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Vážení přátelé, 
pro zvládnutí pandemie 
jsme vynaložili hodně 
úsilí, nikoho by nás před 
rokem nenapadlo, že jaro 
2021 bude ještě horší. 
Ano, máme za sebou 
další vlnu, mnohem sil-
nější a bolestnější. O to 
více jsem rád, že mohu 

podtrhnout 25. červen jako den, kdy jsme měli 
krásnou nulu, z FN byl propuštěn poslední pa-
cient s nákazou covid 19. Jsem realista a je 
mi jasné, že tato nula nebude dlouhotrvající, 
možná jen hodiny, přesto věřím, že případná 
další větší nákaza nás nezaskočí nepřiprave-
né. Celkem 4 500 zaměstnanců je naočková-
no a napomůže ke kolektivní imunitě, bez pár 
stovek jsou to všichni pracující ve FN.

V posledních týdnech se provoz pomalu 
vrátil do svých původních kolejí. Na chodbách 
všech ambulancí je ten známý ruch a i díky 
vysoké obložnosti můžeme konstatovat, že se 
pacienti s důvěrou vrací zpátky. Jsem velmi 
rád, že i ve ztížených podmínkách se podařilo 
otevřít dlouho očekávaný nový gastroprovoz 
v borském areálu. Je nám velkou odměnou 
spokojenost našich zaměstnanců a zároveň 
i veřejnosti, že jsme konečně na Borech mohli 
nabídnout pohodlné prostředí pro nákup  
či sdílenou chvilku s blízkým. 

Díky covidu jsme zjistili, jak velký potenciál se 
skrýval v budovách bývalé vojenské nemocnice. 

Očkovací centrum jsme vybudovali s minimál-
ními náklady, dosud jsme vyočkovali více než 
60 000 dávek vakcíny Comirnaty. Testovací 
centrum s velkou výpomocí studentů otestova-
lo desetitisíce občanů a jen díky lidskému úsilí 
a pracovitosti našich zaměstnanců jsme vše 
dokázali zvládnout.

A co je nového mimo covid? Podařilo se 
nám posunout myšlenku výstavby pavilonu 
chirurgických oborů o kus vpřed a v minulých 
týdnech již započaly projekční práce. Velkou 
událostí podzimu bude otevření nové budovy 
psychiatrické kliniky. Denně stavba dostává 
nové obrysy a právě dokončující práce a te-
rénní úpravy napovídají, že nová klinika nebu-
de jen komfortním místem pro nemocné a ná-
vštěvníky, ale také krásnou stavbou. Zapojili 
jsme se do řady projektů, díky kterým získáme 
velké množství finančních prostředků na re-
konstrukce našich provozů, obnovu a moder-
nizaci techniky či vybavení.

Přátelé, koncem června nám příroda dala 
jasně najevo svou převahu a na jižní Moravě 
mnohé rodiny připravila naprosto o všechno. 
Během pandemie nám veřejnost velmi pomá-
hala, materiálně i finančně, proto si dovoluji  
Vás požádat o pomoc postiženým rodinám. 
I jedna DMS zpráva může pomoci. Jsme ná-
rod, který se v okamžiku průšvihu spojí a po-
máháme si ze všech sil.

Přeji Vám krásné léto, plné pohody a rados-
ti, prožité ve zdraví.

Václav Šimánek, ředitel FN Plzeň 

Milí přátelé,
nastupuje letní obdo-
bí a články v novém 
čísle našeho časopi-
su s létem úzce sou-
visí. Jedním z nich je 
problematika kožních 
nádorů a nezapo-
mněli jsme na popu-
lární téma posled-

ních měsíců – vitamín D a vliv slunečních 
paprsků. Informace o významných projek-
tech představuje ředitel FN Plzeň Václav 
Šimánek a přednosta Kliniky zobrazovacích 
metod Jiří Ferda ukazuje stinnou stránku 
covidového období v reakci na zvyšující se 
počty nádorových onemocnění. Důležitým 
tématem jsou postcovidové poradny, jejichž 
provoz vznikl na základě poptávky v postco-
vidovém období pro pacienty s mnoha zdra-
votními komplikacemi.

Velký prostor jsme věnovali události, 
kterou očekávali všichni zaměstnanci bor-
ského areálu – otevření nové kuchyně. 
Moderní gastroprovoz nabízí tolik novinek, 
že nejlepší cestou je opravdu jej navštívit, 
posedět a ochutnat. A jelikož život ve FN byl 
v posledním období opravdu pestrý, rozšířili 
jsme prostor a tři strany přináší povzbudivé 
zprávy plné dobra.

Užijme si všichni zasloužený odpočinek 
a na shledanou v září.

Gabriela Levorová, tisková mluvčí FN 
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ODPOLEDNE PRO DĚTI: atrakce / workshopy / zábava
VEČER PRO DOSPĚLÉ: jídlo / pití / Hibaj / Replay / a další překvapení :-)

25. ZÁŘÍ 2021
DEPO2015

MEJDAN
ROKU

Akci pořádá FN Plzeň pro své zaměstnance jako poděkování za nasazení v době pandemie. 
Děkujeme za podporu všem partnerům akce.

pro fakultku



Vizualizace pavilonu chirurgických oborů
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Koncem června u nás nebyl pacient s covidem

Vizualizace pavilonu psychiatrie

Co nás ještě čeká v letošním roce 

Již započaly projekční práce nového pavi-
lonu chirurgických oborů, který by měl 
vzniknout naproti budově Gynekologicko
-porodnické kliniky. Je to dvoumiliardová 
strategická investice státu. Nemocnice má 
vysoutěženou projekční kancelář a čeká na 
stavební povolení. 

Otevře se nová budova Psychiatrické kli-
niky v lochotínském areálu. Nemocnice ho 
buduje pomocí evropských fondů.  Stavba si 
vyžádala  440 milionů korun včetně DPH. 

Začne se stavět takzvaný Obláček nad 
Plzní. Je to projekt Nadace pro transplantace 
kostní dřeně a nemocnice poskytuje plochu 

na budově, kde je Hematologicko-onkologic-
ké oddělení. Projektu se ujala architektka Eva 
Jiřičná, která je známá po celém světě. Záro-
veň je to poděkování bývalému, bohužel ze-
snulému, primáři hematoonkologie Vladimíru 
Kozovi, který spolu se svým týmem založil 
registr dárců kostní dřeně. 

Vizualizace „Obláčku nad Plzní“

V minulém čísle ča- 
sopisu jste zmiňo- 
val, že chystáte po-
dat žádosti do In-
vestičního fondu EU 
REACT, který slouží 
k vybavení a rekon-
strukci nemocnic. 
Povedlo se?
FN Plzeň v  rámci 

programu REACT-EU připravovala projek-
ty ve třech výzvách. Podle seznamu, který 
byl uveřejněn na stránkách ministerstva pro 
místní rozvoj, jsou dva ze tří našich projek-
tů podle pořadí podání v  tzv. alokaci, třetí 
je tzv. pod čarou. Projekty však budou dále 
předmětem posuzování splnění podmínek 
kritérií přijatelnosti. Věříme, že se výsledek 
dozvíme co nejdříve. Všechny výzvy se týkají 
provozů, které byly výrazně postižené pan-
demií a finance vložené do těchto odborností  
napomůžou rozvoji oblastí,  které mohou být 
epidemií různého typu  ovlivněné i v budouc-
nosti. Jejich připravenost a posílení je pro 
zdraví občanů a bezpečný provoz našeho 
zdravotnictví zcela zásadní.
Čeho se týkaly?
V rámci 98. výzvy rekonstrukce metabolické 
JIP (73 mil. Kč), obnovy zobrazovací techni-
ky (355 mil.) a  obnova vybavení operačních 
sálů (69 mil.). V rámci 99. výzvy jsme žádali 

na podporu znevýhodněných skupin obyva-
tel, vybrali jsme onkologickou a  následnou 
péči. Připravili jsme projekty na obnovu on-
kologické techniky (250 mil.) a rozsáhlou re-
konstrukci Léčebny dlouhodobě nemocných 
(65 mil.) A v rámci 100. výzvy žádáme na pro-
voz laboratoří a  infekční obory. Plánujeme 
projekt na obnovu a modernizaci laboratorní 
techniky (105 mil.) a obnovu vybavení Klini-
ky infekčních nemocí a cestovní medicíny 
(25 mil.).
Dotace z EU pomohly rozjet i projekt kybernetické 
bezpečnosti. Proč jste se do něj pustili a lze srovnat 
nároky na kybernetickou bezpečnost nyní a  před 
pěti lety?
Obecně lze říci, že vývoj technologií jde 
v posledních letech mílovými kroky kupředu. 
V  oblasti zdravotnictví je situace obdobná, 
a bezpečnost není stále standardem při vý-
voji nových zdravotnickým zařízení, systémů. 
Množství a  intenzita útoků v kybernetickém 
prostoru se zvyšuje mimo jiné i  s  ohledem 
na globální dostupnost internetu. Na posled-
ních útocích na zdravotnická zařízení jsme 
si ověřili, že oblast bezpečnosti informací je 
klíčová pro zajištění poskytování zdravotnic-
ké péče pro pacienty. Ve FN Plzeň jsme si 
této situace už dlouho vědomi. Bezpečnost 
informací vnímáme celistvě a proto se sna-
žíme nová pravidla, procesy a bezpečnostní 
opatření vhodně začlenit do již fungují chodu 

nemocnice. Už nyní poptáváme množství 
organizačních a technických opatření, které 
nám pomůžou posunout bezpečnost infor-
mací o další stupeň výše. Jedná se o projekt, 
který je spolufinancován z dotačního projek-
tu IROP 10 a státního rozpočtu. 
Nedávno byli v nemocnici auditoři a zkoumali ne-
mocnici ze všech stran. Jak jste dopadli?
Celkové hodnocení auditu kvality je velmi 
pozitivní, upozornili nás jen na pár drobností. 
Auditoři byli nadšeni atmosférou v nemocnici, 
mluvili o tom, že ve FN Plzeň panuje úžasná 
nálada a vše funguje tak, jak má. Zaměstnan-
ci, navzdory pandemickým měsícům, jsou 
pozitivní a  pyšní na to, jak jsme vše zvládli 
jako celek.
Vraťme se ještě krátce ke covidu. Obáváte se další 
vlny?
Obávat se je lidské a  donutí nás to být ve 
střehu. Jarní vlna 2020 byla zcela jiná než ta 
podzimní, která zlehka přešla do jarní 2021. 
Malá rekapitulace čísel: První hospitalizovaný 
pacient s covid-19 ve FN byl 1. března 2020 
a za tento rok jsme jich hospitalizovali 1460. 
Za první pololetí 2021 to již bylo 2128 nemoc-
ných a pozitivní zprávou je, že 25. června jsme 
zdolali první nulu. V tento den jsme neměli ani 
jednoho pacienta a ten pocit úlevy je nepopsa-
telný. Je mi jasné, že za týden či měsíc budou 
čísla jiná, přesto jsem optimista a věřím, že dal-
ší období, ať je jakékoli, zvládneme. Musíme.

FN Plzeň nedávno otevřela nový stravovací provoz, brzy skončí stavba nové Psychiatrické 
kliniky a začíná nástavba na pavilonu B takzvaný Obláček nad Plzní. O dalších projektech, 
které nemocnici ještě letos čekají, hovoří ředitel nemocnice MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.



4  FAKULtNí NeMocNIce

Co se psalo o Gynekologicko- 
-porodnické klinice kdysi  
a jak je to v současnosti
O stavbě nového pavilonu Gynekologicko-porodnické kliniky včetně Neonatologického oddělení na Lochotíně 
se psalo v prvním elektronickém čísle časopisu Fakultní nemocnice v roce 2006 pod titulkem Nová porodnice 
vyrůstá na Lochotíně. 

Klinika tehdy sídlila od roku 1945 už v nevy-
hovujících prostorách bývalé školy na Slova-
nech v několikakilometrovém odloučení od 
pracovišť na Borech i na Lochotíně, což  v té 
době výrazně komplikovalo práci zdravot-
níků. „Specialisté z  jiných oborů, například 
anestézie a resuscitace, cévní chirurgie, na 
kliniku dojíždějí a v dopravní špičce to trvá 
i  45 minut, což může například při vážné 

KDysI: Nevyhovující 
prostory a zbytečné stresy

NOVá RUBRIKA - PsALI JsME PřED 15 LETy

»  Klinika sídlila od roku 1945 
v nevyhovujících prostorách 
bývalé školy na slovanech. 

Bývalá porodnice na Slovanech

onkologické operaci znamenat skutečný 
problém. Další stresové a zbytečně zatě-
žující situace vznikají při převozu nedonoše-
ných a extrémně nezralých novorozenců na 
jednotku intenzivní a resuscitační péče Neo-
natologického oddělení péče v borské části 
nemocnice,“ píše se v prvním čísle časopisu. 
O  vybudování nové kliniky fakultní nemoc-
nice usilovala desítky let. První konkrétní 
projekty vznikaly od 70. let minulého století. 
Terénní práce se rozjely v srpnu roku 2005. 
Projekt počítal se 132 lůžky pro Gyne-
kologicko-porodnickou kliniku a  dalšími  
85 pro Neonatologické oddělení. Dokončení 

se plánovalo na květen 2007. „Jsem šťastný, 
že naše pacientky i právě narozené děti ko-
nečně získají důstojné prostředí na evropské 
úrovni a  my nesrovnatelně lepší podmínky 
pro práci. To zcela zásadně změní úroveň 
porodnictví v celém regionu,“ řekl tehdy do-
cent MUDr. Zdeněk Rokyta, CsC., přednos-
ta Gynekologicko-porodnické kliniky.
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A  jeho slova potvrzuje i současný přednos-
ta kliniky MUDr. Zdeněk Novotný, CsC. „Byl 
a je to neskutečný posun. Když jsme končili 
na Slovanech, označil bych stav budovy za 
havarijní. Nebylo dne, aby někde něco ne-
prasklo. Stavebně a prostorově byla už zcela 
nevyhovující. Ale přístrojově jsme byli na sluš-
né úrovni a odborníky jsme měli špičkové už 
tehdy. V současnosti mi připadá neskutečné, 
že jsme kdysi na slovanské klinice neměli ve 
službě anesteziologa. A pokud jsme ho potře-
bovali, musel přijet z borské části nemocnice 
sanitkou. Někdy si říkám, že to byl hazard, ale 
kdysi to tak bylo a my si ani neuměli před-
stavit, že by to šlo i jinak,“ vzpomíná na doby 
minulé nynější přednosta kliniky. Dodává, že 
vybudováním nového pavilonu klinika získa-
la špičkové zázemí srovnatelné s nejlepšími 
pracovišti v Evropě. Klinika se stala onkogy-
nekologickým centrem, kde se koncentrují 
onkogynekologicky nemocné z celého regio-

NOVá RUBRIKA - PsALI JsME PřED 15 LETy

NyNí: Komfort, jaký 
nemá v tuzemsku obdoby

nu. Prohlubuje se specializace, je též centrem 
pro urogynekologii, doškolovacím centrem 
pro laparoskopii, součástí je IVF centrum. 
Nová stavba je maximálně přizpůsobena po-
žadavkům moderní medicíny a  nárokům na 
pohodlí pacientek i  jejich právě narozených 
dětí. Standardně nabízí takový komfort, jaký 
nemá v tuzemsku obdoby. Umístění v areá-
lu FN dále zajišťuje bezprostřední návaznost 

na další medicinské obory. Klinika patří co 
do počtu lůžek, zaměření, rozsahu činnos-
ti a mezioborové spolupráce mezi největší 
pracoviště svého druhu v  České republice. 
Má 133 lůžek a rozsáhlý ambulantní trakt. Je 
jedním z 12 perinatologických center v  ČR. 
A přestože je klinika relativně nová, v letošním 
roce by se mohla dočkat nové fasády, aby 
byla v ještě větším lesku.

Jeden z nejsilnějších životních zážitků potkal 
nedávno moderátorku Evropy 2 Zorku He-
jdovou a  jejího manžela Míru. Před zhruba 
třemi měsíci na Gynekologicko porodnické 
klinice ve Fakultní nemocnici v Plzni poro-
dila za podpory a pomoci manžele syna Ni-
kolase. Říká, že ji vlastně nenapadla ani na 
vteřinu jiná varianta, než rodit na zmíněné 
klinice. „Kromě toho, že právě tady v Plzni 
máme špičkovou Gynekologicko-porodnic-
kou kliniku, tak tady pracuje moje maminka 
i teta. Zatímco maminka Miroslava Kepková 
je zdravotní sestra na oddělení neurologie, 
teta MUDr. Monika Kepková je vedou-
cí lékařka přímo na JIP neonatologického 
oddělení a tak na závěr mého porodu byla 
dokonce přítomna přímo na sále a  právě 
ona Nikoláska vyšetřila ihned po narození. 
Byla jsem v  nejlepších rukou. Tím myslím 
i skvělého MUDr. Vladimíra Korečka a po-
rodní asistentku Lucii Michalíkovou, kteří mě 
celým porodem báječně provedli a díky nim 
na něj vzpomínám s úsměvem na tváři, byť 
to samozřejmě náročné bylo,“ zdůrazňuje 
Zorka Hejdová. Dodává, že spokojeni stejně 

tak byli i na oddělení šestinedělí. „Sestřič-
ky se o nás úžasně staraly a všechno mě 
naučily. Díky nim jsem tak domů odchá-
zela s nově nabytým sebevědomím, že se 
o malého dokážu krásně sama postarat,“ 
usmívá se maminka, které se stejně jako 
jejímu chlapečkovi daří čím dál tím lépe. 
„Každý den sleduju, jak roste a  vyvíjí se 
a jeho smích od ucha k uchu, kterým nás 
čím dál víc a častěji obdarovává, mě hřeje 
u srdce, jako nic na světě!“ uzavírá Zorka 
Hejdová. 

Ani vteřinu jsem neuvažovala o tom, 
že bych rodila jinde, říká Zorka Hejdová

Maminka 
Zorky Hejdové

Teta 
Zorky Hejdové Šťastná rodina
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Přibývá nádorových onemocnění  
v oblasti dutiny ústní a hltanu

V  médiích často 
slyšíme, že lékaři  
varují před zane- 
dbáním časné dia-
gnostiky nádoro- 
vých onemocnění. 
Na klinice zobrazo- 
vacích metod pro-
vádíte screeningo- 

vá vyšetření prsů, chodily ženy na mamografic-
ká vyšetření méně než v minulých létech?
Ano, opravdu jsme zaznamenali pokles vy-
šetření prsů screeningovou mamografií, ve 
srovnání s rokem 2019 přišlo v roce 2020 na 
naše pracoviště ke screeningu o  2700 žen 
méně, to je skoro o 25% méně, znamená to, 
že každá čtvrtá žena screeningové vyšetření 
vynechala. Ale zdá se, že se letos ženy snaží 
deficit dohnat, za prvních pět měsíců jsme 
provedli o 1300 vyšetření více, takže možná 
se výzvy lékařů mezi našimi klientkami uja-
ly. Věřím, že další ženy, které s  vyšetřením 
váhají nebo váhaly, k  nám na preventivní 
vyšetření přijdou. Naše mamocentrum je 
na ně připraveno vyšetření provádět bez- 
pečně.
Zaznamenali jste v době po další vlně covid-19 
nějaké změny v nálezech u nemocných žen, které 
přicházejí s nově objevenými nádory?
V  současné době jsme provedli více cí-
lených konzultací před zahájením léčby 
onemocnění prsů, a  to až o  třetinu. Zdá 
se, že je nyní vyšší záchyt nálezů v prsu. 
Co se týče ale pokročilosti zachycených 
onemocnění, budeme si muset počkat na 
detailnější analýzu, protože nádory prsů 
jsou velice nesourodá skupina onemoc-
nění, u  nichž je klasifikace pokročilosti 
poměrně složitá. Stále se setkáváme s po-
kročilými nádory, které ženy podcenily, 
proto je třeba pořád apelovat na preven-
tivní vyšetření mamografem, ale také na 
pravidelné systematické samovyšetřování  
prsů.
setkáváte se také s výskytem nádorů prsu i u mlad-
ších žen? Domníváte se, že by screeningová mamo-
grafická vyšetření měly podstupovat i mladší ženy?
To, že se karcinom, tedy zhoubný nádor 
prsu, vyskytuje nyní častěji i  u  mladších 
žen, je fakt. Jedná se často o  geneticky 
podmíněné nádorové procesy, kdy nej-

Více než rok epidemie covidu-19, karantén a izolací odrazoval lidi od preventivních 
prohlídek. I kvůli tomu teď přicházejí do ordinací s nádory v pokročilejším stadiu. O situaci 
hovořil přednosta Kliniky zobrazovacích metod prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

častěji je u těchto žen ale objeven nádor va-
ječníku. Ženy s takzvanými BRCA 1 a BRCA 
2 mutacemi evidují kolegové gynekologové 
a  pro ně máme na Klinice zobrazovacích 
metod připraven program sledování prsů 
pomocí magnetické rezonance. U mladších 
žen, u kterých je ještě prsní žláza pod hor-
monálním ovlivněním, není mamografické 
vyšetření dostatečně citlivé, aby byl nádor 
radiologem objeven. Opět musím připo-
menout již jednou zmíněné samovyšetřo-
vání a dále také zdůraznit roli takzvané ro-
dinné anamnézy. Ženy, v jejichž rodinách 
se častěji vyskytovaly nádory prsu nebo 
vaječníku by měly být v  prevenci aktiv- 
nější.
Odborníci varují, že nás možná čeká po covidu další 
epidemie, tentokrát nádorových onemocnění obec-
ně, máte nějaké signály z vašeho pracoviště, že jsou 
tyto obavy na místě?
V  posledních létech dochází k  prudkému 
nárůstu nádorových onemocnění v oblasti 
dutiny ústní a hltanu, často jsou spojená s in-
fekcí HPV virem (pozn. takzvaný human pa-
pilloma virus se podílí na vzniku nádorových 
onemocnění také v oblasti děložního čípku, 
ale i  jiných tkání). Letos máme mimořádné 

množství pokročilých nádorů s metastázami 
právě v této oblasti.

Už dlouhodobě se setkáváme s  velkým 
počtem nádorových onemocnění plic. Mu-
sím říci, že nyní se objevují nádorová one-
mocnění velice pokročilá, častěji se setká-
váme s  mnohočetnými metastázami nebo 
objemnými nádory. Muži i ženy zřejmě pod-
ceňovali příznaky, které jsou často podobné 
respirační infekci. I  zde by preventivní vy-
šetření mohla přinést časnější záchyt vyléči-
telných stadií rakoviny plic. Sami se k tomu 
snažíme přispět - naše klinika se v rámci pra-
covní skupiny odborných společností a také 
Ministerstva zdravotnictví podílí na přípravě 
programu časného záchytu rakoviny plic.
Jaký by tento program měl být, jaká vyšetření  
se budou provádět?
V rizikových skupinách kuřáků, kteří se chtějí 
polepšit a přestat s kouřením, bude provádě-
no vyšetření pomocí výpočetní tomografie, 
tedy populárního CT neboli cétéčka. Radio-
logové budou sledovat podobně jako u ma-
mografie výskyt abnormálních útvarů v plicní 
tkáni, ve spolupráci s  plicními lékaři nebo 
praktickými lékaři se tak pokusíme snížit po-
čet pokročilých nádorů v české populaci.

PET/CT s nádorovým onemocněním krční mandle a metastázami v uzlinách
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Poznejte je zblízka
Zástupce přednosty a primář stomatologické kliniky MUDr. Daniel Hrušák, PhD., absolvent plzeňské medicíny, 
je profesně celý život spjatý s Fakultní nemocnicí v Plzni. Zastával také v letech 2012 až 2014 pozici prezidenta 
Evropské asociace pro kraniomaxilofaciální chirurgii (EACMFs). A organizoval tak i prestižní akci celosvětového 
významu - 22. kongres Evropské asociace pro kraniomaxilofaciální chirurgii.  Začínal ale na ortopedii, ze které 
má také atestaci. 

Jak jste se jako ortoped ocitl na stomatologické 
klinice?
Hned po absolutoriu lékařské fakulty a po 
vojně jsem v roce 1988 nastoupil na orto-
pedii. Působil jsem tam po první ortope-
dické atestaci až do roku 1994. Tehdy se 
stomatologická klinika lidově řečeno ocitla 
ve srabu, hodně doktorů tehdy uteklo do 
privátních praxí a  klinika potřebovala lé-
kaře pro čelistní chirurgii, tak jsem se roz-
hodl, že změním obor a  nikdy jsem toho 
nelitoval. Samozřejmě jsem si musel dopl-
nit vzdělání včetně stomatologických stát-
nic a atestace z ústní, čelistní a obličejové 
chirurgie. No a pak jsem si dodělal i další 
drobnosti jako je další doktorát Ph.D. Také 
jsem byl v  letech 2012-2014 prezidentem 
evropské odborné společnosti EACMFS, 
pro kterou jsme pořadali kongres v Praze.
Šel jste ve šlépějích rodičů?
Ne, maminka byla učitelka a  pocházela 
z Českolipska. Tatínek byl z Moravy a jako 
syn kulaka musel daleko od rodného kraje. 
Tak šel do plzeňské Škodovky, díky tomu 
si vylepšil kádrový profil a mohl jít na vy-
sokou školu. Vystudoval v Plzni na VŠSE 
tehdy začínající obor kybernetika a poznal 
tady mamku, která tu pracovala na umís-
těnku jako učitelka. 
A co Vaše děti? Potatily se?
Mám jednu dceru, která je stomatoložka  
a  nedávno se vdala, taky za zubaře. Jsem 
rád, že mám konečně chlapa v  rodině, se 
kterým sdílíme některé společné záliby. To, 
že jsme zubařská rodina, je hlavně zásluhou 
manželky, se kterou jsme se poznali za studií 
a jsme spolu již 40 let. Vždy chtěla být stoma-
toložkou a uměla nás správně nasměrovat.
Zmínil jste výrobu klobás a vaření piva. Máte ještě 
nějaké podobné hobby?
Mám rád přírodu a v mládí jsem rád praco-
val u dědy v zemědělství, takže umím zasít, 
sklidit a  úrodu zpracovat, stejně jako za-
opatřit zvířata, ale také všechny produkty 
zužitkovat na finální výrobky. Třeba taková
tradiční zabijačka je bezezbytkový proces 
vymazlený našimi předky. Určitě bych se 
dovedl postarat o  vyživu rodiny vlastními 
silami, kdyby to bylo třeba. Mám k příro-
dě velkou úctu, stejně jako k lidem, kteří si 
přírodní procesy osvojili a umí je používat. 
K další zálibě mne přivedl tchán, který byl 
velký myslivec.

Bleskový rozhovor
(co preferujete)

moře/hory - obojí

pivo/víno - dobré víno a dobré pivo  

si se zetěm uvaříme sami

léto/zima - jaro, léto, podzim i zima

kino/divadlo - setkání s přáteli

maso/dort - maso a klobásy hlavně  

ze své zabijačky a zvěřinu

Kde máte revír a jaká je největší trofej?
Můj revír je na Šumavě a v Českém lese. 
Ale co se týče trofejí, v  tomhle už práci 
udělal můj tchán. Já se spíš věnuji hlavně 
myslivosti než vysloveně trofejnímu lovu. 
A zálib mám ještě spoustu.
Jakých?
Baví mě práce se dřevem, kovem, zahrad-
ničení. Od táty jsem získal řemeslnou zruč-
nost, která se moc hodila, když jsme stavěli 
svépomocí dům. Vyzkoušel jsem si přitom 
snad všechna řemesla a profese. A od táty 
mám i analytické myšlení, které jsem u něho 
nesnášel a teď pozoruji, že stejně jako on ne-
mám rád nepřesné vyjadřování. Ani technika 
mi není cizí, když auta ještě měla motory bez 
počítačů, uměl jsem je opravit. Programoval 
jsem počítače v době, kdy ony ještě dělaly, 

co jsme chtěli my. Dnes mám pocit, že musí-
me dělat to, co chtějí počítače. Přes veškerý 
technický pokrok bychom neměli zapomínat, 
odkud jsme vyšli. Lidstvo chce kolonizovat 
Mars, ale není schopno zajistit třeba dost jíd-
la pro lidi v Africe a naučit je využívat zdrojů 
vlastní země
A co sport?
Sice nejsem sportovní typ, ale rekreačně 
dělám přístrojové potápění, občas si za-
hraji golf a  stále zvládám i  lyžování. Ale 
obrovským koníčkem je pro mě cestování 
a s tím spojené poznávání lidí.
Co jste všechno procestoval?
K  uzavření kruhu cesty kolem světa nám 
s manželkou chybí úsek mezi Austrálií a Ve-
likonočním ostrovem. RapaNui je strašně 
inspirující místo. Ostrov uprostřed oceánu 
vzdálený pět tisíc kilometrů od nejbližší 
pevniny. Je fascinující uvažovat o tom, jak 
se tam lidé dostali, proč tam zůstali, žili 
tam vlastní kulturou a náhle jejich civilizace 
zanikla. Proč? Tvaří v  tvář sochám MOAI 
Vás napadá analogie s  problémy našeho 
světa. A s cestováním se pojí i  fotografo-
vání, takže moje další záliba.
Co fotíte?
Všechno, co za to stojí. Fotím od gymplu, 
Začínal jsem klasickou chemickou fotogra-
fií, dnes fotím hlavně digitálně. V  archivu 
mám několik desítek tisíc fotografií.
Už jste udělal výstavu?
Nevystavuji, ale třeba na to jednou bude 
čas.
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Multisystémový zánětlivý syndrom 
potrápil i dvanáctiměsíční holčičku

Kdy jste se s takovým případem setkali?
Jeden z prvních diagnostikovaných MIS-C 
syndromů na naší klinice byl případ 12měsíč-
ní dívky. Bylo tomu na začátku prosince 2020. 
Diagnostika byla obtížná z důvodu neznalosti 
a doposud nízké publikovanosti diagnozy.
V čem byl ojedinělý?
MIS-C může postihovat celou pediatrickou 
populaci, nicméně nejvíce postižených je ve 
věkové skupině 4 až 15 let, medián je 8 let. 
Na Dětské klinice FN a LF UK Plzeň jsme za-
znamenali do konce května 2021, po vrcholu 
druhé vlny pandemie, 25 případů MIS-C se 
širokým spektrem klinických projevů a stup-
něm závažnosti. Výše uvedená dívka zůstává 
doposud nejmladší pacientkou Dětské kliniky 
s touto diagnózou.
Jaký byl průběh nemoci?
Pacientka byla dříve pozitivně testována na 
SARS-CoV-19 při velmi lehkém klinickém 
průběhu. 16. den po pozitivním PCR testu 
došlo k rozvoji febrilních teplot, až hyperpy-
rexie. 21. den byla pro trvající febrilní teplo-
ty, nově vzniklou nehnisavou konjunktiviti-
du a výsev makulozního exantému na trupu 
a dolních končetinách přijata na naši klini-
ku. Jednalo se o 12měsíční dosud zdravou 
dívku s nerizikovou anamnézou.
Jak dlouho léčení trvalo?
V rámci stanovení diagnozy je nutné splnit kri-
téria určená WHO, tedy febrilie, konjunktivitis, 
exantém, hypotenze až šok, kardiální posti-
žení, elevace zánětlivých parametrů, koa-
gulopatie, vyloučení infekční etiologie, ... Po 
stanovení diagnozy je zahájena léčba intrave-
nozními imunoglobuliny. Při těžkém průběhu 
nebo při neklesajících parametrech zánětu či 
stacionárním klinickém nálezu je léčba do-

plněna intravenozními kortikosteroidy. Po 
zlepšení stavu jsou kortikosteroidy podá-
vané perorálně s postupným vysazováním 
během 2 až 3 týdnů po odeznění klinických 
projevů a normalizaci zánětlivých paramet-
rů. Obvyklá doba hospitalizace u pacientů 
s MIS-C je 8 dnů. Zmiňovaná dívka byla hos-
pitalizována celkem 10 dnů.
Co všechno musela podstoupit?
Dívka byla přijata na JIRP Dětské kliniky, kde 
byla echokardiografickým vyšetřením zjištěna 
dilatace koronárních arterií. Vzhledem k  na-
plnění diagnostických kritérií MIS-C byla za-
hájena terapie antibiotiky, intavenózními imu-
noglobuliny, kortikosteroidy a  antiagregační 
terapie. Postupně došlo k  normalizaci labo-
ratorních hodnot a  regresi kožního a očního 
nálezu. Naše zkušenosti ukazují, jak důležitý 

je intenzivní monitoring pacienta pro rychle se 
měnící klinický stav, parametry krevního obě-
hu s  nutnou oběhovou podporou a  možné 
akutní zhoršení stavu. Při podezření na MIS-C 
je důležitá hospitalizace na pracovišti, kde je 
k dispozici jednotka intenzivní a resuscitační 
péče a je dostupný dětský kardiolog.
Máte informace, jak je na tom pacientka v součas-
nosti?
31. den byl při kontrolním vyšetření echokar-
diografický nález již bez dilatace koronárních 
arterií. Po třech měsících byla vysazena antia-
gregační terapie. Dívka po propuštění zůstává 
nadále v péči dětského kardiologa. Dlouhodo-
bá prognóza stran MIS-C, kardiovaskulárního 
systému a zejména kvality života je vzhledem 
k nedostatkům vědeckých informací zatím ne-
známá a bude vyžadovat další studium.

s novým a zatím neobvyklým onemocněním se setkali lékaři Dětské kliniky. 
„V rámci celosvětově probíhající pandemie covid-19 jsou k dispozici stále nové
informace o průběhu onemocnění ve všech věkových kategoriích. V dětské populaci jsou 
nově popisovány pozdní komplikace označované jako MIs-C (multisystémový zánětlivý 
syndrom u dětí a mladistvých) nebo také PIMs-Ts (pediatric inflammatory multisystem 
syndrome temporally associated with sARs-CoV-19). V dětském věku je v akutní fázi 
onemocnění při expozici koronaviru sARs-CoV2 nejčastěji průběh asymptomatický. 
Při symptomatickém průběhu patří mezi nejčastější příznaky kašel, horečka nebo 
gastrointestinální obtíže (průjem, zvracení). MIs-C je akutně probíhající onemocnění, 
které následuje 2-6 týdnů po prodělané expozici koronaviru sARs-CoV2,“ 
říká MUDr. Jan Forejt z Dětské kliniky.

NEOBVyKLá A ZAJíMAVá ONEMOCNěNí
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Hnutí Na vlastních nohou Stonožka, kte-
ré založila jako dobrovolné sdružení dětí 
z  mateřských a  základních škol v  České 
republice, na Slovensku a v Norsku Češka 

Běla Gran Jensen, dlouhodobě a  úspěš-
ně spolupracuje s  FN Plzeň. Podílelo se 
mimo jiné na výzkumu Crohnovy choroby 
a  pomáhalo malým pacientům s  tímto zá-

Nemocné děti malovaly 
trička pro své vrstevníky 
v sirotčinci v Mali

Vážená paní Jensen,
dovolte nám zaslat velké poděkování za dar, který 
Vaše stonožkové hnutí věnovalo našim malým pa-
cientům. Rehabilitační lůžko pro cvičení tzv. Voj-
tovy metody je velkým přínosem nejen pro naše 
nejmenší pacienty, ale i pro fyzioterapeuty a rodi-
če. Je také velkým pomocníkem v dlouhé cestě, 
kterou děti často nastupují, snažíce se ze všech sil.
Velmi si Vaší dobročinnosti vážíme a věříme, že se 
v příštím roce naskytne příležitost, kdy Vám reha-
bilitační lůžko osobně představíme.

Mějte se hezky a prosíme o vyřízení velkého po-
děkování všem osobám, které se podílely na finan-
cování tohoto daru.

Přejeme pevné zdraví

MUDr. Jitka Rokytová, MHA 
zástupkyně přednosty Neurologické kliniky

Mgr. Lucie Posseltová – vrchní sestra 
Neurologické kliniky

keřným onemocněním zažívacího traktu, 
které má dlouhodobý průběh a  nelze je 
léky ani chirurgicky vyléčit. Zasloužilo se 
také o  pořízení speciálního Vojtova stolu, 
který pomáhá malým pacientům s  léčením 
dětské mozkové obrny a  využívá jej Neu-
rologická klinika FN Plzeň. A nemocné děti 
z  fakultní nemocnice se zapojily do práce 
pro Stonožkové hnutí také. Pacienti Dětské 
kliniky, ke kterým se přidaly děti z Psychiat- 
rické kliniky, malovaly trička se vzkazy  
z České republiky. „Jejich krásná a originální 
díla poputují do sirotčince v Bamaku, tedy 
do hlavního města afrického Mali. Doručí je 
tam osobně zástupci české armády. Udě-
lají to jako vždy ve svém volném čase bez 
nároku na odměnu. Zaslouží si za to obrov-
ské díky. Spolupráce s armádou je pro nás 
nesmírně důležitá,“ zdůrazňuje zakladatel-
ka a  prezidentka hnutí Běla Gran Jensen.  
Armáda ČR s  hnutím spolupracuje už od 
roku 2000. „Je to přes dvacet let, kdy jsme 
začali spolupracovat s  armádou. Vzpomí-
nám na rok 2000, kdy jsme společně předali 
sanitní vozy během mise v bývalé Jugoslávii, 
jeden z místních obyvatel se mi tehdy roz-
plakal v náručí,“ dodává paní Jensen.
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Nový stravovací provoz 
nabízí vysokou gastronomii

Masíčka připravovaná metodou sous-vide, 
pokrmy ze sezónního ovoce nebo zeleniny, 
spoustu čerstvých zeleninových salátů, ale 
i  klasiku a  množství dalších dobrot nabízí 
svým strávníkům nový moderní stravovací 
provoz v borském areálu Fakultní nemocni-
ce Plzeň. Oficiálně zahájil provoz 14. června 
a zajišťuje celodenní stravování pro zaměst-
nance i pacienty. V jídelně se najednou může 
najíst zhruba 140 strávníků. „Nové techno-
logické vybavení stravovacího provozu FN 
Bory patří k nejlepším na jihozápadě Čech. 
Kuchyně je vybavena konvektomaty, sklop-
nými kotli a  tlakovými multifunkčními pán-
vemi. Samozřejmostí je napojení zařízení na 
kontrolní systém sledování kvality a možnost 
dálkového přenosu dat při pomalé přípravě 
pokrmů v  konvektomatech,“ vyjmenovává 
technicko-provozní náměstek FN Plzeň Bc. 
Milan Topinka, MBA. Vedoucí stravovací-
ho provozu JUDr. Jan Svoboda dodává, že 
součástí přípravy jídel jsou i oddělené spe-
ciální místnosti, jako například na čištění ze-
leniny, přípravu masa, přípravu speciálních 
diet a místnost pro přípravu studených pokr-
mů, snídaní a večeří.

sTOVKy JíDEL DENNě VČETNě 
CIZOKRAJNýCH sPECIALIT 
Zkušení kuchaři denně uvaří zhruba 1500 
obědů pro zaměstnance i pacienty, až 800 ve- 
čeří a stejný počet snídaní. „Záleží na tom, ko-
lik lidí se zrovna v nemocnici léčí,“ říká vedou-
cí stravovacího provozu JUDr. Jan Svoboda, 
kterému se podařilo získat do týmu špičkové 
profesionály. Patří mezi ně například šéfku-
chař František Eger, který dohlíží na to, aby 
zaměstnanci i pacienti dostali to nejlepší. Dal-

ší profesionál je  zástupce vedoucího odboru 
Roman Brušák, bývalý zkušený šéfkuchař 
s velkou praxí v gastronomii, který je i vedou-
cím borského stravovacího provozu. Perso-
nál nemocnice má v pracovní dny na výběr ze 
dvou polévek, čtyř druhů jídel a také zelenino-
vý talíř. V nabídce jsou speciální gastro týdny, 
jedním z  posledních byl týden chřestový či 
jahodový. Nabídka se bude postupně rozši-
řovat s důrazem na vlastní výrobu. „Chceme 
nabízet různé pokrmy ze sezónních potravin, 
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Využíváme nejmodernější 
kuchařské metody,  
uvádí šéfkuchař

Kuchařský tým povede šéfkuchař Franti-
šek Eger, který vařil ve vyhlášených re-
stauracích v západočeském regionu. Cel-
kem devět let strávil v nejlepších hotelích 
Německa a Rakouska, devět let pracoval 
jako šéfkuchař v plzeňském Parkhotelu 
a pět let Na Spilce v Plzni. Jeho kuchař-
ské umění potěšilo strávníky na recepcích 
pořádaných na Pražském hradě nebo v in-
stitucích Evropské unie v Bruselu a Štras-
burku. „Při vaření budeme mít k dispozici 
nejnovější technologie. Využívat chceme 
moderních kuchařských metod, jako na-
příklad metody sous-vide, což je jednodu-

še řečeno vaření ve vakuu při konstantní 
nízké teplotě,“ popisuje šéfkuchař, který 
pro fakultní nemocnici vaří více než rok. 
„Sous-vide už používají všechny lep-
ší podniky. Při tomto typu vaření pouští 
maso minimálně vody, je šťavnaté a neu-
bývá na hmotnosti. Vaření je šetrné a diet- 
ní,“ dodal šéfkuchař, který má z  jídel 
osobně nejraději svíčkovou. Dodává, že 
tímto způsobem budou připravovat maso 
i pro pacienty s dietou. „I speciální diety se 
dají vařit chutně, chceme, aby pacientům 
chutnalo, když už musejí snášet bolest 
a různé obtíže,“ uzavírá šéfkuchař.

také pizzu a crepes naslano i nasladko,“ vy-
světluje Roman Brušák, zástupce vedoucího 
stravovacího provozu, který má na starosti 
stravovací provoz na Borech. Zaměstnanci 
se mohou těšit i na speciality z mezinárod-
ních kuchyní, například na mexickou, arab-
skou, thajskou či čínskou. „Plánujeme je vařit 
od podzimu a postarají se o to kuchaři z cizi-
ny. Dva dny budou vařit v borské části a dva 
dny na Lochotíně,“ vysvětluje Roman Brušák.

sOUČásTí sTRAVOVACíHO 
PROVOZU JE KAVáRNA I BIsTRO
Zaměstnanci, pacienti a veřejnost mají k dis-
pozici kavárnu s  prosklenou terasou, která 
se otevírá automaticky na základě počasí, 
a  nabízí kvalitní kávu včetně rozpečených 
croissantů, zákusků a zmrzlinový pult. Těm, 
kteří mají chuť na teplou polévku, řízek se sa-
látem, chlebíčky nebo jiné dobroty, poslouží 
bistro Arma, které je v objektu také. „Dělají je 
částečně naši kuchaři. Jinak nabízíme peči-
vo a  další potraviny od několika především 
regionálních dodavatelů. A je tady i nabídka 
základních drogistických potřeb, jako jsou 
papírové kapesníčky, zubní pasty, kartáčky 
a podobně. Prostě věci, které mohou pacien-
ti potřebovat,“ popisuje vedoucí stravovacího 
provozu JUDr. Jan Svoboda.

BEZ IT TýMU By PROVOZ NEFUNGOVAL
Upozorňuje, že velkou část práce odvedl 
a odvádí IT tým nemocnice pod vedením 
Ing. Radka Lucáka a Bc. Luboše Knoblo-
cha. „Za zabezpečení celého stravovacího 
systému včetně skladového hospodářství 
a  objednávkového systému jim patří ob-
rovský dík,“ zdůrazňuje vedoucí stravova-
cího provozu JUDr. Jan Svoboda.

ZAMěsTNANCE sVEZE KyVADLOVá DOPRAVA
Nový stravovací provoz stál fakultní ne-
mocnici zhruba 127 milionů korun. První 
etapa byla zahájena v dubnu 2019 přestav-
bou bývalého stravovacího zařízení, druhá 
fáze byla započata v březnu loňského roku. 
Investiční náklady na stavební úpravy činily 
85 milionů korun a na vybavení celého pro-
vozu to bylo 42 milionů. Práce zrealizovala 
společnost GEOSAN GROUP.

„Jsem moc rád, že díky tomuto projektu 
můžeme našim zaměstnancům nabídnout 
mnohem komfortnější stravování, a to nejen 
co se týče nových prostor, ale i  kvalitnější 
přípravu pokrmů a pestřejší skladbu jídel. Na 
jejich spokojenosti nám opravdu záleží, pro-
to jsme také pro ty, kteří pracují v nejjižnější 
části areálu, zajistili autobusovou dopravu, 
která bude jezdit kyvadlově během polední 
špičky. Důležité je, že příprava všech jídel jak 
pro zaměstnance, tak i pro pacienty dosta-
ne zcela jinou podobu, a jsem přesvědčen, 
že kvalitu a pestrost ocení všichni strávníci,“ 
uvádí ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimá-
nek, Ph.D.
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„Očkování jsem dlouho zvažoval, nakonec 
ale převážila chuť jít na pivo bez zbytečného 
testování,“ říká pan Miloslav, který před pár 
dny oslavil šedesáté narozeniny. Registro-
val se 23. května v poledne, o den později 
mu přišla SMS zpráva s druhým PIN kódem 
a 27. května dostal svoji první dávku vakcíny 
Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech. 
Pochvaluje si, že se po očkování cítil velmi 
dobře. „Vůbec nic mi nebylo. Tak jsem zvě-
davý, jak to bude při druhé dávce. Doufám, 
že také v  pohodě,“ dodává pan Miloslav 
s tím, že očkování proběhlo naprosto v po-
hodě. „Trvalo to chvilku, všichni byli fajn. 
Na řadu jsem přišel okamžitě, na nic jsem 
nemusel čekat,“ popisuje a chválí i možnost 
dobrého parkování nedaleko očkovacího 
centra. Očkovat se nechal až po většině 

Převážila chuť jít na pivo bez testování, 
směje se naočkovaný jubilant
V jednom z největších očkovacích center Plzeňského kraje, které se nachází v areálu bývalé vojenské nemocnice 
Fakultní nemocnice Plzeň, už vyočkovali proti covidu-19 více než 65 tisíc dávek. Jubilejní - 50 000. dávku 
aplikovala 27. května po 13. hodině panu Miloslavovi z Plzně hlavní sestra a náměstkyně pro ošetřovatelskou 
péči Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M. 

K 30. 6. 2021 NAOČKOVáNO 
VE FN PLZEň:
»  70 000 dávek
»   30 000 občanů  

má obě dávky

svých známých. „Všichni kamarádi už ho 
měli za sebou, někteří už i  druhou dávku. 
Očkovaná je i moje maminka, jen bratr ještě 
na očkování nemůže, protože covid nedáv-
no prodělal,“ uvádí pan Miloslav.

První dodávka vakcíny proti covidu-19 
dorazila do očkovacího centra v  nemocnici 
už 31. prosince 2020 a následující den byli 

naočkováni první zaměstnanci. Od té doby 
rychlost vakcinace výrazně roste. Klienti si 
vesměs pochvalují skvělou organizaci, rych-
lost, prostory a  hlavně vstřícnost personálu 
celého očkovacího centra.

Objednat k  očkování se aktuálně mohou 
všichni lidé nad 16 let. Rezervace termínů je 
možná na portálu Centrálního rezervačního 
systému nebo na telefonní lince 1221. Poté, 
co se klient dostaví do očkovacího centra, 
čekají ho nutné administrativní úkony. Před 
očkováním lékař provede vstupní vyšetře-
ní klienta, následně je mu aplikována dávka 
vakcíny. Trvá to jen několik vteřin. Pak je 
nutné pro případ nečekaných komplikací, 
aby očkovaný počkal 15 minut v čekárně. Po 
naočkování druhé dávky dostává každý cer-
tifikát.

Hlavní sestra a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 
Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M., aplikuje
jubilejní dávku vakcíny proti covidu panu Miloslavovi. 
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KOžNíCH NáDORů 
DRAMATICKy 
PřIBýVá
Kožních nádo-
rů za posledních 
padesát let výraz- 
ně přibývá. „Po-
čty rostou o  de-
sítky procent. Ve 

Spojených státech se objeví více než 3 mili-
ony případů ročně. V Německu se zvedl od 
roku 1970 jejich počet pětinásobně a čísla se 
tam pohybují kolem 200 tisíc případů ročně. 
V České republice je to zhruba 30 tisíc přípa-
dů za rok,“ vyčísluje přednosta Dermatovene-
rologické kliniky. Melanom, který je nejvážněj-
ším kožním nádorem, se v České republice 
v roce 2018 vyskytl u více než 2600 pacientů. 
„Ve fakultní nemocnici jsme jich ročně zachy-
tili za posledních 10 let 200 až 220,“ uvádí 
profesor MUDr. Karel Pizinger, CSc. Melano-
my se vyskytují především ve středním věku 
kolem 40. až 60. roku, ale výrazně se jejich 
počet zvyšuje i u pacientů kolem 80 let, hlav-
ně u mužů. Bazaliomy a spinaliomy trápí ze-
jména lidi nad 60 let, ale v posledních letech 
přibývají i u třicátníků.

sPáLENí KůžE ZVyŠUJE RIZIKO 
VZNIKU KOžNíCH NáDORů
„Přímý vliv na vznik kožních nádorů má slu-
neční záření. A to nejen letní slunění, ale i UV 
záření z  umělých zdrojů, jako jsou solária. 
V nich je riziko vzniku nádoru dokonce větší 
než při slunění venku. Zvlášť vnímavé jsou na 
ně ženy mladší 45 let. Vliv má samozřejmě 
i typ kůže - lidé se světlejší kůží jsou vnímavěj-
ší na spálení. Pokud došlo ke spálení kůže na 
slunci více než pětkrát, a to zvláště v mladším 
věku, tedy dětství a v pubertě, riziko vzniku 
nádorů v pozdějších letech je až o 80 procent 
vyšší. Děti do dvou lety by na přímé slunce 
neměly chodit vůbec, a když, tak v obleče-
ní. V moři by se měly koupat ve speciálních 
oblecích,“ říká přednosta. K dalším rizikovým 
faktorům patří genetická dispozice ke vzniku 
nádorů. 

Rizika vzniku kožních nádorů snižuje pravi-
delné používání ochranných krémů a důsled-
né informování veřejnosti o této problematice. 
„Čím víc se informace zabydlí v povědomí lidí, 
tím lépe. Sice vědí, že UV záření je nebezpeč-
né, ale doporučení dodržuje zhruba 60 pro-
cent populace ve světě a u nás bohužel ještě 
méně,“ zdůrazňuje přednosta s tím, že s pre-

vencí je třeba začít už u dětí. A připomíná, že 
sluneční záření má kromě vzniku nádorů vliv 
i  na stárnutí kůže, takže se zejména ženám 
vyplatí, když se budou v mladším věku před 
UV zářením chránit, protože později ušetří za 
kosmetické služby.

PROGNóZA ZáVIsí NA VČAsNéM ZáCHyTU
V případě zhoubných kožních nádorů ve více 
než 90 procentech pacienti přežívají pět a více 
let od zjištění nemoci. Ale jen za předpokladu, 
že přijdou k lékaři včas, ideálně v časném sta-
diu nemoci. „Prognóza onemocnění závisí na 
tom, ve kterém stadiu nemoci pacient přijde. 
Včasné zjištění kožního nádoru a zahájení léč-
by opravdu dokáže zachránit život, takže by 
lidé rozhodně neměli podceňovat prevenci 
a svou kůži by měli sledovat a chránit. A když 
už nějakou změnu zjistí, neměli by váhat a měli 
by zajít okamžitě k lékaři,“ uzavírá přednosta.

JAKá JsOU DOPORUČENí NA ZáVěR
Chraňte si kůži před spálením. Zapomeňte na 
solária. Naučte svoje děti používat pravidelně 
ochranné krémy. Kontrolujte si kůži. Neváhej-
te s návštěvou dermatologa. Prevence za-
chraňuje život.

Včasný záchyt kožního 
nádoru rozhoduje o životě

Léto souvisí s výskytem kožních nádorů, a to jak maligních melanomů, tak i kožních nádorů 
známých jako bazaliom a spinaliom. Upozorňuje na to přednosta Dermatovenerologické 
kliniky profesor MUDr. Karel Pizinger, Csc.

Počínající melanom Pokročilejší fáze melanomu

Pokročilá fáze melanomu Pokročilá fáze melanomu Melanom s metastázami



Sedm specializovaných ambulancí, které 
pacientům se závažnými postcovidovými 
problémy pomohou s  uzdravením, otevřela 
Fakultní nemocnice Plzeň. „Primárně se vždy 
pacient obrací na svého praktického léka-
ře, v  případě potřeby specializované péče 
pacienta praktický lékař doporučí k  ambu-
lantnímu specialistovi. Pokud jsou zdravotní 
komplikace vážné a  významně nemocného 
omezují v normálním životě, ambulantní spe-
cialista jej odešle na specializované pracoviš-
tě do fakultní nemocnice,“ vysvětluje náměs-
tek pro léčebně preventivní péči doc. MUDr. 
Eduard Kasal, CSc.

Některé tuzemské nemocnice již zaháji-
ly provoz center postcovidové péče, velká 
většina z nich se ale specializuje hlavně na 
dýchací problémy. Fakultní nemocnice Pl-
zeň nabízí komplexní péči pro celé spek-
trum možných následků covid-19, tedy 
péči kardiologickou, angiologickou, plicní, 
psychologickou, psychiatrickou, nutriční 
a  rehabilitační, zaměřenou především na 
dechovou rehabilitaci.

„Ve fakultní nemocnici se snažíme vždy 
vycházet vstříc aktuálním potřebám pacien-
tů a současná doba přináší nové výzvy, které 
souvisejí s  onemocněním covid-19 a  dlou-
hým obdobím pandemie. Ačkoli i pro nás je 
v tomto směru mnoho věcí nových, reaguje-
me tak, aby se každý pacient, který již pro-
dělal toto onemocnění, a  přesto není zcela 
zdráv, mohl co nejdříve navrátit k běžnému 
životu před nákazou,“ dodává ředitel FN Pl-
zeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Pro plynulou organizaci postcovidové pé- 
če je vždy zapotřebí doporučení praktic-
kého lékaře či odborného specialisty pro 
každého pacienta, jehož zdravotní stav vy-
žaduje postcovidovou léčbu odborníků FN 
Plzeň. Informace o nabídce postcovidové-
ho poradenství obdrželo Sdružení praktic-
kých lékařů a zástupce ambulantních spe-
cialistů v regionu.
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Postcovidové poradny  
nabízejí komplexní péči

» ODDěLENí LéČEBNé REHABILITACE
»  dechovou rehabilitaci pro pacienty s pře-

trvávajícími dechovými potížemi, dušnos-
tí, bolestí na hrudi, kašlem (na základě 
doporučení plicního interního ambulant-
ního specialisty)

»  pohybovou rehabilitaci se zaměřením na 
poruchy nervosvalové – parézy, svalová 
slabost, bolesti kloubů apod. (na základě 
doporučení ambulantního neurologa)

»  na webových stránkách FN Plzeň jsou 
umístěna i 3 instruktážní videa, jak prová-
dět dechovou rehabilitaci

» KLINIKA PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE
»  léčbu pro pacienty s  přetrvávajícími 

dechovými problémy – dušnost či jiný 
plicní problém, který nezvládne vyřešit 
praktický lékař nebo ambulantní pneu-
molog

» II. INTERNí KLINIKA
» ANGIOLOGIE
»  péči o nemocné s trombotickými kom-

plikacemi v  rámci angiologické ambu-
lance II. IK

» KARDIOLOGIE
»  péči o  nemocné s  převažující kardiál-

ní problematikou. Vstupní vyšetření 
provádí praktický lékař, v případě po-
dezření na kardiální problém nejprve 
odesílá k ambulantnímu internistovi/kar-
diologovi. Ten podle stavu nemocného 
může odeslat pacienta na vyšší praco-
viště v rámci FN

»  v případě závažného akutního problé-
mu lze specializované centrum kontak-
tovat přímo

» ODDěLENí KLINICKé PsyCHOLOGIE
»  léčbu neuropsychologické problema-

tiky (kognitivní potíže): poruchy pozor-
nosti, poruchy paměti, snížená výkon-
nost v práci, poruchy orientace

»  léčbu psychologické problematiky – po 
případném využití péče ambulantních 
psychologů, psychiatrů: úzkosti, sta-
vy paniky, bezdůvodné změny nálady, 
dlouhodobá smutná nálada (v trvání mi-
nimálně 14 dnů bez projasnění nálady), 
poruchy spánku, zvýšené obavy, nutkavé 
myšlenky, somatické potíže bez adekvát-
ního fyziologického korelátu (dušnost, 
pocit tlaku na hrudi, tenzní bolesti hlavy)

» PsyCHIATRICKá KLINIKA
»  péči o nemocné s psychiatrickou pro-

blematikou
»  zaměřuje se na složitější diferenciálně 

diagnostické případy psychických po-
tíží po prodělané covid-19 a na paci-
enty, u kterých budou potřebovat prak-
tičtí lékaři s  ambulantními psychiatry 
konsiliárně konzultovat další možnosti 
a postupy léčby

»  podmínkou pro vyšetření je předchozí vy-
šetření a zhodnocení stavu praktickým lé-
kařem a/nebo ambulantním psychiatrem

» ODDěLENí KLINICKé DIETOLOGIE
» bezplatné nutriční poradenství 

CO NABíZEJí POsTCOVIDOVé PORADNy
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Jako každoročně se během června sjíždějí 
na plzeňskou lékařskou fakultu uchaze-
či z  různých koutů republiky, aby se zde 
zúčastnili přijímací zkoušky a  v  případě 
úspěchu se pak na plzeňské „medicíně“ 
vydali na svou studijní dráhu. Letos připadl 
termín na 17. června. Zájem o studium na 
plzeňské lékařské fakultě, která je součástí 
Univerzity Karlovy, několikanásobně pře-
vyšuje počet přijímaných studentů. V  mi-
nulých letech byly přijímačky pro všechny 
uchazeče povinné. Novinkou letošního 
roku bylo prominutí přijímacích zkoušek 
zájemcům o  studijní program Všeobecné 
lékařství, kteří končí českou střední školu 
a  v  posledních letech měli vynikající pro-
spěch z  fyziky, chemie, biologie a  ma-
tematiky. Z  více než dvou tisíc uchazečů 
jich fakulta takto přijala 133. „Stále ještě 
zbylo 1713 přihlášených na obor Všeo-
becné lékařství a  856 na Zubní lékařství, 
někteří z nich se hlásí na oba programy,“ 
říká vedoucí studijního oddělení plzeňské 
lékařské fakulty Martina Buriánková a do-
dává: „Přijetím vynikajících studentů bez 
přijímacích zkoušek se mírně snížil počet 
uchazečů, pro které bylo nutno zajistit 
dostatek volných poslucháren, praktiká-

Přijímačky za covidu: náročné na prostor i čas

ren a studoven. To nám poněkud ulehčilo 
organizaci zkoušek – stále totiž trvají pro-
tiepidemická opatření a počet přítomných 
v jedné místnosti je omezen.“ I tak ale bylo 
nutno, stejně jako v minulém roce, rozdělit 
uchazeče na tři „směny“, aby všichni mohli 
absolvovat přijímací zkoušku v jeden den. 
První uchazeči tak začínali psát testy ráno 
v 8 hodin, poslední ve dvě hodiny odpole-
dne. Stejně jako loni byl také zredukovaný 
celkový počet otázek, aby se do denního 
harmonogramu všechny tři skupiny vešly. 
Oproti 50 otázkám z  každého předmětu 
(fyziky, chemie a biologie), což bylo obvyk-
lé do roku 2019, uchazeči letos odpovídali 

pouze na 25 otázek, celkem tedy 75, v ča-
sovém limitu 135 minut.

Po celý den byli na všech místech při-
praveni jednak pracovníci fakulty, jednak 
současní studenti, kteří vypomáhali s orga-
nizací tak, aby se každý příchozí dostal včas 
na své určené místo. Uchazečům i organi-
zátorům se ulevilo, když mohli po nároč-
ném a velmi horkém dni konstatovat, že vše 
proběhlo bez komplikací. Definitivně jasno 
ohledně svého přijetí pak budou uchazeči 
mít po 2. červenci, kdy je náhradní termín 
přijímaček – například pro ty, kterým první 
termín kolidoval s maturitou.

Na plzeňské lékařské fakultě probíhá 
také studium v  anglickém jazyce, na něž 
skládají přijímací zkoušku všichni zájemci. 
Pro ty, kteří nemohou do Plzně přicestovat, 
existuje možnost složit zkoušku prostřed-
nictvím specializovaných  agentur v zahra-
ničí. „Termíny ve spolupráci s agenturami 
jsou letos plánované v Římě, Norimberku, 
Aténách, Lisabonu a Göteborgu, v jednání 
je možný termín na Kypru a jeden z termí-
nů pro německou agenturu proběhne také 
v  Plzni,“ vypočítává Martina Buriánková. 
Ke studiu v angličtině má být přijato stejně 
jako vloni 90 studentů.

 

Zatímco někteří profesoři, nově jmenovaní 
v loňském roce, na slavnostní předání de-
kretů stále čekají, podařilo se po zmírně-
ní protiepidemických opatření uspořádat 
tuto ceremonii pro profesory jmenované 
nově 8. května tohoto roku. Jsou mezi 
nimi také dva z  Lékařské fakulty v  Plzni, 
a to prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D., a prof. 
PharmDr. Radek Kučera, Ph.D. Dekrety 
převzali 4. června 2021, tradičně v prosto-
rách Karolina, a to z rukou ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. 

Prof. MUDr.
Ivo Bernat, 
Ph.D.

Jmenován profe-
sorem pro obor 
vnitřní nemoci. Je 
zástupcem před-
nosty pro vědec-
kou a  výchovnou 

činnost a  vedoucím lékařem úseku Inter-
venční kardiologie Kardiologické kliniky Fa-
kultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty 
v Plzni. Prof. Bernat je významnou a široce 
uznávanou vědeckou i klinickou osobnos-
tí v  oboru vnitřního lékařství a  kardiologie 
v tuzemsku i v zahraničí. Jeho pedagogic-
ké působení v oblasti pre- i postgraduální 
výuky má dlouhodobý charakter s  velmi 
dobrým dopadem. Výsledky jeho vědecké 
práce jsou vysoce hodnoceny, jsou vel-
kým přínosem pro českou i světovou vědu. 
Byl a  je průkopníkem radikálního přístupu 
ke koronárním katetrizacím a  intervencím 
v  České republice, kterému se věnuje od  
roku 2006.  

Prof. PharmDr. 
Radek Kučera, 
Ph.D.

Jmenován profe- 
sorem pro obor hy- 
giena, preventivní 
lékařství a  epide- 
miologie. Je vedou-
cím Ústavu farma-

kologie a  toxikologie a  zástupcem primáře 
na Oddělení imunochemické diagnostiky 
FN Plzeň. Osobnost prof. Kučery charak-
terizuje nejen jeho vědecká a  pedagogická 
činnost, ale především vynikající propoje-
ní laboratorních a klinických zkušeností. Je  
uznávanou vědeckou osobností zabývající 
se 30 let imunoanalýzou, z čehož pak bez-
mála posledních 10 let problematikou vyu-
žití imunoanalytických metod v  preventivní 
a personalizované medicíně. V roce 2020 se 
významnou měrou podílel i  na řešení pro-
blematiky infekční epidemiologie. Aktivně se 
zabývá problematikou stanovení protilátek 
proti SARS-CoV-2 a významem vitaminu D 
v prevenci covid-19.

Noví profesoři převzali jmenovací dekrety
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Lékaři Kliniky pneumologie a  ftizeologie 
obdrželi 3. června u  příležitosti slavnostní 
vědeckovzdělávací schůze pneumologů 

a pneumochirurgů v Emauzích několik vý-
znamných ocenění. Čestná členství  České 
pneumologické a ftizeologické společnosti 

Lékaři Kliniky pneumologie a ftizeologie 
obdrželi významná ocenění

„Bohužel na nádory jater se přichází buď 
náhodně, což je velké štěstí, nebo v dis-
penzární péči, kdy se pacientovi dělá 
například po odoperování nádoru v  tlus-
tém střevě kontrolní CT nebo sonografie 
a objeví se tam to ložisko. Nádor bohužel 
nemá specifické symptomy, má je až ve 
chvíli, když je pozdě,“ říká přednosta Chi-
rurgické kliniky profesor MUDr. Vladislav 
Třeška, Dr.Sc. U nádoru plic se příznaky 
objeví také až v  pokročilém stádiu one-
mocnění. FN Plzeň léčí pacienty s nádory 
jater i plic dlouhodobě na špičkové úrovni, 
přesto se léčba posune ještě o krok dále, 
a  to díky novému přístroji, který dokáže 
odstranit nálezy bez výraznějšího zásahu 
do plicní či jaterní tkáně. „Díky podpoře 
z  instuticiálnímu výzkumu získáme mo-
derní o dvě generace lepší přístroj Limax. 
Pro pacienta je lepší přínos v tom, že jsme 
schopni pomoci tohoto přístroje odstranit 
nálezy, které bychom jinak odstranit ne-
mohli nebo by odstranění znamenalo vý-
raznější zásah do integrity jaterní či plicní 
tkáně,“ zdůrazňuje docent MUDr. Josef 
Vodička, Ph.D., zástupce přednosty Chi-
rurgické kliniky.

Nový přístroj pomůže při léčbě rakoviny plic a jater

získali MUDr. Amir Hassan a MUDr. Rad-
ka Bittenglová. Čestnou medaili a  diplom 
České lékařské společnosti Jana Evange-
listy Purkyně obdržel docent MUDr. Milan 
Teřl, Ph.D. Cena Karla Stýbla byla udělena 
profesoru MUDr. Miloši Peškovi, CSc., bý-
valému dlouholetému přednostovi kliniky. 
Stýblova cena je nejvyšším vyznamená-
ním, které muže CPFS udělit.

MUDr. Karel Stýblo je vnímán jako nej-
významnější český pneumolog a ftizeolog, 
byl ředitelem Mezinárodní unie proti tuber-
kulóze, držitel zlaté medaile Roberta Ko-
cha, vyvinul a prosadil systém DOTS, který 
se celosvětové využívá v léčbě tuberkuló-
zy. Byl kandidátem na udělení Nobelovy 
ceny, ale zemřel dříve, než mu mohla být 
udělena. „Každé z  jednotlivých ocenění je 
významné a na jednotlivá pracoviště oboru 
přichází spíše výjimečně, obvykle jednot-
livcům k  významným životním jubilejím. 
Takže situace, že současně byli oceněni 
čtyři kolegové z jednoho pracoviště je zce-
la výjimečná,“ řekl profesor MUDr. Miloš 
Pešek, CSc.

Na fotografii zleva: profesor Miloš Pešek, lékař Amir Hassan, lékařka Radka Bittenglová, 
docent Milan Teřl
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Letní slunce - zásobárna vitaminu D

Ve FN Plzeň jste 
testovali své za-
městnance nejen 
na protilátky proti 
sARs- CoV- 2, ale 

také jste jim měřili hladinu vitaminu D. Na co 
jste přišli?
Ve FN Plzeň byl u zaměstnanců vyšetřován 
vitamin D dvakrát. Poprvé v  letních měsí-
cích v  roce 2020, kdy z  2000 vyšetřených 
osob mělo kritický nedostatek vitaminu D 
jen 7% osob a  dostatečnou hladinu mělo 
46 % osob. Zcela jiná situace byla v únoru 
a v březnu roku 2021, kdy kritický nedosta-
tek vitaminu D měla celá třetina vyšetřených 
osob a uspokojivou hladinu mělo pouhých 
26 % osob. 
K čemu je vitamin D prospěšný?
Nedostatek vitaminu D zvyšuje výskyt celé 
řady civilizačních chorob. Především nádo-
rových onemocnění a chorob srdečně cév-
ního systému. Nedostatek se dává se do 
souvislosti i s některými autoimunními cho-
robami, např. Crohnovou chorobou, mozko-
míšní sklerózou, cukrovkou I. typu nebo au-
tismem. U  seniorů snižuje frekvence pádů 
a zlomenin. Je to způsobeno tím, že vitamin 
D jednak zlepšuje svalové napětí, čímž vede 
ke zvýšení stability při pohybu a současně 
zlepšuje i metabolismus kostí, a snižuje tak 
riziko zlomenin. Právě pro zmíněné zvýšení 
svalového výkonu je vitamin D také často 
vyhledáván sportovci.  
Existuje přímá souvislost mezi infekčními choro-
bami a vitaminem D?
Dlouhodobě je známo, že zimní a jarní infek-
ce horních cest dýchacích souvisí s nízkou 
hladinou vitaminu D a pravidelné podávání 
tohoto vitaminu jejich výskyt výrazně snižu-
je. Tento poznatek se uplatnil i během pan-
demie covidu-19. Nízká hladina vitaminu D 
vždy znamenala těžký nebo smrtelný prů-
běh onemocnění. 
Vitamin D má většina lidí spojený se sluníč-
kem. Jak sluníčko vytvoří v  našem těle vita- 
min D?
Působením slunečního UV záření vzni-
ká v kůži vitamin D3, který se dále v těle 
přeměňuje v  játrech a  na aktivní účinný 
vitamin se mění prakticky ve všech tká-
ních těla. Nejen v ledvinách, jak se tvrdilo 
dříve.  

V posledním roce se dostal vitamin D do povědomí široké veřejnosti především v souvislosti 
s pandemií covid- 19. Odborníci zjistili, že lidé s nízkou hladinou vitaminu D mají častěji těžší 
průběh onemocnění. Nyní se nacházíme v ročním období, kdy můžeme získávat vitamin D 
tou nejpřirozenější cestou. „V létě si můžeme ze slunečného záření vytvořit zásobu tohoto 
vitaminu na další půl rok,“ vysvětluje náměstek ředitele FN Plzeň pro vědu a výzkum 
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, Csc., který patří k největším propagátorům tohoto vitaminu u nás. 

Jak dlouho musíme být na sluníčku, aby se začal 
tvořit vitamin D?
Vitamin D se začíná tvořit po 10-15 minutách. 
Za ideální dobu se proto považuje 20-ti mi-
nutový pobyt na sluníčku a je důležité, aby-
chom přímému slunečnímu záření nastavili 
alespoň třetinu naší pokožky. Je známo, že 
např. obyvatelé Saudské Arábie mají největ-
ší nedostatek vitaminu D na světě. Přírodní 
podmínky pro tvorbu vitaminu jsou zde ide-
ální, ale jelikož lidé chodí zcela zahaleni, tak 
slunce nemá prostor pro vytváření vitaminu 
D. Dále je nutná také absence opalovacích 
přípravků, které zabraňují tvorbě vitaminu. 
Jsou ještě nějaké další podmínky pro tvoření vi-
taminu D ze slunce?
Ano. Je potřeba, aby sluneční paprsky do-
padaly na zemský povrch v úhlu, který by se 
měl pohybovat mezi 42-65 stupni. V našich 
zeměpisných šířkách se tento úhel sluneč-
ních paprsků vyskytuje pouze v období od 
poloviny května do poloviny září, a to přibliž-
ně mezi 10 až 15 hodinou. To znamená, že 
např. v zimě se na horách můžeme sice hez-
ky opálit, ale vitamin D se nám ze sluníčka 
nevytvoří. Celoročně získáváme vitamin D  
ze sluníčka pouze v oblastech rovníku.

Můžeme se sluníčkem „předávkovat“?
Předávkovat se nemůžeme ani sluníčkem 
ani užíváním potravinových doplňků. Bylo 
prokázáno, že přebytečný nepotřebný vi-
tamin D se v  organismu odbourává na 
neúčinnou látku, která se z  těla přirozeně 
vylučuje.
Jak dlouho nám vydrží letní zásoba vitami- 
nu D?
Letní zásoba spolehlivě vydrží po celý pod-
zim a začátek zimy. Dále ho lze získat z po-
travy, ale nejsme schopni zkonzumovat 
takového množství sýrů, mléka a  ryb, aby-
chom naši potřebu pokryli. Jednou z  cest, 
která se provádí na celém světě, je přidávání 
vitaminu D do potravin (mléko, tuky). Opti-
mální zajištění vitaminu D v  potravinách je 
více než deset let systematicky prováděno 
např. ve Finsku nebo na Novém Zélandu. 
Obohacení mléka a tuků v ČR pokryje potře-
bu vitaminu D přibližně jen z 10 %. V zimním 
období proto získáme vitamin D pouze z po-
travinových doplňků nebo léků. Dávkování 
by mělo být vždy dostatečné, u dospělých 
minimálně 1500 mezinárodních jednotek (IU) 
na den, u seniorů či v těhotenství se doporu-
čuje dávka až 2000 IU.
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DOBROTy Z KAVáRNy POTěŠí VžDy
Dobroty z plzeňské Kavárny pod věží naše zdravotníky těší poměrně často. Majitelka podniku 
totiž dorty a zákusky vozí pravidelně na vybraná pracoviště nemocnice. Naposledy si na úžas-
ném dortu pochutnali na borské Klinice zobrazovacích metod.

Emu a jednorožce dostala Dětská klinika
V rámci charitativního projektu Keira pomáhá, který zaštiťuje spisovatelka Oldřiška Ci-
prová s  divadelní kolegyní Evou Vyskočilovou, dostala Dětská klinika 25 koberečků 
a 25 povlaků na polštář s motivy knižní série Ema a jednorožec.

Vyběhali   
koncentrátory
pro nemocnici
Díky velké podpoře Západočeské univer-
zity v Plzni má plicní klinika další moderní 
technologie pro své pacienty. Finance na 
koncentrátory kyslíku zajistila Západočeská 
univerzita díky projektu Poděkuj sportem. 
692 sportovců z  řad studentů, zaměst-
nanců a  absolventů Západočeské uni-
verzity v Plzni a také zaměstnanců Fakultní 
nemocnice Plzeň naběhalo, najezdilo a  na-
cvičilo 78 147 bodů, které byly následně 
převedeny na peníze. Koncentrátor kyslíku 
je mobilní technologie, která umožňuje pří-
vod kyslíku pacientů mimo lůžko, například 
i v jeho domácím prostředí.

Martin Schmid, Jakub Hora DiS., Ilona Králová , Bc. Michaela Tomanová.



VIKTORIáNI 
sE PODEPsALI 
NA 3D sRDCE 
Klub FC Viktoria Plzeň poděkoval sestřičkám 
fakultní nemocnice v  rámci Mezinárodního 
dne sester. Kromě velké sbírky srdcí od fa-
noušků se zapojili i sami hráči, kteří nechali 
vyrobit 60 originálních triček se vzkazem 
a vlastnoručně je pak podepsali Jean-David 
Beauguel, Jan Kopic a  David Limberský. 
Do nemocnice putovalo i speciální 3D srdce, 
kde nechyběly podpisy celého týmu.
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Totem pomáhá dlouhodobě
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. spolupracuje s FN Plzeň na mno-
ha projektech, v době pandemické třeba při provozu relaxačního centra Oáza. V polo-
vině května přivezla ředitelka organizace Vlastimila Faiferlíková do nemocnice velkou 
krabici drobných dárků a dárkové poukázky na večeři v hotelu Ibis, které využijí zdra-
votníci Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny.

INICIáTOREM 
DODáVKy TRIČEK 
ByL TONíK
Toník Z. se svojí maminkou Lenkou byl 
hospitalizovaný na Dětské klinice, a pro-
to ví, co zdejší malé pacienty baví nejvíc 
– malování na trička. Domluvil se tedy 
s  maminkou, svými přáteli a  jejich rodi-
nami a společně poslali na kliniku velikou 
zásilku bílých bavlněných triček a  sadu 
fixů na textil, aby mohly děti kreslit a tvo-
řit nové originální módní kousky.

Do nemocnice dorazil kamion s vitamíny
Společnost Billa přijela do lochotínského areálu obrovským kamionem, ze kterého na-
dělila covidovým pracovištím palety s pomeranči, citrony, jablky a neperlivými vodami.
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Klokánkovací křesla 
pro neonatologii
Obchodníci Generali Česká pojišťovna ve spolupráci s neziskovým 
partnerem – Nadačním fondem Vita et Futura věnovali finanční pro-
středky, aby podpořili předčasně narozená miminka a  jejich rodiče 
a  zpříjemnili jim první měsíce v době potřebné hospitalizace. Díky 
této sbírce byla do šestnácti regionálních porodnic zakoupena klo-
kánkovací křesla, z  toho dvě křesla, hnízdečko a měkké deky pro 
předčasně narozená miminka obdrželo Neonatologické oddělení  
FN Plzeň. Za miminka moc děkujeme.

Ježíšek přiletěl v létě
Děti ze základní školy Hrádek a  jejich rodiče vybrali na Vánočním 
jarmarku v roce 2019 zhruba 22 tisíc korun, za které pořídili lego sta-
vebnice pro pacienty na dětské Hematologicko-onkologické oddě-
lení FN Plzeň. Loňská pandemie předání znemožnila, proto si hod-
notné dárky převzaly od ředitelky Mgr. Ivety Kostovové vrchní sestra 
Mgr. Romana Sedláčková a staniční sestra Mgr. Jana Srbová z Dět-
ské kliniky až nyní. Nemocným dětem se takto nadělovalo i před dvě-
ma lety, kdy zástupkyně ze ZŠ Hrádek přivezly na kliniku ložní prádlo, 
peřiny, zubní kartáčky a ústní vody v hodnotě 17 tisíc korun.

Č Ě
- FN Bory, areál BVN, pavilon č. 61 
- registrace pro 12 + a samoplátce 
- denně aplikujeme až 600 dávek 

- otevřeno 7 dní v týdnu
- celkem jsme aplikovali přes 

70 tisíc dávek (k 30. 6.)

- FN Bory, areál BVN, za závorou vlevo
ANTIGENNÍ TESTY

- zdarma 1x za 7 dní 
- samoplátci hradí 201 Kč

PCR testy
- zdarma 2x za měsíc

- samoplátci hradí 814 Kč 
REGISTRACE

registrace.mzcr.cz
POTVRZENÍ
ocko.uzis.cz

REGISTRACE
fnplzen.cz/node/7483 

CERTIFIKÁTY
ocko.uzis.cz


