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 Fakultní
nemocnice

Krásné 
Vánoce 
nám všem

přeje FN Plzeň

Foto: Deník



 Vážení přátelé,
setkáváme se na úvodním místě našeho časopisu letos na-
posledy a velmi bych si přál, abych mohl říci, že tento oka-
mžik je i posledním v komunikaci v pandemickém období. 
Bohužel, příroda má s námi jiné plány a nutí nás, abychom 
naše životy přizpůsobili novým okolnostem.

I když jsme letos většinu sil upřeli na testování, očkování 
a léčbu covidových pacientů, naše nemocnice žila i necovi-
dovým životem.

Na kardiologické klinice jsme zprovoznili moderní angio-
linku, v  létě jsme otevřeli nový gastroprovoz v  borském areálu, rekonstrukce 
na mnohých odděleních probíhaly bez přestání, na podzim jsme si užili skvělý 
Mejdan v DEPO2015, jsme stále nejlépe hospodařící fakultní nemocnicí v ČR 
a mnoho aktivit pokračuje i do roku následujícího. V těchto dnech finišuje pře-
bírka nové budovy Psychiatrické kliniky, započala významná proměna našeho 
transfuzního oddělení a pro rok 2022 máme další velké plány, které pro zaměst-
nance i pacienty přinesou mnoho nového.

Covid nám mnohé vzal, ale také dal. Každopádně nás naučil používat nové 
technologie a postupy, jinou organizaci práce a přinesl zásadní poznatky.

Všechny vlny jsme zvládli na výbornou a dobře se popereme i s tím, co ještě 
přijde. Věřím, prostě musíme věřit, že konec virového běsnění přijde a začne zase 
normální život, který nám všem tolik schází. Díky nákaze a mnohým restrikcím 
jsme si mnozí uvědomili, co je v životě důležité a že radost není jen o konzumu.

Doba je složitá, proto přemýšlejme, jak si následující svátky užít co nejlépe. 
Bez velkého strachu, co přinesou další dny a v blízkosti lidí, které máme nejraději. 
Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v roce, i když je rok pandemický.

Přeji nám všem hlavně zdraví, životní pohodu a vstup do Nového roku s vírou, 
že bude lépe.

Václav Šimánek
 ředitel FN Plzeň 

Milí přátelé,
nastává nejkrásnější období 
v  roce, minimálně pro naše 
nejmenší a  já věřím, že i  přes 
nepřízeň osudu uděláme vše 
pro to, abychom si nadcházejí-
cí čas hezky užili. V našem vá-
nočním čísle přinášíme příběh 
velké rodinné lásky a síly, která 
se statečně pere se svým osu-

dem a možná si uvědomíme, že naše „malé“ starosti 
mohou být, oproti jiným, opravdu malé. Vánoční at-
mosféru doplňuje přehled svátečního menu a zdra-
votníci z covid pásma vzpomínají na nejhezčí dárky. 
Další příspěvky představují anesteziologický obor, 
nové techniky při artroskopických operacích či mo-
derní léčbu refluxního onemocnění. Malá fotorepor-
táž zachycuje skvělou atmosféru na prvním fakultním 
mejdanu a poslední stránky tradičně přináší pohled 
do života ve FN.

Snažila jsem se ve svém příspěvku vyhnout slovu 
covid, přesto malé zastavení. Aktuální covidová čísla 
jasně ukazují, jak očkování v této pandemii pomáhá. 
Drtivá většina našich zaměstnanců je naočkovaná 
a já si velmi vážím toho, že mohu být součástí takto 
skvěle fungujícího týmu, kterým je FN Plzeň.

Přeji krásné svátky a lepší rok 2022.

Gabriela Levorová
mluvčí FN Plzeň
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Vánoční strom 
už zase plní 
přání
Mnoho malých i velkých pacientů potěšily dárky 
z projektu nazvaného Vánoční strom splněných přání 
FN Plzeň. Radost rozdává už řadu let nemocným dětem 
i seniorům, kteří musejí trávit vánoční svátky 
na nemocničních odděleních.

I v letošním roce tak  pro ně mohou zájemci, ať z řad firem nebo 
jednotlivců, kupovat vánoční dárky a udělat jim radost. Stačí si na  
webových stránkách nemocnice nebo Deníku vybrat konkrétního 
pacienta nebo například oddělení a koupit dárek, o který si nemoc-
né děti, ale i už zmínění senioři napíší Ježíškovi, a dopravit jej do 
nemocnice.
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Vánoční strom 
už zase plní 
přání

Pacientů s covidem přibývá, 
otevírají se další pracoviště

Počty hospitalizovaných pacientů s nákazou 
covid-19 se ve FN neustále zvyšují. V pondělí 
6. prosince bylo ve FN Plzeň hospitalizováno 
171 pacientů, z toho 34 z nich je na oddělení 
COVID JIP – 18 pacientů je napojeno na 
UPV a 2 na ECMO (mimotělní oběh). Stále 
platí, že větší část pacientů není proti ne-
moci covid-19 očkovaná. 

„Z  důvodu zvyšující se potřeby odborní-
ků intenzivistů na covid odděleních jsme 

Foto: Dan Materna

byli nuceni od pondělí 29. listopadu utlumit 
plánovanou operativu na 50 procent. Akutní, 
veškerá onkologická, to znamená onkolo-
gická gynekologická, chirurgická, urologická 
a jiná, operativa bude bez omezení. Ruší se 
například operace křečových žil a  jiné zá-
kroky, které snesou odklad,“ vysvětluje ře-
ditel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 
Pacienti jsou o  odkladu operace většinou 
informováni telefonicky, některá pracoviště 
posílají sms zprávy. Všichni obdrží doporu-
čení, že v případě zhoršení jejich zdravotního 
stavu se mají dostavit na ambulanci daného 
pracoviště.

Z  provozních důvodů byla ve FN Plzeň 
uzavřena některá lůžková oddělení, například 

rehabilitační či kožní, jiná se slučovala, jako 
třeba děti a dospělí na ORL, a postupně se 
otevírají covidová pracoviště. Od přelomo-
vého týdne mezi listopadem a prosincem je 
v provozu celkem 14 covidových oddělení, na 
dalších klinikách jsou pro nakažené pacienty 
izolační pokoje.

„Přístrojové kapacity jsou dostatečné, 
personální zatím také. Přesouváme za-
městnance dle možností, problémem za-
číná být velký počet chybějícího personálu 
(karantény, OČR, pracovní neschopnosti). 
Z  5000 zaměstnanců FN Plzeň nyní chy-
bí 450. Nejvíce se obáváme psychického 
a fyzického vyčerpání našich zaměstnanců. 
Ti jsou nenahraditelní,“ uzavírá ředitel.

COVIDOVÁ STATISTIKA k 30. 11. 2021
První hospitalizovaný pacient ve FN  – 10. 3. 2020/48 let/muž 
Celkový počet hospitalizovaných pacientů za rok 2020 – 1 220
Celkový počet hospitalizovaných pacientů za rok 2021 (do 30. 11.) – 2 721
Den s nejvyšším počtem hospitalizovaných pacientů – jaro 2020 – 26. 4. – 20 hosp., 
podzim 2020 – 2. 11. – 222 hosp., jaro 2021 – 15. 3. – 290 hosp., podzim 2021 – 6. 12. – 171 hosp.
Nejmladší pacient – 1 měsíc
Nejstarší pacient – 101 let
První aplikace očkování – 31. 12. 2020
Celkem naočkováno zaměstnanců k 30. 11.: 1. dávka – 4 626; 2. dávka – 4 590; 3. dávka – 2 520
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Vánoční menu zachovává tradice
Ryba s bramborovým salátem nebude chybět ve vánočním menu FN Plzeň. Podívejte se, jaká jídla 

pro sváteční dny zvolili v areálu na  Lochotíně a v areálu na Borech. Oba šéfkuchaři, Radek Holzman 
z Lochotína a František Eger z Bor, přidali i recepty na bramborové saláty.

 JíDELNA BORy JíDELNA LOCHOTíN

Vánoční menu personál
» Polévka rybí s lososem 
» Kapr smažený, salát bramborový
» Kuřecí řízek smažený, salát bramborový
»  Losos na citronu s rozmarýnem, šťouchané brambory  

se smetanou
» Houbový kuba s okurkou
 
Vánoční menu pacienti
» Polévka rybí s lososem
» Kapr smažený, salát bramborový
» Kuřecí řízek smažený, salát bramborový
» Houbový kuba s okurkou
» Losos na másle, bramborový salátem s jogurtem

První svátek vánoční personál
» Polévka pohanková
» Svíčková na smetaně, knedlík kynutý
» Kuřecí roláda, bramborová kaše, salát okurkový

První svátek vánoční pacienti
» Svíčková na smetaně, knedlík kynutý

Salát bramborový na 10 porcí
» 3 kg syrových neoloupaných brambor 
» 200 g cibule                                       
» 300 g kyselých okurek
» 200 g vařené mrkve
» 200 g  vařeného celeru
» 3 vejce uvařená natvrdo
» 40 g soli                                                
» 400 g majonézy                                  
» 60 g plnotučné hořčice
» 30 g cukru
» 60 g sterilovaného hrášku
» dle chuti mletého pepře

Postup
Ve slupce uvařené brambory necháme vychladnout, oloupeme je 
a nakrájíme na malé kostky. Cibuli, kyselé okurky, mrkev, celer 
nakrájíme na drobné kostičky. Dáme do brambor, osolíme, ope-
příme, přidáme hořčici, sůl, cukr, hrášek. Vše lehce promícháme, 
můžeme přidat trochu láku z okurek a dochutíme, lepší je lehce 
slanější, po proležení do sebe natáhnou suroviny sůl. Při podávání 
zdobíme  petrželkou. Je zvykem do bramborového salátu přidat 
salám nebo šunku, myslím, že na Štědrovečerní večeři nepatří.

Radek Holzman
šéfkuchař FN Plzeň Lochotín

Vánoční menu personál
» Rybí polévka z lososa
» Kapr smažený, bramborový salát
» Smažený kuřecí řízek, bramborový salát
» Houbový Kuba

Vánoční menu pacienti
» Rybí polévka z lososa
» Kapr smažený, bramborový salát
» Losos přírodní, bramborový salát s jogurtem

První svátek vánoční personál
» Pohanková polévka
» Svíčková na smetaně, houskový knedlík
» Pikantní směs, dušená rýže

První svátek vánoční pacienti
» Pohanková polévka
» Svíčková na smetaně, houskový knedlík
» Pečené kuře, špenát, bramborový knedlík

Salát bramborový na 10 porcí
» 3 kg syrových neoloupaných brambor, varný typ A
» 250 g oloupané mrkve
» 110 g oloupané cibule
» 130 g oloupaného celeru
» 130 g oloupané petržele
» 250 g nakládaných okurek a 2 lžíce láku z okurek
» 7 vajec uvařených natvrdo
» 15 lžic majonézy
» 3 lžičky plnotučné hořčice
» sůl
» pepř

Postup
Očištěné brambory uvaříme ve slupce v osolené vodě doměk-
ka, slijeme vodu a ještě vlažné oloupeme. Mrkev, celer a petržel 
uvaříme téměř doměkka a necháme vychladnout. Uvařenou ze-
leninu nakrájíme na kostky o hraně 1 cm a dáme do větší mísy. 
Cibuli nakrájíme najemno a přidáme do mísy. Okurky nakrájíme 
na kostičky o hraně 0,5 cm a přidáme do mísy. Vejce oloupeme 
a nakrájíme na kostky o hraně 1 cm. Přidáme majonézu, hořčici, 
2 lžičky soli, 1 kávovou lžičku čerstvě mletého pepře a promí-
cháme. Přilijeme 2 lžíce láku z okurek a promícháme. Opatrně 
vmícháme nakrájená vejce. Dochutíme solí a necháme alespoň 
4 hodiny (nejlépe přes noc) v chladu uležet.

František Eger
šéfkuchař FN Plzeň Bory
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Nejlepším dárkem bylo 
miminko i vánoční atmosféra

doc. MUDr. Jitka Mlíková 
Seidlerová, Ph.D.
zástupce přednosty pro léčebnou péči 
II. interní kliniky

Vánoce a celý advent mám moc ráda. Nej-
lepší dárek jsme dostali před několika lety, 
když jsme si z porodnice přinesli pod stro-
meček holčičku. Od té doby jsou Vánoce 
ještě hezčí. Miluji to očekávání, radost, at-
mosféru, rozzářené dětské oči, zpívání ko-
led a to že můžeme být jako rodina spolu. 

Oslovení zdravotníci jsou v současné době v souvislosti s covidovou situací opět v plném nasazení, 
ostatně jako už v loňském roce a jako řada jejich kolegů v plzeňské fakultní nemocnici. 

I tak si ale našli chvilku času, aby odpověděli na otázku:

prof. MUDr. Martin 
Matějovič, Ph.D.
přednosta I. interní kliniky 

Bez váhání se mi vybaví dárečky tehdy ješ-
tě mých malých dětí, doplněné kouzelně 
upřímným osobním vzkazem, kterým vám 
sdělují, co pro ně znamenáte. Všechny mám 

RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
přednosta Ústavu mikrobiologie

Asi nenajdu jen jeden jediný. V dětství to 
byly samozřejmě nějaké „hmotné“, později 
už spíše krásné „zážitkové dárky“. Asi nej-
krásnější jsou ty rodičovské z rozzářených 
očí potomků, když se člověk takzvaně do 
dárku „trefil“. V posledních letech je to sna-
ha již dospělých dětí trávit Vánoce v co nej-
větším rodinném kruhu i s našimi seniory. 
Zatím nám to vychází hlavně jejich zásluhou. 
To mně opravdu moc těší. 

doc. MUDr. Dalibor 
Sedláček, CSc.
přednosta Kliniky infekčních 
nemocí a cestovní medicíny

Pokud bych se měl rozhodnout pro jednu 
věc, tak to bylo o  loňských Vánocích, kdy 
nám naše dcera sdělila své rozhodnutí stu-
dovat stomatologii na LF UK v Plzni. To, že 
se nakonec dostala na směr všeobecný, 
kde začala studovat, nás ubezpečilo v tom, 
že má ujasněné životní cíle a že chce po-
kračovat v rodinné tradici.

MUDr. David Havel, Ph.D. 
primář Kliniky pneumologie a ftizeologie

Potěší mne (mimo jiné) dárky, kterými mohu 
vylepšovat naši chalupu na Bublavě. Z po-
slední doby například krumpáč, skříně a in-
frasauna.

schované. Jinak jsem takový chronický od-
mítač velkých dárků. Člověk ocení každý rok 
zejména ten zážitkový dar Vánoc – jejich at-
mosféru v kruhu těch nejcennějších. To se 
nemůže omrzet.  

Jaký dárek 
Vás o Vánocích 

nejvíce překvapil 
nebo potěšil? 
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Jaké množství těž- 
ce nemocných s co-
videm zaznamená- 
váte ve skupině ne-
očkovaných?
U  těžkých forem 
je to zhruba po-
měr 3/4 neočko-

vaných k  1/4 očkovaných. Je třeba jedno-
značně říci, že očkování má velmi důležitou 
roli pro zvládnutí pandemie. Tu je třeba utlu-
mit. Pořád je velké množství nenaočkova-
ných lidí. Pokud se očkovat nenechají, snižují 
šanci žít normální život i všem ostatním. Sa-
mozřejmě že k očkování je třeba dbát stále 
i  na prevenci a  rozumné chování, protože 
covid tu s  námi nejspíš bude roky. Ale je 
třeba jej zvládnout podobně jako jiná virová 
onemocnění, aby nemocnice mohly fungovat 
v  normálním režimu a  nemusely omezovat 
neakutní operativu.
Stačili si vůbec zdravotníci před nástupem téhle 
vlny covidu dostatečně odpočinout?
Přiznejme, že moc ne. Táhneme za sebou 
množství nevybrané dovolené, stejně jako 
obrovské množství psychických potíží. Zdra-
votníci se setkali se strašným množstvím 
smrti a  bezmoci. Už teď jedeme hodně na 
dřeň. Musí to jít, ale trápí nás a frustruje kaž- 
dá zbytečná hospitalizace s covidem, která 
by nemusela být, pokud by se lidé nechali 
naočkovat.
Jak je vlastně váš obor nejen v souvislosti s léčbou 
covidu důležitý?
Náš obor je klíčový pro chod celé nemocnice. 
A prolíná se všemi medicínskými obory. Jsme 
taková pravá medicína. Máme obrovské pří-
strojové a  léčebné možnosti. Pacientům se 
věnujeme v  předoperačním období, během 
operace, kdy hlídáme všechny jejich životní 
funkce, a také se o ně staráme po operaci. 
A v současné době si lze jen obtížně před-
stavit, že celá staletí byly operační zákroky 
prováděny bez úlevného znecitlivění.
Kolik provede vaše klinika ročně anestezií?
Za normální situace až 20 tisíc. V době covi-
du je to výrazně méně s ohledem na snížení  
počtu neakutních operací.
Co všechno v současnosti anesteziologové umějí?
Dokážeme nejen vyřadit lidské vnímání, ale 
i zastavit dýchání nebo srdce. To umožňu-
je, aby operatéři prováděli stále komplex-
nější a  náročnější zákroky. Ve speciální 
anestezii, například při neurochirurgických 

Anesteziologie slaví 175 let
Pandemie covidu opět nabírá na síle. Nejtěžší případy, z nichž převážná většina jsou 
neočkovaní pacienti, má v péči Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 
jejíž přednosta profesor MUDr. Jan Beneš, Ph.D., je zároveň koordinátorem covid 
lůžkové péče Plzeňského kraje.

nebo cévních operacích, umíme pacienta 
probudit nebo docílit toho, aby s operaté-
rem mluvil. Dokážeme léčit a tišit nesnesi-
telné bolesti, například u pacientů s  rako-
vinou. Věnujeme se také paliativní léčbě, 
někdy jsme takový Cháron (převozník do 
říše mrtvých – pozn. red.).

Malá smrt, jak se také někdy narkóze říká, 
v  lidech zcela přirozeně vzbuzuje strach 
a obavy a je pro naprostou většinu veřejnosti 
obestřena tajemstvím. Přesto je anestezio-
logie rigorózní lékařská věda, která se velmi 
rychle rozvíjí, aby umožnila pacientům po-
skytnout ještě více bezpečí a komfortu. A le-
tošní rok je pro ni hodně důležitý.
Proč?
Letos je tomu přesně 175 let, kdy 16. října 
William Morton v americkém Bostonu podal 
před akademickým publikem první veřejnou 
anestezii etherem. Toto datum je považováno 
za jeden z významných milníků moderní me-
dicíny, neboť teprve rozvoj anestezie – celko-
vého znecitlivění – umožnil významné rozšíře-
ní operačních technik. Proto se také 16. říjen 
stal Světovým dnem anestezie a v poslední 
době se přidal i Den resuscitace – tzv. Restart 
the heart day, protože resuscitace je s anes-
tezií bytostně spojena. V průběhu září navíc 
hostila Praha 17. Světový kongres anestezio-
logů, byť jen ve virtuálním prostoru.

Kdo se zasloužil o rozvoj resuscitace?
Vídeňský rodák s  českými předky Peter 
Safar. Když v 50. letech 20. století začínal 
se základy umělého dýchání a neodklad-
né resuscitace, pravděpodobně tušil, že 
vstupuje do oblasti, která po celou historii 
lidstva patřila snad jen do říše bájí. Jím 
a jeho kolegy navržené postupy umožňují 
obnovení životních funkcí, a  tedy zvrátit 
stav, který je většinou nazýván jako klinic-
ká smrt.
Lze říci, kolik lidí neodkladnou resuscitaci potřebu-
je?
Náhlá zástava oběhu je celosvětově vedle 
rakoviny a srdečního selhání jednou z nejčas-
tějších příčin úmrtí. V Evropě postihne zástava 
oběhu přibližně 1 000 lidí denně a naprostá 
většina se stane v domácím prostředí nebo 
na pracovišti.
Kolik z nich se podaří zachránit?
Bohužel zachránit se podaří přibližně jen 
14 procent z  postižených. Poskytnutí ne-
odkladné resuscitace, tedy nepřímé srdeční 
masáže svědky na místě nehody, je jednou 
ze základních podmínek úspěšné resusci-
tace. Den resuscitace byl vyhlášen právě 
proto, aby zvýšil povědomí veřejnosti o po-
stupech neodkladné resuscitace a  zvýšil 
tak šance na přežití osobám, u nichž k ná-
hlé zástavě oběhu dojde.
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Příští rektorka Univerzity Karlovy  
vzešla z Lékařské fakulty v Plzni
Dne 22. října v tajné volbě kandidáta na rek-
tora Univerzity Karlovy zvítězila nad svým 
protikandidátem přesvědčivým poměrem 
hlasů (55:14) profesorka Milena Králíčková, 
dosavadní prorektorka UK pro studijní zále-
žitosti. Lékařská fakulta v Plzni je hrdá na to, 
že její akademická kariéra začala a dlouho 
byla spojena právě s Plzní.

Rozhodujícím momentem v ní bylo, když 
prof. Králíčková, tehdy ještě jako studentka 
ze Strakonic, vyplnila v roce 1990 přihlášku 
na plzeňskou lékařskou fakultu. Medicína 
tak v  jejím životě vyhrála nad – také vážně 
zvažovanou – matematikou. Její další cesta 
vedla přes úspěšné absolutorium k získání 
stipendia Fulbrightovy komise, díky němuž 
v roce 1998 odjela na roční doktorandskou 
stáž na Harvardovu univerzitu. Zde jí bylo 
dopřáno trávit čas v týmu prof. Williama F. 
Crowleyho a  podstatně rozvinout své vě-
decké základy, získané v  Plzni na Ústavu 
histologie a embryologie.

Po návratu se věnovala výzkumu v repro-
dukční endokrinologii, zároveň pracovala na 
částečný úvazek na Gynekologicko-porod-
nické klinice FN Plzeň – a  také stále učila 
mediky. Na dobu strávenou na sále v porod-
nickém týmu ráda vzpomíná. S příchodem 

Milostivé léto ve FN Plzeň

vlastních dětí pak převážila nad klinickou 
prací věda. Na lékařské fakultě později spo-
luzakládala Biomedicínské centrum a  do-
dnes v něm vede jeden z jeho výzkumných 
programů. 

Již v  roli prorektorky stála také v  roce 
2019 u  zrodu evropské univerzitní aliance 
4EU+, již koordinuje pařížská Sorbonna 
a tvoří ji kromě ní a Univerzity Karlovy též 
univerzity z  Heidelbergu, Kodaně, Milána 
a  Varšavy. Aliance přinesla propojení uni-
verzit, nové možnosti spolupráce pro aka-
demiky, ale i pro studenty, například v po-
době sdílených kurzů.

„Otevírání obzorů“, soudržný tým a  zá-
roveň možnost individuálního rozvoje cha-
rakterizují i  atmosféru v Ústavu histologie 
a embryologie, který prof. Králíčková vede 
od roku 2011. Vedení ústavu coby rektorka 
sice opustí, avšak vychovala si zde několik 
možných nástupců a ústav bude i napříště 
v dobrých rukách. Stejně jako byl respek-
tovaným a oblíbeným pedagogem i „šéfem“ 
prof. Jaroslav Slípka, který vedl ústav v době 
studentských začátků Mileny Králíčkové, je 
nyní i ona vnímána podobně jak studenty, 
tak svými kolegy – a všichni jí přejí mnoho 
zdaru v její nové životní výzvě.

FN Plzeň nabízí všem svým dlužníkům, 
v  rámci takzvaného Milostivého léta, vy-
pořádání závazků vůči FN Plzeň velmi 
vstřícnou cestou. Parlament schválil no-
velu zákona o exekucích, jejíž součástí je 
také Milostivé léto, které dává ojedinělou 
příležitost dlužníkům, u nichž je dluh vymá-
hán soudním exekutorem. Milostivé léto 
spočívá v  tom, že dlužník uhradí soudní-
mu exekutorovi jen jistinu (původní dluh) 
a poplatek 908 korun na náklady exekuce, 
a dlužníkovi se zcela odpouští úroky z pro-
dlení a jiné příslušenství.

Pokud chce dlužník využít institut Milos-
tivého léta, musí iniciativně oslovit exekuto-
ra s žádostí o sdělení aktuální výše dlužné 
částky. Milostivé léto lze využít od 28. října 
2021 až do 28. ledna 2022.

Počet dlužných případů, které byly pře-
dány exekutorovi, je ve FN Plzeň cca 2000. 
Dlužná částka je přes 13,4 milionu korun.
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Nové techniky při 
artroskopických 
operacích pora- 
nění kolena, ze-
jména menisků 
a předního zkří-
ženého vazu, pre- 
zentovali svým  
kolegům na sym-
poziu v  Plzni od-
borníci z Kliniky 
ortopedie a trau- 
matologie pohy- 
bového ústrojí 

Fakultní nemocnice v Plzni (FN Plzeň), kte-
ří patří v  artroskopických operacích mezi 
špičku nejen v České republice. Ve zmíně-
né problematice se věnují mimo jiné i vý-
zkumu. „Jsou to operační techniky šetrnější 
pro pacienta, méně invazivní, více biologic-
ké. Díky nim jsme schopni poraněné kole-
no přiblížit více předúrazovému stavu,“ 
vysvětluje hlavní organizátor sympozia 
docent MUDr. Petr Zeman, Ph.D., vedoucí 
lékař artroskopického centra Kliniky orto-
pedie a  traumatologie pohybového ústrojí 
FN Plzeň. Součástí sympozia, které se ko-
nalo 30. září, byly mimo jiné i dvě operace 

živě přenášené přímo z operačního sálu do 
auditoria účastníkům sympozia nazvaného 
„Přední zkřížený vaz a meniskus kolena - 
novinky v operační léčbě a rehabilitaci“.

Jednu z nich provedl docent Petr Zeman. 
„Sympozium se věnovalo novinkám v ope-
rační léčbě včetně rehabilitačních technik 
a účastnilo se jej 148 odborníků z řad lékařů 
a fyzioterapeutů, kteří jsou vždy nutně ne-
dílnou součástí léčebného týmu. Své zku-
šenosti jim předávalo celkem osm kolegů,“ 
říká hlavní organizátor s  tím, že pacientů, 
kteří zmíněné operace potřebují, výrazně 
v posledních letech z různých důvodů při-
bývá. „Ať už v  chronických stavech nebo 
akutních. Nejčastěji se jedná o poúrazové 
stavy. Sporty jsou agresivnější, než bývaly 

kdysi, ať už je to například fotbal, házená či 
hokej, a klouby jsou tak více přetěžované,“ 
vysvětluje docent Zeman. Podle něho jsou 
artroskopické operace kolena vhodné pro 
velkou část případů, ale nikoliv pro všech-
ny pacienty a  každý případ je vždy nutné 
posuzovat individuálně. „Rozhodující je na-
příklad věk pacienta, mechanismus úrazu 
kolena a zejména samotná diagnóza,“ při-
pomíná docent Zeman. Dodává, že ročně 
odoperují artroskopicky na klinice velké 
klouby u  800 až 1000 pacientů. „Paci-
enti se na sál dostanou podle typu úrazu 
a akutnosti případu zhruba do tří až šesti 
měsíců od stanovení diagnózy. Pokud je 
však případ akutní, operujeme okamžitě,“ 
upozorňuje docent Zeman. Pořadatelem 
sympozia byla Klinika ortopedie a trauma-
tologie pohybového ústrojí FN Plzeň a zá-
štitu nad ním převzali: Společnost pro spor-
tovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP, 
docent MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D., před-
nosta kliniky, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., 
ředitel FN Plzeň, profesor MUDr. Jindřich 
Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a ra-
dioterapeutické kliniky FN Plzeň a  děkan 
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, 
a Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně.

Artroskopické operace kolena jsou 
pro pacienta zase o něco šetrnější 

» Sporty jsou výrazně 
agresivnější, než bývaly kdysi. 
Ať už jde o fotbal, házenou či hokej. 
Klouby jsou tak mnohem 
více přetěžované,“ vysvětluje 
docent Petr Zeman.
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Artroskopické operace kolena jsou 
pro pacienta zase o něco šetrnější 

Mgr. Ivana Šuryová
vedoucí Oddělení 
sociální péče

Kdo jsem? Od září letošního roku ve-
doucí Oddělení sociální péče FN Plzeň, 
ale také manželka a maminka 11letého 
syna Filipa.

Co mám v  plánu? Chtěla bych navázat  
na dlouholetou výbornou práci své 
předchůdkyně paní Mgr. Evy Weinfur-

terové. Ráda bych udržela nastavený standard  poskytované zdra-
votně – sociální péče o pacienty. Mým cílem je také zvýšení prestiže 
oboru sociální práce ve zdravotnictví. Velmi vítám, že od ledna 2022 
se Oddělení sociální péče zapojí do projektu Konziliární paliativní 
péče.

Co mám ráda? Mám ráda svoji rodinu, se kterou trávím většinu volného 
času. Mám ráda svoji práci, protože mě těší, když mohu lidem 
pomáhat. Mám ráda své koníčky, a to především cestování, toulky 
přírodou, a když je čas, s chutí  si přečtu dobrou knížku, naposledy 
mě zaujala například kniha Listopád od Aleny Mornštajnové. Při ces-
tování po ČR mě vždy znovu okouzlí krásy Šumavy, z cizích zemí 
preferuji ty, které nabízejí teplo, slunce a moře.

doc. MUDr. et MUDr. 
Lukáš Hauer, Ph.D.
přednosta Stomatologické 
kliniky

Kdo jsem? Člověk je takový, jak je 
vnímán svým okolím. Nicméně mys- 
lím, že jsem pracovitý, cílevědomý 
a snažím se být spravedlivý a pomá-
hat druhým. Jestli to tak opravdu je, 
nechť posoudí jiní. Jinak profesně 

jsem orálním a maxilofaciálním chirurgem s velkým nadšením pro 
obor i celou stomatologii.   

Co mám v plánu? To je opravdu na poměrně dlouhé povídání. Ve 
zkratce: za zcela zásadní považuji personální stabilizaci kliniky, 
na čemž již usilovně pracujeme. Určitě budeme navazovat na 
vše dobré, čeho bylo na našem pracovišti v minulosti dosaženo. 
Budeme dále rozvíjet všechny stomatologické obory a  udržovat 
a prohlubovat spolupráci s ostatními obory všeobecného lékařství, 
tu v současnosti v mnoha případech považuji za nadstandardní. 
Samozřejmě naším velkým úkolem je i  zajišťovat dobrou úroveň 
pregraduálního a postgraduálního vzdělávání a stále pracovat na 
jeho dalším zkvalitňování. Prostor pro zlepšování máme i ve vě-
decko-výzkumné činnosti a v zesílení naší publikační aktivity.      

Co mám rád? Mám rád svoji ženu a své dva syny, rodinu a přátele, 
přírodu a sport. Preferuji přímé a férové jednání a jasně stanovená  
pravidla, platící pro všechny. A  mám rád lidi, kteří mají vize, 
jsou iniciativní a  svou poctivou prací umí dosahovat svých  
cílů.  

Bc. Lucie Živná
vedoucí úseku 
Oddělení epidemiologie

Kdo jsem? Vystudovala jsem obor asi-
stent ochrany a  podpory veřejného 
zdraví na Zdravotně sociální fakul-
tě JČU v Českých Budějovicích. Od 
začátku roku 2019 pracuji ve Fakult-
ní nemocnici, kde od té doby vyko-
návám hygienický dozor v  borské 
části nemocnice. Momentálně žiji na 

jižním Plzeňsku se svým partnerem a zvířecí smečkou v podobě  
kocoura a pejska.

Co mám v plánu? Chtěla bych změnit povědomí o hygienické služ-
bě, aby nebyla vnímána negativně v tom smyslu, že jejím úkolem 
je pouze kritizovat a nesmyslně poučovat od kancelářského stolu. 
Mým cílem je v  každé situaci najít kompromis mezi hygienicko
-epidemiologickými požadavky a prací zdravotnického personálu 
na pracovištích různých odborností. Samozřejmě se také budu 
snažit co nejlépe navázat na práci mé předchůdkyně Bc. Lenky 
Fiedlerové, rozšiřovat povědomí o důležitosti hygieny rukou, a po-
kud se zadaří, od příštího roku bychom chtěli začít edukovat za-
městnance v oblasti prevence infekcí novou moderní interaktivní 
metodou.

Co mám ráda? Mám ráda přírodu, zvířata, vaření, Vánoce. Věnuji se 
zahradničení a pěstování pokojových rostlin. V kontrastu s tím ale 
také ráda trávím čas u počítačových nebo konzolových her. 

Nové tváře ve vedoucích pozicích FN Plzeň

Bc. Pavla Kmoníčková
vrchní sestra Kliniky  
ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí

Kdo jsem? Jsem obyčejná holka z Mo-
ravy, která se do Plzně přistěhovala 
za láskou a tím pádem za prací. Až po 
dvou letech jsem si na Plzeň zvykla 
a mám ji už jako svůj domov.

Co mám v  plánu? V  plánu toho mám 
spoustu, pořád jsem plná elánu a  to se nezměnilo ani za téměř  
20 let na ortopedii, jsme skvělý tým a  je radost s nimi pracovat. 
Jsem ve funkci krátce, ale už máme zrekonstruovanou JIP, a čeká 
nás další výstavba, a  to například recepce, dětská ambulance 
a další. Mám ráda výzvy a jednou z nich byla přijmout pozici vrchní 
sestry, nelituji, jsem za ní ráda.

Co mám ráda? Mám ráda svoji práci, našla jsem se v ní. Miluji svo-
ji rodinu, své dva vnuky, ráda pracuji na zahradě, která je velká 
a spíše okrasná. Zvelebuji náš dům. A přeji si, ať jsme všichni zdra-
ví, protože to je nejdůležitější. 



Na nemocničním Mejdanu 
roku se bavili malí i velcí
Konala se 25. září v  plzeňském areálu 
DEPO2015, ve kterém vládla skvělá at-
mosféra od brzkého odpoledne až do po-
zdních večerních hodin. Během dne se tam 
bavilo téměř 1800 dospělých a 800 dětí. 
Právě těm patřil odpolední program – work- 
shopy, skákací hrady, trampolíny, parkou-
rové hřiště a  další zajímavý program. Ve-
čera, který zahájil ředitel nemocnice Václav 

Šimánek, společně s  ministrem zdravot-
nictví Adamem Vojtěchem, hejtmankou 
Plzeňského kraje Ilonou Mauritzovou, pri-
mátorem Martinem Baxou a rektorem Uni-
verzity Karlovy Tomášem Zimou si už uží-
vali hlavně dospělí. Kromě koncertů kapel 
Hibaj a Replay je čekalo i překvapení v po-
době soutěže Máme rádi FN a emotivního 
videospotu, který byl vytvořen jako ohléd-

nutí za nejtěžšími časy v době pandemie. 
Po celý den nechybělo vynikající počasí, 
jídlo, pití a  dobrá nálada. „Velmi si vážím 
práce našich zaměstnanců a  myslím, že 
jsme si všichni za dlouhou dobu pandemie 
covidu zasloužili odměnu. Tentokrát byla 
nefinanční, ale o  to více od srdce. Věřím, 
že jsme si ji všichni užili,“ říká ředitel ne-
mocnice.  

Mejdan roku - akci, která se nikdy v minulosti nekonala, uspořádalo vedení FN Plzeň pro své zaměstnance
jako poděkování, že období pandemie zvládli, i když někdy na hraně svých sil.
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V čele Dermatovenerologické  
kliniky stanul v roce 2006  
profesor Karel Pizinger
Profesor MUDr. Karel Pizinger, CSc., prožívá bouřlivý závěr roku. V říjnu se stal novým přednostou 
Dermatovenerologické kliniky FN Plzeň. Další důležitý mezník jeho profesního života nastal o měsíc později, 
kdy byl prezidentem republiky Václavem Klausem jmenován profesorem pro obor dermatovenerologie. 
To se psalo v časopise FN v roce 2006. A právě on nyní řekl, co se na klinice změnilo za 15 let. 

„Dermatovenerologie je obor zabývající se 
kožními a  pohlavně přenosnými choroba-
mi. Klinika má ambulantní a lůžkovou část. 

KDySI: Lůžková část se 
skládala ze 43 lůžek. Ročně 
klinika hospitalizovala  
asi 900 až 1000 pacientů  
starších osmnácti let. 

PSALI JSME PřED 15 LETy

V  rámci ambulancí provozujeme zhruba 
osm specializovaných poraden, například 
melanomovou, flebologickou, kde pečuje-
me i o nemocné s lymfedémem, dále ambu-
lanci pro profesionální dermatózy, dětskou 
a další. Věnujeme pozornost také korektivní 
dermatologii - lékařské kosmetice. Ošet-
říme téměř 150 pacientů denně a  různých 
typů výkonů jsme schopni zvládnout asi 
30 tisíc za rok,“ osvětlil profesor Pizinger 
a  dodal: „Naše lůžková část se skládá ze 
43 lůžek, máme i dva nadstandardní pokoje. 
Za rok hospitalizujeme asi 900 až 1000 pa-
cientů starších osmnácti let. Za dětskými 

pacienty docházíme konziliárně, většinou 
na Dětskou nebo Infekční kliniku FN Plzeň. 
A  protože jsme v  západočeském regionu 
jediným lůžkovým zařízením v  oboru, po-
skytujeme péči pacientům s nejtěžšími der-
matózami. Máme i kvalitní přístrojové vyba-
vení – vysokovýkonný cévní laser, přístroje 
pro fototerapii, ale i nové diagnostické pří-
stroje, například pro včasné zjištění kožních 
nádorů.“ Klinika je pracovištěm lékařské 
fakulty i  fakultní nemocnice a  po sloučení 
s  Vojenskou nemocnicí v  Plzni čítá téměř 
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Od roku 2006 došlo ve fakultní nemocnici 
k mnoha změnám. Za nejvýznamnější z nich 
považuje profesor Pizinger skutečnost, že 
se fakultní nemocnice spojila s  vojenskou. 
„Naše klinika tak od té doby měla dvě části. 
V bývalé vojenské nemocnici zůstaly některé 
ambulance, takže pacienti a  lékaři přechá-
zeli denně mezi oběma areály,“ vzpomíná 
profesor Pizinger. To trvalo až do doby, kdy 
se zrekonstruovala část pavilonu 6, kam 
se tyto ambulance přestěhovaly a přiblížily 
se k pavilonu 22, kde klinika od roku 2003 
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NyNí: Zvýšil se počet  
specializovaných poraden  
a snížil se počet lůžek. 
Ročně klinika hospitalizuje 
zhruba 700 pacientů.

šest desítek zdravotnických pracovníků, 
z  toho 15 lékařů. Přestože je dermatologie 
hlavně doménou žen, na plzeňském praco-
višti je skóre vyrovnané. Ze své pozice od-
povídá profesor Pizinger za kvalitu poskyto-
vané zdravotní péče, za provoz a fungování 
kliniky, přípravu lékařů k atestacím i edukaci 
studentů. A jak vidí nový přednosta budouc-
nost? „Chceme se například ještě více za-
měřit na prevenci rakoviny kůže, informovat 
veřejnost o všech souvisejících nebezpečích 
a dále zdokonalovat naše diagnostické a lé-
čebné možnosti, protože se stále objevují 

nové léčebné metody například v  oblasti 
laserů.“ Velkým profesním mezníkem je pro 
MUDr. Karla Pizingera také jeho jmenování 
profesorem v  oboru dermatovenerologie. 
Má ocenění nějaký dopad i na práci na kli-
nice? „Od počátku jsem se věnoval proble-
matice nádorů kůže, a to hlavně melanomu 
a dermatohistopatologii. Profesuru vnímám 
jako jisté vyvrcholení své celoživotní odbor-
né práce. Myslím si, že má význam nejen 
pro kliniku, ale i pro lékařskou fakultu. Na-
víc jde o jistou garanci při získání akreditace 
pracoviště,“ říká profesor Pizinger.

sídlí. V  pavilonu 6 získala Dermatovenero-
logická klinika celé přízemí. „Zlepšily se tak 
významně podmínky jak pro personál, tak 
pro pacienty,“ říká profesor Pizinger. V roce 
2015 se snížil počet lůžek, takže klinika má 
jen jedno oddělení s 24 lůžky, kde je ročně 
hospitalizováno více než 700 pacientů. Do-
šlo však současně k  rozšíření ambulantní 
péče, přibylo specializovaných poraden 
i v souvislosti s novými možnostmi v léčbě. 
Vznikla například nová ambulance pro biolo-
gickou léčbu, kde se léčí nemocní s těžkou 
lupénkou, atopickým ekzémem a  dalšími 
závažnými chorobami. Rozšířila se i  léčeb-
ná činnost laserového pracoviště a derma-
toonkologické ambulance se zaměřením na 
prevenci. „Máme moderní přístroje na foto-
terapii, nové vysokovýkonné lasery a  nové 
přístroje pro odhalování časných forem 
kožních nádorů, především melanomu,“ při-
pomíná profesor Pizinger. Počet ambulant-
ních výkonů se dnes pohybuje kolem 50 000 
ročně. Pacienti přicházejí z celých západních 

Čech, ale v posledních letech i z jiných krajů 
než jen Plzeňského a Karlovarského, nejen 
s  akutními potížemi, ale hlavně s  diagnos-
ticky obtížnými a léčebně obtížně ovlivnitel-
nými kožními chorobami. „V  loňském roce 
přešla klinika, stejně jako celá nemocnice, 
na elektronický systém vedení zdravotnické 
dokumentace, vystavování elektronických 
receptů a  elektronický objednávkový sys-
tém. Tento fakt hodnotím pozitivně. Od roku 
2006 se změnil i systém práce lékařů, kteří 
nyní pracují ve směnách a zajišťují celodenní 
akutní péči. Klinika je i výukovým pracoviš-
těm lékařské fakulty a  je jediným akredito-
vaným pracovištěm pro obor dermatovene-
rologie v doktorském programu v Čechách. 
Kromě toho pořádáme každoročně odborné 
semináře především pro kolegy mimoklinic-
kých pracovišť,“ uvádí profesor Pizinger. 
„Troufám si tvrdit, že naše klinika s ohledem 
na léčebně-preventivní a výukovou činnost 
patří k  těm nejlepším v  České republice,“ 
uzavírá profesor Pizinger.
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Profesor Jaroslav Racek získal nejvyšší ocenění 

Pro prof. Racka byl tento sjezd významný 
dvěma událostmi. V úvodu sjezdu obdržel 
nejvyšší vyznamenání biochemické spo-
lečnosti „Hořejšího cenu“ a  také zde pro-
běhl křest jeho knihy Klinická biochemie, 
kterou napsal společně s MUDr. Danielem 
Rajdlem, Ph. D. Jedná se o učebnici klinic-
ké biochemie nejen pro studenty lékařské 
fakulty, ale je i významným studijním mate-
riálem pro všechny zdravotníky. Křest kni-
hy vzbudil veliký zájem, protože již minulá 
vydání knihy měla obrovský úspěch, a pří-
tomní biochemici s napětím očekávali, jaké 
novinky toto přepracování přineslo. 

Plzeňská Fakultní nemocnice se na sjez-
du prezentovala celkem šesti přednáška-
mi. Jednalo se o přednášku prof. Racka 
na začátku sjezdu, kterou přednesl jako 
nositel významného vyznamenání a která 
se týkala problematiky kazuistik v bioche-
mii. Na stejné téma přednášel i MUDr. Rajdl 
z Ústavu klinické biochemie a hematolo-
gie. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. 
z  Oddělení imunochemické diagnostiky 
měl tři přednášky, které byly průřezem 
činnosti jeho oddělení. „Hlavním cílem mé 
první přednášky bylo představit optimální 
postup při vyšetření štítné žlázy, a to pře-
devším u těhotných žen a seniorů. V dalších 
přednáškách jsem se zabýval proble-

První ultrachladící zařízení v Plzeňském kraji
Lékařská fakulta v Plzni získala nový robo-
tický mrazák. Jedná se o poloautomatické 
skladovací zařízení Askion C-line HS200, 
který slouží k  ukládání vzorků klinického 
materiálu v párách tekutého dusíku při tep-
lotě -160 stupňů Celsia. 

Jeho hlavní výhodou je kombinace velmi 
nízké teploty a poloautomatického provozu. 
„Díky tomuto přístroji můžeme udržet kva-
litu vzorků na nejvyšší možné úrovni a zá-
roveň je zajištěna minimalizace chyb, jakou 
může být např. záměna či zahřátí vzorku,“ 
vysvětluje vedoucí plzeňské biobanky 
RNDr. Marie Karlíková, Ph.D. Zkumavky se 
vzorky pracovník laboratoře načte do soft-
waru, který jim automaticky přidělí pozice 
v mrazáku. Po vložení nosiče se zkumavka-
mi do nádoby, obsahující tekutý dusík, se 
vzorky předchladí. Zároveň si přístroj před-
chladí i  manipulační prostor, takže vzorky 
jsou neustále v teplotě nižší než 100 stupňů 

Celsia. V pracovním prostoru uvnitř přístro-
je si poté robotické rameno bere z nosiče 
jednotlivé zkumavky a ukládá je na určené 
pozice. Podobně snadné je i  vyhledávání 
konkrétního vzorku, kdy se softwaru zadá 
jen kód zkumavky a robotické rameno přes-
ně vyhledá požadovaný vzorek. 

Přístroj je umístěný v prostorách Oddě-
lení imunochemické diagnostiky FN Plzeň. 
V rámci biobanky pro něj byla vybudována 
speciální místnost, ve které je monitorova-
ná hladina kyslíku, dusíku, teplota a  vlh-
kost. 

V současné době se zde ukládají vzor-
ky krevní plazmy a séra. Mrazák pojme až 
21 000 ks kryozkumavek, což jsou speciální 
zkumavky do nízkých teplot a lze je použí-
vat při práci s kapalným dusíkem. Náklady 
na pořízení takového mrazícího zařízení se 
pohybují okolo 7 000 000 Kč a  roční pro-
vozní náklady vyšplhají k 500 000 Kč.

Tento přístroj slouží nejen pracovníkům 
Lékařské fakulty v Plzni a Fakultní nemoc-
nice Plzeň, ale umožňuje plzeňské Bioban-
ce poskytovat vzorky i dalším výzkumným 
institucím v  České republice, eventuálně 
i v Evropské unii. 

„Biologický materiál lze spolehlivě 
uchovávat při teplotě -80 stupňů Celsia 
maximálně po dobu 5 let. Nové mrazící 
zařízení umožňuje spolehlivé uchovávání 
vzorků prakticky po neomezenou dobu,“ 
vysvětluje náměstek ředitele FN pro vědu 
a  výzkum prof. MUDr. Ondřej Topolčan, 
CSc. 

Podpořeno projektem Investiční roz-
voj velké výzkumné infrastruktury BB-
MRI-CZ, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/000
1674 uděleného Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, financované-
ho z  Evropského Fondu pro Regionální 
Rozvoj.

Ve dnech 10. – 12. října 2021 se konal XV. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie 
ve Zlíně. Prezidentem letošního sjezdu byl přednosta Ústavu klinické biochemie a hematologie FN Plzeň 
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. 

matikou využití nádorových markerů pro 
časnou diagnostiku nádorů jater a  sliniv-
ky břišní. Kromě toho byly v  přednášce 
uvedené i změny nádorových markerů, ke 
kterým dochází v souvislosti s proděláním 
těžké formy covidu-19. Poslední přednáš-
ka byla o vitaminu D, která shrnovala vý-
sledky vyšetření u zaměstnanců FN Plzeň 
a klientů seniorských ústavů v Plzni,“ uve-
dl prof. Topolčan.

Součástí sjezdu byla i  výstava firem vy-
rábějících přístroje a chemikálie pro labora-
toře. FN Plzeň díky tomu získala jako jedna 
z prvních nemocnic v ČR soupravu na sta-
novení buněčné imunity po očkování proti 
covidu-19. Dále byly zakoupeny speciální 
přístroje, tzv. míchačky, pro náběrové míst-
nosti, které umožňují správné promíchání 
krevního vzorku po odběru, a tím se zlepší 
kvalita vzorku pro laboratoře.  
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Koho jste ve FN 
v  Plzni k  zákroku 
vybrali?

Dva mladší pacienty, u kterých selhaly kon-
zervativní léčebné metody, tedy úprava ži-
votosprávy, cvičení, redukce nadváhy a uží-
vání léků potlačujících žaludeční kyselost, 
a  jedinou možností, jak jim ulevit, by byla 
už jen operace. Výkony byly provedeny pod 
vedením Thomase Balla ze Spojených stá-
tů amerických, který metodu školil už u více 
než 150 nemocných.
Co je při léčbě čeká a jaké jsou její výhody proti 
klasické operaci?
Při klasické operaci se horní část žaludku 
otočí kolem jícnu a  přišije, aby se zabrá-
nilo zpětnému chodu žaludečního obsahu 
do jícnu. To už ale bohužel mění normální 
anatomické poměry a  její efekt i při skvě-
lém provedení trvá v průměru pět let. Léč-
ba refluxu pomocí přístroje Stretta spočívá 
v podání radiofrekvenční energie do svalo-
viny dolního jícnového svěrače speciálním 
přístrojem, který je podobný endoskopu 
a na konci má čtyři malé vysunovací hro-
ty. Přes ně se aplikuje energie do předem 
přesně určených míst přechodu jícnu a ža-
ludku. Důležité je, že jde o proud o velmi 
nízké frekvenci, který nevede k poškození 
tkáně jícnu, ale tato tkáň se v odstupu týd-
nů až měsíců po proceduře postupně elas-
ticky zpevní.

Jak dlouho výkon trvá?
Asi 40 minut a provádí se buď v hlubokém 
uspání, anebo přímo v  celkové anestezii. 
Nejde ale o operaci a nemění se nijak ana-
tomické poměry orgánů. Je velmi bezpeč-
ný a s minimálním rizikem vážných kompli-
kací a poměrně stabilním, dlouhotrvajícím 
účinkem v  horizontu pěti až deseti let 
u většiny pacientů. Výhodné je, že Strettu 
lze po čase bez problémů opakovat, a po-
kud neúčinkuje, tak nic nebrání provedení 
klasické operace refluxu.
Mají pacienti po léčbě nějaké obtíže?
Obvykle cítí malý tlak v  oblasti, kde se 
aplikovala radiofrekvenční energie. A  také 
mívají po aplikaci anestezie mírně otlačený 
krk. Rekonvalescence trvá dva dny. První 
den smějí jen tekutou stravu, další dva týd-
ny kašovitou. Také nesmějí zvedat těžké 
předměty a musejí brát léky. Efekt se pro-
jeví po dvou až šesti měsících.
Je léčba vhodná pro každého nemocného s reflu-
xem?
Ne. Lze ji indikovat jen u osob, kterým selha-
la předchozí léčba nemoci a současně ne-
mají takzvanou skluznou kýlu. To znamená, 
že žaludek není uvolněný a vysunutý smě-
rem do hrudníku a dolní svěrač jícnu tak zů-
stal v úrovni bránice. Tuto kýlu má bohužel 
až třetina pacientů s problematickou reflux-
ní nemocí jícnu a těm lze nabídnout pouze 
operační řešení.

Za jak dlouho by metodu mohla fakultní nemocni-
ce dělat běžně?
To je běh na hodně dlouhou trať. Možná to 
bude trvat léta.
Co je největší překážkou jejího rozšíření?
Ekonomické náklady. Přístroj na Strettu je 
jednorázový pro každého pacienta, cena 
činí s DPH zhruba 70 000 korun, a  to bez 
nákladů na provedení. Přístroj totiž pojišťov-
ny neplatí.
Mají tedy pacienti vůbec šanci tuto léčbu pod-
stoupit?
Chtěli bychom v této oblasti pokračovat kli-
nickou studií a získat tak grant na nákup ge-
nerátoru, který je k výkonu zapotřebí. To je 
zhruba tři čtvrtě milionu korun. A získat také 
prostředky na nákup jednorázových přístro-
jů. Pak by tato metoda byla dostupná, ale 
jen pro omezené množství pacientů v rám-
ci zmíněné klinické studie. Ale nic nebrání 
tomu, aby metodu mohli využít i  pacienti, 
kteří si přístroj uhradí sami.

Novou léčbu refluxní nemoci 
podstoupili první dva pacienti

Radiofrekvenční energii využili k léčbě refluxní nemoci jícnu, která postihuje až 20 procent 
české populace, lékaři plzeňské fakultní nemocnice. V České republice to bylo úplně 
poprvé. „Zákroky byly plánovaně provedeny u čtyř pacientů, nejprve u dvou 12. října 
v plzeňské FN a o den později pak u dalších dvou v Ústřední vojenské FN v Praze. U všech 
byli lékaři z obou pracovišť, aby získali co nejvíce zkušeností s touto metodou. Je nazvaná 
Stretta, podle přístroje, s nímž se pracuje, provádí se ve Spojených státech amerických 
od roku 2002 a jsou s ní dlouhodobé zkušenosti," říká gastroenterolog MUDr. Karel Balihar, 
Ph.D., z I. interní kliniky FN Plzeň.

Nové možnosti léčby refluxní choroby 
jícnu ve FN Plzeň jejího ředitele MUDr. 
Václava Šimánka, Ph.D., velmi těší. 

„Moc si vážím toho, že mohla být 
tato metoda poprvé vyzkoušena ve 
spolupráci s odborníky z ÚVN na naší 
I. interní klinice. Refluxní onemocnění 
jícnu se stává civilizační chorobou, po-
stihuje stále větší množství pacientů, 
a  proto nové možnosti léčby vítáme. 
Věřím, že tato zkušenost bude pro 
naše lékaře velkým přínosem a  brzy 
budeme moci metodu Stretta u  vy-
braných pacientů začít aplikovat,“ říká 
ředitel.

Nové možnosti 
vítám, říká ředitel
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Rodina Větrovských, která se stará o těžce 
nemocného Filipa, si Vánoce užije

Letošní vánoce si rodina Větrovských z Ta-
chova pořádně užije a už teď se na ně moc 
těší. Bude s nimi totiž nyní osmadvacetiletý 
syn Filip, který po vážné autonehodě strá-
vil řadu měsíců v nemocnicích a rodiče se 
rozhodli vzít si ho domů a starat se o něho, 
i  když byl ve vigilním kómatu, tedy s  hlu-
bokou poruchou vědomí, při němž pacient 
působí dojmem, že se probral. „V nemoc-
nicích byl celkem deset měsíců, a protože 
byl covid, neviděli jsme ho půl roku. Přitom 
bylo vidět, že mu naše přítomnost dělá dob-
ře, nakonec jsme se domluvili i s paní ná-
městkyní pro ošetřovatelskou péči Andreou 
Mašínovou z fakultní nemocnice, že si Filipa 
vezmeme domů,“ vzpomíná Filipova ma-
minka.

Návrat domů
Přivezli si ho loni 31. prosince, takže Silvestra 
už rodina strávila pohromadě. „Byli jsme moc 
šťastní. Filip byl klidný a  spokojený, i  když 
tehdy ještě měl zaveden PICC, aplikoval se 
Flexiparin a byl proveden vývod močí do pyt-
líku. To se postupně zlepšilo, stále ho krmíme 
sondou PEG přímo do žaludku, ale dostává 
poctivou domácí rozmixovanou stravu a už 
ochutnává čaj nebo kávu. Je vidět, že dělá 
pokroky, my si to ani moc neuvědomujeme, 
ale říkají nám to známí, kteří Filipa nevidí kaž- 
dý den. Pozoruje nás, hladí mi ruku, je spo-
kojený, když jsme mu nablízku,“ popisuje Fili-
pova maminka. S tatínkem se shodují, že Filip 
jim i přes náročnou starost o něj, dodává sílu 
a radost ze života. „Postupně jsme se naučili 

všechny potřebné úkony. Není to zase až tak 
složité, i když zároveň velmi zodpovědné. Je 
třeba určitý respekt. Přizpůsobili jsme Filipovi 
i byt, takže je s ním někdo po celých čtyřia-
dvacet hodin. Spíme kousek od něho a každé 
tři hodiny, i v noci, ho polohujeme,“ popisuje 
tatínek, který chodí každý den do zaměstnání. 
Filipově mamince zaměstnavatel vyšel vstříc 
a umožnil jí být v práci jen jeden den v týd-
nu. „Takže fungujeme bez problémů. Jsme 
navíc velká rodina, vzájemně si pomáháme. 
Za Filipem chodí spousta kamarádů a přátel. 
Tým, který máme okolo sebe včetně lékařů, 
rodiny, kamarádů, čítá cca dvanáct - čtrnáct 
lidí, včetně cvičení a různých rehabilitačních 
technik. A všechno tohle mu prospívá. Těší-
me se na Vánoce, bude tu Filipův bratr s ro-
dinou, tak si je všichni užijeme. Určitě to pro 
něho budou hezčí a komfortnější svátky než 
v loňském roce,“ usmívá se Filipova mamin-
ka s tím, že postupují po krůčkách dopředu 
a věří, že se Filipův stav bude i nadále lepšit. 
„Posun je vidět už teď,“ shodují se manželé. 
Plánují rehabilitaci na německé klinice a říkají, 
že měli štěstí v neštěstí. 

Osudná nehoda
„Už jenom v  tom, že při nehodě, která se 
stala brzy ráno 1. března 2020, kdy se auto 
s Filipem převrátilo na Tachovsku na stře-
chu. Syna brzy po nehodě našel známý ko-
lemjedoucí (T.D.) mimo havarovaný vůz. Po-
skytl mu první pomoc s dalšími přítomnými 
u nehody, kteří jeli z nedaleké zábavy. Vy-
tvořili vynikající tým s odborným ošetřením 

a zavoláním záchranných složek. Dostal se 
do plzeňské fakultní nemocnice, kde dělali, 
co mohli, aby ho zachránili. Sice nám nedá-
vali velké naděje na zlepšení, ale byli velmi 
vstřícní a empatičtí. Jejich přístup nám moc 
pomáhal,“ vzpomíná Filipova maminka. Její 
manžel dodává, že právě v  souvislosti se 
synovým úrazem a následnou péčí o něho, 
si uvědomili, jak kvalitní je péče o nemoc-
né v České republice. „Byli jsme také velice 
spokojeni s výbornou a profesionální zdra-
votní péči v Mulačově nemocnici.“

Rádi pomohou i jiným
A další štěstí má rodina i v tom, že Filip pra-
coval v Německu, takže je dobře zajištěný, 
hlavně tedy po materiální stránce. „Jenom 
ta legislativa kdyby byla jednodušší, než se 
nám podařilo všechno v  Německu a  pak 
hlavně v České republice vyřídit, byly to 
nervy. Ale zvládli jsme to. Díky tomu, že 
pracoval v Německu, můžeme jet rehabili-
tovat na speciální německou kliniku, která 
se věnuje takovým pacientům, jako je Filip, 
a přijímá je, i když mají tracheostomii,“ říká 
Filipův tatínek a věří, že rehabilitace posu-
nou Filipa zase o kousek dále. Rádi by také 
pomohli lidem, kteří se starají o  podobně 
postižené, ať radou nebo poskytnutím lé-
čebného materiálu, který mohou postrádat. 
„Mnoho věcí je drahých a na lékařský před-
pis nedostačují, proto rádi nějaké přebytky 
podarujeme. Stejně tak se podělíme o zku-
šenosti, které jsme už v péči získali,“ uzavírá 
Filipův tatínek.

Filip před nehodou
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Nová rektorka se těší na vánoční přípravy s dcerami
Česká lékařka a vysokoškolská pedagožka, 
profesorka histologie a embryologie MUDr. 
Milena Králíčková, Ph.D., letošní Váno-
ce prožije jako zvolená rektorka Univerzity 
Karlovy a  první žena v  čele této instituce. 
Už se na svátky moc těší. „Letošní vánoce 
budu určitě chystat jako ty předešlé a moc 
se na to těším – všechno to pečení, vaření 
a smažení je příjemná příležitost pracovat na 
něčem společně s dcerami, takže si to uží-
váme. To nejpodstatnější ale vždycky je, aby 
se rodina sešla ve stejném nebo vyšším po-
čtu. A jako každý rok se budu modlit přede-
vším za zdraví celé rodiny a přát pokoj lidem 
dobré vůle,“ říká profesorka Králíčková, 
která ve vedení univerzity vystřídá profeso-
ra MUDr. Tomáše Zimu, Dr.Sc. Profesorka 
Králíčková působí od roku 2014 jako prorek-
torka pro studijní záležitosti Univerzity Karlo-
vy. Na Lékařské fakultě v Plzni UK od roku 
2011 vede Ústav histologie a embryologie. 
Od akademického senátu při volbě získala 
55 hlasů od jeho 69 přítomných členů. Poté, 
co ji ve funkci potvrdí prezident, se stane 
první ženou v čele nejstarší a největší vyso-
ké školy v ČR. Funkce by se měla ujmout 
v únoru 2022 a školu by měla vést do roku 
2026. 

Znovuzvolený děkan oslaví Vánoce s vnoučaty
Přednosta Onkologické a  radioterapeutic-
ké kliniky Fakultní nemocnice Plzeň pro-
fesor MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, 
oslaví i letošní Vánoce jako děkan Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. „Letošní 
Vánoce budou nebezpečnější než loni. Pa-

nuje možnost spadnutí vánočního stromku 
a  další rizika. Vnučka Eda, které je skoro 
dva a  půl roku, je mimořádně motoricky 
vybavená a mnoho věcí odkoukala od své-
ho čtyřapůlletého bratra Jonatána,“ říká 
profesorer Fínek, kterého při zasedání Aka-

demického senátu LF UK v Plzni 21. října 
2021 zvolili děkanem senátoři v tajném hla-
sování. Stal se jím tak už podruhé. Na zá-
kladě návrhu akademického senátu fakulty 
jmenuje nového děkana do funkce rektor 
Univerzity Karlovy, jíž je plzeňská lékařská 
fakulta součástí.

Onkolog Jindřich Fínek je sám absolven-
tem Lékařské fakulty v  Plzni. V  roce 1983 
nastoupil jako lékař na onkologické a radio-
terapeutické oddělení FN v  Plzni, jeho pri-
mářem se stal v  roce 1995. Od roku 1996 
vyučuje studenty na lékařské fakultě, titul 
profesor získal v  roce 2012. Od roku 2014 
je přednostou Onkologické a  radioterape-
utické kliniky LF a FN Plzeň, od roku 2018 
děkanem Lékařské fakulty v Plzni. Při nástu-
pu do funkce děkana převzal zodpovědnost 
za rozestavěný kampus fakulty, který se 
v  současnosti už blíží dokončení. Prosadil 
také změny studijního kurikula tak, aby se 
studium přiblížilo praxi. Jeho manažerské 
schopnosti prošly zátěžovou zkouškou při 
covidové pandemii a  masivním přechodu 
na distanční výuku. Jeho výsledky ve funkci 
děkana ocenil akademický senát jednomy-
slnou podporou jeho kandidatury pro další 
funkční období.
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Život ve Fakultní nemocnici Plzeň
Pomozte pacientům 
s nádorovým 
onemocněním 
krvetvorby
Na nové dárce se těší pracovníci Separač-
ního centra Hematologicko-onkologického 
oddělení FN Plzeň-Lochotín. Pacientům 
s  různými typy leukémií, kteří podstupu-
jí chemoterapii nebo transplantaci kostní 
dřeně či jsou ohroženi krvácivými kom-
plikacemi, pravidelná aplikace destiček 
od zdravých dárců umožňuje překlenout 
období do obnovy jejich vlastní krvetvor-
by. Hematologicko-onkologické oddělení 
FN Plzeň patří mezi největší transplan-
tační centra v  ČR, provádí všechny typy 
transplantací krvetvorných buněk a  pra-
covníci zde provedou až 1500 odběrů za 
rok. V  současnosti má oddělení zhruba 
200 aktivních dárců všech krevních skupin.

Cenu Ď převzala covidová jedenáctka
Celostátní ocenění Cena Ď za rok 2020, jako poděkování mecenášům a dobrodincům 
v  oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a  morálních hodnot, se předávalo na konci 
října letošního roku v Národním divadle. V kategorii „Za počiny v období šíření nemoci 
covid-19“ vyhrála Krajské kolo Ceny Ď již minulý rok na podzim na základě nominace FN 
Plzeň Covidová jedenáctka – vrchní sestry jedenácti covidových pracovišť FN. Nyní, na 
slavnostním celorepublikovém finále, získala Covidová jedenáctka i  nejvyšší ocenění – 
Grand Prix Ď. Cenu převzaly zástupkyně Covidové jedenáctky (na fotografii vpředu zleva) 
Marcela Prayerová, Petra Vávrová Simlerová a Ivana Witová.

Onkologická a radioterapeutická 
klinika má další ocenění
Onkologická a radioterapeutická klinika získala cenu Opera Civitatem. Z rukou ministra zdra-
votnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, ji ve Španělském sále Pražského hradu začát-
kem října převzal ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. Ocenění za nejvýznamnější 
a nejkvalitnější investiční realizaci pro rozšíření a zkvalitnění zdravotní péče ve městě v letech 
1991-2021 obdržela FN Plzeň 
za vybudování komplexního 
onkologického centra s  při-
hlédnutím k  výstavbě zdra-
votnických objektů sloužících 
občanům města Plzně a  zá-
padních Čech. Výstavba nové 
Onkologické a radioterapeu- 
tické kliniky v  areálu FN na 
Lochotíně začala v roce 2008, 
první pacienty přivítala v  roce 
2011. Budova onkologie zís-
kala řadu ocenění již v  minu-
losti – například v  roce 2011 
v  soutěži Stavba roku Cenu 
předsedy Senátu Parlamentu 
ČR nebo v roce 2019 3. místo 
v soutěži Zelená střecha roku.

Foto: Jaroslava Raunerová

Foto: Petr Ivanov
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Život ve Fakultní nemocnici Plzeň

Závěrečný briefing s novináři. Zleva: ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, 
premiér Andrej Babiš, hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová 
a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Národní onkologický registr 
podpořil i Karlovarský kraj
Program na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování 
následků onemocnění Národního onkologického registru letos 
podpořil Karlovarský kraj částkou 90 tisíc korun. Regionální pra-
coviště Národního onkologického registru pro Plzeňský a Karlo-
varský kraj, které sídlí ve FN Plzeň na Borech, sbírá a zpracovává 
data o zhoubných novotvarech. Údaje se využívají pro plánování 
preventivních opatření, léčby a dispenzární péče a k ekonomic-
kým rozvahám onkologické péče jako takové. Finančně a pro-
vozně jej zajišťuje FN Plzeň, přispívají také oba kraje a Minister-
stvo zdravotnictví ČR. 

Členové vlády České republiky navštívili 6. září FN Plzeň. Hlavní-
mi tématy diskuse s vedením fakultní nemocnice byly strategické 
investice, které umožní zlepšit zdravotní péči. „Předseda vlády 
Andrej Babiš společně s panem ministrem zdravotnictví Adamem 
Vojtěchem přijali pozvání na prohlídku nového Psychiatrického 
pavilonu, jehož plánované náklady na stavbu a vybavení činí 457 
milionů korun,“ uvedl ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, 
Ph.D. „FN Plzeň se v roce 2016 přihlásila do výzvy Reforma psy-
chiatrické péče, poklep základního stavebního kamene se usku-
tečnil 18. září 2018 a k příjmu prvních pacientů by mělo dojít do 
konce letošního roku. Evropská unie přispívá na stavbu 268 mili-
ony, státní rozpočet hradí 47 milionů a FN Plzeň ze svých zdrojů 
financuje náklady ve výši 142 milionů korun,“ dodal ředitel. 

V současnosti probíhají dokončovací stavební práce, dochá-
zí k  nákupům zdravotnické techniky a  vybavení pro jednotlivá 
oddělení. Nový psychiatrický pavilon nabídne vyšší komfort pro 
pacienty i zaměstnance, rozšíření lůžkových i ambulantních pro-
vozů, včetně stacionářů. Pacienti budou v klidném terapeutic-
kém prostředí, částečně odděleni od jiných provozů FN Plzeň. 
Součástí kliniky je venkovní i vnitřní atrium s travnatými prostory 
a zelení pro aerobní aktivity nemocných.

Členové vlády 
si prohlédli dokončovanou 
Psychiatrickou kliniku

Prázdninová výzva DARUJ KREV, DARUJEŠ NADĚJI, která pomá-
há v letních měsících naplnit krevní sklady Transfuzního oddělení, 
zabrala i letos. Výhru si odnesl dlouholetý dárce, sedmačtyřiceti-
letý Jiří z jižního Plzeňska. Za sebou má tři desítky odběrů a ten, 
který mu nakonec přinesl novou televizi, pro něj nebyl nikterak vý-
jimečný. Do slosování o novou Panasonic LED TV z nejvyšší řady 
4K LED televizorů s prémiovou kvalitou obrazu a zvuku se auto-
maticky zařadil každý dárce, který daroval krev od začátku čer-
vence do konce srpna a vyplnil potřebnou přihlášku. Celkem bylo 
během tohoto období provedeno 3724 odběrů a  téměř všechna 
krev našla své uplatnění, byla skutečně potřeba. Nedostatek krve 
je během prázdnin způsoben dovolenými i zvýšenými počty úrazů. 
Transfuzní oddělení letos navštívil nadprůměrný počet prvodárců, 
celkem 303 zájemců chtělo pomoci úplně poprvé. Mnoho z nich 
přišlo po vlakovém neštěstí u obce Milavče.

Předání daru na Transfuzním oddělení FN (zleva): odborná 
pracovnice v laboratorních metodách Ing. Věra Korandová, 
vedoucí lékařka MUDr. Jana Ticháčková, zástupce spol. Panasonic 
AVC Networks Czech, s. r. o., Jiří Zuzák, výherce Jiří Lang, 
zástupce ředitele společnosti Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 
Hiromichi Kamishibahara, ředitel FN MUDr. Václav Šimánek, 
Ph.D., staniční sestra Bc. Petra Hereinová a administrativní 
pracovnice Alena Kavanová 

Televizor získal dlouholetý dárce krve
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Tonička oslaví 
první Vánoce
Tonička na snímku se narodila letos 18. února 
ve FN Plzeň, tedy v době vrcholící pandemie 
covidu. Její maminka Kateřina říká, že je ne-
skutečně šikovná. Přestože je jí teprve devět 
měsíců chodí už sama kolem nábytku a umí 
řadu dalších kousků. Dobrou náladu rozdá-
vá na potkání, o čemž svědčí i tento snímek. 
Všichni doma už se těší, jak bude reagovat na 
své první Vánoce.

Život ve Fakultní nemocnici Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň zví-
tězila v  celostátním projektu 
Nemocnice ČR 2021 v kategorii 
Finanční zdraví fakultních ne-
mocnic, který organizuje společ-
nost HealthCare Institute a další 
odborné subjekty od roku 2006. 
Mezi třemi nejlepšími se FN Pl-
zeň drží už od roku 2015, loni 
získala místo první a v  letošním 
roce jej obhájila. Klíčová kritéria 
v hodnocení je například dosta-
tek prostředků na plnění závaz-
ků a  jejich včasná úhrada, zda 
není nemocnice předlužená a financuje dlouhodobý majetek z dlouhodobých zdrojů nebo 
zda investuje do svého rozvoje a dokáže adekvátně odměnit svůj personál. 

Nemocnice má další prvenství

První vánoční stromek se letos rozsvítil na 
stacionáři Onkologické kliniky. Je opravdu 
nádherný.

Děkujeme dárcům – zahradnictví Vavřin-
covi z Opálky a hradu Opálka (okres Kla-
tovy).

Dobří lidé z Opálky obrovskou jedli do-
vezli, zaklínili do starodávného stojanu, 
nazdobili a přejí onkologickým pacientům 
klidné svátky a návrat zdraví.  

Další vánoční výzdobu 
věnovala firma Lesy ČR.

Veselé Vánoce
a 

neinfekční rok 2022


