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Vážení přátelé, 
když nastupovalo letošní léto, všichni jsme 
byli moc rádi, že nejhorší část z pandemie 
je za námi a většina z nás si vůbec neumě-
la představit, že by se covidové jaro mohlo 
opakovat. Ale poslední čísla pozitivně testo-
vaných lidí jsou nekompromisní. Ano, virus 
je zpět a nikdo si netroufá říci, s jakou silou 
udeří a jak celá případná další pandemická 
vlna bude probíhat.

Nechci být špatný prorok, ale troufám si 
říci, že jakmile povolíme opatrnost ze zře-
tele, může nákaza postihnout nejen nás, 
ale také naše pacienty a omezit celou naši 
nemocnici. 

Již od srpna pravidelně zasedá tým na-
šich odborníků, který situaci v nemocni-
ci monitoruje a pravidelně přijímá nová 
opatření. Počátkem září jsme otevřeli nová 
odběrová místa a máme připravené mate-
riální, personální i technologické kapacity 
až na 1000 odběrů denně. Dle aktuální 
epidemiologické situace regulujeme režim 
návštěv, nakupujeme zásoby ochranných 
prostředků a doufáme, že to, co jsme na 
jaře prožili, nás proškolilo a všechny získa-
né poznatky pomohou možnou další vlnu 
dobře zvládnout.

Fakultní nemocnice, i v době hrozící další 
vlny, žije dál.

V červnu začali naši odborníci operovat 
v novém robotickém centru. Robotická chi-
rurgie je trend budoucnosti a jsme první ne-
mocnicí na jihozápadě Čech, která tento typ 
léčby nabízí. Další novinkou je zprovoznění 
nového borského bistra, kde si konečně 
naši zaměstnanci pochutnávají na chut-
ných obědech. V  prvních dnech měsíce září 
jsme v prostoru bývalé vojenské nemocnice 
otevřeli zrekonstruované prostory pro no-
vou ubytovnu našich zaměstnanců a v lis-
topadu chystáme otevření nové moderní 
lékárny v borském areálu.

Dobrou zprávou pro naše zaměstnance 
je odeslaná žádost na Ministerstvo zdravotnic-
tví ČR o příspěvek na odměny pro zaměst-
nance, kteří pracovali v nemocnici v období 
březen-květen 2020. Pro 4968 našich za-
městnanců jsme požádali o cca 332 mili-
onů korun a v brzké době budou odměny 
vyplacené (požadovaná částka je včetně 
financí za odvody zaměstnavatele).

Přátelé, nevíme, co nás v příštích týdnech 
čeká, nikdo neumí říci, zda budou otevře-
né školy, divadla a jaká možná opatření či 
omezení nás čekají. Proto si, na tomto mís-
tě, dovoluji použít slova jednoho moudrého 
muže, který při rekapitulaci svého života, 
kromě jiného, řekl: „Pokud chceš jít rychle - 
jdi sám. Ale pokud chceš dojít daleko - jděte 
spolu!“

Jsem velmi rád, že všichni jdeme společ-
ně a že se nám daří naši fakultní nemocnici 
posouvat dál, i v době covidové.

Přeji Vám pohodový podzim nejen v ne-
mocnici, ale i ve Vašich rodinách.

Václav Šimánek
ředitel FN Plzeň

Milí přátelé, 
začátek nového škol-
ního roku se nese 
v duchu různých mož-
ných scénářů. Jsem 
si vědoma, že příro-
dě neporučíme, ale 
přesto věřím, že nás 
jaro mnohé naučilo 
a současné covidové 

období zvládneme bez hysterie a s poko-
rou. V podzimním čísle našeho časopisu 
opět přinášíme vzpomínky na provoz ne-
mocnice během jarní pandemie a zároveň 
novinky, které FN Plzeň zavedla nejen pro 
veřejnost, ale i pro své zaměstnance. Virus 
je pořád s námi a možná bude součástí na-
šich stránek i v dalších číslech.

V tomto vydání Vám představujeme zají-
mavá čísla transplantačního centra, které 
provádí transplantace ledvin. Další novinkou, 
která je zároveň starou i novou, je zpráva, že 
příprava výstavby Obláčku pro hematologic-
ko-onkologické oddělení se výrazně posunu-
la. Odborníci Gynekologicko-porodnické 
kliniky děkují svým pacientkám za jejich dis-
ciplínu a stomatochirurgové Stomatologické 
kliniky představují takové léčebné postupy, 
které jsme dříve vídali jen ve filmech. Pouta-
vý článek přináší odborník Psychiatrické kli-
niky na téma, jak se koronavirus podepisuje 
na psychice lidí a obzváště dětí.

I když na poslední straně píšeme, že ne-
mocnice v době covidové fungovala jako 
správně sestavený hodinový stroj, novinky, 
které naši zaměstnanci zavádí do praxe, 
dělají z fakultní nemocnice místo, které žije 
díky nám všem.

Přeji nám všem klidné dny a moc se těším 
na společné řádky bez covidové příměsi.

Gabriela Levorová
mluvčí FN Plzeň

Zaměstnanci i jejich rodinní příslušníci 
mají testovaní na covid zdarma 
Další benefity mají nově k dispozici zaměst-
nanci fakultní nemocnice. „Pokud přijedou 
ze zahraničí mohou se nechat otestovat na 
covid zdarma, stejně tak i  jejich rodinní pří-
slušníci,“ popisuje jednu z výhod ředitel fa-
kultní nemocnice MUDr. Václav Šimánek, 
Ph.D. Dodává, že se zaměstnanci také mo-
hou nechat bezplatně otestovat na protilát-
ky, tedy zjistit, zda  prodělali nákazu covidem 
19, nebo ne. Pokud mají zájem, nemocnice 
jim také udělá zdarma testy, jakou mají v těle 
hladinu vitaminu D, který je důležitý na posí-

lení imunity. Výzkum v nemocnici prokázal, 
že pacienti s koronavirem měli jeho hladiny 
nízké. Už tradičně se mohou pracovníci ne-
mocnice nechat očkovat proti chřipce, a to 
také bezplatně. „V celorepublikové úrovni 
poskytujeme našim zaměstnancům nad-
standardní platy, ale i  velmi širokou řadu 
benefitů, včetně příspěvků na vitamíny či 
na aktivity podporující zdraví. Chceme, aby 
naši zaměstnanci byli spokojení a mohli se 
odpočatí plně věnovat našim pacientům,“  
zdůrazňuje ředitel.  
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Budeme postupovat podle 
jarního scénáře, říká ředitel
Počty nakažených koronavirem v celé České republice i na celém světě postupně narůstají a někteří odborníci 
tvrdí, že se blíží druhá pandemická vlna. O tom, jak je na to připravena Fakultní nemocnice Plzeň, hovořil její ředitel 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Jak je FN Plzeň připravena na případný větší nápor 
pacientů?
Každý den se počet hospitalizovaných liší, 
koncem srpna bylo v průměru denně 7 pa-
cientů, kteří leží na infekční nebo plicní klini-
ce. V současnosti, oproti jaru, je jejich stav 
méně vážný. Pokud budou počty pacientů 
narůstat, budeme postupovat podle jarního 
„scénáře“, tzn., že začneme postupně oteví-
rat jednotlivá oddělení v pavilonu 22. Nechci 
předbíhat, ale je důležité, že covidové jaro 
nás vyškolilo a jednotlivé kroky, jak postupo-
vat, jsou zaznamenané a hlavně prověřené. 
Máte dostatečné zásoby ochranných prostředků 
a desinfekce?
Ano, počty roušek, respirátorů a desinfek-
ce máme dostatečné. Zásoby jsou stále 
doplňovány a dodávky s  těmito produkty 
chodí plynule. V  zásobovacích skladech 
máme skoro 2 miliony operačních roušek 
a respirátory jsou v řádu statisíců. Důležité 
jsou i výtěrové sety – desetitisíce, overaly 
– skoro 100 tisíc. Desinfekce je připravena 
v objemu 20 tisíc litrů. V těchto dnech pře-
dáváme zaměstnancům v přímé péči osob-
ní respirátory, tzv. polomasky, se sadou 
filtrů a s trvanlivostí daného respirátoru až 
1 rok. V  tomto případě budou zdravotníci 
mít každý svůj vlastní respirátor a zároveň 
i povinnost se o tuto pomůcku řádně starat 
dle doporučených postupů. 
Jakými dalšími způsoby chráníte své zaměstnan-
ce?
V  posledních dnech mají všichni zaměst-
nanci, pokud přijedou z vytipovaných zemí, 
povinnost nechat sebe a své rodinné pří-
slušníky, kteří s  nimi cestovali, otestovat, 
a  testování je bezplatné. Je to určitý bo-
nus. Pro celou nemocnici je zcela zásadní 
zdravý personál a  já jsem přesvědčen, že 
naši zdravotníci jsou vzdělaní lidé, kteří si 
uvědomují možné souvislosti a jistě v rám-
ci své ochrany nic nezanedbají. Dalším bo-
nusem pro zaměstnance byla možnost ne-
chat se otestovat na protilátky na covid-19 
a zároveň i na hladinu vitamínu D.
Pojďme k testování. Kolik v současnosti provádíte 
odběrů a jaká je maximální kapacita odběrového 
místa?
V areálu bývalé vojenské nemocnice jsme 
zprovoznili nové prostory pro odběry. Kro-

mě velkého stanu pro motorizované klienty 
máme ze starých prostor dopravního od-
dělení zrekonstruované kapacity pro při-
cházející pacienty. Součástí je i  nový pla-
tební terminál, tzn., že zájemce o testování 
již nechodí do pavilonu 22 a následně do 
odběrového stanu přes celý borský areál, 
ale vše se odehrává na jednom místě. Je 
důležité i  z  hygienických důvodů, že se 
klienti nepohybují po celém areálu. Den-
ně provádíme cca 150 odběrů a  kapaci-
ty jsou nastavené až na 1000 testů den- 
ně.
Pokud si občan chce pro jistotu nechat udělat test, 
jak má postupovat?
Pokud nemá indikaci od praktického lé-
kaře nebo Krajské hygienické stanice, na 
webových stránkách FN je velká „dlaž-
dice“ KORONAVIRUS, kde jsou veškeré 
potřebné informace. Prvním krokem je 
vyplnění elektronického formuláře, dále je 
třeba se objednat na volné datum a  ná-
sledně přijít v daný den do FN Bory, bý-
valé vojenské nemocnice. Vyšetření kli-
ent zaplatí kartou u platebního terminálu 
a následně je mu proveden odběr.

A jaké jsou další novinky v rámci péče o  pacienty? 
Ministerstvo zdravotnictví do FN Plzeň doda-
lo 5 termokamer, které byly umístěny na am-
bulancích Plicní kliniky, Gynekologicko-po-
rodnické kliniky, ve vstupu do Onkologické 
a  radioterapeutické kliniky, Dětského hema-
to-onkologického oddělení a  na  Urgentním 
příjmu. Pacient prochází kolem termokamery, 
a pokud má teplotu vyšší než 37,5 stupně, je 
zastaven zdravotnickým pracovníkem. Dojde 
ke kontrolnímu měření teploty, pokud je tep-
lota opět vyšší, pacient je odveden do vyčle-
něného bezpečného prostoru v čekárně.
Od 1. září platí nové nařízení týkající se nošení rou-
šek. Jak je to ve FN? 
Nošení roušek ve fakultní nemocnici je povin-
né ve všech vnitřních prostorách v obou are-
álech. Apeluji na širokou veřejnost, aby toto 
nařízení dodržovala, rouškami se chráníme 
navzájem. Vzpomeňme si na jarní vlnu. Naše 
země byla jedna z prvních, která roušky naří-
dila a přes prvotní rouškový nedostatek jsme 
všichni vše zvládli. Roušky určitě zachránily 
mnoho životů. Pokud někdo roušku zapome-
ne, máme k dispozici automaty s  rouškami 
a jinými potřebnými prostředky.
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Fakultní nemocnice v  Plzni v  souvislosti 
s  epidemií covidu-19 vynaložila velký objem 
finančních prostředků. Nejvyšší položkou 
v  nákladech byly odměny pro zaměstnance, 
více peněz vynaložila i  na ochranné pomůc-
ky. Vyšší výdaje pokračují, nemocnice znovu 
otevřela mobilní odběrové místo pro testování 
a chystá se na případnou další vlnu koronaviru 
na podzim. „Naši ekonomové spočítali ztráty 
za období březen až červen 2020 na cirka  
500 milionů. Díky schválení, v současnosti 
platné, kompenzační vyhlášky je stabilita 
provozu  FN Plzeň zajištěna,“ uvedl ředitel FN 
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 

Ekonomický náměstek nemocnice Ing. 
Viktor Wendler vyčíslil náklady na protie-
pidemická opatření na zhruba 40 milionů 
korun. Nemocnice z  důvodu utlumeného 
provozu nevykázala určité přímo hrazené 
výkony, a proto vykazuje ztrátu v řádu při-
bližně 20 milionů korun. „Další přímou ztrá-

tou jsou platby cizinců a samoplátců, nižší 
zisky nemocniční lékárny o 2 miliony korun 
a o 800 tisíc jsou vykázány nižší výnosy za 
parkování,“ vyčíslil náměstek.

Vyšší výdaje si vyžádaly úklidové práce, 
jejichž objem musel být v období pandemie 
navýšen. Vzrostly i náklady na vnitřní sanitní 
přepravu pacientů, a to o 1,5 milionu korun, 
vysoké byly také ceny ochranných pomůcek. 
Jejich vyšší spotřeba zapříčinila výdaje ve výši 
10 milionů korun a investice do přístrojového 
vybavení, které potřebovali pacienti s  covi-
dem, jako jsou například ventilátory či ultra-
mobilní sonografy, přesáhly 6 milionů korun.

„Největší výdajovou položkou prvního polo-
letí byly covidové odměny. Celkem 73 milionů 
korun, což je částka včetně odvodů zaměst-
navatele, bylo vyplaceno ve dvou vlnách s nej-
lepším vědomím spravedlivého rozdělení. Naši 
zaměstnanci odvedli obrovský kus práce a od-
měny si rozhodně zasloužili,“ zdůraznil ředitel.

Covid stál nemocnici
mnoho milionů

Zajímavá čísla jarního 
pandemického období:
 
•  445 - počet hospitalizovaných paci-

entů s podezřením na  covid-19
•  70 - počet hospitalizovaných pacien-
tů s prokázaným covid-19

•  66 let - průměrný věk hospitalizova-
ného pacienta

• 22 pacientů bylo starších  80 let
• 87 % pacientů  bylo starších 50 let
•  16 dnů - průměr hospitalizace pozi-

tivního pacienta
• 14 669 provedených odběrů 
•  10 879 přijatých telefonních hovorů 

od veřejnosti s  dotazy na covid-19 
na  Klinice infekčních nemocí a ces-
tovní medicíny
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Poznejte je zblízka
„V mládí jsem o práci ve zdravotnictví neuvažoval, trpěl jsem syndromem bílého pláště,“ usmívá se vrchní 
radiologický asistent Mgr. Bc. Karel Mařík z Kliniky zobrazovacích metod.

Čím jste chtěl být?
Chtěl jsem dělat řezníka nebo kuchaře, 
dodnes mě baví vařit. Rodiče ale měli jiné 
představy, a tak jsem putoval na rokycan-
ské gymnázium. Odmaturoval jsem v roce 
1986. Tehdy jsem byl vlasatý metalista, 
a vůbec nevěděl, co bych chtěl dělat. Je-
nom jsem věděl, že ještě nechci na vojnu. 
Objevila se možnost pomaturitního studia 
na střední zdravotnické škole, proto jsem 
šel na zkoušky a vzali mě. 
A zjistil jste, že práce ve zdravotnictví je pro Vás 
to pravé?
Postupně. Začátky byly strašné, měl jsem 
syndrom bílého pláště a zjistil jsem, že mi 
vůbec nedělá dobře krev. 
Jak se to projevovalo?
Vzpomínám si na svou první konfrontaci 
s pacientem, kterého přivezli se zlomenou 
nohou, měl ji úplně vyvrácenou. Když jsem 
to viděl, omdlel jsem a probral se s hadrem 
na čele asi na sesterně. Ale postupně jsem 
si zvykal, až tyhle pocity odezněly.
Takže už Vás nic nerozhodí?
Nyní už neomdlévám, ale pořád mi vadí, 
když vidím trpět lidi s vážnými úrazy nebo 
onkologickými nemocemi. Na to se úplně 
zvyknout nedá. 
Jak jste se vlastně ocitl ve fakultní nemocnici?
Během studií jsem se sem dostal na praxi 
a nadchla mě nukleární medicína. A když 
jsem se vrátil v roce 1990 z vojny, tehdej-
ší primář mi nabídl, abych sem nastoupil. 
Při práci jsem si dodělal atestaci v nukle-

Bleskový rozhovor
(co preferujete)

moře/hory – hory

pivo/víno – slivovice

léto/zima – pozdní sychravý podzim

kino/divadlo – rockový klub

maso/dort – obojí ve správném  

pořadí a míře

ární medicíně a  další potřebné vzdělání 
v Národním centru ošetřovatelství a nelé-
kařských zdravotnických oborů v Brně, na 
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovi-
cích. A magisterské studium jsem absolvo-
val na Univerzitě Karlově v Praze.
Slyšela jsem ale o Vás, že jste na určitou dobu 
odešel a  pracoval v  těžkém průmyslu. Co Vás 
k tomu vedlo?
V roce 1991 jsem se oženil, za rok se mi naro-
dil první syn a o šest let později druhý. A když 
byla manželka, která pracuje jako porodní 
asistentka, na mateřské dovolené, potřebo-
vali jsme víc peněz. Tak jsem šel pracovat 
jako ocelář do železáren v Hrádku u Roky-
can. Do nemocnice jsem se vrátil v roce 2000 
a od té doby jsem se odsud nehnul. 

Potatili se Vaši synové?
Mladší medicínu studuje. Starší učí jazyky 
na soukromé škole v Praze. Dělají mi vel-
kou radost. Jsou to mí největší dárci ener-
gie, každá chvíle s  nimi mě neuvěřitelně 
nabíjí. 
Máte rád metal? Čemu všemu se věnujete ve 
volném čase?
Metalovou muziku poslouchám moc rád, ale 
také miluji ticho a klid. Toulám se rád po le-
sích a horách a nejraději sám. Dvakrát nebo 
třikrát týdně také trénuji thai box. A baví mě 
chytat ryby na přívlač a muškařit. A taky moc 
rád čtu. Třeba Kafku, Bukowského, Muraka-
miho nebo Ginsberga. Ve svých zálibách 
jsem trochu jako Jekyll a Hyde.
Chytáte ryby v Česku a nebo vyrážíte za hranice?
Doma, ale v  partě vyrážíme na ryby do 
Švédska, Bosny nebo Irska. To je pro lov 
ryb úžasná země. Letos jsme chtěli jet do 
Bosny, ale překazil nám to covid. Ale mož-
ná to ještě letos v říjnu vyjde. Ale když ne, 
nejkrásnější revíry a místa pro rybaření i vý-
lety jsou stejně v České republice. Jen je 
třeba je najít.
Co nejraději chytáte a  jaký je Váš největší úlo-
vek?
Mou srdeční záležitostí je lov pstruhů, can- 
dátů a  okounů. Největším úlovkem je asi 
4,5  kilogramový pstruh, kterého jsem zdo-
lal na Ohři u Karlových Varů.

Covid stál nemocnici
mnoho milionů
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Zaznamenalo Vaše 
transplantační cen- 
trum nárůst u trans- 
plantací ledvin mezi 
lety 2018 a  2019?  
Pro region zá-

padních Čech, což je Plzeňský a Karlovarský 
kraj se zhruba 870 tisíci obyvateli, jsme za-
znamenali mírný nárůst transplantací z 33 na 
35. Z toho bylo 31 od zemřelého a 4 od žijí-
cího dárce.  Významný počet byl „preemp-
tivních“ transplantací (10/35), kde nemocný 
vůbec nemusel podstoupit dialyzační léčbu. 
Ve většině případů se preemptivní transplan-
tace podařila u  transplantace ze zemřelého 
dárce (8/10), nikoliv pouze ze žijícího dárce. 
Dlouhodobě je u  nás zastoupení preemp-
tivních transplantací cca 20 procent, což 
je z  evropského pohledu vysoká hodnota.  
Aktuálních 30 procent je mimořádný úspěch 
daný kombinací včasného zařazování do 
čekací listiny a  krátké doby čekání na 
transplantaci v plzeňském transplantačním 
centru.  
Přibývá na čekací listině pacientů, kteří potře-
bují transplantaci?
Počet nově zaregistrovaných pacientů se 
mírně zvýšil. 45 jich bylo v roce 2018, 52 v ro- 
ce 2019. Velká většina z nich je již po 
transplantaci, na čekací listině díky tomu zů-
stává jen menšina pacientů, což je pro ne-
mocné ideální. Kratší doba čekání je spojena 
s  lepšími výsledky transplantací. Dramatická 
změna v počtu zařazených není reálná vzhle-
dem k tomu, že již v předchozím období byla 
zjevná velká snaha lékařů dialyzačních stře-
disek v regionu zařazovat pacienty na čekací 
listinu.
Kolik procent pacientů z dialyzačních středisek 
je zařazováno na čekací listiny ve vašem regi-
onu? 
Cílem VZP bylo zvýšit jejich podíl o 30 pro-
cent.
Daří se to?
Samotný nahodilý průřez čekací listinou při 
krátké době čekání není v  tomto případě 

Transplantační centrum 
je mimořádně úspěšné

Plzeňské transplantační centrum provádí transplantace ledvin od zemřelých i žijících dárců. 
Jako první centrum v České republice zavedlo transplantace od dárců s nebijícím srdcem. 
Přestože výsledky transplantací od zemřelých dárců jsou velmi dobré, kvalita ledviny  
od žijícího dárce je lepší a po transplantaci funguje delší dobu. O této problematice hovořil 
prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D., vedoucí nefrologie I. interní kliniky a zástupce přednosty 
transplantačního centra, LF UK a FN Plzeň.

validní. Přesný údaj ukazující procento pa-
cientů, kteří vstupují do programu náhrady 
funkce ledvin a jsou zařazeni na čekací lis-
tinu a posléze transplantováni (po zaháje-
ní dialýzy nebo preemptivně bez dialýzy), 
není v  ČR ani souhrnně pro dialýzy z  na-
šeho regionu dostupný. Přesná data máme 
z  našeho dialyzačního střediska I. interní 
kliniky FN Plzeň. V období let 2015 – 2017 
bylo takových pacientů 31 procent. Lze 
předpokládat obdobná data od ostatních 

středisek v  našem regionu. Je nutné ale 
zohlednit některá střediska s úzkou vazbou 
na léčebny dlouhodobě nemocných, které 
léčí právě tyto velmi komplikované paci-
enty nevhodné k transplantaci a nemohou 
dosahovat srovnatelných počtů zařazení 
na čekací listinu.
Jak dlouhá je u Vás čekací doba na operaci? 
Čekací doba je velmi krátká, 3 měsíce 
od aktivního zařazení na čekací listinu na 
transplantaci ledviny od zemřelého dárce.
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„Od 16. března 
do konce května 
jsme jich udělali 
celkem 88. Avšak 
za červen jich by- 
lo už 100,“ vy-
čísluje zástupce 
přednosty a  pri-
mář Gynekolo-
gicko-porodnic-

ké kliniky docent MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.  
Obavy lékařů, že ženy budou mít obavy ope-
race  podstoupit i  po odeznění pandemie, 
se tak nenaplnily. „Naše klientky pochopily, 
že odkládání výkonů není pro ně přínosné. 
Měly skvělou disciplínu, dodržovaly termíny 
a ochotně se přizpůsobovaly změnám termí-
nů, abychom vše zvládli. Zaslouží si za takový 
přístup velký obdiv a poděkování,“ zdůrazňu-
je docent Vladimír Kališ, expert na laparosko-
pie.  Dodává, že často pacientky děkují svým 
lékařům, ale tentokrát zaslouží poděkování 
samy. 

ReKORDNí POČeT LAPAROSKOPIí
Dodává, že v  letošním roce už překonali 
průměrná čísla laparoskopických operací 
z loňského roku. „Loni jsme jich udělali cel-

Pacientky se na gynekologickou 
kliniku vrátily, patří jim dík

„Pandemie koronaviru zastavila na Gynekologicko-porodnické klinice všechny 
laparoskopické operce, kromě akutních a především onkogynekologických zákroků“, 
říká zástupce přednosty doc. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.

CO LAPAROSKOPIe UMOžňUJe
A JAK Se PROVáDí
Umožňuje provedení přesné diagnosti-
ky, které vyplývá z přímého optického 
zobrazení orgánů dutiny břišní a  ze-
jména ženských pohlavních orgánů 
v malé pánvi (děloha, vejcovody, vaječ-
níky, pobřišnice) a současné provedení 
operační léčby zjištěných chorobných 
stavů. Laparoskopická operace se pro-
vádí bez nutnosti otevření břišní dutiny 
klasickým chirurgickým řezem (přístup 
do břišní dutiny je získán zavedením 
optického systému cca 10 mm řezem 
v pupeční jizvě a 2-3 pomocných 5mm 
vpichů v podbřišku sloužících k zave-
dení operačních nástrojů). Není tedy 
výrazně porušena integrita břišní stěny  
a  jsou vyloučeny možné komplikace, 
jako zánět jizvy, kýla v  jizvě, boles-
ti v  jizvě a kosmetické porušení břišní  
stěny.

paroskopické výkony mají proti klasickým 
operacím obrovské výhody. „Kratší hospi- 
talizaci, rychlejší rekonvalescenci, men- 
ší procento komplikací, zkrácení operační-
ho času, ale hlavně menší bolestivost pro 
pacientku,“ připomíná některé z výhod do-
cent Vladimír Kališ.

VěKOVá OMeZeNí NeJSOU
Klinika má s  laparoskopickými operacemi 
dlouholeté zkušenosti. Objednává na ně 
nejčastěji pacientky s chronickou pánevní 
bolestí, neplodností, stavu po gynekolo-
gických zánětech, s endometriózou, s cy-
stami na vaječnících, s děložními myomy či 
k odstranění dělohy z důvodu nadměrného 
krvácení. Věnuje se i  pacientkám s  poru-
chou statiky dna pánevního a  některým 
onkologickým onemocněním. „Laparosko-
pie je také v mnoha případech možná při 
řešení úniku moči píštělí – komunikaci mezi   
mezi močovým měchýřem a  pochvou,“ 
uvádí docent Vladimír Kališ. Připomíná, že 
laparoskopické výkony jsou vhodné i  pro 
větší děti. „Věk je jen jedno z mnoha vstup-
ních kritérií. Standardně u nás operujeme 
dívky od dvanácti let, “ říká docent Vladimír 
Kališ.

kem 828, což je zhruba 70 takových výko-
nů za měsíc. A v letošním roce je to i přes 
pandemii průměrně 95 laparoskopií za mě-
síc,“ říká docent Vladimír Kališ s tím, že la-
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Jak dlouho jste v aktivních vojenských zálohách 
a co vás k tomu inspirovalo?
V aktivních zálohách jsem velmi krátce. Zá-
kladní kurz jsem absolvovala v letošním roce. 
Inspirace? Spíš bych to nazvala motivace. 
Po absolvování několika kurzů zaměřených 
na přežití, první pomoc a kurzů zvládání kri-
tických situací jsem se rozhodla je zužitkovat 
a jít novým směrem. 
Co to vlastně obnáší, musíte být v  pohotovosti 
nebo se každý rok zúčastňovat cvičení?
Být tzv. záložákem znamená projít základní 
přípravou, která končí přezkoušením z fyzic-
kých testů, praktické zkoušky z manipulace 

se zbraní a teoretické zkoušky, která obsa-
huje znalosti práva, první pomoci, ale pro-
věří vás i ze znalostí ženijní přípravy, taktiky 
a  hlavně  z  topografie. Následně se každý 
rok, alespoň 1x, účastníme vojenského cvi-
čení v době trvání minimálně 10 dní. Cvičení 
někdy probíhají i ve spolupráci s IZS. 
Do kolika let se člověk může přihlásit do aktivních 
záloh a co proto musí podstoupit?
Může se přihlásit každý občan ČR, který do-
sáhl 18 let, ale ještě nepřesáhl 60 let. Dalšími 
podmínkami jsou jeho zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost. Zájemce musí absol-
vovat Kurz základní přípravy AZ  organizo-

Rodiče si ťukali na čelo 
Bc. Ivana Cardová pracuje jako technicko-hospodářská pracovnice na Onkologické a radioterapeutické klinice. 
Přihlásila se do aktivních vojenských záloh a prošla tvrdým výcvikem. Je také nadšenou fanynkou plzeňských 
indiánů HC Škoda Plzeň.

vaný Velitelstvím výcviku - Vojenskou aka-
demií ve Vyškově. Netýká se to bývalých 
vojáků z  povolání, absolventů vojenské 
základní či náhradní služby. V průběhu zá-
kladní přípravy musí každý získat nejen po-
třebné vědomosti, dovednosti a návyky, ale 
také přesvědčení a vůli splnit i nejnáročnější 
úkoly. Vyzdvihla bych hlavně psychickou 
odolnost, tělo si zvyklo hned, ale s hlavou 
to bylo horší.
Jaké je tam zastoupení žen?
To úplně nevím. Ale po zkušenosti ze zá-
kladní přípravy vím, že se holky vůbec nene-
chají zahanbit.  
Pouštějí vás z práce na aktivity s aktivní zálohou 
spojené?
Zaměstnavatel jako takový – při obdrže-
ní povolávacího rozkazu – má povinnost 
uvolnit zaměstnance na výcvik. Z vyprávění 
vím, že někdy to bývá problém, ale FN jako 
zaměstnavatel mi vyšel vstříc a  já se moh-
la zúčastnit základní vojenské přípravy bez 
přerušení.  
Co vám působení v aktivní záloze dává?
Pocit toho, že v případě potřeby, a tím zrov-
na nemyslím bojového nasazení, jsme zde 
a jsme připraveni pomoci v mnoha směrech. 
Nejen v případě povodní, ale i v jiných výji-
mečných událostech jsme tu.
A co na ně říká vaše rodina a známí?
Rodiče si zaťukali na čelo a mysleli, že vě-
tou – ve svém věku už bys mohla mít rozum 
– něco zachrání, ale nepovedlo se. Dcera je 
blázen do různých aktivit od mala. Má vidi-
nu, že bude pracovat jako forenzní analytik 
nebo detektiv, tak ta mě podporovala velmi. 
Zpětně si myslím, že měla radost, že budu 
pár dnů pryč.
Jak se udržujete ve fyzické kondici?
Snažím se o  pravidelný pohyb. Běh mě 
nebaví, tomu se vyhýbám, co to jde, ale 
díky armádě jsem objevila sport s názvem 
crossfit a  trenéři z Getup gymu v Plzni mě 
utvrdili v tom, že crossfit není jen sport, ale 
životní styl, který mě moc baví.
Máte čas ještě na jiné koníčky?
Ráda se svezu na wakeboardu, kole, s ma-
lou koukáme teleskopem na hvězdy, i když 
nevíme, jak se všechny jmenují. Ráda kou-
kám na dokumenty. Poslouchám filmovou 
muziku, i když si má dcera při poslechu za-
cpává uši. Prostě jen se snažím, aby můj 
život byl mým koníčkem a vstup do aktiv-
ních záloh byl krok správným směrem...Ivana Cardová v civilu a jako fanynka indiánů s dcerou.
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mil ho v říjnu 2011, bohužel se realizace už 
nedožil, protože zhruba za rok zemřel.  „Je 
těžké odhadovat, kdy začne stavba sloužit 
pacientům, ale bylo by skvělé, kdyby to bylo 
za dva roky,“ uvedl primář Hemato-onko-
logického oddělení FN v Plzni MUDr. Pavel 
Jindra, Ph.D.

DLOUHé ČeKáNí
Projekt čekal na povolení zhruba sedm let, 
protože bylo třeba odsouhlasit výjimku, kte-
rá by výjimečnou stavbu povolila. A tu vláda 
schválila letos v  červenci. Zabývat se tím 
musela, protože se bude stavět na střeše 
osmipatrové státní instituce a  financovat ji 
bude soukromý subjekt – obecně prospěš-
ná společnost Český národní registr dárců 
dřeně. A  z  90 procent přitom bude sloužit 
fakultní nemocnici. Jednou z podmínek bylo 
i převedení části státního pozemku do spo-
luvlastnictví registru. „Měnily se vlády, přišel 
koronavirus, také panoval strach, že když stát 
něco prodá, tak se to vytuneluje. To je ži-
vot, ale jsem rád, že můžeme začít, protože 
pro pacienty plzeňské fakultní nemocnice 
to bude znamenat větší komfort při léčbě 
hemato-onkologických nemocí,“ zdůraznil 
primář.

OBLáČeK ZAPLATí ReGISTR
Celý projekt se uhradí z  peněz, jejichž vět-
ší část poskytli dárci, zbytek vydělal registr 
dárců dřeně tím, že poskytuje kostní dřeň 
nemocným z celého světa. „Musíme ale pro-
jekt zrevidovat, protože je z roku 2011.  Za tu 
dobu se všechno změnilo, medicína postou-
pila kupředu. A i průběh stavby se bude mu-
set přizpůsobit novým dispozicím ve fakultní 
nemocnici. Například výškové jeřáby měly 

Obláček nad Plzní podle evy Jiřičné 
zanese Plzeň mezi světová místa

Prof. Ing. Arch. eva Jiřičná, CBe
Je česká architektka a designérka. Má 
dva architektonické ateliéry – v Londý-
ně a AI Design v Praze.

Vystudovala architekturu na ČVUT 
v Praze. Od roku 1967 pracovala v praž-
ském Ústavu bytové a oděvní kultury. 

V létě 1968 odjela na stáž do Londý-
na, ale československé úřady jí zabránily 
v návratu po okupaci v srpnu 1968. 

Nastoupila v Ateliéru Louis de Soisson, 
kde projektovala přístav v Brightonu. Pak 
začala spolupracovat se známým archi-
tektem Richardem Rogersem. 

Proslavila se velmi odvážnými a funkč-
ními návrhy, pracovala pro pojišťovnu 
Lloyd nebo lorda Rothschilda.

Její designérské prodejny jsou na pres-
tižních ulicích Londýna či New Yorku.

Navrhla autobusové nádraží Canada 
Water v Londýně nebo rozšíření knihov-
ny v Leicesteru. 

V Plzeňském kraji vybudovala propo-
jení jezuitské koleje a jezuitského kostela 
u náměstí v Klatovech

Od britské královny dostala Řád brit-
ského impéria a  získala i  řadu dalších 
prestižních ocenění.

Pro její stavby je charakteristické po-
užití skla a betonu, je známá také díky 
návrhům skleněných schodů.

S využitím Wikipedie

MUDr. Vladimír Koza
Byl to lékař, specializací hematoonko-
log, který v roce 1991 založil program 
transplantací kostní dřeně ve FN Pl-
zeň, tehdy jako 2. nemocnici v Česko-
slovensku. Inicioval založení Nadace 
pro transplantaci kostní dřeně a  ná-
sledně Českého národního registru 
dárců dřeně. 

Vystudoval gymnázium a pak v roce 
1979 medicínu na Lékařské fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze. 

Poté nastoupil do hematologické la-
boratoře v Plzni. V roce 1986 přešel na 
interní kliniku Lochotín, kde začal praco-
vat na úseku hematologie, kde se také 
stal v roce 1988 vedoucím lékařem. Od 
roku 1994 byl primářem samostatného 
hematologicko-onkologického oddělení 
FN Plzeň

V plzeňské fakultní nemocnici v roce 
1993 provedl první transplantaci kostní 
dřeně českému pacientovi od nepříbuz-
ného dárce z ČR

Dne 28. října 2012 získal za svou práci 
in memoriam medaili Za zásluhy.

S využitím Wikipedie

stát na místě, kde je dnes nová psychiatrická 
klinika a heliport,“ upozornil primář. „Spolu-
práce s fakultní nemocnicí je příkladná a bez-
problémová, nicméně stavět se bude za pl-
ného provozu a  to samozřejmě může přinést 
řadu komplikací. Navíc budova je z roku 1980 
a může se vyskytnout jakýkoli problém,“ do-
dal primář. 

ZAČALO TO e-MAILeM 
MUDr. Vladimír Koza poslal světoznámé ar-
chitektce e-mail, zda by pro něj chtěla udělat 
malý obláček nad nemocnicí. Přál si, jak kdysi 
uvedla Eva Jiřičná, aby pacienti i jejich blízcí 
trávili čas v krásném prostředí. Navrhla kom-
plex, v  němž budou soustředěny všechny 
ambulance a ordinace, stacionář k dennímu 
podávání chemoterapie, separátory, labora-
toře a kanceláře registru i Nadace, ale také 
přednáškový sál. Do Plzně se osobně chystá, 
aby celý projekt doladila.

Takzvaný Obláček snů nad Plzní vznikne na 
osmipatrové budově ve Fakultní nemocnici 
v Plzni na Lochotíně. Nové prostory ze skla 
a kovu budou ve dvoupodlažním objektu pří-
mo nad hemato-onkologickým oddělením. 
Vybudovány budou podle návrhu světozná-
mé architektky Evy Jiřičné, kterou oslovil 
někdejší primář hemato-onkologie MUDr. 
Vladimír Koza. Celý projekt vymyslel a ozná-

Zdroj: Český národní registr dárců dřeně o.p.s.
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Covid je v součas-
nosti podle statis-
tik v České repub-
lice na vzestupu. 
Pociťujete to i  na 
vaší klinice?
Aktuální počty in-
fikovaných i  hos-
pitalizovaných se 
po období uvol-

nění protiepidemických opatření skutečně 
navyšují. Nikoli však plošně, ale ohniskově. 
V  ČR je v  současné době několik oblastí, 
v  nichž je registrován zvýšený výskyt one-
mocnění. Tradičně je to Praha, Severomo-
ravský kraj, ale i v Plzeňském kraji se objevují 
některé lokality s novými případy.
Pokud ano, co to pro vaši kliniku znamená?
Po několikatýdenním „klidovém“ obdo-
bí opět přicházejí nově potvrzení pacienti 

Na infekční klinice se starali i o těhotnou 
ženu s podezřením na covid

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň byla v boji s koronavirem v první 
linii. V současnosti se připravuje na druhou vlnu pandemie. Pohovořil o tom přednosta 
kliniky docent MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 

(nyní jich hospitalizujeme 8), ale také osoby, 
u nichž bylo vysloveno podezření na CO-
VID-19, kdy naším úkolem je co nejrychleji 
nákazu prokázat či vyloučit. Dalším úkolem 
našeho pracoviště je provádění odběrů 
u osob s podezřením na COVID-19, u ces-
tovatelů do zemí, kde je to vyžadováno, ale 
také u samoplátců. Těchto odběrů se v od-
běrovém místě provede na 120 každý den. 
Dle požadavků vlády však do konce srpna 
musí být odběrová místa ve FN Plzeň při-
pravena tak, aby zvládla odebrat a dopravit 
ke zpracování až 1000 výtěrů denně. Naše 
klinika dále plní úkoly konzultačního a refe-
renčního pracoviště a je součástí krizového 
štábu.
Jaká u vás panují opatření?
Naši zaměstnanci jsou primárně zvyklí pra-
covat v  prostředí se zvýšeným výskytem 
původců infekčních onemocnění, z  nichž 

některá mohou být velmi závažná až smrtel-
ná. Používání osobních ochranných pomů-
cek, desinfekce, izolace pacientů a barié- 
rová opatření jsou běžnou součástí našich 
pracovních postupů. Od března 2020 jsme 
si však museli postupně zvykat na přísnější 
protiepidemická opatření. Všechna infek-
tologická pracoviště v ČR postupně přešla 
na tzv. „covidový režim“. Často bylo nutné 
vyčlenit určené ambulance a  zajistit jejich 
speciální vybavení, zajistit úpravu a výbavu 
stávajících lůžkových stanic, rozšířit skla-
dovací prostory pro potřebu enormních zá-
sob osobních ochranných pomůcek a dal-
šího zdravotnického materiálu. Museli jsme 
se naučit obsluhovat některé nové přístroje 
jako např. analyzátor biochemických pa-
rametrů a  krevních plynů a  přístroj pro 
aplikaci vysokoprůtokové oxygenoterapie. 
Je potřeba zdůraznit, že FN Plzeň byla od 
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Kolik pacientů s covidem už prošlo vaší klinikou 
a kolik se jich u vás léčí v současnosti?
Od počátku epidemie v  březnu 2020 do-
sud bylo na našem pracovišti hospitali-
zováno více než 70 osob s  prokázaným 
onemocněním covid-19 a  nejméně stejný 
počet osob s podezřením na toto onemoc-
nění, které však bylo dalšími testy vylou-
čeno. Někteří nemocní vyžadovali i násled-
nou hospitalizaci na některé ze tří JIP, které 
byly pro tuto potřebu vyčleněny.
Podařilo se je vyléčit všechny a lze říci, jaká je 
průměrná doba pobytu těchto nemocných na 
klinice?
Všechny nemocné se nepodařilo vyléčit, 
jen na našem pracovišti k  dnešnímu dni 
zemřelo 14 pacientů, u  nichž byl, kromě 
různých dalších základních onemocnění, 
SARS-CoV-2 prokázán. Průměrná ošetřo-
vací doba, včetně pobytů na JIP, se pohy-
bovala kolem 16 dnů.  
S jakými potížemi přicházejí? 
Potíže, s nimiž jsou pacienti přijímáni na naše 
pracoviště, se neliší od těch všeobecně zná-
mých, jako je horečka, dráždivý kašel, duš-
nost, ztráta čichu a chuti, bolest hlavy, někdy 
i bolesti svalů, kloubů, celková slabost, úna-
va a výjimečně mají i průjem.  
Mají podobné příznaky nebo je případ od přípa-
du jiný? 
Přestože řada příznaků je společných, kaž-
dý pacient stůně individuálně, což je patrné 
i z laboratorních nálezů, výsledků zobrazo-
vacích metod i parametrů vitálních funkcí. 
Tíže klinických příznaků je významně ovliv-
něna i základními onemocněními a různými 
rizikovými faktory.
Převažují ženy či muži?
Mírně převažovali muži, dosud tvořili 57 % 
z celkového počtu hospitalizovaných s co-
vid-19.  
A do jakých věkových kategorií spadají?
Průměrný věk hospitalizovaných byl 66 let, 
osoby starší než 50 let se podílely v 87 %. 
Jen devět pacientů bylo mladších než 50 let. 
Byl nějaký případ z vašeho hlediska mimořádně 
zajímavý a proč?
Ano, pozorovali jsme např. velmi odlišné 
průběhy onemocnění, pokud se týká zá-
važnosti. Jednak velmi lehké, manifestující 
se např. jako angina, jednak velmi těžké 
s rychlým zhoršováním stavu zpravidla po 
týdnu trvání mírných obtíží, s  následnou 
potřebou inhalace vysokých koncentrací 
kyslíku. Někteří pacienti byli dokonce pře-
kládáni na JIP na umělou plicní ventilaci. 
Hospitalizovali jsme také jednu gravid-
ní ženu s  vysokou suspekcí na covid-19. 
U některých pacientů jsme pozorovali vel-
mi dlouhé vylučování SARS-CoV-2 (déle 
než jeden měsíc). V  současné době se 
intenzivně připravujeme na očekávanou 
„druhou vlnu“, dokončují se stavební úpra-
vy oddělení G, které bude mj. vybaveno 
také filtroventilačními jednotkami.

počátku epidemie připravena velmi dobře 
prostorově, personálně i materiálním a pří-
strojovým vybavením. Podařilo se rychle 
doplnit zásoby osobních ochranných po-
můcek, pořídit chybějící přístroje zejména 
pro potřeby intenzivní péče, a  tím velmi 
dobře zvládnout první vlnu covid-19. 
Jste zvyklí pracovat v ochranných pomůckách, 
ale změnil či zpřísnil to nějak covid?
Postupně jsme se začali chránit nejen 
běžnými chirurgickými ústenkami, ale pře-
šli jsme na respirátory třídy FFP2/FFP3, 
ochranné brýle či obličejové štíty, pokrýv-
ku hlavy, ochranné pláště, igelitové zástě-
ry, dvě vrstvy gumových rukavic a návleky 
na obuv. Pracovníci v  přímém kontaktu 
s osobami s prokázaným (ale i suspektním) 
onemocněním covid-19 mohou používat 
jednorázové ochranné obleky. Nově se nyní 
připravujeme na používání různých typů ob-
ličejových masek s  výměnnými filtry, které 
mají zajišťovat ještě vyšší stupeň ochrany. 

Člověk se  
v overalu cítil 
jako olejovka 
v krabičce,  
vzpomíná vrchní  
sestra
Oddělení Dlouhodobé intenzivní péče 
(DIP), které je součástí ARO FN Bory, 
poskytuje péči pacientům, u  kterých 
došlo ke stabilizaci stavu po kritickém 
onemocnění, ale ne k  obnově stabili-
zace všech životních funkcí. V  době 
coronavirové pandemie bylo  zařaze-
no mezi covidová pracoviště do druhé 
linie.

„Museli jsme přizpůsobit pracoviš-
tě k  příjmu pacientů nakažených covi-
dem-19. Vytvořit čistý filtr pro vstup na 
pracoviště s  dostatkem ochranných 
pomůcek. Dále špinavý filtr pro opuštění 
pracoviště s  dezinfekčními prostředky 
a  nádobami s  dezinfekcí na nakládání 
ochranných pomůcek k  opakovanému 
použití. Jednotlivé pokoje byly doplněny 
potřebným počtem přístrojů a pomůcek 
pro péči o pacienty v těžkém stavu. Ne-
dílnou součástí přípravy byla psychická 
podpora a informovanost zaměstnanců, 
postupy oblékání a  odkládání ochran-
ných prostředků,“ popisuje situaci Mgr. 
Jitka Kašparová, vrchní sestra ARO. 
Dodává, že na oddělení panovaly obavy, 
strach z neznámého, ale společnými si-
lami a vzájemnou podporou se  všichni 
se situací vyrovnali.

První pacient byl na oddělení přelo-
žen z plicní jednotky intenzivní péče 
27. 3. 2020. Celkem bylo na DIP hos-
pitalizováno v době pandemie 13 pa-
cientů, 10 z nich se postupně zotavilo 
a bylo předáno do domácího ošetření 
nebo k další hospitalizaci na jiná od-
dělení. Většina pacientů byla připoje-
na na umělou plicní ventilaci. U čtyř 
hospitalizovaných bylo třeba provést 
tracheostomii na lůžku. „Každoden-
ní ošetřovatelská péče, na kterou 
jsme zvyklí, byla zhoršena nutností 
ochranných pomůcek. Po ranní hygi-
eně pacientů se člověk v overalu cítil 
jako olejovka v krabičce. A ještě když 
se zamlžily brýle, to pak byla paráda,“ 
říká vrchní sestra. Součástí práce při 
pandemii byla administrativa, přípra-
va léčiv, výživy, rehabilitace, dezin- 
fekce.

Odběrové místo 
má novou linku
Od 12.8.2020 je nově zřízena telefo-
nická infolinka odběrového místa Kli-
niky infekčních nemocí a cestovní me-
dicíny FN Plzeň. V pracovní dny pondělí 
až pátek od 8:00 do 14:00 hodin mohou 
zájemci na telefonním čísle 377 402 179 
získat doplňující informace o vyšetření 
covid-19.
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Na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Kar-
lovy proběhl v létě již posedmé dvoutýdenní 
vzdělávací kurz „Summer School of Expe-
rimental Surgery“ (SSES). Mezinárodní letní 
školu experimentální chirurgie se organizá-
torům podařilo uskutečnit, i  když přípravy 
letošního ročníku značně zkomplikovala ko-
ronavirová krize. Škola, která je jediná své-
ho druhu v ČR, probíhá v Biomedicínském 
centru LF UK. Je věnována demonstraci 
experimentální chirurgie na praktických pří-
kladech a letos se jí zúčastnilo 31 studentů  
z celkem 9 univerzit z 5 zemí, včetně České re- 
publiky.

„Koronavirová opatření zabránila příjezdu 
účastníků z hůře zasažených zemí, především 
z  třetího světa,“ uvedla Jitka Černohousová 
ze zahraničního oddělení plzeňské lékařské 
fakulty. Na letní školu se mohou hlásit studen-
ti medicíny od 3. ročníku výše, komunikačním 
jazykem je angličtina a  účastníci si náklady 
hradí. Zájem o školu je velký, většina frekven-
tantů byla i letos ze zahraničí, oproti minulým 
letům to ale byli pouze studenti z  Evropy: 
z Belgie, Francie, Řecka, Běloruska a Česka.

„V  souvislosti se snížením počtu zahra-
ničních účastníků jsme byli schopni při-
jmout 5 mediků z České republiky, kterým 

na účastnický poplatek přispěla z části Uni-
verzita Karlova a nemalým dílem se podí-
leli naši štědří sponzoři,“ upozornil vedoucí 
týmu letní školy doc. MUDr. Václav Liška, 
Ph.D., z  Chirurgické kliniky LF UK v  Plzni 
a FN Plzeň.

Koronavirová krize sice znemožnila účast 
prestižních zahraničních přednášejících, 
účastníci i  veřejnost však měli možnost po-
slechnout si přednášku excelentního vě-
deckého pracovníka v oblasti nádorové epi-
demiologie prof. Kariho Hemminkiho, který 
zastává na LF UK pozici ERA Chair.

Letní škola je věnována demonstraci ex-
perimentální chirurgie na praktických pří-
kladech. Jejím specifikem je práce formou 
workshopu na prasatech domácích, která 
slouží k  nácviku chirurgických technik po-
užívaných v humánní medicíně. Vyučuje se 
perioperační péče o zvířecí modely, experi-
mentální radiologie, vyhodnocování experi-
mentů (histologické, biochemické a statistic-
ké metody). I  letos ji už tradičně zakončilo 
slavnostní předávání diplomů v Obřadní síni 
plzeňské radnice. 

Letní školu koronavirus nezastavil

Protilátky proti viru SARS-CoV-2

Počet vyšetřených Počet pozitivních

1344 56 (4,2%)

Hladina vitaminu D

Těžký deficit
< 30 nmol/L

Nedostatek
30 – 50 nmol/L

Snížená hladina
50 – 75 nmol/L

Normální hladina
75 – 200 nmol/L

7 (0,5%) 129 (9,6%) 607 (45,2%) 601 (44,7%)

Celkem vyšetřeno 1344

Bez suplementace D vitaminem  = 1128

7 (0,6%) 129 (11,4%) 587 (52%) 405 (36%)

Celkem 1344 zaměstnanců otestovala FN 
Plzeň, zda mají v těle protilátky typu IgG 
proti viru SARS-CoV-2 a dostatek vitami- 
nu D, u nějž se předpokládá, že zvyšuje obra-
nyschopnost proti virovým infekcím včet-
ně onemocnění covid-19. „Výsledky studie 
prokázaly, že zhruba 4 % z testovaných 
má protilátky svědčící o  tom, že se setkali 
s  nákazou a  s  vysokou pravděpodobností 
mají určitou obranyschopnost proti infekci. 
Obdobně jsme vyšetřovali protilátky u  ne-
mocných, kteří se s onemocněním covid-19 
léčili ve Fakultní nemocnici Plzeň. U  nich se 
prokázala přítomnost protilátek ve 100 % 
a  tato pozitivita je prokazatelná i  v  době  
6 měsíců od vzniku infekce,“ říká primář 
Oddělení imunochemické diagnostiky prof. 
MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Dodává, že 
taková zjištění jsou příznivá a odborníci v ne-
mocnici je hodlají i nadále prověřovat. Také 
proto se mohou všichni zaměstnanci a jejich 
rodinní příslušníci měsíc po návratu ze zahra-
niční dovolené nechat bezplatně vyšetřit, zda 
mají protilátky proti covidu-19. Testování hla-
diny vitaminu D odhalilo u 7 lidí z celkového 
počtu 1344 vyšetřených kritický nedostatek 
a u 129 lidí závažný nedostatek vitaminu D. 

Přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2 
je prokazatelná do šesti měsíců

„Jeho normální hladinu měli lidé, kteří vita-
min D neužívali, ve 36 %. To je v souladu se 
statistikami v ČR i  Evropě,“ uvádí profesor. 
Považuje za potěšitelné, že 196 testovaných 
mělo normální hodnoty vitaminu D při jeho 
pravidelném užívání. „To je ukázkou, jak by to 
mělo v české populaci vypadat. U pacientů 
s covidem-19 pak zjišťujeme, že mají hladiny 

vitaminu D v řadě případů velmi nízké - pod 
30 nmol/L nebo dokonce zcela neměřitelné. 
Nabízí se tak myšlenka, že při onemocnění 
Covidem-19 dochází ke spotřebě vitaminu 
D a tím ke zhoršování onemocnění,“ upozor-
ňuje profesor. Sledování protilátek proti viru 
SARS-CoV-2 v souvislosti s hladinami vitami-
nu D se FN bude nadále věnovat.
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Jak vnímaly děti 
pandemii koronavi-
ru a s tím související 
bezpečnostní opat-
ření?
Nijak významně 
se to nelišilo od 
dospělé popula- 
ce, z  níž větši-
na byla zejména 

zpočátku hodně vyděšená. Špatně celou 
situaci zvládali zejména lidé, kteří k tomu už 
měli dispozice.

Děti se chovaly podobně. Negativní dů-
sledky pro ně měla skutečnost, že nemoh-
ly chodit do školy, kroužků a  setkávat se 
s kamarády. Bylo to těžké období i pro ro-
diče a v mnohých případech nastala eroze 
žádoucího režimu, který v rodinách obvyk-
le panuje. Například a především absence 
pravidelné docházky do školy.
U koho konkrétně se potíže projevily?
U  malých i  velkých, kteří už v  normální 
době před covidem trpěli různými fóbiemi, 
depresemi nebo obsedantně kompulzivní-
mi příznaky a dalšími problémy. Prostě ve 
velkém riziku byli takzvaně psychicky „na-
čatí“ lidé. Panoval jakýsi kolektivní strach 
a ten se do psychiky promítal, pro některé 
naše pacienty to byla příslovečná poslední 
kapka, aby se jim onemocnění vrátilo. Ně-
které jsme před koronavirovou dobou do-
stali klopotně do normálního stavu a museli 
jsme u nich opět zahájit léčbu a podstatně ji 
zintenzivnit. Ale, že by duševní nemoc pro-
pukla jen kvůli covidu, tak to ne.
Přibylo vám dětských pacientů?
Měli jsme jich zhruba stejně, jak v ambulanci, 
tak na lůžkovém oddělení. Ale je třeba říci, že 
nám v  té době, ale především u dospělých,  
odpadla určitá skupina pacientů. 
Kterých?
Těch, co chodí takzvaně po doktorech 
a  řeší tím hlavně nespokojenost se svým 
životem. Znají je lékaři všech odborností. 
Takže pozitivní bylo, že jsme měli čas na 
opravdu vážně  nemocné lidi.
A už se vám takoví pacienti vrátili?
Hned v červnu, jakmile opadla bezpečnost-
ní opatření. Ale je třeba také připomenout, 
že v  době pandemie nechodili kvůli oba-

vám z infekce nebo z obav, že lékaři na ně 
nebudou mít čas, vážně nemocní, kteří léč-
bu potřebovali, a tak ji bohužel zanedbali.
Vraťme se k  fungování dětské psychiatrie. Jak to 
vypadalo v době covidu na lůžkovém oddělení?
V podstatě stejně jako za normálního stavu. 
Měli jsme plno, ale děti nemohly mít kvůli 
bezpečnostním opatřením kontakt s  rodiči, 
nemohly chodit domů na propustky, což je 
traumatizovalo a léčbu mnohdy komplikova-
lo. Takže jsme hodně pečlivě zvažovali, zda je 
hospitalizace nevyhnutelná.
Takže je asi dobře, že ta nejpřísnější opatření skon-
čila?
Pokud by tato doba trvala podstatně delší 
dobu, mladá generace by mohla být pozna-
menaná erozí žádoucího režimu, o kterém 
jsem už mluvil. Vznikla by „poznamenaná 
generace“. Mohla by mít problém například 

s dodržováním pravidel, sebekázní a další-
mi postoji, které jsou nezbytné pro dobré 
fungování v  životě. Děti prostě potřebují 
docházet do školy
Máte nějakou radu, jak se v podobných situacích 
chovat a předejít tak nedobrému psychickému sta-
vu?
Věřím, že už nám nikdo nebude zakazovat, 
abychom se stýkali v  rodinách. Pro psy-
chickou pohodu je důležité, aby spolu lidé 
všech věkových kategorií v rodině komuni-
kovali, chodili spolu do přírody a měli spo-
lečné prožitky. Tím nikoho neohrožují, po-
kud nevyhledávají masově navštěvovaná 
místa. Naopak, sociální podporou v  úzké 
rodině posilují psychiku a tím i imunitní sys-
tém. Ten oslabují, pokud jsou v psychické 
nepohodě. Smutní a  depresivní lidé mají 
sníženou obranyschopnost.

Ve velkém riziku byli psychicky 
„načatí“ lidé, vysvětluje psychiatr 

Doba covidu poznamenala nejen dospělé, ale i děti. Zejména ty, které už před pandemií 
trpěly psychickými problémy. Podrobnosti o tom sdělil lékař Psychiatrické kliniky 
Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.
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Dovolenou si zaměstnanci užívali

MUDr. Václav ŠIMáNeK, Ph.D.
ředitel FN Plzeň

Letošní léto jsem trávil ve Fakultní nemocnici 
Plzeň přípravou na druhou vlnu koronavirové 
epidemie. Letní víkendy jsem trávil v  kruhu 
svých nejbližších a o jednom prodlouženém 
víkendu jsme se vydali  na sjíždění řeky Vlta-
vy na lodi Santa María. 

Bc. Aleš ČeRVINKA
vrchní sestra Kliniky pneumologie 
a ftizeologie

Letošní dovolenou jsem trávil v  krásném 
Plzeňském kraji. První týden jsem měl na 
prázdninách synovce, se kterým jsme pro-
cestovali plzeňskou zoo, Techmanii a  na-
vštívili jsme hrady a zámky Plzeňského kraje. 
Druhý týden jsem se věnoval přípravám na 
velkou rodinnou oslavu krásných třiatřicátin, 
která stála za to.  

Mgr. Soňa GALUŠKOVá
vrchní sestra I. interní kliniky

Letošní prázdniny a  dovolená byly pro 
všechny asi trochu zvláštní, jiné, než jsme 
byli zvyklí, a stejně i pro mě. Krátkou dovo-
lenou  jsem strávila v Čechách s rodinou. 
Věřím, že brzy budeme všichni mít mož-
nost vrátit se k cestování, vše dohnat a užít 
si dovolenou podle vlastních představ.

Mgr. et Mgr. Zlata KOžíŠKOVá
vrchní sestra Urologické kliniky

O  dovolené jsem nejvíce času trávila se 
svojí rodinou. Nevyhledávala jsem exotické 
kraje, ale poznávala jsem krásy naší země. 
Na toulkách přírodou nás často doprovázel 
čtyřnohý člen rodiny, kterému dcera říká: 
„Naše načechrané štěstíčko“.  

Mgr. Bc. Karel MAŘíK
vrchní radiologický asistent 
Kliniky zobrazovacích metod

Letošní prázdniny jsem trávil v zaměstnání.  
Pokud to covid dovolí, chystám se na do- 
volenou do Bosny, pojedeme s partou ka-
marádů chytat ryby. Ale realitou asi bude, 
že pojedeme až napřesrok.

Mgr. Dagmar PINKASOVá
vrchní sestra Kardiochirurgického 
oddělení

Původně jsme měli v plánu Paříž a Disney-
land. Ale nakonec jsme se synem strávili 
skvělý týden ve Špindlu. Poznávali jsme 
a užívali jsme si krásnou přírodu Krkonoš 
i s nezvykle téměř liduprázdnou Snežkou.

Letošní prázdniny a dovolené byly vzhledem k nákaze covid a bezpečnostním 
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Bc. Yvona HODANOVá
vrchní sestra kliniky anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny

Epidemie koronaviru narušila mnoha lidem 
plány na dovolenou. Důležité je nikam se 
nehnat,být spokojený a užít si pohodu 
a společné chvíle s rodinou. Já jsem letoš-
ní dovolenou strávila v  České republice - 
sportem, výlety, četbou a odpočinkem.

 

Mgr. Jitka HURTOVá
vrchní sestra Dermatovenerologické 
kliniky

Již 22. rokem jsem konec července strávila 
s přáteli na dětském táboře jako zdravotník 
a zástupce hlavního vedoucího tábora. V lese 
na břehu Lužnice jsem si užila přátele, děti, 
smích, relaxaci, sport, výlety, koupání. Ale 
i zodpovědnost, zvýšená hygienická opatře-
ní, starost a péči o účastníky tábora. Druhá 
část dovolené patřila toulání po krásných, 
lehce deštivých Krušných horách.

Mgr. Jitka KAŠPAROVá
vrchní sestra Anesteziologicko-
-resuscitačního oddělení

Letošní dovolenou jsme s manželem moc 
neplánovali. Vzhledem k situaci s korona-
virem jsme zahraniční dovolenou zavrhli 
a zůstali věrni Jižním Čechám, Lipnu, krás-
né přírodě  a jízdě na kole.

Bc. Marcela PRAYeROVá
vrchní sestra Kliniky infekčních 
nemocí a cestovní medicíny

Letošní dovolenou jsem s manželem a přáteli 
strávila v oblasti Tisá, v rodinném penzionu, 
který se nachází v krásné oblasti severních 
Čech. Toto místo umožnňuje plné sportovní, 
kulturní a relaxační vyžití. Večery jsme si často 
zpříjemnili gastronomickým zážitkem, dobrým 
pitím a výbornou náladou při zpěvu, za dopro-
vodu nadaných muzikantů. Povedlo se nám 
všem zrelaxovat a zapomenout na pracovní 
povinnosti. 

Mgr. Petra VáVROVá SIMLeROVá
vrchní sestra Kliniky ortopedie  
a traumatologie pohybového ústrojí

Letošní dovolenou jsem trávila na táboře pod 
Žlutickou přehradou, jezdím tam od 14 let. Do 
poslední chvíle jsme já a moji přátelé netuši-
li, zda tábor budeme organizovat vzhledem 
k  situaci s  covidem. Nakonec jsme místo  
2 týdnů připravili tábor na 8 dní. Hygiena měla 
spousty požadavků. Nesměli jsme do žádné 
civilizace. Týden v  přírodě pod stany a  bez 
elektriky byl super. Civilizace nám nechyběla 
a ohromně jsme si užívali hry i krásy přírody.

Bc. Ivana WITOVá   
vrchní sestra II. interní kliniky

Letošní dovolená byla jiná. Když jsme se sešli 
celá rodina  11. července 2020 u nás v Liti-
cích na zahradě, tak jsem si  poplakala. Jsme 
všichni zdravotníci, kteří se ocitli v první linii. 
Setkání bylo opravdu dojemné. Dovolenou 
jsem ukončila u nás na chatě v osadě My-
dlovary u Konstantinových Lázní. Tam jsem 
také pozvala  všechny staniční sestry z II. IK, 
abych jim poděkovala za práci v době pan-
demie koronaviru, a pořádně jsme to rozjely.

v Česku u vody, na horách i táborech
opatřením zcela jiné než předchozí. Jak a kde jste je trávila/trávil Vy?
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Půlka obličeje totálně „zničená“ sněhovou 
rolbou. I s takovým případem se vypořádali 
odborníci Stomatologické kliniky. „Byl to 
určitě jeden z těch obtížnějších výkonů. Ale 
naše případy jsou vesměs unikátní a čas-
to vyžadují individuální plán ošetření,“ říká 
zástupce přednosty a primář stomatologic-
ké kliniky MUDr. Daniel Hrušák, PhD. Mezi 
příčiny takto závažných poranění obličeje 
patří například pády na cirkulárku, zranění 
obličeje motorovou pilou nebo střelná po-
ranění. Lékaři také řeší vývojové deformity 
obličeje a čelistí, ale i množství kompliko-
vaných stavů při onkologických onemoc-
něních, například když nádor „destruuje“ 
části čelisti a obličeje. 

3D MODeLY 
Ke složitým stomatochirurgickým operacím 
lékaři stále častěji využívají modely obliče-
jového skeletu vytvořené 3D technologiemi. 
„První lebka byla ve světě takovými techno-
logiemi vytištěná před zhruba třiceti lety, ale 
tehdy bylo používání 3D technik krkolomné 
a finančně neskutečně náročné. U nás s 3D 
modely ve smyslu počátečního plánování 
operace pracujeme zhruba deset let. Tehdy 
trvalo i více než týden, než jsme měli model 
připravený a  sáhli na pacienta,“ vysvětluje 
primář. Vývoj však postupoval kupředu a od 
roku 2015 si potřebné 3D modely mohou již 
vytisknout sami a za „pár korun“. Základem 
jsou data z CT skenů, kdy si pomocí různých 

počítačových technik a programů lékaři mo-
hou virtuálně například zrcadlením zdravé 
strany vytvořit model, jak má poškozená část 
obličeje vypadat. Podle modelu si pak připraví 
vše potřebné (titanové dlahy, řezací šablony 
atd.), aby složitou operaci udělali co nejrych-
leji a s co nejlepším výsledkem pro pacienta. 
„Dnes již existují společnosti, které nám do-
dají speciální, individuálně navržené a lasero-
vými technologiemi vyrobené dlahy z  titanu 
na zakázku, které stačí jen vysterilizovat a po-
užít při operaci,“ popisuje primář.

KOSTI A LALOKY
Lékaři však také používají při komplikova-
ných rekonstrukčních výkonech části paci-

Stomatochirurgové si poradí 
i s pádem na cirkulárku
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entova těla. Lýtkovou kostí spolu s kožním 
lalokem dokáží nahradit například část če-
listi a tváře. „Právě v tom pomáhá 3D mode-
lování. Na jeho základě víme, jak uděláme 
resekci, naplánujeme přesně náhradu, při-
pravíme potřebné dlahy a všechno ostatní 
a pak vše v průběhu operace poskládáme 
jako stavebnici, což významně šetří ope-
rační čas, a  tak i méně zatěžuje pacienta. 
Defekty vzniklé po odstranění nádoru mu-
síme zrekonstruovat tak, aby pacient mohl 
dále plnohodnotně žít, aby mohl jíst, mluvit 
a zanedbatelný není ani estetický výsledek 
výkonu,“ popisuje operatér doc. MUDr. et 
MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. Menší a středně 
velké rekonstrukce dělají stomatochirur-
gové sami, na rozsáhlých rekonstrukcích 
spolupracují s  kolegy z oddělení plastické 
chirurgie fakultní nemocnice. Dokáží mimo 
jiné uzavřít defekty po resekcích nádorů 
v  dutině ústní, ale i  jinde v  obličeji, např. 
v oblasti rtů, tváře, čela a nosu, a to různý-
mi laloky, například lalokem z nadklíčkové 
oblasti. „Velmi zjednodušeně řečeno pře-
táhneme z jiné oblasti hlavy a krku do de-
fektu tkáň na cévní stopce, která tak zůstá-
vá stále zásobena svými původními cévami 
a  nahrazuje tkáně s  nádorem, které byly 
odstraněny. U  nejrozsáhlejších operací, 
které pak provádíme ve spolupráci s plas-
tickými chirurgy, je potřeba k rekonstrukci 
použít tkáň ze vzdálenějších částí těla, na-

příklad z nohy či břicha. Při vynětí takovéto 
tkáně z původního místa dojde k přerušení 
cévního zásobení, a  proto se musí napo-
jit na cévy v místě poblíž resekce nádoru. 
Naše onkochirurgické výkony, které pro-
vádíme v  týmu s MUDr. Pavlem Andrlem, 
Ph.D., MUDr. et MUDr. Petrem Poštou, 
MUDr. Luborem Hostičkou, Ph.D. a MUDr. 

MDDr. Jiřím Genčurem jsou náročné ne-
jen z  hlediska plánování a  délky operace, 
ale i z hlediska přípravy pacienta k výkonu 
a následné pooperační intenzivní péče, kde 
spolupracujeme s  lékaři Kliniky anestezio-
logie, resuscitace a  intenzivní medicíny. 
Péče o naše onkologické pacienty je vždy 
komplexní a podílí se na ní kromě onkologů 
i celá řada jiných odborností z naší nemoc-
nice,“ vysvětluje operatér Lukáš Hauer.

DeSíTKY VážNýCH PŘíPADů ROČNě
Rozsáhlé mikrochirurgické lalokové rekon-
strukce dělají stomatochirurgové s plastický-
mi chirurgy plánovaně dva měsíčně. „Pokud 
jde o onkologické resekční výkony, takových 
případů operujeme až pět měsíčně. Cel-
kem se na naší klinice operuje ročně zhruba  
500 rozsáhlých výkonů, počet ošetřených 
pacientů je v řádu tisíců,“ vyčísluje primář.

ReKONSTRUKCe JSOU NA eVROPSKé úROVNI
Upozorňuje, že při operacích musí být 
technologická část v  souladu s  medicín-
skou. A je potřeba znát novinky. I proto se 
lékaři stále vzdělávají. Účastní se speciali-
zovaných kurzů a školení. „Je tady vysoce 
erudovaný tým, který rekonstrukční opera-
ce dělá na špičkové evropské úrovni. Jsem 
rád, že mladí kolegové pokračují v  práci, 
kterou jsme před lety začali,“ zdůrazňuje 
primář Stomatologické kliniky.

Stomatologická 
klinika
Poskytuje diagnostickou a  terapeutic-
kou péči při závažných onemocněních 
ústní dutiny, obličeje a orofaryngu typu 
zánětlivých a  nádorových onemocnění, 
onemocnění slinných žláz a  temporo-
mandibulárních kloubů, čelistních ano-
málií a  obličejových deformit včetně 
porozštěpových vad a  estetických ko-
rekcí. Ošetřuje veškeré úrazy měkkých 
tkání obličeje a  zlomeniny obličejových 
kostí včetně jejich komplikací, prová-
dí  i  zákroky ortognátní chirurgie. Léta 
se odborně profiluje zejména v  oblasti 
obličejové traumatologie, ortognátních 
operací, léčby nádorových onemocnění, 
miniinvazivní diagnostiky a léčení chorob 
velkých slinných žláz. 

Na fotografii zleva: MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. a doc. MUDr.et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
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Zdravotníci 
otestují 
až tisícovku  
lidí denně

Nová žehlící linka usnadňuje práci
Novou žehlící linku rovného 
prádla dodala do prádelny FN 
Plzeň v  posledním červenco-
vém týdnu firma JENSEN. Na-
hradila původní přístroj Setra, 
který fungoval od roku 1994.

Novinka umožní zvýšit výkon 
žehlení a zároveň snižuje ener-
getickou náročnost a pracnost 
při zpracování prádla. Usnadní 
práci obsluze při vkládání vel-
kých kusů. Stará technologie 
potřebovala pro vložení jednoho 
velkého kusu minimálně dva 
pracovníky. 

Nyní může každý z obsluhy 
samostatně vkládat do jedné ze 
4 automatických vkládacích sta-
nic. Zároveň je možné žehlit ve 
dvou drahách vedle sebe. Díky 
vkladači je obsluha také dále od 
tepelného záření žehliče a práce 
je méně fyzicky náročná.

Nyní je možné technicky do- 
sáhnout výkonu žehlení napří-
klad až 2000 ks prostěradel za hodinu. Současně se snižuje množství elektrické energie a páry 
potřebné pro vyžehlení. Linka je ukončena skladačem, který dle zvoleného programu dokáže 
díky kombinaci až 3 podélných skladů a 2-3 příčných skladů poskládat veškerý sortiment žeh-
leného nemocničního prádla. Včetně možnosti skládání operačního prádla tzv. „rohy ven“ pro 
snadnější manipulaci při dalším použití. Jednotlivé kusy jsou pak v komíncích vyvezeny stoho-
vači po obou stranách skladače k dalšímu zpracování.

Prádelna FN Plzeň denně vypere a vyžehlí zhruba 5 tun prádla.

Fakultní nemocnice se připravuje na pří-
padné navýšení kapacity svých odběro-
vých míst až na celkový počet tisíc testů 
denně. V rámci příprav už obnovila pro pěší 
i motorizované klienty původní mobilní od-
běrové místo, které se nachází u vjezdu do 
nemocničního areálu na Borech, kudy se 
kdysi vjíždělo do bývalé vojenské nemoc-
nice. Klienty nasměruje ostraha nemocnice 
na parkoviště umístěné vlevo za provozní 
budovou. Odběr jim tam udělá sestra přes 
otevřené okénko přímo v autě, u ostatních 
klientů je odběr proveden v mobilním stanu. 
„Vzhledem k  nárůstu výskytu pozitivních 
pacientů a nárůstu poptávky po testování 
od samoplátců, připravilo vedení FN Plzeň 
strategii postupného zvyšování kapacity 
odběrů i  vyšetření tak, jak bude nezbytné 
s ohledem na vývoj pandemické situace,“ 
říká ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimá-
nek, Ph.D.

Nová žehlící linka od firmy JeNSeN.

Původní žehlící linka.
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Lear obdaroval děti 

Fyzioterapeuti ukazovali  
na Sportmanii zdravou chůzi
Se speciálním programem se představilo 16. srpna na Spotmanii Plzeň Oddělení léčebné 
rehabilitace FN Plzeň. Vrchní fyzioterapeutka Bc. Jitka Marxová se svými spolupracovníky
Mgr. Jaroslavem Smrčkem a Marcelou Pauknerovou, DiS. na téma Zdravá chůze = zdravé 
nohy (a možná i krásné) ukazovala zájemcům rehabilitační cvičení. Předvedli simulaci chů-
ze naboso na speciálních podložkách, měkkou techniku, posilování svalů, tzv. píďalku, 
cvičení malá noha, tzv. smetání, cviky na plochonoží, vbočený palec a kladívkové prsty, 
protahování plosky nohy a achilovky. Výbornou pomůckou pro speciální cvičení je tenisák 
nebo jakýkoli míček. Fyzioterapeuti také doporučovali hlavně dětem – pro zpestření cvi-
čení – uchopení a zvedání předmětů, třeba látkového kapesníku, ze země jednou nohou. 
Sportmanii pořádá už tradičně o  prázdninách město Plzeň a je určena především pro 
rodiny s dětmi. Organizátoři se tak snaží probudit v dětech zájem o sportování.

Malé lásky se vrátily na televizní obrazovky
Úspěšná dokureality Malé lásky se ve středu 26. srpna vrátila na obrazovky TV Nova. Diváci 
tak opět mohou prožívat s nastávajícími maminkami jejich nejintimnější okamžiky, kdy přivádějí 
na svět pod zkušeným dohledem lékařů a porodních asistentek Gynekologicko-porodnické 
kliniky Fakultní nemocnice Plzeň své děti. A to i v nelehké době boje s koronavirem. Kamery 
zachytily ve fakultní porodnici jedinečné a dojemné chvíle. Více informací je na https://male-
lasky.nova.cz/.

Pyžámka, povlečení, přezůvky a další ob-
lečení, které využívají malí pacienti, daro-
vala dětskému oddělení společnost Lear. 
„První myšlenka koupit potřebné vybave-
ní nemocným dětem přišla kolem Vánoc. 
Oslovili jsme zaměstnance, a než se akce 
rozjela, začal v naší zemi vládnout korona-
virus. Vše se zastavilo, většina zaměstnan-
ců byla doma a  čekali jsme, kdy se opět 
obnoví výroba. Jakmile se fungování celé 
společnosti opět rozjelo, myšlenku jsme 
oprášili. S velkou radostí jsme vše nakupo-
vali, protože na stejnou částku, kterou dali 
zaměstnanci, přispěla i naše firma,“ uvádí 
HR specialistka firmy Lenka Havlová. Prá-
vě ona spolu s finanční manažerkou Klárou 
Linhovou a s asistentkou ředitele Danielou 
Rendlovou oblečení pro děti za 24 000 
korun do nemocnice přivezla. Firma Lear, 
která sídlí v  Ostrově u  Stříbra, se zabývá 
kompletací sedaček do aut značek BMW, 
Audi a  Porsche zaměstnává zhruba tisíc 
zaměstnanců. FN Plzeň moc děkuje.
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Na Cenu Ď, která je určená mecenášům 
a  dobrodincům v  oblasti kultury, charity, 
vědy, vzdělávání a morálních hodnot v Čes-
ké republice, navrhl ředitel FN Plzeň MUDr. 
Václav Šimánek, Ph.D., jedenáct covidových 
vrchních sester. Letošní ročník soutěže se 
totiž rozšířil o novou kategorii - Cenu Ď za 
počiny v období šíření nemoci covid-19. 

Letos na jaře se život ve Fakultní nemocni-
ci Plzeň změnil neskutečnou rychlostí. Neu-
stálé zvonění telefonu, houkání sanitek a vy-
strašené pohledy pacientů. Obavy z prvního 
úmrtí se naplnily a pak již byly všechny dny 
stejné, mírně děsivé. Chodníky v  nemocni-
ci byly poloprázdné, některé operační sály 
a oddělení zavřené, naopak jiné prostory byly 
plné pacientů a přítomného strachu z nezná-
mého, a  nemocnice však fungovala jako 
správně sestavený hodinový stroj. Vše bylo 
poprvé, všichni se učili, i  z  vlastních chyb, 

Nominovaní:
Bc. Červinka Aleš, vrchní sestra Kliniky pneumologie a  ftizeologie - služebně nejmladší 
vrchní sestra nemocnice, muž, který je svému týmu vzorem a oporou, smíšek, stratég, 
kamarád 
Mgr. Galušková Soňa, vrchní sestra 1. interní kliniky - křehká blondýnka se zkušeností v in-
tenzivní péči, nebojácná opora všech nelékařů, která je velmi akční a pracovitá
Bc. Hodanová Yvona, vrchní sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
- ač je na pozici vrchní sestry největší kliniky FN Plzeň teprve od ledna, prokázala schop-
nost vedení týmu v době nejtěžší a vyhlásila tichý boj covidu 19 v rámci Urgentního příjmu 
FN Plzeň
Mgr. Hurtová Jitka, vrchní sestra Dermatovenerologické kliniky - organizačně schopná, lid-
ská, zkušená, postavila za 3 dny neohrožené týmy sester pro boj v první linii
Mgr. Kašparová Jitka, vrchní sestra Anesteziologicko-resuscitačního oddělení - zkušená 
vrchní sestra, která mávnutím proutku přeměnila jedno z pracovišť JIP na dočasný azyl 
pacientů s koronavirem nacházejících se v těžkém stavu, přátelská a lidská zároveň
Mgr. et Mgr. Kožíšková Zlata, vrchní sestra Urologické kliniky - skromná a tichá vrchní sestra, 
která obětuje práci veškerý volný čas, utěšuje, podporuje, léčí a po čas pandemie vedla 
triážové sestry do nelítostného boje s koronavirem
Mgr. Bc. Mařík Karel, vrchní radiologický asistent Kliniky zobrazovacích metod - vášnivý 
rybář, rozhodný radiologický asistent, který ani na chvilku nevypadl z role vůdce.
Mgr. Pinkasová Dagmar, vrchní sestra Kardiochirurgického oddělení - nenápadná žena vedla 
velmi zkušeně tým sester nejvyššího typu na pracovišti intenzivní a resuscitační péče, 
pečující o pacienty s diagnózou covid-19 
Bc. Prayerová Marcela, vrchní sestra Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny - ne-
psaný vůdce boje s koronavirem v rámci FN Plzeň, malá a drobná žena vyhlásila jménem 
Infekční kliniky boj zákeřnému onemocnění a s úsměvem na rtech jej vyhrála 
Mgr. Vávrová Simlerová Petra, vrchní sestra Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí - tvořila po čas pandemie oporu a zálohu pro případ potřeby uvolnění dalších, 
zkušených sester, žena, která vyhledává výzvy a je oporou 
Bc. Witová Ivana, vrchní sestra 2. interní kliniky - zkušená, vrchní sestra, bok po boku svých 
kolegyň sestavila tým zkušených ambulantních sester, které se popraly s nečekanou vý-
zvou se ctí, máma týmu, učitelka, lektor i kamarádka

Covidová jedenáctka se uchází o Cenu Ď 

a díky rozvaze a pokoře mnohých zdravot-
níků vše dobře klapalo a zapadalo do sebe. 
Tomu všemu napomohlo jedenáct stateč-
ných, jedenáct covidových vrchních sester, 
které denně kontrolovaly, motivovaly a uklid-
ňovaly své týmy tak, aby poslání všech zdra-
votníků, léčit a uzdravovat, bylo naplněno.

Covidová jedenáctka denně řešila starosti 
a  trápení svých kolegů, držela pohromadě 
týmy, které zachraňovaly životy. Měla neza-
stupitelnou roli. Covidová jedenáctka bylo 
jedenáct velitelů, jedenáct srdcařů, jedenáct 
jistot, že TO dobře dopadne.

„Covid nám na chvilku něco vzal, ale hlav-
ně nám hodně dal. Nové zkušenosti, pocit 
sounáležitosti a  vědomí, že v  těžké době 
nejsme nikdy sami. Jsme národem dobrosr-
dečných lidí, kteří nám neskutečně pomáha-
li. Šli jsme cestou neprošlapanou, ale s hla-
vou vztyčenou a v případě potřeby jsme tady 
zas a znovu,“ říká služebně nejstarší členka 
covidové jedenáctky vrchní sestra 2. interní 
kliniky Ivana Witová.

Bo
jovali jsme s Covidem, pop

rv
é •


