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Vážení přátelé,
úvodem mi dovolte při-
pomenout věty, které 
jsem na tomto místě 
psal přesně před ro-
kem - vydání časopisu 
FN Plzeň září 2020: 
„Když nastupovalo le-
tošní léto, všichni jsme 
byli moc rádi, že nej-

horší část z pandemie je za námi a většina 
z  nás si vůbec neuměla představit, že by 
se covidové jaro mohlo opakovat. Ale po-
slední čísla pozitivně testovaných lidí jsou 
nekompromisní. Ano, virus je zpět a nikdo 
si netroufá říci, s  jakou silou udeří a  jak 
celá případná další pandemická vlna bude 
probíhat.“ Tato slova byla na prvních řád-
cích mého úvodníku přesně před rokem 
a v okamžiku, kdy vycházela, jsme vůbec 
netušili, jak nadcházející vlna udeří. A pod-
zimní, ale hlavně ta jarní 2021 byla oprav-
du silná. Nyní máme za sebou prázdniny, 
všichni jsme se snažili načerpat sílu a od-
počinout si a najednou se opět vkrádá ten 
pocit, že díky podzimnímu počasí mohou 
zase nastat velké změny. A  jak je na to 
naše nemocnice připravená?

Testujeme, očkujeme, máme připravené 
scénáře pro případné větší počty naka-
žených osob s nemocí covid 19 a hlavně 
doufáme, že to nejhorší máme za sebou. 
V naší nemocnici je naočkováno 91 % za-
městnanců a pevně věřím, že u toho zbytku, 

pokud nemá zdravotnické kontraindikace, 
zvítězí zdravý rozum a vakcinaci podstoupí. 
Nově očkujeme děti od 12 let a společně 
s pivovarem Plzeňský Prazdroj jsme otevřeli 
očkovací centrum bez registrace. Proočko-
vanost v našem kraji je vyšší než 55 % a je 
patrné, že Plzeňský region je místem zod-
povědných lidí, kteří vnímají očkování jako 
jedinou možnou cestu k návratu do normál-
ního života celé společnosti. Ve FN jsme 
k 3. 9. aplikovali více než 93 000 dávek, což 
znamená, že každá 6. aplikovaná vakcína 
v kraji je z rukou zdravotníků FN Plzeň.

Jako přidružený efekt pandemie v  naší 
společnosti velmi narostl počet lidí, kteří 
mají psychické problémy. Jsem moc rád, že 
do konce letošního roku otevřeme nový pa-
vilon Psychiatrické kliniky a budeme moci 
našim pacientům nabídnout péči a  léčbu 
v opravdu krásném a komfortním prostředí.

Z  plánovaných velkých investic bych 
ještě rád zmínil akce, které jsme přihlásili 
v  rámci dotačního programu REACT-EU 
a budou realizovány v následujícím obdo-
bí. Těmi prvními jsou rozsáhlá rekonstrukce 
metabolické JIP 1. interní kliniky v hodnotě 
73 milionů a za 355 milionů pořídíme nové 
zobrazovací technologie. S dalšími úspěš-
nými projekty vás seznámím příště.

Kolegyně a  kolegové, přeji vám krásné 
babí léto a  těším se na vás na Mejdanu 
roku pro fakultku. Přihlásilo se vás opravdu 
hodně.

Václav Šimánek, ředitel FN Plzeň 

Milí přátelé,
stále se snažíme 
představovat zajíma- 
vá témata a  osob-
nosti a nejinak je to- 
mu i  v  tomto čísle. 
Jsem moc ráda, že 
jsme vám ve vel- 
kém rozhovoru mohli 
představit kandidát-

ku na rektora Univerzity Karlovy a dou-
fám, že říjnová volba bude ve prospěch 
zástupce z  Plzně. A  neméně zajímavé 
povídání přinášíme s našim panem ředi-
telem, se kterým jsem na společné lodi 
již 7 let. Dojemný příběh paní Šárky, která 
bojovala se zákeřnou nemocí, jistě oslo-
ví mnoho čtenářů. Představujeme silnou 
osobnost, která chce pomáhat i ostatním 
ženám a  založila organizaci Maminy 
s  rakovinou. Fotografie nového Psy-
chiatrického pavilonu představují nád-
hernou nadčasovou stavbu, která do 
lochotínského areálu skvěle zapadá. 
Dalším tématem, které mnohé potěší, 
je rozkvetlá nemocnice. Nové parko-
vé úpravy vás vítají v obou areálech  
a mnoho návštěvníků je často ohrome-
no nemocniční květenou. Prostor jsme 
také věnovali vzpomínce na vlakovou 
nehodu u Domažlic a představili klíčo-
vou roli našeho Kontaktního místa.

 Přeji nám všem pohodový podzim.
  Gabriela Levorová, mluvčí FN Plzeň
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Očkovací centrum je i v pivovaru
Očkovací centrum, v němž není nutná před-
chozí registrace, otevřela 12. srpna Fakultní 
nemocnice Plzeň ve spolupráci s Plzeňským 
Prazdrojem v prostoru pivovaru. Nové očko-
vací místo pro širokou veřejnost od 18 let se 
nachází na adrese U Prazdroje 64/7, Plzeň. 
Provoz je zajištěn každý čtvrtek a pátek od 
14 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 13 a od  
14 do 18 hodin. Kontakty do očkovacího cen-
tra jsou v rámci provozní doby na telefonech 
377 062 259, 601 691 644 nebo na emailu 
bezregistrace@fnplzen.cz. „Jediná možná 
cesta k návratu do normálního života je očko-
vání. V minulých pandemických vlnách jsme 
byli v nemocnici svědky opravdu velmi smut-
ných lidských příběhů a jedině kolektivní imu-
nita napomůže zvládnout toto pandemické 
období. Očkování bez předchozí registrace je 
další možností, jak vakcínu získat co nejrych-
leji,“ vysvětluje důležitost očkování ředitel  
FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Prostory pivovaru se nacházejí v  centru 
města Plzeň, v dostupnosti MHD a  s mož-

ností bezplatného parkování. „Dlouhodo-
bě spolupracujeme s  městem i  Plzeňským 
krajem na různých projektech na podporu 
místních obyvatel. Proto nám přišlo přirozené 

nabídnout naše prostory, které za normálních 
okolností slouží pro firemní akce a konferen-
ce, aby zde vzniklo očkovací centrum. Věří-
me, že i díky dobré dostupnosti v rámci Plzně 
o něj bude zájem,“ říká Rudolf Šlehofer z Pl-
zeňského Prazdroje.

Na zmíněném očkovacím místě je apli-
kována vakcína Comirnaty od firmy Pfizer/
Biontech. Pro registraci je nutné předložit 
občanský průkaz a kartičku zdravotní po-
jišťovny. Pro vydání certifikátu o provede-
ném očkování proti covid-19 je nutné po 
příchodu do očkovacích centra nahlásit 
e-mailovou adresu a  číslo mobilního te-
lefonu. 

FN Plzeň očkuje zájemce proti onemoc-
nění covid-19 již od 31. prosince 2020,  
k 3. září 2021 bylo ve FN aplikováno více 
než 93 000 dávek. Očkování dětí 12 až  
15 let probíhá na detašovaném pracovišti 
FN Lochotín, v Ústavu imunologie a aler-
gologie. Denně je vakcína aplikována více 
než 150 dětem v této věkové kategorii.
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Pane řediteli, po svém nástupu jste prohlásil, že 
uděláte vše pro to, aby se Vám podařilo navá-
zat na úspěšnou éru, kterou nemocnice zažívala 
řadu posledních let. Povedlo se?
To musí posoudit jiní, ale jsem přesvědčen, 
že proto děláme vše, co je v našich silách. 
A o našich úspěších, alespoň v  to doufám, 
svědčí rozsáhlá výstavba v obou nemocnič-
ních areálech, nákupy nových přístrojů, ros-
toucí platy lékařů, sester i dalších zaměstnan-
ců, široká a stále se rozrůstající řada bonusů. 
I to, že se nám daří držet vyrovnaný rozpočet, 
a  to i  přes velmi obtížnou dobu pandemie 
covidu, která změnila na dlouhou dobu zcela 
zásadně chod naší nemocnice. 
Jak?
Nemocnice musela odložit všechny pláno-
vané a  odložitelné výkony a  řada oddělení 
a klinik se proměnila na covidová pracoviš-
tě. V covidových týmech pracovali zdravot-
níci z  různých klinik a  oddělení nemocnice. 
A musím říci, že odváděli bez ohledu na svůj 
čas a vyčerpání skvělou práci. Spolupraco-
vali spolu, pomáhali si. Za to bych chtěl všem 
zdravotníkům moc poděkovat, ale nesmím 
s díky zapomenout na ostatní zaměstnance, 
kteří zajišťovali chod nemocnice a covidovým 
týmům takzvaně kryli záda. Postupně jsme 
také nakoupili nebo dostali od dárců potřeb-
né plicní ventilátory, ultramobilní sonografy, 
čističky vzduchu, přístroje pro vysoko prů-
tokovou oxygenoterapii a na Urgentní příjem 
byl například pořízen velkoplošný dezinfektor 
ploch pro rychlou a kvalitní desinfekci prostor. 
Pomocí UV-C záření zničí viry a bakterie ve 
vzduchu a především na povrchu nábytku, 
zařízení a předmětů v místnosti. Ústav mi-
krobiologie, který zpracovává testy na co- 
vid 19, zase získal výkonnější přístroje a do-
káže denně zpracovat stovky vzorků. A po-
dařilo se nám rychle vybudovat třeba očkova-
cí centrum. Těší mě, že dokážeme reagovat 
pružně a rychle na potřeby klientů.
Vraťme se ale k  léčení necovidových pacientů, 
co se povedlo vybudovat nebo vylepšit pro ně?
Za těch sedm let je toho hodně, ale zmí-
nil bych vybudování centra robotické chi-
rurgie, na které FN Plzeň musela dlouho 
čekat. Otevřelo se loni 1. června a  slouží 
k  urologickým, gynekologickým a  chi-
rurgickým operacím. Nový čtyřramenný 
robotický přístroj DaVinci je schopný roč-
ně dělat cca 250 urologických výkonů, 
80 gynekologických a  30 chirurgických. 
A  počítáme s  jeho využitím také v  oblas-

Ředitelem již sedm let
Už sedm let uplynulo od doby, kdy byl do funkce ředitele Fakultní nemocnice Plzeň, na základě výběrového řízení, 
jmenován MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. Od  20. srpna 2014 stojí ve vedení největšího zdravotnického zařízení 
na jihozápadě Čech.

ti ORL a cévní chirurgie. Nové přístrojové 
vybavení dostala řada klinik a  oddělení, 
vznikla nová parkoviště, na Lochotíně nový 
vstup a vjezd do areálu, dlouho očekávaný 
stravovací pavilon v  borské části nemoc-
nice nebo tamtéž nová moderní lékárna. 
Za jeden ze svých prvních dobrých kroků 
považuji založení centra klinických studií. 
Naše nemocnice se tak stala vyhledá-
vanou institucí pro provádění klinických 
studií a máme možnost nejen získat sluš-
né peněžní prostředky pro investigátory, 
ale zároveň můžeme používat nejnovější 
preparáty pro léčbu našich pacientů. Ale 
rozhodně nejsme u  konce, hodně práce 
máme pořád před sebou, abychom mohli 
dobře sloužit našim pacientům a oni i naši 
zaměstnanci byli spokojení.

Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek v roce 
2014 a v roce 2021.

Ve FN jste léta pracoval jako chirurg, dá se říci, 
že jste nemocnici znal. Vzpomínáte na něco, co 
Vás během prvních měsíců po Vašem nástupu 
překvapilo?
Já jsem srdcař a FN jsem měl rád, ať jsem 
byl chirurg, nebo ředitel. Je pravdou, že když 
jsem nadzvedl pomyslnou pokličku, uvědomil 
jsem si, jaký obrovský kolos naše nemocnice 
je. Jak na sebe jednotlivé provozy navazují 
a  všechny jsou potřebné. Zdravotnické i  ty 
provozní či administrativa. Hodně mne potě-
šilo zjištění, že ve FN je velmi malá migrace, 
lidé zde pracují často mnoho let a není výjim-
kou tzv. rodinná fakultní tradice.
Když mluvíte o zaměstnancích, můžete říci, jak 
jsou na tom platově?
Platy za poslední léta výrazně vzrostly. Mezi 
fakultními nemocnicemi jsme na druhém či 
třetím místě v  České republice. Oproti ne-
mocnicím v Plzeňském kraji mají naše sestry 
až o deset tisíc korun měsíčně více. Na konci 
roku 2020 byla průměrná mzda našeho léka-
ře kolem 100 tisíc korun a sestry braly v prů-
měru 61 tisíc korun. Obě částky jsou samo-
zřejmě v hrubém.
Co nemocnici čeká v nejbližší době a ve výhledu 
let?
Ještě letos na podzim to bude otevření zbru-
su nové Psychiatrické kliniky v  areálu na 
Lochotíně, počítáme s  výstavbou pavilonu 
chirurgických oborů v  areálu na Lochotíně, 
s rekonstrukcí metabolické JIP, s nákupy pří-
strojové techniky, rekonstrukcí Léčebny dlou-
hodobě nemocných a mnoha dalšími akcemi 
v celkové hodnotě miliard korun. Máme zpra-
covaný generel rozvoje naší nemocnice na 
dalších 15 let a po výstavbě nových pavilonů 
na Lochotíně postupně opustíme lokalitu na 
Borech. Ponecháme pouze areál bývalé Vo-
jenské nemocnice jako menší nemocnici se 
základními obory s efektivní následnou péčí 
a rehabilitací. Areál na Borech předáme státu 
a  já osobně bych si přál, aby byl využit pro 
sociální sféru. Ale to je daleká budoucnost.  

Nyní je nejdůležitější se vrátit do normální-
ho provozu. Pokud nám to epidemiologická 
situace dovolí, určitě zvýšíme počty plánova-
ných zákroků a budeme nabízet široké veřej-
nosti služby a péči v rozsahu jako před covi-
dem. Zatím jsme všechny pandemické vlny, 
které proběhly, zvládli se ctí. A  i když slovo 
SPOLEČNĚ bylo v pandemii opravdu hodně 
používané, díky společnému nasazení všech 
zaměstnanců jsme vše zvládli a ukázali Zápa-
dočechům, že v nás mají jistotu.
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Proč jste se rozhodla kandidovat na rektorku UK?
Myslím, že to zřejmě nejlépe vystihuje heslo 
mého volebního programu, se kterým jsem 
vstoupila do voleb: „Univerzita na prvním 
místě“. Univerzita Karlova pro mě vždy byla, 
je a bude na prvním místě mého pracovní-
ho života. Chci jí pomoci, aby tato noblesní 
zralá dáma obstála i v 21. století a byla na 
prvním místě v  myslích uchazečů, srdcích 
studentů i svých zaměstnanců i na předních 
příčkách v ratingových žebříčcích v co mož-
ná nejvíce oblastech svého působení.
Co byste chtěla na instituci jako je UK změnit?
Univerzita Karlova má potenciál být mezi 
prestižními evropskými i  světovými univer-
zitami. A  od toho by se mělo odvíjet i  její 
směřovaní. Letošní a uplynulý rok se zatím 
bohužel nesly ve znamení covidu, a  i když 
si všichni moc přejeme, aby tento podzim 
už byl jiný, jisti si být nemůžeme. My jako 
Univerzita Karlova - a nejen my - se musíme 
s následky pandemie v příštích letech vypo-
řádat a zároveň nestagnovat. Za čtyři roky 
tedy vidím UK zase o kus blíž k prestižním 
univerzitám jako je Oxford, Sorbonna nebo 
třeba Imperial College London. Velmi nás 

pálí například oblasti elektronizace a digitali-
zace, zvyšování efektivity vnitřních postupů, 
snižování administrativní zátěže či vnitřní ko-
munikace.
Jak případné zvolení ovlivní Váš další profesní 
život? Skončíte například ve vedení ústavu his-
tologie a embryologie?
Ano, ve vedení ústavu histologie a embryolo-
gie v případě zvolení skončím. A jsem moc 
ráda, že se nemusím o osud ústavu vůbec 
bát – mezi mými kolegy jsou minimálně 
tři zralé a  vynikající osobnosti, které jsou 
schopné ústav převzít a kvalitně vést.
Budete mít čas nadále se věnovat i  výzkumné 
činnosti? 
Bohužel můj čas na výzkumnou práci bude 
hodně omezený – to je mi jasné. Nicméně 
všechna vědecká témata, která jsem roz-
jela, realizuji nikoliv sama, ale vždy v rámci 
kvalitního týmu. Ostatně právě to, že se 
vždy umím obklopit nadšenými spolupra-
covníky a  srdcaři, je moje silná stránka. 
Celý svůj život trvale předávám své do-
vednosti a znalosti mladším, otvírám méně 
rozkoukaným dveře, pomáhám druhým rea-
lizovat jejich plány. A tito mí mladí kolegové 

a kolegyně pak skvěle dále rozvíjejí to, co 
jsem dělala.
Jak byste chtěla zúročit Vaše současné zkušenosti 
z funkce prorektorky pro studijní záležitosti?
Za uplynulých více než sedm let jsem měla 
možnost aktivně komunikovat se všemi fa-
kultami a setkávat se s kolegyněmi a kolegy 
ze všech součástí a  fakult naší univerzity. 
Naslouchat jejich problémům, postřehům, 
požadavkům mně vždy pomáhalo vidět celý 
kontext problematiky, kterou jsem řešila. 
Jsem připravena univerzitě v nadcházejících 
letech sloužit, abychom společně zkvalitni-
li výuku, prováděli špičkový výzkum a také 
zastávali takovou roli ve společnosti, která 
Univerzitě Karlově náleží – tedy roli nositelky 
mravních hodnot a také roli instituce, která 
na základě ověřených dat se společností 
sdílí podložené vědecké poznatky.
Změnila by funkce rektora nějak i Váš soukromý 
život?
Ano, to asi ano. Mám ale prima manžela 
a  dvě skvělé dcery, kterým je 17 a  14 let, 
takže se změn nebojím. Věřím, že změna je 
život a na všechny výzvy, které mne čekají, 
se těším.

Umím se obklopit srdcaři, 
říká kandidátka na rektora Univerzity Karlovy
Akademický senát Univerzity Karlovy na svém zasedání 30. dubna 2021 vyhlásil volbu kandidáta na funkci 
rektora Univerzity Karlovy. Uchází se o ni také současná prorektorka univerzity pro studijní záležitosti profesorka  
MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., která se mimo jiné zabývá studiem časné embryogeneze a neplodností. 
Je vedoucí jednoho z výzkumných programů Biomedicínského centra, které úzce spolupracuje s Fakultní 
nemocnicí Plzeň, a také vedoucí ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty UK v Plzni.
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Řada nemocnic na-
příč Českou repub-
likou hledala a stále 
hledá sestry. Změ-
nila se nějak situa-
ce po pandemii?
Situace ve zdra-
votnictví, potaž-

mo ošetřovatelství, je stále stejná. Stále 
evidujeme vysokou poptávku po kvalifiko-
vaných sestrách, proběhlá pandemie uká-
zala jejich klíčový význam, vzrostla prestiž 
této profese, ale i  nároky na současnou 
sestru kladené. Je třeba si uvědomit nejen 
náročnost jejich profese, ale i délku jejich 
kvalifikační přípravy, nároky na oborovou 
specializaci, fyzickou a  psychickou zátěž 
a další faktory ovlivňující jejich nedostatek 
na trhu práce.
Jak mladé dívky v  současnosti toto povolání 
vnímají?
Mladé ženy a  muži, neboť i  jich neustále 
v  českém ošetřovatelství přibývá, vnímají 
povolání sestry stále stejně jako zajímavou, 
kontaktní, vysoce náročnou pomáhající pro-
fesi, po pandemii onemocnění covid-19 pak 
jako klíčovou pozici v oblasti přímé ošetřo-
vatelské péče, často z hygienicko epidemio-
logického hlediska i práci rizikovou s vyso-
kou mírou fyzické zátěže.
Hlásilo se jich více na zdravotnické školy?
Ano, letos po dlouhé době evidujeme re-
kordní počet zájemců o studium oboru prak-
tická sestra, dětská a všeobecná sestra, po-
rodní asistentka a  zdravotnický záchranář. 
Je zde výrazný převis poptávky a je nasnadě 
se domnívat, že je to následek uplynulého 
roku, kdy vzrostl význam povolání sestry, ale 
i  jejich společenská důležitost a výše jejich 
finančního ohodnocení.
Co studium obnáší, jak dlouho trvá, než se ze 
studentky stane plnohodnotná zdravotní sestra?
Pojem zdravotní sestra zanikl již v roce 2004, 
zájemci nyní vstupují do 4letého středoškol-
ského vzdělávacího oboru praktická sestra, 
v  rámci vyšších odborných škol, vysokých 
škol a  univerzit pak mohou studovat tříle-
té vzdělávací programy v oboru všeobecná 
a  dětská sestra či porodní asistentka. Na 
bakalářské studijní programy pak navazují 
programy magisterské a doktorské. Tady se 

sluší vyzdvihnout vysokou míru spolupráce 
a  velmi kvalitní přípravu budoucích absol-
ventů na půdě spolupracující Střední a vyšší 
odborné školy zdravotnické v Plzni, Fakulty 
zdravotnických studií ZČU v  Plzni a  JČU 
v Českých Budějovicích.

Nepomohlo by nemocnicím, které se potýkají 
s  nedostatkem sester, například zjednodušení 
studia? Možná alespoň v některých oborech.
Zjednodušení studia není rozhodně tím 
správným krokem kupředu. Je třeba si na-
opak uvědomit, jak náročná péče o  paci-
enty v období pandemie byla. Naopak by 
bylo třeba rozšířit studium o  oblast krizo-
vého managementu a oblast epidemiologie 
a infekčního lékařství. Jsou však i jiné moti-
vační faktory, které mohou mít zjevný efekt: 
zkrácení fondu pracovní doby za zachování 
finančního ohodnocení, možnost dřívějšího 
odchodu do starobní penze, změna perso-
nální vyhlášky ve prospěch zvýšení počtu 
pomocného personálu ve směně, systém 
benefitů v  podobě lázeňské péče či nad-
standardního pojištění a jiné. 
Jaký je rozdíl mezi všeobecnou a  praktickou 
sestrou?
Rozdíl je v  délce, způsobu a  náročnosti 
kvalifikační přípravy, v kompetencích, kte-
ré mají, v platovém ohodnocení a také ve 

skutečnosti, že všeobecná sestra může na 
rozdíl od sestry praktické získat dalším stu-
diem specializovanou či zvláštní odbornou 
způsobilost. Obě kategorie sester však 
naleznou a mají v systému ošetřovatelské 
péče své nezastupitelné místo a jsou obo-
ry, kde najdou optimální uplatnění.
I FN Plzeň neustále hledá sestry na různé kliniky 
a oddělení. Kolik jich v současnosti potřebujete 
a kam nejvíc?
Každá sestra je v  rámci FN Plzeň vítaná, 
vzhledem k přirozené fluktuaci, způsobe-
né plněním mateřských povinnosti mů-
žeme v  současnosti nabídnout pracovní 
pozici téměř 60 sestrám, napříč celou ne-
mocnicí. Velmi vítáme sestry zejména do 
operačních oborů a na jednotky intenzivní 
péče.
Slyšela jsem, že sestry si práci ve FN Plzeň po-
chvalují. Jiné nemocnice mají na rozdíl od FN 
velkou personální nouzi. Čím to podle Vašeho 
názoru je?
Snažíme se každé sestře najít práci v pro-
vozu takříkajíc na míru, často je třeba projít 
více oborů, než zejména absolventka na-
lezne ten pravý. Máme velmi dobře orga-
nizovaný systém dalšího vzdělávání, velmi 
výrazné jsou finanční i nefinanční benefity, 
bohatý fond FKSP, výborný systém závod-
ního stravování, nabízíme možnost ubyto-
vání přímo v areálu nemocnice či možnost 
získání služebního bytu.
Jaký je vlastně průměrný plat sestry ve FN Plzeň?
Průměrný plat sester ve FN již dávno pře-
sáhl hranici 60 tisíc korun, nelze jej však 
paušalizovat, je rozdíl v  jakém provozu, 
v  jaké výši úvazku a v  jakém režimu ses-
tra pracuje. Velmi zvýhodněný je provoz 
ve směnném provozu a práce v náročných 
oborech, například Urgentním příjmu či JIP, 
kde je průměrný plat sestry v řádech ještě 
daleko vyšších.
Lze to alespoň obecně srovnat se mzdami v ji-
ných nemocnicích Plzeňského kraje?
V rámci Plzeňského kraje je plat sester ve 
FN Plzeň jednoznačně nejvyšší. Je však 
třeba podotknout, že se jedná o pracoviště 
nejvyššího typu, poskytující specializova-
nou a superspecializovanou péči a nároky 
na sestru kladené, včetně jejího vzdělávání, 
jsou zde skutečně velmi vysoké.

Evidujeme rekordní počet zájemců 
o studium, říká náměstkyně

Kvalifikovaných sester je nedostatek. Hledaly je nemocnice napříč Českou republikou 
už v době před covidem. O povolání sestry, zda covid zvedl zájem o obor a dalších věcech 
hovořila Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M., náměstkyně pro ošetřovatelskou 
péči Fakultní nemocnice Plzeň.
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Co by měl pacient vědět o magnetické 
rezonanci a výpočetní tomografii

Vyšetření MR a CT. Takové pojmy slyšel už asi každý, ale málokdo ví, jaký je mezi 
nimi rozdíl. Nejen o tom hovořil přednosta Kliniky zobrazovacích metod profesor 
MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

K čemu se využí- 
vá vyšetření MR 
a k čemu CT? 
Obě metody jsou 
takzvané tomo-
grafické zobrazo- 
vací metody, kte- 
ré umožňují zob-
razení lidského  
těla v řezech. MR 

je magnetická rezonance, CT je výpočet-
ní tomografie. Do lidského těla lze pomo-
cí obou metod nahlédnout a  hodnotit jeho 
vnitřní struktury – orgány a tkáně, následně 
pak posoudit přítomnost, rozsah a  často 
také závažnost onemocnění.
Jaký je mezi metodami rozdíl?
Oba přístroje jsou tvořeny takzvaným tune-
lem, tedy válcovitou částí, v  níž na lůžku 
pacient leží. Základním a zásadním rozdí-
lem je odlišný fyzikální princip získání dat, 
ze kterých se vytvoří obrazy. Magnetická 
rezonance využívá jev zvaný stejně jako 
metoda – magnetická rezonance. Jedná 
se vlastně o důmyslné použití kombinace 
elektromagnetické indukce a principu rezo-
nance vlnění na stejné frekvenci. Zobrazení 
je vlastně založeno na posouzení hustoty 
protonů vodíku v  těle. Při vyšetření je ne-
mocný uložen ve velmi vysokém magnetic-
kém poli 1,5 – 3 Tesla a použito je elektro-
magnetické vlnění v pásmu mikrovln nebo 
radiových vln. Základní odlišnost výpočetní 
tomografie je v tom, že k zobrazení lidské-
ho těla je použito prozáření rentgenovými 
paprsky, tedy elektromagnetickým vlněním 
s ionizujícími účinky. Data pro vznik obrazu 
vznikají jako informace o pohlcení části zá-
ření v lidském těle, jehož zdrojem je Rönt-
genova trubice.
Co konkrétně podstupuje pacient při MR a při 
CT? Je při něm například oblečený a podobně? 
Nač se má připravit? Potřebuje třeba dopro-
vod?
Obě vyšetření probíhají tak, že nemocný 
musí být uložen na vyšetřovací stůl, jímž 
je posuvné lůžko zajíždějící do „tunelu“. 
Před vlastním vyšetřením je nutné v přípa-
dě magnetické rezonance odložit v kabině 
oděv až na bavlněné spodní prádlo a po-
nožky, ženy musejí sejmout i podprsenku. 
V kabině si pak nemocný oblékne plášť pro 
vyšetření, který poskytneme. Důvodem je, 

že v  silném magnetickém poli se mohou 
některé předměty zahřívat a  také musíme 
zabránit tomu, aby byla do vyšetřovny při-
neseny kovové předměty. Ve vysokém poli 
se stávají kovové předměty nebezpečný-
mi, zejména ty z feromagnetických materi-
álů mohou být značnou silou přitaženy do 
tunelu a  poranit pacienta nebo personál. 
U CT je příprava jednodušší, většinou sta-
čí, aby ve vyšetřované oblasti nebyly žádné 
předměty obsahující kov, tedy osoba může 
být vyšetřována například v tričku. U obou 
metod se často podávají kontrastní látky, 
u  magnetické rezonance na bázi prvku 
vzácných zemin gadolinia, u CT jde o látky 
na bázi jódu. Pro jejich podání je zavede-
na, je-li to třeba, kanyla do žíly. Vzhledem 
k podávání kontrastní látky je správné, že 
na vyšetření přichází nemocný s  dopro-
vodem, protože i  s  odstupem poněkud 
delšího času po skončení vyšetření může 
vzniknout nevolnost nebo pozdní alergická 
reakce. Vyšetřované obvykle propouštíme 
15 až 30 minut po vyšetření z našeho od-
dělení.

Jsou nemocní, kteří vyšetření MR a CT nemohou 
podstoupit?
U  magnetické rezonance není možné 
provádět vyšetření, pokud má člověk im-
plantovaný elektronický aparát, který 

není kompatibilní se silou pole přístroje, 
dále pokud má v  těle cizí těleso z  kovu. 
U  výše uvedených přístrojů musíme znát 
jeho povahu, jinak nemocného nemůže-
me vyšetřit. Například jde o některé starší 
kardiostimulátory, u  novějších je sice vy-
šetření možné provést, ale až po přepnutí 
přístroje na zvláštní režim. Opatrní musíme 
být také při vyšetřování těhotných pomocí 
CT, provádíme je jen v případě život ohro-
žujících stavů matky, naopak magnetickou 
rezonancí dokonce vyšetřujeme i miminka 
v matčině děloze.
Jak dlouho vyšetření MR a CT trvá?
Doba vlastního vyšetření u MR závisí na 
rozsahu vyšetření, nejzákladnější vyšetře-
ní mozku, jednoho kloubu nebo jednoho 
úseku páteře trvá kolem 20 minut, celo-
tělové vyšetření i kolem 50 minut. Naproti 
tomu CT vyšetření je velice rychlé, vlastní 
skenování trvá zpravidla 20 sekund, po-
kud se však provádí vyšetření, kde se 
čeká na vyloučení kontrastní látky ledvi-
nami, nemocný je na vyšetřovacím stole 
při takzvaně vícefázovém vyšetření až  
30 minut.
Může po něm dělat vše jako obvykle?
Po obou vyšetřeních není žádných omezení.
Za jak dlouho se dozví výsledky? Je možné do-
stat alespoň rámcovou informaci přímo na mís-
tě?
Popis vyšetření vyhotovuje lékař – radiolog 
– zpravidla následně po vyšetření, výsledky 
jsou uvolněny zpravidla tentýž den, nejčas-
těji do hodiny od vyšetření. V elektronické 
podobě je mají k dispozici odesílající lékaři 
po elektronickém podpisu. Urgentní vyšet-
ření jsou popsána obvykle bezprostředně 
po provedení vyšetření. Výsledky samot-
nému nemocnému osobně nesdělujeme, 
pokud má zájem o  popis, může jej obdr-
žet po jeho vyhotovení v naší evidenci CT 
a MR vyšetření.
Za jak dlouho se mohou vyšetření opakovat? 
Nemají dopad na zdravotní stav?
Jak magnetická rezonance, tak výpočet-
ní tomografie jsou metodami bezpečnými 
a je možné je opakovaně použit k diagnos-
tice bez rizika poškození organismu, i když 
je u výpočetní tomografie používáno ioni-
zujího záření, při dodržení současných pra-
videl pro provádění vyšetření je jeho využití 
bezpečné.

» Do lidského těla 
lze pomocí obou 
metod nahlédnout 
a hodnotit jeho 
vnitřní struktury 
– orgány a tkáně, 
následně pak 
posoudit přítomnost, 
rozsah a často 
také závažnost 
onemocnění. 



Fakultní nemocnice   7

Na otravu sirovodíkem neexistuje lék, 
upozorňuje profesor Matějovič

Co taková otrava 
způsobí v  organis-
mu?
Určitým parado-
xem je, že sirovo-
dík není pro lid-
ský organizmus 

cizorodou látkou. V mikromolárních koncen-
tracích se významně podílí na řízení buněč-
ného metabolizmu, má protektivní vliv na 
mozkové buňky. Ve vysokých koncentracích 
však jde o  jeden z  nejsmrtelnějších a  nej-
rychleji působících jedů. Již několik vdechů 
stačí k usmrcení člověka. Zatímco malé kon-
centrace pouze dráždí oči, nos či krk, expo-
zice vysokým koncentracím vede k paralýze 
mozkových funkcí včetně dechového centra. 
Dochází k zástavě dechu a následně srdeč-
ní činnosti. Sirovodík totiž blokuje buněčné 
dýchání a znemožňuje tak buňkám využívat 
kyslík. Smrt při těžké intoxikaci nastává bě-
hem několika minut. Na přítomnost sirovodí-
ku nás sice upozorní jeho typický a výrazný 
zápach zkažených vajec. Velmi rychle však 
paralyzuje čichové buňky a  člověk jej brzy 
přestane vnímat.
Co rozhoduje v případě otravy sirovodíkem o pře-
žití člověka?
Základem je, aby se postižený co nej-
rychleji dostal z  prostředí, kde plyn pů-
sobí. Při potřísnění oděvu je třeba oka-
mžité dekontaminace. Pro přežití je však 
nejdůležitější včasné zajištění základních 
životních funkcí včetně neodkladné resus-
citace, dojde-li k zástavě dechu a oběhu. 
Navzdory těmto opatřením však může být 
prognóza nejistá.
Proč?
Na sirovodík neexistuje žádný protijed, který 
by uměl sirovodík neutralizovat nebo bránit 
jeho toxicitě. I  přes relativně včasný zásah 
může dojít k nezvratnému poškození zejmé-
na mozku.
V čem spočívá léčba?
Kromě uvedeného neodkladného zajištění 
základních životních funkcí včetně napojení 
pacienta na umělou plicní ventilaci a  pod-
pory krevního oběhu je to kvalitní podpůrná 
a neuroprotektivní léčba, vedená specialisty 
v intenzivní medicíně.

Lze vyváznout z takové otravy bez následků?
V lehkých případech určitě. V těch těžkých, 
kdy člověk přežije, je také veliká naděje, ale 
mohou přetrvávat důsledky postižení moz-
ku. Od poruch spánku, soustředění, pamě-
ti, deprese až po trvalé narušení intelektu. 
V případě déletrvajícího nedostatku kyslíku 
hrozí, že pacient zůstane v trvalém vegeta-
tivním stavu, kdy sice sám dýchá, má ote-
vřené oči, ale postižený mozek neumožňuje 
pacientovi vnímat sebe sama ani své okolí, 
není schopen žádné komunikace.

Pamatujete za svou praxi podobný případ, jaký se 
odehrál nedávno v Plzni v čistírně odpadních vod?
Za téměř 30 let praxe si nevzpomínám,  
že bychom se takovým případem zabývali.
S jakými otravami se setkáváte nejčastěji?
Co se týče jedovatých plynů, tak jednoznač-
ně s otravami oxidem uhelnatým. Obvykle 
jsou způsobeny nedokonalým spalováním, 
například při používání průtokových ohří-
vačů v  koupelnách. Nicméně 50 procent 
všech otrav, které léčíme, je způsobeno 
léky, ať už náhodným požitím nebo poku-
sem o sebevraždu. Dalších 35 procent tvoří 
otravy chemikáliemi, obvykle při náhodném 
požití. K  život ohrožujícím otravám třeba 
vysoce toxickým etylenglykolem může dojít 
za situace, kdy si muži v garáži nebo dílně 

přelijí nemrznoucí směs do PET lahve a pak 
si omylem loknou. Dva tři loky dokáží zabít. 
A posledních 15 procent otrav je způsobe-
no alkoholem, drogami, houbami či rostli-
nami.
A jakou mají šanci přežít při otravách léky, che-
mikáliemi a dalšími jmenovanými látkami?
To záleží na toxicitě a množství toxické lát-
ky. Extrémně prudké jedy jsou už zmíněný 
sirovodík a kyanovodík. Na otravu z hub lidé 
umírají po několika dnech, na nevratné po-
škození jater. To dokáže ale i předávkování 
paracetamolem, který je v  celé řadě volně 
dostupných léků na nachlazení, například 
v panadolu nebo coldrexu. Lidé si to často 
neuvědomí, užívají paracetamol i  panadol, 
dostanou ho tak do těla několik gramů den-
ně a transplantace jater je pak jejich jedinou 
šancí na přežití.
Kolik takových pacientů zaznamenáváte za rok?
Jsou to naštěstí jen jednotlivci, evidujeme 
tak pět až deset případů za rok.
Jak jste schopni rozlišit, čím se pacient otrávil, 
když vám to často nemůže vzhledem k vážnému 
zdravotnímu stavu říci?
Klíčové jsou informace od svědků, napří-
klad nalezené prázdné blistry od léků, lahve 
alkoholu apod. a soubor klinických projevů. 
Někdy definitivní diagnózu potvrdí až toxi-
kologické vyšetření, které dokáže rychle ur-
čit příčinu některých otrav léky či drogami.
Vzpomínáte si na nějaký neobvyklý případ?
Poměrně vzácné jsou těžké otravy jedova-
tými rostlinami. V poslední době jsme léčili 
dva kritické stavy, jeden způsobený vývarem 
z prudce toxického jehličí tisu, druhý z květů 
oleandru. V obou případech se jednalo o se-
bevražedný pokus.
Máte nějakou radu, jak otravám předcházet?
Především ukládat na bezpečná místa léky 
i chemikálie v originálním balení a mimo do-
sah především malých dětí. A když už člověk 
nějakou jedovatou látku požije, je důležité 
okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ideál-
ně s sebou vzít, ať už pacient, nebo jeho pří-
buzní či známí, tu látku či lék, abychom mohli 
identifikovat příčinu otravy a  zahájit léčbu. 
A  při požití louhu nebo nějaké jiné žíraviny 
hlavně nevyvolávat zvracení, hrozí poleptání 
trávicí trubice a dýchacích orgánů.

V čistírně odpadních vod v Plzni-Skvrňanech unikly v červnu letošního roku do ovzduší 
siřičitany a sirovodík. Zasaženo bylo celkem sedm lidí, čtyři byli převezení do Fakultní 
nemocnice v Plzni, tři z nich bohužel zemřeli. Čtvrtý už je v domácím ošetřování. O tom, 
jak je taková otrava závažná a jak se léčí, hovořil profesor a přednosta I. interní kliniky 
fakultní nemocnice MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
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Modlila jsem se, aby se nemoc nedostala 
do spodní části těla, říká Šárka Šteinochrová

HODKINůV LyMFOM
„Podivné potíže jsem měla tak rok a půl před 
tím, než mi diagnostikovali Hodkinův lymfom. 
Nejdřív mi otékaly nohy, pak se přidalo úmor-
né svědění kůže a  uší. Bývala jsem hodně 
unavená, rychle jsem ubývala na váze. Léka-
ři na nic nepřišli. A  tak jsem se i přes vlek-
lé potíže snažila sportovat s vírou, že mi to 
pomůže. Absolvovala jsem i závod Predator 
race a pak se to stalo,“ vzpomíná Šárka Štei-
nochrová. Po závodě se jí objevila na krku 
záhadná boule.

„Můj tehdejší šéf, primář Stomatologické 
kliniky FN Plzeň pan doktor Daniel Hrušák, 
na mě koukl a  naplno mi řekl, že to bude 
s největší pravděpodobností zhoubný nádor. 
Hned zajistil vyšetření. Zjistilo se, že v horní 
části těla mám asi padesát nádorů. Množily 
se zhruba rok a půl. Diagnóza zněla Hodgki-
nův lymfom, kvetla jsem jako louka, modlila 
jsem se, aby se nemoc nerozšířila také do 
spodní části těla. Léčba by tak byla kompli-
kovanější,“ líčí maminka malého Dominika, 
které se před koncem roku narodí holčička 
Eliška. Obě děti vznikly díky umělému oplod-

nění, a  proto u  Mamin s  rakovinou najdou 
radu a pomoc i ženy s nádorovým onemoc-
něním, které by si po léčbě děti ještě přály. 
„Je to krásný příklad toho, že i po takové ži-
votní zkušenosti lze přijít do jiného stavu. Cel-
kově téma a problematika onkologicky léče-
ných maminek není zcela uchopena, existuje 
zatím jen málo informací. Jsme proto rádi, 
že se můžeme se svými zkušenostmi podě-
lit. Rády bychom proto navázaly spolupráci 
s více odborníky a získaly tak více odpovědí 
pro témata, která pacientky zajímají.“

PSANí BLOgU 
„V  průběhu léčby jsem se setkala s  řadou 
komplikací, přídavnými záněty žil nebo neu-
stálým hubnutím a potížemi s přijímáním po-
travin. Zůstaly také alergie na mléko, mouku 
i maso. Prožili jsme si opravdu krušné chvíle. 
Nejen kvůli nemoci, ale i  praktickým okol-
nostem. Intenzivně jsem prožívala narušení 
své role matky, která nemá energii na péči 
o vlastní dítě. A manžel musel do práce, aby 
držel rodinu nad vodou finančně, museli jsme 
splácet hypotéku na dům. Mizérie se nás dr-

„Rakovina je nemoc celé rodiny a nejlepší lék je na ni dětský smích,“ říká osmadvacetiletá bývalá sestra 
ze stomatochirurgie Šárka Šteinochrová, která prodělala rakovinu lymfatického systému v době, kdy se jí narodil 
syn Dominik. Svůj příběh začala psát na blog a později založila pacientskou organizaci Maminy s rakovinou. 
Pomáhá onkologicky nemocným matkám a částečně navazuje na organizaci Mamma Help, jež loni ukončila činnost. 

žely více než rok a řada náročných chvil při-
cházela ještě rok poté,“ popisuje žena, která 
se pak rozhodla vzít svou nemoc jako výzvu. 
„Začala jsem tím, že jsem si ostříhala vlasy 
a  oholila hlavu, abych učinila vlastní první 
krok proti nemoci. Pro spoustu žen není vů-
bec jednoduché, když přijdou o svou korunu 
krásy,“ říká. Vyhledala i psychoterapeutickou 
pomoc a udělala hodně dalších změn. „Po-
chopila jsem, že abych se mohla uzdravit, 
musím být v pohodě a pak budu více plat-
ná i svému dítěti i okolí. Osmdesát procent 
nemoci dělá hlava. Začala jsem proto na in-
ternetu psát blog o svém životě, o peripetiích 
s léčením a podobně. Ze svého trápení jsem 
se postupně vypisovala, přidala jsem malo-
vání a grafiku a začaly se na mě obracet ženy 
s podobným osudem. A já zjistila, že matkám 
s rakovinou se v České republice nikdo ne-
věnuje. Najednou se všechno propojilo a mě 
napadlo založit Maminy s rakovinou, kde na-
jdou ženy se všemi druhy nádorového one-
mocnění a všech věkových kategorií pomoc. 
V tom jsme, troufám si říci, v České republice 
unikátní,“ uvádí Šárka Šteinochrová. 
 
MAMINy S RAKOVINOU
S  činností organizace začala v  roce 2019, 
služby převážně zajišťují ženy, které onko-
logické onemocnění prodělaly nebo se je 
snaží zvládnout. I  ona sama je stále v  péči 
Hematologicko-onkologického oddělení FN 
v Plzni. „Mám skvělou paní doktorku Alexan-
dru Jungovou, sama onkologické onemoc-
nění prodělala, takže přesně ví, o čem to je. 
Je neskutečně empatická,“ popisuje s  tím, 
že paní doktorka se stala pro organizaci za 
hematoonkologii odborným garantem a  za 
Onkologickou a  radioterapeutickou kliniku 
FN Plzeň je to MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 
Organizace, která sdružuje stovky klientek 
napříč celou republikou, pomáhá nemocným 
maminkám a jejich rodinám zajistit chod do-
mácnosti, poskytuje jim vzdělávací a  infor-
mační servis, pořádá společná setkání, výlety 
a ozdravné pobyty pro udržení nebo zlepšení 
duševního zdraví, které je při onkologických 
onemocněních velmi důležité. Šíří osvětu 
o prevenci nádorových onemocnění, o živo-
tě s rakovinou i o už zmíněném mateřství při 
onkologických chorobách, spolupracuje s řa-
dou různých organizací včetně FN Plzeň.
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Poznejte je zblízka
Vrchní sestra Stomatologické kliniky Bc. gabriela Sýkorová chtěla být původně herečkou, ale nakonec 
po ukončení gymnázia zvolila nástavbové studium na střední zdravotnické škole v Plzni v oboru všeobecná 
sestra a dle svých slov nikdy nelitovala. Po ukončení studia nastoupila na oddělení Centrálních operačních sálů 
Fakultní nemocnice a práce instrumentářky, tedy sálové sestry, se jí stala srdeční záležitostí.

Na divadlo jste zanevřela?
V žádném případě. Od malička jsem cho-
dila na dramaťák a hrála jsem vlastně celé 
dětství. V  hraní jsem pokračovala i  jako 
studentka gymnázia v  Karlových Varech, 
kde jsme v 90. letech společně se spolu-
žáky a  panem profesorem znovuotevírali 
studentské divadélko Kapsa. Pro radost 
amatérsky hraji dodnes. Vlastně úplnou 
náhodou, díky kolegovi z  nemocnice, 
s  kterým jsem spolupracovala na vydání 
originálního kalendáře pro rok 2017 s ná-
zvem „Sestra v  akci“, kdy se sestřičky 
operačního sálu a centrální sterilizace fotily 
spolu se sportovci Plzně a výtěžek z pro-
deje kalendáře šel na pomoc hemato-on-
kologicky nemocným dětem. Slovo dalo 
slovo a  já se stala součástí amatérského 
divadla a zažila na vlastní kůži divadlo pod 
otevřeným nebem, v prostorách kulturních 
středisek i prkna plzeňského divadla Pluto.
Které hry jsou Vám nejbližší?
Mám ráda divadlo ve všech jeho podobách. 
Klasiku, činohru i  divadlo jednoho herce. 
Jsem plzeňský patriot, takže hry A. Procház-
ky, ale i pro mne geniální díla W. Shakespe-
ara, to jsou představení, která nikdy neod-
mítnu navštívit. Divadlo je pořád můj velký 
koníček, ale jsem ráda, že jsem se nakonec 
rozhodla pro práci ve zdravotnictví. Asi jsem 
to měla v krvi.
Po kom?
Maminka byla porodní asistentka a  v  mých 
dětských očích byla anděl v modrých šatech. 
Byla to jasná volba. Během studia na střed-
ní zdravotnické škole jsem navštívila mnoho 
pracovišť Fakultní nemocnice, ale oddělení 
operačních sálů mě doslova uchvátilo. Už jako 
studentka jsem věděla, že zde chci pracovat. 
Co jste pro to musela udělat?
Ve FN na Borech v době, kdy jsem končila 
studium v roce 1994 hledali nové sestřičky 
na operační sály. Přijímal se nový personál 
pro plánované nové oddělení operačních 
sálů na Lochotíně. Práce sálové sestry je 
vysoce specializovaná odborná činnost, 
jejíž šíře i krása vás uchvátí na celý pracov-
ní život. Na začátky mého „instrumentová-
ní“ moc ráda vzpomínám, možná i díky své 
školitelce a  následně i  vrchní sestře ope-
račních sálů, které vděčím za mnohé ze 
svého profesního života, a také i díky obo-
ru neurochirurgie, který mne pohltil a který 
mne provázel po celou dobu mé působ-
nosti na oddělení operačních sálů. 

Bleskový rozhovor
(co preferujete)

moře/hory - moře

pivo/víno - ač Plzeňák, víno

léto/zima - stoprocentně léto

kino/divadlo - divadlo

maso/dort - dort

Nebylo to pro Vás moc náročné?
Náročné, ale krásné. Neurochirurgické ope-
race byly a jsou časově zatěžujícím výkonem 
nejen pro pacienta, ale i pro personál. Deseti 
– dvanáctihodinové operace nebyly výjim-
kou. Krásu práce na operačním sále spatřuji 
v týmovosti, v souhře a v souznění mezi ope-
ratérem, sálovými sestrami a  sálovým per-
sonálem, kdy není třeba slov a přesto každý 
člen týmu ví, co má dělat. Na neurochirurgic-
kých operačních sálech jsem pracovala a to 
v pozici staniční sestry do léta roku 2017, kdy 
jsem vyhrála výběrové řízení na pozici vrchní 
sestry Stomatologické kliniky.
Proč jste se rozhodla pro takovou změnu?
Byla to výzva, z níž se postupem času stala 
posedlost. Jednalo se o  volbu chirurgické-
ho oboru, jehož součástí je chirurgie hlavy 
a  krku, tedy obor mně blízký. Samozřejmě 
práce s  lidmi, vedení i  uplatnění manažer-
ských znalostí a dovednosti mě velice láka-
ly. Mým cílem bylo vytvoření profesionálního 
pracoviště s přátelskou atmosférou nejen pro 
zaměstnance, ale i  pro pacienty. Revitalizace 
a modernizace mnohých provozů naší kliniky 
jistě k tomuto cíli přispěla. Hned na podzim 
roku 2017 jsme s  velkým úspěchem znovu 

otevřeli pracoviště dentální hygieny, které má 
na klinice nezastupitelnou roli, a  postupem 
času se mi podařilo tento provoz rozšířit. Má 
vize do budoucna je mít 4 samostatné den-
tální hygienistky, které uspokojí poptávku 
veřejnosti a zároveň více doplní a rozšíří pro-
stor v prevenci hygieny dutiny ústní ve vztahu 
k dětskému pacientovi. Nápady na preventiv-
ně ozdravné projekty zaměřené na profylaxi 
v problematice zdraví dutiny ústní máme ješ-
tě mnohé k realizaci. Od toho se trochu odvíjí 
i má posedlost, kamkoliv přijdu na návštěvu 
v  rodině, u přátel, kontroluji zubní kartáčky, 
mluvím o hygieně ústní dutiny, jak si správně 
čistit zuby, jak je důležitá dentální hygiena, jak 
se starat o dásně.
Dostanete se ještě vůbec na operační sál?
Nelékařský personál operačního sálu naší 
kliniky patří pod mé přímé vedení, takže 
v  rámci pracovních povinností jsem na sále 
skoro každý den. Instrumentace při ope-
račních výkonech je činnost, kterou je třeba 
upevňovat a stále trénovat. To platí i pro mne, 
takže velice ráda vystřídám samozřejmě dle 
pracovních možností například práci u PC za 
instrumentování. Podařilo se mi na operač-
ním sále postupně vytvořit stabilní sálový tým, 
který sice početně patří mezi menší, ale o to 
více interpersonálně fungující. Vzhledem k šíři 
a náročnosti operativy je tento aspekt velmi 
důležitý. Od roku 2016 došlo na našem pra-
covišti k radikálnímu navýšení onkochirurgic-
ké operativy především v oblasti dutiny ústní, 
jedná se o operace technicky i časově velmi 
náročné, které vyžadují znalosti a dovednosti 
sálového personálu na vysoké úrovni.
Čím si takzvaně čistíte hlavu?
Už zmíněným divadlem, péčí o rodinu, dům, 
zahradu a v posledním roce jízdou na kole. 
Mojí vášní je pěstování rajčat, jako kuriozita 
je, že je celý život nejím, ale věnuji se pěstová-
ní a po úrodě vaření kečupů. A pak je velkou 
zálibou horské kolo, od partnera jsem vloni 
dostala nové kolo a jízda na něm mě pohlti-
la natolik, že se snažím na něm trávit každou 
volnou chvíli. Když jsem začínala, měla jsem 
sen dojet do rodných Klatov, to jsem si splnila 
a teď už to jezdíme jako odpolední vyjížďku.
Kam jste se letos vypravili na dovolenou?
Zatím jen na kola po vlastech českých, Kar-
lovarsko, Liberecko, na kole jsme zvládli 
stoupání na Ještěd a pak jižní Plzeňsko a již 
zmíněné Klatovsko. Teď se moc těším na 
vysněnou podzimní cestu do Paříže, kterou 
jsem dostala jako vánoční dárek.
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Nemocnice udržela vyrovnané 
hospodaření i přes covid

Jak nemocnice hos-
podařila v  prvním 
pololetí letošního 
roku?
Nemocnice si 
i  v  prvním po-
loletí roku 2021 
i  přes napjatou 
covidovou situa- 
ci udržela vyrov-

nané hospodaření. Průběžné financování je 
zajištěné díky dohodám se zdravotními po-
jišťovnami o navýšení měsíčních zálohových 
plateb v  souvislosti se zvýšenými náklady 
spojenými s péčí o velké množství covid po-
zitivních pacientů v naší nemocnici. Výsledek 
hospodaření za celý rok 2021 je však v tuto 
chvíli obtížné odhadovat. Na konci června 
byla sice vydána tzv. kompenzační úhradová 
vyhláška, která zohledňuje zatížení nemocnic 
covid pozitivními pacienty, ale pouze pro prv-
ní 4 měsíce roku 2021, dále předpokládá ve 
zdravotnických zařízeních standardní výkon-
nost. Jelikož v květnu a červnu nebyla (z ob-
jektivních důvodů) výkonnost naší nemocnice 
zdaleka na požadované úrovni, nebylo mož-
né v měsíci červnu (stejně jako v roce 2020) 
vyplatit plánované mimořádné odměny. 

Předpokládáme však, že během léta se situ-
ace stabilizuje a ve druhém pololetí již budou 
plánované odměny vyplaceny.
Jak dopadlo vyúčtování péče za loňský rok?
Na konci června jsme obdrželi od VZP prv-
ní verzi vyúčtování poskytnuté péče za rok 
2020 dle původně platné úhradové vyhlášky. 
To je postup, který stanovuje jako závazný 
tzv. kompenzační úhradová vyhláška, která 
zohledňuje dopady pandemie do provozu 
nemocnice v  roce 2020. Výsledkem tohoto 
formálního výpočtu je teoretická vratka ve 
výši 440 miliónů Kč. Tuto částku by musela 
nemocnice podle původně platných úhrado-
vých mechanismů VZP vrátit. Kompenzační 
úhradová vyhláška pro rok 2020 zajistí, že vý-
sledné vyúčtování za rok 2020 dopadne pro 
nemocnici výrazně příznivěji, předpokládáme 
naopak doplatek ze strany VZP ve výši niž-
ších desítek miliónů Kč.
Zmínil jste v souvislosti s léčbou pacientů s covi-
dem zvýšené náklady. V čem vzrostly? 
V souvislosti s vysokým počtem covid pozi-
tivních pacientů v prvním pololetí 2021 v naší 
nemocnici došlo k významnému nárůstu ná-
kladů, jak meziročně, tak v porovnání s plá-
novaným rozpočtem FN Plzeň na rok 2021. 
Největší nárůst jsme zaznamenali v  polož-

ce osobní náklady, navýšení proti rozpočtu 
představuje téměř 400 miliónů Kč! Větší část 
tohoto nárůstu (téměř 350 miliónů Kč) připa-
dá na vyplacené tzv. covidové odměny za 2. 
vlnu pandemie, na které získala nemocnice 
prostředky od svého zřizovatele ze státního 
rozpočtu. Zbytek pak představují odměny 
vyplácené průběžně z prostředků nemocni-
ce zdravotníkům na covidových odděleních. 
O více než 50 miliónů Kč je překročen rozpo-
čet na léčivé přípravky, důvodem je vyšší po-
čet pacientů s vážnými onemocněními, kteří 
se léčí ve specializovaných centrech naší ne-
mocnice. O více než 20 miliónů Kč je pak pře-
kročen rozpočet na materiál, evidujeme vyšší 
spotřebu osobních ochranných pomůcek 
a diagnostik pro vyšetřování covid pozitivity.
Kvůli pandemii musely být odloženy plánované 
operace. Jaký evidujete propad v této péči? 
Proti prvnímu pololetí 2020 evidujeme 
v  roce 2021 výrazný propad v počtu pro-
vedených plánovaných operací, především 
(ale nejen) v ortopedii. Zde jde minimálně 
o 50% snížení v oblasti totálních endopro-
téz, vyšší propad je u totálních endoprotéz 
kolene z důvodu vyšších nároků na násled-
nou rehabilitační péči, která byla také vý-
znamně omezena.

Fakultní nemocnice Plzeň si i přes dobu pandemie covidu-19 vede ekonomicky velmi dobře. 
O podrobnostech hovoří ekonomický náměstek Ing. Viktor Wendler, MBA.
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Stavba Psychiatrické kliniky finišuje
Ve Fakultní nemocnici v Plzni na Lochotí-
ně se blíží ke konci stavba nové Psychi-
atrické kliniky, která se kvůli pandemii 
covidu zpozdila o více než rok. Vyžádala 
si zhruba 457 milionů korun, z toho 315 mi-
lionů korun pokryjí dotace. Psychiatrickým 
pacientům poskytne moderní komfortní pro-
středí i větší nabídku služeb. Budou mít na-
příklad k dispozici jednolůžkové nebo dvou-
lůžkové pokoje a velkou zahradu.

„Budova měla být hotová v září roku 2020, 
ale celý svět zasáhl covid, takže se vše po-
sunulo,“ uvedl ředitel FN Plzeň MUDr. Václav 
Šimánek, Ph.D. Vázla hlavně doprava ma-
teriálu, chyběly například jednotky vzdu-
chotechniky, chladiče a další komponenty. 
Navíc kvůli pandemii nemohli přicestovat 
zahraniční pracovníci firmy a část z nich 
včetně stavbyvedoucího onemocněla.

Novou budovu psychiatrie nutně potřebu-
je, protože v té současné chybějí mimo jiné 
prostory pro rozmanité aktivity, například 
různé dílny pro pacienty. V nové budově 
bude i vyšší počet lůžek, které na klinice 
v současnosti chybějí.

Stavba v červenci 2020
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O nových informačních systémech 
ve Fakultní nemocnici Plzeň  
se psalo už v roce 2006 
Virtuální svět, který slouží pacientům. Hovořil o tom tehdy Ing. Martin Tauchen, MBA, vedoucí Odboru správy 
informačního systému. Nyní řekl, co se za zmíněných patnáct let v oblasti IT v nemocnici změnilo.

V lednu 2006 se spojila dvě hlavní zdravot-
nická zařízení Plzeňského kraje – Fakultní 
nemocnice Plzeň s  Vojenskou nemocnicí. 
Ještě před tím bylo ale potřeba vyřešit mno-
ho záležitostí, aby se v chodu obou zařízení 
nic nezadrhlo. K  zásadním okamžikům be-
zesporu patřilo i zavedení informačního sys-
tému ve Vojenské nemocnici (VN). Hovořili 
jsme o tom s Martinem Tauchenem ze Sprá-
vy informačního systému Fakultní nemocni-

KDySI: Zavedení 
informačního systému 
ve Vojenské nemocnici

NOVá RUBRIKA - PSALI JSME PŘED 15 LETy

ce Plzeň. „V Klinickém informačním systému 
WinMediCalc se zpracovávají klinická data 
o pacientech a vykazuje se v něm poskytnu-
tá léčebná péče jako podklad pro vyúčtování 
zdravotním pojišťovnám. Cílem jeho zave-
dení na pracoviště bývalé VN bylo zajištění 
jednotného systému v uvedených oblastech 
v celé FN, což má přímý vliv na ekonomiku 
nemocnice. V bývalé VN se od toho okamži-
ku zcela změnil systém vedení zdravotnické 
dokumentace. To ve svém důsledku jedno-
značně přispívá ke zkvalitnění poskytova-
né péče,“ řekl v roce 2006 Martin Tauchen 
a  dodal: „Klinický informační systém (KIS) 
WinMediCalc je naším vlastním produktem, 
ušitým na míru potřeb FN Plzeň. Ukládají se 
v  něm kompletní informace o  pacientech 

– lékařské zprávy, výsledky klinických a  la-
boratorních vyšetření, historie hospitalizací 
pacienta včetně podrobné anamnézy a léč-
by. Nechybí zde ani obrazová dokumentace 
vyšetření provedených moderními digitální-
mi přístroji, například CT. Systém, který tu 
v  současné podobě běží již od roku 2001, 
samozřejmě dále vyvíjíme a  vylaďujeme ve 
spolupráci s našimi uživateli.“ Vzhledem 
k tomu, že se jedná o vlastní produkt, ne-
představovalo jeho nasazení do bývalé Vo-
jenské nemocnice žádnou enormní finanč-
ní zátěž. Provedení akce však komplikoval 
nejen stav původního technického vybave-
ní, síť či nedostatek PC pracovišť, ale také 
menší zkušenosti zaměstnanců s využitím 
výpočetní techniky. Projekt se realizoval za 
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Za posledních 15 let informační technologie 
postoupily obrovsky kupředu a staly se nepo-
stradatelnými pro všechna pracoviště v celé 
fakultní nemocnici. „Změnilo se v  podstatě 
všechno, jak v oblasti hardwaru, tak přede-
vším softwaru, a vývoj jde neustále dopředu. 
K tomu v poslední době přistoupila ještě pro-
blematika ochrany osobních údajů a hlavně 
kybernetická bezpečnost. Jak se ukázalo při 

několika dokončených kybernetických úto-
cích, nemocnice nejsou schopny bez infor-
mačních technologií normálně fungovat,“ říká 
Ing. Martin Tauchen, MBA, vedoucí Odboru 
správy informačního systému. Pacientská 
dokumentace je vedena v elektronické podo-
bě, do klinického systému jsou automaticky 
přenášena data z dalších, např. laboratorních 
systémů i ze zobrazovací techniky a dalších 

zdravotnických přístrojů. Zdravotníci tak mají 
vše potřebné k  dispozici na jednom místě. 
Dalším obrovským posunem je digitalizace 
podpůrných procesů, ať již se jedná o admini-
strativní činnosti nebo o zásobování pracovišť 
materiálem nebo např. o objednávání stravy 
a koncentrace všech těchto procesů na int-
ranet, kde zaměstnanci najdou veškeré infor-
mace, které potřebují ke své práci. 

NOVá RUBRIKA - PSALI JSME PŘED 15 LETy

NyNí: Změnilo se v podstatě všechno, jak v oblasti hardwaru, tak především softwaru

běžného chodu nemocnice bez navýšení 
počtu pracovníků. To znamená, že se pra-
covalo po večerech, svátcích i víkendech. 
Inženýr Tauchen ještě upřesnil: „Na akci se 
přímo podílelo jedenáct lidí ze Správy infor-
mačního systému, z nichž pět poskytovalo 
projektu technickou podporu, tedy prová-
dělo vlastní instalace a distribuci techniky. 
Ostatní měli na starosti přípravu projektu, 
implementaci KIS a školení uživatelů. Vel-
kou zodpovědnost na svých bedrech nesli 
především vedoucí oddělení správy aplika-
cí Jana Heidenreichová a vedoucí oddělení 
správy infrastruktury Bory Martin Mareška.“ 
Školení se týkalo většiny zaměstnanců Vo-
jenské nemocnice a  probíhalo v  různých 
úrovních – lékaři, střední zdravotnický 
personál, kodéři zdravotnického účtování 

a  vrchní sestry. Martin Tauchen informaci 
doplnil: „Začali jsme v  polovině listopadu 
a končili těsně před Vánocemi. Dohroma-
dy se proškolilo asi čtyři sta lidí. A dlužno 
dodat, že uživatelé za námi chodili nejen 
s  obavami, jak zvládnou práci na počíta-
či, ale i  se zájmem, co jim WinMedicalc 
přinese. Ze „strašáka“ v  podobě nutnosti 
používání WinMedicalcu i  dalších aplikací 
se v denní praxi stal pomocník, který velmi 
usnadňuje práci.“ A ještě detailně zavzpo-
mínal na průběh akce: „Příprava celého 
projektu začala v listopadu, v prosinci jsme 
přistoupili k mapování infrastruktury. Kon-
krétně došlo k  optickému propojení mezi 
oběma areály, ke kompletní revizi a  mo-
dernizaci síťových prvků, ke změnám kon-
figurace a  nastavení počítačů. Bylo třeba 

vymyslet i přechodnou bezpečnostní poli-
tiku pro ty stanice, které nesplňovaly stan-
dardy FN, jako je například stejný antivirový 
program nebo přístup do internetu. Vedle 
sebe musely existovat jak „stará síť VN“, 
tak připojení do sítě FN. WinMedicalc jsme 
spustili naostro v  noci z  31. prosince na  
1. ledna 2006. Nejprve byla připojena kritická 
místa, jako jsou kartotéky, příjmy pacientů, 
ambulance, sesterny na lůžkových stanicích 
a radiologická pracoviště. Pak jsme po jed-
notlivých odděleních vybavili výpočetní tech-
nikou ostatní pracoviště – sálky, vyšetřovny, 
operační sály a specializované ambulance.“ 
Pracovníci SIS byli uživatelům plně k dispo-
zici přímo na jejich pracovištích po dobu 
prvního lednového týdne a v dalším období 
docházeli na vyžádání. 
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Zahradníci fakultní nemocnice se starají 
o cca 40 ha ploch obou areálů fakultní ne-
mocnice, včetně detašovaných pracovišť. 
Tak jako již tradičně několik let na zpět, 
zkrášlují nemocniční areály například let-
ničkové výsevy Lednické radosti, Plzeňské 
květnice a Strakonické louky, které jsou od 
svých výsevů až do pozdních podzimních 
měsíců plné květů. Vysazují a  starají se 
také o řadu dalších rostlin.

„Čas od času se ke mně donesou slova 
chvály a  uznání typu … jak ty naše ne-
mocniční areály pěkně vypadají, radost 
pohledět. Tato slova slýchám od různých 
profesí napříč nemocnicí, od managemen-
tu, lékařů, sestřiček, administrativních pra-
covníků, dělníků atd. a vyjadřují příjemné 
pocity, které dotvářejí pohodu na praco-
vištích a „radost chodit do práce“. Z val-

Nemocnice rozkvetla

FN Lochotín v areálu: 165 158 m2

Kolem areálu: 82 845 m2

FN Bory: 77 797 m2

FN Bory detašovaná pracoviště: 72 466 m2

OČ PEČUJí ZAHRADNíCI

né části je tlumočím těm, kteří za touto vi-
zitkou bezprostředně stojí, zahradníkům, 
přesněji řečeno, kolektivu pracovníků od-
dělení údržby venkovních ploch (PO-VP),“ 
říká Ing. Miloš Novák, vedoucí provozního 
odboru.

Asi před třemi roky byla v rámci provoz-
ního odboru provedena organizační změ-
na, vytvoření pěti (více specializovaných) 
oddělení, z nichž jedno je PO-VP, pod ve-
dením Aleše Latislava. „Od tohoto data 
postupně dochází k  výraznému posunu 
v  estetickém vzhledu areálů FN. Naštěs-

tí bylo na co navázat, předchozí garnitura 
„zahradníků“ stanovila startovní čáru, kte-
rá určitě nebyla v bodu 0. Postupem času 
však došlo ke stabilizaci kolektivů úseku 
Lochotín pod vedením pana Touše i úseku 
Bory pod vedením pana Vlacha. Pracov-
níci těchto kolektivů pochopili, že nároky 
vedoucích na pracovní nasazení jsou sice 
vysoké, ale ne nesplnitelné. Odměnou za 
dobře odvedenou práci je slušné finanční 
ohodnocení a  „společenská“ prestiž, že 
patří mezi elitu v  naší velké „nemocniční 
rodině“. Tomuto stavu též významně na-
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FN Plzeň zahájila v areálu na Lochotíně 
výstavbu oddělené páteřní datové sítě 
a  kamerového systému nové generace. 
„Hlavní částí zakázky je dodávka a mon-
táž 200 kusů nových inteligentních kamer 
s analytickým modulem a přepojení stáva-
jícího kamerového systému do nové sítě.  
Díky profesionálnímu video managementu 
systému a novým výkonným videoserverům  
bude možné využívat nové pokročilé funk-
ce, jako například podezřelé odložení před-
mětů, vyhodnocování podezřelého pohybu 
osob v  definovaných zájmových zónách, 
vyhledání osob nebo předmětů dle popisu, 
rozpoznávání SPZ vozidel a  jejich typové 

rozlišení. Celkově tak bude areál Lochotín 
po přepojení disponovat počtem cca 
420 kamer a aktivně tak bude podporovat, 
díky novým funkcím, zvýšení bezpečnosti. 
Kamerový systém bude integrován pří-
mo do bezpečnostního systému FN Plzeň 
a  zvýší se tak situační povědomí o  aktu-
álním dění v  areálu Lochotín. Jako další 
z výhod lze uvést snížení objemu datových 
přenosů v nemocniční síti, plnění standardů 
pro kybernetickou bezpečnost a rozšiřitel-
nost celého řešení v případě implementace 
budoucích bezpečnostních technologií,“ 
popsal  technicko – provozní náměstek 
FN Plzeň  Bc. Milan Topinka, MBA. 

pomohl fakt, že díky dobrému finančnímu 
zdraví naší nemocnice, bylo možno provést 
zásadní a výraznou obměnu malé zahradní 
mechanizace, napomáhající zvýšení efek-
tivity a  produktivity práce při údržbě ne-
malých venkovních ploch. A  rovněž zrea- 
lizovat několik projektů jak na „zelených 
plochách“, tak na dopravních komunika-
cích v areálu. Výše zmíněný a  chválený 
kolektiv netvoří jen zahradníci-specialisté, 
ale i manipulační dělníci, kteří se již vypra-
covali, respektive přiblížili jejich odbornos-
ti, a tak dle hesla „všichni táhneme za jeden 
provaz“ je možné se pustit do většiny akcí 
vlastními silami. Samozřejmě s  menšími 
finančními náklady. Jen tehdy, je-li úkol 
mimo rámec vlastních možností a schop-
ností kolektivu, jsou využívány odborné ex-
terní firmy, ale vždy s výraznou participací 
PO-VP, včetně přidání „poslední třešničky 
na dort“, na dokončenou akci,“ připomí-
ná vedoucí provozního odboru. Dodává, že 
zahradníkův rok vlastně nikdy nekončí, jak 
dokládají fotografie na stránce. V  pozdním 
podzimu zazimovávají venkovní „mobilní“ 
vegetaci, která by zimu nepřežila. Putuje do 
do tepla. V předvánočním čase ve spolupráci 
se spřáteleným revírem vybírají velké vánoč-
ní stromky, včetně jejich odvozu, instalace 
v areálech a nazdobení. V kruté zimě zajišťují 
trvalou, kontinuální akceschopnost v boji se 
sněhovou nadílkou a mrazy. Před příchodem 
jara zvyšují intenzitu činností ve sklenících – 
předpěstovávají rostliny pro nemocniční in-
teriéry i exteriéry. A po definitivním skončení 
zimního období se věnují úklidu areálových 
komunikací po zbytcích posypu, obnově 
vodorovného dopravního značení a  zpětné 
instalaci zahradního mobiliáře. Na přelomu 
dubna/května zahajují intenzivní činnost na 
zelených plochách, obnovují či zakládají 
nesečené záhony lučního kvítí (Strakonická 
louka, Lednická radost). V období května až 
října realizují 3 až 4 seče dle plošných har-
monogramů stanovených tak, aby celkový 
vzhled areálů vypadal, jako trvale ošetřova-
ný, udržovaný. „Prakticky celoročně, mimo 
kruté zimní měsíce, nás čeká „mravenčí“ 
práce s  rostlinami na trendových „zelených 
střechách“ onkologie, parkovacího domu 
a za pár týdnů i psychiatrie. A v sestavě jsou 
i manipulační dělníci, kteří zajišťují spoustu 
manipulací, tzn. malých stěhování ordina-
cí, čekáren, kanceláří před i  po stavebních 
úpravách, malováních, výměnách podlaho-
vých krytin apod. V posledním roce, v době 
covidové, stáli v 1. linii zdravotníci, ale hned 
těsně za nimi stál s nadstandardním nasaze-
ním i tento kolektiv, který měl lví podíl na pře-
stavbách či výstavbách covidových oddělení, 
očkovacích, testovacích center nezbytných 
pro zvládnutí epidemické situace. Za to vše 
Vám, zahradníkům, já a  jistě i  velká většina 
zaměstnanců FN velice, velice děkujeme!“ 
uzavírá Ing. Miloš Novák. 

Buduje se nový kamerový systém, 
parkoviště a rozkvetlé záhony 
slouží pacientům i personálu
Fakultní nemocnice staví nové moderní budovy, rekonstruuje ty staré, 
nakupuje špičkové přístroje, ale také se stará o bezpečnost svých 
pacientů i zaměstnanců.  

Najít ve fakultní nemocnici místo k zapar-
kování není vůbec jednoduché, a to i přes-
to, že se stavějí nové plochy k zaparkování 
aut pacientů, jejich návštěv a samozřejmě 
zaměstnanců. V  letošním roce tak bylo 
upraveno parkoviště a  zároveň rozšíře-
na komunikace u pavilonu 61 v bývalém 

areálu vojenské nemocnice. Využívají je 
často klienti, kteří přijíždějí na očkování 
proti covidu, a  pochvalují si, že je blízko 
očkovacího centra. Další parkoviště bylo 
vybudováno u jídelny u pavilonu 60 taktéž 
v  borské části nemocnice. Součástí této 
akce byly i úpravy cest a okolní plochy.

Počty parkovacích ploch narůstají 



16  Fakultní nemocnice

Vedení pracovní skupiny pro prevenci deku-
bitů se ujala Bc. Vanda Tomášková z Klini-
ky anesteziologie, resuscitace a  intenzivní 
medicíny (KARIM) FN Plzeň, která vystřídala 
na zmíněném postu vedoucí sestru úseku 
epidemiologie FN Plzeň Bc. Lenku Fiedlero-
vou. FN Plzeň patří v problematice prevence 
dekubitů dlouhodobě mezi nejlepší zdra-
votnická zařízení v České republice a nabízí 
v této oblasti svým pacientům vysokou úro-
veň poskytované péče. „Společně s ostatní-
mi členy pracovní skupiny bych chtěla na-
vázat na práci a projekty své předchůdkyně 
a  nadále pokračovat ve zlepšování péče, 
kterou ve FN Plzeň nabízíme. Také bych se 

ráda více zaměřila na problematiku preven-
ce a léčby dekubitů u bariatrických pacientů 
(se závažnou obezitou) včetně přednáško-
vé a publikační činnosti v této oblasti. Jako 
další velmi významnou součást činnosti pra-
covní skupiny vnímám také podílení se na 
vzdělávání našich zaměstnanců v této pro-
blematice. Je důležité, aby naše kolegyně 
a kolegové byli schopni správně vyhodnotit 
rizikové faktory, které ovlivňují možnost vzni-
ku dekubitu, uměli defekt správně zhodnotit 
a zvolit v závislosti na stavu pacienta vhodný 
postup léčby,“ říká nová vedoucí skupiny, 
která řeší problematiku proleženin a kožních 
lézí zejména u dlouhodobě ležících pacientů 

Nemocnice je úspěšná v prevenci a léčbě dekubitů

Lékaři, studenti, ale i pacienti jsou zváni jako 
hosté do nového podcastu (zvukového po-
řadu, který můžete poslouchat v době, kte-
rou si sami zvolíte) Lékařské fakulty v Plzni 
„Medicína srdcem“. Nápad na pravidelné 
rozhovory s lidmi, kteří mají co říci k téma-
tu zdraví, vzešel z  prostředí e-learningo-
vého týmu fakulty a ujala se ho studentka 
všeobecného lékařství Terezie Zelenková. 
Vypracovala koncept vysílání, vytipova-
la a  začala oslovovat zajímavé osobnosti. 
Každých čtrnáct dní se nyní fakultní ate-
liér e-learningu promění v  nahrávací roz-
hlasové studio, v němž si Terka povídá se 
svými hosty především o  jejich osobním 
životě, zkušenostech a o  různých téma-
tech z oblasti lékařství a zdravého životního  
stylu. 

Úplně prvním hostem byla studentka 
Lucie Züglerová, která působí jako aka-
demická senátorka, při covid pandemii 
vypomáhala jako dobrovolnice, ale je také 
aktivní tenistkou. Pozvání mezi jinými do-
sud přijali doc. Aleš Kroužecký, přednos-
ta Ústavu sportovní medicíny a aktivního 
zdraví, který pracuje s řadou profesionál-
ních sportovců, ale také se sám věnuje 

Medicína srdcem: podcast Lékařské fakulty v Plzni

v intenzívní péči. Dodává, že v léčbě pomá-
há i systém, který skupina pomohla zavést. 
„Zaznamenáváme postup léčby dekubi-
tů také pomocí fotografií, které nahráváme 
do dokumentace pacienta, takže například 
sestra, která se vrátí po dovolené do práce, 
okamžitě ví, jak se proleženina vyvíjí, jak byla 
léčena a jak se má v léčbě správně postu-
povat,“ vysvětluje Bc. Vanda Tomášková. 
Dodává, že odborná skupina spolupracuje 
s řadou dalších klinik a oddělení, například 
s lékaři z chirurgických oddělení nebo s fy-
zioterapeuty. 

Mgr. Nina Müllerová z Centra řízení kvali-
ty připomíná: „Bc. Lenka Fidlerová skupinu 
vedla od roku 2005. Zasloužila se o  rozvoj 
její činnosti, zpracování standardního postu-
pu pro prevenci a léčbu dekubitů, provádění 
auditů evidování dekubitů, prováděla preva-
lenční i  incidenční šetření, podílela se na 
řadě projektů související s evidencí dekubi-
tů, publikovala na toto téma a přednášela na 
konferencích a v certifikovaném kurzu. Její 
zásluhou fungovala pracovní skupina jako 
jedna z nejaktivnějších a výsledky indikátoru 
kvality, kterým výskyt dekubitů hospitalizo-
vaných pacientů je, sloužily pro dokladová-
ní kvality ošetřovatelské péče při externích 
auditech kvality a  bezpečí poskytovaných 
služeb. Za to jí patří veliké díky!“

rodnictví, která se se svým týmem věnuje 
výzkumu neplodnosti. V Medicíně srdcem 
si můžete poslechnout i rozhovor se sálo-
vou sestřičkou z chirurgické kliniky o za-
jímavých situacích na sálech, o  přípravě 
na operace, ale také o zkušenostech z co-
vidového oddělení. Jiná mladá žena, pa-
cientka trpící narkolepsií, se svěřila s tím, 
jaká omezení jí nemoc přináší, co jí nejvíce 
pomáhá a že i s touto nemocí se dá nor-
málně žít, studovat a pracovat. 

Podcast Lékařské fakulty v  Plzni je ší-
řen na platformách Spotify, Apple Pod-
casts, Google Podcasts, Vimeo, YouTube 
a dalších. Vzniká díky volitelnému předmětu 
Studentská pedagogická a  publicitní čin-
nost. Ten nabízí studentům možnost získá-
ní vybraných pedagogických a  technických 
dovedností – základy efektivní prezentace 
dat, tvorba infografiky, práce s audio a video 
technikou a podobně. Studenti zapojení do 
této činnosti pracují např. na nahrávkách 
prezentací pro výuku, na videích pro YouTu-
be kanál fakulty, elektronických výukových 
kurzech, ale také na různých kreativních vý-
stupech, jakým je třeba právě série Medicína 
srdcem. 

cyklistice a  trenérství, nebo prof. Milena 
Králíčková, profesorka histologie a  emb-
ryologie, prorektorka Univerzity Karlovy 
a nyní i kandidátka na pozici rektorky, zá-
roveň lékařka v oboru gynekologie a po-
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Oddělení příjmu plní mnoho důležitých rolí
U obce Milavče na Domažlicku se ráno  
4. srpna čelně střetly osobní vlak se Západ-
ním expresem mířícím z Německa. Na mís-
tě byli mrtví a desítky zraněných. Pracovaly 
tam záchranářské týmy a  do Fakultní ne-
mocnice Plzeň mířily první informace o hro-
madném postižení osob, a  to na kontaktní 
místo Oddělení příjmu, které je součástí 
Urgentního příjmu. Záchranáři do fakultní 
nemocnice nakonec dopravili celkem osm 
zraněných, sedm jich zůstalo v péči zdravot-
níků na Lochotíně, jeden putoval do borské 
části nemocnice. A i na tom se spolupodíleli 
pracovníci zmíněného oddělení. „Jsme vždy 
prvním místem v  nemocnici, které přijímá 
informace o vzniku takových událostí, a po-
stupujeme podle schváleného Traumaplánu 
FN Plzeň i v rámci kraje. Komunikujeme se 
záchranáři o počtu zraněných, typu zranění 
a době dojezdu, tyto informace se průběžně 
upřesňují, předáváme je třídícím pracovní-
kům, takže po příjezdu sanit se zraněnými 
už je připraven speciální zdravotnický tým, 
který začíná okamžitě pracovat,“ popisuje 
vedoucí sestra Oddělení příjmu a kontakt-
ního místa ve Fakultní nemocnici Plzeň 
Bc. Gabriela Vacíková. 

ROZSáHLá ADMINISTRATIVNí PRáCE
To je ale jen jedna z činností, které její od-
dělení zajišťuje. „Jsme prvním kontaktním 
místem pro zdravotnickou záchrannou služ-
bu a v rámci nemocnice směřujeme sanitky 
na jednotlivé ambulance. Na starosti máme 
také rozsáhlou administrativní činnost. Týká 
se mimo jiné příjmu pacientů na plánované 
i  akutní hospitalizace. Zajišťujeme kontroly 
platnosti pojištění, staráme se o  pacienty 
pojištěné v Evropské unii i mimo ni. Nepo-
jištěným vystavujeme na základě podkladů 
z klinik či oddělení faktury za léčení, vysta-
vujeme e-neschopenky, OČR a  podobně. 

Pokud je potřeba, jsme schopni zadat do 
počítače kódy jednotlivých výkonů. Když 
jsou zavřené pokladny stáváme se pro 
pacienty i  platebním místem, zajišťujeme 
tlumočení přes speciální aplikaci a děláme 
řadu jiných věcí,“ zdůrazňuje vedoucí Od-
dělení příjmu a kontaktního místa, které má 
detašované pracoviště také v borské části 
nemocnice, konkrétně v  pavilonu 22. Tam 
se ale na rozdíl od Lochotína nevěnují zdra-
votnické práci, ale především administrativ-
ní podpoře. Pracovnice kanceláře borské 
části nemocnice od začátku „covidového“ 
období zajištují pokladní činnosti a  práci 
s  cizinci přímo na detašovaném pracovišti 
na odběrovém místě.

OJEDINěLá SLUžBA
Lochotínské pracoviště, na kterém vždy 
slouží jedna sestra a jedna THP pracovnice, 
má ještě další specifika. Pacientům a ná-
vštěvníkům tam pomáhají průvodkyně. „Už 
při příchodu na Urgentní příjem se každého 
potřebného ujme žena v  bílém označená 
nápisem Průvodce pacienta, která vyslech-
ne potřeby příchozího a nasměruje ho přes-
ně tam, kam potřebuje. Je to velká pomoc, 
díky těmto pracovnicím pacienti nebloudí 
po areálu a dostanou se včas a beze stresu 
na objednané vyšetření. A velice se osvěd-

čují například už i při zmíněných hromadných 
neštěstích, kdy dokáží organizovat příchozí. 
Znají různé zkratky, takže se nemocní do-
stanou na určené místo velmi rychle a hlad-
ce,“ vysvětluje vedoucí. Tuto službu střídavě 
zajišťuje 5 pracovnic v  denních hodinách 
v době největšího provozu na UP či pavilonu 
22. Tři jsou v pracovním poměru a doplňu-
jí je dvě brigádnice. Prostřídávají se podle 
potřeb. Průvodcovství v nemocnici se věnují 
pouze ženy, protože jsou v této pozici empa-
tičtější a důvěryhodnější než muži. „Pomáhají 
lidem nejen v orientaci, ale dokáží zazna-
menat zhoršení zdravotních obtíží čekajících 
pacientů a upozornit zdravotníky, vyslech-
nout a uklidnit. Jsou velikou pomocí,“ připo-
míná Bc. Gabriela Vacíková s tím, že nápad 
na tuto službu vzešel od Ing. Bc. Andrey Ma-
šínové, Ph.D., DBA, LL.M., náměstkyně pro 
ošetřovatelskou péči a  Fakultní nemocnice 
Plzeň ji zavedla jako první v České republice. 

KRIZOVá LINKA
Pracovníci oddělení jsou tak trochu i „krizová 
linka“. „Poskytujeme informace, samozřejmě 
v zákonném rozsahu, příbuzným, když k nám 
například přivezou zraněné z různých nehod. 
Jsme k  dispozici pacientům, příbuzným, 
pozůstalým, policii a všem, kteří potřebují 
informace. Snižujeme tak zátěž zdravotníků, 
kteří se mohou věnovat pacientům,“ vysvět-
luje vedoucí oddělení s tím, že dokonce při 
mimořádné události je v kanceláři spuštěna 
speciální linka obsluhovaná lidmi vycvi-
čenými v krizové komunikaci. „Dokážeme 
lidem poradit, jak řešit těžké životní situace, 
nasměrovat je tam, kde jim dokáží pomoci. 
Naše práce je velmi pestrá, zajímavá. Navíc 
mohu pracovat v týmu báječných nesmírně 
silných osobností, které se dokáží vcítit do 
problému jiných a pomoci, a toho si nesmír-
ně vážím,“ uzavírá Bc. Gabriela Vacíková.

Oddělení příjmu Lochotín
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Spolupráce mezi Fakultní nemocnicí Plzeň 
a  univerzitou Regensburg má dlouhole-
tou tradici. Již v 70. letech minulého stole-
tí existovala spolupráce na výzkumu mezi 
odděleními nukleární medicíny ve FN Plzeň 
a v Regensburgu. Tato spolupráce se týka-
la především endokrinologické diagnostiky 
a  přednášek v  rámci klinických seminářů. 
Od roku 2010 se obnovila spolupráce, ten-
tokrát mezi Ústavem patologie univerzity 
Regensburg a  oddělením imunochemické 
diagnostiky Fakultní nemocnice Plzeň. Pro-
jekt BRoTHER (Biobank Research on Tele-
medical Approaches for Human Biobanks 
in a European Region), podpořený Česko
-bavorskou vysokoškolskou agenturou, byl 
zaměřený na přeshraniční propojení činnosti 
biobank a vzdělávání v oblasti biobankingu. 
Navazující projekt edu- BROTHER, který byl 
zahájen v roce 2020, se věnuje výuce vyso-
koškolských studentů v biobankingu a per-
sonalizované medicíně. 

Na univerzitě Regensburg a Lékařské fa-
kultě UK v Plzni je výuka realizována formou 
volitelného předmětu, připraveném odborní-
ky z obou partnerských pracovišť a vyučo-
vaném v anglickém jazyce. Teoretická výuka 
probíhá distanční formou, avšak jedním z pi-
lířů předmětu jsou dvou- až třídenní praktic-
ké kurzy na obou pracovištích, kde budou 
mít čeští i němečtí studenti možnost jednak 
poznat pracoviště v  sousední zemi, jednat 
se navzájem setkat.

První z praktických kurzů se konal v únoru 
2021 v Regensburgu, bohužel bez účasti čes-
kých studentů vlivem koronavirové pande-

Studenti medicíny z Regensburgu 
ve Fakultní nemocnici Plzeň

mie. Další kurz se uskutečnil 28.–29. 7. 2021 
ve Fakultní nemocnici Plzeň a  z  Univerzity 
Regensburg dorazilo 15 studentů. Hlavními 
tématy kurzu bylo propojení laboratorních, 
zobrazovacích a  patologických metod pro 
diagnostiku covidu - 19 a nádorových onemoc-
nění. Studenty z Regensburgu přivítal ředitel 
FN Plzeň, MUDr. Václav Šimánek, Ph. D. 
„Naším cílem je ukázat studentům, jak 
multioborový přístup umožňuje zkvalitnit 
a urychlit diagnostiku. Těší mě, že se nám 
podařilo zajistit přednášky několika špičko-
vých odborníků z FN Plzeň, jako jsou profe-
soři Ondřej Hes, Jiří Ferda, Ondřej Topolčan 
či doc. Ladislav Pecen, a že kurz v součas-

né neustále se měnící globální situaci vůbec 
mohl proběhnout“ podotýká RNDr. Marie 
Karlíková, Ph. D., která je zodpovědnou 
osobou za českou stranu projektu.

Studenti si také prohlédli prostory labo-
ratoře a  biobanky na Oddělení imunoche-
mické diagnostiky a měli možnost asistovat 
u několika běžných i méně běžných analy-
tických stanovení. Velikým lákadlem bylo 
seznámení se s „ELLOU“, což je přístroj pro 
analýzu proteinů na mikrofluidické platfor-
mě. „Hlavními výhodami této metody jsou 
velice jednoduchý pracovní postup, mož-
nost současného stanovení několika analytů 
z jednoho vzorku séra, a v neposlední řadě 
rychlost - výsledek je k  dispozici do dvou 
hodin. Fakultní nemocnice Plzeň je jedinou 
nemocnicí v  České republice, která tento 
přístroj má, zatím jen pro výzkum “, vysvět-
luje primář imunochemického oddělení prof. 
MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Na tomto pří-
stroji byl měřen panel 8 cytokinů, souvisejí-
cích s „cytokinovou bouří“ ve vzorcích pa-
cientů, kteří onemocněli covidem - 19. Tyto 
vzorky poskytla biobanka FN Plzeň. Studen-
ti tedy měli možnost sledovat „z první řady“ 
celý proces, od získání vzorků z  biobanky 
až po měření a interpretaci biochemických 
parametrů.

Pro studenty byla připravená také spo-
lečná večeře v centru Plzně a prohlídka pl-
zeňského pivovaru. Během dvoudenního 
pobytu získali němečtí studenti a studentky 
přehled o pracovních postupech na oddě-
lení imunochemické diagnostiky, což zaru-
čeně zvýšilo povědomí o využívaných meto-
dách a laboratorních zařízeních. „Jsme moc 
rádi, že jsme mohli vidět, jak fungují labora-
toře v sousední zemi. Těšíme se, až budeme 
moct přivítat české studenty v naší nemoc-
nici“, popisuje své dojmy Deborah Seidler, 
vedoucí projektu z  regensburgské univer-
zity. Náhradní termín kurzu v Regensburgu 
měl být 15.–17. 9. 2021; vzhledem k nepří-
znivé epidemiologické situaci v  Německu 
se ho bohužel čeští studenti opět nebudou 
moci zúčastnit.

„V říjnu 2021 zahajujeme již druhý ročník 
tohoto unikátního volitelného předmětu. 
Nasbírali jsme celou řadu zkušeností, které 
chceme v tomto roce využít. Velmi mě mrzí, 
že to bude i  nadále složité s  potkáváním 
se a  návštěvami partnerských pracovišť, 
ale věřím, že i  přes tyto obtížné podmínky 
studentům zprostředkujeme nová poznání, 
zkušenosti a  zážitky,“ uzavírá RNDr. Marie 
Karlíková, Ph.D.
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Učebnice interní 
propedeutiky 
získala první místo
Anglická verze učebnice interní prope-
deutiky „Introduction to internal medicine“ 
získala 1. místo v  literární soutěži České 
internistické společnosti pro rok 2021. „Na 
její přípravě spolupracoval tým 20 lékařů 
a jedné sestry z FN v Plzni,“ uvedla docent-
ka MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D., 
zástupkyně přednosty pro léčebnou péči  
II. interní kliniky FN Plzeň. Ocenění bude 
předáno na slavnostním zahájení XXVIII. Kon-
gresu České internistické společnosti 20. říj-
na v Brně.

Na Sportmanii se lidé učili 
dechovou rehabilitaci
Odborníci z Oddělení léčebné rehabilitace FN Plzeň ukázali na Sportmanii cviky dechové 
rehabilitace, která je důležitá nejen po prodělané nemoci covid -19, ale i v běžném životě. 
Akce města Plzně se konala od 21. do 29. srpna v amfiteátru a parku za OC Plzeň Plaza.

Ve FN se léčí 
nejtěžší formy 
astmatu
Zánětlivým onemocněním dýchacích cest 
neboli astmatem trpí v České republice stov-
ky tisíc lidí, a pacientů stále přibývá. O ty váž-
ně nemocné pečují na Klinice pneumologie 
a  ftizeologie FN Plzeň. Tamní Centrum pro 
obtížně léčitelné astma pod vedením docen-
ta MUDr. Milana Teřla, Ph.D., je jediné na zá-
padě Čech a počtem pacientů se řadí mezi 
největší v celé České republice.

život ve Fakultní nemocnici Plzeň

Speciální robot čistí 
prostory Kliniky 
infekčních nemocí 
a cestovní medicíny
Jedná se o  vysoce výkonný otevřený zdroj 
UV-C záření na roboticky řízeném podvozku. 
Robot dokáže pracovat v manuálním režimu, 
kdy obsluha řídí jeho pohyb pomocí aplikace 
v tabletu nebo UVD robot pracuje v automa-
tickém režimu, kdy se dokáže v některých 
méně členitých prostorech pohybovat dle 
předem vytvořené mapy. UV záření typu C 
je velmi účinné záření likvidující různé druhy 
bakterií, virů a  dalších patogenů využívané 
pro desinfekci prostor. Kombinace robotic-
kého podvozku a velmi výkonného UVC záři-
če dělá z UVD robota pomocníka pro rychlou 
prostorovou desinfekci. Robot je darem 
Evropské komise (European Commission). 
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Fakultní nemocnice Plzeň se podobně jako 
v  předchozích letech i  letos v  létě potýkala 
s nedostatkem dárců krve. A situace byla kvůli 
pandemii covid-19 ještě horší. Navíc jako vždy 
v  létě roste počet úrazů až o desítky procent 
oproti běžnému období a prázdniny z  tohoto 
důvodu bývají srovnávány s  lyžařskou sezó-
nou. Pomocnou ruku podal i pivovar Gambri-
nus a  fotbalový klub Viktorie Plzeň. Rozhodli 
se, že dárcům jako mimořádnou formu podě-
kování věnují vstupenky na fotbalový zápas 
a pivo. „Letní měsíce jsou vždy z hlediska krev-
ních zásob komplikované. Běžně se spoléhá-
me na pravidelné dárce, ale máme přísná kritéria. Nejčastějšími omezeními je pravidelné užívání některých léků či chronická onemocnění. Proto 
hledáme nové a jsme rádi, že jim můžeme díky Gambrinusu a Viktorii Plzeň poděkovat mimořádnou odměnou. Oceňujeme iniciativu našich 
partnerů a každému, kdo přijde darovat krev, jsme vděčni,“ řekl MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Plzeň.

Výzvu vyslyšelo téměř tisíc dárců a dorazilo v uplynulých dnech do transfuzní stanice FN Plzeň. Za odměnu si pak vychutnali 
výhru viktoriánů nad Karvinou, během které jim hostesky přímo na místo donesly čepované pivo.

Polštářky jsou 
pokaždé jiné
Stovku polštářků ze stoprocentní bavlny s vý-
plní z  antialergického dutého vlákna přivez-
la na Dětskou kliniku FN Plzeň paní Alžběta 
Stehlíková.  Nejmenší pacienti si je mohou 
vymalovat speciálními fixami. Když se polštá-
řek zašpiní nebo barvičky začnou nudit, stačí 
jej vyprat a děti si mohou obrázek vymalovat 
znovu a jinak. Paní Alžběta  Stehlíková dělá 
radost dětem nejen z  nemocnic, ale i  dět-
ských domovů už devět let, kromě dílen pro 
děti provozuje také kurzy pro dospělé.

Vlakové neštěstí zvedlo vlnu solidarity

Dárcům krve v Plzni 
poděkovala Viktorka 
i gambrinus

Vlakové neštěstí u  obce Milavče na Domažlicku, které se stalo 4. srpna a  zemřeli při 
něm tři lidé, vzedmulo v obyvatelích Plzeňského kraje obrovskou vlnu solidarity. Po výzvě 
Transfuzního oddělení FN Plzeň, aby všichni, kdo mohou, přišli darovat krev, se okamžitě 
zaplnily čekárny i  odběrové místnosti. Celkem prošlo 4. srpna registrem 280 zájemců, 
z toho přišlo 44 prvodárců. Toto číslo, za jediný den, je opravdu velmi vysoké. Jen pro 
srovnání - během celého července přišlo na Transfuzní oddělení prvodárců 129.


