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Vážení přátelé,

situace v celé naší zemi je opravdu vážná,  
FN Plzeň nevyjímaje. V těchto dnech jsme nej-
vytíženějším zdravotnickým zařízením v naší 
republice. Denně zveřejňujeme počty hospi-
talizovaných pacientů s covid-19 a 3. března 
jsme, zatím, měli číslo nejvyšší. V tento den 
jsme pečovali o 286 nemocných s koronaviro-
vou nákazou, z toho 73 pacientů bylo ve váž-

ném stavu na jednotkách intenzivní péče. A počty dalších dnů jsou 
stále podobné. Denně slyšíme z médií, jak je situace ve zdravotnic-
tví kritická. A já se přidávám. Ano, je kritická, ale to neznamená, že 
bychom ji nezvládli. Musíme ji zvládnout, protože po nás už oprav-
du nic není. Jsme na konci tohoto šíleného řetězce a jen vlastními 
silami, rozumem a vůlí vše zvládneme. Celá FN Plzeň je skvělý 
tým, nemocnice v této kritické době opravdu šlape jako namazaný 
stroj. Všechny provozy se navzájem doplňují, a to je zásadní.

Před několika dny jsme zveřejnili výzvu Potřebujeme naději. Re-
akce veřejnosti byla plná povzbudivých komentářů a děkovných 
slov. Ozvali se také odpůrci všeho a všech. Někteří věří, že si čísla 
o počtech hospitalizovaných vymýšlíme. Většina Čechů má ale na-
štěstí zdravý selský rozum a velkou dávku empatie. Proto věřím, že 
když všichni uděláme maximum, postupně se počty nakažených 
budou snižovat a časem zase začneme normálně žít.

Vše zlé je pro něco dobré. Děti se těší do školy, mnoho lidí pra-
cuje s novými technologiemi, všichni jsme se naučili nové pracovní 
postupy, často i jiné způsoby komunikace. A když jsem zmínil, že 
potřebujeme naději, myslím tím víru v to, že brzy bude lépe. Jedině 
optimismus nám pomůže vše překlenout.

Přeji nám všem hlavně hodně sil a pevné zdraví

Václav Šimánek
 ředitel FN Plzeň

Milí přátelé,

potkáváme se opět v době covidové, ani ne-
víte, jak ráda bych Vám představila novinky 
z naší nemocnice, které s pandemií nemají 
nic společného. Jsme denně přehlcováni 
informacemi, počty, matematickými modely 
a možnými novými termíny, které dávají na-
ději. Všichni jsme unavení a v očekávání, co 
přinese další den.

Naše skoro jarní vydání informuje, jak se koronavirus podepsal 
v naší nemocnici či co změnil. Hned v úvodu nabízíme veřejnos-
ti možnost udělat velkou radost našim sestrám. Další stránky 
představují Ústav mikrobiologie, laboratoř, která již rok denně 
vyhodnocuje stovky PCR testů. Krásná vizualizace připravované 
nové stavby, Obláček nad Plzní, přináší naději pro naše hema-
toonkologické pacienty. Další novinkou je chystaná postcovidová 
ambulance a zajímavý rozhovor o tvrdé covidové realitě posky-
tl profesor Jan Beneš, přednosta KARIM. Pandemie se odráží 
i v péči o maminky, které přivádí na svět své potomky, děti se rodí  
v každé době, naše porodnice je opravdu vyhledávaná. A posled-
ní stránky tradičně patří životu ve FN, děkovným řádkům a dobrým 
skutkům.

Vše se mění ze dne na den, ale jedno zůstává stále stejné.  
FN Plzeň je tady pro všechny pacienty, covidové i pro ty s jinou ne-
mocí, a všichni věříme, že jarní sluníčko přinese sílu, povzbuzení 
a zdravější jihozápad Čech.

Gabriela Levorová 
tisková mluvčí FN Plzeň
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Chcete udělat radost 
všem sestrám FN Plzeň? 
Pošlete jim jako výraz úcty 
a poděkování Srdce. Může 
být ze dřeva, papíru, upletené, 
keramické, či z jakéhokoliv 
jiného materiálu.
Rádi bychom s Vaší pomocí dne 12. května,  
v rámci Mezinárodního dne sester, obdarovali 
všech 1 600 všeobecných, dětských, praktic-
kých sester a porodních asistentek FN Plzeň 
za jejich obětavou a náročnou práci. Srdíčka 
můžete posílat do 3. května prostřednictvím 
pošty na adresu paní Lada Benešová, se-
kretariát Náměstka pro ošetřovatelskou péči  
FN Plzeň, Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň.

Moc děkujeme.

Hledáme
1 600 srdcí 

pro všechny všeobecné sestry 
a porodní asistentky FN Plzeň. 

www.fnplzen.cz

Poděkujte sestrám za jejich práci 
u příležitosti Mezinárodního dne sester 12. května.

377 402 766
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Zajímavá čísla roku 2020

Plán rozpočtu FN Plzeň na rok 2020 byl 7,9 miliardy korun 
a realita 8,545 miliardy korun. Jsou v něm zahrnuty i covid odměny 
z Ministerstva zdravotnictví ve výši 332 milionů, včetně odvodů.  

Největší položku  
činily osobní náklady  
4,274 miliardy korun, 
tvořily zhruba 50 %  
z rozpočtu.

MiNiSteRStvo ZdRavotNiCtví  
PoSkytlo NeMoCNiCi oChRaNNé 
PRoStředky Za 150 MilioNů koRuN.

Největší investicí se 
stalo robotické centrum 
za 48 milionů korun.

oPRavy a ÚdRžba Si vyžádaly 
200 MilioNů koRuN a byly 
PřekRočeNy o 30 %, Což SouviSí 
S Covidovou SituaCí.

Náklady na služby byly navýšeny  
o 15 procent na celkem 200 milionů 
korun. Zahrnovaly úklid a vnitřní 
dopravu, které zatížil převoz 
pacientů s covidem a nutné kroky
k omezení rizika infekce.

Za léky bylo utraceno celkem 
1 780 milionů korun, z toho centra 
tvoří větší část – 1 312 milionů 
korun. Celkové náklady na léčbu 
ve specializovaných centrech 
vzrostly od roku 2016 
z částky 965 977 713 korun 
na 1 312 581 562 korun 
v roce 2020. 

➤ Počet lůžek činil 1 739
➤ Zaměstnanců  bylo 4 970
➤  Celkem bylo hospitalizováno  

59 898 lidí
➤  lékaři udělali celkem 951 056 

ambulantních vyšetření 

Náklady Na oChRaNNé PRoStředky 
oSob byly PřekRočeNy o 187 MilioNů 
koRuN.

Narodilo se 3 296 dětí při 3 219 porodech, 
což je téměř 57 % všech porodů v kraji. 
Jejich počet na rozdíl od jiných porodnic 
v kraji stoupl meziročně o 57.
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Na svůj tým a na dianu nedám dopustit, 
zdůrazňuje šéf mikrobiologie

Pracovníci Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Plzeň, kteří diagnostikují a konzultují 
problematiku mikrobiálních agens u pacientů FN a u některých vyšetření v celých západních 
čechách, v posledním roce v souvislosti s pandemií covidu zcela změnili pracovní strategii. 
Co všechno museli udělat a dělají, popsal přednosta ústavu RNdr. karel Fajfrlík, Ph.d.

Jak změnila pan-
demie covidu chod 
Ústavu mikrobiolo-
gie?
Od té doby co vy-
pukla, tedy na jaře 
loňského roku, 
se u  nás hodně 

změnilo. Zpočátku se jí téměř všechno podří-
dilo. Před pandemií jsme byli zvyklí reagovat 
na potřeby klinických lékařů, kteří požado-
vali potvrdit nebo vyloučit mikrobiální příči-
nu potíží svých pacientů. Zpracovávali jsme 
v  laboratořích vzorky krve, moče a  mnoho 
dalšího rozmanitého materiálu z lidského or-
ganismu z různých zdravotnických pracovišť 
a  vyhodnocovali nálezy bakteriálních, viro-
vých, mykotických nebo parazitárních agens. 
Byli jsme nastaveni personálně i  přístrojově 
na určitý objem práce. Výkyvy přinášely jen 
nepředvídatelné nebo sezónní předvídatel-
né epidemie. Jako příklad lze uvést chřipku, 
o které se vědělo, že se objeví každoročně. 
To jsme pak museli zapnout na vyšší obrátky. 
Všechno musíme zvládat i v současnosti, ale 
kvůli covidu se může zdát, že je to okrajová 
záležitost. Tak to ale není. Covid je viditelněj-

ší, ale samozřejmě musíme stále reagovat na 
poptávku od kliniků a poskytovat co nejkva-
litnější veškeré mikrobiologické služby.
když se nákaza loni na jaře objevila, co se u vás 
dělo?
Takovou situaci, jaká nastala na začátku břez-
na loňského roku, nikdo z  nás nezažil. Cítili 
jsme zpočátku obrovskou bezmoc, protože 
nejprve směla vzorky diagnostikovat jen Ná-
rodní referenční laboratoř v Praze, později dal-
ších šest pracovišť v ČR, ale Plzeň mezi nimi 
stále nebyla. Požadavky epidemiologů se na 
nás valily a všechny vzorky se musely odesílat 
do Prahy. Na seznam laboratoří schopných 
tuto diagnostiku provádět jsme se dostali až 
v polovině března 2020. A tato prodleva nám 
bohužel přinesla spoustu starostí. Personál 
na molekulárně biologické metody máme 
erudovaný, ale bylo třeba pracoviště posílit 
přístrojově.
Předtím se u vás testy PCR neprováděly?
Prováděly, ale ve srovnání se současností, 
jen v malém objemu. Ze dne na den jsme byli 
vystaveni potřebám nikoliv kliniků, ale hlav-
ně epidemiologů, abychom provedli denně 
desítky těchto vyšetření. Kapacitní nároky na 
testování rychle stoupaly a my neměli tako-

vé přístrojové vybavení, jaké bychom potře-
bovali, na kterém bychom narůstající počet 
požadavků na vyšetření zvládali. A koupit ho 
tehdy nebylo možné. Během krátké doby 
(ten výše zmíněný týden) nebylo k dispozici 
v České republice, nebylo ho možno zakou-
pit ani v Evropě. Ve stejné situaci jako my byl 
celý svět a  zahraniční výrobci dávali před-
nost samozřejmě svému tuzemskému trhu. 
Pro představu jsme vykazovali před covidem 
okolo 2 000 těchto vyšetření za rok. V sou-
časnosti s covidem toto číslo naplníme za tři 
až čtyři dny!
a co jste tedy dělali, když se na vás valily poža-
davky na testování?
Když naše kapacity byly naplněny, celé-
mu Plzeňskému kraji velmi pomohla Biop-
tická laboratoř na Mikulášském náměstí 
v  Plzni. Svým zaměřením byla nastavena 
na vyšší objemy těchto vyšetření od sa-
mého začátku. Jako soukromé zařízení 
měla možnost pružněji reagovat na vyví-
jející se situaci. Později začaly provádět 
tuto diagnostiku i další laboratoře v  regio-
nu. V našem případě nešlo jen o nedosta-
tek analyzátorů, ale také o  nedostatečné 
prostory vhodné na provádění potřebných 
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analýz. Stávalo se běžně, že vzorky z Pl-
zeňska jsme museli vozit do laboratoří, 
jejichž kapacity byly volné, do Prahy, do  
Ostravy. Vzorků bylo tolik, že se na výsle-
dek mnohdy čekalo několik dnů. V  celé 
ČR. To všechno přinášelo obrovské nároky 
nejen na laboratoře, ale i na koordinaci jed-
notlivých kroků. Velmi nám pomáhal ma-
nagement nemocnice i  vedení LF v Plzni, 
Oddělení imunochemické diagnostiky za-
půjčilo přístroj, později nám poskytlo i pro-
story, pomáhali pracovníci Biomedicínské-
ho centra LF v  Plzni, s  distribucí vzorků 
sestry z Infekční kliniky FN a řada dalších. 
Úžasní jsou i  naši „ajťáci“, kteří po celou 
dobu reagují na požadavky celého proce-
su od indikace vyšetření, náběru materiálu, 
jeho zpracování, zadávání a  interpretaci 
výsledků i  jejich zasílání pacientům, léka-
řům a různým nadřízeným institucím, které 
sbírají a vyhodnocují data z celé republiky. 
I  oni mají velké zásluhy na bezproblémo-
vém chodu celého systému.
Jaké testy v souvislosti s covidem vyhodnocujete?
Přímo v laboratoři průkaz nukleové kyseli-
ny (PCR) a testy na průkaz protilátek. Anti-
genní testy jsou prováděny na odběrovém Pokračování na straně 6.

místě nebo na jednotlivých klinikách FN. 
PCR testy děláme pro naše pacienty, lidi 
indikované k  vyšetření při trasování Kraj-
skou hygienickou stanicí, praktickými lé-
kaři ale i pro samoplátce. V případě PCR 
testů garantujeme výsledek do 24 hodin 
pro naše pacienty, 48 hodin pro samoplát-
ce. Ve výjimečných případech pro potřeby 
našich pacientů i v řádu hodin.
Měli jste a máte na to dostatek pracovníků?
Zpočátku jsme narůstající objem museli stí-
hat s  původním osazenstvem. Na podzim 
loňského roku jsme již museli požádat o vý-
pomoc studenty laboratorních oborů. Čtyři 
se střídali v laboratoři, další dva se věnovali 
administrativě. Pomáhají i  vysokoškoláci 
z  Biomedicínského centra. I  dnes jsou na 
našem ústavu pracovníci, kteří se problema-
tikou covidu zabývají intenzivněji, ale jinak 
se tato práce určitou měrou dotýká celého 
ústavu. Je jedno, jestli byl dříve někdo více 
bakteriolog, jiný více virolog. Naše laborant-
ky a všichni ostatní jsou úžasní, mají rodiny, 
malé děti, ale chodí do práce ráno, večer, 
o  víkendech, nehledí na čas a  své osobní 
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volno. Jsou tu, kdy je potřeba. A nestěžují 
si nebo jen trochu. Jsem moc rád, že jsme 
takový kolektiv, a všem za to moc děkuji.
kolik testů jste dělali při první vlně covidu a nyní?
Loni v březnu to bylo zhruba 60 vzorků den-
ně a  pak až do léta zhruba stovka. V  září 
jich bylo okolo 400 denně a počet rostl až  
k 800 vzorků. Od září loňského roku máme 
z  ministerstva danou povinnost garanto-
vat možnost vyšetřit až 1 000 vzorků den-
ně. Díky našemu zázračnému přístroji jsme 
schopni to zvládnout, samozřejmě při úpravě 
pracovní doby. Vzhledem k současné epide-
miologické situaci to může nastat velmi brzo.
Zázračnému přístroji …
Říkáme mu tak a nedáme na něj dopustit. Je 
to český analyzátor Diana, který nemocnice 
koupila loni v srpnu. Zvládne vyhodnotit ne-
celých sto vzorků za dvě hodiny. Firma, od níž 
je, k němu dodává všechen nutný spotřební 
materiál. I v tom je jeho jedinečnost, protože 
nám odpadly problémy s  nedostatkem to-
hoto materiálu k ostatním analyzátorům. To 
nám v začátcích velmi ztěžovalo práci. Byly 
situace, kdy jsme měli personál i  stroje, ale 
práci jsme právě díky těmto nedostatkům 
mohli garantovat pouze na dva dny dopředu. 
Tento přístroj je zatím naprosto bezporucho-
vý a má obrovskou výhodu i v tom, že dokáže 
s  velkou pravděpodobností detekovat také 
britskou mutaci viru, která se nyní po České 
republice šíří.
detekujete ji a kolik pozitivních vzorků působí prá-
vě ona?
Ze vzorků, které zpracováváme ve fakultní 
nemocnici, se v  70 procentech u  pozitiv-
ních vzorků jedná o  britskou mutaci viru. 
Až bude článek publikován, bude to nepo-
chybně již více. Ale musím upozornit, že 
naše Diana tuto mutaci určuje jen s „velmi 
vysokou pravděpodobností“. Pravomoc po-
tvrzovat ji má jen Národní referenční labo-
ratoř v Praze.
a troufl byste si tipnout, jak dlouho nás bude covid 
trápit?
Těžko tipovat. Odhadů konce epidemie 
a velké úlevy pro všechny od loňského břez-
na bylo již mnoho. Situaci ale rozhodně mu-
síme zvládnout. Musí se určitě apelovat na 
odpovědnost občanů, klást důraz na dodr-
žování osobních možností zabránění šíření 
viru v komunitě. Rozhodně pomůže situaci 
vylepšit očkování, jen kdyby byl dostatek 
vakcíny. V současné míře šíření se popula-
ce částečně promořuje a snad i tak získáme 
nějakou kolektivní imunitu. Lidé, kteří covid 
prodělali, mají podle dosavadních poznatků 
protilátky minimálně půl roku, v lepším pří-
padě i  rok. A  za nějaký měsíc přijde teplé 
počasí a to respirační viry nemají rády, tak 
snad i  to pomůže. Když se všechny tyto 
faktory vhodně sejdou, pak to bude konec 
současné pandemie.

Martině kořínkové 
projdou denně rukama 
stovky testů

Syn většinu dne sám doma, minimum 
času na domácí práce a neskutečná úna-
va. A když vybyde trocha volného času, 
procházka venku nebo večer popovídání 
s manželem u skleničky vína. Tak žije už 
skoro rok laborantka Martina Kořínková, 
která  působí už šestadvacátý rok v Ústa-
vu mikrobiologie Fakultní nemocnice Pl-
zeň a v současnosti jí procházejí rukama 
denně stovky PCR testů na covid. Stejně 
jako její kolegyně pracuje v současnosti 
bez ohledu na osmihodinovou pracov-
ní dobu, a  to i  o  víkendech, aby stačily 
všechny testy zpracovat. „Bývá jich den-
ně až 800. Někdy si připadám jako Kar-
kulka, protože běhám s  košíkem mezi 
laboratořemi a  odběrným místem mno-
hokrát denně. Za mrazu, za deště,“ říká 
maminka jedenáctiletého syna a už do-
spělé dcery.

 „Poslední rok je pro nás hrozně vy-
čerpávající. Nejsme sice v přímém styku 
s pacienty s covidem a v dennodenním 
kontaktu se smrtí jako třeba sestry, ale 
jedeme nepřetržitě, abychom stihli udě-
lat všechno co nejrychleji. Musíme zkon-
trolovat, zda vzorky souhlasí s průvodka-
mi, napipetovat je do zkumavek, dát do 
přístroje a  udělat řadu dalších operací. 
K tomu je hodně administrativy a do toho 
drnčí telefony. Lidé se ptají, jak jim do-
padly testy, volají že jim ještě nedorazila 
sms. Přitom všem musíme být pořád ve 
střehu, nesmíme se splést. Samozřej-
mostí je dodržování bezpečnosti, po-
řád všechno včetně sebe dezinfikujeme 
a pořád se za pochodu učíme nové věci. 

Například jsme se museli naučit zacházet 
s dvěma novými přístroji. A pochopitelně 
zpracováváme i  všechny ostatní vzor-
ky jako v minulosti. Je jich sice o trochu 
méně, ale zase ne o tolik. Upřímně řeče-
no, když se alespoň na chvíli můžu vrá-
tit k tomu, co jsem dělala před covidem, 
úplně si to užívám,“ popisuje laborantka. 

Když dorazí domů, čeká ji domácnost 
a hlavně ještě tak hodinka a půl učení se 
synem. „Mám pocit, že syn za ten rok 
s  covidem strašně rychle dospěl. Moc 
se snaží, ale má to taky těžké. Je doma 
vlastně pořád sám, já i  manžel musíme 
být v práci. Musí si poradit i s distanční 
výukou. Měla jsem z toho strašný strach, 
ale nějak to jde. Musí. Ještě, že jsou mo-
bily a můžu mu alespoň občas zavolat,“ 
říká a  zdůrazňuje, že pomáhá i  babička 
a hlavně manžel. „Zaplať Pán Bůh, mám 
úžasného manžela. Při jarní vlně byl do-
konce s malým přes měsíc doma, abych 
mohla do práce. Tehdy jsem přišla domů, 
bylo uvařeno, uklizeno a malý byl nauče-
ný. To bylo super. Teď vaří babička a syn 
k ní chodí na obědy. Je to velká pomoc, 
když přijdu z práce, na vaření a úklid už 
nemívám sílu. Snažím se o víkendu, kdy 
je někdy přece trochu volněji, ale to zase 
doháníme učení do školy, které jsme ne-
stačili během týdne,“ uvádí Martina Ko-
řínková. „I dcera, která už bydlí sama, 
hned na jaře zajišťovala nákupy a pomá-
hala synovi s učením a stále mu pomáhá 
s angličtinou,“ doplňuje Martina Kořínko-
vá. Dodává, že covid pořádně prověřu-
je partnerské a rodinné vztahy a  je moc 
šťastná, že její rodina zafungovala a stále 
výborně funguje. 

Pohromadě bývají i při odpočinku. „Tě-
šíme se na každou procházku nebo na 
hrátky s naším vlčákem. Je ale už starý, 
tak to na velké lumpačení není, ale ne-
dávno jsme mu přivezli mladého parťáka, 
křížence. A  zase je doma veseleji,“ usmí-
vá se Martina Kořínková, která si váží  
každé chvilky, z níž může načerpat ener-
gii ke své práci.

„Teď musíme vydržet, potřebují nás lé-
kaři a hlavně pacienti,“ zdůrazňuje, ale už 
se strašně těší, až se její život vrátí zase 
do normálu.

Pokračování ze strany 5.
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Selhání orgánů u dětí po covidu 
je velmi závažný problém 
Nové onemocnění, takzvaný postcovidový syndrom, postihuje hlavně starší děti. často u nich dochází k selhání 
orgánů. objeví se až za několik týdnů po prodělání covidu.

Třináctiletá divka měla čtyři dny horečku 
a bolesti v  krku. Zašla tedy v  závěru loň-
ského roku za karlovarskou dětskou lékař-
kou MUDr. Hanou Brožovou. „Standardně 
jsem jí provedla test na streptokoka, který 
vyšel pozitivně. Nasadila jsem jí antibiotika 
na streptokokovou anginu,“ vzpomíná lé-
kařka. Dětská pacientka se ale nelepšila, 
antibiotika  nezabírala. „Asi po třech dnech 
tedy rodina vyhledala pohotovost, protože 
byl víkend. Do nemocnice byla přijata už 
v těžkém septickém stavu,“ líčí pediatrička. 
Dívka podle ní vyžadovala podporu kardio-
vaskulárního systému a patřičné léky. „Je-
nomže ani tady se její stav nelepšil, a  tak 
pacientku z  nemocnice přeložili nakonec 
na jednotku intenzivní péče do Fakultní ne-
mocnice v Plzni,“ líčí lékařka.

Ve fakultní nemocnici na základě testu 
diagnostikovali covid-19, ačkoliv počáteč-
ní průběh její nemoci nejevil jeho příznaky. 
Stav dětské pacientky se začal naštěstí 
zlepšovat a po pár dnech byla propuštěna 
domů. „Dívku jsem léčila standardně jako 
na anginu. Mohl to být vedlejší nález ane-
bo streptokok mohl být právě spouštěčem 
zmiňovaného syndromu,“ říká lékařka, kte-
rá se s nemocí setkala ještě jednou.

dívka boJovala o život
„Bylo to někdy v prosinci, kdy jsem v ne-
mocnici přijímala asi dvanáctiletou dívku. 
Měla netypické potíže. Neměla teploty, 
nekašlala, stěžovala si pouze na bolesti 
břicha. Přijata byla ve vážném stavu, s leh-
kou poruchou vědomí, s poruchou dýchání 
a oběhu,“ konstatuje lékařka. „Na základě 
laboratorních hodnot bylo zřejmé, že pro-
dělává septický šok. Selhávaly jí ledviny. 
Mladou pacientku si v  Karlovarském kraji 
zdravotníci nemohli nechat a  i  ona puto-
vala do Fakultní nemocnice v  Plzni, kde 
podle pediatričky doslova bojovala o život. 
Paradoxní je, že covid u ní nebyl prokázán. 
„Test vyšel negativně, neměla v  sobě ani 
protilátky. Průběh její nemoci ale naprosto 
nasvědčoval tomu, že jde o tento závažný 
syndrom, splňoval jeho kritéria. Co jsem 
slyšela, tak v plzeňské fakultní nemocnici 
byla tato dívka nejtěžším případem tohoto 
nového onemocnění,“ poznamenává dět-
ská lékařka. I  tato mladá slečna naštěstí 
syndrom překonala.

FakultNí NeMoCNiCe PoMohla všeM děteM
Na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Plzni
bylo od loňského listopadu do konce letošní-
ho února hospitalizováno v souvislosti s mul-
tisystémovým zánětlivým syndromem 15 dětí 
a všechny onemocnění přežily. Věk pacientů 
se pohyboval od jednoho roku do 18 let. 

velMi vážNé oNeMoCNěNí Se NeSMí PodCeNit
Lékaři varují rodiče, aby covid-19 u  dětí 
rozhodně nepodceňovali. „Tento vzácný, 
ale opravdu velmi vážný syndrom, se může 
projevit až několik týdnů po prodělání co-
vidu-19. Rodina přitom ani nemusí vědět, 
že dítě nebezpečný koronavirus prodělalo, 
mohlo být bezpříznakové. A pak se může 

projevit až život ohrožujícími komplikacemi. 
Právě takové zkušenosti mám já,“ říká na-
příklad dětská lékařka.

SyNdRoM Se obJevil Před Několika MěSíCi
Syndrom se podle zkušeností lékařů objevuje 
u starších dětí a mladistvých. Jako zcela nové 
onemocnění se poprvé vyskytl v  polovině 
loňského roku v Itálii, Francii, Velké Británii či 
USA a vždy šlo o spojení s covidem-19. Na 
podzim dorazil do Česka, kde od té doby lé-
kaři evidují desítky případů. Za nemocí zřej-
mě stojí bouřlivá opožděná imunitní odpověď 
u  některých pacientů, která zasáhne srdce 
a cévy, výjimkou není ovšem selhání mnoha 
dalších orgánů.
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Poznejte je zblízka
Rodilý Plzeňák a nynější přednosta ii. interní kliniky profesor Mudr. Jan Filipovský, CSc., uvažoval o studii medicíny 
už na základní škole. osudem se mu stala interna, zejména kardiovaskulární medicína, a Fakultní nemocnice Plzeň. 
věnuje se také studentům lékařské fakulty univerzity karlovy v Plzni a je členem kolegia děkana. Stážoval také 
v Národním institutu zdraví a lékařského výzkumu v Paříži a v nemocnici broussais.

vzhledem k vaší stáži ve Francii musíte dobře 
ovládat francouzštinu. kdy jste se jí začal vě-
novat a jakými jazyky se ještě domluvíte?
 Francouzštinu jsem se začal učit na gym-
náziu v Plzni u paní profesorky Danuše Bě-
lohlávkové a  ta mě i namotivovala, abych 
se ucházel o  stáž ve Francii. Francie po-
skytovala asi jako jediná západní země sti-
pendia i v dobách socialismu. První kroky 
ke stáži jsem udělal už před pádem režimu 
a v roce 1990 jsem do Francie vyjel, tehdy 
na osm měsíců a později ještě jednou, na 
základě stipendia Francouzské společnosti 
arteriální hypertenze, na šest měsíců. Pra-
coval jsem ve výzkumné jednotce a kromě 
toho jsem spolupracoval se specializova-
nou klinikou hypertenze a navštěvoval také 
kardiologickou kliniku. K Francii mám stále 
blízký vztah, všichni doma mluvíme fran-
couzsky, máme tam známé a trávíme tam 
dovolené. No, a kromě francouzštiny ještě 
mluvím anglicky a německy, trochu vládnu 
italštinou a ruštinou.
k Francii vás přivedla paní profesorka bělohláv-
ková, ovlivnil vás někdo i při rozhodování o studiu 
medicíny? 
Velký vliv na mě měla moje teta – lékařka. 
Obdivoval jsem její otevřenou povahu, opti- 
mizmus a smysl pro humor, i když nemě-
la lehký život. Práce s  lidmi ji naplňovala.  
O studiu medicíny jsem začal uvažovat už 
na základní škole. Na gymnáziu jsem si 
podal přihlášku na lékařskou fakultu, ale 
z kádrových důvodů jsem se na ni nedo-
stal. Začal jsem proto pracovat jako sani-
tář na ortopedické klinice (docela rád na to 
období vzpomínám) a  nakonec jsem se na 
lékařskou fakultu dostal a vystudoval ji.

bleskový rozhovor
(co preferujete)

moře/hory - obojí, ale nesnáším

 dlouhé ležení na pláži

pivo/víno - víno 

léto/zima - obojí 

kino/divadlo - divadlo všeho druhu 

maso/dort - ode všeho trochu, 

ve všem je nejlepší pestrost!

 Mnoho mediků touží být chirurgy, proč jste si vy-
bral zrovna internu?
Věnoval jsem se studentské vědecké činnosti 
od třetího ročníku pod vedením dr. Šimona, 
pozdějšího profesora a přednosty naší klini-
ky. V roce 1985, kdy jsem odpromoval, jsem 
na ni také nastoupil. Bylo to v roce, kdy se 
do té doby jednotná klinika rozdělila, vznikla  
I. interní klinika na Lochotíně a II. interní klinika 
na Borech. A interna je moc zajímavý obor, je 
komplexní a nazírá na člověka z mnoha úhlů. 
dočetla jsem se o vás, že vaší velkou láskou je 
také hudba. hrajete aktivně na housle. kde se vza-
la tato vášeň? 
Plyne z mládí, rodina byla hudebně zamě-
řena, můj dědeček a strýc byli profesionální 
hudebníci. Já jsem amatérský houslista, 
hraji v  Plzeňském orchestrálním sdružení 
už 47. sezónu a  hudba mě naplňuje. Hraní 
vyžaduje soustředění, nacvičujeme i hodně 
náročné skladby pro smyčcový orchestr, 
ale odreaguji se přitom od práce v nemoc-
nici. Aktivní provozování hudby je něco 
zcela jiného než pouhý poslech. Pravidelné 
zkoušky nám překazila pandemie covidu, 
takovou pauzu jako teď jsme nikdy neměli. 

Máte oblíbeného autora? 
Na hudbě je nejkrásnější rozmanitost, jsem 
šťastný, že mohu hrát hudbu od řady geni-
álních skladatelů: Bacha, Mozarta, Dvořáka 
a Čajkovského, až po Janáčka a Bohuslava 
Martinů.
 a co z toho všeho převzaly vaše děti?
Obě naše dcery hrají na housle, ale ne sou-
stavně. Ta starší je lékařkou na Psychiatrické 
klinice Fakultní nemocnice Plzeň a mladší se 
věnuje postgraduálnímu studiu na Přírodo-
vědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 
konkrétně neurofyziologii, takže obě od nás 
něco zdědily. Manželka je praktická lékařka. 
Stačíte si při své práci a náročném koníčku najít 
čas i na něco jiného? 
Určitě, rádi trávíme společný čas na Šuma-
vě, kde máme malý domek. Chodíme na 
výlety, jezdíme na kole třeba kolem Prášil. 
Ale na kole vyrážíme i v Plzni a okolí. A  také 
moc rádi lyžujeme, 20 let jezdíme na lyže do 
italských Dolomit, ovšem kvůli pandemii co-
vidu s  výjimkou loňského a  letošního roku. 
A právě teď se těšíme na narození naší první 
vnučky, která by se měla narodit naší starší 
dceři každým dnem. 
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obláček nad Plzní  
se začne stavět už letos
Český národní registr dárců dřeně vybudu-
je nad Hematologicko-onkologickým od-
dělením Fakultní nemocnice v Plzni novou 
nástavbu.

Takzvaný Obláček snů nad Plzní z  díl-
ny světoznámé architektky Evy Jiřičné se 
začne už na jaře stavět na osmipatrové 
budově ve Fakultní nemocnici v  Plzni na 
Lochotíně. Nové prostory ze skla a  kovu 
budou ve dvoupodlažním objektu přímo 
nad hematologicko-onkologickým oddě-
lením. Akci financuje soukromý subjekt – 
obecně prospěšná společnost Český ná-
rodní registr dárců dřeně.

Architektku Evu Jiřičnou oslovil zhru-
ba před deseti lety někdejší primář oddělení 
MUDr. Vladimír Koza, zakladatel zmíněné-
ho registru. Obláčku nad Plzní se nedočkal, 
protože před více než osmi lety zemřel, ale 
v  projektu pokračuje jeho nástupce primář  
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D., se spolupracov-
níky.

dolaďuJí Se PoSledNí detaily
„Dokončuje se kompletní projektová doku-
mentace tak, aby byla připravena k  výbě-
rovému řízení na dodavatele stavby, které 
by mohlo proběhnout na jaře. V optimálním 
případě by měla být ve druhé polovině roku 
zahájena vlastní stavba,“ říká MUDr. Pavel 

Jindra, Ph.D. Dodává, že s architektonickou 
kanceláří se dolaďují poslední detaily, napří-
klad jak budou vybaveny jednotlivé ambu-
lance, kde budou umístěny laboratorní pří-
stroje a podobně.

RegiStR SPoluPRaCuJe S NeMoCNiCí
Nové prostory budou z 90 procent sloužit 
fakultní nemocnici. „S  jejím vedením ještě 
řešíme, kde v  areálu na Lochotíně bude 
stavební prostor pro kompletaci nadstavby, 
tak aby to nepřekáželo provozu v nemoc-
nici,“ dodává MUDr. Pavel Jindra, který si 

spolupráci s  vedením fakultní nemocni-
ce pochvaluje. „Spolupráce je příkladná 
a bezproblémová, nicméně stavět se bude 
za plného provozu, to samozřejmě může 
přinést řadu komplikací. Navíc budova je 
z roku 1980 a může se vyskytnout jakýkoli 
problém,“ upozorňuje Pavel Jindra. Sama 
nemocnice iniciativu soukromého sub-
jektu vítá. „Bude tam příjemné a  moderní 
prostředí pro naše pacienty. A  posune-
me se zase v  nabízeném komfortu o  kus 
dál,“ zdůrazňuje ředitel fakultní nemocnice 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
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očkovací  
centrum je 
plné lidskosti 
a pohody, 
pochvalují  
si klienti 

očkováNí PRobíhá beZ FRoNt
„Pokud senioři přicházejí podle toho, na jaký čas byli objednaní, fron-
ty se tvořit ani nemohou. Všechno je načasované pro jejich co nej-
větší bezpečí a pohodlí. A i když by někteří přišli dříve, což je u starší 
generace časté, chodba je natolik dlouhá, že dodržet rozestupy není 
žádný problém,“ říká ředitel fakultní nemocnice MUDr. Václav Šimá-
nek, Ph.D. Dodává, že tři ambulance, které jsou pro očkování uzpů-
sobené, denně obslouží 180 lidí, každá z nich po 60. A pracovníci 
nemocnice jim přímo na místě vystaví po aplikaci druhé dávky vak-
cíny certifikát. V případě zájmu vystaví za 217 korun i mezinárodní 
očkovací průkaz.

v CeNtRu PaNuJe obRovSká Pohoda
„Přišla jsem přesně na dobu, kdy jsem byla objednaná, a hned jsem 
šla do ambulance. Tam se mě zdravotníci okamžitě ujali a všechno 
mi před injekcí vysvětlili. Šlo to jako na drátkách. Měli ohromný pří-
stup plný lidskosti,“ pochválila průběh očkování pětaosmdesátiletá 
žena. Když pak čekala bez jakékoli tlačenice, v pohodlí a v pohodě 
doporučené půl hodiny na chodbě, zdravotníci se chodili ptát, zda 
je všechno v pořádku a něco nepotřebuje. Nechválí sama, protože 
nemocnice dostává od klientů očkovacího centra množství děkov-
ných dopisů. 

klieNti MaJí k diSPoZiCi Nové PaRkoviště
„Nejdříve se mě zeptali, jaké užívám léky, jak se cítím, zda ne-
mám nějaké zdravotní potíže, a pak mi píchli vakcínu. Nebolelo 
to a na doporučení zdravotníků jsem počkal půlhodiny na chod-

aplikace vakcíny proti covidu-19 jde v očkovacím 
centru Fakultní nemocnice v Plzni na borech v pavilonu 
číslo 61 takzvaně jako na drátkách. Naočkovaní zájemci 
odcházejí zhruba po deseti minutách, netvoří se fronty 
ani nevznikají žádné problémy. k 4. březnu zde aplikovali 
celkem 14 137 dávek.

Z Prahy právě dorazila zásilka vakcíny proti covidu-19. 

Po příjezdu je vakcína ihned uložena do mrazáku, 
který disponuje požadovanou teplotou minus 80 stupňů Celsia. 

Zájemce o očkování se po objednání dostaví 
do očkovacího centra, kde ho čekají nutné administrativní úkony. 



Po aplikaci vakcíny je nutné, aby se každý odebral do čekárny 
na 30 minut. 
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Pro očkování je potřeba podepsat informovaný souhlas, který si zájemce 
může vytisknout doma při registraci nebo mu bude dodán v nemocnici. 
Zároveň bude zájemci přidělen termín podání druhé vakcíny. 

Lékař provede vstupní anamnézu. Po konzultaci s lékařem je zájemce naočkován. Samotná aplikace 
dávky trvá jen několik vteřin.

bě, kdyby se objevily nějaké nežádoucí reakce,“ popsal průběh 
třiaosmdesátiletý senior, kterého přivezl do nemocnice syn. Auto 
zaparkoval na nově vybudovaném parkovišti nedaleko pavilonu 
61, které tam vytvořila pro větší komfort svých klientů fakultní 
nemocnice.

NeJvětší očkovaCí CeNtRuM v PlZeňSkéM kRaJi
Právě ona je největším očkovacím centrem Plzeňského kraje. 
Putují sem veškeré vakcíny, které jsou následně distribuovány 
do dalších zdravotnických zařízení. Další dvě místa jsou v  ne-
mocničním areálu na Lochotíně,“ upozorňuje vedoucí lékařka 
očkovacího centra FN Plzeň MUDr. Alena Koubová. První do-
dávka vakcíny proti covidu-19 dorazila do nemocnice 30. pro-
since 2020 a následující den byli naočkováni první zaměstnanci. 
V polovině ledna bylo naočkováno více než 3 400 zájemců, mezi 
ně patřili zaměstnanci, pacienti, ambulantní specialisté nebo čle-
nové Integrovaného záchranného systému. A od 15. ledna se na 
očkování mohli hlásit lidé starší 80 let, od 1. března starší 70 let 
a učitelé.

Po aplikaci druhé dávky vakcíny bude každému vystaven certifikát. 
V případě zájmu je možné nechat si vystavit „mezinárodní očkovací 
průkaz“, jehož cena je 217 Kč.
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Nežádoucí reakce 
na očkování jsou 
převážně mírné, 
říká vedoucí lékařka 
očkovacího centra
Pouze minimum nežádoucích reakcí na 
očkování proti covidu-19 a  když tak mírné, 
zaznamenali zatím ve Fakultní nemocni-
ci v Plzni, která disponuje několika místy na 
očkování a  speciálním očkovacím centrem, 
které je největší v  celém Plzeňském kraji. 
V jeho čele stojí vedoucí lékařka MUDr. Alena 
Koubová. Od 31. prosince 2020 do letošní-
ho 28. února bylo vyočkováno 13 215 dávek,  
z toho prvních dávek jsme stihli 7 539. Dru-
hou dávkou bylo k 28. únoru naočkováno  
5 678 lidí.  

„Dosud jsme zaregistrovali pouze tři aler-
gické reakce, u kterých nemůžeme vylou-
čit, že byly v  důsledku očkování. Velice 
rychle jsme je zvládli podáním kortikoidů. 
Bouřlivější alergickou ani anafylaktickou 
reakci jsme naštěstí zatím nezaznamenali,“ 
říká.

Covidové desatero
 1.  Nejdokonalejší ochranou je očkování.
 2.    dodržujte zásady hygieny, a to mytí rukou, pokud možno se nedotýkejte obličeje, pravidelně 

kloktejte.
 3.  dodržujte pravidla minimálního kontaktu.
 4. Noste roušky.
 5.  Pokud jste nemocní, maximálně dbejte na dodržování všech zásad léčby (onemocnění srdce 

či štítné žlázy, vysoký krevní tlak, diabetes).
 6.  Při zdravotních potížích vždy vyhledejte lékaře (nebojte se). Je nutné zachytit onemocnění 

covid-19 v  časném stádiu, případně včasnou léčbou zabránit vzniku jiného závažného 
onemocnění.

 7.   Prodělané onemocnění covid-19 poskytuje s vysokou pravděpodobností imunitu minimálně 
po dobu šesti měsíců.

 8.  vždy dejte přednost vyšetření PCR před antigenním testem.
 9.  Jednou z možností prevence je pravidelné užívání vitaminu d.
 10.   dodržujte zdravý životní styl ve stejném rozsahu jako před pandemií.

kdo vychovává nové lékaře?
Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy 
vychovala za dobu své pětasedmdesátileté 
existence již na deset tisíc lékařů. Ti půso-
bí v České republice i v zahraničí a mnozí 
z  nich zamíří po absolutoriu i  do Fakultní 
nemocnice Plzeň, kde během studia absol-
vovali praktickou výuku. Mohou tak zúročit 
čas a energii, který jim během studia věno-
vali lékaři i ostatní zdravotnický personál, 
nyní již sami v  roli zaměstnanců fakultní 
nemocnice. V  této symbióze, kdy medici 
získávají zkušenosti ve fakultní nemocnici 
a zároveň jsou pro ni zdrojem „lidského ka-
pitálu“, je určitě potěšujícím faktem vzrůs-
tající kvalita pedagogického sboru fakulty. 
Nejen, že akademičtí pracovníci pracují na 
získání akademických hodností „docent“ 
a  „profesor“, ale také je získávají čím dál 
mladší pedagogové. V  roce 2020 tak na 
fakultě přibyli tři noví docenti a devět profe-
sorů. Oproti roku 2019, kdy na fakultě bylo 
z  celkových 35 profesorů 22 (tedy téměř 
dvě třetiny) starších 60 let, byl v roce 2020 
věkový průměr nově jmenovaných profeso-
rů pouhých 45 let. Fakulta tak kromě rozví-
jejícího se kampusu získává to nejcennější 
pro svůj rozvoj v  podobě kapitálu vysoce 
kvalifikovaných pracovníků. S  mladšími 

kvalifikovanými pedagogy se na fakultě roz-
víjí i větší otevřenost novým výukovým me-
todám, zároveň se jedná i v tomto věku již 
o zkušené a renomované nejen teoretické, 

ale i klinické a výzkumné odborníky. Medici 
– budoucí lékaři, se kterými se možná po-
tkáte i ve FN Plzeň – jsou tedy na Lékařské 
fakultě v Plzni v těch nejlepších rukách.
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„Pacienti s covi- 
dem jsou hospi- 
talizováni na naší 
jednotce intenziv- 
ní péče, a  jakmi-
le se jejich stav 
zlepší, jsou pře- 
kládáni na stan-
dardní oddělení, 
například i na in-

fekční kliniku. Z nich pak odcházejí do do-
mácího ošetřování nebo se pro ně hledají 
lůžka následné péče,“ říká přednosta Klini-
ky pneumologie a  ftizeologie MUDr. Martin 
Svatoň, Ph.D. Dodává, že jednotka intenziv-
ní péče je v současnosti maximálně vytížena 
a mezi nemocnými se narozdíl od jarní pan-
demické vlny objevuje více mladších lidí. 

U některých pacientů podle něho přetr-
vávají dlouhodobě potíže, například duš-

klinika otevře pro postcovidové  
pacienty novou ambulanci

o desítky pacientů s nejzávažnějšími formami covidu se už postarala klinika pneumologie 
a ftizeologie Fakultní nemocnice Plzeň. Pro nemocné, kteří trpí plicními potížemi i po odeznění 
nemoci, chystá novou ambulanci. Pomoci by mohla léčba kortikoidy.

nost, pocity tlaku na hrudníku nebo neu-
rologické a  kardiologické problémy, i  po 
odeznění infekce. Je proto třeba, aby byli 
v péči ambulantních lékařů. „I pokud měli 
zdravotní potíže, které náležejí do naší od-
bornosti, jsme se je zatím snažili směřovat 
na obvodní plicní pracoviště. Musíme se 
věnovat především nemocným s  covidem 
na jednotce intenzivní péče, ale i s dalšími 
vážnými plicními nemocemi včetně nádo-
rových onemocnění. Musí fungovat nejen 
JIP, ale i  lůžková oddělení a  ambulance,“ 
upozorňuje přednosta s tím, že se velkým 
množstvím pacientů s  nálezem na plicích 
po prodělaném covidu dosud nezabývali. 

„Nicméně v  současné době plánujeme 
otevřít ambulanci u  nás na klinice, aby-
chom se postarali o postcovidové pacienty, 
s nimiž si ambulantní plicní lékaři takzvaně 
nevědí rady. Budeme tedy poskytovat su-

perkonziliární péči,“ vysvětluje přednosta 
kliniky. 

Pro některé postcovidové pacienty, kte-
rým po nemoci zůstaly poškozené dýchací 
orgány, se totiž jeví jako přínosná léčba kor-
tikoidy. „K léčení sice zatím máme jen malé 
množství dat. Už k němu ale existuje zahra-
niční studie. Pomoc pro pacienty hledáme, 
kde můžeme,“ zdůrazňuje přednosta kliniky. 
Studie podle něho naznačuje, že léčba kor-
tikoidy zlepšuje přenos plynu mezi plicními 
sklípky a kapilárami.

Nová ambulance by měla začít fungovat od 
začátku dubna na Klinice pneumologie a fti-
zeologie jeden den v týdnu. „Předpokládáme, 
že bude k dispozici nemocným z celého Pl-
zeňského kraje pro nejtěžší případy, kdy bude 
nejprve ošetřujícím plicním lékařem konzul-
tován náš konziliář – přeci jen kapacita naší 
ambulance je omezná,“ uzavírá.

Snímek plic pacienta, který prodělal covid-19. Foto: FN Plzeň. 

kdo vychovává nové lékaře?
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Zmínil jste, že se 
mění struktura pa-
cientů. Jak?
Nákaza postihu- 
je čím dál mlad-
ší ročníky, které 
musejí být v  in-

tenzivní péči. Na jaře i  na podzim Klinika 
anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 
pečovala převážně o pacienty starší 70 let, 
v současnosti nejsou výjimkou ani třicátníci. 
Ale máme také pacienty, kterým je 45 nebo 
55 let, mají totálně zničené plíce, a bohužel 
umírají nám před očima. 
Máte proto nějaké vysvětlení?
S tím, jak se šíří nákaza koronavirem v po-
pulaci, roste samozřejmě i  počet osob, 
které mají symptomatický průběh nemoci. 
Pravděpodobnost symptomatického a  pří-
padně těžkého průběhu významně narůstá 
s věkem, ale i mezi mladšími lidmi bude jistá 
část, u níž je riziko, že skončí na ventiláto-
ru nebo zemře. V porovnání s osmdesátníky 
je maličká, ale existuje. A často se stává, že 
čím mladší lidé jsou, tím více mají pocit, že se 
jich onemocnění netýká. Nedávají si tolik po-
zor, nechrání si dýchací cesty, proto se k nim 
dostane větší množství viru a průběh nemoci 
je mnohem těžší.
Je nějaká věková hranice, kterou byste v souvis-
losti s nákazou označil za kritickou?
Nejen z mého pohledu je kritická populace 
lidí ve věku 55 až 70 let. Panuje tam už re-
lativně vysoké riziko špatného průběhu, ale 
stále jsou to aktivní, obvykle pracující lidé, 
kteří mají řadu kontaktů, a tudíž vysoké rizi-
ko, že je nákaza postihne.
kolik lidí v  Plzeňském kraji už nákaze podlehlo 
a  jak je na tom region v celorepublikovém srov-
nání?
Podle údajů krajské hygienické stanice 
v  Plzeňském kraji zemřelo zatím z  63 tisíc 
prokázaných pozitivních testů 758 osob. 
To znamená smrtnost kolem 1,2 procenta. 
Česká republika má průměr 1,7 procenta, 
celosvětově to je 2,2 procenta. Většina úmrtí 
byla v nemocnicích, v nichž se od počátku 
pandemie léčilo přes 5000 pacientů. Procen-
to úmrtí u hospitalizovaných se dlouhodobě 
pohybuje mezi 17 až 20 procenty. U pacien-

Pacienti nám bohužel umírají před očima, 
říká koordinátor covid lůžkové péče

Počty pacientů hospitalizovaných s covidem rychle stoupají podobně jako v celé české 
republice i v plzeňské fakultní nemocnici. „a oproti loňskému jaru a podzimu se mění struktura 
nemocných,“ zdůrazňuje přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Fakultní nemocnice Plzeň a zároveň koordinátor covid lůžkové péče Plzeňského kraje profesor 
Mudr. Jan beneš, Ph.d. 

tů napojených na umělou plicní ventilaci je to 
téměř polovina a významně začíná narůstat 
u  lidí starších 60 let. Bohužel už ale nepla-
tí, že úmrtí by se týkala nemocných seniorů 
nebo pacientů s mnoha dalšími nemocemi. 
V  současné době je medián nemocných 
s  covidem hospitalizovaných v  nemocnici  
70 let a těch na intenzivní péči 65. Mezi nej-
mladší těžké pacienty patří i osmadvacetiletý 
muž. Současná zátěž nemocnic je neudrži-
telná, třetina normálního provozu musí být 
převedena na péči o  covid pacienty, a  jak 
se zdá, ani to při současném tempu nárůstu 
onemocnění nebude stačit. 

Mohou za tento stav i nové mutace covidu, napří-
klad britská?
Důvodů, proč se tak děje, je určitě více a nedá 
se vše svést na takzvanou britskou mutaci. 
Platí, že je podle všeho mnohem nakažli-
vější a v našem kraji už více než tři čtvrtiny 
záchytů tvoří právě ona. Vedle toho je ale 
třeba si uvědomit, že dodržování rozumných 
opatření a osobní zodpovědné ochrany sebe 
sama a svých blízkých je spíše iluzorní. Kvůli 
mediálně-politickému chaosu se postupně 
vytratila důvěra v cokoli ohledně koronaviru. 
Osobně se ale vůbec nedivím, že nikdo po-
řádně neví, co je pravda, co planá proklama-
ce, co zbytečné strašení nebo prostě co jen 
nerozumné chování. Podle všeho je nyní evi-
dentní, že lidé s minimálními příznaky někdy 
i vědomě svoje onemocnění zatají a dál chodí 
mezi lidi, do práce, a virus tím šíří. Korona-
virus sám od sebe neodejde, bude tu a má 
oproti běžné chřipce deset až dvacetkrát vět-
ší smrtnost a s tím je spojené mnohem větší 
množství těžkých případů nemoci s hospitali-
zací. A aktuálně nemáme žádný zázračný lék, 
který by prokazatelně onemocnění vyléčil 
tak, jako třeba antibiotika léčí angínu.

Co se podle vašeho názoru dá dělat, aby se stav 
zlepšil?
Podstatné jsou dvě věci. Zaprvé je to očko-
vání. Už jenom na příkladu zdravotníků, kteří 
mají za sebou čerstvě druhou dávku vakcíny, 
je patrné, že počet onemocnění významně 
poklesl. Pokud se nám podaří proočkovat 
rizikovou populaci, dle mého lidi nad 45 až  
50 let a všechny, kteří se v práci setkávají 
s velikým množstvím lidí, jako jsou učitelé či 
prodavači, máme relativně velikou šanci, že 
významně klesne počet hospitalizovaných. 
Pak budeme mít opět čas, prostředky a ener-
gii věnovat se těm nejvážněji covidem posti-
ženým. A  hlavně zase na ostatní zdravotní 
problémy, které nyní musíme odsouvat. 

A druhou věcí je obnovení důvěry lidí, že 
pomohou banální osobní zodpovědností 
v tom, že si ohlídají své chování, na veřej-
nosti nosí roušku, vyhýbají se zbytečným 
kontaktům, když jim není dobře a mají tep-
lotu, zůstanou doma. Osobně nejsem příz-
nivcem dalších a dalších zákazů. Platí, že 
méně je někdy více – je potřeba vše udělat 
mnohem jednodušší a důvěryhodnější. Bo-
hužel mám ale pocit, že to druhé bude teď 
mnohem těžší úkol než proočkovat celou 
republiku. 
Zdravotníci jedou už po mnoho měsíců takzvaně 
na doraz. Jak situaci zvládají a co je v současnosti 
potěší?
Zaslouží si obdiv a veliký dík. Vše je o to těž-
ší, že řada pacientů přichází v těžkém stavu 
a  jsou tak svědky mnohem většího počtu 
umírajících, než kolik většina z  nich zažila 
za celý svůj profesní život. Přitom nemáme 
mnoho možností, jak onemocnění zastavit 
a ani fakticky léčit, což je samozřejmě frustru-
jící. Když zdravotníci svléknou ochranný ob-
lek, stanou se z nich matky a otcové od dětí, 
které mají doma distanční výuku. Nemůžou si 
ani zajít ke kadeřníkovi nebo vyrazit do kina. 
Navíc se samozřejmě setkávají s  hloupými 
komentáři, které jejich práci znevažují nebo 
přímo dehonestují. Nemocnice jsou přece 
prázdné, slyší. Z mého pohledu si to vůbec 
nezaslouží. Na druhou stranu, když některý 
z  našich vyléčených pacientů třeba napíše 
vzkaz nebo děkovný e-mail, že je doma a už 
je mu líp – to nás vždycky nabije a potěší.

„Podle všeho je nyní evidentní, 
že lidé s minimálními příznaky 
někdy i vědomě svoje onemocnění 
zatají a dál chodí mezi lidi, 
do práce, a virus tím šíří.“
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Protilátky proti SaRS-Cov-2: otázky a odpovědi

Laboratorní testování je postaveno na 2 růz-
ných pilířích: na jedné straně detekce akut-
ního onemocnění pomocí měření virové RNA 
reverzní transkripční polymerázovou řetězo-
vou reakcí (RT-PCR) a na druhé straně mě-
ření protilátek různých izotypů proti složkám 
SARS-CoV-2, což odráží imunitní odpověď 
a obranyschopnost hostitele.

Jaké máme protilátky?
Protilátky třídíme do tří skupin – skupina 
IgA protilátky slizniční projev vstupu viru do 
organizmu, protilátky třídy IgM, které pro-
kazují časnou fázi onemocnění a objevují se 
mezi 1.–3. dnem infekce. Nejsou ale hned 
detekovatelné a přetrvávají nejčastěji 30 dnů. 
Nejdůležitější protilátky jsou třidy IgG, vypoví-
dající o tom, že jste se setkali s infekcí, a že se 
umíte infekci bránit. Podle našich zkušeností 
spolehlivě přetrvávají 6 měsíců a pak postup-
ně klesají.
Proč protilátky vyšetřovat?
Obecně lze říci, že existuje následující využití 
pro stanovení protilátek:
1. V diagnostice akutního podezření na co-
vid-19 u pacientů, u kterých se projevily pří-
znaky, a RT-PCR bylo negativní.
2. Pro hodnocení imunitní odpovědi u paci-
entů se závažným průběhem onemocněním.
3. Pro jednotlivce k posouzení, zda měli in-
fekci covid-19 a zda mají imunitní odpověď.
4. V epidemiologických průzkumech promo-
řenosti v  rizikových skupinách - zdravotníci 
záchranáři a podobně.
Jak vyšetřovat a jak posuzovat výsledek? 
V zásadě stačí vědět, zda máte nebo nemáte 
protilátky. Ve Fakultní nemocnici Plzeň posky-
tujeme číselný výsledek, což umožňuje po-
soudit vývoj hladin protilátek IgG - stoupání 
nebo pokles. Každá hodnota nad 15 AU/mL 
značí, že jsou protilátky přítomny. Pro dlouho-
dobou ochranu se jeví hodnota nad 100AU/
mL. Již hodnota nad 35I AU/mL umožňuje 
být dárcem léčebné protilátkové plasmy. 
kdy a jak probíhalo vyšetřování protilátek igg u za-
městnanců FN Plzeň? 
Zájem o vyšetření protilátek IgG, který probí-
hal současně s vyšetřením hladiny D vitami-
nu, byl veliký. Vyšetřeno bylo cca 2000 za- 
městnanců a pozitivní protilátky byly proká-
zány u 8,9% osob. Prakticky ve 100% pří-
padů byly protilátky přítomny tam, kde bylo 
RT-PCR pozitivní a  nemocný měl příznaky 
onemocnění. Zde platilo, čím těžší průběh 

onemocnění nebo čím starší nemocný, tím 
vyšší hladina protilátek. Vyskytly se ale i situ-
ace, kdy se RT-PCR s vyšetřením protilátek 
doplňovala. Negativní RT-PCR, typický prů-
běh covid-19, a byly nalezeny protilátky IgG. 
Existovaly i opačné situace, kdy bylo RT-PCR 
pozitivní, ale nebyly přítomny žádné klinic-
ké příznaky onemocnění a současně ani my 
jsme nedokázali přítomnost IgG protilátek. 
Mám se nechat očkovat, když jsem prodělal co-
vid-19?
Prodělaná infekce nepochybně spolehlivě 
chrání přítomnými protilátkami proti reinfekci. 
Výjimky jsou velice ojedinělé. Spolehlivé hla-
diny protilátek přetrvávají zpravidla 3–6 mě- 
síců a pak postupně klesají. Je možno očko-
vání odložit, ale nikoli vynechat. Hladiny pro-
tilátek po očkování jsou ve většině případů až 
10x vyšší než po prodělané infekci.
Jaké jsou hladiny protilátek po očkování?
Po první dávce očkování stoupají hladiny 
IgM i  IgG protilátek. Hladiny protilátek IgG 
se pohybují v  době před podáním druhé 
dávky okolo 100 AU/mL. Průběh onemoc-
nění v  těchto případech byl lehký a  nelze 
ani vyloučit, že k  infekci došlo těsně před 
aplikací druhé dávky očkování. Již týden po 
druhé dávce však většinou dochází k výraz-
nému vzestupu těchto protilátek na hladiny  
1000-2000 AU/mL. 
Může být člověk po očkování Rt-PCR pozitivní? 
Zatím máme jen pilotní zkušenost s 8 přípa-
dy, kdy v době 7 až 10 dní po druhé dávce 
očkování byla prokázána pozitivita RT-PCR. 

Ve třech případech byly kromě pozitivity RT
-PCR přítomny i klinické příznaky covidu-19. 
Hladiny protilátek u  těchto osob byly okolo  
100 AU/mL, tj. 10x nižší, než je po druhé 
dávce obvyklé. Průběh onemocnění v těchto 
případech byl lehký. U zbylých 5 osob s po-
zitivním RT-PCR nebyly přítomny klinické pří-
znaky onemocnění a  hladiny IgG protilátek 
byly mezi 500-750 AU/mL, tj. na úrovni 50 až 
75 % očekávané hladiny. Je pravděpodob-
né, že rychlost tvorby protilátek po očkování, 
a tím i vzniklá imunita, je velice individuální.
Pro jaké indikace budeme igg protilátky vyšetřo-
vat?
U  nemocných i  u  zaměstnanců FN Plzeň 
jen tehdy, dojde-li k neshodě mezi klinickým 
obrazem a  výsledkem RT-PCR nebo u  za-
městnanců, kde dojde k  pozitivitě RT-PCR 
a  ke vzniku onemocnění po druhé dávce 
očkování. Pokud bude zájem, jsme připraveni  
3 měsíce po druhé očkovací dávce provést 
vyšetření protilátek. To znamená ověření efek-
tu očkování. Takovéto informace ani v litera-
tuře nejsou k dispozici.

od května 2020 až dosud probíhá ve fakultní nemocnici vyšetřování protilátek igg proti SaRS-Cov-2 a vitaminu d. 
každá taková akce vzbudí velký zájem, ale současně je i podnětem k celé řadě otázek. „Nejčastějšími dotazy, 
se kterými se setkávám, jsou Proč, kdy a jaké vyšetřovat protilátky. Jaké jsou hodnoty protilátek po prodělané infekci 
nebo po očkování. lze určit zda po prodělané infekci mohu být dárcem léčebné plazmy. Pokusím se na tyto otázky 
i některé další odpovědět,“ řekl náměstek ředitele pro vědu a výzkum prof. Mudr. ondřej topolčan, CSc.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem za-
městnancům Fakultní nemocnice Plzeň, kteří  
se účastnili programu testování protilátek  
a zaměstnancům oddělení imunochemické  
diagnostiky, za zavedení a provádění vyšetře-
ní igg protilátek proti SaRS– Cov 2.

prof. Mudr. ondřej topolčan, CSc.
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i maminky s covidem mají svá miminka u sebe
Zhruba 10 žen, které onemocněly covidem, odrodí měsíčně na gynekologicko-porodnické klinice FN Plzeň. 
Personál se o ně stará hned od vstupu do porodnice a nemohou se pohybovat mezi ostatními rodičkami, 
jinými pacienty ani zdravotníky. 

MaMiNky S CovideM MuSí do iZolaCe 
„Budoucí maminky s  pozitivním testem na 
covid, ať bezpříznakové nebo s  onemoc-
něním, jsou izolovány na speciálním pokoji 
a  uplatňujeme standardní protiepidemickou 
ochranu. Chodíme k nim takzvaně ve skafan-
drech jako je to na jiných covidových oddě-
leních. Rodí stejně jakoby covid neměly, ale 
v závažných případech se obvykle volí porod 
císařským řezem. Dítě je po porodu omyto 
speciální dezinfekcí, a je na pokoji s mamin-
kou. Zatím všechny ženy postižené covidem 
odrodily bez problémů a z nemoci se dostaly, 
ale rozhodně to není lehká situace. Maminky 
jsou se svými miminky trvale zavřené na po-
koji, jsou z nové situace vylekané, je to velká 
zátěž na jejich psychiku,“ popisuje vedoucí 
perinatologického centra kliniky MUDr. Vladi-
mír Korečko. 

tatíNek u PoRodu aNo, 
ale JeN Za PříSNýCh PodMíNek
U zmíněných porodů také v  žádném přípa-
dě nemohou být tatínci, zatímco u zdravých 
rodiček ano. „Pokud je nastávající maminka 

zdravá a nemá žádné příznaky covidu-19 ani 
jiného podobného onemocnění, umožňuje-
me tatínkům nebo jiným blízkým osobám být 
u porodu. Musí být asymptomastičtí, nesmě-
jí být v  karanténě, pak jim změříme teplotu 
a  musejí vyplnit dotazník. Při sebemenším 
podezření, že by mohli být covid pozitiv-
ní, nejsou vpuštění do prostor porodnice,“ 
zdůrazňuje lékař. Navíc musí mít celou dobu 
pobytu v budově Gynekologicko-porodnické 
kliniky roušku, ochranný jednorázový oděv 
a  dodržovat nastavená hygienická pravidla 
a hodinu po porodu opustit porodní sál.

MaMiNky SituaCi ZvládaJí dobře
Ženy musejí zvládat porod v  ochranné 
roušce, ale v aktivní fázi porodu jim zdra-
votníci umožňují, aby si ji sundaly. „Dýchat 
přes roušku v  této fázi je obtížné, ale ně-
které rodičky si ji nechávají po celou dobu 
porodu,“ říká vedoucí perinatologického 
centra. Dodává, že klientky chápou závaž-
nost situace a všechna bezpečnostní opat-
ření dodržují. Smířily se i s tím, že návštěvy 
za nimi chodit jako kdysi nemohou. Na od-

dělení šestinedělí jsou povoleny návštěvy 
u  maminky a  miminka vždy pouze jedné 
osoby, po předchozí telefonické domluvě 
s personálem, v návštěvních hodinách ne-
mocnice, a pouze na 20 minut. „Návštěva 
musí podstoupit vstupní triáž, musí dodržo-
vat ochranu nosu a úst,“ upozorňuje lékař. 
Samy maminky si podle něho ale omezení 
návštěv pochvalují. „Jsou se svými mimin-
ky v klidu na pokojích. Mohou si tak v po-
porodním období odpočinout a nemusejí se 
velkou část dne věnovat návštěvám, které 
v době před covidem obvykle plnily pokoje 
rodiček,“ vysvětluje.

oPeRativa Je ZatíM odložeNá
Na klinice jsou stejně jako v celé fakultní ne-
mocnici zakázány návštěvy až na výše zmí-
něné výjimky. Vzhledem k  nynějšímu stavu 
epidemie a  vyhlášenému nouzovému stavu 
klinika také odložila neakutní operace až do 
doby zlepšení současných podmínek. „Věří-
me, že tuto nenadálou situaci, která nás veli-
ce mrzí, naše pacientky pochopí a děkujeme 
jim za to,“ zdůrazňuje lékař.
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tonička přišla na svět v době covidové
Představujeme vám slečnu antonii, která přišla na svět v porodnici FN Plzeň 2 týdny před celorepublikovou 
uzávěrou, a její maminku kateřinu, která přijela až z Prahy do Plzně přivést na svět svoji druhou dceru.

Paní kateřino, proč jste se rozhodla pro porodnici 
FN Plzeň?
Již několik let žijeme celá rodina v  Praze 
a své dětství jsem prožila v Plzni. Když jsem 
čekala naši první dceru Josefínku (3 ro- 
ky), hledala jsem v  Praze porodnici a  byl 
to pro mne neuvěřitelný stres. Maminky se 
musí předem registrovat v určité porodnici, 
a když dané nemocnice otevřou volné ter-
míny, je to zběsilý virtuální závod. Kdo má 
rychlejší PC nebo WIFI. Ve vaší porodnici 
se maminky registrovat nemusí, a protože 
mám Plzeň stále v srdci, byla vaše porod-
nice  jedinou volbou. Vlastně tady rodila  
moje maminka i sestra  a svým rozhodnutím 
jsem ještě více zpevnila  náš rodinný ženský  
gang.

Jaké jste měla informace o porodu v době covi-
dové?
Zásadní informace pro mne byly ty, zda budu 
muset rodit s rouškou, a jestli bude moci být 
u porodu i můj manžel.  Rodila jsem podruhé, 
tak jsem věděla, co porod obnáší, ale před-
stava prožití porodních bolestí v roušce mne 
trošku děsila. Vaši zdravotníci mne předem 
vše vysvětlili a  uklidnili, na internetu se šíří 
mnoho nesmyslů.

tonička se 18. 2. 2021 narodila jako dvanácté 
miminko ze třinácti v tento den a v roce 2021 
je 454. děťátko narozené ve FN Plzeň.  od po-
čátku roku  je zřetelný nárůst počtu porodů, 
asi se jarní pandemická vlna postarala  o vět-
ší porodnost.

Jak jste se na porod připravovala?
Celé těhotenství jsem sportovala. První mě-
síce jsem ještě chodila běhat, později to byly 
rychlé procházky a ke konci jsem využívala 
chodící pás doma. Pohyb mne uklidňoval  
a bylo mi po něm vždy fyzicky velmi dobře. 
Ke konci se už tělo trochu bránilo a posled-
ní dny před porodem mi dovolilo jen krátké 
pochůzky. Samozřejmostí byla kila zeleniny 
a ovoce a celé těhotenství mne honila mlsná. 
Cokoli vás napadne, na to jsem měla chuť
a kdy byl ten den d?
Naše Josefínka se narodila ve stejný den, 
jako náš pan prezident Václav Havel a čekali 
jsme, že Tonička bude mít také speciální da-
tum narození. Stále jsme si říkali, co se který 
den v únoru událo, číselné kombinace a na-
konec si slečna vybrala 18. únor, 18. 2. 2021 
také nevypadá špatně. Asi jako každá máma, 
i já jsem se na porod těšila a zároveň jsem se 
bála. Tonička si dala na čas. Ještě den před 
porodem jsem v  televizi koukala na Malé 
lásky, které byly natáčené ve vaší porodnici 
a říkala jsem si, že paní Zemanovou, porodní 

asistentku, která vystupovala právě v  da-
ném dílu, bych  chtěla mít  u porodu. Tonič-
ka mne vyslyšela a druhý den se odpoledne 
ozvala. V 6 večer jsme jeli do porodnice a ve  
20:17 byla na světě. A podařilo se, vše pro-
běhlo  s pomocí porodní asistentky paní Ze-
manové a pana doktora Korečka. Byla jsem 
neskutečně šťastná. Porod byl jako z učeb-
nice.
byl tatínek u porodu?
Ano, byl až v poslední fázi. Na porodním 
sále jsme byli spolu asi hodinu a  malá 
byla na světě. Byl neuvěřitelně klidný, až 
mne to překvapovalo, ale jakmile viděl 
hlavičku naší malé, přišly i slzičky. Byl mi 
úžasnou oporou, neumím si představit, jak 
maminky dříve rodily bez tatínků a  záro-
veň na velkých sálech, jedno rodící lůžko 
vedle druhého. Va vaší porodnici jsou po-
rodní pokoje, kde má maminka naprosté 
soukromí a intimita je zde na prvním mís-
tě. Chtěla bych moc všem zdravotníkům 
v  porodnici poděkovat, sestřičky i  lékaři 
byli fantastičtí.

5 minut na světě…

5 dnů na světě…
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oáza pro zdravotníky

Dvanáctihodinové směny v  ochranných 
„skafandrech“ a  štítech, a  přitom v  plném 
nasazení, každodenní boj o záchranu lidské-
ho života je totiž jejich posláním. Právě pro 
nejvíce fyzicky a  psychicky vytížené zdra-
votníky Covid pásma vznikl unikátní projekt 
s cílem přispět k jejich relaxaci a odpočinku 
– Relaxační centrum Oáza, nacházející se 
přímo v areálu FN Plzeň.

„Útulné prostory nabízejí zázemí pro rela-
xační techniky, možnost poslechu oblíbené 
hudby, či sledování filmu s šálkem dobrého 
čaje nebo kávy v ruce. Součástí nabídky je 
také přítomnost klinické psycholožky, jako 
osoby podpůrné a  pečující, a  dobrovolní-
ků centra TOTEM, kteří přispívají zejména 
k  příjemnému prostředí a  servisu v  zázemí 
relaxačních prostor,“ představuje projekt 
Ing. Andrea Mašínová, autorka nápadu a ná-

městkyně pro ošetřovatelskou péči FN Pl-
zeň.

Vznik relaxační místnosti je výsledkem po-
třeb našich zaměstnanců, které vzešly z do-
tazníkového šetření iniciovaného Oddělením 
klinické psychologie pod vedením Mgr. Dany 
Chmelařové, Ph.D.

„Oslovili jsme naše dobrovolníky s nabíd-
kou pomoci zdravotníkům a  během dvou 
dnů se nám přihlásilo 11 zájemců,“ říká Bc. 
Vlastimila Faiferlíková, ředitelka Mezigene-
račního a  dobrovolnického centra TOTEM, 
z.s., a dodává: „Sestrám a lékařům uvaří čaj, 
namasírují ruce nebo záda, ale třeba si s nimi 
budou jenom povídat. I to může být leckdy 
velice důležité.“

Provozní doba bude zveřejněna jakmile 
to epidemiologické podmínky dovolí či po 
ukončené uzávěře okresů.

život ve Fakultní nemocnici Plzeň
kapacity 
nemocnice 
jsou plné

V posledních dnech výrazně narůstá počet 
hospitalizovaných pacientů, denně přijímá-
me více než 30 nových nemocných k hospi-
talizaci. Z důvodu naplnění kapacity covido-
vých lůžek bylo v pátek 26. února převezeno 
10 pacientů z  FN Plzeň do pražských ne-
mocnic. Převoz stabilizovaných pacientů, 
kteří nepotřebují intenzivní péči, byl zajištěn 
velkokapacitním sanitním vozem Zdravot-
nické záchranné služby hlavního města  
Prahy.

už tradiční onkologická 
akce se tentokrát 
konala virtuálně
Letošní kolokvium PragueONCO, se konalo 
tentokrát virtuálně ve dnech 20.–22. ledna. 
Lékaři i  nelékaři měli možnost sledovat on-
line živé vysílání přímo z  Clarion Congress 
Hotelu, tradičního místa konání této význam-
né onkologické akce. Celý třídenní program 
a všechny paralelní sekce byly živě vysílány. 
Organizátory potěšil velký zájem. V průběhu 
všech tří dní byla celková návštěvnost živé-
ho vysílání přes 1360 návštěv. PragueONCO 
je jednou z  největších a  nejvýznamnějších 
odborných vzdělávacích akcí pořádaných 
v České republice. Onkologie se stává klíčo-
vou medicínskou disciplínou a akce se snaží 
klást důraz na multidisciplinární chápání a ře-
šení problematiky onkologických onemocně-
ní. U příležitosti této odborné vzdělávací akce 
se scházejí čeští i zahraniční onkologové se 
specialisty z  ostatních medicínských oborů 
a řeší problematiku zhoubných nádorů. 
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klinika pneumologie a ftizeologie
Jste moje zlatíčka
Moji zlatí andělé, chtěla bych Vám moc 
a moc poděkovat. Byla jsem v kritickém 
stavu díky nákaze covid-19. Díky týmu 
MUDr. Zemana. Milé a  obětavé sestry, 
prostě jste všichni zlatí. Zasloužíte velký 
obdiv, s láskou a nasazením vlastního ži-
vota pracujete a  staráte se o  nemocné. 
Díky! Díky! Díky! Dnes už i díky Vám jsem 
v podstatě v pořádku a je mi lépe. Těším 
se až budu doma a sejdeme se. Moje zla-
tíčka – andělé. 

Vaše vděčná pacientka H.R. s rodinou. 

klinika ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí 
Nesetkal jsem se s jediným 
zdravotníkem, který 
by byl nepříjemný 
Dobrý den pane přednosto, dne 31.12. 
jsem byl přijatý na Vaše oddělení se zlo-
meninou stehenní kosti a prosím dovolte 
mi pár slov. Za mě jsem opravdu hrdý na 
naše/vaše zdravotnictví. Už od samot-
ného přijetí a  přípravy na operaci bylo 
od lékařů a sester chování a jednání na 
suprové úrovni. Naprosto všichni hodní, 
milí, opatrní. Určitě to víte, ale takovéto 
chování a  jednání od zdravotníků pa- 
cientovi hodně pomůže a  ulehčí jeho 
nervům. Já se osobně setkal naštěstí 
poprvé s  takovouto situací a  opravdu 
jsem byl mnohem víc v  klidu, protože 
bylo vidět, že všichni vědí, co dělají atd. 
Obzvláště bych moc chtěl poděkovat 
operujícímu doktoru, panu Váchalovi. 
Před narkózou se mi představil a uklid-
ňoval mě. Co se odehrávalo, pak si již 
nepamatuji, a co dokáže odoperovat ta-
kovou malou skulinkou, to prostě sme-
kám. I následná péče pana doktora byla 
výborná. Ochotný chlapík, vždy s dob-
rou náladou atd. A  v  neposlední řadě, 
moc děkuji i  za pooperační péči zdra-
votních sestřiček. Milé, ochotné, hodné 
atd., opravdu jsem se nesetkal s  jedi-
ným zdravotníkem, který by byl nepří-
jemný atd. Na závěr opravdu musím říct, 
naše zdravotnictví je opravdu TOP zdra-
votnictví. Pane přednosto, ještě jednou 

moc DĚKUJI celému vašemu oddělení 
a přeji Vám málo práce, klidné pacienty 
a spoustu spokojených pacientů. 

S poděkováním 
váš spokojený pacient M.S. 

Chirurgické oddělení, interní oddělení 
Cítil jsem se jako 
nejdůležitější pacient
Přeji hezký den, nevím, zda píši na správ-
né místo, ale jinou možnost jsem nenašel. 
V srpnu tohoto roku jsem měl úraz lokte. 
Byl jsem operován ve Vaší nemocnici. 
Operace byla komplikovaná a trvala přes 
tři hodiny. Píši proto, že bych rád touto 
cestou ještě jednou poděkoval. Od za-
čátku až do konce mé léčby jsem se cítil 
jako nejdůležitější pacient, který tam je. 
Je to asi jen můj dojem, ale profesionalita 
a  péče, kterou mně věnoval celý perso-
nál nemocnice, byl perfektní. Chtěl bych 
moc poděkovat jak lékařům, tak sestrám 
a ostatnímu personálu. Od začátku jsem 
byl informován o mém zdravotním stavu 
a postupech léčby. Po operaci jsem do-
cházel k  Vám na rehabilitaci a  opět více 
než profesionální přístup. Nejen, že mi 
ruku zachránili, ale dokázali ji rozhýbat ta-
kovým způsobem, že je skoro jako před-
tím. Rád bych proto ještě jednou poděko-
val všem lidem, kteří se mi věnovali. 

S hlubokou úctou P.L.

klinika anesteziologie, resuscitace 
a intenzivní medicíny
děkuji moc za tyto úžasné
lidi ve vaší nemocnici 
Dobrý den, dnes 13.12. mě přivezla 
v  ranních hodinách sanita. Přivezla mě 
z  důvodu užití drogy (nevědomě). Tou-
to cestou bych chtěla poděkovat noční 
službě Kristýně Čechové, Johance Ko-
vandové za úžasnou péči a přátelskost, 
paní Halině Tsyhelyk kdy mi pomohla na 
toaletu a byla úžasná a mně nápomoc-
ná a  také Kamile Škubalové za její pří-
jemný přístup. Chtěla bych také podě-
kovat denní službě Janičce Špalkové, 
sympatická usměvavá paní. Děkuji moc 
za tyto úžasné lidi ve vaší nemocnici. 

S přáním hezkého dne Š.M.

Neurologická klinika
Super přístup a péče
Dobrý den pane řediteli Václave Šimánku, 
pane přednosto Jiří Polívko, dne 7.11.2020 
mne můj syn převezl do Vaší nemocnice, 
kde jsem byla posléze hospitalizována na 
neurologickém oddělení JIP a poté na nad-
strandartním pokoji, který mi syn zaplatil 
a byla jsem propuštěna 25.11.2020. I když 
jsem měla vážnou nemoc a  vlastně ještě 
mám a  mít budu, tak bych chtěla vyslovit 
velké poděkování všem ošetřujícím lékařům, 
sestrám a dalšímu personálu, kteří se o mne 
starali a  pečovali o  mne, kór v  této době. 
Vím, že je to náročná práce a i přes to všech-
no jsou lékaři a lékařky příjemní, sestry také, 
dodávají optimismus, i když mají třeba i své 
osobní problémy. Chtěla bych moc poděko-
vat za profesionální přístup paní MUDr. Jitce 
Rokytové, MHA, která mne přijímala a ihned 
poznala mojí chorobu, dále bych chtěla moc 
poděkovat ošetřujícímu lékaři MUDr. Jaku-
bu Vejskalovi, který se o mne posléze staral, 
dále děkuji moc sestrám Markétě Gašparo-
vé, Martině Šajgalové a Martině Procházko-
vé za super přístup a péči. Opravdu si cením 
Vaší práce, klobouk dolů. Prosím o doručení 
mé pochvaly všem jmenovaným.

 S pozdravem L.J.

anesteziologicko-resuscitační oddělení 
Máte velikou zásluhu,  
že jsem se uzdravil
Vážená paní doktorko, chtěl bych podě-
kovat Vám a  ostatním lékařům za péči, 
kterou jste mně věnovali při mém poby-
tu v  říjnu 2020 na Vašem oddělení. Dále 
bych chtěl poděkovat sestřičkám za jejich 
pečlivost, ochotu a  za jejich pomoc při 
mé hospitalizaci. Svoji práci plnily vždy 
perfektně, a proto ještě jednou děkuji. Od 
konce listopadu jsem doma, cítím se dob-
ře a  učím se chodit. Již jsem ušel 50 m 
bez opory. Ještě jednou děkuji za léčbu 
na Vašem oddělení a i vy máte velikou zá-
sluhu, že jsem se uzdravil. Mějte se moc 
hezky. A až budu úplně fit a bude lepší si-
tuace, tak bude slíbený dort v  cukrárně. 
(heslo basket). Přejeme Vám s manželkou 
hezké vánoce a šťastný Nový rok. 

J.Č. Holoubkov

Pacienti nebo jejich příbuzní píší... 

život ve Fakultní nemocnici Plzeň
Děkujeme
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čerstvá pitná voda 
jako dárek potěšila

Společnost McCANN-ERICKSON PRAGUE zajistila pronájem osmi 
stojanů na čerstvou pitnou vodu a doplňování barelů čirou tekutinou až 
na několik měsíců. Křišťálově čistou a chuťově výbornou vodu mohou 
pracovníci nemocnice regulovat od 5 až do 90 stupňů Celsia. Osvěžit 
i zahřát se mohou na covidových pracovištích v borském areálu na 
Urgentním interním příjmu, Klinice infekčních nemocí a cestovní medi-
cíny, Oddělení klinické farmakologie, JIP Kliniky pneumologie a ftizeo-
logie, Anesteziologicko-resuscitačním oddělení a v Očkovacím centru, 
na Lochotíně pak na Kardiochirurgickém oddělení a Klinice anestezio-
logie, resuscitace a intenzivní medicíny. Děkujeme!

Město Plzeň poslalo 
množství dárků
Dodávka plná kávy, čaje, sladkých i slaných pochutin a také drogerie 
putovala do Fakultní nemocnice Plzeň. Dary zaslalo město Plzeň jako 
poděkování zdravotníkům za péči o pacienty, kteří mají po nakaže-
ní koronavirem těžký průběh onemocnění covid-19. Dary na konci 
února přijali ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. a zástupci 
oddělení a klinik, na nichž se pacientům s koranavirem věnuje cel-
kem 782 pracovníků – lékařů, zdravotních sester, laborantů a labo-
rantek, pečovatelek i pečovatelů a dalších profesí. Nemocnice městu  
děkuje.

ALBI Česká republika, a.s. – diáře, Balihar Jiří – finanční dar, Coca Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – voda Natura, 
ConvaTec Česká republika s. r. o. – hydrokoloidní krytí, Česká internistická společnost – antibakteriální gely, 
DMHERMES TRADE s.r.o. – natural raw energy tyčinky, Energie lékařům – trvanlivé potraviny, Haisová Nikola – pečené 
dortíky, McCANN-ERICKSON PRAGUE, s. r. o. a FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. – pronájem automatů na vodu, 
voda do automatů, Město Plzeň – káva, čaj, sladké i slané potraviny, drogerie, ProCeram a.s. - finanční dar, STIGMA 
DISTRIBUTION, s. r. o. – finanční dar, Tchibo Praha, spol. s r. o. – káva a kávové nápoje
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