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 Fakultní
nemocnice
...hlavně, ať jsou 

děti zdravé...
Krásné Vánoce 

nám všem

Téměř dvouletý František, společně 
s andělem FN, se těší na lepší časy...
Autorkou anděla je Kristýna Svobodová ze Starého Plzence.



Vážení přátelé, 
tento výjimečný rok se 
pomalu blíží ke svému 
konci a věřím, že nás 
všechny vyškolil a mno-
hé i zocelil. Letos byla 
naše společnost zasa-
žena a zpomalena dva-
krát. Na jaře jsme se 
učili, jak se před virem 

bránit a nemoc Covid-19 léčit, další vlna se 
ozvala více, než mnozí očekávali. Myslím, 
že si nikdo neuměl představit, v jaké síle 
udeří a kolik napáchá škod.

I když byl letopočet 2020 skoro jen 
o koronaviru, i v tomto období se naše ne-
mocnice posouvala dál. V borském areálu 
jsme otevřeli robotické centrum, vybavené 
nejmodernější technologií. Naši kuchaři 
uspokojují i borské zaměstnance svými 
kulinářskými výrobky v bistru U Milana, 
vznikla nová parkovací místa, otevřeli jsme 
velmi pěkné prostory pro ubytování našich 
zaměstnanců a od prosince přivítá své zá-

Milí přátelé, 
o pandemii jsme psa-
li skoro celý rok a byla 
bych moc ráda, kdyby 
postupně toto téma 
odeznělo i z těchto 
stránek. Čekají nás 
nejkrásnější svátky 
v roce a jsem pře-
svědčena, že si všich-

ni plně zasloužíme klid  a radostné okamži-
ky s těmi nejbližšími.

V posledním čísle roku 2020 náš časopis 
přináší  rozhovor s vrchní sestrou Covidové-
ho pavilonu, která vypráví o tom, jak se z in-
terní budovy „stavělo“ covidové pracoviště. 
V další části přinášíme příběh našeho malé-
ho pacienta, který se u nás léčil po těžkém 
úrazu a vlastní zážitky z prodělané nemoci 
Covid 19 popisuje naše kolegyně z Krajské 
hygienické stanice. Pro zpestření přinášíme 
zajímavé střípky z provozů a nezapomněli 
jsme ani na naši milovanou Stonožku. 

1. prosince opět rozsvěcujeme náš virtu-
ální Vánoční strom splněných přání, který  
řadu let přináší velkou radost na dětská 
a seniorská oddělení. Budeme moc rádi, 
když se k nám připojíte a budete součástí 
fakultního Ježíška, který rozzáří oči i darova-
nou maličkostí.

Mějte se co nejlépe a v roce 2021 s ča-
sopisem Fakultní nemocnice na shledanou.

Gabriela Levorová 
tisková mluvčí FN Plzeň
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Vánoční strom 
splněných přání
Projekt nazvaný Vánoční strom splněných 
přání FN Plzeň vznikl před sedmi lety a za 
dobu své existence už potěšil řadu nemoc-
ných, hlavně dětí, kteří musejí trávit vá-
noční svátky na nemocničních odděleních.  
I  letos jim mohou zájemci z řad veřejnosti 
koupit vánoční dárky a udělat jim tak ra-
dost. Stačí si na  webových stránkách ne-
mocnice vybrat konkrétního pacienta nebo 
například oddělení a koupit dárek, o který 
si pacienti napíší Ježíškovi, a  dopravit jej 
do nemocnice.

kazníky nová lékárna v areálu bývalé vojen-
ské nemocnice. 

Na Lochotíně proběhla rozsáhlá rekon-
strukce několika lůžkových stanic, návštěv-
níky vítá zcela nový hlavní vjezd společně 
s moderním občerstvením, odborníci Klini-
ky zobrazovacích metod zahájili testování 
nového prototypu výpočetního tomografu. 
Jedná se o převratnou technologickou no-
vinku a jsme jednou z pěti institucí na svě-
tě, kde se nyní tyto nové přístroje zavádějí. 
A mnoho dalších změn se událo v obou are-
álech FN Plzeň.

Přátelé, letos jsme si prošli velkou zkouš-
kou a i když nás budou hodnotit jiní, přesto 
si troufám říci: Jsme skvělý tým a díky věr-
nosti a soudržnosti vše zvládáme. Mám rád 
tradice, vánoční svátky jsou nejkrásnějším 
obdobím v roce. Pojďme si je užít v pohodě 
a s určitou dávkou skromnosti. Žádný dá-
rek nenahradí to nejcennější a v letošním 
roce jsme si to všichni uvědomovali mno-
hem více, než dříve. 

Děkuji všem našim zaměstnancům za je-
jich obětavost, pacientům za trpělivost 
a sponzorům, dárcům a široké veřejnosti 
za štědrou podporu.

Krásné svátky a pohodovější rok 2021

Václav Šimánek 
ředitel FN Plzeň
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Celá nemocnice je skvělý tým, říká ředitel
Fakultní nemocnice Plzeň v současnosti denně ošetří více než 3200 ambulantních pacientů, každý den je 
hospitalizováno téměř 1000 nemocných. Od 1. září do 11. listopadu bylo hospitalizováno 735 covid pozitivních 
pacientů. Na odběrovém místě COVID-19 se denně uskuteční stovky odběrů. Čísla se ale mění den ze dne. 
„Většina covid pozitivních pacientů je hospitalizována v borské části v Interním pavilonu v areálu bývalé vojenské 
nemocnice a na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny,“ uvádí ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Na jaře jste prožili první vlnu pandemie, v součas-
nosti zažíváte druhou. Je mezi nimi nějaký rozdíl?
Podzimní vlna se od jarní liší mimo jiné po-
měrem sil. V jarní dny déle svítilo slunce, hez-
ké počasí dodávalo lidem pozitivnější náladu 
a opatření se dodržovala více. Ve společnosti 
zřejmě panoval větší strach z nemoci. Nyní 
to vypadá, že se lidé onemocnění bojí méně, 
a proto nařízení porušují. Počet nemocných 
proto roste. Je to patrné z  počtu pacientů 
s covidem, kteří jsou u nás hospitalizováni, 
nebo z počtu provedených testů. Sice se ce-
lorepublikově začínají čísla pozvolna lepšit, 
ale zatím bych byl obezřetný.
Vidíte takzvaně světélko na konci tunelu, tedy vý-
razné zlepšení situace?
Jsem věčný optimista, vždy vidím světlo 
na konci tunelu. Ale je ještě docela daleko. 
V  tuto chvíli bych pořád stál nohama na 
zemi. Že se  začaly snižovat počty pacientů 
je výborná zpráva. Ale méně lidí se teď cho-
dí testovat. V  tom může být přímá úměra. 
V naší nemocnici máme pořád hodně hos-
pitalizovaných pacientů, bohužel dochází  
i k úmrtí. To je odvrácená tvář celé situace.
Pokud  by bylo potřeba, jste schopni ještě rozšiřo-
vat kapacity pro pacienty s covidem?
Jsme velká nemocnice a v případě potřeby 
budeme otevírat další covidová pracoviště.
Jak hodně ovlivnila nákaza nemocnici?
Chod FN Plzeň se změnil zcela zásadně. 
Nemocnice má kontrolované a  omezené 
vstupy, odložené plánované a  odložitelné 
výkony. Celý pavilon Interního oddělení 
na Borech je převeden do režimu covid, 
včetně nově vytvořeného urgentního inter-
ního příjmu. Sjednotilo se tak vstupní místo 
pro pacienty s  interními problémy či jiný-
mi potížemi, které mohou být způsobené 
koronavirovou nákazou. Denně příjmem 
procházejí desítky pacientů, z  toho je při-
bližně polovina s  covidovým onemocně-
ním. V obou areálech, ve všech klíčových 
vchodech pro veřejnost probíhá triáž, na 
vybraných pracovištích jsou v provozu ter-
mokamery. Děláme maximum pro to, aby-
chom preventivními opatřeními napomohli 
k minimalizaci šíření viru.
Pomáhají vám lidé i  při nynější vlně pandemie? 
Kdo všechno?
Například město Plzeň, které ve spolupráci 
s námi vyzvalo veřejnost, aby nemocnici po-
mohla. Díky tomu k nám nastoupilo několik 
pomocníků se zdravotnickým vzděláním. 

Přihlásilo se i velké množství občanů a všem 
opravdu velmi děkujeme za nabídnutou po-
moc. Studentům, kteří se aktivně zapojili 
do chodu nemocnice, lidem a firmám, kteří 
přinášejí našim zdravotníkům v první linii po-
třebné vitamíny a pochutiny. Dodávají jim sílu 
a vědomí, že v tom nejsou sami, a že za bra-
nami nemocnice je veřejnost, která se snaží 
pomoci a jejich práce si váží. Ale poděkování 
patří také všem zaměstnancům nemocnice. 
Druhá pandemická vlna ukazuje, jak je celá 
FN Plzeň skvělý tým.
Dostali už zaměstnanci ocenění také ve formě fi-
nanční odměny?
Byly jim vyplacené odměny zaslané Minister-
stvem zdravotnictví ČR. Téměř 5000 zaměst-
nanců byla v mimořádném výplatním termínu 
vyplacená částka 248 milionů korun. Včetně 
veškerých nákladů se jedná o částku převy-
šující 332 miliónů Kč.
Musela nemocnice kvůli pacientům s covidem od-
ložit nějakou péči?
Omezili jsme  plánovanou a  odložitelnou 
péči v  rozsahu, který nepoškodí pacienty. 
Lékaři a sestry jsou zapojeni do péče o pa-
cienty na jiných odděleních a celá nemoc-
nice funguje na špičkové úrovni, za což 
všem děkuji.

Hlásili se Vám pomocníci z řad veřejnosti?
Město Plzeň společně s naší nemocnicí vy-
hlásilo výzvu. Zájemci o jakoukoliv pomoc 
se hlásili na e-mail: socialnisluzby@plzen.
eu.  Došlé e-maily byly zařazeny do databá-
ze a jakmile bude potřeba obsadit vhodnou 
pozici pomocníkem, budou dotyční kontak-
továni buď z nemocnice, nebo ze sociálního 
zařízení. Výzvu pro pomocníky ze všech ob-
lastí pomoci, a to včetně lékařů, zdravotníků 
i  například studentů zdravotnických oborů, 
v  uplynulých dnech zveřejnil také Plzeňský 
kraj. Lidé mohou reagovat i na webu kraje.
Jak pandemie ovlivnila finanční stránku nemocnice?
Zatím se nám daří držet nemocnici v dobré fi-
nanční kondici, ale přesto dopady pandemie 
zasáhnou i nás. Na závěrečné vyúčtování si 
musíme počkat.
Už jste mluvil o světélku na konci tunelu. Troufnete 
si odhadnout, zda už budou letošní Vánoce v uvol-
něnějším duchu?
Poslední týdny ukazují, že když se budeme 
chovat racionálně, budeme pandemii zvládat. 
Řadu nákupů jsme schopni zajistit už i elektro-
nicky, zboží nám dovezou až před dům. Bude-
me muset sice oželet vánoční trhy a další ad-
ventní akce, ale chovejme se rozumně a bude 
to dobré. A Ježíšek bude také hezký...
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Moji spolupracovníci jsou  
fantastičtí, říká vrchní sestra  
z covidového pracoviště

Vrchní sestra Interního oddělení FN Plzeň na Borech Mgr. Lucie Čadová, MHA, je poslední 
měsíce v práci víc než doma. Má totiž na zmíněném oddělení na starosti chod covidového 
pracoviště, které tam vzniklo v polovině letošního září. Často tam i přespává. „Chodím do 
práce na pátou hodinu ráno, a když na oddělení zůstávám do večera, tak ani nestojí za to, 
abych jela domů. Alespoň si udělám všechny papíry, na které během dne nezbývá čas,“ 
usmívá se Lucie Čadová.

Covidové praco-
viště při jarní vlně 
pandemie v  pavi-
lonu 22 vznikalo 
v  podstatě za po-
chodu. Bylo to po-

dobné i při vytváření covidového pracoviště na 
Interním oddělení?
První jednání, že INTO bude Covid praco-
viště, bylo 14. září bylo to pondělí a  my 

si mysleli, že máme minimálně 14 dní na 
přípravu první stanice. Situace na bojišti 
se ale mění každým okamžikem, jak říká 
můj kolega Petr, a já tuhle větu nesnáším. 
A přesně tak to bylo, v pondělí první vla-
štovka a v pátek 18. 9. jsme otvírali první 
covid lůžka A, pak následovala další týden 
23. 9. covid lůžka B, mezitím se připravo-
val urgentní covid příjem, který se otevřel  
15. 10., 17. 10. covid lůžka C a nakonec 

21. 10. covid lůžka D. Byl to masakr, ale 
povedlo se. Děkuji mým staničním sest-
rám a  všem, co pomáhali a  domů skoro 
nechodili, než se to rozběhlo. Také rady 
od zkušených vrchních sester, které co-
videm prošly na jaře, nám moc pomohly.
Co vznik takového pracoviště obnáší?
Spoustu věcí. V  první řadě přeložit nebo 
propusti pacienty. Na oddělení, které není 
připravené na infekční provoz, vystěhovat 
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určité části, vytvořit z  nich tzv. „filtr“ na 
převlékání do ochranných overalů a  po-
můcek. Vybavit, dofasovat, popsat, pole-
pit….strašně věcí, které ani nejsou vidět. 
Na covid C a D nebyl ani rozvod kyslíku na 
každém pokoji. Tady musím vyzdvihnout, 
jak nic nebylo problém, zásobování, údrž-
ba, technici, všichni se maximálně snažili 
pomoct a zařídit naše požadavky hned!

Pod záštitou doc. MUDr. Mlíkové Sei-
dlerové, která měla obrovské zkušenosti 
z první vlny, se začal vytvářet urgentní pří-
jem v  prostorech našich INTO ambulancí, 
ten byl otevřen 15. 10. Museli jsme všech-
no vystěhovat, přestěhovat ambulance 
a  stávající zázemí. Vytvořila se tak čistá 
zóna a  covid zóna, kde u  vstupu dochází 
k  triáži pacientů. V prostoru covid zóny je 
k dispozici i rentgen a sonograf, participují 
tam internisté, plicní specialisté a  infek-
tologové. V  prostoru bývalé čekárny jsou 
observační lůžka, kam se nechal zavést 
kyslík, datové kabely na monitory životních 
funkcí. Prostě jak já říkám, naše chaloupka 
byla vzhůru nohama.
Kam jste tedy nakonec pacienty uložili a  kolik 
lůžek pro ně máte? 
Pro nemocné koronavirem jsme postupně 
uvolnili a  připravili oddělení A, B, pak C, 
které dříve sloužilo jako lůžka pro dlouho-
době nemocné, a D, které bylo neuroreha-
bilitačním oddělením. Celkem disponujeme 
stovkou lůžek, která jsou v současnosti té-
měř obsazená. Stávající pacienti byli přelo-
ženi v rámci FN Plzeň nebo do následných 
zařízení či byli propuštění domů.
A pokud jich bude stále přibývat? 
V rámci nemocnice byly otevřeny další sta-
nice na Infekční klinice a Klinické farmako-
logii, na ARO DIP a DIOP. My máme připra-
vené ještě oddělení E.
 Jací pacienti tedy zůstávají u  vás na Interním 
oddělení?
S nákazou covidem  ve spojení s dalšími in-
terními nemocemi, například kardiovasku-
lárními. Naši pacienti nevyžadují intenzivní 

nebo vysoce specializovanou péči. Pokud 
ano, překládají se na JIP PNE, ARO, KA-
RIM.
Kolik lidí máte na směně v jednotlivých sekcích?
Na směně jsou vždy čtyři sestry a  dva 
sanitáři, mění se cca po třech hodinách. 
Déle by v ochranných oblecích, bez mož-
nosti se napít nebo si dojít na záchod 
nevydrželi. Oblékání a  hlavně vysvlékání 
vyžaduje určitý trénink, aby se personál 
nekontaminoval. Ideální je to dělat ve dvo-
jicích, aby byla vzájemná kontrola. Mívám 
sama problém je v oblecích, brýlích a re-
spirátoru rozlišit. Někdo mi zamává, po-
zdraví, já odpovím a někdy si říkám, kdo 
to vlastně byl.
Pomáhají vám sestry i z dalších oddělení?
Jsou tu děvčata, která už si vším prošla při 
jarní vlně pandemie na pavilonu 22. Obrov-
sky nám pomáhají, ale stejně tak i sestřičky 
z  jiných oddělení, například očního, orto-
pedie, chirurgie nebo instrumentářky, které 
chod na interně tak neznají. Stejně fungují 
i  sanitáři, kteří musejí převážet nemocné 
například na CT až na chirurgii, naběhají se 
strašně moc a všechno zvládají s úsměvem.  
Všichni jsou fantastičtí, snaží se, jsou trpěliví, 
vnímaví vůči pacientům. Moc si toho cením, 
patří jim obrovský dík. V  mých očích jsou 
to hrdinové. Kolektiv se velmi rychle sehrál, 
naučil se množství nových věcí a to za po-
chodu. To není vůbec jednoduché. Troufnu 
si tvrdit, že jsme na interně byli a i teď jsme 
jedna velká rodina. Nikdo nikoho nenechá 
ve štychu, nekouká na čas, mám z toho ob-
rovskou radost. Už se těším, až se budeme 
moci všichni sejít na nějakém večírku a po-
řádně si to užít. Podobně jako každý rok za 
normálního stavu, když se nás sešla na vá-
nočním večírku i stovka. 
A oceňuje vaši práci i veřejnost? Podobně jako 
při první vlně na jaře, kdy lidé přiváželi zdravot-
níkům jídlo, pití nebo kosmetiku a další pozor-
nosti.
I  teď na nás myslí. Dostáváme skvělé 
tousty z  farmářského obchodu, pití, ovo-

ce, sladkosti. Takže všem sponzorům, 
kteří nám pomáhají a  myslí na nás, moc 
děkuji.
Pomohlo nějak Vám a vašim spolupracovníkům, 
že už jste si prožili na jaře první vlnu pande- 
mie?
Samozřejmě. Už jsme věděli, jak máme 
v  mnoha věcech postupovat. Vždyť při 
první vlně se většina z nás nikdy nesou-
kala do ochranných oděvů a ani jsme ne-
používali respirátory. Všechny poznatky 
a zkušenosti z jara nám teď pomáhají.
Je možné z  Vašeho hlediska srovnat nynější 
a jarní vlnu pandemie?
Porovnávat to podle mého názoru moc ne-
jde. Už jenom z hlediska množství pacien-
tů. Při jarní vlně jsme jich měli v nemocnici 
průměrně 35, teď je jich zhruba 200. Ráno 
se probudím a  už šmátrám po mobilním 
telefonu, abych zjistila, kolik přibylo naka-
žených a jak se situace vyvíjí a co nás v ne-
mocnici čeká. 
Jak situaci zvládají vaši pacienti? Musí to být 
pro ně hrozně těžké, jsou v izolaci, hodně často 
sami, je jim špatně…
Do zpěvu jim rozhodně není, ale situaci 
chápou a  taky se moc snaží. Jsou fajn. 
A dokonce odpadly i dohady s příbuzný-
mi, všichni chápou, že to teď nemáme 
jednoduché. Přišlo už i  několik pochval-
ných dopisů, což je obrovská motivace 
a povzbuzení.
Daří se Vám a vašim kolegům vůbec odpočívat?
Musíme, jinak bychom takový nápor nevy-
drželi. A  jsme tady kvůli pacientům, kteří 
kolem sebe potřebují odpočaté a pozitiv-
ně naladěné lidi. Jsme zvyklí si pomáhat 
tak, abychom to zvládli a měli čas si od-
dychnout. Opravdu děkuji všem, nerada 
bych na někoho zapomněla, protože celá 
FN byla fantastická!
A řeknete, jak takový odpočinek vypadá ve Va-
šem případě?
Pro mě je v současnosti největším relaxem 
zajít si alespoň na hodinu do lesa. Jen tak 
chodit a vyčistit si hlavu.
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Poznejte je zblízka
Medicína přednostu Chirurgické kliniky LF UK a FN Plzeň prof. MUDr. Vladislava Třešku, DrSc., přitahovala 
od malička. Od roku 1999 vede Chirurgickou kliniku FN Plzeň. Věnuje se vysoce specializované jaterní a cévní 
chirurgii, onkochirurgii a endokrinochirurgii. Má řadu zkušeností z vysoce specializovaných zahraničních 
pracovišť, například z USA, Velké Británie, Japonska nebo z jedné z největších klinik na světě z univerzitní 
nemocnice v Hongkongu. Dlouhodobě se věnuje studentům LF UK v Plzni, na níž působí jako proděkan. 

Dočetla jsem se, že jste se na povolání lékaře při-
pravoval už od páté třídy ve zdravotnickém krouž-
ku na ZŠ v Nezvěsticích. Co Vás na něm tak lákalo? 
Měl jste vzor v někom z rodiny?
Nevím, zda přesně od páté třídy. Vyrůstal 
jsem s rodiči v Žákavé na Plzni jihu a   jako 
všichni ostatní kluci jsme v  létě hráli fotbal, 
v zimě hokej a na místním „svahu“ pak před-
váděli sáňkařské kousky. Na tu dobu nikdy 
nezapomenu, bylo to úžasné dětství bez 
počítačových her. Pravdou je, že mě rodiče 
přihlásili (i přes můj počáteční nesouhlas) i do 
kroužku první pomoci, který vedla tehdy star-
ší sestřička místního praktika. Její přístup byl 
nevídaný, naučila nás spoustu praktických 
věcí a přiměla nás naprosto přirozenou ces-
tou těšit se na další kroužek. Dodnes, když se 
vracím z chalupy a míjím její dům, v duchu jí 
děkuji, že mě přivedla k tak krásnému oboru, 
jakým medicína bezesporu je.
Kdy jste se rozhodl, že se budete věnovat chirurgii? 
A co Vás přitahovalo na tomto oboru?
Chirurgie je základním a nejkrásnějším obo-
rem medicíny. Moc děkuji profesorovi Jiřímu 
Valentovi, u kterého jsem jako medik léta „fiš-
kusoval“, že mě k chirurgii přivedl a umožnil 
mi tento obor dále rozvíjet. Rozhodnut jsem 
byl už za studií na Lékařské fakultě v Plzni, že 
žádný jiný obor nechci dělat. Další věcí, která 
mě k chirurgii přivedla, je její týmovost, jako 
individualita nejste nic, pokud nemáte ko-
lem sebe schopný tým lidí, který je ochoten 
obětovat něco navíc. Mám to štěstí, že jsem 
obklopen velmi zdatnými chirurgy, kteří na kli-
nice odvádějí více než 100% práce.
Kudy vedla Vaše profesní cesta a kdo Vás na ní nej-
více ovlivnil?
Během studií to byl nepochybně profesor Va-
lenta, po studiích jsem na rok odešel do Che-
bu na vojenskou službu, kde jsem pravidelně 
docházel k primáři Hovorkovi na jeho služby. 
Moc rád na něj vzpomínám, byl skvělým chi-
rurgem, primářem a hlavně člověkem. Naučil 
mě řadu praktických chirurgických věcí, kte-
ré jsem pak dlouho využíval po nástupu na 
Chirurgickou kliniku v Plzni. Na klinice mě pak 
kromě profesora Valenty jednoznačně ovlivnil 
tehdejší přednosta profesor Podzimek, exce-
lentní chirurg a  velká autorita, nepochybně 
k mým učitelům patřil primář Schűck, profe-
sor Šebor, asistenti Novotný a Zuna, primář 
Bílek a řada dalších kolegů. Osobně považuji 
tuto dobu za pravou a  velkou dobu klasic-

Bleskový rozhovor
(co preferujete)

moře/hory - moře

pivo/víno -  víno

léto/zima - léto

kino/divadlo - kino

maso/dort - dort

ké chirurgie. Vedení Chirurgické kliniky jsem 
převzal v listopadu 1999, nebyla to z různých 
důvodů lehká doba, ale mou výhodou bylo, 
že jsem měl kolem sebe „hrstku statečných“  
mladých chirurgů, se kterými a posléze mno-
hými dalšími se podařilo postupně vybudovat 
kliniku s kvalitním mezinárodním renomé.
V  mnoha rozhovorech jste zmiňoval, že jste se 
mimo svou ženu Lenku oženil s  chirurgií, jíž jste 
věnoval zejména v mládí téměř veškerý svůj volný 
čas. Vidíte nějaký rozdíl v přístupu mladých lékařů 
a Vaší generace k medicíně? 
Bohužel musím říci, že vidím… Za „našich“ 
mladých let (omlouvám se dnešním mladým 
za staromilství…) jsme neváhali trávit na 
sále hodiny do večera, abychom viděli, jak 
se například operuje jícen, výduť břišní aorty 
a podobně. Bylo to dané tím, že jsme měli mi-
nimální přístupy k novějším informacím, což 

vůbec nelze přirovnat k dnešní době. Pama-
tuji si, jak mne známí z Anglie tehdy poslali 
nové vydání kapesní chirurgie, pro mě tehdy 
neskutečná vzácnost, pošťák jej strčil do naší 
schránky, ale náš psík velšík  obálku i s kni-
hou vytáhl a totálně rozcupoval po zahradě, 
byl jsem z  toho řadu měsíců úplně vyřízen. 
Dnešní doba přináší neskutečné možnosti, ať 
už vycestováním na známé zahraniční kliniky, 
získání okamžitých odborných informací na 
webu atd. atd., což je fantastické. Jen bych 
si opravdu přál, aby se mladí více snažili na-
čerpat tyto informace, medicína obecně se 
z principu nedá dělat.
Jedna z  Vašich dcer se potatila a  je primářkou 
plastické chirurgie ve FN Plzeň. Měl jste z  jejího 
rozhodnutí studovat medicínu radost, nebo jste jí 
to rozmlouval?
Jsem moc rád, že Inka studovala medicínu 
a že svůj obor dělá poctivě a dobře. Rozvinu-
la společně se svým týmem mikrochirurgii na 
oddělení plastické chirurgie, kde spolupracují 
s dalšími obory na výkonech hodných uznání. 
Jako otec si moc vážím i druhé dcery Anety, 
která pracuje v Praze  v ekonomické reklamě 
a strávila po studiích zpočátku několik ne úpl-
ně lehkých let v Anglii. Nicméně to byla  pro ni 
výborná životní škola.
A nepokukuje po medicíně už Váš vnuk Ondrášek?
Z  Ondráška a  nejmenšího Jáchymka mám 
obrovskou radost, naplňují mi smysl života. 
Ondrášek je manuálně zručný, bude po pra-
dědovi asi zemědělec, tohle jej ohromně baví. 
Ale jistě u něho přijdou další „profesní“ tužby 
a já ve skrytu duše doufám, že jej jednou me-
dicína (chirurgie) osloví.
V životě jste toho zažil už určitě mnoho, jak Vám ho 
ale poznamenala pandemie covidu-19? 
Je to velmi zvláštní doba, někdy si říkám, že 
se svět úplně zbláznil. Tato doba nám ovliv-
nila nejen profesní, ale společenský život. 
Nebudu zde opakovat všechna fakta, která 
slyšíme denně v mediích a jsme jimi zahlce-
ni. Pro mě přes všechna její negativa spoje-
ná s pandemií, je velmi pozitivní, že jsme se 
alespoň na chvíli zastavili (nuceně) v  ničení 
přírody a  světa kolem nás. Všimněte si, že 
s radikálním poklesem například letecké do-
pravy se začala příroda oživovat, vrátili jsme 
se k počasí, které tady před řadou let bylo. 
Tato pandemie jednou skončí, ale měla by 
být zdviženým prstem pro lidstvo, aby skon-
čilo s podřezáváním větve pod sebou.
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Tomášek 
se letos 
znovu 
narodil
Nejlepším vánočním dárkem bude 
letos pro paní Martinu z Plzně, 
když se sejde společně s rodinou 
u stromečku a její desetiletý Tomášek 
bude už mít úspěšně za sebou 
ortopedickou operaci. V letošním 
roce se vlastně znovu narodil. 

TěžKý úrAZ NA PráZDNINáCH
„Když byl s  o  rok mladším bráškou Mir-
kem letos v  srpnu na prázdninách u  dě-
dečka v  Hrotovicích na Vysočině, srazilo 
ho auto. Těsně před odjezdem domů si 
hrál s kamarádem a přebíhali cestu. Jeho 
kamarád ji přeběhl a Tomášek se pořádně 
nerozhlédl a zleva ho srazilo auto,“ vzpo-
míná paní Martina.  Řidič  sice jel pomalu, 
ale Tomášek upadl hodně nešťastně hla-
vou na obrubník a  auto mu navíc přejelo 
nohu. „Velkým štěstím bylo, že nedaleko 
byl záchranářský vrtulník, který ho rychle 
dopravil do nemocnice v Brně. Ale i přesto 
byl Tomášek čtyři dny v kómatu. Okamžitě 
jsem přijela za ním a byli jsme tam zhruba 
14 dnů. Měl tam skvělou péči, ale po do-
hodě s panem doktorem jsem ho nechala 
přepravit do plzeňské fakultní nemocnice. 
Musela jsem totiž sama do nemocnice na 
plánovaný zákrok kvůli rakovině děložního 
čípku a chtěla jsem mu být nablízku. Ope-
raci jsem odkládat nechtěla, abych byla co 
nejdříve v  pořádku a  mohla se mu věno-
vat,“ líčí paní Martina s tím, že se operace 
podařila a už je v pořádku. 

TOMáŠeK ZPOČáTKU VůBeC NeMLUVIL
O  Tomáška mezitím pečovali na Jednotce 
intenzivní a  resuscitační péče na Dětské 
klinice a později na běžném oddělení. „Zpo-
čátku vůbec nemluvil, měl krátkodobou po-
ruchu paměti a  velké problémy s  hybností 
levé části tělíčka. Při pádu na obrubník si 
poškodil pravou hemisféru mozku, které má 
právě na hybnost levé strany těla vliv,“ vy-
světluje Tomáškova maminka. Zdravotníci 
se báli, že se nerozmluví. Doporučili, aby mu 
rodina přinesla z domova fotografie, vzkazy 
od spolužáků a  různé obrázky. „Kolem 

postýlky jsme mu vytvořili takovou zeď vzpo-
mínek, moc s ní pomohl bráška Mirek a To-
máškovi spolužáci. Díval se na to všechno, 
otáčel hlavou a pomalu se začal na všech-
no rozpomínat a taky se začal díky bráškovi 
pohybovat. Často za ním chodil jeho tatínek 
a bráška Mirek, který na něho pořád mluvil. 
A první slovo, které Tomášek po úrazu vy-
slovil bylo bratrovo jméno Miroslav. Moc se 
mu věnovala sestra a herní terapeutka paní 
Lída Romová. Hrála mu na kytaru, zpívala 
mu a on k tomu přizvukoval a pomalu začal 
říkat jednotlivá slovíčka. V nemocnici si ale 
moc povídat nechtěl. Až doma se rozpovídal 
ve větách, ale ještě mu to nejde jako před 
úrazem,“ říká paní Martina. Pochvaluje si, 
že v nemocnici se dobře starali nejen o To-
máška, ale pomáhali i jí. „Sestřičky byly moc 
hodné a paní staniční mi pomohla i s vyříze-

ním osobních věcí,“ vzpomíná na pobyt na 
Dětské klinice. 

OrTOPeDICKOU OPerACI ZDržeL COVID
Do nemocnice se Tomášek musí ještě vrátit, 
čeká ho ortopedická operace nohy, kterou 
mu přejelo auto. „Má ji sešroubovanou a za-
tím nechodí. Musíme ho nosit. Věříme, že 
operaci podstoupí do Vánoc, a těšíme se, že 
svátky strávíme všichni doma. Už jsme ope-
raci museli jednou odložit, protože jsme před 
ní museli na testy, zda nemáme nákazu covi-
dem. Můj test byl pozitivní, takže jsme museli 
do karantény a operace se odložila,“ vysvět-
luje paní Martina, která se tak letos musela 
vypořádat i  s  covidem. „Moc si přeji, aby 
tentokrát byly testy negativní, mohli jsme na 
operaci a  všechno dobře skončilo,“ uzavírá 
Tomáškova maminka.

Foto: archiv rodiny
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Nový Urgentní interní příjem FN Plzeň za-
čal pacientům sloužit 15. října v borském 
areálu FN Plzeň v prostoru bývalé vojenské 
nemocnice, v pavilonu 54. Je to specializo-
vané pracoviště s nepřetržitým provozem, 
které zajišťuje příjem a poskytování ambu-
lantní péče především pacientům s  náhle 
vzniklým závažným postižením zdraví a se 
závažnou, náhlou změnou zdravotního sta-
vu. „Otevřeli jsme  pracoviště, na kterém 
jsou ošetřeni všichni pacienti s  interními 
či plicními obtížemi nebo s podezřením na 
covidovou nákazu. Prostory jsme členili 
na tzv. čistou část a na trakt pro pacienty 
s podezřením na covidovou nákazu. V čis-
té části jsou 2 ambulance, v  tzv.covidové 
4. V  jedné směně pracuje 5 lékařů, mini-
málně 10 sester a další personál,“ popisuje 
primářka 2. Interní kliniky doc. MUDr. Jitka 
Mlíková Seidlerová, Ph.D.

Okamžitě při vstupu pacienta na nový 
příjem s ním udělá triážový pracovník roz-
hovor, změří mu teplotu, dechovou frek-
venci, tlak a  nasměruje ho do čisté nebo 
covidové části, kde je přijat na  příslušnou 
oborovou ambulanci. V případě méně zá-
važných stavů je pacient po provedení 
nezbytných vyšetření a ošetření propuš-
těn do domácího ošetřování a  předán do 
péče  praktického lékaře či ambulantního 
specialisty. K péči o pacienty, u kterých je 
zapotřebí delší doba pro rozhodnutí o pří-

Urgentní příjem vznikl v rekordním čase

„Chci do školy v  nemocnici, tak zní první 
věta po probuzení našeho prvňáčka. Odpo-
ledne se ve škole loučí se slovy  zítra přijdu 
zas,“ říká s úsměvem maminka malé Natál-
ky a lékařka. Holčička chodí do školy ve FN 
Plzeň, která se stará o děti zdravotníků, jež 

Natálka si školu v nemocnici moc užívá

padném přijetí k hospitalizaci či propuštění, 
jsou využívána observační lůžka.

„Tato rozsáhlá přeměna původních pro-
stor ambulantního traktu na nový urgentní 
interní příjem trvala pouhé 3 týdny a nákla-
dy činily zhruba milion korun. Její součástí 
jsou nové rozvody kyslíku, přípojky elek-
třiny, nové technologie pro komunikaci, 
kamery, počítače a  monitory, vyšetřovací 
lůžka. Na místě jsou dostupné základní dia-

gnostické technologie, jako například  mo-
bilní RTG či sonograf. K CT vyšetření jsou 
pacienti převáženi do vedlejšího pavilonu 
podzemní spojovací chodbou. Děkuji všem 
zaměstnancům, kteří se tohoto velkého 
úkolu zhostili a během krátké doby vytvo-
řili moderní příjmové pracoviště, které je 
v této složité době, pro nemocnici našeho 
formátu, nezbytností,“ říká ředitel FN Plzeň 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Člověk odchází na pracoviště ve FN Plzeň 
s takovým klidem a jistotou, že je o jeho dítě 
dobře postaráno. A můžeme posílat dál tu 
lásku, dobro a podporu lidem, kteří ji v ten-
to nelehký čas moc potřebují. Nejen my 
děkujeme vedení nemocnice za organizaci 
náhradní školy,“ uvádějí s velkou vděčností 
rodiče Natálky.

FN Plzeň otevřela pro první až třetí třídy 
školní skupiny, ve kterých se děti vzdělávají 
pod vedením studentů Pedagogické fakulty 
ZČU a zaměstnanců FN. Školáci mají zajiš-
těný oběd i dostatek tekutin. I  když musejí 
dodržovat hygienická opatření a mít na pu-
sinkách roušky, jsou ve třídách spokojené 
a je o ně postaráno s láskou a snahou zajistit 
jim plnohodnotné náhradní vyučování.

Díky nápadu paní Ivety Tůmové, uspo-
řádat sbírku magnetek na mapu světa, se 
mohou školáci radovat také ze dvou ma-
pek, které jim učení dělají zábavnější. Při-
spělo jimi mnoho lidí a  nemocnice  moc 
děkuje.

musejí i v době covidu do práce a nemohou 
zůstat s dětmi doma. „Děkuji za maximální 
péči, za ochotu, za snahu pomoci. Za umění 
pracovat s  dětmi děkujeme logopedce Mgr. 
Barboře Šestákové,  panu učiteli Václavu 
Dohnalovi a paní učitelce Kateřině Švejdové. 
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Od roku 2012 
probíhá ve Fa-
kultní nemocnici 
inst i tucionální 
výzkum, dotova-
ný MZ ČR. První 
etapa výzkumu 
probíhala v  le-
tech 2012-2016, 
druhá etapa je 
ukončována prá-
vě v  letošním 
roce a  byla vy-
psána soutěž na 
výzkumné pro-

jekty pro období 2021-2025. V  roce 2020 
bylo řešeno celkem 13 projektů, z nichž více 
než polovina byla zaměřena na onkologic-
kou problematiku.  Při řešení všech projektů 
dochází k  výrazné multioborové spolupráci 
mezi klinickými laboratorními pracovišti s kli-
nikou zobrazovacích metod a ústavem pa-
tologie. 

Největší dosažené úspěchy v  letošním 
roce se týkaly zavádění nových diagnos-
tických metod pro časnou diagnostiku ná-
doru jater a pankreatu. Úspěšně pokračo-
valy projekty týkající se optimalizace léčby 
gynekologických a  urologických nádorů. 
U těchto projektů šlo ve většině případů již 
o převádění výsledků z výzkumu do běžné 
rutinní praxe. V roce 2020 bylo také zahá-
jeno testování prototypu nového výpočet-
ního tomografu, který je vybaven novým 
způsobem detekce RTG záření.  Poslouží 
hlavně při diagnostice a  monitoraci léčby 
onkologických a srdečně-cévních chorob. 
„Jedná se o  převratnou technologickou 
novinku, která může přinést nové způsoby 

Výzkum ve FN Plzeň pomáhá pacientům
zobrazování orgánů a  současně také po-
vede ke snížení radiační zátěže nemocné-
ho. Plzeňská fakultní nemocnice je jednou 
z pěti institucí na světě, kde jsou tyto pří-
stroje instalovány,“ upozorňuje náměstek 
ředitele FN Plzeň pro vědu a výzkum, prof. 
MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. 

Aktuálně byla do výzkumného progra-
mu doplněna covidová problematika. Bylo 
provedeno rozsáhlé vyšetření protilátek jak 
u našich zaměstnanců, tak i u nemocných, 
kteří prodělali covidové onemocnění. Potě-
šitelným zjištěním je, že vzniklé protilátky 
u většiny osob přetrvávají minimálně sedm 

měsíců a že i dostatečně chrání proti dal-
ší infekci. V prevenci u covidové infekce je 
u zaměstnanců využíván vitamin D.

Obdobně jako letos, tak i v příštím roce 
bude dodán na kliniku zobrazovacích 
metod nový speciální RTG přístroj, který 
umožní nový přístup k využití kontrastních 
látek a výrazně zkvalitní zobrazení srdce, 
jaterní tkáně a  slinivky břišní. Souběžně 
s  tím bude na oddělení imunochemické 
diagnostiky pokračovat vývoj a  zavádě-
ní do rutinní praxe nových laboratorních 
metodik pro využití v kardiologii a v neu-
rologii.

Bezprecedentní situace během pandemie 
Covid-19 ukázala, jak důležitá je digitaliza-
ce, především v oblasti komunikace. Covid 
nám dal jasně najevo, že hranice států jsou 
jen mapě a jejich uzavření ho nijak neome-
zuje ani nezastavuje. Tento boj nyní více 
než kdy jindy vyžaduje zefektivňovat pře-
shraniční spolupráci s partnerskými organi-
zacemi ve výzkumu. 

„Agentura bavorsko-české spolupráce 
(BTHA) velice rychle reagovala na vzniklou 
situaci vypsáním krátkodobých projektů,“ 
pochvaluje si vznik nové spolupráce ná-
městek ředitele FN Plzeň pro vědu a  vý-
zkum prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Nové projekty řeší, jak v  současné době 
zajistit vzájemnou výměnu informací a zku-

šeností v Bavorsku a v západočeském regi-
onu. Základem je porovnání epidemiologic-
kých dat v obou regionech a z nich vyplývající 
důsledky pro zdravotnictví. „Shromáždění 
takových údajů nám umožní lepší posouzení 
jak ekonomických důsledků pandemie, tak 
i  její další optimální ovlivnění“ vysvětluje ře-
ditel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 

   Novinkou, nejen v ČR, ale i v evropském 
měřítku, bylo provedení rozsáhlého vyšet-
ření protilátek proti coronaviru, současně 
s  vyšetřením vitaminu D, u  zaměstnanců 
FN Plzeň. Tato akce vedla k zavedení pre-
ventivního podávání vitaminu D u pracovní-
ků na covidových pracovištích. „Provádíme 
již prevenci, jejíž vhodnost je v USA, Velké 
Británii a v Irsku teprve diskutována a při-

pravována,“ informuje náměstek ředitele 
FN pro vědu a výzkum prof. MUDr. Ondřej 
Topolčan, CSc.

Přednášky o  vitaminu D, coronaviru, ale 
především o personalizované medicíně, jsou 
náplní nového výukového předmětu, probí-
hajícího současně na Lékařské fakultě v Plz-
ni a na univerzitě v Regensburgu. Slavnostní 
zahájení předmětu proběhlo v pátek, 23. říj-
na 2020 prostřednictvím webináře. Projekt 
zahájili svými zdravicemi ředitel FN Plzeň 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., primátor 
města Plzeň Mgr. Martin Baxa a hejtmanka 
Plzeňského kraje doc. PaedDr. Ilona Maurit-
zová, Ph.D. Tento projekt je rovněž podpo-
řen grantem programu INTERREG- přeshra-
niční česko-bavorské spolupráce. 

Přeshraniční spolupráce v době coronaviru
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V celostátní nominaci ceny Ď  2020/ Hnu-
tí na vlastních nohou Stonožka se ocitla 
sestra Neurologické kliniky FN Plzeň Mária 
Míčová, která řadu let pracuje v projektu 
Sestra v akci. Kolegové ji označují za dob-
rou duši, která nikomu neodmítne pomoc. 
Pracuje už více než padesát let a  do dů-
chodu se rozhodně nechystá. Věnuje se 
zejména pacientům s roztroušenou skleró-
zou. „Život bez práce si vůbec nedovedu 
představit. Moc se mi na klinice líbí, mám 
kolem sebe výborný kolektiv, plný špičko-
vých odborníků. Moc mě také těší, když se 
mi podaří pacienty uklidnit, vše jim vysvětlit 
a  oni odcházejí domů s  pocitem, že sice 
mají nevyléčitelnou nemoc, ale léčitelnou 
tak, že s ní lze plnohodnotně žít,“ říká Má-
ria Míčová. „Mária je  dobrou duši kliniky, 
má přirozený respekt pro její pracovitost, 
znalost, zkušenost a  zároveň skromnost 
a empatii. Aktivitu těží ze svých rodinných 
kořenů, kde podstatou života byla pracovi-
tost, respekt, láska k bližním a přírodě. Za 
její pomoc má nespočet  díků a uznání od 
nemocných i  jejich rodin. Je  člověkem ze 
kterého vyzařuje spojení rozumu a srdce,“ 

říká přednosta Neurologické kliniky MUDr. 
Jiří Polívka, CSc. Tuto cenu paní Mária ješ-
tě nezískala, ale pozvání na ceremoniál ob-
držela. Covid zasáhl, a i když se slavnostní 
večer nekonal, cenu převezme příští rok. 

Cenu Ď Grand Prix získá covidová jede-
náctka z jarní vlny pandemie.

Cena Ď je česká výroční cena udělovaná 
mecenášům a dobrodincům v oblasti kul-
tury, charity, vědy, vzdělávání, morálních 
hodnot a letos i v nové kategorii „cena Ď za 
počiny v období šíření nemoci covid – 19.

Cenu Ď Stonožky 
získá/získala sestra Mária

Nej sestřičkou 
je Marcela 
Prayerová

První místo 12. ročníku celorepubli-
kové soutěže Nej sestřička 2020 zís-
kala vrchní sestra Kliniky infekčních 
nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň 
Bc. Marcela Prayerová, která se neo-
hroženě vrhla do boje už s první vlnou 
pandemie covidu a  stala se pomysl-
nou vůdkyní zdravotních sester v tom-
to složitém období. Probojovala se 
mezi 12 finalistek a zvítězila s počtem 
1007 hlasů z  celkového počtu 5672, 
které zasílala veřejnost prostřednic-
tvím webu www.nejsestricka.cz. „Měla 
jsem slzy na krajíčku, upřímně řečeno, 
nečekala jsem to. V  soutěži se sešla 
výborná parta, vítězkou se mohla stát 
kterákoli z  nás. Takové ocenění by si 
zasloužila každá sestřička, která bere 
svou práci jako poslání. Všem, co mi 
poslali hlasy, moc děkuji a  nesmír-
ně si toho vážím,“ říká vítězka. Ředi-
tel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, 
Ph.D., jí k  vítězství gratuluje. „Děkuji 
za její ,,velitelství“ v  covidové době, 
její elán a  živelná povaha dodávaly 
všem zdravotníkům spoustu energie, 
kterou v  této nelehké době potřebo-
vali. Marcela Prayerová je úžasný, milý, 
empatický člověk se srdcem na dlani 
a já jsem pyšný na to, že máme takové 
lidi v našem týmu. Sesterská práce je 
nenahraditelná, a to nejen v době co-
vidové,“ zdůraznil ředitel. 
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Co se také stalo v nemocnici...
Provoz nemocnice přináší zdravotníkům a nejen jim v průběhu každého roku řadu kuriózních situací, nad některými 
zůstává rozum stát, jiné jsou hodně veselé a z některých až mrazí. To ať laskavý čtenář posoudí sám...

PSyCHIATřI Už ZAžILI LeDACOS
Třeba pacienta, který se u nich ocitl, pro-
tože se v Plzni vrhal pod auta. V nemoc-
nici zase útočil na zdravotníky a nakonec 
skočil na záda nic netušící ženě, která si 
vybírala peníze. Naštěstí se jen lekla. Muž 
se pak uchýlil do polohy „napadené vači-
ce“, stočil se na zemi s pokrčenými kon-
četinami. Nebylo mu to nic platné a vyko-
ledoval si cestu do Psychiatrické léčebny. 
Podobně dopadli i  další pacienti, kteří 
projevili při útěku z uzavřených oddělení 
i velkou vynalézavost. Někteří prchali po 
hromosvodech, vystlali si postele plasto-
vými lahvemi, aby si zdravotníci mysleli, 
že v  nich jsou. Jednomu nemocnému 
zase stačilo k  útěku patnáct minut mezi 
pravidelnými kontrolami a podstavec od-
kládacího stolku na jídlo. Vypáčil jím okno 
na pokoji a vyskočil z výšky asi 3,5 metru 
na kontejner umístěný na rampě pod ok-
nem. I on skončil v léčebně.

NA gyNeKOLOgII Se OBČAS NeSTAČí DIVIT
Například jako v případě, kdy tam hned na 
Nový rok řádili dva muži a žena. V alkoho-
lovém či drogovém opojení napadli ostra-

hu. Moc si to ale neužili, nakonec je zpaci-
fikovali  policisté. Podobně dopadl partner 
rodičky, který když zjistil, že neonatolog 
rozhodl o převezení jeho dítěte na obser-
vační box, vzteky rozbil pěstí plastový kryt 
na papírové ručníky u umyvadla.

ALe TAKé JINDe NeNí O HISTOrKy NOUZe
Také na Klinice anesteziologie, resusci-
tace a  intenzivní medicíny zažívají občas 

neskutečné věci. Letos v listopadu se tře-
ba museli popasovat s mužem, který po-
kousal sanitáře. A v pavilonu 22 na Borech 
zase netušili, jak dramatická situace se 
může vyvinout z jednání o inkontinenčních 
pomůckách. Pacient se jich letos v  úno-
ru dožadoval tak vehementně, že vzal na 
zdravotníky nůž. Jindy zase musejí volat ke 
stažení prstýnku hasiče. A  „užijí si“ i pra-
covnice nemocnice na telefonních linkách, 
které poslouchají dotazy, jak se jim daří 
nebo mužské vzdychání, ale někdy taky 
vulgární slova. 

I TeCHNIKA Má OBČAS „SVé DNy“
Také technika, podobně jako kdekoli jinde, 
dokáže v nemocnici připravit perné chvil-
ky nejen zdravotníkům. Ještě dodnes se 
v  nemocnici traduje historka, kdy se při 
operačním výkonu  náhle samovolně zved-
la opěrka hlavy operačního stolu Golem. 
Nikomu se naštěstí nic nestalo. A  různé 
havárie, hlavně vody, se prý jako naschvál 
stávají hlavně po pracovní době. Rozbitá 
zpětná klapka u přívodu vody tak dokázala 
třeba přerušit večerní dialyzační program, 
do rána však bylo všechno v pořádku.

O veselé historky není 
nouze ani na ústředně 
fakultní nemocnice
• Přepojte mě na lůžkovou část patologie.
•  Dobrý den, mám hluchý oko, co mám 

dělat?
• Přepojte mě na ušní – noční.
•  Spojte mě na manželku (spojovatelka: 

Kde leží?) Jo ona leží, tak ji nechte ležet.
•  Chtěla bych se zeptat na Martu, jak jí je? 

(spojovatelka: a kde leží?) Na patologii.
•  To je pneu? Mám u vás pneumatiky. (spo-

jovatelka: Tady je ústředna FN Plzeň Bory.)  
Jé, já jsem blbej, promiňte.

•  Halo, to jsou elektrárny? (spojovatelka: 
ne, tady je FN Plzeň Bory) Co mi to dali 
za číslo? Vy mi  nemůžete pomoc? (spo-
jovatelka: Elektřinu vám asi těžko zlevní-
me….smích)

•  U vojenské nemocnice máte srnečka a hra-
be kopýtkem – volaly děti

• Přepojila byste mě na třetí patro?
•  Ležel jsem u vás. (spojovatelka: Kde 

přesně jste ležel, jaké oddělení?) Nevím, 
na prostěradle byl nápis FN.

Kniha přání a stížností 
zaměstnanecké jídelny
Pozitivní vzkazy kuchařům:
• Losos super.
• Brambory hodně dobrý.
•  Saláty vynikající, jídlo se ohromně zlepšilo, 

personál super!!!
• Roštěná luxus!
• Vynikající noky, díky .
• Vynikající špenát.
•  Kuře výborné, skvěle dochucené – SUPER 

OBĚD.
• Výborné jídlo, hlavně že Stravbyt vypadl!!
• Úžasný bretaňský hrnec.
• Vynikající rizoto…opravdu plné krevet .
• Držková LUX!
• Dnes rajská byla.
• Polívka výborná.
• Kapr výborně ochucený.
•  Velká pochvala a díky za pestrou nabídku 

v salátovém baru.
• Vynikající brambory na šťouchačku.
• Papriková omáčka vynikající.
• Výborný oběd .

• Výborné bramborové knedlíky.
•  Pstruh perfektní .
•  Hovězí na víně výborné.
•  Jen tak dál!!
•  Kachna luxusní.

Negativní vzkazy kuchařům  
(je jich opravdu velmi málo):
•  K dobrému řízku bychom uvítali okurkový 

salát.  Třeba příště bude?
•  Dnes kuře velice tuhé.  Kuře dopéci.
•  Pstruh suchý, brambory šťouchané – ně-

které nedovařené.
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Dne 13. října 2020 proběhlo za výrazně li-
mitujících protiepidemiologických opatření 
v  důstojném prostředí Vlasteneckého sálu 

pražského Karolina předání pamětních me-
dailí ČLS JEP (Česká lékařská společnost 
Jana Evangelisty Purkyně) osobnostem, 

Profesor Mraček dostal 
zlatou pamětní medaili ČLS JeP 

které se významně zasloužily o českou me-
dicínu a svou prací v ČLS JEP přispěly k na-
plňování jejích cílů. Původně určené místo 
slavnostního předání Senát ČR bohužel 
uzavřela pandemie. Na návrh České neu-
rochirurgické společnosti obdržel zlatou pa-
mětní medaili za celoživotní dílo prof. MUDr. 
Zdeněk Mraček. Neurochirurgické oddě-
lení FN v Plzni mnoho let vedl a formoval. 
Kromě toho přednášel na Lékařské fakultě 
UK v  Plzni a  věnoval se vědecké činnosti. 
V oboru neurochirurgie patří k mezinárodně 
uznávaným odborníkům. Medaile předá-
val předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán 
Svačina. Další ocenění převzali neurofyzio-
logové prof. Syka, a  prof. Mareš, onkolog 
prof. Petruželka, anesteziolog prof. Cvacho-
vec a  urolog prof. Šimon. Pane profesore, 
přijměte upřímné blahopřání k  ocenění za 
kolektiv Neurochirurgické kliniky FN Plzeň.

doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D,
přednosta Neurochirurgické

kliniky FN Plzeň

Ocenění spolu se členy předsednictva ČLS JEP (zleva): prof. MUDr. Karel Šonka, 
DrSc., prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., 
prof. MUDr. Zdeněk Mraček, prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. MUDr. Pavel Mareš, 
DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Václav Šimon, DrSc., 
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Peníze z golfového turnaje pomohou dětem
Na vybavení dětské oční ambulance poslou-
ží část výtěžku z druhého ročníku dobročin-
ného golfového turnaje nazvaného PODA-
NÉ RUCE DĚTSKÝM PACIENTŮM OČNÍ 
KLINIKY FN PLZEŇ A LVÍMU OČKU, který 
uspořádal Lions Club Plzeň Ladies a  ko-
nal se v neděli 20. září v  resortu Darovan-
ský dvůr na Plzeňsku. „Na vybavení dětské 
oční ambulance jsme získali 40 tisíc korun,“ 
uvádí přednosta Oční kliniky MUDr. Štěpán 
Rusňák, Ph.D.

Akce zároveň podpořila projekt Lví očko, 
který testuje zrak dětí v mateřských školách. 
U 15 % dětí je zjištěna oční vada, při včasném 
odhalení ji lze až v 95 % odstranit. „Další šek, 
tentokrát v hodnotě 10 tisíc korun, tak puto-
val Lvímu očku v Plzni a na Rokycansku na 
testování zraku dětí v mateřských školách,“ 
říká prezidentka LC Plzeň Ladies a  známá 
plzeňská neonatoložka MUDr. Eva Dortová. 
Testování zraku v mateřských školách prová-
dějí členky LC Plzeň Ladies zdarma, finanční 
podpora je zaměřena na materiální výdaje  
a dopravu.

Turnaje se účastnilo 48 hráčů z 15 gol-
fových klubů - 16 žen a 32 mužů. Nejmlad-

šímu účastníkovi bylo 11 let, nejstaršímu 
81 let. Golfové akademie se účastnilo 22 
zájemců. Přivítali jsme rovněž liony a lion-
ky z 6 lionských klubů. „Do poslední chvíle 
bylo napínavé, zda se vůbec vzhledem k bez-
pečnostní opatřením v souvislosti s covidem 
bude turnaj konat. Nakonec se uskutečnil za 

krásného počasí a s krásným kulturním pro-
gramem. Nádherně zazpívala slepá dívenka, 
která dlouhodobě spolupracuje se Světluš-
kou,“ připomíná prezidentka. Dodává, že LC 
Plzeň Ladies  pořádá řadu kulturních a spo-
lečenských akcí zaměřených na charitativní 
činnost.

Charitativní golfový turnaj.                                              Foto: archiv Lions Club Plzeň Ladies



Výstava se koná se pod záštitou náčelníka 
armády České republiky, armádního gene-
rála Aleše Opaty, Jeho Eminence Dominika 
kardinála Duky a  primátora města Plzně 
Mgr. Martina Baxy. Z mázhauzu se přesu-
nula do plzeňské Galerie Paletka, odkud 
poputuje do Izraele.

„Část výstavních panelů je věnována 
třicetileté historii hnutí Na vlastních nohou 
– Stonožka včetně jeho spolupráce s  Ar-
mádou České republiky, od jejíhož zahájení 
letos uplynulo dvacet let. Druhou část vý-
stavy tvoří dětské práce na téma Stonožka 
je, aby děti byly šťastné. A  díky Českým 
centrům můžeme v Plzni ukázat i práce dětí 
ze zahraničí, které tvořily na téma Zvláštní 
jaro 2020,“ řekla zástupkyně ředitele Zá-
kladní umělecké školy v  Jagellonské ulici 
v Plzni Mgr. Jaroslava Spěváčková, která je 
blízkou spolupracovnicí zakladatelky hnutí 
Stonožka paní Běly Gran Jensen.

„Hnutí Na vlastních nohou je primárně 
výchovné hnutí, které učí děti zodpověd-
nosti za ty méně privilegované v  našem 

Plzeň přivítala Stonožku, která 
nadělovala dětským pacientům

Dětské výtvarné práce o šťastných dětech i letošním zvláštním jaru jsou k vidění v Plzni. 
Výstava k 30. výročí hnutí Na vlastních nohou Stonožka byla ve spolupráci s Českými 

centry, která jsou agenturou ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České 
republiky v zahraničí, zahájena v pondělí 26. října v mázhauzu plzeňské radnice. 
A Fakultní nemocnice Plzeň získala právě u této příležitosti od stonožkového hnutí 
rehabilitační lůžko pro dětské pacienty s mozkovou obrnou. Dvojdílný elektrický 

Vojtův stůl je určený pro rehabilitaci a je vhodný pro cvičení světově uznávanou 
Vojtovou metodou. Je k dispozici na Neurologické klinice FN Plzeň.
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mí zodpovědnosti, kterou od nás budou 
přebírat. Moc si vážím toho, že se k nám 
Česká centra připojila, a  co nejsrdečněji 
je vítám,“ uvedla zakladatelka hnutí, která 
úzce a  dlouhodobě spolupracuje i  s  Fa-
kultní nemocnicí Plzeň.

Hnutí pomáhá řadě dětí v  České re-
publice i v zahraničí. „Je třeba poděkovat 
všem stonožkovým dětem, pedagogům, 
vojákům, spolupracovníkům a  příznivcům 
hnutí, bez jejichž nezištné práce a podpory 
by nebylo možno pomoc realizovat. Děti 
organizují Stonožkové týdny, koncerty, vý-
stavy, divadla a pořádají sbírky na pomoc 
nemocným a postiženým dětem tam, kde 
je to potřeba,“ zdůraznila paní Běla Gran 
Jensen.

Plzeňský primátor Mgr. Martin Baxa řekl, 
že si aktivit Stonožky moc váží. „Bylo pro 
mě velkou ctí, že si paní Běla Gran Jensen 
vybrala právě plzeňskou radnici pro tuto 
výstavu, kterou připravila její blízká a dlou-
holetá spolupracovnice – Plzeňanka Jaro-
slava Spěváčková,“ uvedl primátor.

světě, za ty, kterým války berou právo na 
dětství, právo na šťastný a spokojený život. 
Tento program pomáhá zesílit u dětí vědo-



14  FaKuLtNí NeMoCNiCe

Zdravotníkům v nemocnici patří 
můj obdiv, říká epidemioložka
V jednom kole byla kvůli situaci s covidem až do 11. září MUDr. Jitka Průchová, vedoucí protiepidemického 
oddělení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Pak ale zákeřnou nemoc dostala sama a po několika 
dnech doma musela být hospitalizována ve Fakultní nemocnici Plzeň. I přesto, že už je v domácím léčení, 
fit se rozhodně necítí. „Stále pociťuji zvýšenou únavu a i při malé fyzické zátěži mám potíže s dechem 
– stačí k tomu chvilka rychlejší chůze nebo vyjít několik schodů,“ říká lékařka. 

Návrat do práce je zatím asi v nedohlednu?
Před týdnem jsem absolvovala kontrolní 
plicní vyšetření a výsledky zatím nejsou pří-
liš dobré. Navíc kromě již zmíněných potíží 
u mě stále nevymizel kašel, a ten se spolu 
s  dušností často zhorší, pokud třeba jen 
déle mluvím. Do zaměstnání bych se chtěla 
vrátit co nejdříve a doufám, že díky léčbě, 
kterou užívám, to v nedohlednu není.  
Jak se u Vás nemoc projevila?
Onemocnění u mě začalo mírným pokašlá-
váním a druhý den se přidala horečka. Další 
dny se kašel zhoršil, horečka trvala a po-
stupně nastala ztráta čichu a chuti – přesto 
mi průběh onemocnění v té době nepřipa-
dal příliš závažný. Pak ale šestý den nemo-
ci začaly potíže s dýcháním a během dvou 
dnů se dušnost zhoršila natolik, že jsem 
musela být hospitalizována. 

Na plicní JIP? 
Ne, hospitalizace byla na Infekční klinice. Na-
štěstí jsem nepotřebovala umělou plicní ven-
tilaci, jen kyslíkovou podporu dýchání. Léčba 
spočívala v nitrožilní aplikaci kortikoidů a vi-
taminu C a podávání  antibiotik a  léků proti 
horečce a kašli. 
Jak dlouho jste v nemocnici pobyla?
12 dnů.
A jak jste se tam cítila?
Péče byla ve všech směrech zcela profesio-
nální. Denně jsem byla svědkem toho, jaké 
nasazení a  jak náročnou až vyčerpávající 
práci vyžaduje péče o pacienty při stále sí-
lícím „covidovém“ náporu. Veškerá činnost 
se navíc musí koordinovat s ochranným re-
žimem – a práce v respirátoru, ochranných 
brýlích a obleku určitě není nijak pohodlná. 
Přesto byl přístup všech pracovníků vždy 

vstřícný i  po lidské stránce. Patří jim můj 
obdiv a uznání a moc jim děkuji.
Někteří lidé ještě pořád nemoc zlehčují. Co byste jim 
vzkázala?
Není to lehká nemoc. A pokud ji přece za ta-
kovou považují, ať se aspoň chovají zodpo-
vědně k ostatním.
A máte radu pro nakažené covidem, jak si zorga-
nizovat život doma, aby co nejméně ohrozili své 
blízké?
Covid-pozitivní by po dobu své domácí izo-
lace měli minimalizovat kontakty s ostatní-
mi členy domácnosti. Pokud je to dispozič-
ně možné, měli by pobývat v samostatném 
pokoji a po použití sociálního zázemí vždy 
provést jeho dezinfekci. Všichni v domác-
nosti by měli používat roušky k  ochraně 
dýchacích cest a  důsledně dbát na mytí 
a dezinfekci rukou. 
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Lepší servis jsem nemohla mít, 
pochvaluje si paní Helena
Už třetí měsíc se potýká s následky covidu třiasedmdesátiletá paní Helena, která prodělala oboustranný zápal 
plic. Stále musí být pod dohledem lékařů, ale je plná optimismu a se svým osudem se pere velmi statečně. 

JIP Ve FAKULTNí NeMOCNICI
Nemoc ji postihla v  září při lázeňském po-
bytu. „Mám chronickou hepatitidu a astma, 
takže jsem byla s  manželem na léčebném 
pobytu. Nakonec ho manžel zrušil, protože 
jsem tam jen spala, byla jsem strašně unave-
ná, nechutnalo mi, ale teplotu jsem neměla,“ 
popisuje začátky nemoci paní Helena, kterou 
manžel ve zhruba polovině pobytu odvezl 
domů.  „Pořád mi bylo špatně, takže zavolal 
záchrannou službu a  ta mě 15. září odvez-
la do Fakultní nemocnice v  Plzni. Skončila 
jsem na plicní JIPce, dva dny jsem o sobě 
vůbec nevěděla. Byla jsem v kritickém sta-
vu. Dostala jsem ale lék remdesivir, který 
zabral,“ popisuje paní Helena, která na plicní 
JIP strávila šest dní. „Jsou tam úžasní, zlatí 

lidé, lékaři sestřičky, vůbec všechen perso-
nál. Když si vzpomenu, jak o  mě pečovali, 
masírovali mi záda, mazali tělo, lepší servis 
jsem nemohla mít,“ vzpomíná paní Helena. 
Z plicní JIP ji zdravotníci převezli na infekční 
oddělení, kde jí začalo konečně trošku chut-
nat jídlo a vyhrabala se z nejhoršího. „Starali 
se o mě výborně. Ale potřebovali místo pro 
další pacienty, takže mě přeložili do Nemoc-
nice Privamed,“ říká paní Helena.

JeN OSM HODIN BeZ KySLíKU
Na oddělení v  Privamedu byla také moc 
spokojená, ale i  odtamtud se musela pře-
stěhovat do nemocničního Centra  návazné 
péče, protože na oddělení potřebovali lůžka 
pro nové pacienty. „Napřed jsem to obre-

čela, nechtělo se mi zase jinam. Ale musela 
jsem být na kyslíku a stále bez něj zatím celý 
den být nemůžu, takže nic jiného nezbývalo. 
A nakonec jsem tady moc spokojená, mám 
bezvadný pokoj, krásně se o mě starají. Cvi-
čím pod dohledem fyzioterapeutky pětkrát 
denně. Už jsem se bez kyslíku procházela 
s podporou vozíku a rehabilitační sestry po 
chodbách, ale teď to kvůli zpřísněným opat-
řením nejde,“ uvádí paní Helena. Dodává, že 
je šťastná za každý den, kdy je jí lépe. Kouká 
na televizi, kterou má na pokoji, komunikuje 
s  rodinou prostřednictvím mobilního telefo-
nu. „Voláme si často s manželem, který byl 
kvůli mně v karanténě. Ale vůbec nemarodil. 
Je to „jura“, a  to je mu sedmasedmdesát 
let,“ uzavírá paní Helena.

Foto: Dan Materna



SyMBOL, KTerý NerOZTAJe 
„Je to symbol  všech zdravotních sester, 
které právě letos slaví významné výročí, 
200 let od narození zakladatelky ošetřo-
vatelství Florence Nightingalové. Symbol 
láskyplné péče, která vyžaduje srdce na 
pravém místě. A také symbol života, které 
srdce jako jeden z nejdůležitějších orgánů 
v  těle představuje. A  zároveň poděkování 
našim sestrám, které mají srdce na pra-
vém místě,“ říká emeritní hlavní sestra FN 
Plzeň Mgr. Nina Müllerová, která vytvoření 
srdce z mramoru iniciovala. Předchůdcem 
tohoto symbolu bylo srdce ledové. „Na 
jaře letošního roku vyrobila společnost 
ICE Factory všem našim zdravotníkům bílé 
srdce z  ledu jako poděkování za skvělou 
práci a vytrvalost v první pandemické vlně. 
Květnové sluneční paprsky ledové srdce 
rozpustily a mne stále provázela myšlenka 
nějakého symbolu připomínajícího rok se-
ster, jehož odkaz by byl mezi námi nastá-
lo,“ vysvětluje emeritní hlavní sestra, co ji 
k podnětu nechat udělat srdce z mramoru 
vedlo. Podpořila ji v tom poslankyně Parla-
mentu České republiky doc. PaedDr. Ilona 
Mauritzová, Ph.D. „Srdce z ledu uviděla na 
facebooku a říkala, že by bylo hezké vytvo-
řit tento symbol natrvalo. Sháněla sponzo-
ry a i sama se stala mecenášem projektu,“ 
zdůrazňuje Nina Müllerová, jež je sama do-
nátorem projektu. „Celý rok jsme plánovali, 
jak si ten rok společně užijeme, jaké bu-
deme dělat v  rámci Nursing Now aktivity, 
a příroda nás překvapila, vlastně zastavila. 
Chtěli jsme oslavami ukázat, jak si sester 
vážíme, že jejich práce je pro celou společ-
nost důležitá, bohužel virus přišel a změnil 
nám životy. Když jsem viděla ledové srdce, 
říkala jsem si, že si musíme tento výjimeč-

Srdce z bílého mramoru  
je poděkováním sestřičkám
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Srdce z bílého mramoru nově zdobí odpočinkovou místnost na Onkologické a radioterapeutické klinice, která 
nabízí nádherný výhled na celou Plzeň a prostor k relaxaci, rozjímání a pohodě v duši. 

Symbol ošetřovatelství vydala Meziná-
rodní rada sester - Bílé srdce charak-
terizuje péči, znalosti a  lidskost. Bílá 
barva byla vybrána proto, že spojuje 
všechny barvy a představuje tak ošet-
řovatelství, které akceptuje lidi všech 
barev pleti. Tvar srdce vyjadřuje lid-
skost a skutečnost, že ošetřovatelská 
péče je ústředním bodem kvality zdra-
votní péče.

ný rok 2020 něčím připomenout. A  nyní 
zde máme srdce mramorové, napořád, a já 
jsem velmi ráda, že jsem se mohla toho-
to unikátního projektu, Srdce jako sym-
bol ošetřovatelství a vzdělanosti, účastnit. 
Doufám, že ve Fakultní nemocnici Plzeň 
bude vždy dostatek sester a  že jich hod-
ně přijde k tomuto místu a uvědomí si, jak 
nádherné povolání si vybraly a jak je dobře, 
že máme tak kvalitní a skvělé sestry se srd-
cem na pravém místě,“ uvádí poslankyně.

OBě SrDCe VyTVOřIL SOCHAř PeTr ŠťASTNý
Najít autora srdce a materiál, z něhož bude 
vyrobeno, nebylo podle Niny Müllerové vůbec 
jednoduché. „Nejdříve jsem měla představu, 
že by mohlo být skleněné. Ve sklárně jsem 
se ale dozvěděla, že vyrobit tak velké srdce 
by bylo velmi obtížné a také velice finančně 
náročné.  Tak jsem uvažovala o keramickém, 
ale tahle varianta se mi moc nelíbila. Obrátila 
jsem se proto opět na jednatele společnosti 
ICE Factory Lukáše Touška a nakonec nám 
mramorové srdce vytvořil autor srdce z ledu, 
sochař Petr Šťastný. Vybírali jsme ze tří vari-
ant a líbila se možnost vytvořit srdce z bílého 
mramoru,“ popisuje emeritní hlavní sestra. 
Anabáze však ještě zdaleka nekončila, proto-
že se objevil problém, kde vzít takový velký 
kus bílého mramoru. Ale i to včetně financo-
vání projektu a toho, že autora omezil při tvor-
bě covid a musel být v karanténě, se podařilo 
zvládnout. „Sice ještě kvůli pandemii vyvstal 
problém se slavnostním odhalením díla, ale 
i to jsme, sice v komorním obsazení, zvládli,“ 
říká Nina Müllerová.

SOCHAřSKé DíLO  
Je I PrO ZeMřeLOU SeSTrU gABrIeLU
Bílé srdce našlo své místo na Onkologické 
a  radioterapeutické klinice, jejíž pacient-
kou byla ve chvíli slavnostního okamžiku 
i  jedna ze sestřiček FN Plzeň. „Bohužel, 
sestřička Gabriela, která v naší nemocni-
ci pracovala řadu let, podlehla těžkému 
onemocnění ve věku 49 let. Symbol bílého 
srdce tu bude navždy i pro naši zesnulou 
sestřičku Gábinku. Věříme, že až nastoupí 
další generace sester a přijdou k  tomuto 
srdci, pochopí, že symbol je nadčasový 
a  že jeho odkaz je stále aktuální. Každá 
ošetřovatelská péče musí být prováděna 
s  láskou k  oboru, k  lidem,“ připomně-
la náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 
Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D. Pacienti 
i  zdravotníci říkají, že relaxační místnost 
na zmíněné klinice, kde je artefakt umís-
těný, má až mýtický charakter. „Je to no-
vodobý chrám, který nabíjí energií. Lidé 
sem přicházejí s pokorou, někdo zde hle-
dá útěchu, jiný se pomodlí, někomu toto 
prostředí pomáhá od strachu. Ač je v naší 
nemocnici někdy hodně bolesti, zde je  
i naděje. Toto srdce ukazuje sílu, sílu člo-
věka a společně s dalším uměleckým dí-
lem, zdejším andělem, přitahují více ener-
gie, která napomáhá k uzdravení. Dnešní 
doba nabízí mnoho nových postupů léčby, 
včetně nejmodernějších technologií, ale 
lidskost se nedá koupit. Ta musí být pří-
mo v nás a naše sestřičky ji opravdu mají,“ 
uzavírá ředitel nemocnice MUDr. Václav 
Šimánek, Ph.D. 

Odhalení Srdce z bílého mramoru zleva: Vrchní sestra Onkologické a radioterapeutické 
kliniky Simona Šípová, emeritní hlavní  sestra Nina Müllerová, náměstkyně pro 
ošetřovatelskou péči Andrea Mašínová, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a poslankyně 
Parlamentu České republiky Ilona Mauritzová. 
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Brzy se dočkáme komfortu... Otevíráme
novou lékárnu 
na Borech 

V prosinci letošního roku se ve FN 
Bory, v  areálu bývalé Vojenské ne-
mocnice, otevře nová moderní lékárna 
se špičkovým vybavením, příjemným 
prostorem pro klienty a zázemím pro 
zaměstnance. Původně měla sloužit 
již od listopadu, ale otevření pozdrže-
la epidemie covidu. Převezme úkoly 
ústavní lékárny, tedy zásobování lůž-
kových oddělení v borském areálu, 
zároveň zajistí i  přípravu léčiv. Vznikla 
kompletní rekonstrukcí bývalého ob-
jektu zdravotního ústavu a  bude slou-
žit široké veřejnosti k výdeji léků na re-
cept i ve volném prodeji. Klienty čeká 
komfortní prostředí, široký sortiment 
a  opravdu příznivé ceny. V  borském 
areálu zůstane v provozu i původní lé-
kárna „Na schodech“, nedaleko hlav-
ního vchodu do nemocnice. 

Lékařská fakulta v  Plzni, která je 
součástí Univerzity Karlovy, byla 
založena dekretem prezidenta re-
publiky dr. Edvarda Beneše dne 27. 
října 1945. Za dobu své existence 
vzdělala více než deset tisíc léka-
řů působících v  České republice 
i  v  zahraničí a  v  současnosti její 
brány každý rok opouští na 250 absolven-
tů. Výročí 75 let od založení fakulty mělo 
27. října připomenout slavnostní shromáž-
dění ve velkém sále Měšťanské besedy 
a další akce. Z důvodu koronavirové krize 
byly oslavy odloženy na neurčito. 

Na lékařské fakultě nyní probíhá stejně 
jako na ostatních školách v ČR především 
distanční výuka, zkoušky i praktická cviče-
ní jsou v omezeném režimu. Řada mediků 
současně se studiem pracuje a pomáhá tak 
zvládnout krizovou situaci s  nedostatkem 
personálu ve FN Plzeň i v dalších zdravot-
nických zařízeních nejen v Plzeňském kraji. 
Koronavirová krize klade zvýšené nároky 
také na pedagogy, kteří jsou ve velké vět-
šině případů zároveň lékaři, zejména ve FN 
Plzeň. „Tato doba je v pětasedmdesátileté 
historii fakulty patrně nejtěžší,“ uvedl prof. 
MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, dě-

Lékařská fakulta UK v Plzni slaví 75 let

kan Lékařské fakulty UK v Plzni a zároveň 
přednosta Onkologické a  radioterapeutic-
ké kliniky LF a FN Plzeň.

Slavnostní shromáždění k  75. výročí 
založení fakulty by fakulta ráda uskuteč-
nila v  náhradním termínu, který ale zatím 
vzhledem k  situaci není možné stanovit. 
Součástí shromáždění bude také udělová-
ní speciálních pamětních medailí. Původně 
měl být součástí oslav i  den otevřených 
dveří Biomedicínského centra, kam bude 
moci veřejnost nahlédnout, jakmile to  
situace umožní.

Plzeňská lékařská fakulta vyrostla ze 
skromných začátků v  moderní vysokou 
školu. Její založení si krátce po skončení 
druhé světové války vyžádali sami studen-
ti. Po letech, kdy byly za okupace vysoké 
školy zavřené, toužilo mnoho mladých lidí 
studovat a v Plzni se dokonce konala ma-

nifestace za zřízení vysokých škol. 
Dekretem prezidenta republiky ze 
dne 27. října 1945 byla nejprve za-
ložena pobočka pražské lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy, která se 
pak v  srpnu 1959 stala samostat-
nou fakultou. První přednášky se 
konaly v prostorách Bio Universita 

– víceúčelovém sále v Prokopově 14, z ně-
hož se později stalo Komorní divadlo. 

Lékařská fakulta v  Plzni od svého za-
ložení sídlila v  historických památkově 
chráněných objektech, které byly původně 
určeny k jinému účelu, jako jsou například 
Procháskův nebo Pavlovův ústav. Jejich 
dispoziční řešení nevyhovují požadavkům 
na moderní výuku a výzkum, proto vyrůstá 
v  aleji Svobody, v  těsném sousedství Fa-
kultní nemocnice Plzeň, nový univerzitní 
kampus. V roce 2014 byla slavnostně ote-
vřena první budova budoucího Univerzitní-
ho medicínského centra s posluchárnami, 
laboratořemi, pracovnami pedagogů a dal-
šími souvisejícími prostorami. Součástí je 
i Biomedicínské centrum. Druhá část kam-
pusu se nyní staví a na podzim roku 2022 
by měl zimní semestr začít již kompletně 
v nových budovách.

Jídelna v borské části FN Plzeň prošla za poslední půl rok velkou proměnou. Jídlo pro 
zaměstnance i pacienty se na Bory dováží z Lochotína. „Jde o dočasný stav, než bude 
otevřena nová kuchyně v areálu bývalé vojenské nemocnice. Otevření nově zrekonstruo-
vaných prostor plánujeme v příštím roce a myslím, že se všichni máme na co těšit. Nové 
moderní klimatizované prostory, velký salátový bufet plný zdravých ingrediencí a pohodlná 
terasa pro chvilky odpočinku. To je jen malý výtah toho, co naše zaměstnance a návštěv-
níky čeká. Již nyní si nabídku všichni strávníci ve FN Plzeň nemůžou vynachválit. Jídla se 
tu vaří chutná a vyvážená,“ uvádí technicko-provozní náměstek Bc. Milan Topinka, MBA. 
Kromě vynikajících teplých obědů, včetně báječných polévek, je velkou novinkou pro za-
městnance borské části FN Plzeň i zeleninový bar plný čerstvé a dokonale upravené ze-
leniny, doplněný dresingy. V borské jídelně také nově funguje Bistro u Milana, které je ote-
vřené od ranních hodin i pro veřejnost, a kromě grilovaných kuřat, svačinových polévek či 
výborné sekané mistři kuchaři nabízí i vlastnoručně vyráběné jogurty. Kuchyně fakultní ne-
mocnice denně uvaří 1 820 obědů pro zaměstnance a přibližně 1 250 obědů pro pacienty. 
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Nadační fond Kapka naděje opět naděloval
Nadační fond Kapka naděje daroval v rámci projektu Vlna naděje dětskému Hematoonkolo-
gickému oddělení dva nepostradatelné pomocníky v léčbě malých pacientů. Přístroj SIMEOX 
H EU, který má hodnotu 186 tisíc korun, umožňuje účinné odhlenění dětí už od 7 let. V tomto 
věku je určen především pro nemocné s cystickou fibrózou. „Výhodou přístroje je snazší, rych-
lejší a efektivnější odstranění hlenu. Přístroj je velmi dobře tolerován a lze jej využít i v domácím 
prostředí nebo na ambulantních kontrolách,“ vysvětluje lékařka Dětské kliniky MUDr. Marcela 
Kreslová, Ph.D. Druhým přístrojem, na jehož pořízení se finančně podílela společnost Deloitte 
Advisory s.r.o., je  lineární sonda Samsung v hodnotě 158 tisíc korun. Využívá se k navigované 
kanylaci žil v oblasti hrudníku, krku a paží, především u nejmladších dětí. „Vysoké rozlišení 
sondy umožnuje detekci konce jehly, tudíž zajišťuje zrakovou kontrolu, a tím významně snižuje 
riziko poranění životně důležitých orgánů při zavádění katetru. Katetry jsou užívány k aplikaci 
léků podporujících krevní oběh, antibiotik nebo výživy,“ uvádí lékař Dětské kliniky MUDr. Michal 
Huml, Ph.D. Kapka naděje věnovala fakultní nemocnici už při jarní vlně pandemie 1000 respi-
rátorů FFP2 a Dětské klinice nový výkonný kávovar. Celková hodnota letošních darů od Kapky 
naděje je 600 000 korun. 

Srdeční procházková trasa 
sloužila kardiakům
V  centru Plzně v  amfiteátru za obchodním 
centrem Plaza vznikla Srdeční procházková 
trasa určená pro pravidelný pohyb pacien-
tů s  chronickým srdečním selháním, které 
postihuje jednoho z pěti lidí nad 40 let. Byla 
k dispozici do 18. listopadu, měřila 1,5 kilo-
metru a zabrala asi 30 minut chůze. Podob-
né trasy mají v Praze, Olomouci a brzy bude 
také v Hradci Králové. Pacientům pomáhají 
k pravidelnému sledování jejich kondice. Je 
součástí projektu Ruku na srdce. „Pohyb se 
řadí mezi režimová opatření, která jsou ne-
zbytná pro léčbu srdečního selhání, a právě 
chůze je pro člověka nejpřirozenější. Správ-
ný pohyb v  rozumné míře prospívá cévám, 
srdci a má také blahodárný vliv na psychiku 
člověka,“ říká přednosta Kardiologické kli-
niky FN Plzeň prof. MUDr. Richard Rokyta, 
Ph.D. Záštitu nad projektem převzal ředitel 
FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 

Plzeň a značka Horsefeathers podporují 
Novou kolekci s  názvem HORSEFEATHERS#COPATUTOJE uvedla na trh plzeňská 
značka Horsefeathers společně s  městem Plzeň. Lidé, kteří koupí produkty zmíněné 
kolekce, zároveň podpoří péči o pacienty na Onkologické 
a radioterapeutické klinice FN Plzeň. „Velmi si této aktivi-
ty vážíme. V této nelehké době, kdy se veškerá pozornost 
upírá na pandemii koronaviru, musíme myslet i na ostatní 
pacienty, hlavně na ty nejvíce nemocné a ohrožené. Ka-
ždý člověk zná někoho ve svém okolí, kdo prodělal on-
kologickou léčbu, a  všichni si uvědomujeme, jak může 
být toto období náročné nejen po tělesné stránce, ale 
i z hlediska duševního zdraví. Děkujeme všem, kteří tuto 
akci podpoří, a zároveň i značce Horsefeathers a městu 
Plzeň,“ zareagoval MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel 
Fakultní nemocnice Plzeň.

Společná fotografie - zástupci Dětské kliniky, Kapky a firmy Deloitte Advisory s.r.o.

Pacienti nám píší
Do boje s koronavirem jste vyrazili,
všichni se modlíme, aby jste se nenakazili.
Od roušek šrámy na tvářích máte,
děkujeme, že se o všechny tak dobře staráte.
Ale také na sebe myslete,
odpočívejte a dobře se vyspěte.
Jste naši stateční lékaři a sestřičky,
doma na vás čekají maminky, tatínkové, 
manželé, manželky, přátelé...... a dětičky.
Všichni na vás doma myslíme,
na zprávy v televizi (na internetu) napjatě 
hledíme.
Ať to brzy skončí, všichni si přejeme
a vy si snad doma konečně odpočinete.
Jsme všichni moc rádi,že se o všechny v této 
těžké době postaráte,
opravdu náročné povolání máte !!!
Ale nesmíme zapomenout i na další  lidičky,
jsou to třeba obyčejné uklízečky.
A co elektrikáři, ti také nelehkou práci mají,
když třeba praskne žárovka na pokoji, kde je 
covid, tak i oni se do obleků převlékají.
A že to není legrace, to vám mohu potvrdit,
i oni se mohou nakazit.
Věřte, že si vaší práce moc ceníme,
večer, když jdeme spát, na vás myslíme.
Moc a moc vám všem děkujeme
hodně sil vám všem přejeme.

Krásný den. Blanka Böhmová



Děti tvořily skřítky a víly 
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život ve Fakultní nemocnici Plzeň
graffiti rozzářilo 
odběrové místo
Odběrové místo Fakultní nemocnice Pl-
zeň zdobí graffiti, které vytvořili umělci 
v  rámci akce Víkend otevřených ateliérů 
„Plzeň tvořivá“. Grafické obrazce vznikly 
v těsné blízkosti odběrového místa na co-
vid-19. Fakultní nemocnice Plzeň uměl-
cům a  organizátorům této skvělé akce 
moc děkuje.

Do halloweenské výzdoby, ale i nejrůznějších skřítků a víl se pustili malí pacienti z Dětské kliniky. 
Svá díla se rozhodli věnovat zaměstnancům FN Plzeň. „Posíláme je všem dámám a pánům 
lékařům, sestřičkám, ošetřovatelkám, sanitářům, uklízečkám, kuchařkám, všem v  prádelně 
a krejčovně, všem v kancelářích, skladech, všem „ajťákům“, opravářům, bezpečnostní službě, 
všem v zásobování a rozvozu materiálu a všem, kdo dbají na to, aby vše klapalo, a vedou nás 
ve společné práci. Děkujeme, že vše funguje, a přejeme vám zdraví, sílu, moudrost a odvahu, 
abychom brzy virus společným úsilím porazili,“ vzkazuje herní specialistka Lída Romová a děti 
z Dětské kliniky FN Plzeň.

Hlavní sestry spolu s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andreou Mašínovou, 
Ph.D., DBA, LL.M., ředitelem FN Plzeň MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., a poslankyní 
PČR doc. PaeDr. Ilonou Mauritzovou, Ph.D.

Hlavní sestry kraje rokovaly i o pandemii

Movembrovský knír  
se objevil na rouškách

Už posedmé se FN Plzeň přihlásila do celo-
světové charitativní kampaně Movember, ve 
které si muži nechávají narůst knír na pod-
poru výzkumu a prevence rakoviny prostaty 
a  varlat. Hlavním cílem kampaně je rozšířit 
povědomí o tomto onemocnění a o prevenci. 
V akci mají své místo i ženy rozšiřující pově-
domí o  mužském zdraví a  podporující celé 
hnutí. „Již několik let se FN Plzeň aktivně 
zapojuje do kampaně Movember. Letos nám 
kníry schová rouška, ale poselství této akce 
nezakryje. Vyzývám všechny pány a  kluky, 
pojďte do toho s  námi a  symbolicky, svým 
knírem, podpořte výzkum a prevenci nejčas-
tějšího onkologického onemocnění, rakoviny 
prostaty,“ řekl ředitel FN Plzeň MUDr. Václav 
Šimánek, Ph.D.

Už tradiční setkání hlavních sester nemocnic Plzeňského kraje se pod záštitou ředitele FN Pl-
zeň MUDr. Václava Šimánka, Ph.D., a za účasti poslankyně Parlamentu ČR, doc. PaeDr. Ilony 
Mauritzové, Ph.D., uskutečnilo 24. září. Letošní rok byl již třetím ročníkem a jeho hlavními té-
maty byly především covidová pandemie, spolupráce poskytovatelů zdravotních služeb v Pl-
zeňském kraji, standardizace postupů při ošetřování pacientů ve standardní i  intenzivní péči 
a činnost odběrových míst. Cílem tohoto setkání byla především intenzivní komunikace mezi 
poskytovateli zdravotní péče v celém regionu, která je nezbytná pro zajištění kvalitní a bezpeč-
né péče všech pacientů.  „Naše sestry jsou nepostradatelnou součástí českých nemocnic, 
právě na nich závisí kvalita péče o pacienty. Děkuji jim všem za jejich nasazení. Velmi si jejich 
práce vážím, a to nejen v pandemickém období,“ zdůraznil ředitel FN Plzeň.



Dary pro fakultní nemocnici
Podzimní covidová vlna se přiřítila velmi rychle a zdravotníci opět museli začít 
fungovat často s více než stoprocentním nasazením. Naštěstí, stejně jako na jaře, 
se najdou lidé, spolky či firmy, které mají velké srdce a pomáhají, jak to jde. 
Například vyčerpaným zdravotníkům přivezli vitamíny, dobroty a mnoho dalších věcí. 
V lednovém čísle zveřejníme další naše dárce. Všem patří obrovské díky! 

Děkujeme

AG FOODS - kompoty Agiberia; Alza.cz – ochranné obličejové štíty; Angelini Pharma Česká republika 
s. r. o. - ovoce, potraviny; Antošovi J. a Z. – finanční dar; ARTE Group, s.r.o. – potraviny, nápoje; 
Bauhaus, k. s. - minerální vody, ovoce, sušenky; Bikeheart Centrum cyklistiky – kafe od srdce z okénka 
pro zdravotníky; Bolt - bezplatné jízdy taxi; Brewhemian Beer Bistro – PIVSTRO - obědy burritos; 
ConvaTec Česká republika s. r. o. - hojivé pásky na chronické rány; CrossCafe original, s. r. o. - 
slané a sladké dobroty; damejidlo.cz s. r. o. – obědy; DOLANEA s. r. o. – džusy, káva; Doová Thi My 
– trvanlivé potraviny, voda, káva, sladkosti, ovoce; Eliod servis s. r. o. - finanční dar; Energie lékařům 
- potravinové svačinky, energetické tyčinky, káva, sladkosti; Farma Andy s. r. o. (Dědova farma) - 
čerstvé svačiny; Farmářský obchod, Tomáš Popp - toasty; Fresenius Kabi s. r. o. – balíčky svačinek; 
Generali Česká pojišťovna, a. s. – 150 ks dárkových tašek s vitamíny; Hipp Czech s. r. o. - bio svačinky 
a dětská kosmetika; Janssen-Cilag, s. r. o. – krém na ruce Neutrogena; Jungová Hana – finanční dar; 
Kalová Dagmar - potraviny, káva, čaj a cukrovinky;  Kofola a. s. - nápoje; Krimi – Plzeň, z. s. - čerstvé 
ovoce, džusy, cukrovinky; L’ORÉAL Česká republika s. r. o. - 6 balení dezinfekčních gelů; Manželé 
Ostrovští + MIO CAFÉ - sladké dezerty; McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL 
ADVERTISING AGENCY – respirátory,  různé druhy nápojů, perlivá a neperlivá voda (Coca- Cola HBC 
Česko a Slovensko, s. r. o.), čerstvé ovoce a sladkosti, drogerie (Košík.cz s. r. o.);  Medtronic Czechia, 
s. r. o. – finanční dar; Mgr. Nina Müllerová - mikiny; Nadace PPF – finanční dar; Nadační fond Kapka 
naděje – sladkosti, drobné dárky pro děti; Noila Alieva – obědy - kebab; NUGATO.cz - asijské produkty, 
káva; Olma, a. s. - mléčné dezerty; Pilsen Trail, z. s. - finanční dar; Pivovar a Raven Pub Bolevec 
– pivo Raven; Pizzerie da Pietro - pravidelný dovoz pizz; Plzeňský Prazdroj a. s. - nealkoholické 
nápoje Birell; Restaurace Delish Burger - burgery a hranolky; Restaurace U Pramenů (Nadace pro 
transplantace kostní dřeně) - nabídka ubytování pro zdravotníky v 1. linii; Salon SAMUI - poukazy na 
thajské masáže; Shell Czech Republic a. s. - fit tyčinky, směsi oříšků, nápoje; Svět Bedýnek s. r. o. + 
Jindřich Červený - bedýnky ovoce na každý týden; tabtech s.r.o. - instantní káva, sušenky, čaj; Tchibo 
Praha, spol. s r. o. - různé druhy kávy a kávových nápojů; Unilever ČR spol. s r.o. - různé druhy nápojů; 
Západočeské konzumní družstvo - minerální vody, kávy, sladkosti a ovoce
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