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Vážení přátelé, 
na tomto místě vás pra-
videlně informuji o tom, 
co se v naší fakultní ne-
mocnici podařilo, či co 
očekáváme. Bohužel, 
já jsem nyní nucen vě-
novat se pouze jediné-
mu tématu. V této chví-
li, kdy celý svět sevřel 

strach z koronaviru, musím konstatovat – 
ano, všichni máme obavy. Je to lidské. Oba-
vy celou naši zemi obemkly, vláda přijímá 
zásadní opatření a my, nemocnice, musíme 
čelit tomu, co každý okamžik přináší. Každý 
den je jiný, dá se říci nepředvídatelný, den-
ně přichází nové zprávy, nová nařízení a na 
základě těchto faktů vedení FN přijímá další 
a další opatření.

Zaměstnance a pacienty naší nemocnice 
ujišťuji: Všechno, co vedení nemocnice při-
jímá, je jen a jen v zájmu bezpečnosti nás 
všech. Velké břemeno je na ošetřujícím per-
sonálu, kterému touto cestou velmi děkuji 
za trpělivost a profesionalitu. Když vidíme 
fotografie vyčerpaných zdravotníků z Itálie, 
může někoho napadnout – je to v Itálii, 
u nás toto nehrozí. Myslím si, že tento úle-
vový postoj pomůže jen na chvilku a my mu-
síme být připraveni na to, že nejsme mimo 
Evropu a že to, co je od nás stovky kilomet-
rů daleko, může být u nás také.

Je zajímavé, jak veřejnost, v době krize, 
reaguje. Když jsme vyhlásili zákaz návštěv, 
v přísnějším režimu, než vydala vláda, ně-

které reakce na sociálních sítích byly oprav-
du smutné. Překvapilo mne, jakým hrubým 
způsobem má veřejnost potřebu reagovat. 
Na druhé straně jsou úžasné okamžiky, kdy 
do nemocnice volají lidé a nabízí různou po-
moc. Šití roušek, hlídání dětí, pomocné prá-
ce přímo v nemocnici. Je to skvělý pocit, že 
lidé drží při sobě a bez nároku na odměnu 
chtějí jakkoli pomoci.

Žijeme v moderní době, plné technolo-
gií, moderních postupů a metod a přesto, 
budu tomu říkat příroda, nás díky novému 
koronaviru překvapila. Vše se zpomalilo, 
najednou máme více času, vše je zavřené. 
První den, kdy se oznámilo zavření škol na 
neurčito, děti jásaly a plánovaly, jak si vol-
no užijí. Po několika volných dnech slyšíme: 
„Co budeme dělat? Kam půjdeme? Co si 
zahrajeme?“

Ještě si pamatujete, kdy jste o koronaviru 
slyšeli poprvé? Vzpomínáte si, jak se nám 
informace pomalu vkrádaly dennodenně 
z médií do našeho soukromí a nyní již do 
naší práce a vlastně do celé společnosti? 
Není to tak dlouho, přesto máme pocit, že 
je nový virus s námi už déle, než je skuteč-
nost.

Nezbývá, než říci: Tuto těžkou dobu mu-
síme zvládnout a podaří se to jen a jen 
společnými silami. Chovejme se, prosím, 
zodpovědně.

Držím nám všem palce a předem děkuji 
za pochopení a trpělivost.

Václav Šimánek
ředitel FN Plzeň

Milí přátelé,
zažíváme období, kte-
ré naši předci nikdy 
nepoznali. Děti jej 
nazývají koronaprázd-
niny a zdravotníci jej 
berou jako zlý sen. 
Odklání neakutní pa-
cienty na „později“ 
a zároveň se děsí, co 

nás všechny čeká. Italská realita je, ale-
spoň dle médií, děsivá a všichni děláme 
maximum pro to, aby se u nás nestalo něco 
podobného. Když členové redakční rady 
toto číslo připravovali, nikdo z nás netušil, 
co se bude odehrávat ve chvíli, kdy jde číslo 
do tisku. Tématu koronaviru se v tomto vy-
dání věnujeme, ale hlavně jsme vám chtěli 
přinést informace, které jsou důležité a je 
zapotřebí je vnímat právě v  tomto tíživém 
období. Novinky na Hematologicko-onkolo-
gickém oddělení, Gynekologicko-porodnic-
ké klinice, rekonstrukce 1. Interní kliniky, 
představení robotické operace široké ve-
řejnosti a v neposlední řadě i vzpomínka 
na osobnosti, které nás nečekaně opustily. 
Pevně věřím, že až toto šedé období, plné 
obav z druhého dne, skončí, budeme po-
síleni o novou zkušenost a zároveň si bu-
deme vážit věcí, které nám v posledních 
dnech nepřišly na mysl, že by vůbec stály 
za povšimnutí. Přeji nám všem hodně síly 
a hlavně zdraví.

 Gabriela Levorová, 
mluvčí FN Plzeň

Zahájili jsme  provoz druhého odběrového 
místa na vyšetření COVID-19
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Druhé odběrové místo  ve FN Plzeň je vy-
tvořené v prostoru za vjezdem do FN Plzeň 
vrátnicí Sever (bývalá vojenská nemoc-
nice). Na odběrovém místě se provádějí 
pouze odběry osob odeslaných na dopo-
ručení Krajské hygienické stanice!  K  od-
běru pacienti vjíždí  přes bránu a  jsou na-

směrováni na parkoviště vlevo za provozní 
budovu. Nevystupují, odběr (výtěr) je  pro-
veden sestrou pouze přes otevřené okénko 
auta. Žádáme o dodržování pokynů naše-
ho zdravotnického personálu a  trpělivost, 
pokud se vytvoří fronta čekajících klientů 
k odběru.

Provoz odběrového místa:
pondělí - pátek 7:00 – 15:00 hodin
sobota, neděle  8:00 – 14:00 hodin
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Co všechno nemocnice  v souvislosti s koronavi-
rem zabezpečuje?
Máme jedno náběrové místo na Klinice 
infekčních nemocí a  cestovní medicíny 
v borské části nemocnice. Zároveň připra-
vujeme i další, takzvané průjezdové nábě-
rové místo.
Jak bude fungovat? 
Lidé, kteří přijedou na odběr vzorků, nebu-
dou muset vystupovat z  automobilů. Po-
třebné odběry jim zdravotníci  udělají přímo 
ve vozech. Pokud by počet pacientů, kteří 
budou jezdit na náběry, rychle stoupal, vy-
tvoříme ještě jedno místo na infekční klinice.
A další opatření? 
Nedávno jsem například upozorňoval na 
schůzce u  pana premiéra Andreje Babiše, 
že je potřeba, abychom měli nejen personál 
a přístroje, ale i kyslík. Na základě mého pod-
nětu nechala vláda prověřit, jaké jsou jeho 
zásoby u dodavatelů. Sdělili nám, že záso-
by jsou dostatečné. Mezi další opatření patří 
omezování plánovaných operací a  dalších 
výkonů, abychom měli dostatečnou kapaci-
tu co do počtu personálu a míst pro případné 
nemocné koronavirem. Pro tyto účely bylo už 
vyklizeno druhé patro kožní kliniky.
Zvládli byste i velký příliv pacientů?
Kdybychom se dostali do situace, jaká 
je v  Itálii, že bude potřeba mnoho lůžek, 
máme několik jednotek intenzivní péče, 
které budou mít pacienti k  dispozici. Už 
jsme uvolnili geriatrické oddělení. V  této 
chvíli je na infekční klinice k  dispozici 40 
lůžek pro lidi nakažené koronavirem. V pří-
padě krize je pro ně možné vyčlenit dvě 
třetiny kapacity nemocnice.
Pokud by měli pacienti těžký průběh nemoci a mu-
seli být na umělé ventilaci, máte dostatek plicních 
ventilátorů a personálu k jejich obsluze?
Máme celkem 177 ventilátorů pevných 
a 43 transportních. Stále žádáme o další. 
V kraji jimi disponují i všechny okresní ne-
mocnice, plzeňský Privamed i  Mulačova 
nemocnice. Na obsluhu máme edukované 
sestry, ale máme trochu obavy, aby nám 
„neodpadly“, protože se dostaly do kon-
taktu s  nakaženou osobou. Nebo v  tom 
horším případě, aby se samy nenakazily.
Máte nějak ošetřeno, aby se koronavirus neroz-
šířil z infekční kliniky na jiná oddělení?
Zaměstnanci nosí příslušné obleky, mají re-
spirátory, štíty, ochranné rukavice a ví, jak 

Musíme se chovat zodpovědně,
říká ředitel Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice Plzeň přijala v souvislosti s nákazou koronavirem řadu opatření. Její ředitel MUDr. Václav Šimánek, 
Ph.D. je popisuje v rozhovoru.

se mají chovat. Zajišťujeme závodní stra-
vování a prodloužili jsme dobu výdeje jídel. 
Dohlížíme pečlivě na to, aby se nekumulo-
valo mnoho lidí najednou.
Zabezpečujete personálně i  sanitky, které jez-
dí po kraji a jejich osádky nabírají vzorky u lidí 
s cestovní anamnézou a dalšími příznaky nemo-
ci?
Náběrovými sety a  příslušným personá-
lem jsme vybavili jednu sanitku, jezdí po 
celém regionu a  dělá náběry u  potenci-
álních pacientů doma. Další dvě sanitky 
zajistil Plzeňský kraj a my je vybavujeme 
náběrovými sety. Osádky zatím stíhají 
uspokojit všechny lidi s  podezřením na 
koronavir, kteří zůstali v domácí karanténě 
po návratu z rizikových míst nebo po sty-
ku s nemocným.
Kolik vašich zaměstnanců je v karanténě?
Byly  to jednotky pracovníků, vesměs se 
vrátili z rizikových oblastí a nařídili jsme jim 
domácí karanténu. Teď jsme ji ale museli 
zavést pro téměř šedesátku zdravotníků 
i  nezdravotníků na Neurochirurgické klini-
ce, kterou jsme uzavřeli.
Proč? 
Záchranáři z  Karlových Varů na kliniku 
přivezli pacienta z Polska, který musel na 
operaci. Po ní byl v umělém spánku a když 
ho lékaři probudili, objevily se u něho pří-
znaky nemoci, kterou následně laboratoř 
potvrdila. Muž je nyní na infekční klinice.

Daří se vám chybějící personál nahrazovat?
Zatím se nám to naštěstí daří. Ale nikdo sa-
mozřejmě netuší, jak bude nákaza probíhat 
dál.
Využili jste třeba nabídky na výpomoc od stu-
dentů lékařské fakulty? 
Kvitujeme s povděkem, že se studenti, ať 
už lékařských fakult nebo vyšší zdravotnic-
ké školy, hlásí jako dobrovolníci. Že chtě-
jí a  přijdou pomoci se zajištěním provozu 
nemocnice. Potřebovali jsme na výpomoc 
30 studentů medicíny a  přihlásilo se jich 
mnohem více. Využijeme je na standard-
ních lůžkových stanicích, kde jsou pacienti 
bez koronaviru. 
Nabídl nemocnici své služby i někdo další?
Hlásí se nám i studenti pedagogické fakulty. 
Nabídli se, že by hlídali děti v nemocnici za-
městnaných maminek s malými dětmi, které 
teď mají prázdniny. Za to jsme moc rádi. 
Jak vnímáte celou situaci a jak se osobně chráníte?
Stát se k celé situaci postavil správně. Dopad 
této pandemie bude takový, jaký my mu do-
volíme. V případě, že se budeme chovat zod-
povědně, bude minimální. V opačném přípa-
dě může být dopad katastrofální. Proto bych 
byl rád, kdyby se lidé chovali zodpovědně, 
a to minimálně následující dva týdny, a dbali 
na to, co nám z centrální úrovně radí a na-
řizují. Opatrnost je na místě. Venku se dnes 
snažím pohybovat minimálně, tedy z  práce 
rovnou domů a z auta hned do domu.
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LéK Z bUNěK KOstNí DřeNě
První lék obsahuje mesenchymální kmenové 
buňky a  slouží k  léčbě jedné ze závažných 
komplikací po alogenní transplantaci kostní 
dřeně. Jde o reakci štěpu proti hostiteli (tzv. 
GvHD), kdy se buňky od dárce takzvaně pe-
rou s  tkáněmi pacienta. „Nemocný dostává 
spolu se standardní léčbou i něco navíc. Není 
to ovšem tak, že bychom nasadili biologic-
ký lék a pacient vyskočí z lůžka. Má ale větší 
šanci, že komplikace snáze zvládne a vrátí se 
do normální kvality života,“ říká primář Hema-
tologicko-onkologického oddělení MUDr. Pa-
vel Jindra, Ph.D. Lék oddělení využívá přes 
pět let a dostalo ho už více než třicet pacien-

tů, řada z nich dokonce opakovaně, a celko-
vě se aplikovalo již více než 100 takových na 
míru připravených buněk.

LéK Z KrVe
Další lék vyráběný z krve je zcela nový. Slouží 
k prevenci relapsů, tedy návratu primárního 
nádorového onemocnění po transplantaci. 
„Z  krve pacienta pěstujeme takzvané NK 
buňky, imunitně zdatné buňky, které mají za 
úkol případný zbytek leukémie zničit nebo 
zabránit, aby se nemoc vracela. První paci-
ent ho dostal v průběhu loňského roku a nyní 
probíhá léčba druhého nemocného,“ uvádí 
docent Daniel Lysák. V tomto případě dostá-

vá každý pacient postupně tři infuze těchto 
biologicky aktivních buněk.

INsPIrACI NAŠLI LéKAřI Ve sVětě
Primář Pavel Jindra připomíná, že léky kom-
pletně nevymysleli, ale nechali se inspirovat 
zkušenostmi ze zahraničí, kde se podobně 
experimentální postupy také testují. „Zauja-
lo nás, že bychom mohli pacientům pomo-
ci nejen standardními léčivy a procedurami. 
V  našich podmínkách jsme vyvinuli vlastní 
protokoly výroby a  testování těchto biolo-
gických léků. Vše bylo možné díky tomu, že 
máme výborný tým lidí s potřebnými znalost-
mi a nadšení, dostatečné laboratorní zázemí, 

Dva druhy inovativních léků připravují pro své pacienty pracovníci Hematologicko-onkologického oddělení 
Fakultní nemocnice v Plzni. Patří tak k několika mála nemocnicím v České republice, které se rozhodly 
vyvíjet a vyrábět biologické léčivé přípravky a podstoupily dlouhodobý schvalovací proces u státního ústavu 
pro kontrolu léčiv. „Léky obsahují živé buňky a připravujeme je pro každého pacienta individuálně. 
Jeden se připravuje z kostní dřeně zdravých dárců. Druhý vyrábíme z krve samotných pacientů,“ 
vysvětluje hlavní zkoušející docent MUDr. Daniel Lysák, Ph.D., z Hematologicko-onkologického oddělení. 

Hematologicko-onkologické oddělení 
vyvinulo dva nové biologické léky
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výrobní prostory a  také podporu od dvou 
důležitých subjektů. Je to samotná fakultní 
nemocnice a také Nadace pro transplantace 
kostní dřeně, která nás podporuje finančně. 
Vývoj a samotná příprava léků jsou časově 
a  finančně velmi náročné,“ zdůrazňuje do-
cent Daniel Lysák. 

VýVOJ LéKů trVá LétA
Proces vývoje léku je podle docenta Daniela 
Lysáka dlouhý, trvá třeba i  tři roky. Nejdříve 
se testuje ve zkumavce, sleduje se, jak se 
buňky chovají, a zjišťuje se, jak nejlépe buň-

ky pěstovat, aby měly co největší potenciál 
udělat to, co od nich potřebujeme. Pak se 
tým učí lék správně vyrobit v množství a kva-
litě potřebné pro klinické použití. Dalším ná-
ročným krokem je získání povolení pro výro-
bu léku od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 
A  teprve pak může začít léčba pacienta, 
která probíhá v  rámci klinické studie. „Není 
to nic jednoduchého a rychlého, než se k pa-
cientovi nový lék dostane,“ připomíná docent 
Daniel Lysák. V celém postupu sehrává ne-
smírně důležitou roli laboratoř. „V našem ma-
lém laboratorním týmu má každý jeho člen 

Hematologicko-onkologické oddělení FN 
Plzeň provádí všechny typy transplantací 
krvetvorných buněk. Počtem transplan-
tovaných pacientů patří mezi největší 
transplantační centra v  ČR. Transplan-
tace krvetvorných buněk vyžaduje kom-
plexní podpůrnou léčbu včetně podává-
ní krevních destiček od zdravých dárců. 
Koncentráty krevních destiček odebra-
né od zdravých dárců jsou nezbytné 
pro léčbu nemocných, kterým destičky 
z  nějakého důvodu chybějí. Nejčastěji 
se jedná o  pacienty s  různými typy le-
ukémií, kteří podstupují chemoterapii 
nebo transplantaci kostní dřeně. Tito 
nemocní jsou ohroženi krvácivými kom-
plikacemi a pravidelná aplikace destiček 
od zdravých dárců jim umožňuje překle-
nout období do obnovy jejich vlastní kr-
vetvorby. V současnosti mají zdravotníci 
cca 300 aktivních dárců všech krevních 
skupin. Potřebují však pro pacienty vždy 

konkrétní krevní skupinu, odběry proto 
musí být dopředu plánovány a  nelze ji 
odebírat do zásoby.

Při první návštěvě dostane dárce 
všechny potřebné informace, je vyšetřen 
jeho zdravotní stav, proveden krevní roz-
bor, a pokud je vše v pořádku, následuje 
pozvání k  prvnímu odběru. Běžná frek-
vence dárcovství je 1x měsíčně. 12 ho- 
din před odběrem je vhodné vyřadit 
z  jídelníčku příliš tučná jídla, nepožívat 
alkoholické nápoje a  vyhnout se vět-
ší fyzické zátěži. Samotný odběr trvá 
cca 1 hodinu. Předpokladem pro vstup 

mezi dárce destiček je dobrý zdravotní 
stav, věk nad 18 let, hmotnost nad 60 kg,  
dobrá tolerance „náběru ze žíly“ a ocho-
ta stát se pravidelným dárcem. S narůs-
tajícím trendem dožívání se vyššího věku 
se zvyšují i počty našich pacientů. Díky 
velkému pokroku v medicíně a zároveň 
i díky našim dárcům se daří úspěšně lé-
čit stále více pacientů s hematologický-
mi malignitami. 

Pokud chcete pomoci s léčbou pacien-
tů s nádorovým onemocněním krvetvorby 
a splňujete výše uvedené požadavky, při-
pojte se k pravidelným dárcům krevních 
destiček. Zájemci mohou kontaktovat 
pracovníky Separačního centra FN Pl-
zeň-Lochotín na tel. 377 103 825 nebo na 
emailu: vodickovap@fnplzen.cz. Domlu-
víme s  vámi termín na vstupní pohovor, 
při kterém si vysvětlíme podmínky a způ-
sob darování, provede se vstupní labora-
torní vyšetření.

Darujte krevní destičky, pomozte pacientům

bližší informace o separačním centru 
a o darování krevních destiček 

jsou dostupné na internetových stránkách 
http://www.hematologieonkologie.cz/

separacni-centrum/ 

důležitou roli, zásadní osobou je Mgr. Monika 
Holubová, Ph.D., která je schopným vědcem 
v oblasti nádorové imunologie a imunotera-
pie. Nicméně ani jeden z projektů by nefun-
goval bez obrovské spolupráce laborator-
ních i  klinických členů týmu, kteří jim musí 
věnovat mnoho času i mimo pracovní dobu. 
Ale fakt, že terapie může pomoci pacientům 
v jinak obtížně řešitelné situaci, že jim může 
zvýšit šanci návratu do zcela normálního ži-
vota, to za celou tu námahu stojí,“ vysvětluje 
motivaci pracovníků v týmu.

FN PLZeň Je NeJDáL
V  rámci celé České republiky patří Hema-
tologicko-onkologického oddělení Fakultní 
nemocnice v Plzni ve vývoji léků na zmíně-
né závažné problémy mezi přední pracovi-
ště. V  současnosti je jediným pracovištěm 
v České republice nabízející mesenchymální 
kmenové buňky pro léčbu GvHD a jediným 
pracovištěm s  aktivním klinickým hodno-
cením využívajícím NK buňky. „V porovnání 
s  podobnými výzkumnými pracovišti jsme 
vzhledem k  omezené velikosti týmu v  po-
měru k  dosaženým výsledkům poměrně 
atypičtí,“ dodává s úsměvem docent Daniel 
Lysák. Připomíná, že vývoj léčiv pro hema-
to-onkologii se posouvá obrovsky kupředu. 
Vznikají nejen nové léky, které zasahují už 
do mechanismu vzniku nemoci, ale rozvíjí se 
také oblast buněčné terapie a protinádorové 
imunoterapie. Hematologicko-onkologické 
oddělení se snaží s  těmito mezinárodními 
trendy držet krok a již promýšlí přípravu dal-
ších biologických léků.



6  FaKuLTNí NeMOcNIce

FN Plzeň má od roku 2012 statut výzkumné 
organizace a zajišťuje základní, ale především 
aplikovaný klinický výzkum. Pro něj jsou hlav-
ním zdrojem financí prostředky institucionál-

ní podpory přidělované každoročně formou 
účelové dotace Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Cílem projektů je nalézání nových diagnos-
tických a léčebných algoritmů, které povedou 

ke zlepšení péče o nemocné. Snahou je život 
 pacienta nejen prodloužit, ale výrazným způ-
sobem také zlepšit jeho kvalitu. Podrobný pře-
hled řešených problematik naleznete v tabulce.

VýZKUM Ve FAKULtNí NeMOCNICI PLZeň

Název projektu Počet studií Oblast výzkumu a vytčené cíle 

Sepse 1 Studium etiopatogeneze sepse s cílem využití získaných poznatků pro optimalizaci diagnostických postupů, eventuálně léčby. 

Gastroenterologie 1 Cíl projektu: vytvoření optimálního diagnostického algoritmu pro nemocné s  různým typem chronických hepatitid a predikce vzniku závažných 
komplikací – jaterní cirhózy a nádorových onemocnění

Gynekoonkologie 4

Metylace vybraných tumor-supresorových genů u žlázových lézí děložního hrdla
Stratifikace rizikových skupin pacientek s endocervikálním adenokarcinomem děložního hrdla. 
Role sérového biomarkeru HE4 ve follow-up pokročilého karcinomu vaječníku, vejcovodu a primárního peritoneálního karcinomu 
Brush cytologie z vejcovodů metodou LBC a význam pro screening karcinomu vaječníku 

Onkochirurgie 3 Optimalizace časné diagnostiky a dlouhodobého pooperačního sledování (follow-up) nádorů jater, plic, prsu a kolorekta. 

Kardiologie 3 Rizikové faktory, hemodynamika a strategie léčby akutního koronárního syndromu, myokarditid a arytmií.

Neurologie 3 Problematika mozkových cévních příhod, epilepsie a gliomů. 

Imunoanalytické  
a multiplexové metody 6 Objevení nových biomarkerů pro diagnostiku a monitoraci léčby kardiovaskulárních a onkologických chorob. Oddělení imunochemické diagnosti-

ky se v rámci projektu podílí na vypracování multioborových diagnostických algoritmů.

Stomatologie 1 Výzkum vlivu předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti a terapie perinatálních komplikací na vývoj a onemocnění orofaciální soustavy.

Klinická biochemie 4

Projekt je členěn do 4 dílčích studií: 
Markery orgánového poškození – vyšetření močových konkrementů elektronovou mikroskopií
Interference hydrogenuhličitanů při stanovení koncentrace chloridů
Interference chylozity při stanovení rutinních biochemických parametrů
Porovnání metod na stanovení fetálního hemoglobinu v krvi matky

Uroonkologie 1 Hlavním cíl: výzkum v oblasti zhoubných nádorů prostaty, penisu a ledvin. Jedná se o široké spektrum činností od časné diagnostiky přes léčbu, 
histopatologickou diagnostiku až k léčbě generalizovaných onemocnění.

Inovativní zobrazovací metody 3 Vypracování nových postupů pro zobrazování karcinomu prostaty, zobrazování neuroendokrinních nádorů a detekci tkáňové hypoxie

Neurochirurgie 2 Hodnocení flowmetrie u aneurysmat střední mozkové tepny,dekompresivní kraniotomie (objektivizace indikace osteoplastické dekompresivní 
kraniotomie při léčbě nitrolebeční hypertenze).

Hematoonkologie 1 Problematika imunoterapie po alogenní transplantaci hemopoetických kmenových buněk. Jedná se o výzkum využití mesenchymálních kmeno-
vých buněk (MSC) k léčbě reakce štěpu proti hostiteli po alogenní transplantaci. 

Projekt výzkumu sepse má vysoce náročný 
výběr nemocných do souboru. V  roce 2019 
se podařilo soubor o 70 nemocných zkom-
pletovat a byla provedena korelace klinického 
stavu se získanými speciálními laboratorními 
vyšetřeními. Nově byla do studie začleněna 
transkriptomická analýza (RNA) a to ve spo-
lupráci se zahraničními pracovišti (Nepean 
Hospital, Sydney, Australia; Westmead Insti-
tute for Medical Research, Sydney, Australia).

Tři gynekoonkologické projekty jsou řeše- 
ny jako mezinárodní multicentrické studie 
a jeden jako česká multicentrická studie (FN 
Brno, FN Plzeň). V nich dosud probíhal sběr 
dat a v roce 2020 se předpokládá statistické 
vyhodnocení výsledků a ukončení projektu.

V kardiovaskulárním a neurologickém pro-
gramu bylo řešeno celkem šest studií týka-
jících se rizikových faktorů, hemodynamiky 
a léčby akutního koronárního syndromu, ce-
rebrovaskulárních chorob, diagnostiky myo-
karditid a strategie léčby arytmií. 

V  rámci onkochirurgických projektů byly  
provedeny multiparametrické studie a  na 
jejich základě se podařilo optimalizovat dia-
gnostiku hepatocelulárních a  cholangiogen-
ních karcinomů jater, jaterních metastáz. 
Novými markery využitými pro tuto diagnos-
tiku byla PIVKA II a kyselina hyaluronová. Ty 
v  kombinaci se standardními markery AFP 
a CA 19-9 výrazně zvyšují senzitivitu a speci-
ficitu diagnostiky v řadě případů až na hodno-
ty okolo 90 %. U karcinomu plic byl vytvořen 

optimální diagnostický algoritmus pro diferen-
ciální diagnózu, ale i pro predikci efektu léčby 
a určení prognózy průběhu onemocnění.  

Projekty Oddělení imunochemické diagnos-
tiky, Urologické kliniky a Kliniky zobrazovacích 
metod spolu velice úzce souvisí onkologic-
kou problematikou, ale především důrazem 
kladeným na multioborovou spolupráci, která 
umožnila vypracování optimálních diagnostic-
kých algoritmů a postupů pro monitoraci efek-
tu léčby. Algoritmus týkající se karcinomu pro-
staty byl již plně převeden do praxe, v níž se 
velmi osvědčil. Ostatní algoritmy budou v roce 
2020 v praxi ověřovány. Tyto algoritmy a ve-
likost sledovaných souborů nemocných jsou 
ojedinělé nejen v ČR, ale i v Evropě.

Mimořádně úspěšné bylo řešení projektů 
na Klinice zobrazovacích metod týkající se vy-
užití zcela nových preparátů – peptidů znače-
ných 68-Galliem pro neuroendokrinní nádory 
a  dále i  pomocí prostatického specifického 
membránového antigenu – PSMA pro nádory 
prostaty.

V projektu řešeném na Hematologicko-on-
kologickém oddělení probíhá klinické hodno-
cení využívající infuze mesenchymálních kme-
nových buněk k  léčbě steroidně refrakterní 
reakce štěpu proti hostiteli (GVHD). Jsou pro-
váděny in vitro experimenty navazující na další 
metodu léčby GVHD. Vedle ovlivnění GVHD je 
projekt zaměřen na léčbu postransplantačních 
relapsů. Byl vyvinutý léčivý přípravek z expan-
dovaných a aktivovaných NK buněk. 

Významným úspěchem institucionálního 
výzkumu je i založení a provozování Biobanky 
pro potřeby výzkumu. Je součástí mezinárod-
ní sítě BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomo-
lecular Resources Research Infrastructure). 
BBMRI-ERIC jakožto jedna z nejrozsáhlejších 
výzkumných infrastruktur v Evropě vytváří, 
provozuje a rozvíjí panevropskou síť biobank 
a biomolekulárních zdrojů, jejímž účelem je za-
jistit přístup k těmto zdrojům a příslušenstvím 
a podporovat vysoce kvalitní biomolekulární 
a medicínský výzkum, vývoj a inovace. Úzce 
spolupracuje s  tuzemskými pracovišti a  na-
vázala mezinárodní spolupráci s  univerzitou 
v Regensburgu a Grazu.

FN je každoročně hodnocena podle vý-
stupů vzešlých z  výzkumné činnosti a  v  zá-
vislosti na dosaženém hodnocení jsou při-
dělovány finanční prostředky pro následující 
období. Hlavním hodnotícím parametrem je 
kvalita a počet publikací zveřejněných v prů-
běhu roku. Velmi vysoce hodnoceny jsou 
nově vzniklé doporučené postupy především 
na celostátní, ale i regionální úrovni. Cílem je 
spokojený pacient a  k  tomu výraznou mě-
rou přispívá nejen každodenní odborná péče 
personálu fakultní nemocnice, ale i výsledky 
aplikovaného klinického výzkumu a jeho pře-
vádění do praxe.

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. 
Náměstek ředitele pro vědu a výzkum

Alena Kunzfeldová
Koordinační a projektová referentka



Zemřela bývalá 
ředitelka FN Plzeň 
Ing. Jaroslava Kunová

Ve středu 12. úno- 
ra 2020 zemře- 
la Ing. Jaroslava 
Kunová, žena, 
která stála v čele 
FN Plzeň v  le-
tech 1998–2014. 
Když do funkce 
ředitelky nastou- 
pila, patřila ne-
mocnice mezi  

nejzadluženější zdravotnická zařízení v  tu-
zemsku. Její nástup do vedení odstartoval 

dynamickou etapu rozvoje celé nemocnice. 
Kariéra Jaroslavy Kunové ve zdravotnic-
tví započala v  letech 1991 - 1996, kdy 
působila na pozici ředitelky Nemocnice 
s  poliklinikou Stod. Na následující dva 
roky se stala ekonomickou náměstkyní 
Fakultní nemocnice Plzeň a od roku 1998 
byla její ředitelkou. Kromě řízení fakultní 
nemocnice působila Jaroslava Kunová 
jako dlouholetá předsedkyně Asociace 
nemocnic ČR.

„Když jsem v  roce 1998 nastupovala 
do naší nemocnice na pozici ředitelky, stál 
přede mnou, a nejen přede mnou, nelehký 
úkol. Dostat velkou nemocnici z finančního 
krachu a zajistit kvalitní zdravotní péči pro 
obyvatele celého regionu. Postupnými kro-
ky, které byly určitě často bolestivé a stály 
dost sil a  odříkání, se nám společně po-

dařilo z  FN Plzeň vybudovat zdravotnické 
zařízení, které má zdravé základy, přebyt-
kové hospodaření a  spokojené pacienty. 
Při zpětném ohlédnutí bychom určitě na-
šli okamžiky, kdy se něco nepodařilo, ale 
přesto si troufám říci, že toto období bylo 
požehnané. Pro nás pro všechny,“ napsala 
v roce 2014 Jaroslava Kunová v časopisu 
Naše nemocnice. 

Budeme na Jaroslavu Kunovou vzpomí-
nat jako na významnou osobnost Fakultní 
nemocnice Plzeň, která si svým konstruk-
tivním a  zároveň empatickým jednáním 
získala uznání široké odborné veřejnosti, 
pacientů a mnoha zaměstnanců FN Plzeň.
 
Vzpomínáme s úctou

Fakultní nemocnice Plzeň

Prof. MUDr. sylvie Opatrná, 
Ph.D., in memoriam

Dne 4. února 
2020 zemřela 
prof. MUDr. Syl- 
vie Opatrná, 
Ph.D., význam-
ná osobnost pl-
zeňské a  české 
nefrologie, od-
borník na peri-
toneální dialýzu. 
Paní profesorka  

Opatrná se narodila 9. 11. 1959 v Rokyca-
nech a  vystudovala plzeňskou Lékařskou 

fakultu Univerzity Karlovy. Po promoci 
v roce 1985 nastoupila na I. interní kliniku 
FN a LF UK. Ve spolupráci se svým man-
želem prof. Opatrným jr. založila a rozvíjela 
program peritoneální dialýzy, který se pod 
jejím vedením stal největším v  České re-
publice. Vědeckou práci věnovala přede-
vším studiu biokompatibility peritoneálně 
dialyzačních roztoků. Byla autorkou více 
než 60 vědeckých prací a jedné monogra-
fie. Její pedagogická činnost měla celoná-
rodní význam, organizovala nesčetně vzdě-
lávacích akcí a  zásadním způsobem tak 
přispěla k rozvoji peritoneální dialýzy v Čes-
ké republice. V letech 2010-2011 působila 
jako prorektorka UK pro nové příležitosti 
a celoživotní vzdělávání. Od roku 2006 byla 

nepřetržitě členkou výboru České nefrolo-
gické společnosti, po dobu 4 let zastávala 
funkci vědecké sekretářky a byla důležitou 
osobou při organizaci a  tvorbě programu 
dlouhé řady kongresů České nefrologické 
společnosti. Působila také jako zástupce 
šéfredaktorky časopisu Aktuality v  nefro-
logii a  jako členka redakční rady časopisů 
Medicína po promoci, Postgraduální nefro-
logie a Svět praktické medicíny.

S  úctou budeme na profesorku Sylvu 
Opatrnou na I. interní klinice vzpomínat.

Prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD.
Přednosta I. interní kliniky

Doc. MUDr. Tomáš Reischig, PhD.
Vedoucí lékař nefrologie I. interní kliniky

Zemřel Prof. MUDr. 
Jiří Valenta, Drsc.

6. února 2020 
nás navždy 
opustil profesor 
MUDr. Jiří Valen-
ta, DrSc., který 
svůj život zasvětil 
Lékařské fakul-
tě UK a  Fakultní 
nemocnici v Plz-
ni. Odešla velká 
osobnost české 

chirurgické školy, skromný člověk nezměr-
ných morálních vlastností.

Pan profesor po promoci v roce 1957 na-
stoupil na Chirurgickou kliniku v Plzni. Jeho 
vynikající jazykové znalosti spolu s  cílevě-
domou touhou po chirurgickém poznání se 
plně rozvinuly po dobu stáží na chirurgických 
pracovištích ve Švédsku, kde měl možnost 
poznat moderní trendy v cévní a transplan-
tační chirurgii a v roce 1968 pak na ročním 
stipendijním pobytu v  John Hopkins Hos-

pital v  Baltimoru. Všechny velmi cenné 
zahraniční zkušenosti pak nezištně předal 
svým kolegům na klinice. V  roce 1972 stál 
u zrodu Transplantačního centra ve fakultní 
nemocnici. V  letech 1976–1977 byl zástup-
cem vedoucího Transplantačního centra ve 
švédské Uppsale. V dalších létech přednášel 
jako vyzvaný řečník v cévní a transplantač-
ní chirurgii na řadě prestižních zahraničních 
kongresů a  pracovišť. V  roce 1968 obhájil 
kandidátskou dizertační práci. V  roce 1970 
byla připravena k obhajobě jeho habilitační 
práce, kterou však bohužel vzhledem k po-
litickým poměrům mohl obhájit až v  roce 
1978. V  roce 1987 pak obhájil doktorskou 
dizertační práci a v roce 1990 byl jmenován 
profesorem pro obor chirurgie. Téhož roku 
byl jednomyslně zvolen děkanem Lékařské 
fakulty UK v Plzni. Tuto funkci pak zastával 
s  vysokým morálním kreditem až do roku 
1997. V roce 1990 byl na základě konkurz-
ního řízení jmenován přednostou Chirurgické 
kliniky, kde pracoval do roku 1999. Za jeho 
působení na místě přednosty klinika získala 
významné renomé především v oblasti cévní 
a transplantační chirurgie.

Profesor Valenta byl členem řady vý-
znamných odborných chirurgických a tran- 
splantačních společností, kde obdržel jejich 
nejvyšší ocenění. Za svou dlouholetou aka-
demickou činnost byl vyznamenán zlatou 
a jubilejní medailí Univerzity Karlovy v Praze.

Profesor Valenta vychoval velký počet 
studentů medicíny na Lékařské fakultě 
v Plzni. Jeho zásluhou byla jmenována celá 
řada profesorů a docentů na Univerzitě Kar-
lově v Praze. Díky jeho působení v zahra-
ničí bylo možné na základě jeho osobních 
kontaktů zajistit pro mnoho kolegů odborné 
stáže na renomovaných zahraničních kli-
nikách, což bylo nepochybným přínosem 
nejen pro ně samotné, ale především pro 
plzeňskou fakultní nemocnici.

„Vážený pane profesore, budete nám 
moc chybět. Dovolte Vám za vše poděko-
vat. Velice si vážíme, že jsme měli tu čest 
a štěstí odborně vyrůstat pod Vaším vede-
ním a učit se tak kvalitnímu oboru, jakým 
chirurgie bezesporu je.“ 

S hlubokým zármutkem
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. 

a kolektiv Chirurgické kliniky



Co je vlastně combitrac?
Mobilní závěsný porodní systém, u  kterého 
není zapotřebí komplikovaný stropní závěs. 
Jeho součástí je polstrované opěradlo a se-
dadlo pro budoucí matku včetně balonu 
s potahem. A doplňuje ho porodní stolička. 
V porodnicích to zatím není běžná záležitost.

V čem má pro rodičky přínos?
Umožňuje relaxaci v  první době porodní, 
takže ženy mají možnost zaujmout různé úle-
vové polohy. Nebo si mohou vybrat porodní 
židličku, na níž porodí. Případně další vymo-

ženosti, které u nás máme, jako jsou napří-
klad nové porodní postele, vany, nové CTG 
monitory, jež zaznamenávají srdeční akci plo-
du a děložní kontrakce, nové ST analyzátory, 
které dokážou upozornit, pokud je plod ohro-
žen nedostatkem kyslíku. Budoucím mamin-
kám jsou k  dispozici radou a  pomocí naše 
vyškolené porodní asistentky.

bude k dispozici pro všechny budoucí maminky?
Samozřejmě slouží všem naším klientkám, 
stejně jako jsou jim k dispozici všechny naše 
porodní pokoje. Mohou si je přijít i s tatínky 

prohlédnout každý první čtvrtek v měsíci při 
takzvaném Dni otevřených dveří a zjistit veš-
keré podrobnosti o porodech na naší klinice. 
K  dispozici jim bude lékař a  porodní asis-
tentka. Je to novinka, se kterou jsme začali  
6. února. Ke všem párům se chováme stejně, 
ať jsou v televizi či ne. Páry, které nemají po-
depsanou smlouvu o natáčení, mají zajištěné 
naprosté soukromí.

Jak se vám pracuje s televizním štábem za zády?
Při prvním natáčení jsem měl obavy, zda se to 
nějak nedotkne chodu porodnice. Přesvědčil 

Další díly Malých lásek natáčel štáb tV NOVA na Gynekologicko-porodnické klinice 
Fakultní nemocnice Plzeň. Díky tomu mají v současnosti všechny nastávající maminky 
k dispozici speciální závěsné zařízení combitrac a porodní židli a ještě nově upravený porodní 
pokoj designerkou televize. „Je to v rámci našich dohod. takže my jsme přišli s nápadem, 
co bychom pro pohodlí a komfort našich budoucích maminek chtěli ještě pořídit, 
a tV Nova to za zhruba tři sta tisíc korun zajistila. Upraveny na návrh designérky tV Novy 
byly i dva pokoje, ve kterých se natáčelo. televize financovala i tuto úpravu,“ 
říká přednosta kliniky docent MUDr. Zdeněk Novotný, Csc.

Nové pomůcky z tV NOVA  
to ulehčují všem rodičkám  
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Moderní a laskavá porodnice
Chcete vědět, jaký je obvyklý průběh porodu a co se děje po něm? 
Zda můžete mít s sebou někoho blízkého? tyto otázky si často pokládají 
nastávající maminky.
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jsem se, že ne a že projekt má přínos i pro 
samotnou osvětu mezi budoucími mamin-
kami. Štáb je v nemocnici 24 hodin denně, 
čeká na příchod maminky, která s  poro-
dem před kamerou souhlasila. Jakmile do-
razí, natáčení se rozjede. Už jsme si všichni 
zvykli, vždyť se točí už čtvrtá řada.

sledujete jednotlivé příběhy v televizi? Viděl jste 
je všechny?
Viděl jsem všechny díly ještě předtím, než 
se objevily v televizi. Než je vypustíme do 
světa, kontrolujeme, zda je všechno v po-
řádku.

Co například?
Zda se tam třeba neobjeví člověk náhodně 
procházející po chodbě. Souvisí to i s tím, 
co jsem už říkal o soukromí klientů, kteří si 
nepřejí být natáčení jakkoli účastni.

Zapůsobil na vás nějaký příběh?
Bylo jich několik, ale asi nejvíce na mě za-
působil porod naší porodní asistentky.

Proč zrovna on?
Bylo zajímavé vidět, jak rodí sama, když 
předtím člověk viděl, jak vede porody.

Kolik porodů se na vaší klinice ročně uskuteční?
Přes tři tisíce ročně. Nejvíce jich bylo 
v roce 2008, přesně 3464. V roce 2018 o tři 
méně – 3461. Určité výkyvy pochopitelně 
jsou. Může to například ovlivnit počet po-
rodů koncentrovaných v našem Perinato-
logickém centru intenzivní péče, které jako 
jedno z dvanácti center v ČR slouží pro 
celý Plzeňský a Karlovarský kraj. Naše kli-
nika se dokáže postarat o rodičky, kterým 
se dítě narodí předčasně nebo s nějakými 
problémy. Včetně návazné péče o dítě na 
neonatologii.

Každý první čtvrtek v měsíci vás od 16. ho-
din ve 3. patře Gynekologicko-porodnické 
kliniky FN Plzeň, vchod P, přivítají porodní 
asistentky a lékaři porodnice. Představí vám 
služby kliniky, ukážou porodní pokoje a zod-
poví všechny vaše dotazy. Mají jediný cíl: 

Přátelskou atmosférou, intimním prostředím 
a respektem k rodičce zajistit mamince pocit 
bezpečí a jistoty, které jsou důležité pro při-
rozený porod.

Bližší informace o  porodnici: https://gpk.
fnpzen.cz/

Fakultní nemocnice 
dobře hospodaří

Také rok 2019 potvrdil výbornou ekonomickou 
kondici FN Plzeň. Rok uzavřela kladným hos-
podářským výsledkem převyšujícím 25 mi- 
liónů Kč při obratu ve výši 7 465 800 000 ko-
run. Do rozvoje nemocnice bylo investováno 
více než 500 miliónů Kč, přibližně 2/3 z této 
částky byly z  vlastních zdrojů. Jako každý 
rok zaměstnanci obdrželi v obvyklých ter-
mínech mimořádné odměny v  souhrnné 
výši převyšující 200 miliónů Kč. Rok 2019 
byl v  oblasti osobních nákladů přelomový, 
poprvé v  historii nemocnice dosáhly výše 
50% celkových nákladů. Za posledních  
5 let narostly o více než 1,2 miliardy Kč. Srov-
natelně rychle rostou pouze náklady na léčivé 
přípravky. Pro rok 2020 je připraven rozpo-
čet FN Plzeň pracující s  obratem ve výši  
7 862 000 000 korun. 

Plánuje se meziroční nárůst osobních ná-
kladů o více než 200 milionů Kč, náklady na 
léky se meziročně zvýší o 170 milionů Kč. 
Navýšení v nákladech by mělo být v plné 
výši kryté zvýšením výnosů od zdravotních 
pojišťoven v souladu s úhradovou vyhláš-
kou pro rok 2020. Ten bude významný také 
dokončením hned tří důležitých investič-
ních akcí, bude dokončen a  zprovozněn 
nový pavilon psychiatrické kliniky, stravo-
vací provoz na Borech, pro veřejnost se 
otevře nová lékárna v areálu bývalé vojen-
ské nemocnice na Borech. Kromě toho se 
vloží další investice do obnovy technologií 
a (zdravotnické) techniky. Nemocnice oče-
kává, že v  roce 2020 proinvestuje z vlast-
ních zdrojů výrazně vyšší částku než v roce 
2019.

Foto Deník
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Jaký jste dědeček? 
Externista, protože mladí žijí v Praze v Po-
dolí. Takže buď přijedou k nám, nebo my 
jezdíme na den hlídat vnoučata do Prahy. 
Řekl bych, že jsem upřímně mávající dě-
deček, když odjíždějí. Co dovedou udělat 
z našeho domu během dvou dnů, to člověk 
jen tak nevidí. 
Podařilo se Vám je už zlákat k Vaší vášni, kterou je 
příroda a myslivost?
Jonatánovi budou tři roky, už se dá brát do 
lesa a ukazovat mu zvířátka, stopy a podob-
ně. To je teď nejnovější zábava s  vnukem, 
protože vnučce jsou teprve čtyři měsíce. 
Zatím se mi nepodařilo ji žádným způsobem 
oslovit. 
Kdo přivedl k myslivosti Vás?
Pacientka, kterou jsem kdysi léčil. Tak nad-
šeně vykládala o  tom, jak je hezké chodit 
ozbrojen po lese, že jsem dal na její rady, 
udělal si myslivecké zkoušky a  vyrazil do 
lesa. Pobyt v  něm mi byl vždycky blízký, 
jenom jsem netušil, že bych si také mohl 
udělat zbrojní pas. Už ho mám 25 let. V lese 
se nemůžete zejména po setmění pohybo-
vat jen tak, proto se tam pohybuji ozbrojen 
a většinou na Rožmitálsku. Pobyt v přírodě je 
pro mě nejhezčím způsobem trávení volného 
času.
Jaký je Váš největší úlovek?
Kňour. Byl z Václavky u Teslín a vážil 122 kilo. 
Nechal jsem ho tam lesnímu hospodáři. 
Neláká Vás lov v zahraničí, třeba v Africe? 
Líbí se mi české lesy. Netoužím po žádné 
trofeji, aby na mě ze zdi zíral tygr. Považuji 
to za snobské a nevhodné. Mám rád přírodu 
v okolí Starého Plzence, kam jsem se odstě-
hoval z Plzně, a považuji to za zásadní roz-
hodnutí svého života. 
Nejste plzeňský patriot?
Když se narodíte v  černé Plzni, uděláte 
si k ní vztah těžko. Těžko můžete milovat 
hutě, které tady dominovaly. Ve městech 
se mi obecně nelíbí téměř nic, v  Plzni se 
mi zejména nelíbí Smetanova ulice, která 
kdysi bývávala výstavní třídou. Líbí se mi 
plzeňské okolí, proto jsem se vystěhoval 
z Plzně pod Radyni. Starý Plzenec považuji 
za nejlepší místo k žití. 
Ale do ciziny jezdíte často a nejen za lékařskými 
povinnostmi. Kam se chystáte letos na dovolenou?
S manželkou si dopřejeme týden kulturních 
zážitků v New Yorku. A v létě se chceme tou-
lat po Nové Kaledonii, je to francouzský de-
partment a domluvím se tam. A nikdy jsme 
v této oblasti nebyli.

Poznejte je zblízka
Profesor MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA stojí v čele Onkologické a radioterapeutické kliniky 
Fakultní nemocnice Plzeň už řadu let. Zároveň je i děkanem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, 
ale také dědečkem vnuka Jonatána a vnučky edy, milovníkem přírody, myslivosti, cestování a kulturních zážitků. 

bleskový rozhovor
(co preferujete)

moře/ hory - do doby před deseti lety, 

kdy mě opustily úpony quadricepsu na 

obou nohou jsem miloval pouze hory, 

od této doby miluji pouze moře 

pivo/víno - víno 

(pouze z vlastního sklepa)

léto/zima - není rozdílu

kino/divadlo - divadlo

maso/dort - sladké nejím

říká se o Vás, že někdy vyvádíte své diskuzní part-
nery z míry, když plynule přecházíte z angličtiny 
do francouzštiny či němčiny. Ovládáte ještě další 
jazyky? A jak se udržujete ve formě?
Jiné jazyky neovládám, ale doplňuje to moje 
dcera. Živí se francouzštinou a k tomu mluví 
plynule španělsky, ovládá katalánštinu, čás-
tečně maďarštinu. Je překladatelka, vystudo-
vala tlumočnictví a překladatelství na filozofii 
na Univerzitě Karlově. Magisterský diplom má 
i z Katolické univerzity v Lovani v Belgii. A ve 
formě se moc neudržuji, ale snažím se číst 
v originále knihy německé a francouzské, léta 
odebírám časopis The Economist.
V angličtině moderujete i význačné světové onko-
logické konference. Proč jste si vybral tenhle vyso-
ce náročný obor?
Jaderní fyzici uvažují trošku jinak než léka-
ři a  je velice zajímavé spojit své uvažování 
s  uvažováním jaderných fyziků. Nastoupil 

jsem v době, kdy jsme si spoustu výpočtů 
dělali sami pomocí kalkulačky, používali jsme 
izotopové ozařovače, kdy jsme museli počí-
tat dávkové příkony. Byl to obor, který v sobě 
snoubil obory dva. Pak začala dominovat kli-
nická onkologie, což je zase obor zajímavý 
tím, že je posledním, který se nerozdělil na 
různé části. Dělíme se jen na hematoonko-
logii, která léčí tekuté nádory, onkologii so-
lidních nádorů a dětskou. Prostě zůstáváme 
stále oborem, který se stará de facto o celé-
ho člověka. Je to pestré, samozřejmě každý 
je specializovaný na něco, ale v základu musí 
umět všechno, včetně psychologie. 
Dokáže Vás na něm ještě něco překvapit?
Překvapuje mě nesmírný rozvoj oboru na zá-
kladě vyšetření nádorového genomu, dříve 
se vývoj pohyboval v  letech a  dnes v  týd-
nech. Léčení nádoru, které bylo deset let 
stejné, se za týden změní na základě gene-
tického vyšetření. Objevily se léky, které už 
nejsou vázány na jeden nádor, ale jenom na 
genetickou změnu. Říká se tomu agnostic-
ká medicína. Nádory různých orgánů mají 
stejnou genetickou změnu a  léčí se stejně, 
ať jsou to nádory žaludku nebo prsu. To tu 
nikdy nebylo.
Od studií jste věrný FN Plzeň. Neuvažoval jste ně-
kdy o změně?
Nastoupil jsem před lety na radioterapeutické 
oddělení, tedy tam, kde se snoubí medicína 
s  fyzikou a  fyzikálními procesy, a  jiné tako-
vé pracoviště v  okruhu sta kilometrů nebylo 
a není. Takže jsem věrný nejen proto, že po-
važuji fakultní nemocnici za jedno z nejlepších 
zdravotnických zařízení široko daleko, ale ani 
moje práce jinde dostupná není. 
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Kampaň “Studuj zdrávku”, která je společ-
ným projektem Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR a  Ministerstva zdravotnictví za 
podpory odborových svazů, se snaží řešit 
zejména nedostatek sester v českých zdra-
votnických zařízeních. V úterý 4. února road-
show zavítala do Plzně. Ministr zdravotnictví 
Adam Vojtěch společně s týmem odborníků 
z Fakultní Nemocnice Plzeň besedoval s žáky 
osmých a devátých tříd na Benešově Základ-
ní škole a následně na Základní škole Martina 
Luthera. Roadshow dále pokračovala v OC 
Plzeň Plaza.  „Chceme získat nové mladé lidi 
do zdravotnictví a chceme je motivovat, aby 
v  tomto oboru pracovali. Proto jsme rozjeli 
kampaň Studuj zdrávku, která je zaměřena 
právě na žáky osmých a devátých tříd. Snaží-
me se jim vysvětlit, co práce ve zdravotnictví 
obnáší, jaké obory mohou studovat, a předat 
jim tak co nejvíce informací. Vysvětlujeme jim, 
že práce ve zdravotnictví je prestižní a že jde 
o  profesi, se kterou vždy najdou uplatnění. 
Ačkoliv je psychicky a fyzicky náročná, jejím 
středobodem je člověk a motivace pomáhat 
druhým,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam 
Vojtěch. Ministra doplnili také odborní-
ci z  FN Plzeň. Ředitel nemocnice MUDr. 
Václav Šimánek, Ph.D., obohatil besedu 
o  zkušenosti z  praxe. „Všeobecné sestry 
jsou ruce a oči lékaře. Dnes už mohou dě-

studuj zdrávku se představuje 

lat samostatně řadu výkonů právě bez pří-
tomnosti lékaře. Už dávno neplatí, že sestry 
podávají pouze léky a odebírají krev,“ uvedl. 
„Pokud se žáci základní školy rozhodnou, 
že zkusí práci ve zdravotnictví, je začátek 
na střední zdravotnické škole ideálním ře-
šením. Ta studentům umožní základní ori-
entaci ve zdravotnické či sociální oblasti, 
nabídne mnoho hodin praktické výuky 
v nemocnici a připraví je na výkon vybrané 
profese v mnoha oborech,“ zdůraznila zá-

stupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou 
péči Světluše Chabrová. 

Vrchní sestra Dětské kliniky FN Plzeň Ro-
mana Sedláčková popsala, jak vypadá její 
pracovní den: „Povolání sestry je opravdu 
posláním a  většina sester dělá svoji práci 
opravdu srdcem. Sestry pracují na směny, 
často v noci nebo o víkendech, ale všechny 
pomyslné mínusy vynahradí poděkování či 
úsměv od pacienta, přátelský kolektiv a zají-
mavá a odborná každodenní činnost.“

V nemocnici přibyla parkovací místa
Možnost parkování v borském areálu FN Pl-
zeň, kde bylo donedávna 606 parkovacích 
míst, se od 7. února 2020 rozšířila o dalších 
37. Nově je tak možné využívat parkoviště 

před pavilonem číslo 54, budovou Interního 
oddělení v areálu bývalé vojenské nemoc-
nice. „Hlavním cílem rekonstrukce nového 
parkoviště bylo vrátit zanedbanou lokalitu 

k  běžnému užívání, a  tak ji plnohodnotně 
zpřístupnit pacientům i zaměstnancům FN 
Plzeň pro jejich parkování,“ řekl ředitel FN 
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. Vzhle-
dem ke stavu parkoviště byly úpravy prová-
děny ve dvou úrovních. „Jedno z největších 
úskalí bylo přemístění zásobníku O2, kvůli 
kterému se muselo rozšířit ústí křižovatky 
a  kus vozovky. Zásobník byl přesunut na 
zpevněnou parkovací plochu za pavilonem 
číslo 59. Náklady této akce byly ve výši 3,6 
miliony korun. Druhým krokem v hodnotě 
3,3 milionu korun byla rekonstrukce stávají-
cí parkovací plochy a vytvoření nových par-
kovacích míst,“ konstatoval technicko-pro-
vozní náměstek Bc. Milan Topinka, MBA.

FN Plzeň systematicky navyšuje kapacity 
parkovacích míst, objem vložených finanč-
ních prostředků za posledních 10 let činil 
na Borech bezmála 27 milionů korun a na 
Lochotíně přes 186 milionů korun. Tato in-
vestice znamená, že pro vedení FN Plzeň je 
velkou prioritou, aby byl pacient spokojený 
nejen s péčí lékařskou, ale i  s  komfortem 
parkování.

Fotografie přednášejících zleva: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitel FN Plzeň 
Václav Šimánek, manažerka pro vzdělávání Světluše Chabrová a vrchní sestra 
Dětské kliniky Romana Sedláčková
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stonožka pomůže 
s koupí Vojtova stolu

Fakultní nemocnice Plzeň, Fakulta apliko-
vaných věd Západočeské univerzity v Plzni 
a výzkumné centrum Nové technologie pro 
informační společnosti v  Plzni dlouhodobě 
spolupracují s hnutím Na vlastních nohou - 
Stonožka v čele s jeho zakladatelkou a prezi-
dentkou Bělou Gran Jensen. Dříve pomáhalo 
dětem nemocným s  Crohnovou chorobou. 
„V rámci projektu Věda léčí se podařilo do-
končit software pro vytvoření prospektivní 
databáze zaměřené na sběr, analýzu a  vy-
hodnocení dat o reálném stavu vývoje Cro-
hnovy choroby. Tento jedinečný software do-
káže lékařům a dětem podat pomocnou ruku 
v každodenní praxi při léčbě nemocných dětí 
s Crohnovou chorobu a už nemocným dě-
tem slouží. Snahou je také, aby se děti mohly 
léčit doma a nemusely pobývat v nemocnici. 
Na základě všech údajů, které o každém ne-
mocném dítěti máme, se pokoušíme nasta-
vit léčbu tak, aby byla pro dítě optimální, co 
nejšetrnější a zároveň maximálně efektivní,“ 
vysvětluje přednosta Dětské kliniky FN Plzeň 
profesor MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. Dodává, 
že aplikace významným způsobem rozšiřu-
je naše možnosti v  péči o  dětské pacienty 
nemocné touto závažnou chorobou, u které 
však dosud není známá příčina. „Crohnova 
choroba je velmi zrádná a  záludná u  dětí 
a dospívajících, lékař může u pacienta sou-
časnými možnostmi uvést dítě do stavu bez 

Děti z hnutí Na vlastních nohou - stonožka malují, kreslí, koncertují, píšou básničky a eseje a tak pomáhají 
svým nemocným kamarádům. Nejprve se ve FN Plzeň zaměřily na pomoc s výzkumem Crohnovy choroby, 
která patří mezi střevní záněty. Je to autoimunitní onemocnění, kdy organismus napadá vlastní buňky. 
V současnosti chtějí pomoci dětem s mozkovou obrnou.

Profesor Václav Vojta, který se narodil  
12. července 1917 a  zemřel 12. září 2000, 
byl český a německý lékař, specializoval se 
na dětskou neurologii. Je autorem metody 
reflexní lokomoce nazývané Vojtova metoda 
a používané úspěšně k léčbě dětí s dětskou 
mozkovou obrnou. Sám vždy říkal, že Voj-
tovu metodu nevynalezl, ale jen našel. Po 

promoci na lékařské fakultě v roce 1948 na-
stoupil jako asistent na neurologickou kliniku 
profesora Hennera, kde působil až do roku 
1956. Pak byl jmenován do vedení dětského 
neurologického oddělení na 4. neurologické 
klinice LF UK v Praze. V letech 1961 až 1968 
pracoval jako ordinář pro dětskou neurologii 
na Fakultní poliklinice na Karlově náměs-

tí, kde vedl semináře vývojové kineziologie 
u hybně postižených kojenců, dětí a mladis-
tvých. V roce 1968 emigroval do Německa, 
kde pracoval jako vědecký pracovník Orto-
pedické kliniky v Kolíně nad Rýnem. Od roku 
1975 odešel do Dětského centra v Mnicho-
vě, kde působil i po roce 1995, kdy oficiálně 
ukončil lékařskou činnost. Zdroj: internet

Profesor Václav Vojta 
se věnoval dětem téměř 50 let

obtíží, ale nemoc se bohužel vrací v různých 
časových obdobích a  software všechny 
situace zachycuje a  pomáhá. Proto je dal-
ší snahou na základě velkého množství dat 
provést složité a komplexní statistické hod-
nocení s  cílem zjistit rizikové faktory, které 
se mohou podílet na vzniku této chronické 
a zatím nevyléčitelné nemoci nebo provést 
opatření, která by včasně zachytila zhoršení 
nemoci. Tím by pomohla ovlivnit vznik chro-
nických komplikací, další zhoršení nemoci 
a kvalitu života.  Součástí projektu je také op-
timalizace různých forem moderní biologické 
léčby pro děti a  sledování metabolických 
faktorů u Crohnovy choroby u dětí. Všichni, 
kdo se na výzkumu podílejí, jsou nesmírně 
vděčni dětem, které malují, kreslí, koncer-

tují, píšou básničky a eseje, a  tak pomáhají 
svým nemocným kamarádům a spolužákům 
v  jejich nepříznivém osudu,“ dodává profe-
sor Josef Sýkora. Stonožka se v současnosti 
také zaměřila na pomoc dětem postiženým 
mozkovou obrnou. Zdravé děti začnou po-
máhat svým nemocným kamarádům na 
Neurologické klinice FN Plzeň. Malí pacienti 
tak díky Stonožce získají moderní dvojdíl-
ný elektrický Vojtův stůl, který je určený pro 
rehabilitaci a  je vhodný pro cvičení světově 
uznávanou Vojtovou metodou. Je to sou-
bor cvičebních technik používaných k léčbě 
hybných poruch, jejím základním principem 
je fakt, že v  centrálním nervovém systému 
člověka jsou geneticky zakódované vrozené  
pohybové vzory.

Na fotografii zleva: prezidentka hnutí „Na vlastních nohou“ - Stonožka Běla Gran Jensen 
se svou dlouholetou spolupracovnicí Jaroslavou Spěváčkovou.
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Interní klinika na Lochotíně podstoupila 
v  loňském roce několik oprav, další ji če-
kají letos. „Zrekonstruovalo se oddělení 
5A interní kliniky, pro pacienty to zname-
ná vyšší komfort, absenci čtyřlůžkových 
pokojů a  jeden nadstandardní pokoj. Re-
konstrukce proběhla včetně zázemí pro 
lékaře a sestry,“ říká MUDr. Michal Krčma, 
Ph.D., vedoucí lékař úseku diabetologie 
a endokrinologie I. interní kliniky FN Plzeň. 
Její přednosta prof. MUDr. Martin Matějo-
vič, Ph.D., dodává že v  letošním roce se 
rozsáhlejší opravy dělat nebudou. „Tou 
nejbližší je rozšíření denního stacionáře 
gastroenterologického pracoviště. V  příš-
tím roce, doufejme, se dočkáme kompletní 
a rozsáhlé rekonstrukce jednotky intenziv-
ní péče, pro kterou je již hotová projektová 
dokumentace,“ upřesňuje přednosta. Klini-
ka je akreditované pracoviště, které posky-
tuje komplexní ambulantní i  lůžkovou dia-
gnosticko-léčebnou péči v celém rozsahu 
vnitřního lékařství a vysoce specializované 
služby nejvyšší úrovně v  oborech nefro-
logie (onemocnění ledvin, transplantace 

Interní klinika na Lochotíně 
nabízí větší komfort 

Roli lékaře, který operuje pomocí robota, si vy-
zkoušeli 25. a 26. února návštěvníci Obchod-
ního centra Olympia Plzeň. V něm FN Plzeň 
společně s  firmou Intuitive představily veřej-
nosti robotický systém da Vinci, který bude 
sloužit pacientům na Chirurgickém oddělení 
v areálu bývalé vojenské nemocnice FN Plzeň 
– Bory. Nemocnice tak bude mít nejmoderněj-
ší přístroj v celé České republice. V současné 

době se vybraní specialisté školí a plně vyu-
žívat nejmodernější robotický přístroj da Vinci  
4. řady XI začnou od dubna. Největší zastou-
pení v  počtu operací budou mít urologové, 
dalšími v pořadí jsou gynekologové a chirur-
gové. Lékaři a  sestry se přístroj učí ovládat 
už několik měsíců v  Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem. „Vytvoření centra si vyžá-
dá investice ve výši zhruba 48 milionů korun. 

Fakultní nemocnice tak bude moci poskytovat 
vysoce specializovanou péči pacientům z Pl-
zeňského a  Karlovarského kraje,“ zdůrazňu-
je ředitel nemocnice MUDr. Václav Šimánek 
Ph.D. „Předpokládáme, že se přístrojem bude 
dělat zhruba 250 urologických výkonů, 80 gy- 
nekologických a  30 chirurgických ročně. Poz-
ději bude využíván v oblasti ORL a cévní chi-
rurgie,“ doplňuje ředitel FN Plzeň. 

robotické operace si vyzkoušeli malí i velcí 

ledvin), intenzivní medicína (péče o kriticky 
nemocné), metabolické choroby (poruchy 
látkové výměny), výživa, diabetologie (cuk-
rovka) a endokrinologie (onemocnění žláz 
s vnitřní sekrecí). Za svůj prvořadý úkol 
klinika v těchto oborech považuje zajištění 
superkonziliární péče o diagnosticky a te-
rapeuticky náročné nemocné, kterým ne-
může být nabídnuta adekvátní pomoc na 
jiných interních pracovištích. Kromě akre-
ditovaných oborů pracoviště v  širokém 
rozsahu pečuje o nemocné v oborech kar-
diologie, revmatologie a hematologie.

stonožka pomůže 
s koupí Vojtova stolu

•  samotné náklady za stavbu činily 22 mi- 
lionů korun.

•  rekonstrukce započala předáním stave-
niště dne 30. ledna 2019 a byla ukončena 
přejímacím řízení, které bylo zakončeno 
podpisem zápisu o předání a převzetí bu-
dovy nebo stavby dne 29. října 2019.

Minulost...

...a současnost
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Nová ordinace 
praktického lékaře
Nová ordinace praktického lékaře pro do-
spělé se nachází v  lochotínském areálu  
FN Plzeň v  10. patře vchodu F. Výho- 
dou ordinace MUDr. Kateřiny Fichtlové 
a MUDr. Jarmily Kydlíčkové je zázemí vel-
kého zdravotnického zařízení s  možností 
využití nejmodernějších zobrazovacích 
metod a  laboratorních vyšetření v  rámci 
jednoho areálu.V případě zájmu o registraci 
kontaktujte telefonicky ordinaci na tel. čísle  
377 404 155 nebo e-mailem: fichtlovak@
fnplzen.cz.

U  příležitosti Světového dne nemocných 
zavítal 1. února do FN Plzeň plzeňský 
biskup Mons. Tomáš Holub. Požehnal pa-
cientům a  zaměstnancům poděkoval za 
jejich obětavou práci.  „Podstatné jméno 
člověk má vždy přednost před přídavným 
jménem nemocný. Hodnota lidského živo-
ta dává všem věcem smysl.  Život je nej-
větší dar, co můžeme dostat, a vy i já pe-

čujeme o tyto životy. Vy po stránce zdraví, 
já v tom duchovním rozměru.  Děkuji vám 
všem za vaši práci,“ uvedl v  rámci mod-
litby pro fakultní nemocnici biskup. Poté 
navštívil Neonatologické oddělení, kde 
požehnal miminkům i  jejich maminkám. 
Zavítal i na  Onkologickou a radioterape-
utickou kliniku a  na Geriatrické oddělení 
v borské části nemocnice.

Hračky přivezli školáci i hasiči

Množství hraček přivezli 10. února do ne-
mocnice malým pacientům žáci osmé třídy 
Základní školy v Tlučné. Vybrali je mezi svými 
vrstevníky a nemocným dětem udělali velkou 
radost. Také odborná rada Ochrany obyvatel-
stva Okresního sdružení hasičů Plzeň – sever 

uspořádala  sbírku hraček, které putovala dě-
tem do nemocnice. Žáci i  hasiči jim přivezli 
knihy, omalovánky, pastelky, autíčka, desko-
vé hry, modelovací sady a puzzle. Poputují na  
12 klinik nebo oddělení, na kterých je více než 
190 lůžek pro dětské pacienty.

Do semifinále 
se dostala 
Klára Špirková

Pacientům požehnal biskup

Do semifinále soutěže Sestra Sympatie 
2019 postoupila Bc. Klára Špirková z Jed-
notky intenzivní a  resuscitační péče Neo-
natologického oddělení Fakultní nemocni-
ce Plzeň. Finálové kolo a vyhlášení vítězek 
Sestra sympatie proběhne u  příležitosti 
konání 11. reprezentačního plesu sester 
– Sestry na sál! 27. března 2020 v paláci 
Žofín v Praze.
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Onkologické pacienty 
podpořila firma LINteCH
Onkologická a  radioterapeutická klinika ob-
držela dar ve výši 15 000 korun. Věnovala 
jej 9. ledna společnost LINTECH, zabývající 
se laserovou technologií a sídlící v Domažli-
cích. „Musíme si vážit svého zdraví, je to to 
nejcennější, co máme. I já jsem měl v rodině 
zdravotní problémy a uvědomil jsem si, jak  je 

důležité mít rodinné zázemí a jistotu kvalitního 
zdravotnického zařízení. Naše firma se roz-
hodla finančně podpořit onkologii ve Fakultní 
nemocnici v Plzni. Je to špičkové zařízení, je-
diné svého druhu na jihozápadě Čech a zdejší 
odborníci odvádějí obrovský kus práce,“ uve-
dl ředitel společnosti Karel Kubr.

Nemocnice získala 
ocenění za péči 
o slabozraké 
a nevidomé

FN Plzeň uspěla v celostátní anketě Bezpeč-
ná nemocnice. Obsadila 2. místo za přístup 
k péči o slabozraké a nevidomé. V rámci pro-
jektu Integrace nevidomých osob a osob sla-
bozrakých na poskytování bezpečné a kva-
litní péče pro ně připravuje označení všech 
rozcestníků, hlavních vchodů, osobních výta-
hů a komunikačních uzlů s použitím Braillova 
bodového písma. Chce tak zajistit bezpeč-
ný a plynulý pohyb a výbornou prostorovou 
orientaci v nemocničním areálu nevidomým 
a slabozrakým lidem. Už v minulosti zaved-
la službu nazvanou průvodce pacienta, který 
pomáhá denně v době od 6 do 20 hodin han-
dicapovaným.

Primář Pavel Jindra 
byl hostem televize ZAK
Primář Hematologicko-onkologického od- 
dělení FN Plzeň a  vedoucí lékař Čes-
kého národního registru dárců dřeně  
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D., byl hostem dis-
kuzního pořadu Studio Z televize ZAK. Ho-
vořil o tom, co obnáší zapsat se do registru 
dárců kostní dřeně. Mimo jiné vysvětloval, 
co všechno musí člověk splnit, aby mohl 
kostní dřeň darovat.

Nedoklubko natočilo video

Nedoklubko vytvořilo video ze všech 12 ne-
onatologických oddělení perinatologických 
center intenzivní péče v ČR. Natočilo rozho-
vory o práci na oddělení, o poslání zdravotnic-
kého personálu a o přístupu k rodičům. První 
záběry a rozhovory jsou z  Neonatologického 

oddělení FN Plzeň. Spolek Nedoklubko vznikl 
z  iniciativy rodičů nedonošených dětí v roce 
2002. V  současné době se snaží zviditelnit 
problematiku předčasně narozených dětí ve 
společnosti, pořádá výstavy, semináře pro 
odbornou veřejnost.

Na fotografii zleva: Michaela Polívková z firmy Lintech, primářka Onkologické 
a radioterapeutické kliniky Marie Votavová a ředitel firmy Lintech Karel Kubr.
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Na ples FN Plzeň 
dorazil i ministr 
zdravotnictví
Nemocniční oblečení vyměnili lékaři, sest-
ry a další personál Fakultní nemocnice Pl-
zeň druhý únorový pátek za velkou večerní. 
A vyrazili do Parkhotelu, kde se konal vel-
ký nemocniční ples s  názvem NA zdraví,  
NA lásku, NA nás. Za doprovodu orchest-
ru Timbre music se na parketu oddal tanci 
i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se svou 
partnerkou. Názvu plesu odpovídal i dopro-
vodný program, který nabídl předtančení Ta-
neční školy Filipa Gregoriadese nebo flash 
show. Moderoval jej Jirka Pelnář. 


