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Vážení přátelé, 
na tomto místě,  v břez-
nu letošního roku,  jsem 
svůj sloupek ukončil 
slovy: „Nezbývá než říci 
– tuto těžkou dobu mu-
síme zvládnout a poda-
ří se to jen a jen  společ-
nými silami.“ Nemohu 
jinak, než se k těmto 

slovům vrátit  a předložit malé shrnutí.
Tyto řádky čtete v druhé polovině květ-

na, kdy pandemie koronaviru je u nás na 
ústupu, a první, co musím vyjádřit  je – 
DĚKUJI. Opravdu a z celého srdce. Děkuji 
všem zaměstnancům, kteří se podíleli na 
tom, abychom našim pacientům zachráni-
li životy či napomohli k jejich zdraví,  záro-
veň děkuji  jejich rodinám, že je  vší silou 
podržely.

Velké díky patří i pacientům, kteří se 
v pandemické době, ve většině případů, 
chovali zodpovědně a tím velmi napomoh-
li bezproblémovému chodu naší nemoc- 
nice.

A v neposlední řadě vyjadřuji velkou úctu 
před veřejností, která nám vyjadřovala díky 
různými způsoby. Finančními dary na nové 
technologie, hmotnými dary pro zdravotní-
ky v podobách výborných jídel, výživových 
doplňků, kosmetických přípravků a hlavně 
jsme získali od tisíců z vás velké množství 
roušek.

Přátelé, nezapomínejme, prosím, na jed-
no. Tato pandemická doba byla pro nás 
nová, nejen pro nás, ale pro celou společ-
nost. Životy nás všech se obrátily naruby 
a žili jsme dny v obavě, co bude zítra. Ne-
měli jsme se odkud učit a vše bylo poprvé. 
Organizačně jsme zřídili covidová pracoviš-
tě a ve spolupráci s ostatními subjekty jsme 
dělali vše pro to, abychom  koronavirové 
hrozbě  čelili co nejvíce připraveni.

Jsem pevně přesvědčen o tom, že jsme 
tuto „děsivou“ dobu zvládli a pokud přijde 
další vlna, budeme vědět, kde začít, kdo 
má jaké kompetence, či co udělat v dalších 
krocích. 

Myslím si, že nás příroda (či něco jiného, 
záleží na Vašem posouzení) vyškolila a dala 
nám jasný vzkaz. Zpomalte a vnímejte. Ne-
spěchejte zpět do svých starých kolejí, ro-
zum velí velkou opatrnost. 

Celá společnost se probouzí a já si Vás 
dovoluji požádat, aby to probuzení bylo opa-
trné a s rozvahou. Návštěvy kin či koncertů 
nikomu neutečou. Jen si je užijeme později 
a s vědomím, že jsme byli opatrní a dočkali 
jsme se.

Přeji nám všem hodně psychické pohody, 
zdraví a sílu.

Václav Šimánek
ředitel FN Plzeň

Milí přátelé, 
poslední týdny byly pro 
nás všechny opravdu 
výjimečné a všichni 
jsme danou výjimeč-
nost zažili poprvé. 
Koronavirus, pande- 
mie, Covid-19, nou-
zový stav. Tyto a další 
pojmy, které jsme sly-

šeli denně z médií, jsou stále na titulních 
stránkách. Ale již v menším počtu a koneč-
ně se dozvídáme i jiné zpravodajství, než je 
počet nakažených koronavirem. Těšíme se 
na uvolnění svírajícího pocitu strachu z ná-
kazy a tím i oddychnutí celé společnosti. 
Právě k tomu Vám může napomoci rozho-
vor s prvním vyléčeným pacientem v naší 
nemocnici z nemoci Covid -19. Téma tohoto 
vydání jsme určili již před rokem z důvodů, 
které pochopíte, jakmile začnete listovat. 
Sestry v různých dobách a podobách Vás 
budou provázet v celém vydání. Právě 
sestry na covidových pracovištích měly 
v posledních týdnech plné ruce práce 
a samozřejmě nezapomínáme ani na ty 
ostatní, které zabezpečovaly chody dalších 
pracovišť. Závěr časopisu patří  životu ve FN 
a poděkováním. 

Děkuji za Vaši čtenářskou přízeň a přeji 
krásné pohodové dny.

Gabriela Levorová 
mluvčí FN Plzeň
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Bílé srdce z  ledu vyrobila společnost ICE 
Factory nejen sestrám, ale všem zdravot-
níkům ve FN Plzeň, kteří v  této výjimečné 
pandemické době zvládají svou práci, sta-
rost o rodinu a zároveň i o své zdraví. Ředi-
tel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., 
společně s náměstkyní pro ošetřovatelskou 
péči Ing. Bc. Andrea Mašínovou, Ph.D., 
DBA, LL.M., a  emeritní hlavní sestrou Mgr. 
Ninou Müllerovou děkují všem zaměstnan-
cům fakultní nemocnice za jejich laskavost, 
trpělivost a  pomoc těm, kteří ji potřebují. 
Symbol „bílého srdce“ je znakem ošetřova-
telství, který byl vyhlášen Mezinárodní radou 
sester ke stému výročí jejího založení v roce 
1999. Tento symbol charakterizuje péči, zna-
losti a lidskost. Tvar srdce vyjadřuje lidskost 
a  skutečnost, že ošetřovatelská péče je 
ústředním bodem kvality zdravotní péče. Bílá 
barva spojuje všechny barvy a  představuje 
ošetřovatelství, které akceptuje lidi všech 
barev pleti. Blíží se 12. květen, Mezinárodní 
den sester, který je dnem poděkování, a spo-
lečnost vyjadřuje, že si svých sestřiček váží 
a podporuje jejich profesní samostatnost.

Bílé srdce vyjadřuje poděkování
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Často říkáte, že sestra je oko a ruka lékaře. Co tím 
přesně míníte?
Že je pro lékaře i  pro pacienta naprosto 
nepostradatelná, protože s pacientem tráví  
24 hodin. Zkušená sestra dokáže už podle 
toho, že nemocný změní chování, odhalit, 
zda se horší jeho zdravotní stav. Může na 
to upozornit. Sestry mají dnes větší kom-
petence než dříve, dokáží dělat také drob-
né zákroky. Vidí mnohdy dříve než lékař, 
že se něco děje, protože lékař tam přijde 
jen na vizitu. Jsou schopné díky léčebným 
kompetencím, které mají, zahájit resus-
citaci. Proto říkám, že jsou rukou a okem 
lékaře.
Jaký je podle vás rozdíl mezi povoláním sestry 
v současnosti a minulosti?
Právě v  těch kompetencích, sestry mají 
možnost dělat více zákroků, než moh-
ly v  dobách minulých. Na druhé straně 
je nutné říci, že kvůli velké fluktuaci ve 
zdravotnictví i  kvůli prvotnímu výběru na 
zdravotnické školy, který není tak přísný 
jako byl za nás, toto povolání možná tro-
chu ztrácí na prestiži. Možná v některých 
segmentech chybí dlouhodobá věrnost  
medicíně, a  tak i  dlouhodobé zkušenos-
ti. Dřív na nejexponovanější místa chodi-
ly nejzkušenější sestry. Byly na akutních 
ambulancích, naprosto to tam ovládaly 
a znaly. A pak také na jednotkách inten-
zivní péče. Dneska se nám bohužel na 
ambulantní péči tlačí sestry, které přijdou 
hned po škole nebo po mateřské dovole-
né. Zkušeností tedy nemají tolik. Navíc je 
tam velká fluktuace personálu, stejně tak 
na intenzivní péči. To možná trochu snižu-
je kvalitu jako takovou.
Jak jsou důležité sestry pro mediky nebo začínající 
lékaře? 
Pro začínající lékaře byl vždycky důležitý 
starší lékař a  starší sestra. To byli ti, kte-
ří měli takzvaně nakoukáno, životní zku-
šenosti. Už viděli x případů. A  věděli, jak 
se k nim mají postavit, poznali, že se blíží 
komplikace. Vycítili ji, ještě než začala, tak-
že mohli zahájit pomoc včas. Když měl ně-
kdo z mladších lékařů takto zkušené sestry 
k dispozici, měl o polovinu méně starostí. 

Zkušená sestra je  
absolutně nepostradatelná,
říká ředitel Fakultní nemocnice Plzeň
Na sestry, se kterými se během lékařské praxe setkal a jež ho nejvíce ovlivnily, vzpomíná v rozhovoru  
k Mezinárodnímu dni sester ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 

Vzpomínáte si ještě na nějakou sestru, když jste 
jako mladý lékař začínal?
Paní Hana a paní Milada, to byla dvojka  
na chirurgické ambulanci. To byly dvě, kte-
ré ambulantní chirurgickou medicínu na-
prosto dokonale ovládaly. Ukázaly mi ten 
správný pohled na pacienta, otevřely mi oči, 
abych viděl, jak nemoc u pacienta probíhá 
a  jak s  daným onemocněním přichází. Už 
jen tu hru těla. Podívejte se na něj, jak jde, 
tam bude něco komplikovaného v břiše, po-
vídaly. S oblibou říkám, že když tam ty dvě 
sestry byly a my vyšetřovali pacienta, ať já 
nebo kdokoli jiný, a vyšetření skončilo, byla 
připravená dokumentace. Buď byla pacien-
tova ambulantní karta s  průvodní zprávou 
zastrčená v psacím stroji a byl to jasný signál 
od sestry, toho pacienta můžete klidně pus-
tit domů, nebo už byly připraveny papíry na 
přijetí do nemocnice. A nikdy nic neřekly, to 
byla jenom jejich pomoc, jak zrychlit provoz, 
a trochu náznak tomu mladému kolegovi, jak 
by se měl  chovat. Bylo to na něm, jak se 
zachová. Když byl rozumný a  měl nějakou 
sebereflexi, ušetřil si spoustu starostí.
Říkal jste, že povolání sestry ztrácí trochu na 
prestiži. Proč?
Práce sestry je nesmírně náročná a má vel-
kou zodpovědnost. Proto se do ní tolik adep-
tů nehrne. Je i časově náročná. 
Ale to bylo i kdysi ...
Bylo, ale možností, jak přežívat nebylo tolik. 
Nebylo tolik pracovních příležitostí. Dneska 

jdete do Tesca a na visačce pokladní vidíte, 
že je to diplomovaná sestra. Jdete na úřad 
a  na druhé straně přepážky je také diplo-
movaná sestra. Ony se vzdělaly, ale nikdy 
u  pacienta nebyly. Dneska je maturita jako 
řidičák, má ji každý. V  rodinách to ještě za 
prestižní povolání považují, dětem říkají ať 
jdou na zdrávku. Ony jdou, udělají si matu-
ritu a zjistí, že by musely studovat dál, že by 
neměly volné víkendy, Vánoce, Velikonoce, 
další svátky a hlavně že by ve zdravotnictví 
měly velkou zodpovědnost. A na postu úřed-
níka je zodpovědnost téměř nulová. Když se 
dokument nepovede, roztrhá se. Když se ne-
povede něco zdravotníkovi, může to být vel-
ký průšvih. Vidím v tom i určitou dehonestaci 
českého vzdělávacího systému.
Může se situace vůbec v dohledné době zlepšit?
S příchodem hospodářská krize předpoklá-
dáme, že dojde k  přílivu zaměstnanců do 
nemocnic. A základem pro zvýšení prestiže 
je návrat pokory. Lidé si přestali vážit základ-
ních hodnot, zdraví, rodiny a pohody. Mysleli 
si, že jim vše spadne do klína. Ale tak to his-
toricky vždy bylo, příkladem může být třeba 
rozbombardovaná Evropa po druhé světové 
válce. Očekávali jsme, že hospodářská krize 
přijde, ale přišla ta pandemická, která ekono-
mickou urychlila. 
Jak jsou na tom sestry ve FN Plzeň finančně?
Mezi fakultními nemocnicemi jsme s  platy 
druzí či třetí v České republice. Oproti ostat-
ním nemocnicím v kraji jsou naše sestry co 
se týče příjmu sedm až deset tisíc v  plu-
su. A  benefitů včetně možnosti přidělit byt 
máme na A4.
Co byste sestrám popřál k  jejich mezinárodnímu 
svátku?
Zrovna v této době štěstí, zdraví a pohodu. 
To je všechno, co teď potřebujeme. Po-
třebujeme zdraví a k tomu kus štěstí, aby 
se nás drželo. A proto, aby se nám dobře 
žilo, potřebujeme kolem sebe pohodu. To 
všechno některým i  v  souvislosti se sou-
časnou pandemií chybí. Ti, co měli smůlu, 
že se nakazili, rozhodně nejsou v pohodě. 
A v ní nejsou ani naši zaměstnanci, protože 
kvůli pandemii jsou na ně kladeny mnohem 
vyšší nároky.
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Téměř dva tisíce sester zaměstnává Fakult-
ní nemocnice Plzeň, a přesto jich má stále 
nedostatek. Podle zprávy Světové zdravot-
nické organizace WHO ale chybějí v celém 
světě, i když se za poslední léta počty pro-
fesionálních sester a  ošetřovatelů zvyšu- 
jí. Přesto by jich bylo ještě potřeba zhru-
ba 5,9 milionu. „Sestry tráví nejvíce času 
s pacientem, a proto jich musí být mnoho. 
Největší hrozba budoucnosti je jejich ne-
dostatek,“ zdůrazňuje Mgr. Nina Müllerová 
z Centra řízení kvality FN Plzeň, která  za-
čínala před více než 40 lety na interně jako 
sestra na lůžkovém oddělení. Má tak mož-
nost srovnání, jak ošetřovatelství vypada-
lo tehdy a dnes. A spolu s náměstkyní pro 
ošetřovatelskou péči ve fakultní nemocnici 
Ing. Bc. Andreou Mašínovou, Ph.D., DBA 
LL.M., bude průvodcem tímto číslem ča-
sopisu, které je věnováno všem sestrám 

a  ošetřovatelům ve FN Plzeň. Časopis se 
pokusí ukázat, jak moc se jejich profese 
v průběhu let změnila a  jak je jejich práce 
náročná, nesmírně důležitá a prestižní.

O  nepostradatelnosti a  důležitosti sester 
v celém zdravotnickém systému vědí odbor-
níci už dlouho, veřejnost si to však uvědomila 
právě v  současné době pandemie nemoci 
COVID-19, kdy na nich stojí množství práce 
v  první linii. Navazují tak velmi důstojně na 
svou předchůdkyni Florence Nightingalovou, 
anglickou ošetřovatelku šlechtického původu 
a  průkopnici srovnávací lékařské statistiky, 
která zkušenosti sbírala i ve vřavě Krymské 
války. Právě na její počest se slaví 12. květ-
na Mezinárodní den sester. „Položila základy 
moderního ošetřovatelství. Upozorňovala na 
důležitost hygieny, výživu a další aspekty pro 
kvalitní péči o pacienty,“ připomíná Mgr. Nina 
Müllerová.

Sestry ve FN Plzeň jsou, 
byly a budou průkopnice

Florence Nightingalová 
sbírala zkušenosti 
i ve válce

Florence Nightin-
galová se narodi-
la 12. května 1820 
v  italské Florencii 
a zemřela 13. srpna 
1910 v Londýně. 

Její zájem o  ne-
mocnice a  práci 
zdravotní sestry se 
začal rozvíjet, když 

navštěvovala nemocné v  jejich domo-
vech v  okolí Dörfern. Své zkušenos-
ti potom získala hlavně v  Londýnské 
a  Edinburské nemocnici. Zdravotní 
sestrou se rozhodla stát v  roce 1845. 
V nemocnicích se tehdy nedodržovaly 
základy hygieny, chyběla organizace 
práce a  lidský přístup k  nemocnému. 
Proto začala sbírat zkušenosti v  Itálii, 
Řecku, Egyptě a v Německu. V Krym-
ské válce se spolu s dalšími  zdravot-
ními sestrami  vydala do Turecka, kde 
zprvu lékaři nechtěli sestry k  nemoc-
ným pouštět. Válka přinesla kolem  
400 000 mrtvých vojáků, ale mnohem 
více jich zemřelo vlivem špatné hygi-
eny na choleru, tyfus a krvavé průjmy. 
Proti únavě, špatné výživě a  životním 
podmínkám se Florence snažila bojo-
vat hlavně pomocí hygienických opat-
ření, jako je pravidelná výměna ložního 
prádla, adekvátní osvětlení, pravidelné 
větrání, zdravější strava a  lepší jídelní 
vybavení. Zároveň podporovala aktivitu 
nemocných a  zlepšení dodávek léčiv. 
Všechna tato opatřením přinesla větší 
šance na uzdravení zraněných a  ne-
mocných vojáků. Florence se nakonec 
povedlo dát dohromady 125 dobrovol-
ných zdravotních sester a svou činností 
snížila úmrtnost ze 42 na 2 procenta. 
Rapidní pokles úmrtnosti potvrdil sou-
vislost mezi hygienou a  zdravím. Zís-
kaná praxe byla později podkladem 
pro její práci pro Královskou komisi pro 
zdraví armády o vlivu životních podmí-
nek na zdraví. Přezdívku „dáma s lam-
pou“ získala od vojáků, kteří si ji tak 
pamatovali z jejích večerních obchůzek 
u pacientů, a veřejně známou se stala 
díky článkům v anglických Timesech.

V roce 1860 otevřela první zdravotnic-
kou školu v Anglii. Byla průkopnicí v řadě 
dalších věcí. A právě den jejího narození 
se stal Mezinárodním dnem sester. 

Zdroj: wikipedie

Práci sester oslaví také výstava
Putovní výstava na devíti oboustranných 
panelech ukáže ošetřovatelskou práci od 
minulosti až po současnost. Už je připra-
vená, ale uskuteční se ve Fakultní nemoc-
nici Plzeň, až se uvolní mimořádná opatření 

v souvislosti se šířením nebezpečné náka-
zy koronavirem. Expozice je také oslavou 
práce sester a ošetřovatelů ve fakultní ne-
mocnici a připomíná, že jim je letos věno-
ván celý rok.
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„Moje první nad- 
řízená byla sta-
niční sestra Marie 
Čechová, kterou 
jsem moc ob-
divovala pro její 
pohodový přístup 
a  neuvěřitelnou 

paměť. Kdykoli přišel pacient na náběry, 
v  té době si lékaři posílali své pacienty za 
staniční sestrou, neb neexistovala náběrová 
ambulance, tak z paměti psala jeho jméno, 
příjmení, rok narození na žádanku! Další sta-
niční sestrou, která nás vedla na Kardiologic-
ké JIP, byla Jarmila Popovská,“ vzpomíná na 
své začátky Mgr. Nina  Müllerová.

Standardní stanice i JIP byly tehdy na jed-
nom podlaží, ve službě bylo na každé stani-
ci po jedné sestře a vzájemně si pomáhaly. 
V  roce 1974 ještě nebylo mnoho jednotek 
intenzivní péče a jen málo absolventek mělo 
to štěstí, že na nich mohly pracovat. V sou-
časném pavilonu 22 bylo v  roce 1973 ote-

vřené Anesteziologicko-resuscitační odděle-
ní a v pavilonu číslo 10 byla vybudovaná ve 
druhém patře dialyzační jednotka, o jejíž roz-
voj se zasloužil hlavně prof. Karel Opatrný. 
Na chirurgických stanicích fungovaly pouze 
pooperační pokoje a  rozvoj JIP následoval 
až v  osmdesátých letech. „V  dnešní době 
máme JIPky v  mnoha interních i  chirurgic-
kých oborech, ale stále jsou kliniky, kde nám 
tento typ pracoviště chybí, například na „in-
fekci“ a urologii,“ popisuje manažerka. 

KoroNárKA Se SeDMi lůžKy
Vzpomíná, že na „koronárce“ měli 7 lůžek 
a pacienti tam museli ležet v naprostém kli-
du týden. Teprve po týdnu, pokud byl průběh 
akutního infarktu myokardu nekomplikovaný, 
se mohli začít posazovat a  byli překládáni 
na pokoj číslo 20, který přes chodbu nava-
zoval. A tak mohly sestry v případě potřeby 
pacienta rychleji přeložit zpět. Ke speciálním 
činnostem patřila registrace EKG a neustálé 
sledování srdeční akce na monitoru, měření 

krevního tlaku, aplikace intravenózní terapie 
a pochopitelně základní ošetřovatelská péče. 
Sestry také asistovaly u  zavádění elektrody 
k  externímu kardiostimulátoru u  pacientů 
s  poruchou srdečního rytmu. Zpočátku byli 
tito pacienti napojeni na externí přístroj, který 
nosili přivázaný v kapsičce kolem krku a k za-
vedení fixního kardiostimulátoru byli sanitou 
převáženi do pražského IKEMu. „Nejednou 
jsme museli akutně zasahovat, když došlo 
k posunutí a následným Adam-Stokesovým 
záchvatům, tedy bezvědomí s křečemi, pře-
chodnou zástavou 15 až 30 sekund, při AV 
blokádě III. stupně,“ popisuje bývalá sestra, 
která si se svou kolegyní troufla i  na defib-
rilaci pacienta, kterou směl tehdy provádět 
jen lékař. „Pacientovi jsme tehdy s kolegyní 
Jiřinkou provedly defibrilaci poprvé na po-
koji číslo 20.  Tehdy tam sloužil docent Hůla. 
A my místo postihu za překročení kompeten-
cí dostaly pochvalu, neboť jsme pacientovi 
zachránily život,“ usmívá se při vzpomínce 
Mgr. Nina  Müllerová.

Jak vypadala péče v nemocnici, 
vzpomíná Mgr. Nina Müllerová

Současná manažerka Centra řízení kvality Mgr. Nina  Müllerová začínala před více 
než 40 lety jako sestra u lůžek na interní klinice, kde toho času byl přednostou 
prof. MUDr. Josef Sova, DrSc., a vrchní sestrou Miluška Ziglerová. 
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SeStry BoJoVAly S NeDoStAtKeM PoMůCeK
Pro infuzní terapii byl využíván periferní žil-
ní přístup, ale sestry neměly perfektní jed-
norázové kanyly jako nyní, pouze kovové 
jehly. „Často jsme se setkávaly s propích-
nutím žíly a  pouze výjimečně jsme mohly 
použít kovovou kanylu na opakované po-
užití. Teprve později jsme asistovaly při za-
vádění centrální žilní kanyly, ale tyto sety 
měla vždy uzamčené ve své skříni staniční 
sestra. Nedostatek jednorázových pomů-
cek mi připomíná jednu z hlavních činností 
nočních sester. Musely kontrolovat prů-
chodnost jehel, jestli nemají ohnuté špič-
ky, skládání skleněných stříkaček a  jejich 
sterilizaci. To se týkalo také močových cé-
vek. Používaly jsme skleněné pro jednorá-
zové a gumové pro dlouhodobé cévkování. 
Ty gumové cévky se vyvařovaly ve stolním 
sterilizátoru a nejedné sestře se povedlo na 
sterilizaci zapomenout, a teprve až se linul 
chodbou zápach spálené gumy, si uvědo-
mila, že sterilizace „proběhla“,“ vypráví. 

PoMůCKy Se PoStUPeM DoBy ZCelA ZMěNily
Charakteristická „vůně“ lysolu, který slou-
žil jako dezinfekce, ovanula kdysi všechny, 
kteří vstoupili do jakékoliv budovy FN Pl-
zeň. Používal se také chloramin či persteril. 
Alkoholovou dezinfekci Sterilium jsme fa-

...FN Plzeň zavedla v roce 1993 jako první HiNZ 
dokumentace na hemato-onkologické stanici 
díky podpoře MUDr. Vladimíra Kozy a staniční 
sestry Bc. evy Bystřické. První školicí stanicí 
se stalo 1. patro ii. interní kliniky a stanice od-
dělení klinické farmakologie.

Víte, že …

sovali v kanystrech a přelévali do lahvičky 
od dávkovacího mýdla a vkládali do držá-
ku na kolo. „To byl první dávkovač. Neře-
šili jsme originální přelepky včetně data 
exspirace - stačily popisky Mýdlo nebo 
Dezinfekce,“ zdůrazňuje Mgr. Nina  Mülle-
rová. Dodává, že se změnily všechny po-
můcky na všech odděleních, třeba infuzní 
terapie, empíry, tedy kdysi plátěné obleky 
a dnes jednorázové, či při péči o novoro-
zence a batolata jednorázové pleny nebo 
pomůcky v urologii. Také kompresní pun-
čochy jako prevence tromboembolie, které 
se používají dosud, byly tehdy novinkou.

PoKoJe BeZ ZáVěSů NiKoMU NeVADily
Pokoje byly prostorné, výjimkou nebyly až 
osmilůžkové pokoje bez závěsů, ale všich-

ni, zdravotníci i  pacienti, to přijímali bez 
problémů. „Na lůžkové stanici jsme měli 
27 až 30 lůžek, která nebyla polohovatel-
ná, matrace byly zprvu obyčejné slam-
níky. Později molitanové deseticentimet-
rové matrace, které měly nejprve látkové 
a později omyvatelné potahy. Pokud jsme 
potřebovali zvýšit polohu, musely jsme 
podkládat matrace klíny. Nejhorší situa-
ce byla při nedostatku volných lůžek, kdy 
jsme ty slamníky ukládali na zem, obvykle 
pod umyvadlo mezi další dvě lůžka. Jestli 
mi něco z té doby zůstalo jako zvyk, tak je 
to poctivé mytí spodní části umyvadla, aby 
bylo krásně čisté,“ říká manažerka. 

PrVNí DeKUBitNí MAtrACe 
ZAPlAtil SPoNZor
V  roce 1993 bylo antidekubitních matrací 
pouze 5 typů. První antidekubitní matra-
ci Alphabed získala FN Plzeň na II. Inter-
ní kliniku díky sponzorskému daru MUDr. 
Spišáka. Situace s kvalitními matracemi na 
nemocničním lůžku nebyla ani v 90 letech 
vůbec dobrá ve srovnání se současností. 
„Měli jsme 1547 lůžek, z toho bylo 245 dět-
ských a 95 jipových. Nových matrací bylo 
315 a  z  toho 179 antidekubitních. Zna-
li jsme pouze 5 druhů a málo jsme věděli 
o teplé či studené pěně, dynamickém sys-
tému či polohovacím lůžku s  vertikálním 
náklonem. Poprvé jsem se setkala s  evi-
dencí matrací a sledování jejich životnosti 
na stáži v  Birminghamu. Kvalita matrace 
jako základ prevence dekubitů bylo pro nás 
něco zcela nového a  představa obměny 
celého lůžkového fondu byla zcela nemož-
ná,“ uvádí manažerka. Dodává, že hledali 
různé způsoby financování, od projektů 
prevence pojišťoven, přes klinické zkoušky 
nových druhů matrací, které probíhaly také 
na II. Interní klinice. „Tam se asi zrodila vá-
šeň Ivany Witové, tehdejší staniční sestry 
na lůžkové stanici v 1. patře, pro preven-
ci dekubitů. Věnovala se nejen zavádění 
nových krycích materiálů pro léčbu deku-
bitů, ale také vývoji nových druhů matra-
cí ve spolupráci s firmou Linet, která nám 
za odměnu ponechala několik zkušebních 
typů,“ popisuje situaci s matracemi v ne- 
mocnici. 

UZAVŘeNý SyStéM oDBěrU KrVe PlAtí 
Ve FN oD roKU 1993
Pacienti byli kdysi odebíráni ve speciálně 
vyčleněných místnostech nebo na lůžku, 
jako nyní, ale bezpečnost pro sestru byla 
nízká a kvalita odebraného materiálu ovliv-
ňovala laboratorní výsledky. V  roce 1993 
FN zavedla uzavřený systém odběrů krve 
Vacuette od rakouského výrobce Greiner. 
Zavedení bezkontaktního odběrového sys-
tému se podařilo jen díky nadšení a schop-
nostem malé skupinky lidí. „Bez podpory 
prof. MUDr. Jaroslava Racka, CSc., teh-



FAKuLTNí NeMoCNiCe   7FAKuLTNí NeMoCNiCe   7

dejší vrchní laborantky Jaroslavy Kubíno-
vé a smyslu pro zavádění nových postupů 
tehdejšího ředitele nemocnice MUDr. Miloše 
Suchého by se systém Greiner mezi prvními 
nemocnicemi v ČR zavést nepodařilo,“ míní 
Mgr. Nina  Müllerová. Výhody vakuového 
systému odběru krve změnily odběrovou 
praxi a práci sester i laborantů, ale jeho  za-
vedení nebylo zejména z finančního hledis-
ka vůbec jednoduché. A Mgr. Nina  Mülle-
rová spolu s  vrchní laborantkou proto pro 
vedení a  ekonomické oddělení nemocnice 
musela připravovat řadu podkladů, jako na-
příklad  náklady na současný způsob odbě-
ru, objem prvonákupu a podobně. Ve spo-
lupráci s vrchními sestrami vznikl sumář pro 
potřebu zásob skladu SZM. Staniční sestry 
kontrolovaly spotřebu a  upravovaly poža-
davky. „Finanční limity je nutily k co nejmen-
ší zásobě, operativní zásobování ze strany 
firmy nám to umožňovalo. Měli jsme doko-
nale vedené přehledy spotřeby na jednotli-
vé úseky. Po večerech jsem počítala jehly 
a  zkumavky. Zvýšení celkových nákladů 
jsem předpokládala o  200 tisíc korun mě-
síčně, což v  ročních nákladech znamenalo 
značně vysokou částku 2 400 000 korun,“ 
vyčísluje Mgr. Nina  Müllerová. 

ZAVáDěNí oŠetŘoVAtelSKé 
DoKUMeNtACe NeBylo JeDNoDUCHé
Při zavádění ošetřovatelské dokumenta-
ce se ze začátku naráželo na velký odpor, 
a  bylo proto nutné mít pádné argumenty, 
proč tuto relativně novou činnost od sester 

vyžadovat. „Když na to vzpomínám, někte-
ré argumenty tehdy používané při zavádění 
ošetřovatelské dokumentace platí dodnes. 
Například, že pořizování záznamů je zá-
kladní součástí péče, nikoli odvádění od 
ní, že kvalifikovaná sestra je osobně zod-
povědná za svou praxi a v rámci své pro-
fesionální odpovědnosti je povinna konat 
vždy tak, aby chránila a podporovala zdraví 
pacientů,“ vyjmenovává Mgr. Nina  Mülle-
rová. Opora v  legislativě byla pro ošetřo-
vatelskou dokumentaci velmi chabá, bylo 
možné se odvolávat hlavně na Věstník MZ 
ČR 10/1986 o  náplni činnosti středních, 
nižších a pomocných zdravotnických pra-
covníků. 

FN PlZeň Se StAlA líDreM 
V oŠetŘoVAtelStVí
Změny v  ošetřovatelství v  celé České re-
publice s sebou přineslo zavádění ošetřo-
vatelského procesu. „Pro nás to zname-
nalo jasně nastavenou strukturu formulářů 
pro provádění záznamů, čerpali jsme ze 
zahraničních vzorů a  vznikaly naše prv-
ní formuláře a  standardy. Číslo standardu 
23 svědčí o  tom, že patřil mezi první do-
kumenty, na kterých se podílela skupina 
pro Kvalitu ošetřovatelské péče. Když jsme 
nedávno zaváděli elektronickou ošetřova-
telskou dokumentaci, musela jsem uznat, 
že základy ošetřovatelské anamnézy, která 
byla zaměřená na potřeby pacienta, se pří-
liš nezměnily. Plán péče měl původně vol-
né kolonky na záznam sesterské diagnózy, 



cíle a  provádění sesterských intervencí, 
teprve později jsme z  analýzy mnoha zá-
znamů definovali deset nejčastěji uvádě-
ných problémů a  vznikl standardizovaný 
ošetřovatelský plán. Příliš se nám  nezmě-
nila ani realizace ošetřovatelských činností 
a hodnocení péče formou hlášení sestry,“ 
říká Mgr. Nina  Müllerová. V  nemocnici 
upřednostnili dokumentaci společnou pro 
všechny členy týmu. Při tvorbě chorobo-
pisů, ordinačních listů nebo ošetřovatel-
ských plánů probíhaly někdy velmi bouřlivé 
diskuse, ale nakonec se podařilo zavést 
dokumentační systém HINZ tam, kde byl 
vhodný. „Osvědčilo se nám, že jsme za-
pojili vlastní lidi do projektu,“ zdůrazňuje 
Mgr. Nina Müllerová. Zavedení se podle 
ní neobešlo bez mnoha školení, vytvoření 
školicích stanic a nakonec jsme se stali líd-
ry, kteří jezdili přednášet o ošetřovatelské 
dokumentaci do jiných nemocnic, nebo se 
jezdily sestry školit do FN Plzeň. 

PoMáHAly ZKUŠeNoSti Ze ZAHrANiČí
Začátkem 90 let přijížděli do tehdejšího 
Československa zahraniční odborníci 
na zdravotnictví a  školili lékaře i  sestry 
v  řízení zdravotnictví a  zavádění kvali-
ty ošetřovatelské péče. Organizovaly se 
různé kurzy, které probíhaly v Praze nebo 
v Brně, ale i ve FN Plzeň, která organizo-
vala vlastní akce. „Sbírali jsme informace, 
jak se dá, všechny nové materiály, stan-
dardní postupy či různé záznamové archy 
jsme překládali s  pomocí lékařů či ses-
ter, kteří měli jazykové znalosti. Vznikaly 
první pracovní skupiny, které se věnovaly 
tvorbě standardních postupů a provádění 
ošetřovatelských auditů,“ popisuje Mgr. 
Nina  Müllerová.
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... v roce 1993 se podařilo v nemocnici za-
vést nový odběrový systém Vacuette.

Víte, že …

covávali ve formě popisu jednotlivých kro-
ků, jak to sestry  znají z dnešní doby. Audity 
se zaměřovaly zejména na ošetřovatelské 
činnosti, jako jsou péče o žilní vstupy, po-
dávání léků, ošetřování pacienta s dekubi-
tem či aplikace transfuze, a probíhaly kromě 
prázdninového období každý měsíc.

„První standardní postupy se týkaly činnos-
tí, které jsme chtěly jednak sjednotit v rám-
ci jednotného adaptačního procesu, jednak  
v základní ošetřovatelské péči ve všech 
oborech bez rozdílu. Když dnes vidím ošet-
řené žilní vstupy, ošetření rány, zavedené 
permanentní katétry či popsané infúze 
a  stříkačky v  dávkovačích, mám radost, 
že jsme v  začátcích vychovaly dostatek 
mladých sester, které jsou skvělými pokra-
čovatelkami a dále rozvíjejí kvalitu péče ve 
prospěch pacienta,“ těší Mgr. Ninu  Mülle-
rovou.

První standardní postupy tvořili metodou 
DySSSy (dynamický systém pro sestavová-
ní standardů z Oxfordu) a postupně je zpra-



Z NáStUPNí PrAxe Se StAlA ADAPtACe
V roce 1995 FN zahájila projekt sjednoce-
ní nástupní praxe pro ošetřovatelský per-
sonál podle jednotlivých profesí, dnes se 
nazývá procesem adaptace. Byl vytvořen 
standardizovaný formulář, který měl obec-
nou a hodnotící část jednotnou pro všech-
na pracoviště FN Plzeň. Byla zavedena 
aktivní účast školitelky včetně sebehod-
nocení absolventa a poprvé se začaly roz-
dávat dotazníky pro absolventy. V  tomto 
roce bylo přijato 97 absolventů a přes vy-
sokou připravenost byl 12 z nich doporu-
čen odklad ukončení nástupní praxe. O rok 
později FN přijala 104 absolventů, jejich 
hodnocení bylo nadprůměrné a zlepšila se 
všeobecná část praktických dovedností. 
„Pro absolventy jsme pořádali úvodní se-
tkání s  managementem, průběžně jsme 
adaptační proces upravovali a  rozšiřovali 
na další profese. Pro zlepšení adaptační 
fáze nových zaměstnanců jsme zaváděli 
pozici mentorky. Adaptační fáze zásadně 
ovlivňuje rozhodnutí nových zaměstnanců, 
zda u nás setrvají či odejdou, proto se vy-
platí věnovat více energie hned na začátku 
jejich pracovního života,“ popisuje další 
změnu Mgr. Nina  Müllerová.

VySoKoŠKolSKé VZDěláVáNí Je i Pro SeStry
Od roku 1960 získávali absolventi titul 
promovaný pedagog a teprve od poloviny 
80 let bylo možné se přihlásit k  rigorózní 
zkoušce a  získat akademický titul PhDr. 
První zdravotní sestrou s tímto titulem byla 
ve FN paní Blažena Strejčková, nyní Hor-
níková, hlavní sestra v letech 1980–1991. 
Po roce 1989 všichni absolventi vysoko-
školského studia získali titul bakalář nebo 
magistr, ale studium bylo možné pouze 
mimo Plzeň. Teprve od roku 1994 probíha-
lo studium již v  denní i  kombinované for-
mě na všech LF a jiných VŠ. Studium bylo 
pouze postkvalifikační. V  roce 1996 bylo 
ve FN Plzeň 8 zdravotních sester bakalářek 
a v  roce 2002 již mělo ukončené studium 
52 a  dalších 21 studovalo. Převážně se 
jednalo o vrchní a staniční sestry. „Když si 
představíme, že v  té době měla FN Plzeň  
3 158 zaměstnanců, z toho bylo 1 555 střed-
ních zdravotnických pracovníků, jednalo se 
o velmi malé procento (3,3 %) oproti dneš-
ní době. Nutno připomenout, že bylo třeba 
překonávat značné překážky, nejen fakt, že 
studium probíhalo při zaměstnání a  bylo 
velmi náročné, ale i určitou přezíravost lé-
kařů, kteří se domnívali, že sestrám stačí 
maturita a  specializace,“ připomíná Mgr. 
Nina  Müllerová. Velkým podporovatelem 
vysokoškolského vzdělání byl doc. MUDr. 
Václav Fessl, CSc., který byl garantem to-
hoto studia na LF UK v Plzni. Další změna 
nastala až po roce 2004, kdy vysokoškol-
ské vzdělávání dostalo v  ČR „zelenou“ 
změnou legislativy a  také vznikem první 
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Sestrám kdysi  
pomáhaly igelitové 
pytlíky od mléka

Kuriózně vyřešily před lety sestry nedo-
statek pomůcek na urologii. V urologic-
ké ošetřovatelské péči nebyl k dispozici 
močový sběrný sáček, který je v dnešní 
době v  ošetřovatelské péči naprostou 
samozřejmostí. A  tak ho sestry nahra-
zovaly igelitovými sáčky od mléka. Když 
přišlo na oddělení mléko v PVC sáčcích, 
bylo spotřebováno a  využity byly i  vy-
prázdněné sáčky. „Vymyly se a  usuši-
ly na šňůrách. Pak byly v  rozích sáčků 
udělány dírky, přes které se protáhlo 
obinadlo nebo bylo uzlem uvázáno na 
kraje sáčků. Takto připravené sáčky byly 
poskytovány pacientům se zavedeným 
močovým katetrem. Délka obinadla byla 
upravována tak, aby sáček byl zavěšený 
za krk pacienta a přitom byl sáček na dél-
ku močové cévky pod úrovní močového 
měchýře,“ popisuje pomůcku paní Věra 
Zviklová, která pracovala na Urologické 
klinice FN Plzeň až do roku 2014. Paci-
entovi tak moč z močového měchýře od-
tékala a on se mohl pohybovat volně po 
oddělení. Sytém měl však i nedostatky. 
Močová cévka často ze sáčku vypadla, 
a pacienti tak měli velkou spotřebu ložní-
ho prádla a byly vysoké nároky na úklid 
oddělení. 

soukromé vysoké zdravotnické školy Ilony 
Mauritzové v Plzni.

NeMoCNiCe ŠetŘí SPoKoJeNoSt PACieNtů
Ve FN se spokojenost pacientů šetří již od 
roku 1993. Dotazník byl tehdy velmi jed-
noduchý a  pacienti jej obdrželi s  brožurou 
s informacemi pro pobyt v nemocnici již při 
přijetí a  vhazovali ho do schránek umístě-
ných na stanici. Pochvaly se uveřejňovaly 
v Bulletinu nemocnice a stížnosti řešily přes 
vedení jednotlivých pracovišť. Dotazníky 
zpracoval PhDr. Miroslav Bílek, který byl 
také autorem překladu nové metodiky Pic-
kerova dotazníku, který je pro šetření spo-
kojenosti pacientů používán od roku 2003 
dodnes. Ačkoliv byl vzorek dotazovaných 
pacientů velmi malý cca 20 procent hos-
pitalizovaných, pochvaly za zájem sester, 
jejich dosažitelnost a  chování dosahovalo 
98 procent. Stejně jako v  současné době 
se potýkala nemocnice s  nespokojenos-
tí s dobou buzení nebo se stravou, kde se 
spokojenost pohybovala mezi 60 až 70 pro-
centy. V devadesátých letech bylo novin-
kou i  zavedení práv pacientů, která byla 
schválena Centrální etickou komisí MZ ČR  
25. února 1992. Dříve bývaly návštěvy jen 
dvakrát týdně, a to ve středu a v neděli od-
poledne, změnilo se i to. Nyní jsou kontak-
ty s  rodinou denně. Audit nám ukázal, že 
práva pacientů byla respektována z téměř  
70 procent a oblasti, které jsme museli zlep-
šovat, se týkaly představování se ze strany 
zdravotníků a seznamování s  rizikem výko-
nu. Ačkoli se situace v mnohém zlepšila, lze 
předpokládat, že s podobnými procenty by-
chom se setkali i v současné době.

FN PŘiJAlA StŘeDNěDoBoU KoNCePCi
Perspektiva FN je založena na prognó-
ze potřeby zdravotní péče obyvatel Plzně 
a  západočeského regionu. Pro zajištění 
dostupnosti, špičkové kvality a efektivnos-
ti poskytované zdravotní péče byla přijata 
střednědobá koncepce FN, založená na 
integraci lékařských oborů a  mezioboro-
vých činností podle nosných programů pro 
FN Bory (hrudní chirurgie, plicní onkologie, 
nádorová diagnostika, perinatální diagnos-
tika a  intenzivní péče o  patologické novo-
rozence, preventivní kardiologie) a nosných 
programů pro FN Lochotín (komplexní 
traumatologický, speciální chirurgický/neu-
rochirurgie, cévní chirurgie, polytraumata, 
obecný chirurgický a  gastroenterologický 
program). Součástí koncepce bylo ve FN 
Lochotín vybudování bloku operačních sálů 
s  lůžky pro traumatologii, chirurgii a  neu-
rochirurgii. Dále doplnění diagnostické 
a  přístrojové techniky pro všechny nosné 
programy FN. Vznikají tak dvě komplemen-
tární, relativně samostatné části FN, které 
poskytnou běžnou, speciální, úplnou a ne-
odkladnou zdravotní péči.

... v roce 1997 měla Borská část 1 122 lů-
žek a lochotínská část 397 lůžek. Na konci 
roku zde pracovalo 523 lékaři, 9 farmaceutů, 
1 516 sester a laborantů, 55 ošetřovate-
lek, 297 sanitářů a sanitářek, 35 inženýrů  
a středoškoláků nezdravotníků, 298 admi-
nistrativních pracovníků a 477 technicko
-hospodářských pracovníků.

Víte, že …
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Vybavení lůžkové stanice Anesteziologic-
ko-resuscitační kliniky (ARK) bylo velmi 
jednoduché. Na resuscitačním pokoji číslo 
1 byla čtyři lůžka pro pacienty, jednalo se 
o  jediné modely, které byly v  té době do-
stupné. Klika umožňovala pouze mecha-
nické polohování pacientů. Monitor Tesla 
215 sloužil pro sledování vitálních funkcí, 
ovšem pouze pulsu a dechu. „Již v tehdej-
ší době jsme dbali na prevenci proleženin. 
Pacienti dostávali tzv. antidekubitní botičky, 
koupit se nedaly, ale pro ARK je zajišťovala 
vrchní sestra Alexandra Fesslová,“ vzpo-
míná na svoje působení sestry v intenzivní 
péči Mgr. Bc. Světluše Chabrová. Chro-
nické rány – dekubity zejména, byly velké 
léčebně – ošetřovatelské téma. „Vybavení 
bylo opravdu nepatrné, o to větší byla naše 
péče. Nejvíce jsme používaly mastný tyl, 
mastný tyl s Višněvského balzámem, mulo-
vé materiály, borovou vodu, peroxid vodíku 
3%, pro čištění ran chipsin, pro omezení 
nežádoucích granulací lapis, pro zasypá-
ní malých ran dermatol, později se užíval 
k  enzymatickému čištění ran iruxol. Také 
se používal 0,1 % - 0,05%  persteril k vý-
plachům rozsáhlejších infikovaných ran. 
K dispozici byl jen Persteril koncentrovaný, 
takže veškeré ředění probíhalo rovněž na 
oddělení. Pro zlepšení hojení jsme oblast 
s defektem ozařovaly horským sluncem po 
dobu 30 sekund 2 x denně. V této době byl 
k dispozici jediný krycí materiál - mul. Pro 
zajištění vlhkého hojení bylo nutno mulové 
čtverce zvlhčovat borovou vodou nebo fy-
ziologickým roztokem. Ošetření takového 
pacienta s  chronickou ranou trvalo ne-
zřídka hodinu a osobně se na něm podílel 
přednosta ARK docent Fessl,“ vypráví Mgr. 
Bc. Světluše Chabrová. To opravdové, mo-

Dekubity byly velkým tématem

Při dialýze se používal hradecký systém
Dialyzační pracoviště  zahájilo ve FN Plzeň 
činnost kolem roku 1972, kdy byl vyčleněn je-
den pokoj se dvěma lůžky na jedné ze stanic 
Interní kliniky. Tehdy se dělal tzv. „Hradecký 
systém“, což byl otevřený systém provádě-
ní dialýzy. „Dialyzační roztok si připravovaly 
sestry samy, míchaly ho ve velkých nerezo-
vých kádích cca na 1 000 litrů. Na to byla 
vyčleněna jedna místnost, kde se prováděla 
každou neděli očista kádí s pískem, poté se 
písek musel odstranit tak, aby se nezanesly 
odpady. Prostor kádí se dezinfikoval ajatinem 
a pak následovala příprava nového roztoku. 
Tato činnost vyžadovala značnou fyzickou 
kondici, neboť každý kanystr s  fyziologic-

kým roztokem byl na 10 až 15 litrů, a  ty se 
vlévaly do kádě. Druhý den, v  pondělí, se 
roztok pustil potrubím do dialyzačního sálu 
k  přístrojům,“ vzpomíná na první dialyzační 
stanici Interní kliniky na tzv. Hradecký systém 
emeritní vrchní sestra Růžena Švandrlíko-
vá. Hradecký systém se skládal z hrnce, do 
kterého se vložila cívka, a  poté se napustil 
roztokem. Vnitřek dialyzátoru se propláchl 
fyziologickým roztokem. Připojení pacienta 
na přístroj se provádělo napojením přes dvě 
silné transfuzní jehly, po proudu a proti prou-
du, s dialyzačním setem. V roce 1982 již byl 
zaveden uzavřený systém, začal se používat 
přístroj GAMBRO AR 10. 

derní vlhké hojení ran zahájili na ARK jako 
metodu léčby chronických ran velmi brzy, 
a to ihned po revoluci, někdy v roce 1990, 
kdy měli z Prahy, díky známostem, přísun 
prostředku AQUAGEL, který ve formě gelu 
přikládali na chronické rány, vše za bedlivé-
ho dozoru a pomoci doc. Fessla. „Účinek 
byl téměř zázračný. Již v  roce 1992 jsme 
měli k dispozici první antidekubitní matra-
ce anglické výroby Huntleigh Health-care 

pro vysoké riziko dekubitů. Dovezla je sem 
firma Soral – Hanzlík, byly velmi kvalitní 
a okamžitě jsme věděli, že tohle je to pra-
vé. Měli jsme samozřejmě nejprve jednu 
matraci, poněvadž byla velmi drahá, ale 
stála za to,“ vybavuje si Mgr. Bc. Světluše 
Chabrová. Dodává, že ještě dlouho pou-
žívali i ostatní odlehčovací a manipulační 
pomůcky, protože pacientů bylo moc a an-
tidekubitních matrací málo. 
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Do 21. století vstoupila FN Plzeň s maximál-
ním nasazením, vybavena nejmodernějšími 
technologiemi a kvalifikovaným, vysoce eru-
dovaným ošetřovatelským týmem. Sestry FN 
Plzeň jako již tradičně i v tomto století udávají 
trend vysoce specializované a kvalitní ošet-
řovatelské péče za využití nejmodernějších 
poznatků a  zkušeností. Tradice kvalitního 
kvalifikačního i  specializačního vzdělávání 
sester ve FN Plzeň je dlouholetá. Velmi de-
tailně se zaměřujeme zejména na rozvoj je-
jich profesních a komunikačních dovednos-
tí, kdy na prvním místě je vždy pacient jako 
individuální osobnost, vyžadující maximální 
přístup. Celoživotní vzdělávání sester FN Pl-
zeň má dlouholetou tradici a využívá v ma-
ximální možné míře zejména odborné stáže 
jako specifiku zdravotnictví, přednášky spo-
jené s diskuzemi nebo semináře, workshop, 
simulace, rotace práce, mentoring a pověření 
úkolem. Všechny tyto oblasti kladou nemalé 
nároky nejen na oblast vzdělávání sester, ale 
také na rozvoj jejich znalostí a manažerských 
dovedností.

SeStrA V roli MANAžerA  
oŠetŘoVAtelSKé PéČe
Neustálé zrychlování tempa změn ve zdra-
votnictví, náročnost a  flexibilita řízení vnitř-
ních provozních procesů kladou nemalé 
nároky na kvalifikační i  manažerskou při-
pravenost sester podílejících se na říze-
ní lidských zdrojů. Pro pozice úsekových, 
staničních i vrchních sester jsou v rámci FN 

Sestry 21. století ve FN Plzeň
„Úspěšná organizace se od té méně úspěšné odlišuje zejména způsobem, který dokáže formovat veškerý lidský 
potenciál a maximálně jej motivovat k vysoké výkonnosti a pozitivnímu vztahu aneb z druhých lidí dostanete 
to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve vás samotných.“

Ing. Mašínová – Náborová aktivita na FZS ZČU v Plzni, získávání absolventů listopad 2019

Plzeň vybíráni zkušení kolegové a  kolegy-
ně, kteří prokázali v  rámci svého profesní-
ho působení požadované předpoklady. Tyto 
sestry jsou zároveň manažerky, které vyjma 
personálních dovedností musí ovládat i pe-
dagogické, ekonomické a právní minimum. 
Výběr vhodného kandidáta pro vedoucí po-
zici bývá velmi pečlivý a zároveň velmi ná-
ročný. V současné době je velmi těžké nalézt 
motivaci pro to, aby sestra zůstala v náročné 
a  nelehké manažerské pozici. V  manage-
mentu FN Plzeň působí aktuálně 167 sester, 
z  tohoto počtu celých 90 % splňuje vyso-
koškolské vzdělání. V posledních letech se 
stále více prosazují do pozic vedoucích pra-
covníků v ošetřovatelství i muži. Díky dob-
rým rozhodovacím schopnostem, svědomi-
tosti a určité dávce nadhledu se i oni stávají 
vyhledávanými osobami pro vedení ošetřo-
vatelských týmů. FN udává trend i v  rámci Setkání Hlavních sester Plzeňského kraje pod záštitou ředitele FN Plzeň – květen 2019



Plzeňského kraje. Milou tradicí se stalo i plá-
nované každoroční setkání hlavních sester 
Plzeňského kraje, realizované pod záštitou 
ředitele FN Plzeň MUDr. V. Šimánka, Ph.D., 
s cílem otevřít brány nemocnice všem part-
nerům a podělit se o novinky z oblasti nejen 
ošetřovatelské péče.

SeStrA V iNteNZiVNí PéČi
Je nezbytné si uvědomit, že role i náročnost 
práce sester se za posledních 30 let výrazně 
proměnila a tato proměna není nikde tak zjev-
ná jako v oblasti intenzivní péče. Právě sestra 
působící u  lůžka intenzivní péče je vnímána 
jako nejvyšší profesionálka, neboť se jedná 
o  extrémně náročnou práci vyžadující ne-
jen vysokou dávku nasazení, ale i technické 
zručnosti a dovednost rychlého rozhodování. 
Náročné je i  specializační vzdělání v  oboru 
intenzivní péče, které realizuje FN Plzeň jako 
zařízení akreditované pro tuto výuku v rámci 
Oddělení dalšího vzdělávání FN Plzeň. V rám-
ci FN Plzeň se setkáte se sestrami specia-
listkami v intenzivní péči nejčastěji na Klinice 
anestezie, resuscitace a  intenzivní medicíny, 
Anesteziologicko-resuscitačním oddělení 
a  na oborových jednotkách intenzivní 
péče. Na půdě FN Plzeň tak můžete potkat  
260 sester pracujících v intenzivní péči. V říj-
nu 2019 byl otevřen nový Urgentní příjem FN 
Plzeň, který dal prostor pro realizaci špičkové 
ošetřovatelské péče řadě zkušených sester 
a  zdravotnických záchranářů a  i  díky jejich 
dovednostem se řadí mezi nejmodernější 
pracoviště v rámci ČR. 

eDUKAČNí SeStry
V  ošetřovatelské praxi všech sester hraje 
edukační role klíčový význam. Sestry před-
stavují klíčovou osobu v  péči o  pacienty 
a bývají první kontaktní osobou v komunika-
ci mezi lékařem a pacientem. Právě proces 
edukace je aktuálně považován za klíčový 
prvek efektivní léčby, protože řada problé-
mů vznikajících v souvislosti s nemocí bývá 
způsobována nedostatečnou informovaností 
pacienta. Je jednoznačně prokázané, že po-
kud je pacient na odpovídající úrovni sezná-
men s léčebným režimem, je jeho léčba pro-
kazatelně úspěšnější. Edukace se tak stává 
jakýmsi symbolem nového aktivního přístupu 
k životu a je zaměřena na předcházení vzniku 
nemocí. Právě zde hraje klíčovou roli sestra 
edukátorka. Ve FN Plzeň se setkávají pacienti 
s edukační činností sester při každém ambu-
lantním ošetření i během celé hospitalizace. 
A je to právě sestra, která upozorní lékaře na 
možná rizika a včasnou reakcí může urych-
lit včasný proces léčby. Řada odborností 
a  oddělení FN Plzeň má vytvořenou pozici 
edukační setry, která se věnuje výhradně této 
činnosti. Jedná se např. o laktační poradkyně 
v rámci Neonatologického oddělení, edukač-
ní setry poskytující péči pacientům po cévní 
mozkové příhodě a s diagnózou roztroušené 
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Muži ve vedoucích pozicích: zleva MUDr. David Havel – zástupce přednosty Kliniky PNE  
a Bc. Aleš Červinka, vrchní sestra

Sestra v intenzivní péči – specialistka pro péči nejvyššího typu. 
Zde kolektiv sester kliniky KARIM - 2019

Kolektiv perfuziologů Kardiochirurgického oddělení FN Plzeň
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sklerózy v rámci Neurologické kliniky, v ope-
račních oborech tzv. STOMA sestrou, která 
poskytuje poradenství pacientům po prodě-
lané operaci, jež měla za následek vyústění 
střeva či močového měchýře. A  nesmíme 
zapomínat ani  na sestry v  diabetologii, kde 
zejména edukace hraje klíčovou roli v  léčbě 
tohoto onemocnění. Postupně přibývají dal-
ší a další oblasti, ve kterých sestra edukátor 
hraje klíčovou výraznou roli. 

SeStry V teCHNiCKýCH oBoreCH 
• Sestra na operačním sále
Ne vždy působí setra v ambulantním provo-
zu či u lůžka pacienta. Sestra po technické 
stránce extrémně zdatná hraje nezastupi-
telnou roli v průběhu operace, neboť instru-
mentování je specifickou disciplínou, která 
vyžaduje zručnost, psychickou odolnost 
a trpělivost. S nástupem robotické chirurgie 
pak dostává role sestry zcela nový směr a je 
to oblast, která má před sebou obrovskou 
budoucnost a perspektivu. Počet sester in-
strumentářek na všech operačních sálech 
FN Plzeň je 125 a počet operací provede-
ných v roce 2019 dosáhl čísla 35 461.

Dobrý den, již řadu 
let působíte jako 
vrchní sestra Kli-
niky infekčních ne- 
mocí a cestovní me- 
dicíny, co nejlepšího 
Vám vedoucí pozice 
dala a  co naopak 
vzala?

Vedoucí pozice mě lidsky i profesně posu-
nula do míst, kde bych jinak nikdy nebyla. 
S tím přicházející tlak z vás vždy vymáčk-
ne to nejlepší, ale i nejhorší, co ve vás je. 
Vždy jsem se snažila těžit z toho nejlepšího 
ve mně, což jsem mohla uplatnit např. při 
organizování odborných akcí pro zdravot-
nickou, ale i  laickou veřejnost, komunika-
tivností se snažit motivovat pracovní tým 
k  nestandardním výkonům, udržet stabilní 
tým a podílet se na modernizaci prostředí 
naší kliniky. A  na slabých stránkách stále 
pracuji, například se snažím zpomalit a ne 
jen v mluveném slovu.

Prožíváme aktuálně období dosud nevídané, 
pandemie výskytu Koronaviru. Jak tato doba 
ovlivnila Vás a Váš tým?
Upřímně, toto období nás všechny veli-
ce prověřilo. Protože nestandardní stav, 
logicky přináší nestandardní situace, kdy 
se ukáží naše charakterové vlastnosti 
a odhalí se schopnost týmové spolupráce 
v extrémních podmínkách. V každé bitvě 
dochází ke ztrátám a troufám si říct, až na 
drobné ztráty jsme obstáli. Nezbývá nic ji-
ného, než se z chyb poučit a příště se jich 
vyvarovat. 

Co mě příjemně potěšilo, je výborná spo-
lupráce všech kolegyň/kolegů ostatních 
ZOK a  pozitivní přístup pracovníků, kteří 
nám přišli v nelehké době pomoci do ne-
známého prostředí. Toho si opravdu moc 
vážím a děkuji!
Co Vám v současné těžké době pomáhá nejvíce, 
jak relaxujete?
Zdravé rodinné vztahy jsou pro mě základem. 
Manžel, který je mi velkou oporou, a skuteční 

přátelé, kteří vás podrží v pravý čas. S poko-
rou děkuji, že tyto hodnoty v životě mám. Po-
tom můžu zvládat stresové situace, které vás 
tak zaskočí na chvilku.

A má nejlepší relaxace? Jízda v  lese na 
horském kole, dobré jídlo a pití, tanec a po-
sedět si na balkóně s knihou.
Co vzkážete svému týmu a těm, kteří by do něj 
chtěli vstoupit a pracovat pod Vaším vedením?
Děkuji všem za odhodlání a  snahu zvlád-
nout nečekanou pandemii. Cením si ze-
jména těch, kteří bez očekávané odměny 
a  hledání překážek ochotně přiložili ruku 
k dílu a přispěli ke zdárnému zvládnutí celé 
situace kolem koronaviru.

Toho, kdo se připojí do našeho kolekti-
vu, čeká práce v zajímavém oboru s mnoha 
výzvami a příležitostmi k profesnímu růstu.

V mé osobě může očekávat komunikativ-
ního, optimisticky naladěného člověka se 
smyslem pro humor, spravedlnost a  spo-
lehlivost. Zároveň člověka, který je praco-
vitý a nemá rád slovo „nejde“.

Pandemie nás prověřila,  
říká vrchní sestra v první linii

Vrchní sestru Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Bc. Marcelu Prayerovou, 
která je spolu se svými kolegy v první linii v boji s nákazou Covid - 19, zpovídala 
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ing. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, ll.M.

• Sestra jako perfuziolog - ECMO ve FN Plzeň
Extrakorporální membránová oxygenace je 
dnes již rutinně používanou srdeční a plicní 
podporou u  kriticky nemocných pacientů 
a její použití představuje poslední šanci na 
zvládnutí akutního stavu a  přežití pacienta. 
Principem metody je odebrání odkysličené 
krve z  těla pacienta pomocí čerpadla, její 
okysličení v oxygenátoru a opětovné vrácení 
krve do těla pacienta. Metoda byla primárně 
vyvinuta pro potřebu mimotělní oxygenace 
neonatologických pacientů, kde má svoje 

neodmyslitelné zastoupení a  dosahuje vý-
borných výsledků. V dalším vývoji byla v pro-
středí kardiochirurgie modifikováná nejenom 
jako mimotělní oxygenace, ale také jako 
podpora oběhu. Profese nelékařského zdra-
votnického pracovníka prošla v  posledních 
dvou stech letech ohromným vývojem. Flo-
rence Nightingalová tuto roli pozvedla a díky 
ní se ošetřovatelka s omezenými kompeten-
cemi a  možnostmi transformovala do role 
vzdělané a  technicky zdatné sestry. Dnešní 
zdravotníci by jí jistě dělali radost.  Disponu-
jeme teoretickými znalostmi z  oblasti péče 
o  nemocné a  z  oblasti medicíny, obsluhu-
jeme velké množství nejrůznější přístrojové 
techniky a  jsme spolehlivými partnery sobě 
navzájem i  lékařům. Ochotu nelékařů celo-
životně se vzdělávat deklarují výsledky dvou 
provedených výzkumů, které byly cílené na 
zájem o  další vzdělávání o  problematice 
ECMO. Na základě těchto výzkumů, a také 
v souladu s trendem neustále zvyšovat kva-
litu poskytované péče o naše pacienty při-
pravujeme periodický edukační seminář za-
měřený na ošetřovatelskou péči u pacienta 
napojeného na ECMO. 
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• Porodní asistentky Gynekologicko-po-
rodnické kliniky se opakovaně zúčastni-
ly natáčení pořadu Malé lásky, kde jejich 
umění hrálo klíčovou roli. FN Plzeň má 
ve svých řadách 85 porodních asistentek 
a v roce 2019 se u nás narodilo 3 163 dětí.
• FN Plzeň poskytuje i  sociální pobytové 
služby. Na lůžku sociální pobytové péče se 
o vytvoření přirozeného domácího prostře-
dí pro klienty stará 14 praktických a všeo-
becných sester.
• V  rámci FN Plzeň pravidelně potkáváte 
sestry v ambulantní péči, ať již v ambulanci 
praktických lékařů, ambulancích akutních 
nebo u specialistů. Téměř 400 sester ročně 
pomáhá ošetřit 907 845 ambulantních paci-
entů. A nelze opomenout ani péči o pacienty 
dialyzované. Řada sester, které získaly pro-
fesní způsobilost a zkušenosti na odděleních 
a  klinikách FN Plzeň, se věnuje vzdělávání 
nových zdravotnických pracovníků. Působí 
nejčastěji na pozici pedagogů a odborných 
asistentů u našich sociálních partnerů, jimiž 
jsou zejména Střední a odborná vyšší zdra-
votnická škola v Plzni a Fakulta zdravotnic-
kých studií Západočeské univerzity v  Plzni. 

Střípky o sestrách FN Plzeň

Charitativní činnost sester – kolektiv sester Neonatologického oddělení FN

Právě výběr profesionálů do jejich řad přispí-
vá k vysoké kvalitě absolventů kvalifikačních 
vzdělávacích programů pro nelékařské zdra-
votnické pracovníky. 
• Sestry FN Plzeň se každoročně umisťují 
v čele profesních soutěží a dokazují vysokou 

úroveň jak vlastní odbornosti, tak zejména 
komunikačních dovedností.
• Sestry FN Plzeň se věnují charitativní čin-
nosti, jsou iniciátory charitativních sbírek 
a koordinátory dobrovolnické činnosti ve FN 
Plzeň.

Manažerka pro vzdělávání a  výuku nelékař-
ských zdravotnických pracovníků (NELZP) 
a  zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatel-
skou péči Mgr. Bc. Světluše Chabrová se sta-
rá o  studenty nelékařských zdravotnických 
oborů, kteří přicházejí na praxi do Fakultní 
nemocnice Plzeň. „Je jich velké množství 
a jsou z celého Plzeňského kraje, někteří i z ji-
ných míst České republiky,“ říká manažerka,  
původně dětská sestra. Fakultní nemocnici 
je věrná desítky let. Ve své současné profesi 
komunikuje se středními, vyššími odbornými 
a vysokými školami a její práce je hodně roz-
manitá. „Tkví v tom,  že se musím postarat, 
aby studenti, kteří tady praktikují, měli stejné 
podmínky k praxi v souladu se zákonem, se 
svým studiem a  školou, kterou studují. Aby 
byli rovnoměrně rozděleni, abych věděla, 
kde je jich hodně, kde málo nebo kde by-
chom jim mohli praxi nově nabídnout,“ říká. 
Je zodpovědná za to, aby studenti dodržo-
vali podmínky stanovené praxe. „Jsou nejen 
legislativní, ale i  provozní, tedy hygienické, 
epidemiologické a  další. Studenti je musí 
dodržovat. Když ne, musím vyřešit, proč ne. 
Spočívá to především v komunikaci se stu-
denty,  ale i s nelékaři. Vysvětluji jim, co je se 
studenty čeká. Podepisuji rozvrhy. Starám 
se o  to, aby nebyl zmatek a  student věděl, 

Mgr. Bc. Světluše Chabrová se studentům věnuje už léta 

Mgr. Bc. Světluše Chabrová s ministrem 
zdravotnictví Adamem Vojtěchem na akci 
Studuj zdrávku v Plzni. 

kam má nastoupit a podobně. Nedávno jsme 
v souvislosti s přísnými bezpečnostními opat-
řeními kvůli koronavirové nákaze například 
řešili ochranné prostředky pro praktikanty na 
jednotkách intenzivní péče.  Kdo je bude ku-
povat, jak se s nimi bude manipulovat a řadu 
dalších věcí,“ uvádí manažerka, která se této 
práci věnuje od roku 2010. „Za tu dobu jsme 
už spoustu pravidel se školami vycizelovali. 
Když mají školy nebo naše sestřičky něja-
ký problém s praktikanty, jsem tu prostě od 
toho, abych ho vyřešila, aby praxe mohla 
pokračovat nerušeně dál,“ popisuje Mgr. Bc. 
Světluše Chabrová. Podílí se také na  organi-
zaci kongresů a seminářů. „Léta jsme pořá-

dali seriál seminářů, respektive postrgaduální 
dny. Letos jsme chystali akci nazvanou Vzdě-
lávání nás baví, museli jsme ji ale vzhledem 
k  současné situaci zrušit,“ říká manažerka, 
která pro sestřičky fakultní nemocnice vybírá 
pro některé semináře přednášející a témata. 
Součástí její práce je také rozhodovat, jaké 
informace z  fakultní nemocnice mohou stu-
denti, kteří ukončují studia, použít ve svých  
diplomových či bakalářských pracích. „Po-
kud chtějí využívat jakékoli informace z  ne-
mocnice, musí mě požádat o  souhlas. Aby 
ho dostali, musím vědět, o čem píší, co zkou-
mají. Musím to zanalyzovat a postarat se, aby 
bylo poskytnutí informací v souladu se záko-
nem,“ zdůrazňuje manažerka, která se snaží 
praktikantům NELZP, ale i medikům doporu-
čit takovou praxi, aby je bavila, nasměrovala 
k jejich budoucí profesi a třeba i práci ve FN 
Plzeň. Ona sama začínala jako sestra u lůž-
ka, pracovala jako staniční a vrchní sestra na 
anesteziologicko-resuscitační klinice. „Stále 
se cítím být sestrou intenzivistkou i dětskou 
sestrou,“ usmívá se manažerka, která se 
stará i o studenty všeobecného lékařství, již 
mají ve 2. ročníku povinnou ošetřovatelskou 
praxi. Školí a přednáší v pomaturitním spe-
cializačním studiu intenzivní péče a v dalších 
oborech. 
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Jak a kdy se u vás nemoc projevila? 
Nemoc se u  mě začala projevovat velmi 
rychle večer v  neděli 15. března zvýšením 
tělesné teploty a  hlavně obtěžujícím, dráž-
divým kašlem. Jiné chřipkové příznaky, jako 
je bolest svalů nebo kloubů či únava, jsem 
nepozoroval. 
Měl jste cestovatelskou anamnézu, nebo jste se 
nakazil v České republice?
Právě pozitivní cestovatelská anamnéza 
mně usnadnila objednání na výtěr nosohl-
tanu hned druhý den, v  pondělí 16. břez-
na. Měli jsme s  manželkou objednanou 
od 7. března týdenní lyžařskou dovolenou 
v  lyžařské oblasti Trentino v  severní Itá-
lii. Protože ještě před odjezdem byla celá 
severní Itálie označena za rizikovou oblast, 
dovolenou jsme zrušili. Sledovali jsme vývoj 
a výskyt koronavirové infekce v rakouských 
Alpách a rozhodli jsme se na čtyři dny vyra-
zit do Rakouska, které v té době bylo ještě 
bezpečnou zemí. Vybrali si lyžařskou oblast 
Saalfeld, daleko od středisek s prvním vý-
skytem koronaviru. Sledovali jsme česká 
média, a  jakmile bylo Rakousko v  pátek 
13. března prohlášeno za rizikovou zemi, 
rozhodli jsme se pro předčasné ukončení 
dovolené. Vrátili jsme se ještě v pátek 13. 
března před půlnocí, ale už nám byla na 
hraničním přechodu „nařízena“ čtrnácti-
denní karanténa. Tu jsme s manželkou peč-
livě dodržovali a nikoho jsme neohrozili.
Jaký byl průběh nemoci? 
V prvních dvou až třech dnech domácí ka-
rantény mě trápil hlavně dráždivý kašel, ve-
čer vždy zvýšená teplota. Přes den zvládnu-
telné, v noci nastalo vždy zhoršení stavu. Ve 
čtvrtek v časných ranních hodinách mě pro-
budil telefonát, který mně oznámil, že jsem 
covid pozitivní. Noc ze středy na čtvrtek byla 
už dost dramatická, dráždivý kašel doplnila 
dechová tíseň. Proto mně pracovník KHS 
objednal převoz pro pozitivní pacienty na in-
fekční kliniku. 
Co následovalo pak?
Byl jsem umístěn na nově vytvořenou izo-
laci pro covid pozitivní pacienty. Můj stav 
byl přes den vcelku uspokojivý, v noci vždy 
došlo ke zhoršení především dechové tísně 
i  přes kontinuální podávání kyslíku. Léčba 
byla doplněna antibiotiky a  lékem Plaquenil 
(antimalarikum – pozn. red.). Pro výskyt ve-
dlejších nežádoucích účinků mně však byl 
po dvou dnech vysazen. Pro další zhoršo-

lékař porazil covid 
První pacient s velmi těžkým průběhem covidu, který musel být ve Fakultní 
nemocnici Plzeň napojený na umělou plicní ventilaci, je už doma. 
Svěřil se, jak nemoc probíhala a jak se cítil. tak těžký průběh nemoci covid 
jednašedesátiletý soukromý lékař-anesteziolog z Plzně nečekal ani ve snu. 

vání stavu jsem byl ve čtvrtek 26. března 
přeložen na covid-19 JIPku plicní kliniky, 
kde péči o  pacienty zajišťovali společně 
zdravotníci plicní kliniky a  KARIM (kliniky 
anesteziologie, resuscitace a  intenzivní 
medicíny – pozn. red.). Bezprostředně po 
přijetí na JIP jsem byl uveden do umělého 
spánku a napojen na umělou plicní ventila-
ci. Byl jsem utlumen kontinuálním podává-
ním sedativ/anestetik, dýchací cesty jsem 
měl zajištěny tracheální intubací a  mou 
spontánní dechovou aktivitu převzal plicní 
ventilátor.
Kdy jste si začal uvědomovat, co se děje okolo?
První vzpomínky přicházejí až v době tzv. 
odtlumování. Byl jsem sice ve stavu úpl-
né dezorientace, neuvědomoval jsem si 
své okolí, slyšel jsem ale zřetelně hlasy 
ošetřujícího personálu, vnímal jsem je-
jich obsah, reagovat jsem mohl však jen 
velmi omezeně nebo vůbec. Byl to velmi 
zvláštní stav farmakologického ovlivně-
ní vědomí, které se jen těžko popisuje. 
Dominantní vzpomínka z  tohoto období 
je, že jsem slyšel a dobře si uvědomoval 
vše, co ošetřující personál říká. Chovali 
se ale všichni velmi profesionálně a péče 
byla vynikající. 
Jak jste se cítil ve FN Plzeň?
Poskytnutá péče byla vždy profesionální, 
na vysoké úrovni, výborná. Musím pře-
devším pochválit zdravotnický personál 
covid JIPky, který značně omezen bari-
érovými ochrannými pomůckami musel 
vykonávat svou náročnou a  zodpověd-
nou práci. Skvělí lékaři a neméně báječní 
ošetřovatelé! Na JIPce jsem se cítil úplně 
bezpečně, během první hospitalizace na 
infekční klinice jsem pro těžkou decho-
vou tíseň dostal veškerou dostupnou péči 
a  nemohu cokoliv vytknout. Chci všem, 
kteří se na mé léčbě podíleli, poděkovat. 
Slovy nelze vyjádřit těmto zdravotníkům 
moji vděčnost...
Jak je vám v současnosti?
Cítím se každým dnem lépe, jsem ještě 
snadno unavitelný, nevýkonný, potřebuji 
často odpočívat. Občas se dostaví lehká 
závrať či chvění rukou, problém mám ještě 
s jemnou motorikou. Duševní stav je však 
dobrý, jsem spíše životní optimista a  vě-
řím, že i tentokrát vše dobře dopadne.

Více na webu FN Plzeň

Nové tváře  
ve FN Plzeň

Doc. MUDr. Hynek 
Mírka, PhD., 
primář Kliniky 
zobrazovacích metod 
Kdo jsem? Je mi 48 let, jsem 
ženatý, mám dospělou dce-
ru a pubertálního syna. Na 

Kliniku zobrazovacích metod, tehdy radio- 
diagnostickou, jsem nastoupil na podzim 
roku 1997. Zaměřuji se na diagnostickou 
radiologii orgánů hrudníku a břicha, ale pro-
vádím i nevaskulární intervenční výkony pod 
kontrolou zobrazovacích metod. Mám velmi 
blízký vztah k ultrasonografii. 
Co mám v plánu? Nastupuji do dobře rozjetého 
vlaku, na jehož řízení jsem se z jiné pozice již 
nějakou dobu podílel, proto není třeba pouš-
tět se do radikálních změn. Rád bych věnoval 
více pozornosti lékařům v předatestační pří-
pravě. 
Co mám rád? Různé formy pobytu v přírodě, 
občas hraji golf, velmi rád navštěvuji ruiny 
hradů, čím zpustlejší a  nedostupnější, tím 
lépe. Z kulturních zájmů namátkou rockovou 
a  alternativní hudbu, Dostojevského, Kafku, 
Vonneguta, severské thrillery, expresionis-
mus, naivní malířství nebo nejnovější objev, 
ke kterému mne přivedla dcera, slam poetry.

Prof. MUDr. 
Jiří Ferda, Ph.D., 
přednosta Kliniky 
zobrazovacích metod 
Kdo jsem? Jsem radiolog, 
pracuji ve Fakultní nemoc-
nici Plzeň již od roku 1988, 

prošel jsem od práce sanitáře, přes ošetřova-
tele, sekundárního lékaře, primáře až k pozici 
přednosty kliniky. Na lékařské fakultě půso-
bím také od roku 1988, od studenta až po 
současnou pozici přednosty.
Co mám v plánu? Vždy jsem se zabýval inova-
cemi v zobrazovacích metodách, jejich uvádě-
ním do klinické praxe ku prospěchu pokroku 
v diagnostice u nemocných. Nyní se s pod-
porou FN a našich výzkumných partnerů ze 
zahraničí chystáme na průlomové testování 
nové techniky zobrazování pomocí CT, apli-
kací umělé inteligence v  radiologii, rozšíření 
použití nových radiofarmak. Skupině mladých, 
kteří se připravují k atestaci, bych rád předal  
kromě znalostí i nadšení pro zobrazování.
Co mám rád? V  práci mám rád spolehlivost, 
a iniciativu, je mi cizí nesamostatné vodit za 
ruku. Za svůj největší koníček považuji zobra-
zování, ale mám rád také historii architektury 
a dlouhé cesty po vlastní ose. 



16  FAKuLTNí NeMoCNiCe

Jak jste se ocitla na onkologické a radioterapeutic-
ké klinice FN Plzeň?
Moje maminka se léta věnovala péči o nemoc-
né na Gynekologicko – porodnické klinice FN 
Plzeň. Díky ní jsem měla možnost setkat se 
s onkologickými pacientkami již během studia 
na střední zdravotnické škole. Když pak přišla 
nabídka práce na plzeňské onkologii, ráda 
jsem ji přijala.

Jak dlouho pracujete ve Fakultní nemocnici Plzeň?
Ve Fakultní nemocnici Plzeň pracuji dvanác-
tým rokem. Zpět do rodného města jsem se se 
synem vrátila po patnácti letech v Klatovské 
nemocnici, když jsem cítila, že je čas jít dál…

Kde jste studovala a začínala?
V  roce 1992 jsem odmaturovala na Střed-
ní zdravotnické škole v  Plzni a  využila jsem 
možnost studovat tenkrát zbrusu nový obor – 
Ošetřovatelství na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Plzni. U zrodu tohoto studia stál pan 
doc. MUDr. Václav Fessl, dlouholetý přednos-
ta nynější Kliniky anesteziologie, resuscitace 
a intenzivní medicíny, kterému vděčím za svou 
první specializaci a mnoho let v intenzivní péči. 
Magisterské studium, stejně jako specializaci 
v onkologii a paliativní péči přinesl čas.

Poznejte je zblízka
Vrchní sestra onkologické a radioterapeutické klininiky FN Plzeň Mgr. Simona Šípová, MBA, 
má dlouholetou zkušenost s onkologickými pacienty. Získala ji i díky své mamince. 

Bleskový rozhovor
(co preferujete)

moře/hory - Šumavu a Dolomity 

pivo/víno - víno suché bílé

léto/zima - obojí má svoje kouzlo 

kino/divadlo - s kamarádkami 

maso/dort - vyzrálé hovězí s Hyršova

Čím Vás oslovil zrovna obor, kterému se věnujete 
v současnosti?
Onkologie se velmi rychle rozvíjí. Spojuje su-
per specializovanou činnost, komunikaci s pa-
cienty i neuchopitelný přesah podpůrné a pa-
liativní péče.

Jak v době koronavirové zvládáte s kolegy starost 
o pacienty?
Doba koronavirová nás beze sporu všechny 
zaskočila. Naši pacienti a nejen oni, potřebují 
léčbu a péči i v  tomto čase. Museli jsme se 
naučit dělat věci jinak. Osvojit si nové postupy 
a snažit se dělat maximum pro to, abychom 
neohrozili ani pacienty ani sebe. Měla jsem 

vždycky štěstí na lidi kolem sebe, a tak bych 
ráda využila příležitosti a všem svým kolegům, 
na které jsem moc pyšná, poděkovala za jejich 
práci, které si velmi vážím!

ovlivnila  současná doba nějak i chod Vaší rodiny?
Spolu s manželem a synem se snažíme pravi-
delně pomáhat rodičům. Nakupujeme pro ně 
a často si voláme.

Naši jsou oba skvělí kuchaři, a tak nás pak 
na oplátku rozmazlují svými dobrotami.

Co na Vaši práci říkají doma?
Moje rodina je pro mě velkou oporou. Jsem 
moc ráda, že tu všichni jsou!

Jak si od své náročné práce zvlášť nyní v  době 
pandemie, která je náročnější pro všechny, nejlépe 
odpočinete? 
Mým velkým parťákem je naše již skoro dvou-
letá fenka maďarského krátkosrstého ohaře 
Cinnamon. Věnujeme se spolu jak výcviku, tak 
výletům. Je to láska na celý život…

Plánujete letos nějakou dovolenou?
Máme moc rádi Šumavu. Pěšky, na kole i na 
běžkách. Věřím, že letos bude prostor pro 
všechny možnosti.
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Na Lékařské fakultě UK v Plzni existoval 
samostatný bakalářský studijní program 
ošetřovatelství v  letech 1992–2006. Z  ka-
pacitních důvodů jej pak fakulta ukončila 
a sama přímo sestry nevychovává, ke stu-
dijní nabídce pro sestry se však záhy vrátila, 
byť v jiné variantě.

V roce 2008 vznikl na fakultě internetový 
portál CEVA (dnes PO>STUDIUM) sloužící 
k  dalšímu vzdělávání lékařů všech odbor-
ností, bioanalytiků, zdravotních laborantů 
a  všeobecných sester. Portál začal syste-
maticky přinášet aktuální odborné infor-
mace formou kurzů, webinářů a  záznamů 
z konferencí.

Obsah tvoří renomovaní odborníci a po-
užívají nejefektivnější pedagogické principy. 
Hlavním garantem kvality a  nezávislosti je 
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v  Plz-
ni, přispívá však i  mnoho spolupracujících 
institucí. Vzdělávací materiály jsou zdar-
ma a  jsou šířeny většinou pod otevřenou 
a  transparentní licencí Creative Commons. 

Dobrou sestru zlatem nezaplatíš, 
říkají moudří lékaři

Kurzy a  akce jsou akreditovány Českou 
lékařskou komorou. Studium v kurzech na 
portálu a  účast na webinářích je zdarma, 
pro formální zakončení kurzů a získání kre-
ditů celoživotního vzdělávání je možné vy-
generovat certifikát. Dosud jich bylo vydá-
no více než 2 800. Certifikát je pro běžnou 
odbornou veřejnost zpoplatněn částkou  

200 Kč, zaměstnanci Fakultní nemocnice 
Plzeň však mají v rámci spolupráce s lékař-
skou fakultou certifikáty zdarma.

V  roce 2019 změnil portál jméno na 
PO>STUDIUM. Spolu s tím se také moder-
nizovalo uživatelské rozhraní. V současnosti 
má portál již přes 3 300 registrovaných uži-
vatelů a nabízí přes 200 vzdělávacích kurzů. 
V  roce 2020 budou dostupné nové kurzy 
(Kardiologie, Hematologie, Mikrobiologie, 
Resuscitace a  jiné), bude pokračovat série 
webinářů a přibydou také záznamy odbor-
ných konferencí a seminářů. Zdravotníkům 
budeme dál přinášet odborné novinky, mož-
né jsou i  odborné konzultace nebo e-lear-
ningové kurzy na míru.

„Dobrou sestru zlatem nezaplatíš,“ říkají 
moudří lékaři a  ti, kteří vyučují mediky, učí 
své nástupce i respektu k práci sester. Jsme 
rádi, že kromě toho může fakulta díky por-
tálu PO>STUDIUM sestry i přímo podpořit 
v jejich práci nabídkou flexibilního a kvalitní-
ho online vzdělávání.

Dne 30. 3. 2020 
zemřel ve věku 
74 let profesor 
MUDr. Karel Kou- 
dela, CSc., eme- 
ritní přednosta 
Kliniky ortope- 
die a  traumato- 
logie pohybové- 
ho ústrojí LF UK 
a FN v Plzni.

Narodil se 24. 11. 1945 v Plzni. Absolvo-
val LF UK v Plzni. Během studia spolupra-
coval v anatomickém ústavu s prof. MUDr. 
Heřtem, což významně ovlivnilo celou jeho 
další karieru. Po studiu nastoupil na orto-
pedickou kliniku, kde prošel všemi stupni 
hierarchie. V  roce 1986 se stal primářem 
a po 10 letech přednostou kliniky.

Významný přínos prof. Koudely během 
jeho působení v pozici přednosty byl pa- 
trný po stránce organizační, odborné, lek-
torské a  v  neposlední řadě se zasadil 
i o rozvoj výzkumné činnosti na klinice.

Prof. Koudela se věnoval hlavně proble-
matice aloplastik velkých kloubů. Zavedl na 
klinice používání konzervativních typů dříků 

u  aloplastik kyčelního kloubu, endoprotéz 
kolenního kloubu s rotačním platem, navigo-
vané endoprotézy kolenního kloubu, reverz-
ní aloplastiky ramenního kloubu. Věnoval se 
také problematice rekonstrukce acetabula 
při revizních operacích endoprotéz kyčel-
ního kloubu. Významnou měrou přispěl 
ke standardizaci předoperačního vyšetře-
ní a plánování při implantaci endoprotéz. 
Na základě takto získaného radiologické-
ho rozboru je možno individuální nastave-
ní rotace femorální a tibiální komponenty 
u endoprotéz kolenního kloubu. Byl skvě-
lý operatér.

Hlavním přínosem prof. Koudely bylo, že 
se nebál obklopit se mladšími kolegy a dát 
jim důvěru při rozvíjení nových metod. Tak 
byl u  zrodu spondylochirugie na plzeňské 
ortopedické klinice, artroskopické operati-
vy, moderní traumatologie a podpořil rozvoj 
dětské ortopedie. Dokázal nenásilně dotáh-
nout mladší kolegy k publikační a přednáš-
kové činnosti a vědecké činnosti. Dokladem 
je 5 knižních publikací, které byly v posled-
ních 10 letech oceněny 3x Chlumského 
cenou, v jednom případě Hlávkovou cenou 
a jedenkrát cenou ČSOT. Připravil na svém 

pracovišti 3 lékaře k  úspěšné habilitaci 
a u dalších zahájil jejich vědeckou přípravu. 
Profesor Koudela na základě svých osob-
ních vztahů umožnil svým lékařům úzkou 
spolupráci s  ostatními ortopedickými klini-
kami v České republice.

Sám byl pravidelným přednášejícím 
na všech akcích pořádaných ČSOT a vý-
znamných zahraničních kongresech. Byl 
členem ČSOT, AO Trauma Czech Repub-
lic, SICOT, CAOS.

V roce 2002 zajistil v rámci výuky magis-
terského studia na LF UK V Plzni vyčlenění 
nového studijního oboru Ortopedie a  trau-
matologie pohybového ústrojí z předmětu 
Chirurgie, který je ukončen samostatnou 
zkouškou. Po dlouholetém úsilí se mu poda-
řilo akreditovat doktorský studijní program 
Ortopedie v českém a anglickém jazyce.

Síly pro náročnou práci na operačním 
sále, vědeckou a publikační činnost nalézal 
při práci na zahrádce, sportu – v létě cyklis-
tika, v zimě lyžování, a u své rodiny. 

Čest jeho památce.
Spolupracovníci Kliniky ortopedie 

a traumatologie pohybového 
ústrojí FN Plzeň a LF UK 

odešel profesor MUDr. Karel Koudela, CSc.
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život ve Fakultní nemocnici Plzeň

FN Bory ochutná lochotínskou kuchyni

V neděli 31. května 2020 končí smluvní vztah s dodavatelem personální stravy, společnos-
tí Stravbyt, s.r.o. Po několika letech FN Plzeň přebírá odpovědnost za stravování všech 
zaměstnanců v obou areálech nemocnice.  Do doby, než se budeme moci pochlubit no-
vým stravovacím provozem na Borech, budeme stravu připravovat ve dvousměnném pro-
vozu v kuchyni na Lochotíně a  následně ji expedovat v současné jídelně v objektu č. 17 
v borském areálu. Skladba jídel bude stejná ve všech našich jídelnách, včetně oblíbeného 
salátového baru. Koncem letošního roku  se těšíme  na otevření nového provozu, moderní 
interiéry a kvalitní vybavení kuchyně napomůžou k postupnému zvyšování  kvality výběru 
pokrmů pro naše zaměstnance.

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko-provozní náměstek
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Co nás čeká
v letošním roce?
oteVŘeNí NoVé léKárNy V BorSKé 
ČáSti NeMoCNiCe

Nová lékárna v areálu na Borech je téměř 
před dokončením. Nemocným poskytne mo-
derní prostory a široké spektrum léčiv a zdra-
votnického materiálu. 

oPrAVA HlAVNíHo VJeZDU 
Do loCHotíNSKéHo AreálU

Změnou v současné době prochází hlav-
ní vchod do lochotínského areálu. Pacienti 
budou vstupovat do nemocnice důstojným 
místem, jehož součástí bude i  zcela nové 
moderní bistro. 

oPrAVy PlotU NeMoCNiCe  
NA BoreCH A VýtAHů
Nové oplocení vzniká v nemocničním areá-
lu na Borech podél ulice E. Beneše. Vede-
ní nemocnice počítá v letošním roce také 
s opravami výtahů a dalšími potřebnými 
úpravami nebo rekonstrukcemi.

Náběry pro samoplátce fungují na Borech 

Fakultní nemocnice nabízí možnost vyšetření Covid-19 pro samoplátce. Zájemce se 
musí na vyšetření objednat formou online formuláře, který je na stránkách nemocnice, 
nebo je formulář dostupný v přijímací kanceláři v pavilonu 22 na Borech. Tam podepíše 
žádost o zaslání lékařského potvrzení o výsledku testu PCR emailem a zaplatí za test. 
Pak odchází do náběrového stanu, kde mu zdravotníci test udělají. Zájemce musí být 
zdráv, nesmí být v karanténě, a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou  
a v nemocnici musí dodržet všechna ochranná opatření. 
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Ultramobilní 
sonograf
Ultramobilní sonograf je 
zapotřebí pro specializo-
vané vyšetření nemoc-
ných přímo na lůžku na 
jednotce intenzivní péče, 
které se starají o pacien-
ty s  nejtěžšími průběhy 
infekce COVID-19. Tyto 
nemocné vzhledem k je-

jich zdravotnímu stavu a  infekčnosti nelze převážet ke speciali-
zovaným vyšetřením mimo JIP, ale je potřeba vyšetření provádět 
přímo na lůžku. Přístroj významně napomáhá ve volbě optimálního 
léčebného postupu.

život ve Fakultní nemocnici Plzeň
Fakultní nemocnici Plzeň, která bojuje s koronavirovou nákazou v první linii, 
pomáhá řada organizací i jednotlivců. Posílají finanční příspěvky, roušky, 
štíty, jídlo a mnoho dalších věcí. Nemocnice si této pomoci velice váží 
a všem dárcům velmi děkuje! Další budou zveřejněni v následujícím čísle 
tohoto časopisu.

Finanční dary nad 10 000 korun:

Dále finančně přispěli: Anatolii Drobot, Burkovski Maxim, Červenka Karel, Dmytro Donskyi, Emelin Ivan, Emelin Sergey, Emelin  
Vadim, Mgr. Filipová Eliška, Filipová Irina, Grydasova Kateryna, Hostašová Ivana, Mgr. Chaloupka Marek, Kapitalina Emelina, Karnoldová 
Hana, Karpenko Nataliia, Milovidová Anna, Mrázková Jana, Ing. Padrta Tomáš, Tymchak Mykola, Volkov Dmytro, Žáková Eva

Společnost barbucha’s it 
solutions, s.r.o. přispěla 10 000 Kč 

na nákup plicního ventilátoru.

 

 ing. Miroslav levora 
přispěl 100 000 korun 

na nákup plicního ventilátoru.

Společnost lactalis CZ, s.r.o., 
Mlékárna Kunín poskytla 

 150 000 Kč na nákup  
plicního ventilátoru.

rozběháme Česko.cz  
„vyběhalo“ 125 655 Kč na nákup  

plicního ventilátoru.

Škoda JS  
přispěla 100 000 Kč na nákup 

plicního ventilátoru.

Společnost invelt-elektro s.r.o.  
věnovala 100 000 Kč na nákup 

ultramobilního sonografu.

Společnost KioN Stříbro, 
linde Pohony, s.r.o. darovala 

 50 000 Kč na nákup 
plicního ventilátoru.

Jan Krupa rozdělil 300 000 korun 
na Hematologicko-onkologické  

oddělení, na dětskou hemoonkologii, 
onkologickou a radioterapeutickou 

kliniku a Geriatrické oddělení.

Plicní ventilátor
Plicní ventilátor v  případě zhoršení zdravotního stavu zajišťuje dý-
chání za pacienta. Buď za něho rovnou dýchá, nebo mu s dýcháním 
pomáhá. Umožňuje přívod vyššího množství kyslíku do organismu. 
U části pacientů nakažených COVID-19 dojde k selhání dýchání, kte-
ré vyžaduje připojení na tento speciální přístroj. 

Ilustrační foto
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Hmotné dary pro fakultní nemocnici:

Společnost AiMteC, a.s., 
zakoupila dva ultramobilní 

sonografy Philips
lumify l12 – 4, včetně 

příslušenství.

rADioHoUSe, s.r.o. - rádio 
BlANíK darovalo několik stovek 

balíčků, každý obsahoval 
šunku a pečivo.

Bohemia SeKt, s.r.o., vyjádřila 
své díky zdravotníkům 500 kusy 

lahví Bohemia Sektu ice.

Plzeňská teplárenská dodala 
tisíce textilních roušek 

a respirátorů.

Coca-Cola HBC Česko 
a Slovensko, s.r.o. darovala 

170 000 různých druhů nápojů.

Madeta a.s. darovala 
1 500 chutných mléčných

 výrobků lipánek.

Plzeňský Prazdroj, a.s., 
daroval více než 1 700 kusů 
nealkoholického piva Birrel.

FC Viktoria Plzeň daroval 
1 000 ochranných štítů 

a textilní roušky 
ve viktoriánských barvách.

Pizza Chefie dodala 150 kusů 
vynikajících pizz.

Nadační fond Kapka naděje 
v rámci projektu ,,Vlna naděje‘‘ 

daroval více než 1 000 kusů 
ochranných respirátorů 

KN 95 a automatický kávovar 
značky Philips. 

HC Škoda Plzeň daroval 
přes 500 kusů textilních roušek.

tým dobrovolníků s názvem 
energie lékařům daroval 

přes 4 000 kusů energických 
i jiných dobrot.

Kavárna CrossCafé darovala 
přes 2 000 svačinek 
a 40 kg pomerančů.

Společnost MUCoS 
Pharma Ct, s.r.o., darovala 

1 500 balení léku Wobenzym.
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ostatní dárci: AG FOODS – káva a vitamíny; ALGAMO s.r.o. – Algasin E a  Algasin Energie života; Angus Burger King – obědy; ARBYD – chirurgické roušky; AsRM POS Media – 
dárkové tašky pro sestry s drogistickým zbožím; Autosalon Dajbych – potravinové balíčky a ovoce; Berlin – Chemie/A. Menarini – multivitaminové doplňky; Brašnářství Tlustý 
a spol. – čelní štíty; Brewhemian Beer Bistro – PIVSTRO – obědy; BUZZ s.r.o. – PVC přezůvky značky Crocs; C SYSTÉM CZ a.s. – jednorázové a obličejové štíty; CONNOR 
Natural Health Care s.r.o. – konopné masti; Cinema City Czech, s.r.o. – cukrovinky; Conwatec Česká republika s.r.o. – extra tenké náplasti Granuflex; CZECHOSLOVAK 
SPIRIT s.r.o. – nápoje Aloe vera; Černý Zdeněk – roušky z netkané textílie; Dagmar Kalová – potravinové balíčky; DMHERMES TRADE s.r.o. – energetické tyčinky; Dolanea 
s.r.o. – džusy různých druhů, zrnková káva; FCT elektronic czech s.r.o. – jednorázové roušky; Filip malby – nátěry s.r.o. – dva kávovary Philco a čtyři čističky vzduchu; Firma 
LERAM pharmaceuticals s.r.o. – gely pro zdravotníky; FIT SPORT – potravinové balíčky a ovoce; Florplant s.r.o. – květiny; Gastro obaly s.r.o. – krabičky na obědy; Generali 
Česká pojišťovna - sendviče a nápoje; Globus ČR, v.o.s. – cukrovinky a jednorázové roušky; HARIBO CZ s.r.o. – cukrovinky Miami; HARTMAN – RICO a.s. – inkontinentní 
pomůcky a podložky; Heroja Group, s.r.o. – potravinové balíčky a ovoce; HP TRONIC Zlín, spol s.r.o. – pračka a sušička; Jakeš technology – čelní štíty; JJ Darboven s.r.o. – 
káva včetně zapůjčení kávovaru; Johnson & Johnson, s.r.o. – krémy na ruce Neutrogena; Krimi Plzeň – potravinové balíčky, koblihy, nealko nápoje a ovoce; La Roche Posay – 
vzorky kosmetiky; Lindex spol. s r. o. – ponožky, kalhotky a gumičky do vlasů; L’ORÉAL Česká republika s.r.o. – vzorky ochranných krémů; MARKS & SPENCER – velikonoční 
čokoládové sladkosti; McCann Prague / Procoma, spol. s r.o. – svačiny a drogerie; McCANN – ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. – roušky a krémy na ruce; Mlékárny Klatovy, 
a.s. – minimozzarelly; Nerodrinks – plechovky Nera; ORIFLAME CZECH REPUBLIC s.r.o. – krémy na ruce; Paddock Drink, s.r.o. – energetické nápoje; pan Kožnar ve spolu-
práci s Červeným křížem Plzeň – město a Rokycany – ponožky; paní Hüttová z Domažlic – krabice dobrot; paní Kalová ze Směrdic – sladkosti a sušené maso; paní Vůchová 
a parta Tymákov – slané a sladké dobroty; Pilsen Patriots klub Amerického fotbalu – textilní roušky; Piráti Plzeňský kraj – ochranné čelní štíty; Pituchová Diana – sladkosti; 
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. předala od 31. ZŠ – časopisy pro děti, mošt a roušky; POTON s.r.o. – dezinfekce AntiCovid; Prusa research – ochranné obličejové štíty; 
Rauch Praha spol. s r. o. – džusy; Restaurace Delish Burger – menu; Restaurace Rango – pizzy a obědy; Sandoz s.r.o. – teploměry, vitaminy, čaje a káva; Sarantis Czech 
republic s.r.o. – krémy na ruce Indulona; Silnice Nepomuk s.r.o. – jednorázové roušky; Solvent ČR s.r.o. – slevové kupony do drogerie TETA; Spiller Coffee – káva včetně za-
půjčení kávovaru; ŠKODA JS a.s. – jednorázové čelní štíty; Škoda Transportion – textilní roušky; The Hunan Provincial Goverment – ZČU – roušky; Tchibo Praha, spol. s r.o. 
– potravinový balíček, káva; Truhlářství Zajda s.r.o. – kávovar; TVIN CZ s.r.o. – vaflové trubičky; Very Goodies – instantní a zrnková káva; Wilkinson Sword – dámské a pánské 
jednorázové holicí strojky; Workpress Aviation s.r.o. – respirátory FFP 2, potravinové balíčky a ovoce; Zelenka Vladimír – kávovar Colibré Necta
 

Společnost Kofola darovala 
přes 2 000 nápojů.


