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Vážení přátelé,
vstoupili jsme do nového roku s nadějí a vírou, že 
se vrátí staré dobré časy. Cestování, kulturní zá-
žitky, posezení v restauraci a v brzké době odlože-
ní roušek či respirátorů. Denně sledujeme různá 
média a přijímáme často protichůdné informace. 
Současná očkovací kampaň zprvopočátku rozdě-
lovala rodiny, v těchto dnech příznivců stále více 
přibývá. Zájem o očkování proti nemoci Covid-19 
je velký a naší prioritou je, aby naši zaměstnanci 

byli naočkováni v co možná největším rozsahu.
Pravidelně Vás informujeme o počtech covid pozitivních pacientů 

v nemocnici, zároveň i o množství naočkovaných lidí v našem očkova-
cím centru. K informovanosti používáme naše webové stránky, intra-
net, pro příznivce sociálních sítí používáme Facebook, Twitter a brzy 
začneme komunikovat i prostřednictvím sítě Instagramu. Naše infor-
mace jsou správné a aktuální a byl bych moc rád, kdyby nevznikala 
dezinformační panika. Potvrzuji: Máme dostatečné kapacity covido-
vých lůžek, zásoby ochranných prostředků, včetně stříkaček a jehel 
pro očkování, jsou v dostatečném množství. Děláme maximum pro 
přípravu očkování veřejnosti, zajišťujeme neodkladnou péči v plném 
rozsahu a hlavně - stále pečujeme o zdraví statisíců návštěvníků z ce-
lého regionu. Investujeme velké prostředky do rozvoje celé nemocni-
ce, jak do péče a služeb našich pacientů, tak i pro naše zaměstnance.

Přátelé, tento přírodní boj můžeme vyhrát jen tehdy, pokud bu-
deme všichni bojovat společně. S pokorou a s jasnou vizí, že musí 
přijít lepší čas. Pro nás, naše děti i naše rodiče.

Moc děkuji všem zaměstnancům za jejich vytrvalost a sílu a pev-
ně věřím, že magické číslo 21 nabídne lepší budoucnost.

Václav Šimánek
 ředitel FN Plzeň

Milí přátelé, 
mnozí z nás tajně doufali, že když začne 
nový rok 2021, tak již špatné skončilo 
a přichází to dobré. To, co bylo ještě před-
loni zcela normální. A hle, žádná změna se 
nekoná, život jde dál se všemi úskalími, 
která byla i před několika týdny. Zdravotní-
ci jsou unaveni z nekončící náročné práce, 
děti jsou unavené z nového způsobu výuky, 
všichni máme nějaký důvod k únavě. Jak 

se jí nepoddávat? Začněte třeba tím, že si přečtete nové číslo 
našeho časopisu, které je opravdu pozitivně laděné. 

FN Plzeň má velké prvenství. Naši porodníci a neonatologo-
vé přivedli na svět první miminko roku 2021, první občánek 
České republiky letošního roku. Pevně věřím, že Viktorčino 
jméno bude mít ještě větší symboliku a pomyslné vítězství za-
žijeme všichni.

Další stránky přináší malé ohlédnutí a plány pro budoucnost 
ředitele FN, dětská chirurgie představuje své pracoviště spo-
lečně s příběhem malých pacientů a rozhovor s novou hejt-
mankou našeho kraje popisuje spolupráci mezi nemocnicemi 
v celém regionu. Samozřejmostí jsou informace o spuštěném 
očkování, jen prosíme o shovívavost v aktuálnosti informací. 
Doba je velmi hektická, vše se mění ze dne na den, „horké“ 
aktuality zveřejňujeme na našich webových stránkách a soci-
álních sítích.

Přeji Vám pohodu a životní radost

Gabriela Levorová 
tisková mluvčí FN Plzeň
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Viktorka je první novorozeně v republice
Malá Viktorka z Plzně je prvním miminkem 
roku 2021 nejen v  Plzeňském kraji, ale 
v  celé České republice. Na svět přišla ve  
FN Plzeň v  první minutě nového roku, 
tedy 1. ledna 2021 v 00:01 hodin. Vážila  
3300 gramů a měřila 51 centimetrů. Viktor-
ka je druhé dítě Martiny a Tomáše Uxových, 
doma se na sestřičku těšil šestiletý Tobiáš. 
Tatínek bohužel porod své dcerky nestihl, 
přestože se maminka snažila Viktorku tro-
chu zdržet, nepodařilo se, a  tatínek dorazil 
až pět minut po jejím narození. Pokud by 
Viktorka čekala do termínu, narodila by se až  
5. ledna. FN Plzeň přeje Viktorce pevné 
zdraví a šťastný život plný lásky.      

Počty novorozenců
Počet narozených dětí 

v roce 2020 celkem 3284:
• kluci – 1722

• holčičky – 1562
• dvojčata – 150 dětí, tzn. 75 párů
• nejmenší miminko: Miška 490 g
• největší miminko: Filípek 5220 g

Gratulujeme!

Viktorka se svým bráškou Tobiášem.
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Nemocnice chce získat stamiliony

Co všechno jste loni zvládli v  souvislosti s  covi-
dem-19?
Dokázali jsme ve dvou pandemických vl-
nách postavit dvakrát speciální covidová 
pracoviště. Na jaře to byl covidový pavilon 
22 a na podzim covidové stanice na Inter-
ním oddělení v  areálu bývalé vojenské ne-
mocnice na Borech, které stále fungují pro 
covidové pacienty. Oba pavilony vznikly 
takzvaně za pochodu, ve velmi krátké době 
a hlavně díky obrovskému nasazení ošetřu-
jícího personálu. Velkou pochvalu si zaslouží 
i nový Urgentní interní příjem, jehož vznik si 
vyžádala covidová doba. Na Klinice infekč-
ních nemocí a cestovní medicíny jsme plá-
novali rekonstrukci oddělení G s původním 
záměrem vytvořit izolační jednotku s  jedno 
až dvoulůžkovými pokoji s  filtroventilační 
jednotkou se 14 lůžky. Nakonec jsme od-
dělení otevřeli jako lůžkové s nižší intenzivní 
péčí, zatím s 8 covid lůžky. Ruku k dílu přilo-
žili lékaři, sestry a další řada lidí. Skvělá or-
ganizace práce, obrovské lidské a pracovní 
nasazení. Patří jim všem obrovský dík.
Podobně vznikl asi i očkovací pavilon?
Očkovací pavilon jsme opravdu postavili opět 
během krátké doby. Je v  areálu bývalé vo-
jenské nemocnice na borech v  prostorách, 
kde před mnoha lety byla ambulantní sto-
matologie a 3 lůžkové psychiatrické stanice. 
Díky rychlé pomoci jednotlivých oddělení ve 
FN se v pavilonu 61 podařilo otevřít očkovací 
pracoviště s několika ambulancemi a velkou 
čekárnou. Museli jsme zprovoznit PC techni-
ku, kabeláže, instalace, telefony, vymalovat, 
uklidit a udělat řadu dalších věcí.

počty roku 2020
lůžka 1 739

zaměstnanci 4 970

hospitalizace 59 898

porody 3 217

ambul. ošetření 951 056

Především ve znamení covidu-19 se odehrával loňský rok ve FN Plzeň. Podařilo se ale také dokončit řadu velkých 
investičních akcí. A další jsou plánované na letošek. O tom všem hovoří ředitel nemocnice MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Loni se však podařilo dokončit i  velké investiční 
akce, například robotické centrum? Počítáte s nimi 
i letos?
Chtěli bychom dosáhnout na investiční pro-
gram ReactEU – 2021-2023, který je určen 
na posílení odolnosti systému českého zdra-
votnictví, na stavby a přístrojové vybavení. 
Jsme na něj připraveni a máme velké ambice 
získat z něj stovky milionů korun. Předpoklá-
dáme, že z těchto finančních prostředků zre-
konstruujeme například metabolickou JIP na  
1. interní klinice. U Onkologické kliniky plá-
nujeme postavit nové parkoviště, v  celém 
pavilonu Chirurgického oddělení je zapotře-
bí udělat nové rozvody vody. Čeká nás také 

oprava fasády Gynekologicko-porodnické 
kliniky, s  novou fasádou počítáme také na 
budově, kde sídlí Biobanka na Borech a na 
nové lékárně. Musíme dokončit kamerový 
systém. Nyní je v provozu 170 kamer, v bu-
doucnu jich bude až 400. Celkem si tato 
akce vyžádá 51 milionů korun (cena bez 
daně). Zásadní myšlenkou je posílení bez-
pečnosti v celé nemocnici. Z minulého roku 
pokračuje rekonstrukce stravovacího pro-
vozu v borské části a výstavba nového pa-
vilonu Psychiatrické kliniky. Otevření obou 
plánujeme na léto a  jsme moc rádi, že se 
opět posune příčka komfortu pro pacienty 
i zaměstnance.
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Rodiče z Floridy péče o dcerku nadchla
Celkem 15 lůžky pro malé pacienty, třemi nadstandardními pokoji, hernou, wifi a dalšími technickými vymoženostmi, 
ale hlavně návazností a dostupností všech specializovaných pracovišť nemocnice disponuje Dětské oddělení 
Chirurgické kliniky FN Plzeň na Lochotíně, které pečuje o nemocné děti od roku až do 15 let. Poskytuje také 
konziliární vyšetření pro Dětskou kliniku, kde jsou hospitalizovány děti s chirurgickými diagnózami do jednoho roku, 
a spolupracuje také s Neonatologickým oddělením. „Operujeme i čerstvě narozené dětičky s vývojovými vadami, 
někdy i půlkilogramová nedonošená miminka. Novorozenci někdy trpí například vrozenými střevními vadami, 
záněty střev, proděravěním tenkého střeva a dalšími obtížemi,“ vysvětluje vedoucí lékařka oddělení 
MUDr. Jana Bierhanzlová. 

PACieNti z CiziNy i CeLéhO ČeskA
Oddělení slouží nemocným nejen z Plzeň-
ského nebo Karlovarského kraje. „Měli 
jsme tady pacienty ze středních nebo již-
ních Čech, ale také z  Floridy nebo Velké 
Británie,“ říká vedoucí lékařka. Rodiče žijící 
na Floridě, Češka a Američan, si oddělení 
vybrali na základě doporučení. „Maminka 
s holčičkou, které jsme operovali tříselnou 
kýlu, tady pobývala na jaře v době covidu. 
Říkala, že je u nás moc spokojená,“ dodává 
vedoucí lékařka. Její slova potvrzuje i ma-

minka mladé slečny, která sedí v  jednom  
z pokojů na posteli s notebookem v rukách. 
„Jsme tady spokojené, starají se tady o nás 
moc dobře,“ uvádí maminka, která sedí ve-
dle dcerky na židli. 

RODiČe JsOU hOsPitALizOVáNi i s DětMi
V letošním roce do listopadu se na odděle-
ní věnovali 602 dětem a 359 rodičům, kte-
ří tam s nimi pobývali. V  loňském roce se 
zdravotníci na oddělení starali o 784 dětí, 
z nichž více než polovina byla na oddělení 

s maminkami. Ty mohou na oddělení pře-
spat na lůžkách, kterých by mělo v brzké 
době přibýt. Plánuje se totiž rekonstrukce 
bývalé umývárny na pokoj s třemi lůžky pro 
doprovod malých pacientů. Jednotlivé po-
koje se mohou potřebám pacientů opera-
tivně přizpůsobit, protože oddělení dispo-
nuje lůžky několika velikostí. „Přesouváme 
je podle potřeb malých pacientů. Někdy 
se po oddělení najezdíme opravdu hodně,“ 
usmívá se staniční sestra Bc. Alena Lecjakso-
vá. A pochvaluje si, že na oddělení pomá-
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hají medici i studentky oboru dětská setra, 
který byl znovu otevřen před třemi roky. 

NástUP i V DeN OPeRACe
Oddělení dětské chirurgie se věnuje pláno-
vaným výkonům, mezi které patří opera-
ce tříselné a  pupeční kýly, nesestouplých 
varlat, žlučníku, sleziny, ledvin, štítné žlázy 
nebo slepého střeva. Některé z nich se dě-
lají laparoskopicky. „Děti obvykle nastupují 
do nemocnice den před operací a následu-
jící den po výkonu odcházejí domů. Nově 
ale umožňujeme nástup ráno v  den ope-
race, takže dítě jde domů hned další den. 
Využívají toho hlavně malí pacienti s bydliš-
těm v Plzni,“ říká vedoucí lékařka.  

těžké úRAzy PO POkOUsáNí PseM, 
VýBUChU kAMeN i COUVáNí AUtA
Hodně malých pacientů však přijíždí s akut-
ními problémy, jako jsou otřes mozku, po-
hmoždění břicha, jater, sleziny, kontuze plic 

či ledvin, popáleniny, bolesti břicha, náhlé 
břišní příhody, střevní neprůchodnost, zánět 
pobřišnice, zácpy, onemocnění nehtů a prs-
tů, hnisání v oblasti konečníku, záněty prsu, 
poranění cév, pokousání psem, a řadou dal-
ších potíží. „Všechny dětské úrazy vyjma 
končetin, kterým se věnují ortopedové, patří 
k nám,“ upozorňuje vedoucí lékařka. Dodá-
vá, že nejvíc úrazů vzniká po pádu na tram-
políně, z koně, kola, při hokeji nebo parkou-
ru. „Často tady máme děti pokousané psem. 
Měli jsme tady dvě děti, jednomu pes ukousl 
kus ucha a druhému poranil jazyk,“ doplňuje 
staniční sestra. Mezi další velmi vážné úrazy 
patří chlapec s poraněnými játry, do kterého 
nacouvalo auto, nebo dívka popálená při vý-
buchu krbových kamen.

ŠPiČkOVá teChNikA A zkUŠeNí ODBORNíCi
I velmi závažné stavy však dětští chirurgo-
vé ve spolupráci s dalšími pracovišti fakult-
ní nemocnice dokáží vyřešit. „Pomáhá nám 

návaznost jednotlivých odborností, rentge-
ny a další potřebné přístroje pro vyšetření 
máme přímo na patře. Využíváme k  dia-
gnostice špičkovou techniku, v případě po-
třeby nám pomáhají vysoce zkušení odbor-
níci z  jiných oddělení či klinik. Výhodou je 
tak rychlost řešení problému takzvaně pod 
jednou střechou,“ upozorňuje MUDr. Jana 
Bierhanzlová.

MALýM PACieNtůM sLOUží PORADNA
Součástí dětského chirurgického oddělení 
je také poradna, která slouží mimo jiné ke 
kontrolám po úrazech léčených na zmíně-
ném oddělení. „Funguje dvakrát v  týdnu 
a na objednání. Ale nikdo dlouho nečeká, 
maximálně tři čtyři týdny. Pokud se u nás 
pacient neléčil, k objednání je třeba dopo-
ručení pediatra,“ říká vedoucí lékařka s tím, 
že podrobnosti zájemci najdou na webo-
vých stránkách Chirurgické kliniky FN Pl-
zeň. 

Malý honzík byl na dětské chirurgii 
dvakrát, jednou v mámině bříšku
Dvakrát si v loňském roce vyzkoušela po-
byt na Dětském oddělení Chirurgické kli-
niky FN Plzeň paní Jana, která tam pobý-
vala se svými syny kvůli operaci tříselné 
kýly. „Poprvé jsem tam byla loni v dubnu 
s Jiříkem, kterému jsou v současnosti tři 
roky. A  podruhé v  srpnu s  dvouměsíč-
ním Honzíkem, který tam byl vlastně také 
dvakrát, protože při bráškově operaci 
byl v mém břiše. Měl velkou kýlu a paní 
doktorka říkala, že je třeba ji odoperovat, 
že se sama neztratí. Tak jsme do toho 
šli hned. Oba kluci snášeli operaci a po-
byt v  nemocnici moc dobře,“ říká paní 
Jana, která podle svých slov nesla situa- 
ci hůř než její kluci. „To víte, vystrašená 
maminka,“ směje se. V obou případech 
byla na nadstandardním pokoji a necelé 
tři dny. „První den jsme nastoupili, druhý 
den byla operace a třetí den jsme už jeli 
domů,“ popisuje maminka, která si pobyt 
a péči na dětské chirurgii nemůže vyna-
chválit. „Je tam super kolektiv, péče byla 
vysoce profesionální a skvělá. Dělali pro 
nás všechno, co nám na očích viděli,“ 
pochvaluje si paní Jana. „Líbila se nám 
moc herna, která  je hodně dobře vyba-
vená hračkami, knihami a dalšími pro děti 
přitažlivými věcmi. My jsme hodně využí-
vali video a dvd, hlavně traktůrky, to bylo 
pro Jiříka něco,“ vzpomíná maminka, jejíž 
kluci jsou teď naprosto v pořádku.
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Fakultní nemocnice je absolutně 
nenahraditelná, říká hejtmanka

Poslankyně doc. PaedDr. ilona Mauritzová, Ph.D., se stala po letošních krajských volbách 
hejtmankou Plzeňského kraje. Její doménou je oblast zdravotnictví, jemuž se hodlá 
věnovat i ve své nové funkci. 
Bezprostředně po 
svém zvolení hejt-
mankou jste ozna-
čila jako prioritu 
všech priorit boj 
s  covidem. Co to 
znamená pro zdra-
votnictví v  kraji? 
Jak v tom kraj mů- 
že pomoci?

Je důležité, aby zdravotnická a sociální zaří-
zení měla dostatek pracovníků a ochranných 
pomůcek. Máme databázi dobrovolníků, s ni-
miž počítáme, pokud by je jednotlivá zařízení 
potřebovala. A není to jediná možnost. U slo-
žek integrovaného záchranného systému, 
konkrétně u policie, máme přehled o policis-
tech se zdravotnickým vzděláním, na které se 
rovněž můžeme obrátit o pomoc. V neposled-
ní řadě koordinujeme činnost také s Armádou 
ČR, která již několikrát byla v  kraji součástí 
řešení kritických situací při první vlně na jaře 
a také nyní, když se objevila ohniska velkého 
počtu onemocnění, jako například ve Vlči-
cích. Pokud jde o  ochranné pomůcky, jsme 
připraveni vykrýt jejich naléhavou a zvýšenou 
potřebu. Bezprostředně po zveřejnění přijaté 
strategie očkování v ČR jsme začali s přípra-
vou organizačního a  materiálně technického 
zabezpečení této rozsáhlé a logisticky nároč-
né operace. Naštěstí máme v našem kraji do-

• poslankyně Parlamentu ČR 
•  místopředsedkyně Výboru pro životní pro-

středí Poslanecké sněmovny
• členka Výboru pro zdravotnictví 
•  místopředsedkyně Podvýboru pro vědu 

a vysoké školy 
•  členka Podvýboru pro vzdělávání ve zdra-

votnictví, včetně nelékařských pracovníků
•  založila a následně vedla soukromou střed-

ní a později i vyšší zdravotnickou školu
•  založila soukromou Vysokou školu zdravot-

nickou
•  později Fakultu zdravotnických studií zČU 

v Plzni
•  byla rektorkou zČU v Plzni a později  

děkankou Fakulty zdravotnických studií zČU

doc. PaedDr. ilona Mauritzová, Ph.D.

statek odborníků, špičkovou Fakultní nemoc-
nici v Plzni a rovněž naše krajské nemocnice, 
zejména tu klatovskou, která také splňuje ná-
roky na uchování vakcíny před jejím použitím. 
Všichni vnímáme potřebu cílené a  efektivní 
spolupráce. Za zásadní považuji rovněž infor-
movanost občanů. Proto jsme zkvalitnili obsah 
a přehlednost webových stránek Plzeňského 
kraje, které v současné době poskytují důleži-
té informace a praktické rady. Například, kde 
máme odběrová místa pro testy na covid-19, 
jak se na ně mohou lidé přihlásit, kdo je na ně 
může poslat a podobně. Na stránkách zveřej-
ňujeme i všechna nová a platná nařízení vlády, 
aby lidé věděli, jaká opatření se v souvislosti 
s nimi chystají. Občané naleznou na stránkách 
také proklik přímo na krajskou hygienickou 
stanici, která sdílí další informace. Stránky prů-
běžně aktualizujeme. Objeví se na nich i infor-
mace o očkování na covid-19. 

Prvních necelých tisíc vakcín už dorazilo do FN Pl-
zeň. kdy přijdou další a kam poputují?
Do konce ledna Plzeňský kraj obdrží  
17 550 dávek vakcíny, které budou určené 
pro zdravotnické pracovníky lůžkových zdra-
votnických zařízení a jejich pacienty, pracov-
níky v pobytových sociálních zařízeních a je-
jich klienty a pro Zdravotnickou záchrannou 
službu Plzeňského kraje. Vakcinační centra 
jsou pro Plzeňský kraj v úvodní fázi očkování 
ve FN Plzeň a ve Státním zdravotním ústavu 
– pracoviště Plzeň. Další vakcinační centra 
v kraji se připravují. Lůžková zdravotnická 
zařízení a pobytová sociální zařízení zpraco-
vala seznamy zájemců o očkování jak z řad 
zaměstnanců, tak pacientů a klientů. Strategií 
očkování v  Plzeňském kraji se zabývá pra-
covní skupina, v níž jsou zástupci nemocnic 
Plzeňského kraje, Krajské hygienické stanice, 
FN Plzeň a krajského úřadu. Krajským ko-
ordinátorem byl jmenován prof. MUDr. Petr 
Pazdiora, CSc.

kterým směrem by se mělo ubírat krajské zdravot-
nictví?
Vyjadřovala jsem se k  tomu před volbami 
a na mém názoru se nic nezměnilo. Prvním 
krokem je vypracování koncepce poskytová-
ní zdravotní péče v našem regionu. Vnímáme 
to tak, že její součástí bude poskytování péče 
nejen v našich nemocnicích, ale i ve Fakultní 

nemocnici v Plzni a  také v soukromých ne-
mocnicích, které na území našeho kraje jsou. 
Včetně městské nemocnice v  Sušici. V  ne-
poslední řadě bychom chtěli, aby součástí 
koncepce bylo rovněž poskytování ambu-
lantní péče. Zahrne praktické a zubní lékaře 
i ambulantní specialisty. Jestliže chceme, aby 
lidé neopouštěli menší města a obce v kraji, 
je zmíněná koncepce zabezpečení zdravotní 
péče jedním z důležitých faktorů komplexní 
infrastruktury kraje, která k tomu povede.  

zmínila jste, že se budete zabývat koncepcí posky-
tování zdravotní péče. Jakou roli by v ní měla hrát 
FN Plzeň?
Pro mě je velmi důležité, aby fakultní nemoc-
nice nestála mimo tuto koncepci. Je to jed-
no z nejlepších pracovišť v České republice 
s péčí na špičkové úrovni. Má přístroje, kte-
ré nám závidí v Evropě. Například na Klinice 
zobrazovacích metod. Fakultní nemocnici 
vnímám jako prestižní zařízení s  vybavením, 
které v  krajských nemocnicích mít nemůže-
me. Z toho vyplývá, že jednou z jejích rolí je 
specializovaná péče o pacienty. Další, ne-
méně důležitou, je vzdělávání, tedy příprava 
lékařů a dalších zdravotníků na povolání. Ale 
také lékařů na specializaci. Mají zde velmi 
kvalitní podmínky pro získání potřebné atesta-
ce. V tom je třeba zdokonalit spolupráci mezi 
krajskými nemocnicemi a FN Plzeň tak, aby 
lékaři, kteří například nastoupí do rokycanské 
nemocnice věděli, že budou moci absolvovat 
stáž ve fakultní nemocnici, získat praxi a po 
složení specializační zkoušky se vrátit na 
své domovské pracoviště. Významnou rolí je 
také vědecká a výzkumná činnost. FN spo-
lupracuje s Lékařskou fakultou UK, Fakultou 
zdravotnických studií ZČU, Biomedicínským 
centrem, poskytuje jim potřebné zázemí a to 
všechno nese své ovoce. Zmíním například 
výzkum primáře Oddělení imunochemické 
diagnostiky profesora MUDr. Ondřeje To-
polčana, CSc., týkající se významu vitaminu 
D ve vztahu k  onemocnění covidem-19. Ve 
zmíněných třech rolích je FN Plzeň absolutně 
nenahraditelná. Okresní nemocnice nemůže 
vychovat takového specialistu jako fakult-
ní nemocnice. Efektivní spolupráce povede 
k růstu kvality zdravotní péče v nemocnicích 
Plzeňského kraje. Z toho budou mít následně 
prospěch občané. 
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Nová lékárna bude jako jediná v kraji 
připravovat oční kapky ze séra pacienta
Moderní bezbariérové prostory a řadu speciálních léků, které nejsou běžně dostupné, nabízí mimo jiné nová lékárna 
FN Plzeň v areálu bývalé vojenské nemocnice na Borech. Vznikla v budově, která pochází z roku 1954 a býval v ní 
ústřední vojenský zdravotní ústav. Objekt, který je nyní laděný do bílé a zelené barvy a je v něm řada nových přístrojů, 
podstoupil rozsáhlou rekonstrukcí a od 1. prosince zajišťuje služby pro nemocnici i širokou veřejnost. 

MODeRNí PRACOVNí PROstřeDí
Zaměstnává celkem 25 pracovníků, z toho 
6 farmaceutů a 10 farmaceutických asisten-
tů. Moderní pracovní prostředí jim přináší 
nové možnosti pro práci, například v  od-
dělení pro přípravu sterilních léčiv. Čistý 
prostor umožňuje přípravu injekcí, infuzí, 
očních mastí a  kapek bez protimikrobní 
přísady a  jiné. „Naším hlavním úkolem je 
zásobovat léčivy, dezinfekcí a  dalšími po-
třebami lůžková oddělení a  ambulance ve 
fakultní nemocnici, ale dodáváme je i  do 
mnoha dalších zdravotnických zařízení, ať 
lůžkových, či ambulantních v celém Plzeň-
ském kraji. Dokážeme lékařům i pacientům 
připravit individuální léčivé přípravky, sterilní 
i nesterilní. A samozřejmě jsme k dispozici 
veřejnosti s  výdejem léků na recepty i  ve 
volném prodeji. Nemocní tak mají možnost 
vyzvednout si potřebné léky ihned po ošet-
ření, bez obíhání dalších lékáren v Plzni a za 
velmi příznivé ceny. Navíc bez front,“ říká 
vedoucí lékárny Mgr. Radka Boudová. 

PříPRAVA AUtOLOgNíCh  
OČNíCh séROVýCh kAPek
Jako jedna z mála lékáren v širokém okolí 
připravuje individuálně oční kapky a  oční 
masti. A  už letos bude vydávat léčebné 
konopí a ráda by zajišťovala přípravu auto-
logních očních kapek z vlastního séra paci-
enta. „Staneme se tak prvním pracovištěm 
v Plzeňském kraji, které tyto kapky připra-
vuje. Nová lékárna je také akreditovaným 
zdravotnickým pracovištěm a  budou tam 
probíhat předatestační stáže, praxe v prů-
běhu studia na farmaceutických fakultách 
a praktická část výuky farmaceutických asi-
stentů,“ připomíná ředitel FN Plzeň MUDr. 
Václav Šimánek, Ph.D. „Lidem nabízíme 
komfortní, bezbariérové prostředí. Prostor 
pro klienty, takzvaná oficína, je velký, tak-
že i  v  současné situaci se do něho vejde 
více pacientů i  při zachování patřičných 
odstupů. Také zaměstnanci mají moderní 
pracovní prostředí, včetně větších prostor,“ 
zdůrazňuje ředitel. 

PROMěNA zDRAVOtNíhO ústAVU 
stáLA Desítky MiLiONů
Projektová studie proměny vojenského 
zdravotního ústavu v lékárnu vznikla na jaře 
roku 2016. Jako první se řešily materiálové 
toky, způsob přípravy purifikované vody, 
pak postupně následovala stavební povo-
lení, kolaudace a vybavování, náklady činily 
63,5 milionů. 

Ve FAkULtNí NeMOCNiCi
JsOU NyNí tři LékáRNy
Původní lékárna v borské jižní části „lékárna 
Na Schodech“ zůstává i nadále v provozu pro 
veřejnost. FN Plzeň v současnosti nabízí lé-
kárenské služby ve třech lékárnách, dvě jsou 
na Borech a jedna na Lochotíně a v lochotín-
ském areálu zároveň provozuje prodejnu 
zdravotnických potřeb. Lékárníci během jarní 
vlny covid-19, v období katastrofální situace 
na trhu s dezinfekcemi, mimo jiné připravova-
li dezinfekci na ruce dle receptury WHO pro 
celou nemocnici i další zařízení v kraji.
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Poznejte je zblízka
Vrchní sestra Chirurgické kliniky LF Uk a FN Plzeň Mgr. hana Šimandlová a maminka dospělého syna 
je chirurgii věrná už 33 let. svůj profesní život spojila s FN Plzeň a současným přednostou kliniky 
prof. MUDr. Vladislavem třeškou, Drsc. 

Chtěla jste se práci sestry na chirurgii v nemoc-
nici věnovat od malička?
Ale vůbec ne. Když jsem se v osmé třídě 
rozhodovala, co bude dál, měla jsem už 
v té době zkušenosti s ošetřováním babič-
ky a  říkala jsem si, že by mě mohla tahle 
práce bavit. A  tak jsem si podala přihláš-
ku na Střední zdravotnickou školu v  Kla-
tovech, ale na obor dětská sestra. Práce 
zdravotní sestry se mi  zalíbila.
Proč jste ale zamířila na chirurgii a ne na dětské 
oddělení?
Odborná praxe na dětském oddělení byla 
moc zajímavá, ale nemocných dětiček mi 
bylo hrozně líto a špatně jsem to snášela. 
A pak jsem byla na praxi na chirurgickém 
oddělení a bylo rozhodnuto, kde chci pra-
covat. Už před maturitou jsem měla domlu-
vené místo v plzeňské fakultní nemocnici.
kdy jste nastoupila? A jaký byl Váš profesní po-
stup?
V  roce 1988 a  to do směnného provozu. 
Později, když se mi narodil syn a  já se 
po rodičovské dovolené vrátila zpět, tak 
už pouze na ranní směny. Postupně jsem 
získávala další a další pracovní zkušenosti 
a doplnila specializační vzdělání v intenziv-
ní péči. Zhruba 18 let jsem dělala staniční 
sestru na transplantačním a  cévním od-
dělení. Vrchní sestrou jsem od roku 2017. 
Práce na chirurgii mě  pořád  baví a nikdy 
bych neměnila. Navíc mám celá ta léta 
štěstí na skvělé kolegy a to pro mne hodně 
znamená.

Bleskový rozhovor
(co preferujete)

moře/hory – moře

pivo/víno –  pivo, jsem Plzeňačka

léto/zima – léto, ale zima má také své 

kouzlo

kino/divadlo – kino

maso/dort – maso

Jak zvládáte současné obtížné covidové ob-
dobí?  
V  současné době naše klinika funguje 
v omezeném provozu. Myslím, že jsme se 
všichni k tomuto obtížnému období posta-
vili čelem. Práce personálu a i jeho přístupu 
si nesmírně vážím a všem moc děkuji.
Vydal se syn ve Vašich šlépějích?
Vůbec ne, vystudoval úplně jiný obor. Pra-
cuje v  pojišťovnictví. Mám z  něho radost 
a vím, že se na něho mohu kdykoliv spo-
lehnout.
A jak respektuje rodina Vaši práci?
Nemají s tím problém. Chápou, že jsou i si-
tuace, kdy zůstávám v práci bez ohledu na 
čas. Rodina je pro mě velkou oporou.
Najdete si čas na koníčky?
Určitě. Mám ráda spoustu věcí, kdysi jsem 
dělala závodně atletiku, teď už jen rekre-
ačně, ráda plavu, šnorchluji a potápím se 
v moři. Ale také si s chutí vyrazím na hory, 
třeba do Tater, na výlety po České repub-
lice nebo na hrady a zámky. Okouzlil mne 
například Schönbrunn ve Vídni nebo naše 
Hluboká. Letos, kdy se nikam cestovat 
moc nedalo, jsem si užila dovolenou v Ma-
riánských Lázních. Je to kousek a  je tam 
nádherně. Také si ale ráda přečtu dobrou 
knížku nebo zajdu do kina.
Vzpomenete na Váš největší zážitek z dovolené?
Asi když jsem šnorchlovala na volném moři 
v Egyptě a kolem mě plavali delfíni a moř-
ské želvy. Nezapomenutelné.



FAkuLTNí nemocnice   9

Loňský rok skončil 
vyrovnaným hospodařením

Fakultní nemocnice se musela v loňském roce 
vypořádat v souvislosti s pandemií covidu s mnoha 
problémy. O tom, jak se s novou situací vyrovnala 
a v jaké je finanční kondici, pohovořil ekonomický 
náměstek ing., Bc. Viktor Wendler, MBA.

Covidový rok 2020 
byl velice finančně 
náročný pro mno-
há odvětví. Jak se 
s  ním vyrovnala  
FN Plzeň?
Rok 2020 byl 

turbulentní také pro zdravotnictví. Nejprve 
jarní první vlna pandemie covidu, následné 
letní uvolnění a nakonec další podzimní vlna. 
Pandemie covidu přinesla do nemocnice 
především velkou nejistotu spojenou s  ros-
toucími náklady a otazníkem nad výnosy 
od zdravotních pojišťoven. Díky včasnému 
vydání stabilizační kompenzační úhrado-
vé vyhlášky však nemocnice získaly jistotu 
průběžného financování a  rok 2020 ukončí  
FN Plzeň vyrovnaným hospodařením.
s jakým rozpočtem hospodařila?
Rozpočet FN Plzeň pro rok 2020 počítal 
s obratem ve výši 7,9 miliardy korun. Vzhle-
dem k mimořádným nákladům v souvislos-
ti s pandemií covidu obrat dosáhne částky 
přibližně o 400 milionů korun vyšší. V tom-
to navýšení se promítá především více než 
300 milionů korun, které jsme obdrželi pří-
mo od Ministerstva zdravotnictví ČR na vy-
placení odměn zdravotníkům za první vlnu 
covidu.
Do čeho FN investovala, ať už z hlediska staveb, 
přístrojového vybavení nebo pomůcek pro covid?
I přes pandemii covidu byly ve FN Plzeň re-
alizovány dlouhodobě plánované inves-

tiční akce. Ze stavebních akcí je třeba zmí-
nit především výstavbu nového pavilonu 
Psychiatrické kliniky, která je z  větší části 
financována z prostředků EU (IROP – refor-
ma psychiatrické péče), dále čistě z vlastních 
zdrojů financovaná rekonstrukce stravovací-
ho provozu Bory a zřízení nové lékárny v bý-
valé vojenské nemocnici. Největší přístro-
jovou investicí loňského roku bylo pořízení 
robotického operačního systému za více než 
50 milionů korun. Činnost robotického centra 
se i  přes značná omezení daná pandemic-
kou situací během roku výborně rozběhla. 
Z  technologických investic bych ještě rád 
zmínil rekonstrukci kompresorových stanic, 
kde byl dokončen přechod na tzv. bezmaz-
nou technologii, která je v prostředí zdravot-
nictví bezpečnější.
Jaká je v současnosti finanční kondice FN Plzeň?
Finanční kondice FN Plzeň je stále i díky sta-
bilizační úhradové vyhlášce dobrá.
 A s čím se počítá pro rok 2021? 
Výhled do roku 2021 je zatížen významnou 
nejistotou v podobě dobíhající vlny pandemie 
covidu. Již teď je jasné, že provoz nemocni-
ce tím bude minimálně ze začátku roku 2021 
ovlivněn. To může způsobit nesplnění limitů 
produkce, na které jsou vázány dle platné 
úhradové vyhlášky pro rok 2021 (vydané v říj-
nu 2020) úhrady od zdravotních pojišťoven. 
S  ohledem na konkrétní situaci v  průběhu 
roku 2021 lze očekávat podobnou úpravu 
úhradových mechanismů, jaká proběhla loni.

Nové pumpy a sety 
poslouží onkologickým 
pacientům
Nové infuzní pumpy a  bezpečnost-
ní sety pro podávání cytostatik získala 
Onkologická a  radioterapeutická klinika 
a  Hematologicko-onkologické oddělení 
FN Plzeň. Podle vedení nemocnice je to 
krok ke zvyšování bezpečí pacientů a za-
městnanců.

První místo  
za finanční zdraví 

FN Plzeň získala 1. místo v kategorii fi-
nanční zdraví fakultních nemocnic ČR 
2020. V  rámci hodnocení finančního 
zdraví všech nemocnic v ČR, v níž bylo 
posuzováno celkem 99 nemocnic, se 
FN Plzeň umístila na 4. místě. Finanční 
zdraví je posuzováno podle dostatku 
prostředků na úhradu svých závazků, 
hrazení svých závazků v  přiměřeném 
čase, nepředluženost, financování dlou-
hodobého majetku z  dlouhodobých 
zdrojů, investování do svého majetku 
a  adekvátní odměňování svého per-
sonálu. Těchto parametrů nemocnice 
dosahují bez ohledu na svou právní 
formu, což podstatně zjednodušuje 
jejich hodnocení. Celostátní průzkum 
každoročně pořádá neziskové organi-
zace HealthCare Institute.

VýVOJ OsOBNíCh NákLADů
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Český národní registr dárců dřeně měl loni 
3. prosince výjimečný den, protože odběr 
kostní dřeně podstoupil 800. dárce. Stal 
se jím šestačtyřicetiletý Dušan Fajt z  Or-
lických hor, který odběr absolvoval ve FN  
takzvanou separací z krve. Pro „mého“ pa-
cienta to prý bylo lepší. „Samotná separa-
ce nebolí, v podstatě ležíte a čekáte, až si 
přístroj vezme z krve to, co potřebuje. Celá 
procedura je jen nepohodlná, musíte trpěli-
vě ležet a čekat,“ popsal Dušan Fajt. Kost-
ní dřeň lze darovat dvěma způsoby, zmíně- Dárce Dušan Forejt krátce po odběru.

kostní dření pomohl už 800. dárce 

Biobanka v covidové době 
shromažďuje vzorky i vakcíny
Biobanka, neboli banka biologického ma-
teriálu, slouží k dlouhodobé úschově dů-
ležitých vzorků a s nimi souvisejících kli-
nických dat. Jako jedno z mála pracovišť 

v  plzeňském regionu Biobanka FN Plzeň 
disponuje několika velkoobjemovými hlu-
bokomrazícími boxy (mínus 80 stupňů 
Celsia) s kontinuálním monitoringem tep-

loty, aby byly zajištěny optimální sklado-
vací podmínky.

V loňském roce, který byl silně pozname-
nán koronavirovou pandemií, začala Bio-
banka shromažďovat vzorky lidského séra 
a plazmy také od lidí, kteří přišli nebo mohli 
přijít do kontaktu s koronavirem. Jednalo se 
jak o pacienty pozitivně testované na korona-
virus, tak i o širokou veřejnost. V neposlední 
řadě také FN Plzeň otestovala své zaměst-
nance, u  kterých je vyšší pravděpodobnost 
setkání se s koronavirem. „Celkem jsou nyní 
v  Biobance uloženy vzorky od 4500 osob. 
U více než poloviny z nich, to je 2100 zaměst-
nanců FN Plzeň a 800 pozitivně testovaných 
pacientů, byly stanoveny hladiny protilátek 
proti SARS-CoV-2 a  vitaminu D,“ popisuje 
rozmanitou škálu vzorků v Biobance její ve-
doucí, RNDr. Marie Karlíková, Ph. D.

V současné době slouží jeden z hluboko-
mrazících boxů pro uchování vakcíny proti 
nemoci covid-19 od firmy Pfizer. Vakcína 
obsahuje molekulu mRNA, a  jelikož je tato 
molekula velmi nestabilní, vyžaduje vakcína 
teplotu skladování -60 až -90 stupňů Celsia. 
Historicky první dodávka této vakcíny dorazila 
do FN Plzeň 30. prosince 2020. Tato zásilka 
obsahovala 195 ampulek očkovací látky, ze 
které se naočkovalo 975 zájemců. V dalších 
týdnech budou do Biobanky přicházet další 
dodávky, které budou následně distribuovány 
za přesně kontrolovaných podmínek do očko-
vacích center v  celém regionu. „Jsme rádi, 
že jsme mohli pružně zareagovat a umožnit 
okamžité skladování vakcín. Před rokem by 
nás ani nenapadlo, že naše mrazáky budou 
mít takové využití," podotýká s  úsměvem 
RNDr. Marie Karlíková, Ph. D.

nou separací, která se provádí bez narkózy 
na speciálním přístroji. Druhou metodou je 
tradiční odsátí dřeně jehlou z  kosti páne-
vní pod narkózou. Konečné rozhodnutí, jak 
chce dárce své krvetvorné buňky darovat, 
je na něm. „Kdyby bylo potřeba, šel bych 
do toho znovu, jiná varianta mě ani jednou 
nenapadla. Člověk na sebe může být hrdý 
a to je příjemný pocit. Navíc všichni lékaři 
a všechny sestřičky z Fakultní nemocnice 
Plzeň, kde jsem odběr podstoupil, byli na-
prosto úžasní,“ dodal dárce.
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iktové centrum získalo mezinárodní ocenění
Nejvyšší ocenění (Diamond Status) udělil 
prezident a generální sekretářka Evropské 
iktové organizace (European Stroke Orga-
nisation) Fakultní nemocnici Plzeň a jejímu 
Centru vysoce specializované cerebro-
vaskulární péče (Iktovému centru). „Je to 
dokladem vysoké kvality i  množství prá-
ce celého multidisciplinárního týmu řady 
pracovišť FN a všem patří můj dík“, uvádí 
přednosta Neurologické kliniky a  vedoucí 
Iktového centra MUDr. Jiří Polívka, CSc. 
Péče o  nemocné s  cévními mozkovými 
příhodami – ikty má ve FN dlouhou tradici 
a  na Neurologické klinice patří ke stěžej-
ním programům. Její pracovníci se podíleli 
na základech moderní iktové péče v České 
republice, vytvořili a publikovali první stan-
dardy optimální léčby akutní mozkové cév-
ní příhody a standardy pro diagnostický ul-
trazvuk v neurologii. Pracoviště bylo jedním 
ze dvou prvních v ČR, kde byla rutinně za-
vedena takzvaná trombolytická léčba, tedy 
rozpuštění uzávěru mozkové tepny speci-

álním lékem, a počty nemocných takto lé-
čených jsou dlouhodobě nejvyšší v zemi. 
Neurologická klinika toto centrum vede 
a koordinuje ve spolupráci s ostatními pra-
covišti FN. Na diagnostice a léčbě se podílí 
Klinika zobrazovacích metod, Neurochirur-
gická klinika, Klinika anesteziologie, resus-
citace a  intenzivní medicíny, Kardiologická 
klinika, obě interní kliniky, Interní oddělení 
FN a další paraklinická pracoviště. FN Pl-
zeň zajišťuje některé vysoce specializované 
výkony v cerebrovaskulární péči i pro Karlo-
varský kraj. „Problémem je nízké procento 
pacientů hospitalizovaných na akutních re-
habilitačních lůžkách centra. Logicky je to 
dáno tím, že jsme jediným iktovým centrem 
v Plzeňském kraji, zatímco v ostatních kra-
jích jsou 2 i více center. Máme tedy největší 
spádovou oblast a největší počet léčených 
pacientů v ČR. Plně zajišťujeme akutní ik-
tovou péči, ale kapacitně tomuto náporu 
pacientů akutní rehabilitační lůžka nestačí,“ 
vysvětluje přednosta kliniky.

zlatá medaile ČLs JeP pro profesora Peška
Zlatou pamětní medaili České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně ob-
držel v rámci slavnostního zahájení národ-
ního kongresu České pneumologické a fti-
zeologické společnosti loni v  říjnu v Brně 
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. Bezpro-
středně po dovršení 70 let se mu tak dostalo 
nejvyššího ocenění lékařské komunity, jejíž 
tradice navazuje na Spolek českých lékařů, 
u jehož založení v roce 1862 stáli J. E. Pur-
kyně a císař František Josef. Motivem zalo-
žení společnosti JEP bylo „stimulovat lékaře 
ke sledování pokroku v medicíně“. Celý pro-
fesní život profesora Peška je svázán s uve-
deným mottem a současně s Plzní, její lékař-
skou fakultou a fakultní nemocnicí a „jeho“ 
plicní klinikou. Profesor Pešek na kliniku na-
stoupil na pozici sekundárního lékaře bez-
prostředně po absolvování Lékařské fakulty 
v  roce 1975. Od roku 1978 pracoval jako 
odborný asistent, mezi lety 1983-85 jako 
zástupce přednosty, v  letech 1986-1990 
jako ordinář pro klinickou onkologii. Od roku 
1990 do konce loňského roku byl před-
nostou Kliniky tuberkulózy a  respiračních 
nemocí (TRN), dnes Kliniky pneumologie 
a ftizeologie. Docentem byl jmenován v roce 
1991, profesorem v roce 2002 - jmenovací 
dekret převzal z  rukou prezidena Václava 
Havla, později byl vyzvaným členem jeho lé-
kařského kolegia. V roce 2018 mu prezident 
Miloš Zeman udělil medaili za zásluhy o stát  
I. stupně v oblasti vědy. 

Profesor Pešek výše uvedené motto 
ČLS JEP svým celoživotním působením 
na klinice zcela naplnil, přičemž v mnoha 
ohledech - jak ukázal běh času - předbě-
hl svoji dobu. Na svěřené klinice během 
30 let pod jeho vedením vznikla vysoce 
specializovaná JIP, schopná intenzivně 
pečovat i  o  pacienty s vysoce infekčními 
formami tuberkulózy, laboratoř pro vyšet-
řování poruch dýchání ve spánku, centrum 
pro cystickou a idiopatickou plicní fibrózu, 
centrum pro těžké astma a pneumoonko-
logické centrum. Celoživotním profesním 
tématem profesora Peška se stal bron-
chogenní karcinom. Několik desetiletí před 
současnou érou cílené biologické a imuno-
logické léčby neúnavně pracoval na výzku-
mu imunogenetické variability této nemoci, 
která se stala východiskem dnešní „perso-
nalizované medicíny“. Profesor Pešek při-
tom personalizovanou medicínu realizuje 

ve všech úhlech pohledu - od výše uvede-
ného odborně-vědeckého až po hluboce 
osobní a lidský. Namísto výčtu odborných 
aktivit a  ocenění, pro většinu těch z  Vás, 
kteří pracujete v jiných oborech, Vám lépe 
napomohou k  vykreslení uvedených cha-
rakteristik následující skutečnosti. 

Svými lékařskými kolegy je označován 
za otce personalizované medicíny v plicní 
onkologii na národní i mezinárodní úrovni. 
Početná „anonymní“ řada pacientů s bron-
chogenním karcinomem z celé ČR vděčí za 
svůj život profesoru Peškovi díky tomu, že 
pro ně v již „beznadějné“ situaci a navzdo-
ry značným administrativním překážkám 
zajistil či zprostředkoval nejnovější mož-
nou léčbu za pomoci zahraničních kolegů 
a  pracovišť. Příznačná v  uvedeném kon-
textu je jedna z jeho posledních knih - „Ka-
zuistiky v pneumoonkologii“.

Profesor Pešek si je celý svůj profesní 
život vědom toho, že medicínu a  prestiž 
pracoviště netvoří budovy a  přístroje, ale 
lidé v nich – lékaři i nelékaři. Přes svoji ná-
ročnost a přísnost své spolupracovníky zá-
roveň vždy podporoval, aniž by se obával, 
že jej někdo v  některých oblastech plicní 
medicíny přeroste. Budiž mu satisfakcí, 
že bude moci s  klidným svědomím svě-
řit „svoji“ kliniku v  roce 2021 jednomu ze 
svých žáků...

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
Klinika pneumologie a ftizeologie
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Jak jste se s omeze-
ním výuky a s „po-
voláním“ mediků 
do boje s  korona-
virem vyrovnali na 
plzeňské lékařské 
fakultě?

Výuka v  normálním režimu vypadla na 
čtyři měsíce, v březnu a dubnu a pak na 
podzim. Snažili jsme se, aby výuka byla 
zachována alespoň v  minimálním rozsa-
hu. Znamená to, že jsme všechny teore-
tické obory začali učit distančně, což je 
velmi obtížné, zejména pro první ročníky. 
Čtvrtý a pátý ročník byl povolán do pra-
covní povinnosti. Nás v  Plzni ve fakultní 
nemocnici se toto opatření nedotklo, pro-
tože na naší fakultě jsou velmi dobře or-
ganizovaní medici v čele s paní doktorkou 
Annou Malečkovou a ve fakultní nemocni-
ci pracovali a pracují pouze dobrovolníci 
z řad studentů. Naši studenti zareagovali 
mnohem rychleji než státní orgány. Než 
nastala pracovní povinnost, měli studenti 
již připravené dobrovolníky a poskytli jich 
více, než by bylo potřeba. V Plzni panuje 
nadstandardně dobrá spolupráce fakulty 
s hejtmanstvím, sdělovali jsme, co medici 
umějí, kde už pracovali nebo pracují, aby 
zdravotnická zařízení mohla využít jejich 
již získané erudice. To se povedlo v  Pl-
zeňském kraji, ale bohužel nikoli v  Kar-
lovarském, kde využili práva pracovní 
povinnosti tak, že předvolání k  pracovní 
povinnosti doručovala medikům policie, 
což považuji za společensky zcela ne-
únosné. Naši studenti se tak rozeběhli 
po celé republice. Samozřejmě jsou tito 
studenti při výuce omluveni, oni se však 
snažili si doplnit výuku, jak mohli. Ovšem 
praxi nenahradíte. Prodloužili jsme výuku 
v  zimním semestru o  dva týdny a  všem 
medikům, kteří byli postiženi tím, že nebyli 
v Plzni a nemohli praktikovat, nabídli mi-
mořádná praktika dle jejich potřeb na jed-
notlivých klinikách, ať už na onkologii, gy-
nekologii či dalších. Udělali jsme seznam 
studentů a  ve zmíněných týdnech, které 
jsme přidali, jim umožníme praktickou vý-
uku těchto oborů. K nám na onkologii tak 
přijdou čtyři studenti. 

Jak probíhaly zkoušky?
Zkoušky jsme se snažili dělat nikoli dis-
tančně, ale prezenčně. 

takže studenty pandemie o dva semestry nepři-
pravila?
Zatím semestr „běží na tu bídu dobře“ a o rok 
studia studenti nepřišli. Pracovní povinnost 
byla ukončena, to znamená, že omluva z výu-
ky přestává fungovat, a to i při dobrovolnické 
činnosti. Samozřejmě budeme potěšeni, když 
budou medici pomáhat, ale jejich hlavním 
zaměstnáním je studium. Medicína nejsou 
práva. Musejí mít kontakt s pacienty, bez toho 
to nejde. Těžko se naučíte vyklepat potní vý-
potek bez praktických zkušeností. Ale zatím 
se nám daří vše zvládat, semestr dokončíme 
a doufáme, že celý studijní rok. 

zmiňoval jste distanční výuku. Jak se s ní vypo-
řádala jednotlivá fakultní pracoviště? 
Virtuální výuka se nám velmi dobře roz-
běhla. Také jsme to ocenili, když lékařská 
fakulta rozdělovala koncem roku odměny. 
Jedním ze základních kritérií bylo, jak byla 
zabezpečená distanční výuka. Například 
naši biochemici si poradili výborně, ale 
takto bych mohl vyjmenovat řadu ústavů 
a klinik. 

Pomáhali jako dobrovolníci i  studenti prvních 
ročníků? 
Pomáhat samozřejmě mohli, ale vycházeli 
jsme z toho, že pro prváky je anatomie nato-
lik těžká, že jsme je nenasazovali. Dobrovol-
nická činnost nebyla omezena jen na čtvrté 
a páté ročníky, pomáhali i ti z nižších ročníků, 
ale většinou to byly ročníky třetí. Pomáha-
li napříč celou Českou republikou, protože 
pracovní povinnost se uskutečňuje podle 
místa bydliště, nikoli podle místa studia.

Nenakazili se přitom někteří?
Studentů pozitivních na covid-19, a  to ani 
mezi dobrovolníky, jsme mnoho nezazname-
nali. Občas dostáváme informace třeba z prv-
ních ročníků, že se tam objevil někdo pozitiv-
ní, ale obecně je nakažených mezi studenty 
vyšších ročníků minimum. K  infekci obvykle 
nedochází při práci. Pokud se studenti naka-
zí, tak při mimoškolních aktivitách, při výkonu 

dobrovolnické činnosti je to naprosto vzácné. 
Překvapilo nás nadšení, s  jakým pomáhali, 
faktem ale je, že díky věkové struktuře jsou 
vzhledem k nákaze téměř bez rizika.

Máte informace, jak se studentům jako dobro-
volníkům ve zdravotnických zařízeních dařilo?
Většina mediků, s nimiž jsem hovořil, byla vel-
mi spokojená. Například studenti povolaní do 
sokolovské nemocnice byli naprosto spoko-
jení, jak jim nemocnice vychází vstříc v kom-
binaci práce a  studia. Velice slušně s  nimi 
jednali, mnohému se přiučili. I u nás v nemoc-
nici byli studenti naprosto spokojení, o čemž 
svědčí to, že mají s nemocnicí uzavřeny pra-
covní smlouvy do března 2021. 

Bude dobrovolnická činnost nějak započítána do 
studia?
Pokud absolvují alespoň 120 hodin jakékoli 
praxe, pak studentům tuto činnost uznáme 
jako letní praxi. 

Měli by podle Vašeho názoru pomáhat stále?
Stát by je měl využívat jen opravdu ve ve-
lice mimořádných situacích. Není možné 
využívat mediky cyklicky jako pracovní síly, 
které mají nahradit nedostatek personálu 
ve zdravotnictví. Nemůžete chodit na dva-
náctky do nemocnice a přitom studovat.

Máte signály, že se medici budou na základě 
zkušeností ze zdravotnických zařízení rozhodo-
vat i o tom, kam po studiu nastoupí?
Ano. Někteří budou rozhodovat o své pro-
fesní kariéře právě podle toho, jaký k nim 
měli ve zdravotnických zařízení v době co-
vidu přístup.

Co osobně pandemie dala nebo vzala Vám?
Máme s  manželkou snad poprvé v  životě 
bronchititu, takže s nošením roušek to ne-
máme jednoduché. To, že nemůžeme ces-
tovat, překousneme, není to zásadní ome-
zení. Do hospod jsme nechodili, stejně jako 
do kina, takže nám to nechybí. Od dcery 
jsme si vypůjčili psa, fenu výmarského oha-
ře Bublinu, chodíme na procházky kolem 
Radyně, udržujeme kontakty s přáteli, sice 
ne fyzicky, ale víceméně žijeme stejně, jako 
jsme žili.

Nemůžete chodit na dvanáctky do nemocnice 
a přitom studovat, říká děkan

Vládní bezpečnostní opatření kvůli pandemii covidu podstatně omezila výuku na vysokých 
školách. zkomplikovala výuku mnoha studentům, zejména medikům, kteří se bez potřebné 
praxe neobejdou. O tom, jak si s tím poradila Lékařská fakulta Univerzity karlovy v Plzni, 
hovoří její děkan a zároveň přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň 
profesor MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MhA.
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Nový systém významně pomáhá
ústav imunologie a alergologie je prvním pracovištěm v České republice, 
které zpracovává metody NiF pomocí speciálního systému
Při poruše tolerance vlastních tkání imunitním 
systémem vznikají tzv. autoimunitní onemoc-
nění. Jejich výskyt v posledních desetiletích 
narůstá a  posouvá se do nižších věkových 
kategorií. Řadu autoimunitních nemocí, ze-
jména těch nejzávažnějších, provází tvorba 
autoprotilátek, jejichž detekce může výrazně 
napomoci diagnostice těchto poruch. „Zlatým 
standardem detekce přítomnosti autoprotilá-
tek je metoda nepřímé imunofluorescence 
(NIF). Laboratoř Ústavu imunologie a alergo-
logie FN Plzeň zpracuje touto technikou 
12 000 pacientských vzorků ročně. Jde o ča-
sově náročnou proceduru spojenou s přípra-
vou vzorků a jejich odečtem pod fluorescen- 
čním mikroskopem. Zároveň je však vy-
šetření z  diagnostického hlediska velmi 
cenné a  požadavky na jeho provedení stá-
le narůstají,“ uvádí Ing. Tomáš Vlas, bio- 
analytik Ústavu imunologie a alergologie  
FN Plzeň

Zmíněný ústav je prvním pracovištěm 
v  České republice, které zpracovává me-
tody NIF pomocí automatizovaného mo-
dulárního systému EUROPattern Sprinter. 
„Pipetovací procesor Sprinter zvládne 
pod dohledem specializované laborantky 
připravit mikroskopická sklíčka k  odečtu 
na automatickém fluorescenčním mikro-
skopu EUROPattern. Hodnocení pomocí 
EUROPatternu je založeno na hlubokém 
strojovém učení („umělá inteligence“), kte-
ré vyfotografovaný vzorek porovná s  ob-
rovskou databází fluorescenčních obrazů, 
tím dojde ke zjištění typu fluorescence. 

Diagnostika autoimunitních chorob je velice obtížná
Pokud imunitní systém funguje normálně, 
dochází k  ochranné reakci těla proti cizo-
rodým nebo škodlivým substancím, jako 
jsou bakterie, paraziti nebo rakovinné buň-
ky. Odpověď může být zprostředkována 
buď specifickými buňkami nebo protilátka-
mi. Autoimunitní choroby vznikají při poru-
še tolerance vůči vlastním tkáním. Imunitní 
systém reaguje vůči vlastní tkáni jako proti 
škodlivinám nebo mikroorganismům. Imunit-
ní systém nedokáže rozlišit mezi „vlastním“ 
a „cizím“. Zapojené jsou opět buď specifické 
buňky imunitního systému nebo dochází ke 
vzniku protilátek (v tomto případě se jim říká 
autoprotilátky). Existuje více než 80 druhů 
autoimunitních nemocí a  nejméně 40 dal-

ších má určitý autoimunitní charakter. Příčina 
vzniku autoimunit není dosud zcela známa, 
zdá se však, že v mnoha případech existuje 
vrozený sklon k rozvoji těchto chorob.

AUtOiMUNitNí ChOROBy se DěLí 
DO DVOU hLAVNíCh skUPiN
Pokud dochází k  poškození řady orgánů, 
mluví se o systémových autoimunitních cho-
robách. Pokud je autoimunitním procesem 
postižen jediný orgán nebo tkáň, hovoří se 
o  orgánově specifických autoimunitních 
chorobách (orgánově specifické autoimu-
nitní choroby však mohou mít systémový 
vliv, protože nepřímo působí na jiné orgá-
ny a systémy orgánů). Rozdíly se ale často 

stírají. I zánět postihující pouze jeden orgán 
může nepřímo ovlivňovat zbytek organismu.

DiAgNOstikA NeNí sNADNá
Diagnostika autoimunitních chorob je ně-
kdy nesnadná, protože hlavně na počátku 
mohou být příznaky nespecifické (únava, 
pocit nemoci, malátnost, nevolnost, bo-
lesti kloubů, vyrážka, teploty). Laboratorní 
testy prováděné k  diagnostice autoimu-
nitních poruch závisí na konkrétní poruše, 
na kterou má lékař podezření, ale obvykle 
zahrnují krevní testy na jednu nebo více 
autoprotilátek, stejně jako testy na para-
metry zánětu, jako je C-reaktivní protein 
(CRP).

Modulární systém EUROPattern Sprinter. 

Takto připravené fluorescenční obrazy jsou 
na PC monitoru vyhodnoceny a  okomen-
továny odborným pracovníkem. Výsledky 
i  s  textovým komentářem jsou automatic-
ky odeslány do laboratorního informačního 
systému. EUROPattern navíc dokáže velmi 
přesně změřit intenzitu fluorescence, čímž 
zjistí koncentraci přítomné autoprotilátky 
již ze screeningového ředění, a tím se celá 
analýza pozitivních nálezů zkrátí o 24 ho-
din,“ vysvětluje bioanalytik. Dodává, že EU-
ROPattern automaticky archivuje fluores-
cenční obrazy a slučuje všechny výsledky 

jednotlivých pacientů. Nespornou výhodou 
nového systému je minimalizace možných 
laboratorních chyb, jelikož všechny kom-
ponenty (reagencie a vzorky) jsou opatřeny 
unikátním čárovým kódem.

„Instalace modulárního systému EURO-
Pattern Sprinter je pro nás velkým přínosem. 
Automatizace nám výrazně pomůže zvlád-
nout narůstající počet vyšetření autoproti-
látek metodou nepřímé imunofluorescence 
a možnost archivace fluorescenčních obrazů 
umožní splnění normy ISO 15189,“ zdůraz-
ňuje bioanalytik.
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Mrtvice u mladé ženy měla raritní příčinu
Aneb jak je dobré vědět něco o Japonsku a vyvodit z toho závěr pro lékařskou praxi
Ojedinělý případ řešili zdravotníci na Neu-
rochirurgické klinice FN Plzeň. „Za prvé jde 
o  raritní postižení mozkových cév u  mladé 
pacientky, na které se v  diferenciální dia-
gnostice (proces v lékařském diagnostickém 
rozhodování, při kterém lékař či skupina lé-
kařů stanoví na základě všech dostupných 
informací pravděpodobné diagnózy a z nich 
se následně vybírá ta nejpravděpodobněj-
ší, pozn. red.) obvykle nemyslí. Za druhé na 
rozdíl od mnoha jiných nemocí je v  tomto 
případě známa terapie, která je schopna za-
bránit fatálnímu přirozenému průběhu cho-
roby. Vlastní příběh, který bychom mohli na-
zvat s nadsázkou jako dočasný happy end, 
považuji za drobný příspěvek k  optimismu 
k  dnešnímu pandemickému pesimisu,“ říká 
přednosta kliniky doc. MUDr. Vladimír Při-
báň, Ph.D. Dodává, že některé nemoci posti-
hují určitou populaci častěji. V neurochirurgii 
je příkladem vyšší výskyt cévních malformací 
u Hispánců. „Z tohoto pohledu má naprosto 
raritní postavení nemoc moyamoya, o které 
se dlouho myslelo, že se vyskytuje pouze 
v Japonsku. Jedná se o „devastující“ posti-
žení velkých cév na obou stranách mozko-
vého řečiště, které se postupně zužují, až se 
nakonec uzavřou. Prokrvení je pak zajištěno 
jemnými kolaterálami, které vycházejí ze spo-
diny lební a na angiografii připomínají prchavý 
obláček cigaretového kouře. To se japonsky 
řekne moyamoya, odtud tedy pochází název 
nemoci,“ vysvětluje přednosta. 

Příčina choroby není dosud známa. Kli-
nickým projevem v dětském věku jsou opa-
kované mozkové infarkty, v  dospělosti pak 
kromě infarktů i mozkové krvácení. Konzer-
vativní léčba je neefektivní. Jedinou šancí 
pro pacienty je operační terapie. Provádí se 
přímá revaskularizace ve formě mozkových 
bypassů nebo nepřímá revaskularizace, kdy 
se na obnažený mozek přiloží bohatě vasku-
larizovaná tkáň, například spánkový sval. Ná-
sledně pak dojde k vrůstu kapilár ze svalu do 
mozku a ke zlepšení průtoku krve v mozku. 
To je umožněno přítomností několika cévních 
růstových faktorů v  krvi pacientů s  nemocí 
moyamoya. Naproti tomu u pacientů s „pros-
tou“ aterosklerózou růstové faktory přítomny 
nejsou a nepřímá revaskularizace tak nedává 
smysl. V nejtěžších případech moyamoya se 
provádí zároveň přímá i  nepřímá revaskula-
rizace. Pak se hovoří o revaskularizaci kom-
binované. Efektivita a  chirurgická atraktivita 
těchto výkonů je vysoká. 

„Na naší klinice máme k  nemoci moya-
moya osobní vztah, protože prof. MUDr. 
Zdeněk Mraček jako první v neurochirurgic-
ké obci v Československu popsal a publiko-

val na počátku 70. let dva případy. V našich 
zeměpisných podmínkách je nemoc něco 
jako yetti. Všichni neurochirurgové o ní mlu-
ví, ale „skoro“ nikdo jí nikdy neviděl. Prožíval 
jsem to podobně do okamžiku před dvěma 
lety. Tehdy jsem se dle svého zvyku při pon-
dělním návratu z ambulance zastavil na inter-
venční radiologii pozdravit kolegy. Při mém 
vstupu na angiografii byla právě aplikována 
kontrastní látka do mozkového řečiště mladé 
pacientky. Vzápětí se u  mne dostavila eu-
forie, kterou bych přirovnal k nálezu stromu 

1a. angiografie před revaskularizací. Hvěz-
dička-bazální kolaterály, šipka-chudá cévní 
náplň.

1b. angiografie po revakularizaci. Hvězdička
-bazální kolaterály, šipka-dobrý průtok.

wolemie vznešené. Ten byl objeven Nobe-
lem v  roce 1994, ačkoliv se předpokládalo, 
že vyhynul již před 60 miliony let. Mojí radost 
z  raritního angiografického nálezu vzápětí 
srazila realita klinického obrazu pacientky. 
Uviděl jsem mladou zdevastovanou 24letou 
dívku, která se vyznačovala rysy výrazně 
vyjádřeného sekundárního Cushingova syn-
dromu. Hmotnost 85 kg, deprese, strie…,“ 
popisuje přednosta. Onemocnění se odhalilo 
před 5 lety. Pacientka byla léčena dlouhodo-
bě kortikoidy a  methotrexatem. „Navzdory 
této terapii progredovala symptomatologie 
ischemického iktu z obou hemisfér. Pacient-
ku jsme přijali na naší kliniku, vyšetřili jsme 
jí z  hlediska anatomického, morfologického 
a funkčního. Závěr byl jednoznačný: jedná se 
o pokročilé stadium nemoci moyamoya a je 
indikována operační kombinovaná revaskula-
rizace,“ uvádí přednosta.

Pacientka absolvovala v odstupu 6 měsíců 
oboustrannou kombinovanou revaskularizaci 
s výborným efektem. „Klinicky je zjevné zlep-
šení osobní péče, kdy se upravila do normálu 
osobní hygiena, a došlo k normalizaci sociál-
ních kontaktů. Hmotnost se snížila na 56 kg. 
Hodnocení neurokognitivních funkcí bude 
předmětem vyšetření v  časovém odstupu. 
Nicméně již nyní je možné registrovat zlepše-
nou bdělost pacientky a zlepšení komunikač-
ní bystrosti,“ uzavírá přednosta.
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O testy na protilátky 
proti koronaviru je zájem
Od března 2020 bylo ve Fakultní nemocnici 
v Plzni v rámci výzkumu provedeno více než 
3000 vyšetření protilátek proti SARS-CoV- 2 
u  zaměstnanců FN a  u  nemocných, kteří 
prodělali Covid-19. Ukázalo se, že stano-
vení protilátek je spolehlivým parametrem 
prodělané covidové infekce, a  proto od 
9. prosince 2020 FN nabídla toto testování 
i široké veřejnosti.  Lidé si tak za 506 korun 
ověřují, zda prodělali či neprodělali zmíněné 
onemocnění a jakou mají hladinu protilátek. 
U většiny pacientů se během onemocnění 
sice projevily klinické příznaky onemocně-
ní, ale k  infekci mohlo dojít i  jen s mírnými 
příznaky nebo dokonce bez jakýchkoli pří-
znaků. Přítomnost protilátek se považuje za 
určitou ochranu, pokud se člověk s korona-
virem setká v budoucnu. „Lidé, kterým bude 
potvrzena přítomnost protilátek, budou mít 
jistotu, že již covid-19 prodělali. I když za-
tím s  jistotou nemůžeme říci, jak dlouhou 
imunitu nám protilátky zajistí, tak v  přípa-
dě opětovného setkání s virem je šance na 
mírnější průběh onemocnění či dokonce na 
plnou obranu proti infekci,“ uvedl ředitel 
nemocnice MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 

„Ideální doba pro testování je od 30. dne 
po pozitivním PCR testu. Dalšími vhodnými 
kandidáty jsou lidé, kterým PCR test nebyl 
proveden, ale měli příznaky onemocnění, 
a  dále i  ti, kteří byli v  karanténě s  někým, 
kdo byl PCR pozitivní. Ve všech případech 
je potřeba dorazit na test až po třicátém dnu 
od dané události. Naopak, není vhodné tes-
tovat zájemce, kteří jsou nyní nemocní nebo 
se nacházejí ve čtrnáctidenní karanténě,“ 

dodal primář Oddělení imunochemické dia-
gnostiky FN Plzeň prof. MUDr. Ondřej To-
polčan, CSc. K provedení testu je zapotřebí 
odebrat jednu zkumavku žilní krve. Testo-
vání zajišťuje Oddělení imunochemické dia-
gnostiky v  areálu bývalé vojenské nemoc-
nice. Samotný odběr je prováděn v přízemí 
blízkého Interního oddělení. Více informací 
najdou zájemci na webu Fakultní nemocnice  
Plzeň.
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Očkování proti covidu začalo, 
vyhrazeno je na ně několik pracovišť

PRVNí VAkCíNy DORAziLy kONCeM ROkU
Jako první dostal vakcínu management 
nemocnice, primáři jednotlivých oddělení 
a  hlavně personál, který přichází do sty-
ku s  pacienty s  covidem bezprostředně. 
„Jsme rádi, že jsme tak důležitou operaci 
mohli zahájit ještě v  roce 2020,“ zdůraznil 
ředitel FN MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.  
„Většina z  nás věří, že díky vakcinaci dě-
sivé pandemické období skončí, a i z toho-
to důvodu ji naši zaměstnanci netrpělivě 
očekávali. Ve speciálním přepravním boxu 
jsme obdrželi zmíněný počet vakcín, který 
byl určen pro potřeby FN Plzeň. Další dis-
tribuce bude probíhat ve stejném režimu. 
Každou dodávku přebírá pověřená osoba 

borské lékárny, kterou následně uloží do 
požadované chladící technologie (-70 OC). 
Odtud je 24 hodin před použitím, v  trans-
portním boxu se suchým ledem, distribu-
ována do očkovacích ambulancí, které od 
4. ledna ordinují ve speciálně připraveném 
očkovacím pavilonu 61 v areálu bývalé vo-
jenské nemocnice. Celé 3. patro této budo-
vy je vyhrazeno pro očkování zaměstnanců 
a  následně i  veřejnosti. Dalším očkova-
cím  pracovištěm na Borech je Klinika in-
fekčních nemocí a cestovní medicíny a na 
Lochotíně budou k dispozici očkovací cen-
tra v rámci Ústavu imunologie a alergologie 
a zároveň na Klinice pracovního lékařství,“ 
popsal ředitel. 

Prvních 975 dávek vakcíny proti nemoci covid-19 dorazilo v závěru loňského roku do Fakultní nemocnice v Plzni. 
Očkování začalo 31. prosince na klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny. 

Staniční sestra Dana Polívková z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny připravuje 
vakcínu k aplikaci.

k OČkOVáNí sLOUží sPeCiáLNí PAViLON
První dny se očkovalo 50 zaměstnanců 
denně, od 5. ledna se postupně rozšíři-
ly ordinační doby všech očkovacích am-
bulancí tak, aby bylo možné naočkovat  
500 zaměstnanců denně. „Očkovací pavi-
lon 61, který jsme pro tuto činnost vyčle-
nili, prošel potřebnými úpravami. Proběhly 
drobné rekonstrukce prostor, zajistili jsme 
dodávky počítačové techniky, nábytku 
a  dalšího zdravotnického vybavení. Sa-
mozřejmostí jsou potřeby pro případnou 
resuscitaci či nové telefonní linky. V  ka-
ždém očkovacím týmu bude přítomen 
lékař se sestrou, na recepci bude admi-
nistrativní pracovník a  další zaměstna-
nec bude obsluhovat infolinku a  distri-
buci pacientů do jednotlivých ambulancí. 
V tomto pavilonu budou očkovat 3 týmy  
a v celé nemocnici bude pracovat celkem  
6 očkovacích skupin,“ konstatoval ná-
městek pro léčebně preventivní péči  
doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. 

zJiŠťUJe se i zDRAVOtNí stAV kLieNtA
S každým zájemcem o očkování před apli-
kací hovoří lékař, který zjišťuje jeho zdra-
votní stav a  potřebnou anamnézu. Klient 
podepíše informovaný souhlas, po aplikaci 
vakcíny je vygenerován druhý termín očko-
vání a  součástí celého procesu je vydání 
očkovacího průkazu (vydání mezinárodní-
ho očkovacího průkazu je zpoplatněno). 
Posledním krokem je 30 minut strávených 
v  čekárně, kvůli případným nežádoucím 
reakcím.

zDRAVOtNíCi MAJí VeLký záJeM
„Z více než 4100 zdravotnických pracovníků 
projevilo zájem o  očkování 75%, podobný 
zájem je i  u  nezdravotnických profesí, ve 
kterých pracuje 850 zaměstnanců. Informa-
ce o  očkování postupně zveřejňujeme na 
webových stránkách FN Plzeň, včetně nej-
častějších dotazů. V první fázi jsou očkováni 
zaměstnanci covidových pracovišť, odběro-
vých míst, očkovacích center, seniorských 
pracovišť, management nemocnice a  rizi-
koví hospitalizovaní pacienti, kteří jsou starší 
65 let, či chroničtí pacienti s klinicky riziko-
vými faktory. Očkování těchto nemocných 
proběhne v  rámci jejich pobytu v  nemoc-
nici, kde je pro ně zajištěna veškerá péče 
a servis,“ zdůraznil ředitel. 
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Uchazeči o studium na vysokých školách 
se každoročně sjíždějí na kariérních vele-
trzích, kde se jednotlivé školy představují. 
Na podzim v Brně a v zimě v Praze to bývá 
oblíbený Gaudeamus. Stovky vystavovate-
lů zde pomáhají tisícům návštěvníků vyře-
šit otázku: „Kam po maturitě?“ Letos však 
toto osobní setkání se zájemci o studium 
nebylo možné. Univerzita Karlova se proto 
rozhodla jít v komunikaci s uchazeči zcela 
novou cestou – připravila pro všechny vir-
tuální setkání: informační den nazvaný „Na 
Karlovku online“.

V sobotu 28. listopadu od 9 do 16 ho-
din měli návštěvníci stránek www.nakar-
lovku.cz možnost chatovat se zástupci 
studijních oddělení i  se samotnými stu-
denty a  sledovat zajímavé přednášky. 
Jednotlivé fakulty představil prostřednic-
tvím videí investigativní novinář a influen-
cer Janek Rubeš. V  Plzni zavítal jak do 
učeben, tak do laboratoří a sálů Biome-
dicínského centra, dokonce i na střechu 
nové fakultní budovy, z  níž je výhled na 
lochotínskou část FN Plzeň, ale také na 
dlouholetá sídla fakultních teoretických 
ústavů – Pavlovův a Procháskův ústav – 
a na staveniště v  těsné blízkosti budovy 

Na „karlovku“ se uchazeči mohou podívat online 

UniMeC, kde vyrůstají fakultní budovy, 
které štafetu označení „nové“ převezmou 
za dva roky.

Stránky www.nakarlovku.cz charakteri-
zují Plzeň jako sympatické město s  rodin-
nou atmosférou. Zájemci si na nich mohou 
přečíst osobní postřehy Martina Polívky, 
studenta 5. ročníku plzeňské lékařské 
fakulty a  aktivního člena studentských 
spolků. Ten také spolu s děkanem fakulty  
prof. Jindřichem Fínkem představil fakultu 
v profilovém videu. 

Další video s  podtitulem „jak se u  nás 
studuje“ bylo během akce součástí pořa-
du streamovaných přednášek. Proděkan 
pro studium prof. Jiří Ferda v něm vysvětlil 
strukturu studia na lékařské fakultě v Plzni, 
jeho obory, logické návaznosti a hlavní cíle.

Všechny informace o  fakultách a  videa 
na webu nakarlovku.cz zůstávají i po infor-
mačním dnu. Univerzita pracuje na dalším 
rozšíření webu, který by se postupně měl 
stát kompletním rozcestníkem pro všechny, 
kteří hledají možnosti studia na UK.

Nové tváře ve Fakultní nemocnici Plzeň
MUDr. Martin 
svatoň, Ph.D. 
přednosta kliniky 
pneumologie a ftizeologie

kdo jsem? Na Klinice pneumo-
logie a  ftizeologie pracuji od 
své promoce. Mým zájmem 
jsou především hrudní tu-
mory. Jsem rád, že jsem měl 
v  tomto ohledu dva výborné 
učitele (prof. Peška a  MUDr. 
Krákorovou), kteří mne inspi-
rují i nadále.
Co mám v  plánu? Jednak bych 
rád započal s  kolegy z  naší 
kliniky a  dalších pracovišť 

ve Fakultní nemocnici Plzeň vědecký projekt kombinující několik 
perspektivních markerů pro predikci plicních tumorů. A  rovněž 
bych byl rád, kdyby se nám podařilo zmodernizovat bronchosko-
pický sál tak, abychom mohli v  blízké době čelit výzvě v  podo-
bě plánovaného zavádění screeningu bronchogenního karcinomu  
do praxe.
Co mám rád? Mimo práci si rád odpočinu hlavně při sportu – pře-
devším v přírodě. Rád se vydám na pěší a cyklistické toulky po 
naší krajině.

MUDr. Andrea  
kunschová 
primářka Oddělení  
léčebné rehabilitace

kdo jsem: Jsem maminka dvou 
úžasných dětí, žena muže, 
který mě neustále něčím pře-
kvapuje, ale také rehabilitační 
lékářka. Ve FN Plzeň pracuji 
od roku 2007. Mé dosavadní 
pracoviště byla rehabilitační  
ambulance a  neurorehabili-
tační lůžka v bývalé vojenské 
nemocnici. Nyní mě čeká pů-
sobení na Oddělení léčebné 
rehabilitace FN Lochotín.

Co mám v  plánu: Mou prioritou je zvýšit dostupnost ambulantní 
i lůžkové rehabilitace pro pacienty napříč FN Plzeň, navázat spo-
lupráci s Lékařskou fakultou UK Plzeň a Fakultou zdravotnických 
studií ZČU a v neposlední řadě prohloubit jak odbornou kvalifi-
kaci, tak týmovou spolupráci celého týmu Oddělení léčebné re-
habilitace.
Co mám ráda: Svou rodinu, psa, hory, lyže, dobrou knihu, divadlo, 
kávu a pivo. Mám ráda upřímné lidi, a ty, kteří se dokáží nadch-
nout pro svou práci či koníčky.



Vánoční stromy 
byly z polesí  
ve stříbře
Zhruba měsíc a půl dělaly zaměstnancům, 
pacientům i návštěvníkům FN Plzeň radost 
nazdobené stromky ze stříbrského polesí 
Lesů České republiky. Stály v areálech na 
Borech a Lochotíně. Polesí dodává stromy 
a  vánoční chvojí už několik let. „Patří mu 
za to velký dík,“ říká Aleš Latislav, vedoucí 
oddělení údržby venkovních ploch FN Pl-
zeň. 
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setkání se neslo v duchu covidu

Fakultní Ježíšek
splnil tajná přání
Panenky, auta, dinosaury, knížky, hry, drogi-
stické zboží a  řadu dalších věcí nadělil Je-
žíšek pod stromek splněných přání ve FN 
Plzeň. Projekt, v  jehož rámci si mohou lidé 
vybrat dárek, pořídit ho a  poslat konkrét-
nímu pacientovi nebo oddělení, funguje už 
sedm let. Za tu dobu potěšil množství ze-
jména malých nemocných, kteří musejí trávit 
sváteční čas v nemocnici. 

Běžci vybrali přes 12 tisíc korun
Tradiční běžecký závod Hannah Pilsen Trail Krkavec se loni kvůli pandemii covidu běžel v tro-
chu jiné podobě, než tomu bylo v minulých letech. Nesl název „Hannah Pilsen Trail Krkavec 
individuálně pro zdraví a na pomoc zdravotníkům FN Plzeň“ a v rámci dobrovolného startovné-
ho se vybralo více než 12 tisíc korun, které byly věnovány FN Plzeň na nákup zařízení pro po-
dávání kyslíkové terapie. Je nezbytná v případě hospitalizovaných covid pozitivních pacientů. 
Všem závodníkům FN děkujeme. 

tomáš Bursa přivezl posvěcené adventní kalendáře 
Tomáš Bursa, bývalý onkologický pacient FN Plzeň, opět dorazil na dětskou hematoonkologii. 
Jako pošťák Tom a zakladatel Nadačního fondu Dobří lidé Česka už posedmé přivezl malým 
pacientům posvěcené adventní kalendáře a plzeňské adventní omalovánky splněných přá-
ní. Čokoládové kalendáře, které zkracují dětem čekání na Ježíška, v sobě ukrývají QR kód, 
díky němuž mohou zhlédnout dvě pohádky, tlumočené do znakového jazyka. Jako uzdravující 
světélko naděje jsou do krátké pohádky a omalovánek zakomponované dvě podstatné věty: 
„Zázraky se dějí pomocí pozitivních myšlenek, ve které věříte. Všechno je možné, pokud to za 
možné považujete.“  

Předvánoční setkání vrchních sester s ředitelem FN Plzeň MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., 
se loni uskutečnilo 17. prosince. Zpod roušek zahalených tváří bojovnic a bojovníků byla 
vidět únava, ale i naděje, že tento „pandemický“ rok už končí a ten příští snad bude lepší. 
„Děkuji Vám za to, jak covidovou pandemii zvládáte. Nikdo na ni nebyl připravený, nebyl 
připravený celý svět. Nehledejme viníka, kdo selhal, zda svět nebo příroda, držme spolu 
a bojujme. Covid ukázal charaktery a v naší nemocnici jsou obrovští srdcaři. Spojili jsme 
se a bojujeme společně a jsme pro pacienty místem jistoty. Za námi už nic není….Spo-
lečnými silami léčíme, zvládáme, padáme, ale dáváme. Děkuji vám, že hledáte způsob, 
jak věci řešit, jak vyřešit problém, a nehledáte, proč to nejde. Nejsou pandemické vlny. Je 
jen jedna a zvládáme ji skvěle, jako jeden tým a za to jsem nesmírně rád. A co bude zítra 
a pozítří? Covid, covid, covid, ale musíme věřit, že příští rok bude covidu méně a začneme 
normálně žít. Krásné Vánoce,“ uvedl na setkání ředitel.



Dárce krve vyhrál televizor
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Movember byl velmi úspěšný 
Velký úspěch měla loni kampaň pro prevenci prostaty nazvaná Movember, a to i přesto, 
že v důsledku koronavirové pandemie byl celý zdravotnický systém zatížený. Každoroč-
ně se do ní zapojuje mnoho zaměstnanců FN Plzeň včetně nejvyššího managementu. 
"Průběh akce nás velice příjemně překvapil. Přesto, že letos trval Movember pouhých 
15 dní, dostavilo se na vyšetření „Indexu zdravé prostaty“ 208 mužů, což je vůbec 
nejvyšší počet osob v  celé historii Movemberu ve FN Plzeň,“ uvedl primář Oddělení 
imunochemické diagnostiky prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Na základě výsledků 
bylo nutné přibližně čtvrtině osob udělat podrobnější laboratorní vyšetření a u 3 osob 
je nutné další sledování na Urologické klinice. „Jsme rádi, že i v této složité době, ve 
které se nacházíme, lidé nezapomínají na prevenci a věří naší nemocnici,“ dodal ředitel  
FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Nadělovali 
i Viktoriáni

FC Viktoria Plzeň na pacienty nezapomně-
la ani loni. Fanoušci pod speciální vánoční 
stromeček, který Viktoriáni postavili u Vik-
toria shopu v  Doosan Areně, nosili dárky 
pro malé i velké pacienty. Přivezli je do fa-
kultní nemocnice osobně hráči. V minulých 
letech směřovaly především dětským paci-
entům. Kvůli současné situaci ale byla přes 
Vánoce v nemocnici i  řada seniorů,  které 
Viktoriáni také podělili.

LED televizor převzal 2. prosince z rukou jednatele společnosti Panasonic AVC Networks 
Czech, s. r. o., jednatele Kakizaki san, finančního ředitele Radka Vacha a  ředitele Fa-
kultní nemocnice Plzeň MUDr. Václava Šimánka, Ph.D., dárce krve dvaačtyřicetiletý Petr 
Kimmel. Zvítězil v loňském ročníku akce DARUJ KREV, DARUJEŠ NADĚJI, který už po- 
dvanácté probíhal loni v létě. Transfuzní oddělení se tak snaží oslovit dárce v období let-
ních prázdnin, kdy je nejméně krevních zásob z důvodu dovolených a úrazů. Nejcennější 
tekutinu tehdy přišlo darovat 3895 lidí, z toho 248 prvodárců. Oproti předloňským číslům 
se počet dárců zvedl o 753. Transfuzní oddělení spolupracuje už řadu let  se společností 
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o., která v rámci akce věnuje televizor. „Krev chodím 
darovat již od roku 2005 a letošní červencový odběr byl jako každý jiný, nešel jsem da-
rovat s úmyslem vyhrát. Nový televizor jsem si pořídil před rokem, ale jelikož jsem něco 
vyhrál poprvé v životě, tento ozdobí náš byt," uvedl Petr Kimmel.

Zleva: jednatel společnosti Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o., Kakizaki san, 
výherce Petr Kimmel a ředitel FN Plzeň Václav Šimánekeva Urbanová potěšila 

zpěvem zdravotníky

Známá operní pěvkyně Eva Urbanová přije-
la podpořit zdravotníky FN Plzeň. Uprostřed 
areálu na Borech zazpívala vánoční koledy. 
Přivezla jim také ovoce a řadu dalších věcí. 



Plzeňská teplárenská, a. s., která je 
dlouholetým partnerem FN Plzeň, darovala  
100 000 korun na vitamínové balíčky pro 
zaměstnance, kteří denně bojují o  zdraví 
pacientů na covidových odděleních. Cel-
kem 800 zaměstnanců obdrželo balíčky 
plné vitamínů, které putovaly na 1. interní 
kliniku, 2. interní kliniku, Urgentní interní 
příjem, Interní oddělení, Oddělení klinické 
farmakologie, Kliniku infekčních nemocí 
a  cestovní medicíny, Kliniku pneumologie 
a  ftizeologie, Kardiochirurgické oddělení, 
Kliniku anesteziologie, resuscitace a inten-
zivní medicíny, Anesteziologicko – resus-
citační oddělení DIP, Pobytovou sociální 
péči 2, Ústav mikrobiologie, Psychiatric-
kou kliniku, k centrálním sanitářům a sani-
tářům Šiklova ústavu patologie. 
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Plzeňská teplárenská a eLiOD servis 
darovaly po sto tisících korunách

Stejnou sumu věnovala společnost ELIOD 
servis. Velmi si váží práce zdravotnické-
ho a pomocného personálu, který pečuje 
o  pacienty nakažené koronavirem. Proto 
se rozhodla podpořit Fakultní nemocnici 
Plzeň finančním darem ve výši 100 000 ko-
run, který bude použit na podporu tohoto 
personálu.

Nemocnice děkuje a nesmírně si váží pod-
pory všech dárců.

zaměstnancům Fakultní nemocnice Plzeň 
děkuje za jejich práci 

Plzeňská teplárenská, a. s.

společnost eLiOD servis, s. r. o. 
děkuje za práci personálu 
Fakultní nemocnice Plzeň

seznam dalších dárců:
AIMTEC, a. s. - laboratorní mikroskop s kamerou, Andrew Paulsen, s. r. o. - přepravka s trvanlivými potravinami, Bohemia SEKT, s. r. o. - 
lahve sektu, Daikin Industries Czech Republic s.r.o. – balíčky trvanlivých potravin, D/K Fashion - dárkové poukazy na nákup, Energie léka-
řům - trvanlivé potraviny, energetické tyčinky, pasty, sušenky, džusy,  Fruitisimo, s. r. o. - džusy, Jana Štětinová a plzeňští křesťané - zdravé 
sladkosti, káva, čaj, Karolína Fourová - cukroví, Krmiva Litice, s. r. o. - čerstvé ovoce, poukazy na vánočního kapra, Linde Pohony, s. r. o. 
- finanční dar na nákup filtračních polomasek typu FFP3, Lintech, s. r. o. - finanční dar, Mars Czech, s.  r. o. - čokoládové tyčinky, cukrovinky, 
bonbony, McCANN-ERICKSON PRAGUE, s. r. o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY (UNILEVER ČR, spol. s r.o. EULIQUID s.r.o., 
Melitta ČR s.r.o., projekt Pomoc nemocnicím) - masky na vlasy a kondicionéry, zubní pasty, sprchové gely, péče o vousy, dezinfekce ve spreji, 
energetické kávové nápoje; čerstvé ovoce (Košík.cz, s. r. o.), Muzeum strašidel Plzeň - betlémy, Nadační fond Kapka naděje - čistička 
vzduchu, Národní divadlo, Eva Urbanová - ovoce, zelenina a výběr sektů, RED BULL Česká republika, s.r.o. - energetické nápoje, Studio 
VISAGE -  poukazy do kosmetického salonu, Úřad městského obvodu Plzeň 3 - čističky vzduchu, bagety, nápoje, Vojenský a špitální řád 
sv. Lazara Jeruzalémského, z. s. - kávovar.


