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Covid ukázal, že máme 
skvělé zaměstnance
čtěte na straně 3

Fit dieta nabízí velký  
podíl vlákniny

čtěte na straně 8

Onkologická  
a radioterapeutická  
klinika slaví 10. výročí  
v areálu na Lochotíně
čtěte na straně 10

Cílem neonatologie 
je zdravé dítě a štěstí rodičů



Vážení přátelé, 
občas je dobré se ohlédnout a podívat (porozhlédnout), jak to bylo před 
časem. Přesně před rokem jsem na tomto místě psal, že děkuji za práci 
našich zaměstnanců a podporu veřejnosti, pandemie byla na ústupu 
(alespoň pro ten okamžik). Když si uvědomím, co jsme si vůbec ne-
připouštěli, co nás ve snu ani nenapadlo, že by se mohlo odehrát za 
půl roku a další měsíce. Už jsem opatrný. Nebudu říkat, že pandemie 
ustoupila, protože to ukáže čas až za čas… Slovy čísel – počty naka-
žených jsou oproti polovině března nízké. Pamatujete si to šílené číslo 
300, kdy byla naše nemocnice s aktuálně nejvyšším počtem hospi-

talizovaných pacientů? Novinky přinášíme na dalších stranách tohoto časopisu, dnes mi 
dovolte malé bilancování.

Koronavirus nadělal velké škody a způsobil mnoho bolesti. Ale zkusme se podívat i na druhou 
stranu mince. Co nám dal? Dostali jsme lekci, jak žít skromněji. Poznali jsme, jak je naše společ-
nost zranitelná, ale zároveň neskutečně schopná se bránit, například pomocí nových technolo-
gií. Naučil nás mnohému. Lidé začali nacházet nová řešení. Fungujeme a řešíme vše na dálku, 
začali jsme používat jiné systémy či organizaci práce – důraz na zastupitelnost, práce po skupi-
nách apod. Více jsme poznali, kdo je kdo a také kdo co umí, co dělá a co může navíc nabídnout.

A naše osobní životy? Více jsme se začali věnovat rodině a přemýšlíme o věcech, na je-
jichž rozebírání nebyl dříve čas. Díky lockdownu jsme potkali sousedy, které jsme třeba ani 
neznali. Někteří z nás ztloustli, naopak hodně nesportovců se začalo hýbat.

Když bylo nejhůř, zvedla se obrovská vlna občanské solidarity a na tyto okamžiky a poci-
ty bychom neměli zapomenout. Přistupujme k dalším dnům s pokorou a rozlišujme, co je 
a co není důležité. Koukejme kolem sebe a vnímejme. Musíme si pomáhat, protože to je 
jediná cesta, jak vše přečkat ve zdraví a bez šrámů na duši. Díků není nikdy dost, proto i na 
tomto místě vyjadřuji velké poděkování všem našim zaměstnancům za jejich práci, paci-
entům za důvěru a široké veřejnosti, lidem, firmám i úřadům, za jejich obrovskou podporu.

Mějte krásné jaro a jsem moc rád, že současná situace nám dovoluje mít naději.

Václav Šimánek
ředitel FN Plzeň 

Milí přátelé, 
v novém čísle našeho 
časopisu přinášíme 
rozhovor s ředitelem 
FN, který bilancuje 
a zároveň i předsta-
vuje vizi budoucnosti 
naší nemocnice. Pří-
běh malého pacienta 
je tentokrát z neona-

tologického oddělení a novým tématem, 
které je v současnosti velmi aktuální, je 
kyberbezpečnost. Další novinkou v oblasti 
stravování je nový stravovací provoz, který 
v brzké době otevře svůj prostor pro za-
městnance a zároveň i veřejnost. V rámci 
výživy píšeme o nové moderní dietě, kterou 
naši odborníci nabízí hospitalizovaným pa-
cientům. Velký prostor věnujeme 10. výročí   
ORAK a představujeme nové špičkové vyba-
vení Kardiologické kliniky. 

Mezinárodní den sester připomínáme ve-
řejnosti velkou srdcovou sbírkou a tradičně 
poslední strany  popisují život ve FN, včetně 
velkého poděkování našim dárcům. Toto vy-
dání se pandemickou problematikou zabý-
vá již méně, než předchozí čísla a pevně vě-
říme, že změna bude patrná i v budoucnu.

Přeji nám všem pohodu a radost z hez-
kých dnů

Gabriela Levorová, tisková mluvčí FN 
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Nemocnice chystá Mejdan roku
Doba pandemie byla velice dlouhá a nároč-
ná, v  současné době už se ale snad mů-
žeme těšit na lepší časy. Vedení FN Plzeň 
rozhodlo, že uspořádá akci, která se nikdy 
v minulosti nekonala, a která se už ani nikdy 
opakovat nebude – Mejdan roku. Akci ne-
mocnice pořádá pro své zaměstnance a je-
jich  rodinné příslušníky  jako poděkování, že 
celé období pandemie zvládli, i když někdy 
skutečně na hraně svých sil. 

Ředitel MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.,  
zaměstnancům FN vzkázal: „Abychom vše 
dobře zvládli a ve zdraví se dočkali, musíme 
mít naději. Lépe řečeno, pojďme si udělat 
naději a  těšit se na něco hezkého společ-
ně. Velmi si vážím vaší práce a myslím, 
že si všichni zasloužíme odměnu. 
Tentokrát nefinanční, ale o  to 
více bude od srdce...“

Mejdan roku se uskuteční 
25. září v DEPO2015, 
vystoupí plzeňští umělci 
a další hosté. 
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Covid ukázal, že máme skvělé 
zaměstnance, říká ředitel 

Otevíráte v  plném rozsahu ambulance. Jak je to 
s odloženými operacemi?
Plánovaná operativa celé nemocnice, která 
měla dlouhou přestávku, v nejbližší době do-
sáhne 70 procent čísel průměru roku 2019. 
Od března 2020 do dubna 2021 jsme nepro-
vedli více než 3300 operačních zákroků. Po-
stupně nastupuje plánovaná operativa ma-
lých výkonů proto, abychom vyhověli více 
nemocným. A jsem moc rád, že i když situ-
ace v nemocnici byla velmi vážná, operativa 
onkologických pacientů běžela bez omezení 
a  udělali jsme maximum pro to, abychom 
onkologická onemocnění řešili co nejrychleji. 
Nabídka preventivních onkologických pro-
hlídek je stále aktuální.
O kolik pacientů s covidem v současnosti pečujete 
a kolik jich bylo ve vrcholné fázi pandemie?
Tehdy to byly zhruba tři stovky na 13 oddě-
leních. Byli vesměs v nejvážnějších stavech. 
V  současné době je počet pacientů výraz-
ně nižší, přesto jsou někteří z nich stále na 
jednotkách intenzivní péče. Jsou to  často 
mladší lidé. Je výborné, že jsme je zachránili, 
nicméně potřebují dlouhodobou péči. Chys-
táme pomoc i  klientům, kteří covid přežili, 
ale začínají se u nich projevovat postcovido-
vé potíže, ať jsou to trombózy, neurologické 
potíže, obtíže srdeční či centrálního nervo-
vého systému.
Co připravujete?
Postcovidové poradny. Chtěli bychom tam 
zvát klienty, kteří mají takové obtíže, s nimiž 
si praktický lékař neporadí. Ve chvíli, kdy 
praktik dospěje k závěru, že léčení obtíží pře-
kračuje jeho možnosti, měl by klienta odeslat 
k nám do poradny, která se o něj postará. 
Ukázal vám nebo naučil Vás ještě něco jiného?
Covidová doba nám přinesla mnoho nových 
věcí, naučila nás nové komunikaci. Zjistili 
jsme, že se nemusíme scházet fyzicky, vi-
deokonferenčně se scházíme dvakrát třikrát 
týdně a  řešíme problémy každý ze svého 
místa, lékaři ze svých oddělení, my ze svých 
kanceláří. Mně osobně ukázala, že naše ne-

Díky úbytku hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19 se FN Plzeň postupně vrací do původního 
režimu. Oborové ambulance začínají znovu ošetřovat pacienty. První viditelnou změnou od 26. dubna je ukončení 
vstupní triáže. Zároveň se otevřely vstupy, které byly řadu měsíců pro veřejnost zavřené. „Od 3.května byla 
dokončena postupná přeměna Urgentního interního příjmu v areálu bývalé vojenské nemocnice na původní 
ambulantní provoz interního oddělení. V těchto prostorách byli dlouhé období naši zdravotníci prvními odborníky, 
kteří přicházeli do styku s pacienty s covid onemocněním. V době největšího náporu stály před branou 
tohoto pracoviště sanitní vozy a čekaly, až kapacita umožní přijetí dalšího covidového pacienta k vyšetření. 
Byly to děsivé doby a doufám, že se již nevrátí,“ říká ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

mocnice má skvělé týmy. Byli jsme zhruba 
tři měsíce nejvíce zasaženou nemocnicí 
v  republice a  všechno jsme zvládli. Za to 
moc děkuji všem zaměstnancům. A podě-
kování si zaslouží i široká veřejnost za vel-
kou podporu. Štědří dárci například přispěli 
na nákup 16 transportních ventilátorů za  
6,8 milionu korun více než 2 miliony korun.
Když už jsme u nákupů přístrojů, co se chystáte le-
tos koupit nebo dostavět?
Na začátku prázdnin bychom chtěli otevřít 
nový stravovací provoz, tedy kuchyni a jídel-
nu v v bývalé vojenské nemocnici na Borech, 
stála 95 milionů korun včetně DPH. V dru-
hé polovině roku bychom také rádi otevřeli 
nový psychiatrický pavilon v  lochotínském 
areálu, který budujeme pomocí evropských 
fondů, ten za 440 milionů korun včetně 
DPH. Započne i nástavba na pavilonu B 
na Lochotíně, takzvaný Obláček nad Plzní, 
je to ale projekt Nadace pro transplantaci 
kostní dřeně. My poskytujeme plochu. Jsme 

samozřejmě rádi, že pacienti hematoon-
kologie dostanou nový důstojný prostor 
pro léčbu i  že to změní naši budovu B na 
Lochotíně. Je pro nás velkou poctou, že se 
projektu ujala a zhostila paní architektka Eva 
Jiřičná, která je známá po celém světě, a že 
zrovna jeden její projekt je dílem, které bude 
čnít nad Plzní. Zároveň je to poděkování bý-
valému primáři hematoonkologie Vladimíru 
Kozovi, který spolu se svým týmem založil 
registr dárců kostní dřeně. To je něco, nač 
se nesmí zapomenout.
A jaké jsou plány do budoucna?
Máme vysoutěženou projekční kancelář na 
nový pavilon chirurgických oborů, který by 
měl vzniknout naproti pavilonu Gynekolo-
gicko porodnické kliniky. Je to dvoumili-
ardová strategická investice státu. V  prů-
běhu května se chystáme podat žádosti 
do takzvaného programu REACT, což je 
investiční fond Evropské unie. Má tři osy 
a věnuje se v podstatě vybavení a rekon-
strukci nemocnic, ať už v souvislosti s co-
videm nebo onkologickým programem. 
Pokud by se povedly všechny tři žádosti, 
pak bychom mohli získat téměř miliardu 
korun. Peníze bychom chtěli použít mimo 
jiné na rekonstrukci metabolické jednotky 
intenzivní péče v lochotínském areálu.
Způsobil covid nemocnici nějaké finanční potíže?
Ne. Díky covidu a  omezenému režimu se 
nám podařilo udržet nemocnici v  černých 
číslech. Můžeme mimo odměn od státu, 
které přišly za loňský rok a přijdou i za leto-
šek, vyplácet odměny zaměstnancům i my.
Co bychom si podle Vás z pandemie měli odnést?
Pokoru k životu, ke zdraví, k lidem i k sama 
sobě. Uvědomili jsme si, že nejsme všemoc-
ní a  že nejsme nesmrtelní. To je zřejmě to 
nejdůležitější, co by si z  pandemie covidu 
měl každý z  nás odnést. A  podle toho se 
i chovat. Jedině tím, že budeme respekto-
vat všechna vydaná nařízení či doporučení, 
společně s nemocnicí toto epidemiologicky 
těžké období zvládneme. 
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„Naší holčičku jsme počali vědomě a z lásky. Už od začátku těhotenství jsem ale cítila, že je něco jinak. Že to nebude 
takové to těhotenství bez komplikací, kdy vám postupně roste břicho a vy pak porodíte v termínu,“ vzpomíná na 
své druhé těhotenství Veronika Blabla Hubková, která porodila dcerku Kristýnku ve 25. týdnu těhotenství. Kristýnka, 
která při porodu vážila 690 gramů, si prošla celou řadou komplikací, prodělala několik operací a na neonatologickém 
oddělení strávila půl roku. Nyní je jí 20 měsíců, chodí, směje se na celý svět a je zdravá. „Každou buňkou svého těla 
cítím nekonečný vděk. Za ni, za sebe, za celou svoji rodinu, za tuhle zkušenost,“ říká Veronika Blabla Hubková, 
která v minulosti tvořila svoji vlastní oděvní značku, napsala knížku a žije v Praze.

Jak jste se ocitla ve FN Plzeň?
Žijeme v Praze, ale pocházím z Plzně-se-
veru. Když začaly komplikace, byla jsem 
zrovna na návštěvě u rodičů. Zajela jsem 
do FN Plzeň a už jsem tam zůstala.
Mohla byste prosím popsat péči v porodnici a pak 
na neonatologickém oddělení?
Kdybych měla zvolit jedno slovo, byl by to 
vděk. Za sebe i za Kristýnku. S péčí FN Pl-
zeň jsem byla spokojená. Oddělení neona-
tologie nám při první návštěvě přišlo jako 
vesmírná stanice NASA, je neuvěřitelné, co 
dnešní medicína dokáže. Hluboce se kla-
ním i  před obrovským nasazením celého 
personálu, který byl navíc neuvěřitelně lid-
ský a empatický. To oddělení má navíc svo-
ji nezaměnitelnou energii. Možná je to tím 

množstvím emocí, které se tam potkávají. 
Většinou zázrak zrození doprovází radost, 
tady je to ale jiné. Mísí se tu strach, bolest 
ale taky nekonečná láska a  víra v  dobrý 
konec. Za ten půl rok pro nás sestřičky 
a  doktoři byli druhou rodinou. Ani jednou 
za celou dobu nás nenapadla varianta, ne-
chat Kristýnku přeložit do Prahy. Jsem moc 
ráda, že když už nás zkušenost předčas-
ného porodu potkala, že se to stalo právě 
v Plzni, a těším se, až budou v nemocnicích 
zase možné návštěvy a  budeme se moci 
přijít s Kristýnkou na oddělení podívat.
A jak to maličká všechno zvládala? Mohla jste 
být s ní?
Kristýnka byla a  je neuvěřitelně statečná. 
Fascinovala mě její obrovská vůle žít. Zvlá-

Kristýnka je naše Slunce, 
usmívá se Veronika Blabla Hubková

Na podporu předčasně narozených dětí 
Veronika Blabla Hubková vytvořila ve 
spolupráci se značkou Muhehe chari-
tativní punčocháče s  obrázkem andíl-
ka od české ilustrátorky Evy Válkové.  
100 procent zisku z prodeje putuje přes 
Nadační fond pro předčasně narozené 
děti na podporu konkrétního děťátka, 
které nemělo takové štěstí jako Kristýn-
ka. Natištěný andílek představuje andě-
la strážného, který miminka do dlaně na 
cestě doprovází. V rukou pak drží klíčící 
rostlinku, která je symbolikou možného 
duchovního růstu rodičů. Bolest s  se-
bou totiž vždycky přináší prostor pro 
duši. Motiv je tisknut kus po kusu me-
todou ručního sítotisku, ručně se zapé-
ká, nechává schnout, skládá, kontroluje 
a pak teprve putuje do krabiček a k zá-
jemcům.

NA PODPOrU Dětí DO DlANě 
PUNčOCHáčE S ANDílKEM

dala to lépe než já. Kristýnka má ještě star-
šího sourozence, kvůli kterému jsem na od-
dělení nenastoupila hned. Jezdila jsem za ní 
každý den, vždy, když jsem po obědě Ondru 
uspala, s  výjimkou několika dnů, kdy jsme 
zajeli domů do Prahy. Po předčasném po-
rodu jsme se na dobu její hospitalizace pře-
stěhovali k mým rodičům, kteří nám pomá-
hali s hlídáním. Díky podpoře rodiny bylo vše 
jednodušší. Když jsem byla u Kristýnky, vě-
děla jsem, že je o Ondru postaráno, a mohla 
jsem se tak plně soustředit jen na ní. Snažila 
jsem se jí vždy přinášet klid, četla jsem jí po-
hádky a neustále jí opakovala, že jsem tu pro 
ni, ať už ta její cesta bude jakákoli. S Kristýn-
kou jsem byla hospitalizovaná na oddělení 
pouze 14 dní před jejím propuštěním.
Jaká byla péče o  Kristýnku, když už mohla 
domů?
Když Kristýnku po půl roce propustili domů, 
mysleli jsme si, že je všechno za námi. Opak 
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Cílem neonatologie 
je zdravé dítě  
a štěstí rodičů

VZNiK 
NEONAtOlOgiCKéHO 
ODDělENí
Druhou klíčovou 
událostí bylo usta-
vení Neonatolo-
gického odděle-

ní jako samostatného subjektu v  rámci 
Fakultní nemocnice. Společně s  vrchní 
sestrou jsme založili organizační struktu-
ru oddělení a vytvořili jsme hlavní pracov-
ní postupy a zásady. 

Dále nelze pominout význam zapojení 
se do činnosti Lékařské fakulty formou 
výuky oboru neonatologie v češtině a an-
gličtině, dále rozvoj odborné a  vědecké 
činnosti v podobě přednášek a publikací. 

Rozvoj nastal v 90. létech
Devadesátá léta byla obdobím velmi dy-

namického rozvoje neonatologické péče 
poté, co se otevřely přístupy k odborným 
informacím ze světa, moderní přístrojové 
technice a  lékům. Rozvíjeli jsme intenzivní 
neonatální péči, ale současně se nám po-
dařilo ji skloubit s principy něžné péče, to 
znamená křehkého človíčka rušit co nejmé-
ně manipulací, světlem a hlukem a dát mu 
tím prostor pro využití vlastních hojivých sil 
a  vývojového potenciálu. To bylo napros-
to průlomové zjištění a dalším podobným 
zjištěním byla absolutní nezbytnost kvalitní 
výživy, neboť naprogramovaný vývoj těles-
ných orgánů, především mozku, který je 
u nedonošených dětí velmi rychlý, vyžaduje 
dostatek všech živin. Aby bylo toho dosa-
ženo, musí lékaři kalkulovat množství a slo-
žení výživy každý den. 

CO DyNAMiCKý VýVOJ DětEM PřiNESl
Výše uvedené změny způsobily jak kvan-
titativní, tak kvalitativní zlepšení výsledků 
naší práce, takže šance na přežití velmi 
a  extrémně nedonošených dětiček se 

v 90. letech zvýšila trojnásobně! V následu-
jících letech jsme se pak zaměřili na rozvoj 
kvality tak, abychom z oddělení propouště-
li děti, které se budou vyvíjet tak dobře, aby 
mohly žít plnohodnotný život. 

PrOPUŠtěNíM MiMiNKA 
DOMů VŠAK PéčE NEKONčí
Novorozenecké období sice trvá 28 dní, 
ale u  nedonošených dětí se zohledňují 
týdny, o  které se dítě narodilo předčas-
ně. A tak se stává, že po hospitalizaci na 
Neonatologickém oddělení trvající někdy 
i řadu týdnů propouštíme dítě, které je vě-
kem již kojenec, ale problematiku má stá-
le neonatologickou. A  tak jsem již v  roce 
2000 navrhl ambulantní pracoviště, kde by 
byly děti dále sledovány odborníky, kteří 
znají problematiku nemocí novorozenců. 
Od roku 2007 pak tato ambulance fungu-
je v nových prostorách Neonatologického 
oddělení na Lochotíně pod názvem Cent-
rum vývojové péče. Společně se spolupra-
covníky z řad lékařů a sester jsme navrhli 
četná zdokonalení provozu a  vybavení, 
podařilo se zajistit další specialisty tak, aby 
děti byly nejen sledovány po stránce zdra-
votní, ale i růstu a vývoje. Při zjištění nějaké 
odchylky vývoje se zapojuje příslušný spe-
cialista, jehož cílem je odchylku napravit. 

NEONAtOlOgiCKá PéčE 
JE SOUHrNEM MNOHA FAKtOrů
Mám-li shrnout esenci neonatologické 
péče, jde o  sloučení moderní intenzivní 
péče s principy něžné péče, kvalitní indi-
vidualizovanou výživou, časným zapoje-
ním rodičů a adekvátní vývojovou péčí po 
propuštění. Cílem je zdravé dítě a štěstí 
rodičů. 

Primář Neonatologického oddělení
Doc. MUDr. Jiří Dort, PhD.

lékařský obor neonatologie vznikal v druhé 
polovině minulého století, v česku byl formálně 
ustaven v roce 1990 tím, že vznikla lékařská 
společnost neonatologická, a já jsem se stal jedním 
ze zakládajících členů výboru společnosti.

byl ale pravdou. Měla problémy s  jídlem 
a  hrozila nám možnost zavedení sondy. 
Kristýnka odmítala mléko, které přijímala 
pouze ve spánku, a to jen v určité fázi. Ni-
kdy nevypila najednou více než 60 milili- 
trů. Vstávala jsem k ní každou hodinu a po 
troškách krmila. Přes den jsem ji nosila na 
rukou, houpala a přes sondu v dudlíku kr-
mila po mililitrech injekční stříkačkou. Bylo 
to neskutečně náročné období, které jsem 
velmi těžko snášela nejen kvůli psychickému 
vypětí a spánkové deprivaci, ale měla jsem 
i výčitky, že nemám čas na našeho staršího 
syna. S nadějí jsem vyhlížela první příkrmy, 
snažila jsem se nikdy do jídla Kristýnku ne-
nutit. Postupně se situace začala zlepšovat. 
Dnes jídlo miluje.
Jak se jí daří v současnosti?
Je to naše už skoro dvouleté slunce. Krásná, 
usměvavá holčička, které je všude plno. Je 
drobná, ale psychomotoricky odpovídá bio-
logickému věku. Je neuvěřitelně fascinovaná 
životem, všechno s obrovským zájmem po-
zoruje, objevuje. Cítím z ní neskutečný vděk, 
že tady může být.
Je ještě v péči neonatologie?
Zatím ano. V Praze jsme ještě v péči kardiolo-
gické a oční ambulance.
Jak se Vám podařilo tuto nesnadnou dobu zvlád-
nout a  co byste poradila maminkám, kterým se 
stane něco podobného?
Měla jsem obrovskou podporu manžela 
a zázemí rodiny. Celou situaci jsem přijíma-
la s obrovskou pokorou a důvěrou v život. 
Díky svému vnitřnímu nastavení, kdy věřím, 
že se vše děje z nějakého důvodu a děje 
se to správně, jsem nezažívala žádné po-
city viny. Vnímala jsem to jako Kristýnčinu 
cestu, pro kterou se sama rozhodla a mě si 
vybrala jako svojí mámu, protože ví, že to 
zvládnu. To ale neznamená, že jsem neza-
žívala bolest a strach. Hrozně jsem se bála 
a někdy jsem plakala tak, že jsem myslela, 
že mi pukne srdce. Bolest je ale vždycky 
prostor pro duši. Pro mě osobně to byla 
veliká transformace, ta největší lekce bytí 
v  přítomnosti, za kterou Kristýnce děku-
ji každý den. Jak reflektorem mi posvítila 
na to, co je v životě skutečně důležité. Ne-
mám žádnou radu pro maminky, které pro-
cházejí stejným obdobím, ale mám radu 
pro jejich okolí. „Neříkejte jim, že to bude 
dobrý. Předčasný porod je nepřenositelná 
zkušenost. Stačí jen mlčky a hlavně pevně 
obejmout.“
Vzhledem k tomu, že jste na volné noze, jak se 
Vám všem daří tuhle nesnadnou dobu covidu 
překlenout?
Jsem na mateřské, a tak mám aktuálně po-
zastavenou živnost. Jako rodina jsme teď 
hodně pohromadě. Když byla Kristýnka v ne-
mocnici, nesčetněkrát jsme vyslovili přání, ať 
už jsme spolu. Covid nám tohle přání splnil. 
Vnímám tohle období v mnoha směrech jako 
obrovskou příležitost.
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Pro vedení nemocnice je kyberbezpečnost 
důležitá, zdůrazňuje expert

V čem projekt spo-
čívá?
Opravdu velmi 
laicky a zjedno-
dušeně řečeno 

se jedná o množství bezpečnostních pravi-
del, procesů a  bezpečnostních technologií, 
které se musí implementovat do prostředí 
nemocnice tak, aby byla celá nemocnice 
dostatečně chráněna a  odolná před ky-
berútoky. A  to z  různých hledisek, třeba 
v  implementaci nových firewallů nebo no-
vých antivirů na pracovní stanice. Nebo v na-
stavení nových pravidel, jak se mají uživatelé 
chovat při práci s  počítači. Projekt je také 
důležitý v  souvislosti se zajištěním souladu 
s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o ky-
bernetické bezpečnosti, který na nemocnici 
klade množství požadavků. Na konci projek-
tu bude nemocnice jednou z nejlépe zabez-
pečených v  České republice a  výrazně se 
sníží pravděpodobnost, že v nemocnici na-
stanou problémy jako např. v Brně nebo Be-
nešově v minulém roce. Pokud by však vzni-
kl i po zavedení nových technologií jakýkoli 
problém nebo bychom čelili silným kyberúto-
kům, máme zajištěnou podporu dodavatele, 
který celý projekt zabezpečuje. Nicméně je 
potřeba říci, že implementací všech techno-
logií, pravidel a procesů zajištění kybernetic-
ké bezpečnosti zdaleka nekončí, ale spíše 
začíná. Jedná se totiž o nikdy nekončící pro-
ces, který je potřeba neustále optimalizovat 
a sledovat nové hrozby a rizika.
Co to bude znamenat pro zaměstnance? Dosta-
nou například nové počítače?
Ne, počítače zůstanou stejné, ale dojde 
k rozšíření optických sítí a výměny síťových 
prvků a rozvaděčů. To bude mít pro zaměst-
nance dopad spočívající v  plánovaných 
výpadcích nefunkčnosti internetu a  infor-
mačních systémů. O  těch budou vždy za-
městnanci dostatečně dopředu informováni. 
Na počítačích však dojde k instalaci nových 
programů, konkrétně antivirového progra-
mu a programu DLP (Data Loss Prevention) 
spočívajícího v  ochraně před únikem infor-
mací. Dále to pro uživatele bude znamenat, 

Velmi nadstandardně si počíná fakultní nemocnice v oblasti zajištění kybernetické 
bezpečnosti. Kyberútoků totiž na území české republiky, ale i v celém světě rapidně 
přibývá a nevyhýbají se ani nemocnicím, které mají k dispozici množství citlivých dat. 
Ve fakultní nemocnici proto v současné době probíhá významný projekt, který nemá 
v české republice obdoby. „Je to zásluha vedení nemocnice, které dává najevo, 
jak je pro ně otázka bezpečnosti důležitá,“ říká manažer kybernetické bezpečnosti 
FN Plzeň Mgr. Jakub Machka, MBA, který se na projektu spolupodílí.

že se budou muset seznámit s novými bez-
pečnostními pravidly, změnit si přihlašovací 
hesla apod.
Chystáte pro ně nějaká školení?
Samozřejmě a ne jen jedno. Jsme si vědomi 
toho, že pro mnoho zaměstnanců může být 
oblast kybernetické bezpečnosti velmi vzdá-
lená a abstraktní. Proto připravujeme škole-
ní, které by mělo jednoduše vysvětlit, jak se 
chovat při práci s počítači a informacemi jak 
v listinné, tak elektronické verzi. V půlce mi-
nulého roku jsme již vydali Základní pravidla 
ochrany informací, která jsou uložena na in-
tranetu a obsahují základní pravidla chování. 
V  rámci zvyšování povědomí také budeme 
zasílat informační emaily, kde budeme při-
bližovat oblast kybernetické bezpečnos-
ti a ochrany osobních údajů. A při zavádění 
novinek jim i potom budeme pro vysvětlení 
a pomoc k dispozici na telefonu podobně, jak 
je tomu nyní.
Jak dlouho už projekt probíhá a kdy bude hotov?
Projekt začal v roce 2017, kdy došlo k vy-
pracování studie proveditelnosti a  také 

k úspěšné žádosti o dotační finanční zdroje 
ze strukturáních fondů EU a  státního roz-
počtu. Hotovo by mělo být do konce letoš-
ního roku.
Zmínil jste, že nemocnice na projekt získala do-
taci. Jak vysokou a pokryla jej alespoň z  větší 
části?
Dotace činí 143 milionů korun a další finan-
ce poskytla fakultní nemocnice ze svého 
rozpočtu. Projekt, který je velmi rozsáhlý 
s obrovským objemem bezpečnostních prv-
ků, si celkově vyžádá více jak 370 milionů 
korun s udržitelností na 5 let. Jak jsem už 
řekl, pro vedení naší nemocnice je s ohle-
dem na ochranu informací od pacientů a za-
městnanců kybernetická bezpečnost velmi 
důležitá. To je velmi prozíravé, protože útoky 
jsou stále sofistikovanější a  kyberútoků na 
nemocnice bohužel přibývá. Jak už jsem 
zmínil, například loni si hackeři za svůj cíl 
vybrali brněnskou nemocnici a útok pomo-
cí viru ransomware ochromil fungování ne-
mocnice a způsobil škody za desítky milionů  
korun.



FAKuLTNí nemocnice   7

Poznejte je zblízka
Usměvavá, plná optimismu a energie je vrchní sestra ii. interní kliniky FN Plzeň Bc. ivana Witová. téměř celý svůj 
profesní život zasvětila zmíněné klinice a v současnosti má na starosti i chod tamějšího covidového pracoviště. 
Věnuje se dlouhodobě problematice hojení chronických ran a dekubitů a své zkušenosti ráda předává všem, kteří 
o to mají zájem. říká, že má štěstí na kolegyně. „Hlavně staniční sestry odvádějí obrovský kus práce a i díky nim 
klinika šlape. rozumíme si v pracovní i osobní rovině a už se těším, až si zase vyrazíme do vířivky nebo někam 
jinam jako před covidem,“ usmívá se vrchní sestra.

Co Vás k práci ve zdravotnictví motivovalo?
Abych pravdu řekla, sesterský čepeček 
a sesterská uniforma. Kvůli tomu jsem šla 
na zdrávku, a to jsem při pohledu na krev 
omdlévala. Ale brzy to přešlo a zjistila jsem, 
že mě těší pomáhat lidem.
Už na škole jste chtěla pracovat v nemocnici a na 
interně?
Když jsem končila studia, zrovna v  televizi 
dávali seriál Nemocnice na kraji města a  já 
pod jeho dojmem chtěla na ortopedii. Ale 
tam nebylo místo a tehdejší lékař interní kli-
niky fakultní nemocnice a její budoucí před-
nosta profesor MUDr. Jaroslav Šimon, Dr.Sc.,  
mě přesvědčil, ze interna je hezký obor. 
Udělala jsem si specializaci pro práci na 
ARO, metabolické JIPce a  hyperbarické 
komoře a pracovala tam až do odchodu na 
mateřskou dovolenou.
A po ní jste se zase vrátila?
Nebylo to tak jednoduché. Po mateřské 
dovolené jsem nastoupila na dispečink vo-
jenské letecké záchranné služby, kde se mi 
moc líbilo. Dokonce jsem si tam našla sou-
časného manžela. Bylo to úžasné období, 
ve kterém jsem měla možnost poznat, jak 
k  té službě přistupují vojáci zodpověd-
ně, jak moc chtějí pomáhat. Strávila jsem 
tam krásné tři roky, ale pak přišla nabídka, 
abych se vrátila na interní kliniku a podílela 
se na zavedení nové zdravotnické doku-
mentace a ošetřovatelského  procesu. A já 
k tomu chtěla přispět. Navíc mě pak vyslali 
do Německa, abych nasbírala zkušenosti, 
jak se hojí chronické rány.
Odtamtud pramení Váš zájem o tuto problema-
tiku?
Tam posílil. Pak jsem už jako staniční ses-
tra na interní klinice založila ambulanci pro 

Bleskový rozhovor
(co preferujete)

moře/hory moře

pivo/víno víno

léto/zima léto

kino/divadlo divadlo

maso/dort – maso, zvlášť dobře  

ugrilované a klasický guláš

léčení chronických ran a  k  tomu i  výuko-
vé pracoviště. A  v  práci jsem pokračova-
la a pokračuji i  jako vrchní sestra. Velkou 
podporu mi dával a  stále dává náš pan 
přednosta profesor MUDr. Jan Filipovský, 
CSc. Postupně jsem začala o této proble-
matice přednášet a založila jsem certifiko-
vaný kurz Specifická ošetřovatelská péče 
o chronické rány a defekty. Proškolili jsme 
celkem 372 posluchačů, z  toho 250 z  fa-
kultní nemocnice. Protože se na naší klinice 
věnujeme preventivní kardiologii pořádáme 
též certifikovaný kurz Ošetřovatelská péče 
pro pacienty s kardiovaskulárním onemoc-
něním, jejímž garantem v teoretické části 
je pan profesor a  já v části praktické. Za-
ložila jsem s  profesorkou MUDr. Hanou 
Rosolovou, Dr.Sc., sesterskou sekci na 
seminářích Českého institutu metabolic-
kého syndromu. Udělali jsme již 8 seminá-
řů a  odměnou nám za to byl velký zájem 
a plný sál.
Přispěla jste i do nové knihy zástupkyně před-
nosty interní kliniky docentky MUDr. Jitky Mlíko-
vé Seidlerové, Ph.D., s názvem Úvod do vnitřního 
lékařství...
Paní docentka mě požádala o napsání jedné 
kapitoly věnované chronickým ranám a deku-
bitům. Nesmírně si toho vážím, jsem jediná 
sestra, která přispěla do této publikace.

Kráčí ve Vašich šlépějích dcera nebo syn?
Jsme taková zdravotnicko záchranářská ro-
dina. Manžel je bývalý pilot záchranářského 
vrtulníku MI 17. Syn je záchranář v týmu Pl-
zeňského kraje, jeho partnerka záchranářské 
studium právě ukončuje. A  dcera pracuje 
jako sestra v Univerzitní nemocnici na kar-
diochirurgii v Miláně. Vyslala jsem ji tam na 
zkušenou a ona se tam zamilovala a zůstala. 
Pandemii si tam zažila v té největší náloži už 
loni na jaře a od ní jsem čerpala zkušenosti, 
když to postihlo nás a všechno bylo nové. 
Teď už jsme sehraní, všeho máme dostatek 
a  vedení nemocnice nás velmi podporuje. 
Dcera má sedmiletou holčičku a  já tak bá-
ječnou vnučku, kterou ale moc často nevi-
dím, zvlášť teď v době covidu. Moc mi chybí 
a věřím, že se mi snad brzy o další vnoučát-
ko postará syn.
Dokážete vůbec odpočívat?
Nejlépe si odpočinu na naší chatě u Úter-
ského potoka. Poslouchám zurčení poto-
ka, koukám do zeleně, chodím po lese, to 
je pravá relaxace. Mám ale také ráda pro-
cházky s našimi psy, přečtu si ráda hezkou 
knížku, ráda cestuji, hlavně po Itálii. A moc 
se těším, že se tam snad už brzy dostanu, 
obejmu je tam všechny, dám si dobrou pi-
zzu a pravé italské víno. Snad už to bude 
letos v létě.

Ivana Witová se svou rodinou.
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Fit dieta nabízí velký podíl vlákniny

FN už zmíněnou die-
tu vaří? 

Zatím ne pod tímto názvem. To se změní od 
června. Byli jsme vlastně průkopníky v její pří-
pravě a  i proto jsem se zúčastňovala všech 
jednání na Ministerstvu zdravotnictví o  jejím 
zavedení v  dalších českých zdravotnických 
zařízeních. Na jejím zavedení má obrovskou 
zásluhu tým Oddělení klinické dietologie 
a tým Oddělení léčebné výživy. V neposlední 
řadě vedení naší nemocnice. Bez nich by se 
nic podobného nedalo realizovat.
V čem fit dieta spočívá?
Má vysoký podíl vlákniny a omezuje tuky na  
30 procent kalorické hodnoty jídla. Samozřej-
mostí je časté zařazení luštěnin, celozrnného 
pečiva, zeleniny a ovoce. Jsou v ní také často 
zastoupeny ryby a  nejrůznější pomazánky. 
Uzeniny v  ní nejsou vůbec nebo jen velmi 
omezeně.
A kdo ji indikuje?
Tuto dietu indikuje lékař podle zdravotní-
ho stavu pacienta a ten nebude mít mož-
nost výběru konkrétních jídel k obědu, jako 
je to běžné u stávající diety č. 3, která se 
nově jmenuje 3 MAL, v níž výběr zůstane. 
Dohlížet na její dodržování budou nutriční 
terapeuti, kteří mimo jiné sestavují i plány 
individuálních diet u pacientů s kompliko-
vanými nemocemi.
Předtím jste podobnou dietu s  vysokým podílem 
vlákniny v nemocnici neuplatňovali?
Pochopitelně, že jsme takovou v nabídce 
měli, podobná jí byla dieta číslo 3. Postup-
ně se v rámci inovovaného dietního systému 
zaváděného v naší nemocnici ještě rozšířila. 
Nová takzvaná fit dieta má ale ještě více vlák-
niny a  je určena zejména pacientům, jejichž 
nemoc nevyžaduje žádnou další speciální 
úpravu a vyšší množství vlákniny bez problé-
mů tolerují.
Máte ovšem zavedeny i jiné speciální šetřící diety.  
Jak na ně reagují nemocní?
Obvykle bez jakýchkoli problémů, ale na-
příklad pacienti, kteří mají indikovány šetřící 
diety, v nichž je omezený příjem tuků a další 
úpravy, si stěžují na nedostatečné vychucení 
jídla. Ale to u šetřících diet bývá, je to jejich 

Nejnovější trendy uplatňuje plzeňská fakultní nemocnice v oblasti stravování a výživy. 
Velkou zásluhu na tom má i vedoucí nutriční terapeutka oddělení Klinické dietologie 
FN Plzeň a asistentka praktické klinické dietologie na lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
v Plzni Jaroslava Kreuzbergová, DiS. Výživě se věnuje od roku 1974, externě vyučovala 
obor nutriční terapeut. Od roku 1994 byla dlouholetou členkou výboru sekce sester české 
diabetologické společnosti J. E. Purkyně, v současné době je ve výboru sekce nutričních 
terapeutů čAS.  Zapojuje se dle potřeby i do práce na Ministerstvu zdravotnictví čr, 
vloni se například podílela na inovaci stravování v nemocnicích přímo řízených MZ, 
k němuž patří i doporučení k zařazení takzvané fit diety do jídelníčků českých nemocnic.

účelem a vyplývá to z podstaty onemocnění 
pacientů. Jedná se vlastně o léčebnou stra-
vu, která pomáhá v procesu uzdravování pa-
cienta. Ona je neoddělitelnou součástí léčby. 
A  právě o  to se, mimo jiné, starají nutriční 
terapeuti, kteří v nemocnici pracují. A troufnu 
si říci, že po celou tu dobu, co tady pracuji, 
a je to už překvapivých 30 let, patří Odděle-
ní léčebné výživy Fakultní nemocnice Plzeň 
k nejlepším stravovacím provozům v České 
republice.
Když už jsme u jídla, mohla byste zhodnotit zaměst-
nanecké stravování?
To je opravdu na hodně vysoké úrovni, mno-
hem lepší než v  řadě nemocnic, které jsem 
kdy navštívila, včetně např. Nemocnice 
v Nottinghamu. A navíc se chystá i otevření 
zcela nového a  luxusního stravovacího za-

řízení včetně kavárny v borské části fakultní 
nemocnice, které zaměstnanecké stravování 
ještě pozvedne. Jeho předpokládané ote-
vření je na začátku června. Myslím, že by to 
bylo i dříve, ale covid epidemie nám to ošklivě 
zkomplikovala.
Co stravovací provoz zaměstnancům vlastně nabízí?
Například výběr ze čtyř hlavních jídel, velké 
množství rozmanité čerstvé zeleniny, jednot-
livě i v podobě různých salátů s možnostmi 
využít několik typů dresinků. Pochopitelně je 
k dispozici polévka a to momentálně ve dvou 
typech a v budoucnu se budou denně vařit 
dokonce tři druhy. Pokud si ji zaměstnanec 
zvolí bez hlavního jídla, pouze v kombinaci  se 
zeleninovým salátem, sníží si tím energetický 
příjem oběda a má tak možnost udělat hodně  
pro svoji štíhlou linii.
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Nový provoz vzniká v prostorách bývalého 
stravovacího zařízení. „Pro účely stravo-
vacího provozu jsme využili stávající pro-
story pavilonu číslo 60, kde připravovala 
stravu společnost STRAVBYT, a v rámci 
dvou etap byl pavilon zmodernizován,“ 
říká náměstek pro investice a centrální ná-
kup Ing. Libor Svoboda. Investiční náklady 
na stavební úpravy činí 85 milionů korun 
s DPH. Stavební práce realizuje společnost  
GEOSAN GROUP.

První etapa stavby stravovacího provozu 
byla zahájena 3. dubna 2019 a předčasné 
užívání této části bylo povoleno 18. února 
2020. Druhá etapa stavebních úprav byla 
zahájena 2. března 2020. „V současné době 
probíhá přejímací řízení. Plně bude stravo-
vací provoz uveden do provozu po závě-
rečné kontrolní prohlídce, respektive kolau-
daci. Zahájení provozu plánujeme tedy na 
červen letošního roku,“ dodává Ing. Libor  
Svoboda.

Nový stravovací provoz za 85 milionů

Otevřít chceme v půlce června, 
říká náměstek Milan topinka

Jaké vybavení bu- 
de v novém stravo-
vacím provozu na 
Borech? 
Vybavení nové-
ho stravovacího 
provozu na Bo-
rech bude patřit 
k  nejlepším za-
městnaneckým 
stravovacím pro-

vozům  v České republice. Kuchyně je vyba-
vena konvektomaty, multifunkčními pánvemi, 
sklopnými kotli,  plynovými kotli s nepřímým 
ohřevem, tlakovými multifunkčními pánvemi, 
kdy toto zařízení je technologicky řazeno do 
poslední generace spotřebičů. Je samozřej-
mostí napojení zařízení datovými kabely na 
kontrolní systém HACCP, možnost dálkové-
ho přenosu dat při pomalé přípravě pokrmů 
v konvektomatech. Výdejna jídel je vybave-
na na výdej hotových pokrmů, polévek, ale 
i specialit a minutkovou přípravu speciálních 
pokrmů. K dispozici strávníkům bude stude-

ný (salátový) bar s možností velkého výběru 
salátů a rovněž teplý bar. Bude sloužit stráv-
níkům, kteří si nestihli objednat jídlo nebo je 
denní výběr neoslovil. Jídelna je vybavena 
stylovým nábytkem zajišťujícím komfort-
ní prostředí při stravování. K dispozici bude 
malá prodejna s  doplňkovým sortimentem 
základních potravin a pochutin. Milou tečkou 
za návštěvou stravovacího zařízení bude pří-
jemné posezení u vynikající kávy s dezertem 
v malé kavárničce, v teplých dnech i příjemné 
posezení na terase.        
Postará se o něj jedna dodavatelská firma nebo 
jich bude několik?
Vybavení stravovacího provozu je rozděleno 
do několika skupin, kdy různé technologie 
dodávají specializované firmy, které se zabý-
vají výrobou a dodáváním konkrétního vyba-
vení. To zaručuje vysokou profesionalitu firem 
dodávajících zařízení. Žádná společnost ne-
umí vše.  
Nač se tak může personál i strávníci těšit?
Jak již bylo výše uvedeno, personál stravo-
vacího provozu bude pracovat v nových mo-

derních prostorách, vybavených špičkovou 
technologií a strávníci se mohou těšit na gas-
tronomické zážitky, o které se postarají zku-
šení kuchaři pod vedením šéfkuchaře pana 
Františka Egera.
Kdo bude zajišťovat výrobu jídel a s jakým obje-
mem porcí denně se počítá?
Výrobu jídel bude zajišťovat tým našich ku-
chařů specialistů, s postupným rozšiřováním 
nabídky zejména vlastní výroby.

Startovací objem strávníků bude zhruba   
800 porcí pro personál a cirka 400 porcí pro 
pacienty.
Kolik peněz vybavení stálo?
Technologické vybavení kuchyně stálo 42 mi-
lionů korun včetně DPH.
Kdy se začne nový provoz vybavovat?
Postupná instalace technologií a zařízení stra-
vovacího provozu začala od pondělí 12. dub-
na 2021.
A kdy bude hotovo?
Provoz pro naše strávníky bychom velice 
rádi zahájili už v polovině června letošního  
roku.

Fakultní nemocnice buduje špičkový stravovací provoz v borském areálu. 
O podrobnostech hovořil technicko-provozní náměstek Bc. Milan topinka, MBA. 
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Onkologická a radioterapeutická klinika 
slaví 10. výročí v areálu na lochotíně

Jak se za posled-
ních deset let, kdy 
působíte na locho- 
tíně, onkologie roz-
vinula?

Obrovský skok prodělaly diagnostické me-
tody zavedením hybridních technik, jsme 
schopni nalézt v mnohých tkáních podezřelá 
ložiska mnohem dříve, což významně zlep-
šuje prognózu nemocných. Obrovský roz-
voj zaznamenalo genomické testování, kdy 
nás dnes ani tak nezajímá orgán, ze kterého 
nádor pochází, ale jeho genetická výbava 
a jeho mutace. Na tyto mutace jsme schopni 
ušít přímo personalizovanou léčbu na tělo. 
Moderní imunoterapie se dostala do před-
ních linií léčby pokročilých a metastatických 
onemocnění, navozuje dlouhodobou stabi-
lizaci onemocnění, nemocným s  maligním 
melanomem je schopna nabídnout i při me-
tastatickém onemocnění trvalé vyléčení.
O kolik vzrostly počty pacientů, jak se změnila je-
jich struktura či věk? 
Za deset let se počet nemocných s potřebou 
onkologické péče zdvojnásobil, jejich věk po-
klesl o tři roky.

Změnily se diagnózy, kterým onemocněním se v sou-
časnosti věnujete? S čím populace stůně nejvíce?
Stále léčíme nejvíce nemocných s nádory 
střev a prsů. Zejména u žen s nádory prsu 
pomohl mamografický screening k  význam-
nému zlepšení prognózy, léčíme nižší stádia 
onemocnění, vyléčení je pravidlem. Na druhou 
stranu nejsou výjimkou nemocní se solidními 
nádory mezi dvacátým a třicátým rokem věku, 
před dvaceti lety naprosto raritní. Nádory  pro-
staty trpí řada sedmdesátníků, tyto nádory 
mohou však být tak hodné, že onkologickou 
léčbu nepotřebují, pouze aktivní sledování.
Určitě se oproti minulosti změnil i počet vyléčených 
pacientů, můžete, prosím, uvést čísla?
V minulosti například s nádory prsu umí-
ralo 50 procent nemocných, dnes je to 
pod 20 procent. 
Kdysi brali lidé onkologické choroby takzvaně jako 
konečnou, mění se už pohled pacientů?
Každý třetí občan u nás onemocnění v prů-
běhu svého života zhoubným nádorem, ne-
mocní se s nádory a s následky jejich léče-
ní dnes dovedou vyrovnat, nemocní léčení 
v naší nemocnici mají k dispozici excelentní 
psychologickou péči. Mnozí v průběhu léčby 

Onkologická a radioterapeutická klinika (OrAK) je součástí Komplexního onkologického 
centra a zajišťuje specializovanou a superspecializovanou léčbu nádorových onemocnění 
nejenom pro obyvatele Plzeňského, ale i Karlovarského kraje. Patří tak mezi největší 
onkologická zařízení v české republice a z hlediska počtu nemocných je vůbec 
nejzatíženějším pracovištěm. Už 10 let působí v areálu FN na lochotíně v pětipatrovém 
pavilonu, kam se přestěhovala z Fodermayerova pavilonu z Doudlevců. V čele kliniky stojí 
od roku 1995 profesor MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

Nové centrum v číslech
 výstavba začala v roce 2008
  dodavatelem stavby se stala na zá-

kladě výběrového řízení společnost 
Skanska CZ
   náklady na výstavu činily 660 milionů 

korun
  náklady na vybavení cca 350 milionů 

korun
  stavebně je pavilon členěn na tři pod-

zemní a čtyři nadzemní podlaží, z toho 
čtvrté tvoří zahrada na střeše
   hotovo bylo v září 2010, začalo umisťo-

vání a seřizování přístrojů 
  od května 2011 již plně probíhala léčba 

pacientů v novém areálu

pracují či se po ukončení léčby vracejí zpět 
k normálnímu životu.
Vrátím se ještě k  novému pracovišti. Chybí Vám 
v něm ještě něco?
Budování pracoviště je kontinuální, nikdy 
nekončící proces. Probíhá výměna lineár-
ních urychlovačů, vychováváme nové léka-
ře a sestry, zavádíme nové léčebné metody, 
žádný den není jako ten včerejší.
Jak poznamenala práci OrAKu současná pande-
mie covidu?
Jsme vděčni (a tím myslím naše onkologicky 
nemocné a jejich ošetřující personál) vedení 
fakultní nemocnice, že můžeme říci „Ovliv-
nila, ale nestojí to za řeč.“ V knize Richarda 
Gordona Doktor v domě operuje šéfchirurg 
za bombardování Londýna pacienta jako by 
nic a pouze nadává na výpadky světla. Ope-
rovat neumíme, ale stejně jako on jsme po-
skytli všem nemocným potřebnou léčbu ve 
správném čase. Nemocnice nám poskytla 
plnou podporu.
Desetileté výročí se kvapem blíží. Chystáte se to 
nějak i přes současnou dobu oslavit?
Ani covid oslavy nezastaví. Naše sestřičky 
upečou speciální narozeninový dort, který 
ochutnám i já, který sladké nejí. A pak, co je 
to 10 let?Hlavní vstup - Onkologická a radioterapeutická klinika, LF UK a FN Plzeň.
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Onkologie má v Plzni dlouholetou tradici

rADiOtErAPiE SE StAlA 
SAMOStAtNýM OBOrEM
V  roce 1952 byla Městská všeobecná ve-
řejná nemocnice přejmenována na Fakultní 
nemocnici KÚNZ (Krajský ústav národního 
zdraví). Když byla kolem roku 1954 radiote-
rapie uznána jako samostatný léčebný obor, 
byla pak i v Plzni v  roce 1958 organizačně 
oddělena od Ústředního rentgenového od-
dělení a  vzniklo samostatné Radioterapeu-
tické oddělení, jehož prvním přednostou byl 
primář MUDr. Alois Kubát. V roce 1959 byla 
na oddělení instalována jako třetí v  tehdej-
ší ČSR kobaltová bomba sovětské výroby 
GUT 400 pro statickou teleradioterapii a při-
byl i  povrchový rentgenový ozařovač firmy 
Műller RT 100. Oddělení postupně převzalo 
i léčbu gynekologických nádorů.  

První zmínky o onkologické léčbě, respektive radioterapii, v Plzni se objevují po 1. světové válce a jsou spojeny 
se jménem primáře tehdejšího Ústředního rentgenového oddělení Městské všeobecné veřejné nemocnice (MěVVN) 
MUDr. čipery a dále se jménem doc. Mikoláše, přednosty gynekologického oddělení MěVVN, který ve třicátých létech 
20. století za finanční dar k uctění památky ředitele Škodových závodů ing. Havránka instaloval na svém oddělení 
rentgenový ozařovač Stabilivolt, pořídil malou sadu radiových tub a s touto výbavou prováděl v Plzni kombinovanou 
teleradioterapii a intrakavitární brachyradioterapii zejména gynekologických nádorů. 

ONKOlOgiE ZíSKAlA FODErMAyErůV PAVilON
Technické vybavení a  prostorové podmín-
ky oddělení se v  období nárůstu incidence 
zhoubných nádorů v 60. až 70. létech, v ob-
dobí rozšiřování indikací teleradioterapie spo-
lu s rozmachem indikací chemoterapie, staly 
neudržitelné. Dalšímu přednostovi oddělení 
primářce MUDr. Evě Kotorové se podařilo 
spolu s tehdejším ředitelem Fakultní nemoc-
nice Plzeň MUDr. Žižkou prosadit odvážný 
záměr rekonstruovat pro potřeby oddělení 
celý Fodermayerův pavilon v  Doudlevcích. 
Vznikly tam čtyři lůžkové jednotky, každá 
s cirka 25 lůžky. K oběma křídlům pavilonu 
byl v přízemí přistavěn nový ozařovací trakt 
se čtyřmi ozařovnami pro těžké ozařovače 
a pracovištěm pro simulátor. 

ŽiVOt PrOti rAKOViNě
Mladý sekundář oddělení MUDr. Martin Ko-
nečný v říjnu 1992 založil Nadaci Život proti 
rakovině, jejímž základním cílem bylo ma-
teriálně podporovat Radioterapeutické od-
dělení. Z prostředků Nadace byla v celém 
Fodermayerově pavilonu poprvé v celé FN 
Plzeň vybudována počítačová síť umožňu-
jící efektivně budovat a  využívat centrální 
databázi pacientů na každém pracovišti 

oddělení. Zásluhou nadace byl také v roce 
1999 nahrazen již nevyhovující kobaltový 
ozařovač Chirana přístrojem Teragam tu-
zemské výroby. 

V čElE ONKOlOgiE StANUl 
MUDr. JiNDřiCH FíNEK
V roce 1995 převzal vedení oddělení MUDr. 
Jindřich Fínek, Ph.D. Během jeho působení 
se vedle radioterapie na oddělení hodně roz-
šířily indikace chemoterapie, imunoterapie, 
hormonální a  biologické léčby a  velká po-
zornost byla dána spolupráci s komplemen-
tem a patologií pro využití markerů a dalších 
prognostických laboratorně detekovatelných 
faktorů v klinické praxi oddělení. Začala také 
praktická výuka studentů LF UK Plzeň. Po-
stupný přesun léčby do ambulantní sféry 
si vynutil zřízení denního stacionáře k  am-
bulantní aplikaci chemoterapie. Zvětšila se 
účast pracoviště v mezinárodních klinických 
studiích a prezentace oddělení veřejnosti od-
borné i laické. A onkologie získala také řadu 
moderních přístrojů.  Díky intenzivní aktivitě  
MUDr. Fínka a využití projektu fondu PHARE 
se podařila instalace druhého urychlovače, 
CT simulátoru a chybějící části dozimetrické 
aparatury pro techniku IMRT.

Radioterapeutické oddělení (Fodermayerův pavilon) FN Plzeň. 
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SNíŽENí rADiAčNíCH DáVEK 
A ZlEPŠENí KVAlity ZOBrAZENí
„Parametry nového zařízení splňují nejpřísněj-
ší soudobá kritéria, přinášejí možnost dalšího 
zvýšení efektivity diagnostických i  intervenč-
ních kardiologických zákroků a  navíc sníží 
radiační dávky pro pacienty a ošetřující per-
sonál,“ uvádí přednosta Kardiologické kliniky 
profesor MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. Přístroj 
disponuje moderní rentgenkou, detektorem 
s přímou konverzí záření. Díky integrovaným 
zobrazovacím a  funkčním specializovaným 
metodám a velkoplošnému monitoru se vý-
znamně zlepší také kvalita zobrazení.

JEDiNé PrACOViŠtě V KrAJi 
S NONStOP iNtErVENčNíMi VýKONy
Pracoviště Intervenční kardiologie Kardiolo-
gické kliniky zajišťuje, jako jediné v kraji, non-
stop intervenční výkony pro léčbu akutního 

infarktu myokardu a  stále častěji provádí 
katetrizační náhrady aortálních chlopní. Kaž- 
doročně je v něm vyšetřeno téměř 2500 pa-
cientů a je provedeno přes 1000 léčebných 
zákroků, zejména perkutánních koronárních 
intervencí (tj. implantace výztužky – stent do 
věnčité tepny). 

KOMFOrt PrO PACiENty
„Každá nová technologie posouvá naši ne-
mocnici kupředu a  pomáhá ji udržovat na 
vysoce profesionální úrovni. Díky novému 
angiografickému systému nyní můžeme 
přesněji diagnostikovat onemocnění a záro-
veň pacientům poskytnout naprostý kom-
fort,“ dodává ředitel FN Plzeň MUDr. Václav 
Šimánek, Ph.D. Intervenční odborníci pod 
vedením docenta MUDr. Ivo Bernata, Ph.D., 
dlouhodobě rozvíjejí minimálně invazivní pří-
stupy při koronárních katetrizacích a  inter-

vencích, spolupracují s  japonskými kolegy 
a výsledky publikují v renomovaných zahra-
ničních časopisech, včetně Journal of the 
American College of Cardiology.

DVA MODErNí KAtEtriZAčNí Sály
Intervenční kardiologie FN Plzeň disponuje 
dvěma moderními spojenými katetrizační-
mi sály s  angiografickými systémy. První 
kardiointervenční angiolinka ve FN Plzeň 
Lochotín byla uvedena do provozu v  roce 
2000, v roce 2008 pak byla provedena její 
výměna a  v  roce 2011 byla zprovozněna 
druhá. Starší zařízení z roku 2008, na kte-
rém bylo provedeno více než 20 000 dia-
gnostických a  léčebných výkonů, nyní za 
účelem udržení bezproblémového technic-
kého provozu a  prohloubení dosaženého 
standardu zákroků vystřídala nová techno-
logie 21. století. 

Kardiologové mají nový přístroj, 
komfortnější pro pacienty i personál
lékaři Kardiologické kliniky FN Plzeň lochotín získali k provádění diagnostických a intervenčních výkonů nový 
angiografický systém. Moderní zařízení Siemens Axiom Artis Q floor umožní maximální zákrokovou úspěšnost 
a minimalizuje fyzickou zátěž pacientů. Nemocnice do nových technologií investovala téměř 21 milionů korun. 
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Kdo a  proč akci  
Srdce pro sestry 
vymyslel? Souvi- 
sí s  Mezinárodním 
dnem sester?
Srdce pro sestry 
jsem navrhla u pří- 
ležitosti Meziná- 

rodního dne sester, který se koná 12. květ-
na, jako poděkování všem sestrám nemoc-
nice za jejich obětavost v nelehkém období 
pandemie. Využila jsem podpory tiskové 
mluvčí Mgr. Gabriely Levorové a  ředitele 
FN Plzeň MUDr. Václava Šimánka, Ph.D., 
a projekt byl na světě. 
Akce trvala do 3. května, sešlo se dost srdíček 
a jakou mají podobu? 
Přišlo jich víc, než jsem čekali. A jsou milou 
zdravicí, některé jsou z  látky, vlny, mýdla, 
velmi hezká jsou srdce zavěšená na náram-
cích či svíčky ve tvaru srdce. 

Kdo je nejčastěji posílal? 
Nejčastěji je posílaly ženy – seniorky a rodi-
ny s dětmi, nechybí však ani srdce věnova-
ná také našimi zaměstnanci. 
Zaujalo vás osobně nějaké srdíčko? 
Velmi krásné a velmi pracné je ručně vyro-
bené, metodou stužkování, rudé srdce od 
seniorky z Letin. Ale krásná jsou všechna, 
každé svým osobitým způsobem.
Jsou srdíčka určená pro jednotlivé sestry nebo 
pro oddělení? 
Srdce jsou určena pro všech 1600 sester 
nemocnice, pro každou individuálně zvlášť, 
jako milé poděkování. 
A co všechno nemocnice k Mezinárodnímu dni 
sester připravila? 
Chystáme tradiční zdravici a  poděková-
ní ředitele fakultní nemocnice sestrám, 
doprovodné mediální akce a  akce pod-
pory sestrám v  rámci projektu Nursing  
Now. 

Srdíčka jako poděkování sestrám
Stovky srdíček z látek, stužek, vosku a dalších materiálů včetně průvodních dopisů poslali 
do Fakultní nemocnice v Plzni lidé zejména z Plzeňského kraje. Zareagovali tak na akci 
Srdce pro sestry. O podrobnostech projektu hovořila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 
FN Plzeň ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D, DBA, ll.M.

Můžete jej prosím přiblížit?
Je to celosvětový projekt, který má zvidi-
telnit význam sester, podpořit jejich vliv 
a  maximalizovat jejich přínos pro společ-
nost. Vrcholil 12. května 2020 u  příležitosti  
200. výročí narození Florence Nightingale, 
zakladatelky moderního ošetřovatelství, která 
svými myšlenkami ovlivnila vzdělávání sester 
a rozvoj ošetřovatelské péče. Patronkou celé 
kampaně Nursing now je její královská výsost 
vévodkyně z Cambridge Kate Middleton, kte-
rá vyjádřila touto formou poděkování sestrám 
na celém světě za to, co denně dělají. Pat-
rony projektu v České republice jsou Česká 
asociace sester, Asociace vysokoškolských 
vzdělavatelů nelékařských zdravotnických 
povolání, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Pro-
fesní a  odborová unie zdravotnických pra-
covníků a Spolek vysokoškolsky vzdělaných 
sester. Fakultní nemocnice Plzeň se k  pro- 
jektu připojuje celou řadou aktivit a  v  první 
řadě přáním sestrám k jejich svátku.



Chod Chirurgické 
kliniky pozname-
nal covid velmi 
výrazně. „Již přes 
rok neprovádíme 
operace nezhoub-
ných onemocně- 
ní, jako jsou ope-
race žlučníku, kře- 

čových žil, kýl, hemorhoidů a  dalších, což 
pochopitelně znamená značné ekonomic-
ké ztráty a  samozřejmě nepříjemný odklad 
operací pro nemocné, kde se velmi prodlou-
žila čekací doba na tyto operace. Nicméně 
doufejme, že s  rozvolněním opatření dojde 
zhruba od května k uvolnění této operativy. 
Samozřejmě operujeme nádorová onemoc-
nění a akutní, urgentní stavy, které vyžadují 

neodkladný operační výkon. Zarážející je, 
že v  „covidové“ době, a  je to zkušenost 
i dalších nemocnic, klesl počet nemocných 
s nádory zažívacího traktu. Řada z nich bo-
hužel přichází pozdě s pokročilým, často již 
chirurgicky neřešitelným nádorem a hlavním 
důvodem je obava nemocných, že se v ne-
mocnici nakazí covidovou infekcí… Zde je 
nutné hlavně prostřednictvím medií apelo-
vat na nemocné ohledně včasné operace 
nádoru, což je pro ně z hlediska dlouhodo-
bého přežívání absolutní priorita. Problém 
je též v oddalování výše uvedených operací 
nezhoubných onemocnění. I např. žlučníko-
vé kameny mohou způsobit zánět žlučníku 
a slinivky břišní s těžkým, někdy život ohro-
žujícím průběhem pro nemocného. Taktéž 
běžná tříselná kýla se může uskřinout a mohl 

bych pokračovat dále. Takže pevně věřím, že 
dojde k uvolnění operativy tak, jak jsme byli 
zvyklí operovat před rokem. Nicméně pak 
prosím nemocné o  trpělivost, protože před 
námi je velký operační deficit čítající stovky 
čekajících nemocných na operaci. Budeme 
se snažit vše zvládnout v krátkém časovém 
horizontu,“ říká přednosta Chirurgické kliniky 
profesor MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Změnila se nejen operativa, ale klinika po-
skytla lůžka a personál pro covidovou inten-
zivní a běžnou péči. „Konkrétně se jednalo 
o  vyčlenění dvou oddělení. Poskytli jsme 
ambulantní pracoviště pro odběry materiálu 
v rámci diagnostiky covidové infekce. Klinika 
poskytla lékařský a  sesterský personál pro 
další covidová oddělení v rámci naší fakultní 
nemocnice,“ uzavírá přednosta. 

Pandemie vý-
znamně ovlivnila 
chod všech úse-
ků a všech aktivit 
I. interní kliniky. 
„Dvakrát jsme 
transformoval i 
jedno ze tří stan-
dardních odděle- 

ní na kompletně covidové pracoviště, při-
čemž zbývající stanice musely absorbovat 
mimořádný nápor na dostupnost lůžek pro 
akutní nekovidové pacienty. Velkou část spe-
cializované péče bylo nutné převést do am-
bulantní sféry. I tu však bylo v době vrcholící 
pandemie nezbytné regulovat a řada kontrol 
probíhala distanční formou pomocí telefonic-
kého kontaktu či e-mailu,“ říká přednosta kli-
niky profesor MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. 

Pandemie si také vyžádala zavedení přísných 
protiepidemických opatření s cílem ochrany 
pacientů i zdravotnického personálu. „Vyso-
ké nároky byly v  tomto ohledu kladeny na 
úseky, které pečují o zvláště rizikové skupi-
ny pacientů, jimiž jsou dialyzovaní nemocní 
či pacienti po transplantaci ledvin. Organi-
začně náročné bylo z tohoto pohledu i zajiš-
tění všech endoskopických výkonů na úseku 
gastroenterologie. Období ovlivnilo význam-
ně také chod jednotky intenzivní péče, kte-
rá čelila díky vynucené reprofilizaci velkého 
počtu ostatních pracovišť intenzivní péče na 
covidová enormnímu zatížení v  rámci péče 
o  necovidové či postcovidové kriticky ne-
mocné. Stav si vynutil rozšíření kapacity ote-
vřením dvou záložních lůžek v provizorních 
prostorech bývalé barokomory. Pro kritický 
stav byla v březnu 2021 i tato dvě lůžka pro-

vozována v  izolačním režimu pro pacienty 
s potvrzeným onemocnění covid-19,“ popi-
suje přednosta.  Řada lékařů i sester z kliniky 
trvale vypomáhala na ostatních covidových 
pracovištích FN. Zastavily se všechny plá-
nované rekonstrukce kliniky. „Pandemie nás 
donutila zmrazit naše výzkumné projekty, 
přepnuli jsme kompletně do online formátu 
výuky. Podíleli jsme se na přípravě a orga-
nizaci péče a  přípravě léčebných postu-
pů pro covid pacienty v  rámci standardní 
i  intenzivní péče ve FN. Krize ale nechala 
vyniknout i  pozitivní aspekty. Kolektiv kli-
niky prokázal svou vnitřní sílu, vytrvalost, 
ohromnou soudržnost, solidaritu a schop-
nost pružně a  s  pochopením reagovat na 
složité situace. Velké díky a  obdiv všem 
kolegyním a  kolegům,“ uzavírá profesor 
Martin Matějovič.
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Covid změnil provoz klinik 
i oddělení na lochotíně
Pacienti s covidem zaplňují nejen borskou část fakultní nemocnice, ale pečují o ně i v areálu na lochotíně. 
Změnil se tak výrazně provoz i. interní kliniky, Chirurgické kliniky i Kardiochirurgického oddělení. Podrobnosti 
sdělili přednosta i. interní kliniky profesor MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., přednosta Chirurgické kliniky profesor 
MUDr. Vladislav třeška, DrSc. a primář Kardiochirurgického oddělení MUDr. tomáš Hájek. 

Před námi jsou stovky odložených operací, 
říká přednosta Chirurgické kliniky

řada kontrol probíhala distančně,  
uvádí přednosta i. interní kliniky



Covid zcela ochro-
mil také provoz 
Kardiochirurgic-
kého oddělení. 
Z  80 procent je 
zaplňují právě pa-
cienti s  covidem 
v  těžkých sta-
vech. „Na léčbu 

akutních pacientů s kardiovaskulárními potí-
žemi nám zbývá 20 procent kapacity. Jejich 
léčba je pro nás v této pohnuté době jakousi 
psychohygienou, vrací nás do normálního 
světa před covidem a navíc víme přesně, jak 
jim pomoci. Všechny naše ostatní neakutní 
případy jsme museli odložit a už to trvá rok. 
Infarkty a další nemoci se ale nikam neztra-
tily, lidé jsou nemocní a  obávám se, že to 
pro mnoho z  nich bude mít nedozírné, ba 
možná fatální následky. Už jsem zazname-

nal, že někteří nemocní se začali obracet na 
pražská pracoviště, která kardiochirurgic-
kou léčbu až tak výrazně neomezila, a  tyto 
pacienty jsme zřejmě bohužel ztratili. Je to 
velká škoda, protože fakultní nemocnice 
nemá v celých západních Čechách v kar-
diochirurgii konkurenci,“ upozorňuje primář 
Kardiochirurgického oddělení MUDr. Tomáš 
Hájek. „Zvlášť bolestné je to při vědomí, že 
ze stovky pacientů po kardiochirurgickém 
zákroku u nás jich odchází přes 90 procent 
v pořádku domů,“ upozorňuje primář s tím, 
že až doba covidu odezní a všechno se vrá-
tí do takzvaně starých kolejí čekací doby na 
kardiochirurgickou operaci se z  dřívějšího 
týdne výrazně prodlouží. V případě těžce ne-
mocných covidem číslo nemocných, které 
se podaří zachránit, tak příznivé jako u kar-
diochirurgických výkonů není. „Daří se nám 
zachránit zhruba čtvrtinu pacientů, a to i díky 

tomu, že je můžeme napojit na extrakorpo-
rální membránovou oxygenaci ECMO. S tím 
jsme získali velké zkušenosti, původně jsme 
měli v provozu dva přístroje, v současnosti 
už šest,“ říká primář, který se v době covi-
du spolu se svým týmem musel naučit řadu 
nových věcí. „Na zdravotnících už ale vidím, 
že jsou vyčerpaní a mají všeho už dost. Nej-
horší je, že nevidí pomyslné světlo na konci 
tunelu, čas ubíhá a nikdo neví, kdy tato si-
tuace skončí,“ upozorňuje primář oddělení, 
které vyslalo tři dobrovolníky - lékaře - na 
pomoc s očkováním. A kardiochirurgii zase 
s covidovými pacienty pomáhá 12 sester 
z jiných oddělení fakultní nemocnice. Primář 
připomíná ještě jeden důležitý aspekt, který 
kardiochirurgii zkomplikuje stav po odeznění 
covidu. „Moji mladší kolegové přicházejí už 
rok o praxi, která je v kardiochirurgii nesmír-
ně důležitá.“ 
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infarkty a další nemoci se nikam neztratily, 
upozorňuje primář Kardiochirurgického oddělení

Budova lékařské fakulty má už konkrétní obrysy
Páni, to je velké! Takové bývají reakce těch, 
kteří se dostanou do blízkosti rozestavěné 
hlavní budovy nového kampusu Lékařské 
fakulty v Plzni. Jelikož sousedí s Fakultní ne-
mocnicí Lochotín, v níž kontinuálně také pro-
bíhá výstavba a modernizace budov, tápou 
někteří návštěvníci v tom, „co patří k čemu“. 
Tak tedy na vysvětlenou – budova, kterou 
vidíte na obrázku v popředí, není určena pro 
léčbu pacientů, nýbrž pro výuku mediků – bu-
doucích lékařů.

V prázdninovém čísle časopisu Fakultní 
nemocnice jsme vám ukázali staveniště na 
fotce, kde rozestavěná budova sotva převy-
šovala okolní terén a tyčily se nad ní jeřáby. 
To je nyní již minulostí: betonový skelet stav-
by je hotov, uvnitř se pracuje na vyzdívkách, 
vzduchotechnice, elektroinstalaci, montují se 
příčky a okna. Zároveň nákladní auta přivážejí 
materiál na vnější zateplení. 

Stavba letí raketovým tempem. Výuka by 
v ní měla začít na podzim roku 2022, a tak 
se již nyní vybírají i podlahové krytiny, ná-
bytek a  další vybavení, včetně vybavení 
laboratoří. To pomáhají vybírat i  zkušení 
lékaři FN Plzeň, kteří jsou zároveň pedago-
gy fakulty. Fakulta sleduje moderní trendy 
výuky, a proto bude v nové budově napří-
klad simulační centrum, kde se studenti bu-
dou učit zvládat situace při akutní záchraně 
pacientů nasimulované na figurínách, které 
reagují skoro „jako živé“. Stavba je financo-
vaná jak z evropských zdrojů, tak ze zdrojů 
MŠMT a z vlastních zdrojů Univerzity Karlo-

vy a Lékařské fakulty v Plzni. Celkové nákla-
dy se budou pohybovat kolem 1,8 mld. Kč. 
K  dokonalosti bude po dokončení stavby 
chybět ještě dobudování pěších přístupo-
vých cest z jižního směru. Fakulta připravu-
je tyto stezky na vlastních pozemcích, jejich 

pokračování je však už na pozemcích města 
a  částečně i  na soukromých. Zda se tedy 
podaří kultivovat jižní svah mezi kampusem 
fakulty, fakultní nemocnicí a vysokoškolský-
mi kolejemi, záleží hlavně na plzeňském ma-
gistrátu, který pomoc přislíbil.



Jak lékařskou fa-
kultu a  studenty 
i vyučující postihla 
pandemie covidu?
Hned v  několika 
rovinách. Za prvé 
na fakultě vyučují 

kliničtí lékaři, kteří byli a jsou kvůli době covidu 
extrémně vytížení. Za druhé už potřetí jsme na 
jaře měli ve zdravotnických zařízeních nasa-
zené mediky, kteří měli pracovní povinnost. 
Naposledy byla vyhlášená pro čtvrté a páté 
ročníky. Za třetí nám vloni na jaře vypadla vý-
uka, a letos na jaře vypadla praktika na něko-
lik týdnů také, a to z důvodu extrémní situací 
ve fakultní nemocnici s  covidem. A  čtvrtou 
rovinou je i obrovská zátěž na psychiku, kte-
rou covid způsobil. Podepisuje se na našich 
vyučujících, studentech, ale samozřejmě i na 
dalších zdravotnících.
Jakým způsobem fakulta v  současné obtížné 
době svým studentům pomáhá?
Především se maximálně snažíme, aby výuka 
byla kvalitní, to je priorita. Snažili jsme se, aby
studenti měli všechny přednášky nejen online, 
ale i natočené a uložené, aby se k nim moh-
li vracet, když budou mít čas. To se podařilo 
a osvědčilo. Lékařská fakulta v Plzni se stu-
dentům snaží také, alespoň v omezené míře, 
pomáhat i  materiálně. To znamená, že jim 
poskytuje zdarma ochranné pomůcky, přede-
vším respirátory. Původně je dostávali jen stu-
denti šestého, tedy posledního ročníku, teď 
už od třetího ročníku výše. Sice v omezeném
počtu, třeba studentům ve třetích ročnících 
jen deset respirátorů na semestr, čtvrtým už 
dvacet a podobně. I to je ale myslím důležitá 
pomoc. A další je právě v souvislosti s dušev-
ním zdravím. Máme u nás na fakultě kolegyni, 
která se věnuje speciální poradenské činnosti 
pro studenty. Univerzita Karlova jako taková 
má na to navíc speciální centrum, Centrum 
Carolina, v Praze.
Jak studenti vnímají pracovní povinnost?
Velmi záleží na pracovišti, na kterém studenti 
působí. Jsou studenti, kteří mají hodně dobrý
pocit ze své zkušenosti, jiní ale říkají, že se se-
tkali s nekolegiálním prostředím, že je extrém-
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Centrum Carolina UK 
nabízí studentům pomoc

Profesorka MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., se zabývá studiem časné embryogeneze
a neplodností. Od roku 2007 je vedoucí jednoho z výzkumných programů Biomedicínského
centra, které úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí Plzeň. A zároveň působí jako
prorektorka pro studijní záležitosti Univerzity Karlovy a jako vedoucí ústavu histologie
a embryologie lékařské fakulty UK v Plzni.

ně vytěžovali a podobně. Je to široké spek-
trum reakcí, od toho, že je práce moc baví 
a zajímá až po reakce, že si po zkušenostech 
ve zdravotnických zařízeních, rozmýšlejí, zda
studium medicíny neukončí.
Myslíte, že by se to mohlo stát?
Já pevně doufám, že v absolutní většině ne. 
Ale na studenty opravdu doléhá mnoho fak-
torů, musí nejen skloubit pracovní povinnosti 
s náročnou výukou, ale například někdy řešit
i ekonomické problémy. Někdy se to bohužel 
všechno sčítá. Doba je opravdu těžká. Univer-
zita Karlova proto studentům v  ekonomicky 
tíživé situaci nabídla nové možnosti stipendií 
a podpory, což lze dohledat na webech právě 
dříve zmíněného Centra Carolina.
Zmínila jste výuku on-line, ale všechno se tako-
vým způsobem asi naučit nedá...
Přednášky mohou být on-line v  podstatě 
všechny, horší je to s praktiky. Po většinu času 
se konala, ale v  souvislosti už se zmíněnou 
extrémní situací v  nemocnici, byla v  březnu 
na naší fakultě na nějakou dobu přerušena. 
Některá se snažíme dělat online, v některých 
oborech je lze dělat virtuálně, například v his-
tologii, ale u klinických oborů to opravdu není 
možné a studenti to musí dohnat. Pevně vě-
řím, že se vše podaří a studenti nebudou mít 

u nás na fakultě problémy s dokončením se-
mestru. 
Započte se jim do praktik alespoň částečně 
doba, kterou strávili a tráví prací v nemocnicích 
například na covidových pracovištích?
Vedení naší fakulty počítá s určitým uznává-
ní praxí. Už dříve, při předešlých vlnách, se 
studentům napříč celou Univerzitou Karlovou 
mohla za určitých podmínek započítat část 
dobrovolnické činnosti při práci ve zdravot-
nictví. A podle počtu odpracovaných hodin při 
dobrovolnické činnosti či při pracovním nasa-
zení jim univerzita odpustí částečně poplatky
za delší studium.
Souhlasíte s  takovým nasazením mediků při 
pandemii covidu?
Chápu, že v určitém momentu bylo třeba po-
moci zdravotníkům v první linii, kteří se ocitli 
v extrémní situaci. Na druhou stranu se zto-
tožňuji s prohlášením děkanů Asociace lékař-
ských fakult, která 4. března napsala, že by 
nasazování mediků mělo být s ohledem na to,
zda už student někde nepracuje jako dobro-
volník. Myslím si, že nebylo ku prospěch věci
vytrhovat mediky z nemocnice, kde už v rámci 
dobrovolnické činnosti pracovali a  posílat je 
do jiné nemocnice, tak jak se bohužel dělo při 
druhé vlně pandemie na podzim 2020. 
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U jakých osob vy-
šetřujete hladinu 
igg protilátek?
Od roku 2020 
systematicky vy-
šetřujeme pro-
tilátky u  souboru 

300 osob, které prodělaly onemocnění co-
vid-19. Kromě toho jsme v roce 2020 vyšetřili 
1700 zaměstnanců Fakultní nemocnice Plzeň 
a zjistili jsme pozitivitu protilátek u 8 procent 
z nich. Dále také od loňského prosince vy-
šetřujeme protilátky pro samoplátce, kde se 
jedná o vyšetření jak po prodělané infekci, tak 
po očkování. 
Jak dlouho je člověk po prodělané infekci chrá-
něný?
Po prodělané infekci prakticky vždy vznika-
jí IgG protilátky. Hladina protilátek a jejich 
přetrvávání je však individuální. Obecně lze 
říci, že protilátky nacházíme v krvi po dobu 
7 až 12 měsíců. Po prodělané nemoci hod-
noty protilátek IgG rychle stoupají a  pak 
postupně klesají. Po roce je jejich hladina 
velmi nízká nebo vůbec žádná. U  britské 
mutace covidu-19 pozorujeme, že hladina 
IgG protilátek klesá rychleji.
Za jak dlouho po prodělaném covidu by se měli 
lidé nechat očkovat?
Hladina v krvi nerozhoduje o  tom, zda se 
nechat naočkovat. Platí obecné pravidlo, 
že očkování má následovat za 90 dní po 
prodělaném onemocnění. Po této době je 
nutné se naočkovat, abychom byli spo-

Očkování proti SArS- CoV-2 a protilátky  
zkoumá Oddělení imunochemické diagnostiky 

Náměstek ředitele FN Plzeň pro vědu a výzkum a primář Oddělení imunochemické
diagnostiky (OiD) Fakultní nemocnice Plzeň profesor MUDr. Ondřej topolčan, CSc., 
se se svým týmem v současnosti zabývá problematikou protilátek proti SArS- CoV- 2. 
V Oddělení imunochemické diagnostiky ve FN Plzeň byla od dubna 2020 do současnosti 
vyšetřena hladina protilátek igg u více než 4000 osob.

lehlivě chráněni proti opakované infekci. 
Neexistuje žádný logický důvod, proč se 
nenechat očkovat.
A jak je to se zmíněnými hodnotami po očkování?
Od prvního očkování provedeného ve Fakult-
ní nemocnici Plzeň uplynuly necelé 4 měsíce. 
Po druhé dávce očkování dochází, podobně 
jako po infekci, k rychlému vzestupu hladiny 
protilátek s následným a postupným pokle-
sem. Z našich výsledků lze předpokládat, 
že protilátky budou spolehlivě chránit mini-
málně 12 měsíců. Poté se možná nevyhne-
me nutnému přeočkování.
Jak velkou skupinu lidí po očkování sledujete?
V roce 2021 bylo vyšetřeno 2000 osob po 
očkování proti covidu-19. Z dosavadních 
zkušeností se zdá, že není závislost tvorby 
protilátek na věku jednotlivce. Nižší tvorbu 
protilátek jsme prokázali u obézních lidí a sa-
mozřejmě u osob s poruchami imunity.
Znamená to, že i po očkování se protilátky ne-
musí prokázat?
Může se to výjimečně stát. Zaznamenali 
jsme to jen u několika osob. Ale i tak mo-

hou být chráněni, a  to buněčnou imuni-
tou, která je dlouhodobá. Ale na rozdíl od 
protilátek se hůře laboratorně prokazuje.
Jsou případy, kdy lidé onemocněli covidem-19 
i po očkování?
Infekci covid-19 jsme prokázali pozitivním 
PCR testem po druhé dávce očkování jak 
u několika zaměstnanců Fakultní nemoc-
nice, tak u několika klientů na sociálních 
pobytových lůžkách Fakultní nemocnice 
Plzeň. Všichni tito lidé měli nízké hladiny 
protilátek IgG a  lehký průběh onemoc- 
nění.
Klesla díky očkování ve Fakultní nemocnici  
Plzeň nemocnost?
Zaznamenali jsme řadu covid pozitivních 
zaměstnanců, v  řádech desítek, zejména 
v  kategorii zdravotnických pracovníků. Díky 
očkování však nemocnost zdravotníků vý-
razně klesla, zároveň se významně zvýšil 
stupeň jejich ochrany a  klesl počet zdra-
votníků v pracovní neschopnosti, cirka na 
jednu třetinu celkového objemu čerpaných 
pracovních neschopností.

tři tyPy PrOtilátEK
•  igA protilátky vznikají velmi časně po ná-

kaze ve sliznici dýchacích cest.
•   igM protilátky jsou prokazatelné v krvi, 

obvykle od třetího dne infekce. Maxima do-
sahují 8. až 12. dne po nákaze a do 30 dnů 
klesnou.

•   igg protilátky jsou také prokazatelné v  krvi 
a  objevují se 8 až 10 den. tyto protilátky 
v krvi dlouhodobě přetrvávají a  svědčí 
o tom, že osoba pravděpodobně prodělala 
covidovou infekci. Hladiny protilátek u 10 zaměstnanců FN Plzeň v závislosti na době, která uplynula  

od prvního očkování. Jak vyplývá z grafu průběh tvorby protilátek je u každé osoby jiný.
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Život ve Fakultní nemocnici Plzeň
V Nejlepší knize 
o miminku se podělila 
o své zkušenosti 
Jana Knězová

Běhalo a běhá se pro fakultní nemocnici
Do Běhu a procházky pro miminka do dlaně, kterou uspořádala 2. května nestátní nezisková 
organizace podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v Čes-
ké republice Nedoklubko se zapojila řada osobností. Mezi nimi i MUDr. Jiří Dort, Ph.D. (na 
snímku), primář Neonatologického oddělení. Právě i na toto oddělení poputuje výtěžek z akce, 
která  symbolicky oslavila den rodičů předčasně narozených dětí. Charitativního běhu a pro-
cházky se zúčastnilo 1148 běžců, celkem 4459 osob včetně miminek v kočárku. Cílem bylo 
nejen finančně podpořit neonatologická centra, ale i společně uběhnout a ujít alespoň 8500 
kilometrů. To se podařilo. Účastníci společně urazili 34 875 kilometrů, své startovné mohli 
věnovat konkrétní nemocnici. Nejvíce účastníků (87) běželo pro neonatologii FN Plzeň, v těs-
ném závěsu bylo Brno (71). Na procházku vyrazilo nejvíce rodin pro Brno (125) a pro pražské-
ho Apolináře (105). Rekordní výtěžek z charitativního běhu a procházky bude použit na pod-
půrné tiskoviny, pomůcky, dárky 
pro oddělení, ale také pro rodiče 
a  miminka. Do FN Plzeň poputují 
i finance, které se získají díky akci 
nazvané Poděkuj sportem, pořá-
dané katedrou tělesné výchovy 
a sportu Fakulty strojní Západo-
české univerzity v Plzni. Koná se od  
12. dubna do 12. května. Má roz-
hýbat studenty, zaměstnance i ab-
solventy univerzity. Zapojit se do ní 
mohou také zaměstnanci FN Plzeň. 
Sportovní výkony účastníků univer-
zita promění na peníze, které jako 
poděkování za mimořádné nasaze-
ní v péči o nemocné v době epide-
mie koronaviru předá FN Plzeň.

Sčítání lidu i ve FN Plzeň
I FN Plzeň se zapojila do sčítá-
ní lidu 2021, které se konalo od 
27. března až do 11. května. Lidé 
mohli data Českému statistické-
mu úřadu (ČSÚ) předat elektro-
nicky on-line nebo vyplnili kla-
sické papírové formuláře a právě 
v  této fázi pacientům pomáhali 
zaměstnanci Fakultní nemocnice 
v Plzni. 

COViD OVliVNil i SčítáNí
Sčítání bylo letos kvůli pandemii 
covidu zcela jiné než v minulosti. 
„Vzhledem k současnému vytíže-
ní nemocnic a k přijatým opatřením, která omezují kontakty na zcela nezbytné, rozhodlo 
vedení ČSÚ přehodnotit původně plánovaný průběh sčítání v nemocnicích. Změna spočí-
vala v tom, že byly zcela zrušeny pochůzky sčítacích komisařů na lůžkových odděleních, 
s výjimkou léčeben dlouhodobě nemocných a oddělení následné péče, která jsou součás-
tí nemocnic,“ vysvětluje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andrea Mašínová, 
Ph.D, DBA, LL.M. Pacienti ve vážném stavu se podle pokynů ČSÚ nesčítali s ohledem na 
respektování jejich závažného zdravotního stavu. Distribuce formulářů pro léčebny dlou-
hodobě nemocných a oddělení následné péče začala 24. dubna. 

Obchodní centrum Čestlice věnovalo 
FN Plzeň 6 kvalitních kávovarů včetně 
vynikající kávy a kávového servisu.

Knihu s radami pro rodiče, jak dobře zvlád-
nout pohybový vývoj dítěte od narození do 
jednoho roku, vydaly rehabilitační sestra na 
Neonatologickém oddělení FN Plzeň Jana 
Knězová a fyzioterapeutka Kateřina Juríková. 
„Jana Knězová je naše velmi zkušená a také 
velmi skromná rehabilitační sestra. V  knize 
najdou rodiče množství výborných doporu-
čení, co je pro jejich děťátko nejlepší. Napří-
klad jak je důležité je hýčkat v dlaních,“ říká 
primář oddělení MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
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Život ve Fakultní nemocnici Plzeň
Originální pohledy 
potěšily onkopacienty
Velikonoční pohledy s malovanými vzkazy od dětí z plzeňských škol potěšily pacienty 
s onkologickým onemocněním, kteří se léčí ve FN Plzeň na Dětské klinice a na On-
kologické a radioterapeutické klinice. Dostali je v rámci projektu „Dětský velikonoční 
pozdrav“, za kterým stojí Nadační fond Dobří lidé Česka. Originální pohlednice přinesly 
poselství: „Tak, jak se mezi námi šíří nemoci, se může šířit i naděje.“

Líc každého pohledu je složen z obrázků a povzbudivých vzkazů dětí z prvního stupně 
plzeňských základních škol, rub skrývá unikátní QR kód s odkazem na Pošťáckou pohád-
ku a prostor pro adresu a zprávu.

Nadační fond Dobří lidé Česka vznikl v březnu 2016, jeho posláním je materiální a finanční 
pomoc nemocným lidem a podpora nároku lidí na zdravý život. Zakladatelem je Tomáš Bursa, 
který po onkologické nemoci a uzdravení začal pomáhat lidem, kteří se dostali do stejné 
situace.

Bolest zad postihne 
až 80 procent lidí

O bolestech zad si v rámci Zdravého úte-
rý v  online poradně FN Plzeň povídala 
primářka Oddělení léčebné rehabilitace 
MUDr. Andrea Kunschová. Bolest zad bě-
hem života postihne až 80 % lidí, potížím 
přitom mohou předejít například správným 
cvičením nebo zdravou životosprávou. 
Bolesti mohou působit z mnoha různých 
příčin v oblasti krční, hrudní či bederní.

Zdravé úterý se zaměřilo 
na Parkinsonovu chorobu
Lékař Neurologické kliniky MUDr. Voj-
těch Mach radil online v rámci Zdravého 
úterý s Parkinsonovou chorobou, což je 
neurodegenerativní onemocnění centrál-
ní nervové soustavy, které přímo souvisí 
s úbytkem nervových buněk v části mozku. 
Tyto buňky za normálního stavu produkují 
dopamin, což je přenašeč, který zajišťuje 
přenos signálů mezi nervovými buňkami. 
Nedostatek dopaminu způsobuje, že paci-
ent postupně není schopen ovládat nebo 
kontrolovat svůj pohyb. Větší riziko výsky-
tu Parkinsonovy choroby se objevuje u lidí 
nad 50 let.

FN Plzeň je světová

Taneční výzvu Jerusalema challenge, kte-
rá roztančila celý svět, přijali i  zdravotníci 
FN Plzeň. 64 zdravotníků poctivě trénovalo 
po i před náročnými směnami, ve volném 
čase s  rodinami a  partnery, a  všichni do 
toho dali kus svého srdce. Děkujeme všem 
tanečníkům a  organizátorce celé akce 
paní doktorce Evě Boháčové (KARIM) za 
propagaci, krásné video již opustilo brány  
FN Plzeň a  je ke shlédnutí na FB a  insta-
gramu nemocnice.
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Zdravotníci dostali 
z lochotína kávovary
Vedení prvního plzeňského obvodu, společně se zaměstnanci úřadu,  
se rozhodlo poděkovat zdravotníkům FN Plzeň, kteří pečují o nemoc-
né s covidem, a předalo jim dva kávovary pro přípravu kávy. „Našim 
lékařům a sestřičkám vděčíme za to, že se zdravotnictví nezhroutilo. 
Věřím, si najdou chvilku, aby se mohli alespoň na chvíli zastavit, a zpří-
jemnit si tak službu šálkem dobré kávy,“ uvedla starostka městského 
obvodu Plzeň 1 Helena Řežábová. Dodala, že zdravotníkům patří velký 
dík i obdiv, jelikož zachraňují životy, a tím dodávají lidem tolik potřeb-
nou naději. Kávovary obdrželo Kardiochirurgické oddělení a 1. interní 
klinika. „Všech darů si velmi vážíme, dodávají nám sílu překonat toto 
nesmírně těžké období,“ uvedl ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimá-
nek, Ph.D.

Seznam dárců: Děkujeme...

Slovany podpořily 
akci Srdce pro sestry
Městský obvod Plzeň 2-Slovany ve spolupráci s 51. MŠ z Částkovy 
ulice podpořily akci Srdce pro sestry. Starosta Ing. Lumír Aschen- 
brenner, místostarostka Eva Trůková a ředitelka mateřinky Mgr. Blan-
ka Linhartová předali nemocnici celkem 860 dárkových balíčků, které 
financoval z části obvod a z části přímo jeho vedení. Děti z 51. MŠ 
vyrobily maketu nemocnice, strom života a srdíčka z moduritu. Ředi-
tel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. a náměstkyně pro ošetřo-
vatelskou péči Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LLM společně 
převzali také dva obrovské dorty ve tvaru srdce, které by se samo-
zřejmě hromadného předání 12. května nedočkaly, a tak si na nich 
pochutnaly sestřičky covidových pracovišť už nyní.

Philip Morris přispěl na boj proti pandemii
Společnost Philip Morris přispěla FN Plzeň finančními prostředky na pomoc v boji proti pandemii. Na nákup transportních ventilátorů 
věnovala 1,2 milionu korun a půl milionu korun na bezdotykový vstup (automatické dveře) pro budovu Onkologické a radioterapeutické 
kliniky.

AUTOBOND GROUP a. s. – ovocné džusy, ovoce, Bolt – 5 jízd zdarma v hodnotě 150 Kč pro 100 zdravotníků, Bošek Martin – finanční 
dar, Crosscafe original s. r. o. – pražená zrnková káva, Yuzu tea, zákusky, poukázky na kávu, Česká asociace sester a Generali Čes-
ká pojišťovna a. s. – dárkové poukazy Slevomat v hodnotě 2000 Kč, Česká spořitelna, a. s. – drogerie, damejidlo.cz s.r.o. – obědy, 
Doležalová Magda a Miklíková Jana – cukrovinky, sušenky, Eurosoftware, s. r. o. – trvanlivé potraviny, nápoje, drogerie, Grem s.r.o. 
 – ořechové krémy, HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o. – jogurty, Jana Kožnarová ve spolupráci s Fruitisimo, s.r.o. – drinky PURE 
POWER Fruitisimo, Kavárna Snílek – zákusky, Le Frenchie Café – zákusky, Lukáš Moučka - LUK-IN a Hana Neprašová – proteinové 
tyčinky, L'ORÉAL Česká republika s.r.o. – vzorky kosmetických výrobků, LUKRENA a.s. – jablka a mošty z nebílovských sadů, M&M 
reality nadační fond – nutriční pasty, McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. a UNILEVER ČR – zmrzlina Algida, Medtronic Cze-
chia s.r.o. – finanční dar, Michelle Care – dárkové poukazy na fyzioterapeutické služby, NAFIGO s.r.o. – nanoroušky N – mask, Nábytek 
KOŘAN s.r.o. – kosmetika, Novartis s.r.o. – respirátory FFP3, NUGATU.CZ – asijské potraviny, OC Čestlice s.r.o. – 6 kávovarů, zrnková 
káva, kávové šálky, Plzeňský kraj – velikonoční beránci, SUPTel a.s. – respirátory FFP3, ÚKLIDY.COM – limonády, sušenky, káva, čaj, 
Úřad městského obvodu Plzeň 1 a zaměstnanci – 2 kávovary, Vaprio.cz, s.r.o. – dárkové boxy s potravinami, Veronika Široká – trvan-
livé potraviny, nápoje, čaje, káva a řezaná květina, Visolajská Alice s přáteli – ovoce, zdravé sladkosti, ovocný mošt, květina, Zákaznické 
centrum ČEZ v Plzni – drogerie, 46. mateřská škola – sladké a slané pokrmy, výrobky dětí


