve flebologické 
ambulanci.

(lev)

Přístroj, který 
hlídá srdce

Prestižní cena 
pro profesora 
Vladislava 
Třešku

Při slavnostním zahájení Českého chi-
rurgického kongresu s mezinárodní účastí, 
který se tentokrát konal v  Mikulově, byla 
prof.  MUDr.  Vladislavu Třeškovi, DrSc., 
předána Českou chirurgickou společností 
prestižní cena prof.  Júlia Petřivalského - 
„Cena za  rozvoj chirurgie pro rok 2014“. 
Cena prof. MUDr. Júlia Petřivalského, jed-
noho ze zakladatelů české chirurgické 
školy, se uděluje osobnostem, které se 
významným způsobem zasloužily o rozvoj 
chirurgie a mezinárodní spolupráce v chi-
rurgii a  za  mimořádné a  významné činy 
v oblasti chirurgických věd.

Na fotografii předseda České chirurgické 
společnosti prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 
a prezident kongresu prof. MUDr. Ivan Čapov, 
CSc. předávají ocenění prof. MUDr. Vladisla-
vu Třeškovi, Dr.Sc., přednostovi Chirurgické 
kliniky FN Plzeň.
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Rodit v plzeňské 
fakultní nemocnici 
byla pro mě jasná 
volba

Během posledních 25 let se 
rapidně zvýšil věk prvorodicích 
maminek, velmi se snížil počet 
rodících žen mladších 20 let 
a výrazně přibylo žen, které rodí 
kolem 40. roku. 

Téma, jaký věk ženy je nejvhodnější  pro to 
přivést na svět potomka, je ožehavé. Odborníci 
se shodují v  jednom: Nejzralejší období plod-
nosti ženy je věk kolem 26 let. 

A hranice 50 let a více?
Na toto téma jsou z lidsko-rodičovského po-

hledu různé názory. Odborníci jsou však zajed-
no: Je to vysoký věk, ale pokud je maminka zdra-
vá a cítí se na svou novou (další roli), proč ne….

Odpůrci tvrdí, že je rozhodnutí přivést 
na svět miminko v tomto věku nezodpovědné, 
dítě nebude mít klasické podmínky, jako jeho 
vrstevníci. Starý, unavený rodič, který v  jeho 
dospívání bude unavený senior. Zastánci říkají 
jednoznačně: Je to volba každého a  předpo-
kládáme, že 50 letá žena ví, co může nastat 
a je na to připravena. Nejen ona sama, ale i její 
okolí.

Jednu z  těchto žen, které se neohlížejí 
na  popsaná varování odpůrců je paní Astrid 
Šípka, krásná atraktivní a vitální žena, která se 
v  loňském roce stala babičkou, v  létě tohoto 
roku oslavila 50.narozeniny a 14. října v ranních 
hodinách  přivedla na svět vytouženou holčič-
ku. Ochotně nám popsala svoje pocity pro Naši 
nemocnici.

Jste 4 týdny po porodu. Jak se cítíte?
Cítím se výborně. Věřila jsem si a myslím, že 

vědomí, že je člověk zdravý a žije zdravým ži-
votní stylem, dělá hodně moc. Rodila jsem při-
rozenou cestou a jsem přesvědčená, že můj věk 

při porodu nehrál žádnou roli. Při porodu jsem 
neměla žádná vnitřní poranění, vše běželo jako 
na  drátkách. Do porodnice jsme přijeli před  
23. hodinou a  zdravá Sofinka přišla na  svět 
v půl páté ráno. K naší radosti roste a vyvíjí se 
tak, jak má a já ji plně kojím.

Byla jste spokojená s přijetím na naší klinice?  
Vaše nemocnice mne velmi mile překvapi-

la péčí nejen o miminko, ale i o mne. Výborné 
jídlo, vstřícný personál. Myslím, že zaměstnanci 
gynekologicko-porodnické kliniky dělali práci 
nad rámec svých povinností, to se prostě po-
zná. Občas jsem někde zaslechla, že fakultní 
nemocnice je továrna na děti, ale já jsem si zde 
připadala jako ve snu. Při velikosti prostor v ne-
mocnici tu nebyl žádný ruch, ani na chodbách, 
ani na porodním sálu. Tam jsem měla maximální 
klid a soukromí. MUDr. Jana Landsmanová a po-
rodní asistentka Bc. Lenka Černá u porodu mně 
dávaly obrovskou sílu a  pocit jistoty. Velmi mi 
pomáhaly svým profesionálním a  zároveň lid-
ským přístupem a já všem ostatním budoucím 
rodičům porodnici FN Plzeň vřele doporučuji. 

Byl tatínek u porodu?
Ano, byl, po celou dobu. Psychicky mně vel-

mi pomohl. Byl to zážitek pro nás pro oba. 

Před kolika lety jste rodila poprvé?
Rodila jsem v  roce 1987 v  jiné plzeňské 

nemocnici. Vím, že v  tehdejší době vypadaly 
všechny porodnice podobně – žádné soukro-
mí, velké hekárny a společné porodní sály. Byla 
jsem velmi mladá, nevěděla jsem, co mne čeká, 
bála jsem se všeho a všech.

Na  bolest se rychle zapomíná. Velkým roz-
dílem je zážitek z  porodu. Právě před 27 lety 
to byla ta továrna na děti, dnes se v porodni-
ci ve FN Plzeň rodí báječně. Mohu potvrdit, že 
s porodem před 27 lety se tento nedá srovnat.

A  ještě jeden rozdíl, který se týká těhoten-
ství. Při tomto těhotenství jsem věděla, že je 
to naposled. Když mi lékař na ultrazvuku řekl, 
že čekáme holčičku, úžasně mne to nabilo, 
po holčičce jsem toužila.

Dříve bylo jiné životní tempo. Bylo mnohem 
pomalejší, zároveň maminky měly mnohem 
více práce. Jen takové jednorázové pleny opro-
ti plným šňůrám bavlněných plen.

Jak jste prožívala těhotenství?
Od začátku jsem věřila, že vše bude dobré. 

Prostě jsem to tak cítila. Během těhotenství, 
kromě občasných otoků kotníků, jsem nemě-
la žádné problémy a péče o 50letou „těhulku“ 
probíhala naprosto standardně, jako o každou 
jinou, fyziologicky zdravou. Můj věk v  péči 
ve FN nehrál žádnou roli. Do FN jsem poprvé 
přišla 14 dnů před porodem k  MUDr.  Land-
smanové, která pracuje jako lékařka na ambu-
lanci rizikových a  patologických těhotenství.  
(smích) Asi jen tento název  mne přivádí na  
myšlenku, že jsem byla mírně odlišná.

Jsou odpůrci i zastánci vyššího věku u rodi-
ček. Veřejnosti tolik nevadí starší tatínkové, 
ale u  maminek je společnost trošku naklo-
něná jinak. Přemýšlela jste o tom, že až Vaše 
dcera bude dospívat, Vám bude 68 let a ne-

budete mít takovou sílu (mentální ani fyzic-
kou)na to, abyste ji uvedla do života? 

Takhle jsem nepřemýšlela. Moje babička ro-
dila ve svých 46 letech druhé dítě, asi tu vyšší 
věkovou rodící linku máme geneticky zakó-
dovanou. Byla jsem doma zvyklá, že se rodí 
i ve vyšším věku a přišlo mi to úplně normál-
ní. Moje babička aktivně vychovávala i  svoje 
vnoučata a dožila se vysokého věku. Do konce 
svého života byla velmi aktivní člověk, spole-
čenská a  moderní dáma. Moje maminka  (74) 
dodnes chodí s  tatínkem na  taneční zábavy 
a jsou jedním z párů, který otevírá taneční par-
ket, a to hlavně ve stylu rock and rollu.

Máte dospělého syna, jste již babičkou 
(vnuk 1 rok) a  nyní máte 1 měsíční dceru. 
Dokážete popsat své pocity, které se vzta-
hují k miminku vnoučeti a miminku dcerce?

Můj vnouček bydlí v Praze a vídáme se  málo. 
Syn se svou partnerkou jsou extrémně pracov-
ně vytížení a já jen doufám, že se začneme vídat 
častěji. Zatím jsem rozdíl pocitů vnouček a dcer-
ka nepoznala, neměla jsem je oba v jednu chvíli 
v náručí . Miluju je oba stejně.
Paní Astrid aktivně sportuje a tvrdí, že fyzické 
vyčerpání ji nepoloží. Před porodem pracova-

la jako obchodní zástupkyně farmaceutické 
firmy a pokud bude vše probíhat tak, jak má, 
ráda by se za  2 roky vrátila do  práce. Je vy-
znavačkou zdravé výživy, umí odpočívat a při 
svém věku ( ) už má jasně stanovené priority. 

                                                                                              (lev)

Víte že?
V roce 2013 rodily ve FN Plzeň dvě šest-

náctileté, čtyři sedmnáctileté a  jedenáct 
osmnáctiletých maminek. 
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Je to velké riziko
V  průběhu posledních let dochází ke  stárnutí 

populace těhotných žen, a to zejména ze sociálních 
a ekonomických důvodů. V  létech 2009-2011 byla 
na GPK FN Plzeň provedena analýza průběhu těho-
tenství a porodu u rodiček starších 40 let. Z celkové-
ho počtu porodů se jednalo o necelá 3 % rodiček.  

Mezi nejčastější komplikace této populace tě-
hotných se řadil diabetes jak gestační, tak diabetes 
mellitus 1. nebo 2. typu, těhotenstvím indukovaná 
hypertenze a  předčasný porod. Ze všech starších 
těhotných bylo 15 % prvorodiček a  těhotenství 
bylo ukončeno císařským řezem u 42 % rodiček.

Těhotenství žen starších 50 let jsou však vzác-
ná a  ve  většině případů vzniklá v  programu IVF 
(V ČR v současné době je legislativně ošetřená 
aplikace darovaných oocytů ženám do věkové 
hranice 49 let + 364 dní). Jsou zatížená vysokým 
rizikem závažných komplikací, ať už se jedná 
o  předčasné porody, vyšší procento hypertenz-
ních komplikací, cukrovky jak těhotenské, tak 
i  pregestační, embolie, a  poruchy porodní čin-
nosti. Téměř 100 % těchto porodů je ukončeno 
císařským řezem, což má souvislost s následnou 
vyšší mateřskou morbiditou.

Z  toho důvodu je třeba, aby již prenatální 
péče, kterou je třeba individualizovat, byla vede-
na odborníky erudovanými v dané problematice, 

a  to nejen porodníky, ale i  genetiky a  ostatními 
specialisty.

MUDr. Jana Landsmanová
vedoucí lékařka gyn.-porodnické kliniky

Nasytit pacienty 
a zaměstnance 
nemocnice není 
legrace

Plzeňská fakultní nemocnice je ohromný živý organizmus, jehož posláním 
je navracet nemocným zdraví. Pacienti, kteří tu leží, samozřejmě musí jíst. 
Koneckonců, také jídlo léčí. A jíst musí i pracovníci tohoto jedinečného 
zdravotnického zařízení, kteří vykonávají náročnou práci a k ní potřebují 
dostatek energie. V lochotínském areálu stojí tak trochu stranou spojnice mezi 
horní a dolní vrátnicí objekt, tzv. Zásobovací ústředna, kde se snídaně, obědy 
a večeře připravují.

Krok za krokem
Je pět hodin ráno. Do práce přicházejí nutrič-

ní terapeutky a  skladníci. V  té době už přivezli 
pekaři čerstvé pečivo. Skladníci vyvezou chléb, 
pečivo a ostatní pekařské výrobky z 1. NP, ve kte-
rém jsou uskladněny všechny potraviny, do   
2. NP budovy. 

Tady jsou stěžejní prostory kuchyně: varna, 
expediční část s  výdejním pásem, kde se jídlo 
kompletuje na  tablety (my, obyčejní smrtelníci, 
tomu říkáme podnosy), balíčkárna, přípravna 
zeleninových salátů, přípravna těsta, přípravna 
masa a příruční sklady. „Nutriční terapeutky v pět 
hodin stahují z  jednotlivých oddělení informace 
o počtu a druhu diet pro snídaně pacientů včetně 
výběrových diet a speciálních požadavků na stravu 
(alergie, bariéry, náboženské zvyklosti aj.). Zároveň 
se snídaněmi soustřeďují také stejné informace 
o obědech,“ přibližuje vedoucí Oddělení léčebné 
výživy a stravování Bc. Eva Halámková. 

Podle aktuálních stavů pak nutriční terapeut-
ky vyžádají ze skladu potravin chybějící suroviny 
do kuchyně, nezbytné na snídaně a pro uvaření 
obědů dle požadavků ZOK. (Zjišťování aktuál-
ních stavů pacientů a  jejich diet, které slouží 
k dalšímu naskladňování potravin do kuchyně, 
provádí nutriční terapeutky ještě 2x, v 9.00 sta-
vy na obědy, v 11.00 stavy na večeře). Poté při-
praví k výdejnímu pásu barevné kartičky s čísly 

diet. A  cesta snídaní k  pacientům může začít. 
„Pracovnice stravovacího provozu vloží na tablet 
kartičku a ten po jedoucím pásu putuje na druhý 
konec. Cestou je tablet doplněn nádobím a  po-
travinami podle čísel diet na kartičkách. Na konci 
pásu nutriční terapeutka kontroluje, zda obsah 
tabletu odpovídá požadované dietě “ ukazuje 
Eva Halámková.

Tablety se snídaněmi jsou vkládány do pře-
pravních skříní, na  které už čekají řidiči vnitřní 
dopravy. Každá skříň je označená místem určení 
– např. kardiologie, interna A, interna B, ortope-
die… nesmí se stát a nestává se, že by pacienti 
na jednotlivých odděleních nedostali k jídlu to, 
co mají.  Přepravní skříně zapojí řidiči za  sebe 
a za motorový vozík a míří na místo určení. 

Jak na segedín ve velkém
Od  šesti ráno je pochopitelně velmi rušno 

ve  varně. Nenajdete tu sporáky, na  které jste 
z  domova zvyklí, vaří se ve  velkokapacitních, 
elektřinou nebo párou vyhřívaných, převáž-
ně čtyřhranných kotlích. „V  těchto kotlích va-

říme´trojkové´ polévky, každý den jednu čirou 
a  jednu zahuštěnou a  pokud je na  jídelníčku 
gulášová polévka, boršč nebo krkonošská, pak 
těchto polévek připravujeme 1200 porcí. V men-
ších kotlích pak vaříme dietní polévky, kterých 
je menší počet porcí,“ nadzdvihuje velepoklice 
60ti a  150tilitrových kotlů šéfkuchař Radek 
Holzman. Má s vařením ve veřejném stravování 
velké zkušenosti, kromě řady restaurací dirigo-
val vařečkou i ve Škodě Gastro. 

V den naší reportáže jsem doma uvařila se-
gedínský guláš. Znáte to - na cibulku maso… 
A  víte, jak se vaří 1000 porcí segedínu v  ne-
mocniční kuchyni? „Prakticky stejně. Jen segedín 
vaříme ve  450 l kotli. V  jiné pánvi o  objemu 70 
litrů, to je nižší čtverhranná nádoba, podusíme 
na tuku 20 kilo cibule. Kdo to krájí? Samozřejmě 
stroj. Máme řadu skvělých technických pomoc-
níků. Na  cibuli vložíme cca 120 kilo nakrájené 
vepřové plece- norma přikazuje 120 g na  jednu 
porci- přidáme sůl, koření. K zelí, připravovanému 
ve  velkém 450 l kotli, přidáme podušené maso, 
zahustíme, přidáme smetanu a  dochutíme. Se-

Víte že?
Stravovací provoz v  lochotínském are-

álu FN zabezpečuje celodenní stravování 
pro zhruba 900 pacientů, obědy pro cca 
1200 zaměstnanců a svačiny pro pacienty, 
kteří podstupují hemodialýzu. Zaměst-
nanci mohou poobědvat ve dvou jídel-
nách, pokud jim to pracovní režim nedo-
volí, rovněž dostávají obědy na tabletech 
ve 25 dislokovaných jídelnách. Stravovací 
služby zajišťuje celkem 7 nutričních tera-
peutek, 4 pracovníci skladu, 3 prodavačky, 
4 referentky, 28 kuchařů a 26 pomocných 
pracovníků. 

Víte že?
Věk rodiček stoupá, v  České republice 

porodilo v roce 2011 ve věku 45-49 let 93 
žen a dokonce osm žen nad 50 let (šlo prav-
děpodobně o  gravidity z  darovaných va-
jíček). V roce 2012 porodilo ve věku 45-49 
let 100 žen. Tato hranice se posouvá i díky 
možnosti umělého oplodnění.

Foto: Eva Halámková

Foto: tablety se naplňují



Lékař

Nutný pobyt v nemocnici
zkušenost je veliká, 
octneš-li se v bílém lůžku,
hlavu kladeš na podušku,
že tebe se to netýká?

Každý jednou zažil pocit,
pocit vděku, úlevy,
když lékař drží tvoji ruku
a bolest ihned poleví.

Ta nekonečná důvěra
k člověku v bílém plášti,
ta neustále vyvěrá,
že bez hněvu a zášti.

Važme si všech, co po špičkách
v nemocnici kol nás chodí
a nechtějme víc, prosím vás,
i když se nám to hodí.

Tyto verše napsala Miluška Ran-
dová, dvaadevadesátiletá bývalá 
učitelka, která samostatně žije 
v Javorné na Šumavě, jako paci-
entka lůžkového RHC oddělení

Otázka pro Evu Halámkovou:
Co připravuje Oddělení 
léčebné výživy a stravování 
pro zaměstnance FN Lochotín 
v nejbližší budoucnosti?

V  současné době probíhá výběrové ří-
zení na  modernizaci výdeje č. 2 a  prodejny 
U  dubu. Od  této rozsahem malé investiční 
akce očekáváme rozšíření sortimentu zboží 
této prodejny vč. nabídnutí podání kávy ze 
samoobslužného automatu a  rozšíření ka-
pacity výdejního místa obědů, které umožní 
nabídnout čtvrté teplé jídlo – převážně bez-
masé nebo přirozeně bezlepkové. Doufáme, 
že omezení prodeje a  výdeje v  této jídelně 
související s  modernizací, plánované na  le-
den 2015, splní představy a očekávání a při-
spěje ke spokojenosti našich strávníků.

Naše nemocnice, prosinec 2014
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gedín patří mezi oblíbená jídla našich strávníků,“ 
potvrzuje Radek Holzman.

V deset je hotovo a uvařené pokrmy se dis-
tribuují k  výdejním místům: do  obou jídelen 
zaměstnaneckého stravování a  k  výdejnímu 

pasu. Každý z  kuchařů má svůj denní plán, 
rozepsaný den předem- jeden vaří polévku, 
druhý maso s omáčkou, třetí třeba peče duká-
tové buchtičky, když se čas od času dostanou 
na  jídelníček. „Jen tak nemůže nastat chaos,“ 
říká šéfkuchař. A dodává, že knedlíky se naku-
pují od dodavatelů, stejně jako loupané syrové 
brambory a o víkendech i brambory vařené.

Z horka do zimy
Vstoupit do balíčkárny, kde se připravují ve-

čeře, je jako z léta skočit do zimy. Tři pracovni-
ce tu v  předepsané patnáctistupňové teplotě 
od  rána připravují studené večeře, podle roz-
pisu, který dostaly od  nutričních terapeutek. 
Balíčky obsahují pečivo z bílé i celozrnné mou-
ky, sýry, šunku, ovoce, zeleninu, ochucené tva-
rohy, jogurty. Ať si někdo stěžuje, že je strava 
v nemocnici málo pestrá… 

„Ve tři čtvrtě na dvanáct přichází nutriční te-
rapeutka a začíná takzvané „nahazování“, kdy se 
balíčky podle rozpisu diet vkládají do přepravek 
podle jednotlivých oddělení. Ve  13 hodin jsou 
předány vnitřní dopravě, ta je rozveze na všech-
na oddělení. Tam je zdravotnický personál uklá-
dá do  ledničky a  v  17 hodin vydá pacientům,“ 
popisuje Eva Halámková.

To ale trochu předcházíme událostem. Je 
teprve tři čtvrtě na 11 a u výdejního pásu je za-
hájen hlavní koncert dne.

Od ničeho ke všemu
Kuchařka zakládá na pás tablet, na který po-

loží číslo diety, aby kuchaři věděli, jakou dietu 
mají vydávat. Po pravé straně výdejního pásu 
stojí pomocný personál a vkládají na tablet pří-
bory, talíře, ubrousky. Kuchaři zleva z  velkých 
elektricky vyhřívaných výdejních van nabírají 
porce jídla a pokládají na talíř. Polévku, omáč-
ku, maso, přílohu. Na konci pásu případně ještě 

tak zvané přídavky, což jsou saláty, kompoty, 
mléčné výrobky, suchary a podobně. „Ve chví-
li, kdy pokrm dorazí k pacientovi, musí mít podle 
hygienického předpisu 60°C. Proto dietní terapeu-
tky provádějí ještě před výdejem kontrolní měření 
pokrmů, zda mají nejméně 65°C. Pokud zjistí, že 
pokrm takovou teplotu nemá, dohřívá se, regene-
ruje,“ upozorňuje vedoucí stravovacího provozu 
na další hygienický požadavek. 

Úplně na  konci pásu stojí nutriční terapeu- 
tka, která zkontroluje, jestli je dieta správně 
vydaná, zda je na tabletu všechno, co na něm 
má být a  je čistý. Poté je zkontrolovaný tab-
let vložen do přepravní skříně. A když je skříň 
kompletní, připojí se k  dalším 4-6 skříním 
a  řidič motorového vozíku sestavený vláček 
na  kolečkách plný obědů odveze do  přísluš-
ného pavilonu, kde si personál jednotlivých 
oddělení přepravní skříně převezme. „Když je 
vydáno veškeré jídlo pro pacienty, ruch na pásu 
nekončí, vymění se výdejní vany a jede se dál se 
zaměstnaneckými obědy,“ říká Eva Halámková. 
Prozrazuje také, co se stane s  pokrmy, které 
zbydou. „Zbylé jídlo denně odváží smluvní firma, 
zabývající se likvidací odpadu. Neexistuje, že by 
ho zaměstnanci vozili domů pašíkům a nebo se 
ohřívalo druhý den.“  

Hotovo. Pomocní pracovníci mají také pau-
zu na  oběd, pak přecházejí do  další místnosti 
– umývárny nádobí, kde jsou obrovité pásové 
myčky. Jedna myčka je určená na mytí tabletů, 
misek, talířů, příborů, druhá na mytí přepravní-
ho inventáře a černého nádobí. Probíhají úkli-
dové práce. V 15 hodin celý provoz utichá.  

(koř)

Víte že?
Jídelní lístky sestavují nutriční terapeu- 

tky oddělení léčebné výživy a stravování a 
schvaluje ústavní dietolog FN Plzeň prof. 
MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., a stravova-
cí komise fakultní nemocnice. Opakují se 
v šestitýdenních cyklech a odpovídají Diet-
nímu systému FN Plzeň, který obsahuje 30 
diet, ze kterých lékaři ordinují pacientům 
podle jejich zdravotního stavu odpovídající 
dietu. Pokud je zdravotní stav pacienta ta-
kový, že nelze aplikovat žádnou ze základ-
ních diet, předepisuje lékař dietu Výběr, 
kdy její složení navrhují společně s pacien-
tem podle jeho onemocnění a chuti klinic-
ké nutriční terapeutky a poté telefonicky 
vykomunikují s  nutričními terapeutkami 
v OLVaS. Pokud pacient nemusí mít žádné 
dietní omezení, je mu přidělena dieta č. 3 – 
normální strava a má možnost si vybírat ze 
dvou pokrmů. Možnost výběru z jídel mají i 
maminky po porodu.

Krásné Vánoce 

přeje všem  
Naše nemocnice

Foto: šéfkuchař Radek Holzman


