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Milí čtenáři,
pacienti, novináři i někteří naši
zaměstnanci
se v poslední
době ptají, zda
se účastníme
takzvaného
žebříčku nemocnic a zda je toto hodnocení
„správné“. Hlasování v celostátní komerční
soutěži pořádané HealthCare Institute
právě vrcholí, a proto považuji za vhodné
věnovat mu krátkou úvahu.
Naše fakultní nemocnice pořádá vlastní
šetření spokojenosti pacientů, která mají
jasnou metodiku dotazování i zpracování
dat. Jeho výsledky snesou i mezinárodní
srovnání a toto seriózní šetření nazvané
Kvalita očima pacientů podporuje i Ministerstvo zdravotnictví ČR. Díky profesionálnímu zpracování shromážděných
informací máme i kvalitní zpětnou vazbu
od našich pacientů, v čem jsou nespokojení
a čeho si cení.
V anketách typu „Soutěž o nejlepší nemocnici“ hlasují lidé prostřednictvím internetu,
bez přesné kontroly odeslaných hlasů
a posouzení, zda mají vůbec zkušenost
s konkrétním zařízením. Nelze proto vyloučit vícečetná hlasování a snahy o ovlivnění
výsledku. Také hlasovací dotazník, byť
se snaží působit věrohodně, neodpovídá
odbornému šetření a může sloužit například pro vytvoření databáze adresátů pro
šíření reklamy. Domnívám se, že mediálně
přitažlivá soutěž se snaží zneužít poutavého tématu zdravotnictví a cíleně útočí na
emoce lidí. Vždyť takto spolu v jedné kategorii soupeří porodnice, úrazová nemocnice či onkologický ústav. Navíc, v seznamu
zařízení, o nichž se hlasuje, nalezneme
například již téměř dva roky neexistující
plzeňskou vojenskou nemocnici. Proto
také naše nemocnice oficiálně podporu
soutěži o nejlepší nemocnici nevyjádřila.
Závěrem vítám v redakci Naší nemocnice novou odpovědnou redaktorku Janu
Kořínkovou, která nahradila Romanu
Vlkovou. Jana Kořínková dokáže osobitým
stylem texty obohatit o emoční prožitek,
jak se ostatně můžete přesvědčit například v článcích o léčbě bolesti či péče
o pacienty s nádorem plic v terminálním
stadiu. Věřím, že právě silné příběhy budou
její doménou. Romaně Vlkové děkuji za
spolupráci.
Renata Jenšíková,
šéfredaktorka a tisková mluvčí FN Plzeň
mluvci@fnplzen.cz
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novinky – fakta – události
Posila v managementu nemocnice
Novým ekonomickým náměstkem ředitelky
Fakultní nemocnice Plzeň se stal na základě výběrového řízení Bc. Ing. Viktor Wendler,
MBA, který dosud působil na postu vedoucího Oddělení nákupu a distribuce spotřebního
zdravotnického materiálu Fakultní nemocnice Plzeň. Náměstek byl jmenován s účinností
k 1. listopadu 2007.		
(jen)

Odstartoval nový program
jednodenní chirurgie
Program jednodenní chirurgie odstartovala
v polovině září Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň. „Označení jednodenní chirurgie
tak, jak jej zná zahraniční medicína, není v tuzemsku úplně přesné. Jedná se o chirurgickou péči
s krátkodobou čili jedno- až dvoudenní hospitalizací u nemocných operovaných pro varixy dolních
končetin, tříselnou či pupeční kýlu a další menší
výkony,“ vysvětlil prof. MUDr. Vladislav Třeška,
DrSc., přednosta Chirurgické kliniky FN Plzeň.
Pro právě zavedený typ péče mají zdravotníci
k dispozici nově otevřený operační sál, který
zatím funguje dvakrát týdně. „Programy krátkodobé hospitalizace jsou dobrou službou pacientům. Díky nim se totiž významnou měrou zkrátí
neúměrné čekací doby na výše uvedené operace,“
upřesnil profesor Třeška. Chirurgická klinika FN
Plzeň zajišťuje pro pacienty z Plzeňského kraje
i širokého okolí nejen vysoce specializovanou
péči, ale základní chirurgické výkony.
(jen)

Specialisté obdrželi ocenění
Ocenění za nejlepší souborný referát publikovaný v časopise Česko-slovenská dermatologie v letošním roce obdržela doc. MUDr. Petra Cetkovská,
Ph.D., primářka Dermatovenerologické kliniky FN
Plzeň, která se zabývala autoimunitními bulózními dermatózami. Za nejlepší původní práci ve
stejném časopise získala uznání lékařka Denisa
Kacerovská. Ta se s kolektivem autorů zabývala
srovnáním účinnosti dvou fotosenzibilizátorů ve
fotodynamické terapii kožních nádorů.
Prestižní cenu Fóra mladých lékařů získali v rámci červnových XV. Frejkových dnů v Brně Martina Kunešová z Radiodiagnostické kliniky a Karel
Koudela junior z Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí za přednášku nazvanou
„Diagnostika vitality hlavice femuru u zlomenin
krčku pomocí magnetické rezonance pro stanovení léčebného postupu“.
(jen)

Naše lékařka je krajskou odbornicí
Krajským odborníkem pro obor gastroenterologie
byla pro období 2007 až 2010 jmenována lékařka
I. interní kliniky Fakultní nemocnice Jana Koželuhová. Tuto funkci získala na základě rozhodnutí
výboru České gastroenterologické společnosti.

Gastroenterologie se zabývá nemocemi zažívacího traktu, to znamená onemocněními jícnu,
žaludku, tenkého střeva a tlustého střeva, nemocemi jater, žlučových cest a slinivky břišní.
Gastroenterologické pracoviště I. interní kliniky
je vybaveno nejmodernějšími endoskopickými
přístroji, které umožňují vyšetření dutých orgánů „zevnitř“, často s možností okamžité terapie.
Odborné pracoviště se specializuje na léčbu
tzv. nespecifických zánětů střevních (Crohno-

Lékařka Jana Koželuhová
va nemoc, ulcerózní kolitida), civilizačního
onemocnění s narůstajícím výskytem. Využívá
nejmodernějších léků, včetně biologické terapie, která je dostupná jen v několika centrech
v České republice. To samé platí o léčbě chronických virových hepatitid. Pracoviště také provádí screening (vyhledávání) časných forem rakoviny tlustého střeva, která patří v tuzemsku
mezi nejčastější zhoubné novotvary.
(jen)

Náměstkyně hledá nejlepší sestru
Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči si
dovoluje vyhlásit interní soutěž FN Plzeň o Nejlepší sestru v nemocnici. V rámci soutěže bychom rádi
každé pololetí vyhlásili nejlepší sestru pro dané
období. Hledáme nelékařské zdravotníky, kteří
jsou výjimeční svou profesionalitou, lidským přístupem, ochotou odvést práci nad rámec povinností, hledáme sestry, porodní asistentky, laboranty a další nelékaře, kteří dokáží rozzářit pracoviště
svým nadšením. Hlasovat je možné elektronicky
na adresu: voborilovaa@fnplzen.cz.
Jména těch, kterým dáte svůj hlas, naleznete v časopisu Naše nemocnice, jednou ročně proběhne
slavnostní vyhodnocení a předání cen. Jména prvních kandidátů můžete zasílat už nyní do 5. prosince 2007, kdy bude uzávěrka prvního kola.
(jen)

Máte zajímavé náměty?
• o čem chcete v Naší nemocnici číst
• o čem chcete diskutovat
• tip na osobnost, pracoviště, diagnostickou či léčebnou metodu
Neváhejte a napište nám!
Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat!
Kontakt: mluvci@fnplzen.cz

Zkušenost lékaře
se náměstkovi hodí
Být prostředníkem mezi zdravotnickými pracovišti a ředitelkou
nemocnice – to je nejdůležitější úkol MUDr. Jiřího Poborského,
náměstka pro léčebně-preventivní péči ve Fakultní nemocnici
Plzeň. Jako aktivního a zkušeného lékaře však znají náměstka
ředitelky i pacienti Kliniky ORL, kam dochází jednou týdně do
ambulance ordinovat. Zvláště pověstná je jeho přirozená ochota
si s lidmi povídat o jejich životě a starostech.
V čem spatřujete největší výhody skloubení
medicínské praxe s prací náměstka ředitelky v nemocnici?
Nejdůležitější je určitě právě ten neustálý, nepřerušený kontakt s provozem. Vím, jakými
problémy žijí naši zdravotníci a samozřejmě
z rozhovorů s pacienty také poznám, co je zajímá a takzvaně o čem si lidé mimo nemocnici
povídají. To samozřejmě pomáhá nejen při rozhodování v odborných otázkách týkajících se
provozu našich pracovišť, ale i při posuzování
například podnětů a stížností od pacientů, na
jejichž řešení se podílím. Také mohu využívat
své zkušenosti z rutinní práce lékaře na klinice,
kde jsem strávil téměř 25 let. Vím, jak vypadá
práce na ambulanci, u lůžka i na operačním
sále. Všechny tyto léty nasbírané poznatky se
mi teď hodí.
Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?
Ano. Dlouhodobě třeba vnímáme nespokojenost našich lékařů a pacientů s organizací
centrálního příjmu na Lochotíně. Nyní pracuji
s ostatními členy managementu z pověření
ředitelky Ing. Jaroslavy Kunové na jeho novém organizačním a prostorovém uspořádání.
S obrovským rozmachem a přesídlením, teď už
většiny našich odborných pracovišť na Lochotín, vyvstaly problémy, které jsme dříve neznali
a teď je musíme vyřešit. V současné době projde denně ambulancemi centrálního příjmu
130 až 140 akutních pacientů a také většina pacientů objednaných k plánované hospitalizaci
v lochotínské části nemocnice. Tak velký pohyb
osob přirozeně vyvolává občasná zaskřípění
v provozu, která mohou být důvodem ke stížnostem nejen ze strany pacientů, ale i řidičů
sanitních vozidel či zaměstnanců nemocnice.
Naší snahou je dále zlepšit uspořádání centrálního příjmu pro případ krizových situací.
Prostor centrálního příjmu totiž zároveň slouží
pro příjem pacientů do nemocnice v rámci mezioborového pracoviště Traumacentra, takže
by měl být přizpůsoben tak, aby mohl naráz
pojmout větší počet zraněných. Tuto potřebu
nám potvrdilo i poslední cvičení Integrované-

ho záchranného systému Plzeňského kraje, do
něhož jsme se zapojili.
Ostatně směrem k pacientům se letos změnily právní normy, které výrazně posílily jejich práva. Můžete tyto změny popsat?
Jedná se o dvě základní oblasti, které se týkají
takzvaného informovaného souhlasu a nahlížení pacienta do zdravotnické dokumentace.
Právní úprava vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací (vyhláška 385/2006 Sb.,
o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky
č. 64/2007 Sb.), která platí od jara letošního roku,
doznala změny a v oblasti zmíněného informovaného souhlasu, tedy poučení a souhlasu pacienta s diagnostickým nebo léčebným výkonem.
Vyhláška sice nepožaduje zavedení písemné
formy pro všechny zdravotnické úkony, avšak
my se snažíme mít zpracovaný formulář informovaného souhlasu pro všechny důležité a rizikové zákroky. Dlužno říci, že v tomto směru jsme
nečekali na legislativní ukotvení a používali jsme
písemné informované souhlasy už v minulosti.
Další změnou byla novela zákona č. 20/1966
Sb., o péči o zdraví lidu, zákonem č. 111/2007
Sb. a navazujícími předpisy, kterými je řešen
přístup pacienta a případně dalších osob ke
zdravotnické dokumentaci. Tyto úpravy nejen
že významným způsobem mění rozsah poučení pacienta o poskytované zdravotní péči, ale
i výrazně posilují jeho práva a zavádí novou povinnost zdravotnickým pracovníkům poučit
pacienta nebo jeho zákonného zástupce
o jeho právu. Toto poučení se týká nároku

na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené
o pacientovi nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu. Nemocný má
také právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka do těchto dokumentů nahlížet, může
žádat pořízení výpisů, opisů nebo jejich kopie.
Jakým způsobem v naší nemocnici řešíme
tyto změny v praxi?
Běžné poučení pacienta před vyslovením souhlasu s poskytováním zdravotní péče a před
výkonem je součástí rutinní práce každého
zdravotníka, většinou lékaře, při kontaktu s pacientem. Naopak pořizování výpisů, opisů či
kopií zdravotnické dokumentace na základě
pacientovy žádosti zajišťuje v současné době
Oddělení pro komunikaci s veřejností. Tyto
služby jsou pro pacienta zpoplatněny.
Jak se tyto změny promítly do vaší práce?
Vzhledem ke všem popsaným legislativním
novinkám nyní pracujeme společně s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Bc. Andreou
Vobořilovou a dalšími kolegy na novém vnitřním předpisu o zdravotnické dokumentaci.
Musíme ucelenou formou stanovit podmínky
a možnosti vedení papírové a elektronické dokumentace, archivace zdravotnické dokumentace, podmínky a výpůjčky jejích částí, prokazatelnost úplnosti těchto dokumentů a údajů
v ní uvedených. To je důležité jak z hlediska
zaznamenávání údajů o léčbě a jejím průběhu
u každého pacienta, tak pro právní ochranu
nemocnice, jako podklad pro přesné účtování
naší péče zdravotním pojišťovnám a z hlediska
vědeckého či výukového.
Máte pocit, že jsou zdravotníci na větší otevřenost k pacientům připraveni?
Od té doby, kdy začaly změny v zákonech platit,
všichni cítíme opravdu výrazný zájem pacientů
o informace týkající se zdravotní péče, která
je jim poskytována. Zdravotníci musí s větší
otevřeností počítat. To bude nedílnou součástí jejich práce. Žijeme ve světě informací, kdy
si lidé mohou například na internetu najít odborné i laicky pojaté údaje o svých chorobách
a chtějí je porovnávat s tím, co jim jejich lékař
říká. Úpravy zákonů jim vyšly vstříc. Někteří lékaři možná budou muset své chování směrem
k pacientům změnit a vyrovnat se s větší
transparentností a s tím, že pacienti se
budou informací domáhat.
Text a foto: Renata Jenšíková
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Primář Tomáš Hájek při vizitě na jednotce intenzivní péče

Kardiochirurgie hledá
nové cesty svého rozvoje
Xxx

Čtyři tisíce operací srdce mají za sebou za téměř šest let svého působení v plzeňské fakultní
nemocnici specialisté z Kardiochirurgického oddělení FN Plzeň, které se definitivně zabydlelo mezi
operačními a interními obory v lochotínské části nemocnice. Po razantním nástupu, kdy se museli
postarat o pacienty z regionu a přilehlého okolí čekající v té době v pořadnících na operaci srdce
v pražských nemocnicích, zkouší získávat nové pacienty a nabízet jiné služby než ostatní podobná
pracoviště v republice. A docela neobvyklý způsob objevili: začali spolupracovat s lázněmi, takže
nemocní několik dnů po složité operaci odcházejí k zotavení do sanatoria.

K

ardiochirurgické oddělení provádí
s výjimkou operací dětí a transplantací srdce celé spektrum chirurgických
výkonů na tomto životně důležitém
orgánu. Ze tří čtvrtin se jedná o plánované výkony, ostatní tvoří operace neodkladné, které
je třeba provést bez sebemenší prodlevy pro
záchranu lidského života. Nejčastější jsou pak
aortokoronární by-passy, případně kombinované by-passy s operací chlopní. „Počty operovaných nám za poslední rok poklesly, takže
hledáme způsoby, kam naši aktivitu směřovat.
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Zavádíme nové operační techniky, rozvíjíme spolupráci s lázněmi a chceme najít spolupracovníky
i klienty v zahraničí,“ říká MUDr. Tomáš Hájek,
primář Kardiochirurgického oddělení FN Plzeň,
které spolupracuje také s ostatními zdravotnickými provozy nemocnice, nejčastěji s kolegy
kardiology I. interní kliniky.

Na východě našli kolegy
Velmi dobré kontakty začaly klíčit v zemích bývalého sovětského bloku – Gruzii, Uzbekistánu
a Kazachstánu. „Jsou to státy, které mají velký

Operace srdce
zájem o rozvoj vysoce specializované péče a jsou
schopné si nakoupit velmi kvalitní techniku,

avšak nemají vyškolené vlastní odborníky. Takže
jsme oprášili znalosti ruštiny a začali spolupracovat. Naši lékaři jezdí operovat k nim, takže předávají své zkušenosti tamním specialistům přímo
na místě a pak zahraniční kardiochirurgové jezdí
na stáže k nám,“ popisuje s úsměvem primář
Hájek. Možnost pracovat v zahraničí chápe
jako mimořádnou zkušenost i pro plzeňské
lékaře. „V zemích, kde není rozvinutá kardiochirurgie, mohou naši operatéři vidět u dospělých
pacientů například vrozené srdeční vady typu
poškození chlopní, které se u nás běžně operují
už v dětském věku. Tím se sami zdokonalují,“ zdůrazňuje. Konkrétním výsledkem spolupráce se
středoasijskými republikami je také podepsání
smlouvy o spolupráci s rektorem Západokazašské univerzity Salimem Berkinbajevem, který
chce, aby se naši lékaři stali školiteli a konzultanty pro kardiocentra vznikající v této oblasti.

Po operaci rovnou do lázní

Pro pacienty operované v Plzni odstartoval letos program spolupráce s Léčebnými lázněmi
v Konstantinových Lázních, kam přecházejí nemocní na zotavení šestý až sedmý den po operaci srdce. „Dříve lidé dostali poukázku na pobyt
v lázních dva až tři měsíce po operaci a chápali
to trochu jako dovolenou, nikoliv jako intenzivní
ozdravný pobyt. Díky tomu, že v Konstantinových
Lázních mají lékaře kardiology, můžeme je do sanatoria odesílat rovnou z nemocničního lůžka.
Když porovnám kondici těch, kteří nastoupí do
lázní s odstupem, a těch, kteří začnou s kvalitní
rehabilitací ihned, rozdíl je propastný,“ upozorňuje primář Kardiochirurgického oddělení.
Pobyt v lázních, tedy standardní ubytování i rehabilitační procedury, hradí pacientům zdravotní pojišťovny. Základní podmínkou je, aby
pacient po operaci dokázal sám vstát z lůžka
a ujít několik kroků. „Postaráme se i o pacienty se
závažnějšími interními či kardiologickými problémy, provádíme zátěžová EKG vyšetření, holterovou monitoraci krevního tlaku i EKG, spirometrii,
echokardiografická vyšetření. Máme jednotku
intenzivní péče se čtyřmi monitorovanými lůžky
a vlastní laboratoř. Navážeme na rehabilitační
program doporučený z nemocnice a postupně
upravíme pro každého jeho individuální plán na
zotavení,“ popisuje Iveta Hanišová, lékařka Léčebných lázní Konstantinových Lázní. Pobyt je
čtyř- až pětitýdenní a pacient se při něm učí soběstačnosti a péči o své zdraví po operaci tak,
aby byl schopen se co nejvíce vrátit do aktivního
života. „Zejména starší pacienti ocení, že se po návratu z nemocnice nemusí starat o domácnost či
nákupy a domů se vracejí soběstační. Mladším naopak vysvětíme, že i když jim operace velmi ulevila
od potíží, musí být opatrní a nepřehánět tělesnou
zátěž,“ vysvětluje lékařka. Za tři čtvrtě roku absolvovalo tento pobyt přes 120 nemocných.
Přesvědčit pacienty o prospěšnosti navazujícího lázeňského pobytu však nebylo podle
primáře Hájka jednoduché. „Většina lidí se po

operaci těší domů. Nechápali, proč by měli jezdit
do lázní. Poděbrady se jim zdály daleko, a když
dostali příležitost odjet na zotavení do města
v rámci kraje, bylo téměř vyhráno. V současnosti
už ani pobyt nemusíme pacientům aktivně nabízet. Řeknou si o něj sami, protože slyší vyprávění
od ostatních,“ těší se Tomáš Hájek. V případě
potřeby může kdykoliv zajet kardiochirurg do
Konstantinových Lázní na konzultaci.

Oddělení se zabydlelo

Ve vlastní organizaci práce Kardiochirurgického oddělení také nastalo několik změn. Pracoviště získalo vlastní ambulanci, kam jsou objednáváni pacienti zhruba měsíc po operaci na
kontroly. Až dosud vyšetřoval lékař jednotlivé
pacienty v improvizovaných prostorách na lůžkovém oddělení mezi ostatními nemocnými.
Stabilizoval se také tým operatérů i anesteziologů. Problémem zůstává obsazení míst pro

Lékař Jiří Škorpil vyšetřuje pacientku
nelékařské zdravotnické pracovníky, zejména
sestry pro oddělení intenzivní péče. „Prožíváme
téměř úplnou personální výměnu nelékařských
zdravotnických pracovníků. Tento trend jsme
čekali a lze jej v současné době pozorovat v téměř každém zdravotnickém zařízení v republice,“
zdůrazňuje Bc. Jaroslava Nováková, zastupující vrchní sestra Kardiochirurgického oddělení.
„Některé sestry založily rodinu, jiné se po šesti
letech práce v intenzivní medicíně poohlížejí po

Jaroslava Nováková kontroluje práci sester
klidnějším oboru. Bohužel nemáme v současné
době kým chybějící personál doplnit,“ dodává
Jaroslava Nováková. Změnami v systému vzdělávání a uznávání praxe chybí pro oddělení
sestry se specializací, kterou získávaly v rámci
studia na vyšší odborné škole. „Tito studenti
díky praxi u nás získávali zkušenosti a věděli, co
je čeká. Na naše sestry jsou kladeny velmi vysoké
nároky stejně jako na všech ostatních odděleních
intenzivní péče a ne každý absolvent zdravotnické školy je připraven se s tím vypořádat. Také zapracování nových zaměstnanců trvá zhruba rok,“
vysvětluje vrchní sestra.
Letos v září začalo Kardiochirurgické oddělení
také jako jedno z prvních pracovišť v tuzemsku
provádět endoskopický odběr žilních štěpů
z oblasti bérce a stehna pro operace srdce a jako jediné svého druhu používá standardně minisystémy pro mimotělní oběh u více než poloviny operovaných pacientů. „Šetrnější odběry
cévních štěpů zkracují pacientovi dobu rekonvalescence. Může se krátce po výkonu postavit na
nohy a začít s rehabilitací, což každému velmi
prospívá,“ zdůrazňuje Tomáš Hájek. Minisystémy pro mimotělní oběh pak snižují rizika pooperačních potíží a pacientovi celkově zkracují
dobu stonání. Oddělení nyní připravuje projekt
na mezinárodní studii, která se právě minisystémy pro mimotělní oběh zabývá.
Text a foto: Renata Jenšíková

Lékař Viktor Zlocha při endoskopickém odběru žilního štěpu

Naše nemocnice



Bolest je nejčastější příznak
onemocnění, který přivede
pacienta k lékaři. Akutní bolest bývá krátkodobá a zmizí
většinou vyléčením základní
příčiny onemocnění. Horší je,
pokud i po odstranění této
příčiny trvá. Dlouhodobá,
chronická bolest nemocného
trápí a narušuje jeho život.
Tehdy se snaží pomoci Centrum pro léčbu bolesti Anesteziologicko-resuscitační kliniky
Fakultní nemocnice Plzeň.

Lékař Jan Lejčko vysvětluje pacientce příčinu bolesti s pomocí názorného modelu páteře

Bolest bez příčiny umí potrápit

P

odle posledních průzkumů bojuje
s chronickou bolestí téměř pětina Evropanů. „Naše Společnost pro studium
a léčbu bolesti většinou uvádí, že chronická bolest sužuje kolem deseti procent lidí. Můžeme
se však domnívat, že pacientů, kteří vyžadují naši
léčbu, je v tuzemsku zhruba tolik jako diabetiků,
což znamená 700 až 800 tisíc osob. To je obrovské
číslo,“ upozorňuje MUDr. Jan Lejčko, vedoucí
Centra pro léčbu bolesti. Ročně Centrum ošetří
na šest tisíc pacientů. Jsou to lidé, kteří opakovaně hledali pomoc u praktických lékařů, neurologů, revmatologů, navštěvovali chirurgy, ortopedy, mají za sebou různé operace a stále si stěžují
na přetrvávající bolest, která pro ně nemá zjevnou příčinu. Mají pocit, že jim specialisté v ordinacích nevěří. „Tito nemocní jsou vlastně bezradní. Nikdo jim neumí pomoci a dlouhé povídání
o jejich potížích se opravdu špatně poslouchá. Přitom hlavním problémem je bolest,“ popisuje doktor Lejčko. Snaha ulevit trpícímu od bolesti patří
mezi nejzákladnější úkoly medicíny.

Záludná obtíž

Za chronickou se označuje bolest trvající déle
než tři měsíce. Ve srovnání s akutní bolestí nemá
biologickou užitečnost, nevaruje, pouze škodí.
„Uvedu příklad,“ říká Jan Lejčko, „ pacient má výhřez meziobratlové destičky – ischias, který může
vést až k neurologickým poruchám. Tento stav
buď odezní s léčbou, většinou právě u neurologa,
nebo je nutná operace a po chirurgickém zákroku,
tedy odstranění její bezprostřední příčiny, zmizí. Po
určité době se však může vracet a stává se v mnoha případech hlavní poruchou zdraví.“ Takovou
bolest však již nelze odstranit další operací.
Příčinou mohou být změny, jizvičky v páteřním
kanálu. Neutuchající intenzivní potíže zcela
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převrací aktivnímu člověku život. Limitují jeho
denní aktivity, bývají příčinou dlohodobého
stonání. „Silná, až palčivá chronická bolest doprovází rovněž postupnou progresi některých onemocnění, například cukrovky. Přetrvává také po
vyhojení pásového oparu. Dalšími nejčastějšími
diagnózami, které k nám pacienty přivádějí, jsou
bolesti zad, kloubní a svalové bolesti, bolesti hlavy,
neuropatické bolesti, útrobní bolesti nebo bolesti
vaskulárního původu jako ischemické bolesti či
bércový vřed,“ vyjmenovává lékař.

Co je léčba bolesti?
Léčba bolesti je jedním ze základních
oblastí působnosti Anesteziologicko-resuscitační kliniky. Medicínský obor se zaměřením na problematiku bolesti se ve
vyspělých zemích začal rozvíjet po druhé
světové válce. V tuzemsku začala síť specializovaných pracovišť vznikat v osmdesátých a devadesátých létech minulého
století. Centrum pro léčbu bolesti, které
působí ve FN Plzeň, bylo jedno z prvních.

Pomoc všemi způsoby

Centrum pro léčbu bolesti FN Plzeň využívá různých léčebných metod. Nejdůležitější
zůstávají léky, celá škála přípravků k tištění
bolesti (analgetik) a jak Jan Lejčko potvrzuje,
pokud ostatní léky selžou, moderní medicína
se nebrání používání opioidů. Časté je užívání
nervových blokád, léčebných zásahů prováděných ve spolupráci s radiology a za pomoci
počítačové tomografie.
Centrum spolupracuje s dalšími medicínskými
obory, hledá skutečně nejúčinnější strategie
léčby. „Výborně spolupracujeme s neurochirurgy
a Radiodiagnostickou klinikou. Můžeme také vyu-

žívat služeb psychologa působícího přímo v rámci
Anesteziologicko-resuscitační kliniky, protože pacienti s chronickou bolestí mají sklon k depresi a ta
jejich stav výrazně ovlivňuje,“ uvádí vedoucí Centra. Cílem veškerého snažení v léčbě bolesti není
jen ulevit pacientům, ale plně je vrátit do aktivního života. „Proto chceme vést pacienty k větší
aktivitě, aby se sami do léčby zapojili a průběžně
hodnotili svůj stav. Máme například vlastní dotazník, který jim rozdáváme, takže se každý musí při
jeho vyplňování nad svým stavem objektivně zamyslet,“ vysvětluje Jan Lejčko. Zároveň však přiznává, že velkým problémem zůstává léčba nepohyblivých pacientů s těžkou formou bolesti,
u kterých je nutné nejprve od potíží ulevit, aby
bylo možné vůbec postoupit v rehabilitaci.

Centrum praská ve švech

Centrum pro léčbu bolesti je jediným pracovištěm svého druhu v regionu. Stará se o pacienty z Plzeňského i Karlovarského kraje. Pacienti
jsou k vyšetření a léčbě objednáváni, čekací
doba je šest týdnů až dva měsíce. Ve skutečně
neodkladných případech jsou dříve přijímáni
například pacienti s nádorovou bolestí. Plně
vytížený je denní stacionář, který při centru
funguje. „V rámci kliniky se vyčlenila skupina pěti
anesteziologů, kteří se léčbě bolesti věnují, ale potřebovali bychom, aby nás bylo víc a tým se stabilizoval. Nápor velkého počtu pacientů už nestačíme
zvládat,“ posteskne si závěrem Jan Lejčko. Léčba
bolesti patří v rámci ambulantní péče ve Fakultní nemocnici k nejnákladnějším, proto se centrum snaží o zavádění moderních a účinnějších
léčebných metod tak, aby byla dostupná pro co
největší množství pacientů.
Text: Jana Kořínková
Foto: Renata Jenšíková

Svět čísel hlídá hospodaření nemocnice
Jejich světem jsou čísla, jejich pracovním nástrojem je počítač. Každé
ráno v práci začínají kontrolou tabulek, které ukazují aktuální údaje
o hospodaření nemocnice a které pro ně v noci zpracovala výpočetní
technika. Jejich úkolem je okamžitě hlásit jakýkoliv zárodek možného
ekonomického problému. Také proto označuje ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Oddělení manažerských informací
(OMI) za jeden ze svých klíčů k hospodářskému úspěchu nemocnice.

O

ddělení manažerských informací
(OMI) funguje již téměř čtyři roky
a bez nadsázky lze tvrdit, že jeho
pracovníci vědí o nemocnici více než
kdokoliv jiný. Krom shromažďování dat a jejich
zpracování mají na starosti také jejich interpretaci, tedy výklad, a postižení souvislostí. „V podstatě jakýkoliv údaj, který zaměstnanec FN klepne
do počítače, se může promítnout do rozhodnutí
o řízení a chodu nemocnice,“ říká s lehkou nadsázkou vedoucí oddělení Ing. Zdeněk Páv.
Jednoduše odpovědět na otázku, co všechno
OMI sleduje, je prosté, a přitom velmi těžké: zajímá je zkrátka všechno. „Naším úkolem je sbírat
informace o činnostech, které se v nemocnici dějí,

Analytici OMI: Ing. Jana Kindlová, Ing. Bohuslav
Hošek, Ing. Tomáš Princ, Ing. Eva Šůlová
a jaké finanční náklady jsou s tím spojené. V našem datovém skladu se sbíhají údaje ze všech
datových systémů, které v nemocnici máme. Tato
čísla denně vyhodnocujeme a zpracováváme
z nich informace, které jsou pak podkladem pro
manažerská rozhodnutí a mají dopad na celou
nemocnici,“ vysvětluje Zdeněk Páv.
Tak podrobné sledování hospodaření nemocnice
není v tuzemsku běžné. Oddělení tvoří tým pěti
lidí, z nichž každý má na starosti sledování přesně určených pracovišť. U zdravotnických provozů sledují analytici z OMI jejich výkon, množství
a skladbu spotřebovaného zdravotnického materiálu i léků, délku hospitalizace každého pacienta
a proti tomu staví veškeré náklady s tím spojené.
Zajímají je osobní náklady na zaměstnance, materiálové náklady, tedy léky a spotřební materiál
použitý při léčbě každého nemocného, a samozřejmě také fixní náklady nemocnice nutné k jejímu fungování – náklady na energie, vodu a další
nutné služby. Získané údaje jsou podkladem pro
stanovení rozpočtů jednotlivých pracovišť. Ty vycházejí z dlouhodobého sledování a skutečných

možností nemocnice. „Pokud zjistíme na některém
pracovišti odchylky, zpozorníme a začneme se pídit
po vysvětlení. Každá viditelná zněna naznačí, že se
něco děje, a my musíme zjistit co. Chceme lépe znát
činnost jednotlivých pracovišť, proto jsme si je nově
rozdělili, takže každý přesně ví, koho má na starosti, a měl by i příslušný provoz znát. To pomáhá při
interpretaci statistických údajů. Například každé
zavedení nějaké nové metody je téměř vždy spojeno s nárůstem nákladů na spotřební materiál,“
popisuje vedoucí oddělení, ale přiznává i určité
rezervy: „Musíme zlepšit srozumitelnost a rychlost
předávání vytvořených informací zpět do provozních útvarů nemocnice, aby mohly být lépe využity
pro řízení jednotlivých pracovišť.“
Možnosti takto podrobného sledování ekonomických ukazatelů se odvíjí od úrovně
technického vybavení konkrétní organizace.
V případě FN Plzeň je výhodou důmyslný in-

Vedoucí oddělení Zdeněk Páv
formační systém, který si navíc upravujeme
podle vlastních potřeb, vybavení všech pracovišť výpočetní technikou a jejich propojení do
jednotné datové sítě. V tom je důležitá součinost s Oddělením správy informačního systému. „Díky tomu můžeme vedle sebe řadit údaje,
které se jinak v rámci jednotlivých informačních
systémů nepotkají. K medicínským údajům o léčbě umíme přiřadit čísla vypovídajících o přesných
nákladech. V tom máme před některými jinými
nemocnicemi náskok,“ přiznává Ing. Páv s tím,
že se zajímá také o sledování manažerských
informací v ostatních nemocnicích, snaží se je
porovnávat a najít slabá místa či navrhovat jejich zlepšení. V budoucnu se chce OMI zaměřit
na kvalitu sbíraných dat a na přesnost sledovaných údajů tak, aby byly co nejobjektivnější
a nejpřesnější.
Text a foto: Renata Jenšíková

Diagnostický obor oslavil výročí
Čtyřicet let od provedení první imunoanalýzy
oslavilo na podzim Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Plzeň v borském areálu.
Obor dokáže odhalit v pacientově těle látky přítomné ve stopových koncentracích. První takto
zjišťovanou sloučeninou byl hormon inzulín.
Vyšetření imunoanalýzou nejčastěji využívají
endokrinologové pro diagnostiku, volbu, kontrolu i optimalizaci léčby. Slouží například pro
vyšetření poruchy funkce štítné žlázy v těhotenství. „Po hormonech nejčastěji stanovujeme
nádorové markery, což jsou látky uvolňované rostoucím nádorem do krve. Sledování markeru není
sice spolehlivé pro prvotní diagnózu nádoru, ale je
nenahraditelné při sledování pacientova stavu po
operaci, neboť pokles množství těchto látek v krvi
hovoří o úspěchu léčby. Vzestup naopak potvrzuje
opětovné objevení nádoru či metastáz,“ říká prof.
MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., vedoucí úseku
imunoanalýzy Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Plzeň. Imunoanalytické metody se využívají rovněž pro diagnostiku poruch
kostního metabolismu a zánětlivých procesů.
Od svého vzniku doznala metoda v naší nemocnici obrovského rozmachu. Nejprve se

imunoanalýze věnovali část své pracovní doby
pouzí tři pracovníci, kteří ročně provedli na dva
tisíce vyšetření. Nyní má specializovaná laboratoř patnáct zaměstnanců. Vyšetření se provádějí nejmodernějšími metodami, z více než 90
procent za použití automatů. Každou hodinu je
možné zpracovat čtyři stovky vzorků. Laboratoř ročně provádí celkem na 180 tisíc vyšetření
pro rutinní praxi a přibližně 40 tisíc diagnostik pro potřeby výzkumu. Práce laboratoře je
ceněna i v zahraničí. Pracoviště je každoročně
pořadatelem celostátní imunoanalytické konference a jednou za dva roky je organizátorem
CECHTUMA – evropské konference věnované
problematice využití nádorových markerů v rutinní praxi.
(koř)
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Spánek může být
znovu sladký
Dobrý spánek je základ zdraví, v jeho průběhu
odpočívají nejen svaly a vnitřní orgány, jejichž
funkce se zpomalují, ale je nezbytný pro správnou
činnost mozku. Problém nastává, když je
dlouhodobě nekvalitní nebo nedostatečný,
a spánek může dokonce zabíjet.

P

oruchami spánku se zabývá spánková laboratoř Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí FN Plzeň (TRN). Za
její vedoucí, primářkou MUDr. Janou
Vyskočilovou, většinou přicházejí pacienti, kteří jsou velmi vážně nemocní a někdy mají za
sebou i opakované hospitalizace. „Pokud nám
vyšetření u pacienta potvrdí syndrom spánkové
apnoe, můžeme mu velice rychle pomoci. Už po
první noci s přístrojem, který dostane, se každý
cítí jako znovuzrozený. Má prostě radost, že se
konečně vyspal jako už opravdu hodně dlouho
ne,“ říká Jana Vyskočilová a podle zkušenosti se
svými pacienty ví, že nepřehání.

dia hlubokého spánku, takže odpočinek je celkově
nekvalitní a ráno vstávají unavení. Jen si představte otylého řidiče kamionu, který trpí neléčeným
syndromem spánkové apnoe, který ještě ke všemu
kouří a jezdí na směny. Takový člověk je časovanou
bombou, která může způsobit velké neštěstí,“ upozorňuje primářka. „Ve spánkové laboratoři prová-

Špatný spánek je riziko

Při diagnóze spánkové apnoe dochází k zástavám dýchání ve spánku. Apnoe trvají deset
a více sekund, mohou se opakovat, a protože se
při nich snižuje množství kyslíku v krvi, vnitřní
orgány se špatně okysličují. To má negativní vliv
na kardiovaskulární systém, vzniká nebezpečí
rozvoje náhlé mozkové příhody, postižení trpí
vysokým tlakem a řadou dalších potíží, přičemž
ještě ke všemu v drtivé většině trpí nadváhou.
Chrápání, které je rovněž doprovodným úkazem, představuje jen zanedbatelné zlo. Stav
zhoršuje kouření, alkohol a léky na spaní. „Spánková apnoe má velký vliv na psychiku. Nemocní se
probouzejí, jakmile zástava nastane. Nezažijí stá-

Co je oxygenoterapie?
Léčba kyslíkem. Používá se při onemocnění plic, oběhového systému a srdce,
u některých akutních stavů či otrav. Při
oxygenoterapii se zvyšuje množství vdechovaného kyslíku z obvyklých 20 % na
dvojnásobek, popřípadě až k podávání samotného kyslíku. Za některých okolností
je možné podávat jej pod tlakem (hyperbarický), který umožní dále zvýšit jeho
koncentraci v krvi.



Naše nemocnice

Zdravotnice vysvětuje pacientovi užívání
obličejové masky k přetlakovému přístroji
díme kompletní diagnostiku nespavostí a poruch
spánku. Zabýváme se tedy nejen nespavostí, ale
i nadměrnou denní spavostí a poruchami dýchání
ve spánku,“ vyjmenovává lékařka.

Plzeňská je největší

První Spánková laboratoř v Plzni vznikla v roce
1992 a první roky svého fungování zůstávala
v ústraní ostatních nosných oborů kliniky. Postupně si ale získala renomé, moderní přístroje
a dosahuje vynikajících výsledků. Lékaři z podobných pracovišť v republice k nám přijíždějí
sbírat zkušenosti. „Jsme největší akreditovaná
Spánková laboratoř v republice, a protože je naše
problematika mezioborová, vytvořili jsme zatím neoficiálně letos jako další stupeň naší péče
Centrum pro dýchání a spánek. Nejdůležitější
ale zůstává spolupráce v rámci naší kliniky a za
některými pacienty, kteří mají doma přístroje pro
oxygenoterapii, jezdí i naše sestry,“ vysvětluje
Jana Vyskočilová. Dalšími nejbližšími spolupracovníky jsou pro laboratoř specialisté z Otorhinolaryngologické kliniky (ORL). „Každý pacient

Primářka Jana Vyskočilová
se spánkovou apnoe potřebuje vyšetření u našich
kolegů. Přetlakový přístroj, který mu pomáhá
v noci dýchat, je aplikován nosní maskou, takže
musíme mít jistotu, že má horní část dýchacích
cest volně průchodnou. V případě, že je nutné
například odstranění mandlí, provedou zákrok
právě naši kolegové,“ vysvětluje Jana Vyskočilová. „Někomu může připadat divné, že musí po
zbytek života spát s nějakým přístrojem a maskou
na obličeji, ale spolupracující pacienti se z devadesáti procent stanou na tom přístroji závislými,
v dobrém slova smyslu. Kvalita jejich života se
výrazně zlepší a zlepší se jejich celkový zdravotní
stav. To rozhoduje,“ podtrhuje Jana Vyskočilová.
Dlouhodobě spolupracuje ve svém oboru například s MUDr. Davidem Sloukou z kliniky ORL.
Poruchami spánku se zabývají také odborníci
v oblasti neurologie a psychiatrie. „Sami nejsme
schopní postarat se o všechny pacienty s poruchami spánku. Proto bych ráda mezioborovou komunikaci rozšířila. Přeji si, abychom v co nejbližší
budoucnosti utvořili tým, který by se věnoval jak
diagnostice, tak následné péči o příslušné pacienty. Snažíme se zejména o větší spolupráci s Neurologickou klinikou,“ zamýšlí se Jana Vyskočilová.
Přínosná pro další rozvoj Centra pro dýchání
a spánek je mezinárodní spolupráce s klinikou
v německém Sebnitzu.

Osvěta pomáhá

Ve Spánkové laboratoři Kliniky TRN již za dobu
její existence vyšetřili na 2700 pacientů. Léčených napočítala primářka Vyskočilová přes 500.
To není malé číslo. V současné době připravuje
založení organizace pacientů, kteří jsou léčeni
s poruchami dýchání ve spánku. Tato akce odstartuje na konci letošního listopadu souborem přednášek, které se budou týkat syndromu spánkové apnoe, případných ORL operací,
užívání vhodných léků i správné výživy, protože nadváha tuto diagnózu obvykle doprovází.
Text: Jana Kořínková
Foto: Renata Jenšíková

Zdravotnice pomáhají pacientům doma
Karcinom plic je v tuzemsku
nejčastější nádorové
onemocnění u mužů a jedno
z nejčastějších u žen. I přes
značný pokrok v léčbě velká
část nemocných umírá.
Tato skutečnost doléhá na
nemocné a jejich blízké.
Na Klinice TRN Fakultní
nemocnice Plzeň spatřil
světlo světa Projekt domácích
návštěv, který pacientům těžké
chvíle významně ulehčí. Zatím
je založen na dobrovolnictví
zdravotnic, které jej
odstartovaly.

P

rojekt domácích návštěv začal na klinice, když se na zdravotní sestru Bc. Alenu
Packanovou obrátila rodina jednoho
z pacientů, který si navzdory pokročilému karcinomu plic přál prožít poslední okamžiky života v kruhu rodiny. Jeho blízcí se rozhodli,
že náročnou péči vezmou na sebe a zdravotnice
z nemocnice byly ochotné se nadstandardně na
péči podílet. „Podařilo se nám zajistit léky i zdravotní sestru, která mu docházela pomáhat. Všechno
jsme řídily telefonem, když bylo třeba, poradily jsme.
A rodina to zvládla. Byli šťastní, že měli otce doma
a mohli s ním být do posledního okamžiku,“ popisuje Alena Packanová. Po této první zkušenosti se
podobně staraly o další pacienty.

Zkušenosti dodaly odvahy

Skutečné příběhy nemocných byly prvními impulsy, které vedly k rozhodnutí, že domácí péči
o nemocné je nutné dát jasná pravidla a rozjet
ji ve velkém. „Smyslem domácí péče je vyslyšet
volání o pomoc, umožnit pacientům, kteří jsou ve
špatném stavu, aby nemuseli na ambulantní kontroly do nemocnice, a zajistit domácí péči o umírající pacienty v terminálním stadiu nemoci. Péči
nad rámec standardních kontrol v nemocnici ale
potřebují i ti, kteří v boji s plicní rakovinou teprve
začínají,“ vysvětluje MUDr. Gabriela Krákorová,
Ph.D. Proto tři zdravotnice z kliniky TRN vypracovaly spolu s náměstkyní pro ošetřovatelskou
péči Bc. Andreou Vobořilovou projekt domácí
ošetřovatelské péče, který chce nyní získat prostředky na své rozšíření v rámci Plzeňského kraje.
A co jejich koncepce slibuje? Především horkou
linku, která bude fungovat 24 hodin denně. Dále
pomůže zajistit odbornou medicínskou a ošetřovatelskou práci zdravotníků, formou návštěv

v domácnosti pacienta, ve spolupráci se zavedenými službami domácí péče (home-care) v příslušné
oblasti. Projekt zahrnuje i edukaci
pacientů a jejich rodinných příslušníků. „Všimli jsme si, že pacienti
jsou v přístupu k léčbě poměrně pasivní. Jako by si říkali: Tak jsem tady,
udělejte si se mnou, co chcete, stejně
je to jedno, je to konec. Chybí jim
odhodlání, chuť se ptát, co mohou
dělat. Přitom vidíme na pacientech,
kteří se k boji s nádorovou choroAlena Packanová a Gabriela Krákorová s pacientem
bou postaví aktivně, že získají řadu
měsíců i let života,“ tvrdí Gabriela
podpora náměstkyně Andrey Vobořilové. Bez ní
Krákorová, a proto chce vytvořit pacientský klub.
„Chceme, aby se pacienti setkávali, aby viděli ty,
bychom projekt rozšíření našich plánů nemohly
kteří úspěšně s chorobou bojují. Věříme, že se jejich
začít,“ shodují se všechny tři. Potěšení z aktivity,
zoufalství z nemoci zmírní.“ Poslední částí projekkterá na klinice TRN vznikla, neskrývá ani sama
tu je odborná pomoc při vyrovnání se se socináměstkyně pro ošetřovatelskou péči Andrea
álními změnami, například ztrátou zaměstnání
Vobořilová. „Myšlenka mne nadchla. Určitě také
a z toho plynoucího příjmu pro rodinu, které
bude třeba rozšířit tým lidí, kteří se mohou domácí
onemocnění většině pacientů přináší.
péči o nemocné věnovat. Dokonce první zájemce
už máme. Zadarmo a ve svém volném čase však
takovou službu dlouhodobě provozovat nelze.
Podpora je důležitá
Proto usilujeme o grantovou finanční podporu,“
Naplnění celkového konceptu domácí ošetřopřiznává Andrea Vobořilová.
vatelské péče je teprve v začátcích. Zatím se
Text: Jana Kořínková
mu díky pochopení vedení Kliniky TRN věnují
Foto: Renata Jenšíková
tři její pracovnice. „Velice nám pomohla také
Přijíždíme do obce nedaleko Plzně, zvoníme řešení a vyndavá z velké krabice od bot plné
u vrátek zahrady rodinného domku. „Pojďte léků dvě balení. „Chodíte ještě na ryby?“ ptá
dál, už vás čekáme,“ vítá nás paní domu, za se přitom. „Ne, ale když je hezky, a je mi dobře,
ní se raduje kokršpaněl. V pečlivě uklizeném pomalu se projdu po zahradě. Víte, někdy to
pokoji jsou na stole se žlutým ubrusem seřa- nestojí za nic. Tady mě hrozně bolí,“ ukazuje
zené sklenice s nápojem a miska s oplatkami. pacient a sestra ho bere za ruku a společně
Na stěně visí obrázky vnuků.
nacházejí ono místo na hrudi.
V křesle proti televizi sedí velmi
„Nejhorší je to v noci,“ stýská si
Reportáž
štíhlý starší pán v brýlích. Trpí
muž. Lékařka znovu prohlíží
rakovinou plic a duplicitním
seznam medikamentů. „Když
nádorem, sarkomem stehna. Je na první po- budete mít silnou bolest, vezměte si tenhle
hled jasné, jak ho návštěva potěšila.
lék. To je vaše záchranné lano,“ ukazuje na
Sestra Miloslava Jarošová hned bere tono- barevnou krabičku. „Ostatní musíte brát
metr, aby změřila tlak. „Sestři, už je to s tím pravidelně. Lék proti bolesti, když je to nutné,“
jídlem lepší,“ odpovídá na dotaz pacient, kte- zdůrazňuje doktorka Krákorová.
rý si nepřeje zveřejnit své jméno. S rozho- Povídáme si o rodině, o zkušenostech
vorem v anonymitě však ochotně souhlasí. s praktickým lékařem i o bolestech a nevol„Deset knedlíků jako dřív už to asi nebude, ale nostech, které ho často sužují. Je však rád,
dva sním, a to je úspěch po tom, jak mi bylo že nemusí být v nemocnici a nemusí při
špatně.“ „Snězte tři,“ přesvědčuje ho obratem svých obtížích absolvovat cestu na kontroly
sestra. „Tak dobře, zkusím tři,“ slibuje muž. do specializované ambulance v nemocnici,
„Ale, paní doktorko,“ obrací se v zápětí ke Ga- která by pro něj byla další zátěží. „Jste anbriele Krákorové. „Ty prášky se mi hrozně těž- dělé,“ říká dojatě muž, když se loučíme, na
ko polykají. Někdy myslím, že je ani všechny adresu dvojice zdravotnic, která ho navštěnezvládnu“. Lékařka bere do ruky pečlivě vuje. Obě ženy jsou ve sportovním civilním
zhotovený seznam léků na ráno, poledne oblečení. Na tuto návštěvu přijely ve svém
a večer. „Víte co, probereme je a zjistíme, jestli volném čase, svým autem a i benzin si zatím
některý můžeme vynechat,“ hledá pohotově platí samy.

Naše nemocnice



Nová porodnice budí opravdu velký zájem
Slavnostní otevření nových prostor Gynekologicko-porodnické kliniky a Neonatologického
oddělení Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín se
uskutečnilo 3. září 2007. Už večer bylo pracoviště
připraveno přijmout první pacientky.

Této události předcházel Den otevřených dveří na
novém pracovišti určený zaměstnancům nemocnice. Akci jsme uspořádali vůbec poprvé. Zájem zaměstnanců o prohlídku budovy výrazně předčil očekávání všech, kteří se na jeho uspořádání podíleli.

Slavnostního otevření se zúčastnilo přes dvě stovky
hostů, ze spolupracujících nemocnic, odborných
společností i hosté z významných gynekologických
a perinatologických center z celé České republiky.
Nechyběli ani významní představitelé naší státní
a politické scény, správy či samosprávy a plzeňských vysokých škol a zdravotnických škol. Přítomen byl rovněž děkan Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.

V porodním pokoji se u lůžka pro novorozence
zastavili (zleva) Zdeněk Rokyta, prof. Mudr. Alois
Martan, DrSc., MUDr. Ivan Šach a primář plzeňské kliniky MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.

Po úvodních proslovech následovalo přestřižení pásky. Společnými silami stříhali (zleva) doc.
MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky, Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka FN Plzeň, MUDr. Petr Zimmermann, hejtman Plzeňského kraje, a MUDr. Jiří
Dort, Ph.D., primář Neonatologického oddělení. Následovalo pozvání k prohlídce budovy.

V doprovodu ředitelky nemocnice a vrchní sestry
Bc. Věry Houdkové si prostory prohlédl Bc. Marek
Šnajdr, 1. náměstek ministra zdravotnictví.

Pravděpodobně největší ohlas měly porodní
pokoje, v nichž mohou nastávající maminky
prožít narození dítěte společně se svým partnerem nebo jinou blízkou osobou ve velice
pěkném a neobvykle komfortním prostředí.

Nelékařští zdravotníci se předvedli v nových pracovních uniformách – sestry z Gynekologicko-porodnické kliniky mají oblečení světle zelené, z Neo
natologického oddělení jsou oděny do oranžové.
Již v prvních týdnech od otevření jsme zaznamenali příznivé reakce našich pacientek, které se díky
barevnému odlišení personálu lépe orientují.
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Jednotka intenzivní a resuscitační péče se sedm
nácti inkubátory pro novorozence navazuje na
sekční sál, kde se rodí děti císařským řezem.

Každý pokoj má vlastní sociální zařízení, ledničku, skříně i veškeré vybavení nutné pro péči
o právě narozené dítě. Nadstandardní pokoje
jsou jednolůžkové, mají DVD přehrávač a připojení na internet. Za pobyt na tomto pokoji platí
matka denně 500,- Kč.

Prvním dítětem narozeným v nové porodnici
byla holčička, která dostala jméno Nela. Narodila se 4. září v 4.22 hodin, vážila 3 360 gramů
a měřila 50 centimetrů. Druhým dítětem bylo
rovněž děvče – Tereza – a teprve třetím dítětem byl hoch Štěpán. Všechny tyto děti obdržely věcné dary, které za management Fakultní
nemocnice Plzeň předali náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Andrea Vobořilová a náměstek léčebně-preventivní péče MUDr. Jiří Poborský. Za první měsíc se v novém narodily tři
stovky dětí, což je asi o 50 více, než bylo v celé
Fakultní nemocnici Plzeň dříve běžné.
Text: Renata Jenšíková
Foto: Jiří Bervida, Renata Jenšíková

Zemřel bývalý přednosta
doc. MUDr. Josef Kohout, CSc.
Ve věku 71 let náhle zemřel 9. září 2007 doc.
MUDr. Josef Kohout, CSc., bývalý přednosta Kliniky pracovního lékařství a kolega z redakční
rady časopisu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Facultas Nostra a časopisu Pracovní lékařství. Josef Kohout nastoupil na Kliniku
pracovního lékařství v roce 1980, o deset let
později byl jmenován docentem. Po odchodu
do penze před pěti lety však v práci na klinice
pokračoval. Publikoval téměř 400 odborných
sdělení. Působil ve výboru Společnosti pracovního lékařství a byl předsedou západočeské
pobočky Společnosti pro dějiny věd a techniky.
Mezi studenty i kolegy byl znám svou fenomenální pamětí a pečlivostí, s níž sledoval veškeré
dění v plzeňských medicínských kruzích. (jen)

Přínosná konference urologů
Po osmi letech se ve dnech 10. až 12. října vrátila
do Plzně nejprestižnější urologická akce v České
republice, Výroční konference České urologické
společnosti České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně. Odborníci od nás i ze zahraničí prezentovali nejmodernější metody léčby a směry výzkumu. Plzeňští specialisté patří ke
špičce v oboru. MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., s kolegy
prezentoval léčbu pacientů operovaných pro
benigní zvětšení prostaty takzvaným zeleným
laserem. „Metodiku jsme zavedli v červnu 2006
a zůstáváme jediní v tuzemsku, kteří ji provozují,“ doplnil doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D., prezident kongresu a přednosta Urologické kliniky
FN Plzeň. Zkušenosti s téměř dvěma stovkami
pacientů operovaných pro nádor ledvin tzv.
radikální laparoskopickou nefrektomií předali
lékař Viktor Eret a jeho spolupracovníci. Těchto
výkonů klinika provedla zatím nejvíce v tuzemsku. Za studii zabývající se novým markerem
DD3 pro diagnostiku karcinomu prostaty získal
doktor Klečka první místo v kategorii experimentálních prací. Práce MUDr. Tomáše Ürgeho
o papilárním renálním karcinomu byla oceněna
jako nejlepší mezi rezidentskými pracemi. (koř)

Lékaři se sešli na Šumavě
Celostátní neuroradiologický kongres se konal
v Srní na Šumavě ve dnech 11. až 13. října 2007.
Pořadatelem byla Radiodiagnostická klinika FN
Plzeň a sjelo se na 220 odborníků z celé České
republiky.
(koř)

Pneumology čeká schůze
Tradiční, letos již patnácté Západočeské pneumoonkologické dny se uskuteční 8. a 9. listopadu 2007 v Plzni. Pořadatelem akce je Klinika
tuberkulózy a respiračních nemocí FN Plzeň.
„Jedná se o celorepublikovou vzdělávací schůzi
s mezinárodní účastí. Očekáváme, že i letos se na
ni sjede okolo sta odborníků,“ uvedl prof. MUDr.
Miloš Pešek, CSc., přednosta kliniky.
(koř)

Pracovní výročí zaměstnanců FN Plzeň
LISTOPAD

30 let
Jaroslava Klencová, Neurochirurgické
oddělení
Danuše Plíšková, Onkologické
a radioterapeutické oddělení
Miloslav Béreš, Gynekologicko-porodnická
klinika
25 let
Jana Hauerová, DiS., Infekční klinika
Jana Téglová, Onkologické
a radioterapeutické oddělení
20 let
MUDr. Renáta Pomahačová, Dětská klinika
Regina Lindauerová, Stomatologická klinika
Drahoslava Englmanová, Provozní odbor
Lochotín – telefonní ústředna
Jana Němcová, Oddělení nukleární
medicíny Bory
Marie Pšeidlová, Neonatologické oddělení

PROSINEC

40 let

Iva Pancerová, Oční klinika
35 let
Vlasta Hrdličková, Anesteziologicko-resuscitační oddělení
30 let
Jaroslava Kreuzbergová, DiS., Oddělení
klinické dietologie
25 let
Dagmar Čečilová, Psychiatrická klinika
Gerhard Tausch, Oddělení tepelných sítí
20 let
Marie Petrlová, Prádelna
Miloslava Zalabáková, Klinika TRN
Miroslava Rejtharová, Ústav lékařské genetiky
Ivana Tomanová, Klinika ORL

Zpracovala: Alena Zahálková, Oddělení personálního řízení a organizace
* Jde o přehled zaměstnanců FN Plzeň, kteří dovrší pracovní výročí (celkové doby zaměstnání)
20 až 45 let zde odpracovaných v měsících listopad až prosinec 2007

Naši lékaři uspěli ve fotbalovém turnaji v Glasgow

Nahoře zleva: Václav Havlíček, Pavel Karpíšek, Milan Kulhánek, František Šamberger, Jiří Šourek (kouč
a manažer), Ivo Bernát, Dalibor Blecha, Pavel Rokyta, Karel Fajfrlík. Dole zleva: Jiří Chvojka, Martin
Matějovič, Karel Havlíček, Karel Šteffel, Ivan Novák, Vladimír Špidlen, Jan Opatrný, Josef Reindl.
Foto: Václav Vacek, Deník
Historický úspěch ve sportu, druhé místo v 15.
ročníku mistrovství Evropy nemocničních
týmů v malém fotbale Eurospital, vybojovalo
plzeňské družstvo složené většinou z lékařů
naší plzeňské fakultní nemocnice. Turnaj se
uskutečnil začátkem září v historickém skotském městě Glasgow. Jedná se o zatím nejlepší
umístění našeho mužstva v této soutěži.
„Češi prošli bez porážky základní i semifinálovou skupinou. Postupně remizovali s Rakouskem
a Belgií 1:1 a porazili Švédsko 2:0. V semifinálové

skupině hráli nerozhodně s Irskem a pak porazili
Slovensko 2:1 a Německo 1:0. Porážky se dočkali
až ve finále, kde podlehli týmu San Marina 0:2,“
shrnul sportovní úspěch Václav Vacek, vedoucí
sportovní redakce Deníku, který turnaj sledoval. Šampionátu, kde mohou startovat pouze
hráči starší 30 let, se zúčastnilo 16 evropských
zemí. Poprvé se soutěž nemocničních fotbalových družstev uskutečnila v roce 1993 ve francouzském městě Villeneuve a před čtyřmi roky
ji hostila Plzeň.
(jen, Deník)
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Fakultní nemocnice Plzeň
Návštěvní hodiny pro veřejnost: všední dny 15–17 hodin, víkendy, svátky 14–16 hodin

fnplzen@fnplzen.cz
www.fnplzen.cz

IČO: 00669806, DIČ: CZ 00669806
Účet: GE Money Bank, Anglické nábř. 1, Plzeň, číslo účtu 509-464/0600. Účet dary: 19-509-464/0600

FN Plzeň-Lochotín
alej Svobody 80
304 60 Plzeň – Lochotín
telefon: +420 377 103 111
+420 377 104 111
fax: +420 377 103 959
Lékařská fakulta UK v Plzni
Děkanát, Husova 3
telefon: +420 377 593 400
alej Svobody
spojovatelka: +420 377 593 600
ul. Karlovarská a Lidická
spojovatelka: +420 377 593 100

Fodermayerův pavilon
Radioterapeutické
a onkologické oddělení
Doudlevecká 449/47a
telefon: +420 377 153 111
FN Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň – Bory
telefon: +420 377 401 111
fax: +420 377 441 850
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