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Nejcennější jsou  
naši zaměstnanci
čtěte na straně 3

Nový bezpečnostní velín   čtěte na straně 5

Periferně zaváděný  
centrální žilní katetr  
usnadňuje pacientům život
čtěte na straně 10

Hodně štěstí, Emily



Vážení přátelé,
máme za sebou další náročný rok, který při-
nesl mnoho nových zkušeností, radostí, ně-
komu i trápení. Jsem rád, že jsme vše spo-
lečně, jako fakultní nemocnice, dobře zvládli. 
Především díky nasazení a sehranosti všech 
zaměstnanců jsme dokázali proplout další 
bouří. V letech 2020 i 2021 jsme zažili těžké 
a  zákeřné pandemické vlny, přesto byl ten 
uplynulý rok zpočátku v něčem trochu lepší. 

Měli jsme definované postupy a nepociťovali jsme takový strach 
z neznámého. Konec roku byl ale naopak o poznání těžší, celá 
společnost se začala rozdělovat dle přístupu k očkování, lidé byli 
a stále jsou unavení, nervózní a situace byla pro všechny, bez 
rozdílu profesí, velice psychicky náročná.

Jsem velký optimista a věřím, že dvojky v roce 2022 nadělí dob-
ré časy, a že se můžeme těšit na mnoho zajímavých mezníků. Už 
za pár týdnů otevřeme zbrusu nový pavilon Psychiatrické kliniky, 
který přinese pacientům z celého jihozápadu Čech vyšší komfort 
v poskytované psychiatrické péči. Ještě na jaře začne dlouho 
očekávaná výstavba Obláčku snů nad Hematologicko-onkologic-
kým oddělením a mnoho oddělení a klinik čeká výrazná obměna 
technologií. Uspěli jsme s našimi připravenými projekty v několika 
výzvách projektu React, který přináší evropské peníze pro stabili-
zaci českého zdravotnictví. Do FN Plzeň doputují prostředky na 
rekonstrukce a nové vybavení za více než tři čtvrtě miliardy korun.

Kolegyně, kolegové, přátelé. Nezbývá nám, než se s údělem 
přírody, kovidovou nákazou, naučit žít, věřím, že máme nakro-
čeno správným směrem. Přeji nám všem pohodové dny, hodně 
zdraví a hlavně víru v dobré zítřky.       

 Václav Šimánek
 ředitel FN Plzeň 

Milí přátelé,
pokud máte s nástupem roku 2022 alespoň 
nějaká očekávání či osobní přání, jsme na 
společné lodi a doufám, že na konci dvoj-
kového roku budeme moci spokojeně reka-
pitulovat. Časopis FN Plzeň v  mírně po-
změněném formátu v elektronické podobě 
vychází již 16 let, všechny výtisky od roku 
2006 si můžete prohlédnout na našich 
webových stránkách. V prvním čísle letoš-

ního roku Vás již tradičně seznamujeme s prvním miminkem 
narozeným v  naší porodnici, letos máme holčičku Emily. Na 
dalších stránkách představujeme nové tváře na klinikách a od-
děleních a zároveň se vracíme k tématu, o kterém se psalo 
před 15 lety. Zajímavý článek popisuje nové vybavení bezpeč-
nostního velínu, velké množství kamer ve vnitřních i venkovních 
nemocničních prostorách snímá mnohé návštěvníky opravdu 
v různých situacích. Jiná stránka odhalí novinky, které nabídne 
našim dárcům Transfuzní oddělení.

Odborným tématem je nový trend v  zavádění centrálních 
katetrů, který aplikují odborníci KARIM a krásná čísla od na-
šich neonatologů popisují pestrý rok 2021 z pohledu novo-
rozenců. Pohlazení po duši přináší společná dobročinnost 
Stonožky a  našich malých pacientů, která díky Armádě ČR 
doputovala až do vzdálené země v Africe. Samozřejmě ne-
chybí ohlédnutí za vánočními dárky a malý průřez společen-
ským životem ve FN.

Mějte dobrý rok 2022 a přeji Vám vše dobré.

Gabriela Levorová
mluvčí FN Plzeň
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Minutu po silvestrovské půlnoci se narodila 
ve Fakultní nemocnici v Plzni krásná holčič-
ka Emily. Stala se tak prvním miminkem Pl-
zeňského kraje v letošním roce. A patří mezi 
čtyři miminka, která se narodila v České 
republice ve stejný čas v různých nemoc-
nicích. Na svět přišla s  mírami 3080 gra-
mů a 48 centimetrů. Je druhým miminkem 
mladé maminky a už jsou doma v Aši u své 
rodiny. V loňském roce se ve FN Plzeň na-
rodilo 3338 dětí, z  toho 1720 chlapečků  
a 1618 holčiček. V celkovém součtu je to 
o 54 dětí více než v roce 2020. Přispěl k to- 
mu i poslední loňský den, 31. prosince ma-
minky přivedly na svět 15 novorozenců. 

První miminko Plzeňského kraje 
se narodilo ve fakultní nemocnici 

Blahopřejeme
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Rok 2021 byl úspěšný a věřím, 
že 2022 bude ještě lepší
Co se v loňském roce povedlo udělat ve Fakultní nemocnici Plzeň a co ji čeká letos, o tom hovoří její ředitel 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. „Podařilo se mnoho nových projektů a úspěšně se pereme i s pandemií covidu, 
ale nic z toho by nebylo možné, nebýt našich lékařů, sester a všech ostatních profesí bez rozdílu. Denně zajišťují 
chod celé nemocnice tak, abychom mohli poskytovat tu nejlepší a nejmodernější péči našim pacientům. 
Jsou tím nejcennějším, co máme,“ zdůrazňuje ředitel. 

Chtěl byste jim něco vzkázat? 
Rád bych poděkoval všem našim zaměstnan-
cům za jejich urputnost a obětavost. A v ne-
malé míře patří velké díky i jejich rodinám, pro-
tože ty jsou zasažené pandemií dvojnásob. 
Opět se ukázalo, jaká je fakultní nemocnice 
skvělá parta lidí. Jsou ale unavení, a to prvotní 
nadšení, co bylo v první vlně, takové to „dáme 
to a zvládneme to“, vzhledem k  novým a  no-
vým vlnám pandemie a neochoty některých 
lidí převzít za své zdraví odpovědnost a ne-
chat se očkovat, zvolna mizí.  
Situace ve společnosti se i v souvislosti s očková-
ním vyhrocuje, mohou za to zejména takzvaní an-
tivaxeři, tedy odmítači očkování. Co o tom soudíte? 
To, že se lidé rozdělili na dva tábory, je také 
dané dnešní dobou – vědeckým pokrokem, 
sociálními sítěmi. Dřív o všem lidé diskutovali 
naživo, a když se pak šířilo něco klamného, 
bylo toho málo a  postupovalo to pomalu. 
Dnes může každý sdílet a komentovat co-
koli. Já studentům lékařské fakulty, které 
učím, vždycky říkám, že zdroje, odkud čer-
pají informace, by měly být prověřené. 
Co míníte o argumentech odmítačů, že vakcína pro- 
ti covidu-19 není vyzkoušená a vyvíjela se krátce? 
Když to vezmeme historicky, tak dřív se 
spousta věcí vyvíjela mnohem déle. Ne-
byly technologie ani znalosti. Samotná 
mRNA vakcína se vyvíjela poměrně dlouho, 
ale ne cíleně na covid-19. Až později vznikl 
nápad, že na ni aplikují informaci o  co-
vidu-19 a  použijí ji na očkování proti této 
nemoci. Takže to rozhodně není rychlokvaš-
ka, která by byla za pár měsíců uvařená, to 
v žádném případě. Ten vývoj trval několik let 
zpátky. Původně byl záměr využít tuto vakcí-
nu v rámci onkologie, a myslím si, že kdyby 
tato vakcína nakonec skutečně byla použí-
vaná v onkologii, tak se nad ní nikdo nepoza-
staví a neřekne ani půl slova.
 

Ale v  nemocnici se nemůžete zabývat jen co-
videm. Určitě jste udělali i  během pandemie 
množství projektů. Co se v loňském roce poda-
řilo?
Byla to řada velkých či menších investič-
ních akcí. Máme radost, že se v borském 
areálu podařilo otevřít nový stravovací pro-
voz, včetně kavárny, který si zaměstnanci 
i pacienti pochvalují. Dokončená je stavba 
Psychiatrické kliniky, která poskytne špič-
kovou péči a komfort nemocným, ale také 
potřebné a  moderní zázemí zaměstnan-
cům. Začala příprava nástavby na pavilo-
nu B takzvaný Obláček nad Plzní. V rámci 
programu REACT-EU, který financuje mi-
mořádné evropské projekty pro stabilizaci 
zdravotnického systému, jsme podali pro-
jekty ve třech výzvách. A byli jsme úspěšní. 
Naše nemocnice se tak posune v možnos-
tech léčby a komfortu o kus dále. 
A co díky tomu, že ve výzvách nemocnice uspě-
la, získají pacienti a zaměstnanci? 
Uspěli jsme ve výzvách 98, 99 a 100, a bude-
me tak moci vynaložit do rozvoje nemocnice 
stovky milionů korun. Na modernizaci JIP  
I. Interní kliniky poputuje 96 milionů korun 
(z  toho 72 mil. dotace), mimo jiné na roz-
šíření prostor a  zvýšení lůžkového fondu. 
Na zobrazovací techniku je určeno cel-
kem 354 miliony korun. Součástí projektu 

je obnova a nákup nového celotrupového 
hybridního systému PET/CT za 229 milio-
nů korun. Budeme tak v České republice 
disponovat přístrojem tohoto typu jako je-
diní. A i v Evropě budeme patřit mezi první. 
Do modernizace operačních sálů poputuje  
70 milionů korun (z toho 60 mil. dotace), za 
které pořídíme například mikroskopy pro 
cévní mikrochirurgii nebo technologie s 3D 
zobrazením, které se používají během ope-
rací. S  dalšími 261 miliony korun (z  toho 
150 mil. dotace) počítáme na obnovu vy-
bavení onkologických pracovišť. Celkem 
70 milionů korun poslouží na obnovu a mo-
dernizaci vybavení laboratorních pracovišť, 
například na chromatograf, který zachytí 
ve vzorku veškeré látky, nebo sekvenátor. 
Ten pracuje metodou, jenž umožní deteko-
vat s  velkou přesností a  citlivostí většinu 
důležitých genetických mutací, které se 
podílejí na vzniku hematologických zhoub-
ných nemocí. Znalost těchto mutací nám 
pak umožnuje přesně zacílit protinádoro-
vou léčbu. Všechny tyto projekty mají pře-
sah do dalších let. Stejně jako plánovaná 
výstavba nového chirurgického pavilonu 
v  lochotínském areálu. Věřím, že se nám 
naše plány podaří dotáhnout do konce bez 
časového skluzu a novinky ocení naši pa-
cienti i zaměstnanci.

» „Do rozvoje naší nemocnice 
poputují stovky milionů korun,“ 
říká ředitel Václav Šimánek



Stane se z nás moderní 
centrum, říká primářka
Nadšení vyvolává nová nabídka občerstvení pro dárce v bistru Transfuzního oddě-
lení. Mohou si vybrat ze šesti variant a ve vyšší hodnotě. „Dárci jsou udivení, že toho 
dostávají oproti minulosti tolik a v takové kvalitě. Nabídku si velice pochvalují,“ říká 
primářka oddělení MUDr. Petra Šlechtová, MBA, která se spolu se svými zaměstnanci 
těší na rekonstrukci Transfuzního oddělení. „Naše budova už je hodně stará a opravy 
jsou více než nutné. Rekonstruovat se budou zejména prostory určené dárcům, tedy 
Středisko dárců krve. Naši dárci tak budou mít moderní prostředí, které odpovídá 
současným trendům a bude konkurence schopné vůči komerčním plazmaferetickým 
centrům,“ zdůrazňuje primářka.
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BiStRo Už Má VětŠí nABíDkU
První velmi příjemnou změnu zaznamenávají 
dárci krve už od 1. ledna. Tamní bistro totiž 
převzal pod „svá křídla“ od soukromého pro-
vozovatele stravovací provoz z borské části 
fakultní nemocnice. „Dárci si nově mohou 
vybrat z šesti variant občerstvení a v daleko 
větší hodnotě, což donedávna nebylo mož-
né. Externí provozovatel nemohl nabídnout 
taková jídla a v takovém sortimentu jako my. 
Vzhledem k velkému odběru potravin máme 
příznivější ceny, a tak za 90 korun uděláme 
daleko „více muziky“. Dárce si může vybrat, 
nač má chuť, v nabídce jsou teď například  
oblíbené kuřecí řízky, teplé párky, slad-
ké pečivo, chlebíčky nebo několik druhů 
kávy,“ uvedl vedoucí stravovacího provo-
zu JUDr. Jan Svoboda. Dodal, že veškeré 
jídlo se do bistra dováží z centrální kuchyně 
z borské části nemocnice.

transfuzní oddělení letos čekají 
opravy, bistro už rozšířilo nabídku
nové fasády, opravené rampy, přístřešek, automatické dveře a řada dalších změn, toho se dočká v letošním 
roce transfuzní oddělení. „Chceme zkvalitnit prostředí pro dárce i zaměstnance. Součástí projektu není 
jen oprava budovy a prostor, ale také pořízení nového zařízení, jako jsou například nová odběrová lehátka,“ 
řekl technicko-provozní náměstek Fn Plzeň Bc. Milan topinka, MBA. 

oPRAVy Se BUDoU DělAt PRůBěžně 
Přestavba a opravy Transfuzního oddělení 
začnou letos v dubnu a dokončeny by měly 
být už na podzim letošního roku, respektive 
v září nebo říjnu. Budou probíhat takzvaně 
za pochodu. „Nemůžeme oddělení zavřít 
ani na tři dny, takže se veškeré práce bu-
dou dělat postupně. Například nová podla-
ha se začne pokládat v pátek večer tak, aby 
bylo v pondělí hotovo. Věřím, že dárcům ani 
zaměstnancům nezkomplikujeme nijak vý-
razně život,“ konstatoval technicko-pro-
vozní náměstek Bc. Milan Topinka, MBA. 
Celá oprava by podle něho měla stát zhruba  
14 milionů korun včetně DPH.
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inteligentní kAMeRy UPozoRní 
nA PříPADné neBezPečí i SAMy
„V  obou areálech nemocnice máme roz-
místěno přes 400 kamer, z  toho je 220 no- 
vých kamer vybaveno „inteligentními funk-
cemi“. Umějí například nalézt osobu dle 
popisu, barvy oblečení, detekovat podezře-
lé chování - pohyb v  okolí zaparkovaných 
vozidel nebo delší dobu odložený předmět. 
Kamery, které zabírají stovky míst v  obou 
nemocničních areálech, také umějí samy vy-
vozovat bezpečnostní rizika a upozorňovat 
na ně. Obsluha bezpečnostního velínu a pul-
tu centrální ochrany, kde se scházejí všech-
ny bezpečnostní informace o  dění v  celé 
nemocnici, by totiž při tak vysokém počtu 
kamer nemohla všechno zvládnout sama,“ 
popisuje technicko-provozní náměstek 
FN Plzeň Bc. Milan Topinka, MBA. „Díky 
novému systému máme v  případě potře-
by dokonalý přehled o kterémkoli člověku, 
jenž vstoupí do nemocnice. Můžeme také 
trasovat pacienty, kteří oddělení či kliniku 
neoprávněně opustí. Najdeme bez problé-
mů ztracené dítě nebo dokážeme v případě 
bezpečnostního incidentu na dálku uzavřít 

automatické dveře celé budovy či jednotli-
vá pracoviště. A navíc si všechno můžeme 
i zpětně dohledat. Systém dokáže podle na-
stavených scénářů řadu dalších věcí důleži-
tých pro bezpečnost,“ doplňuje vedoucí Od-
dělení bezpečnosti Bc. Zdeněk Procházka. 

BezDoMoVCi JSoU PRyč
Díky bezpečnostnímu velínu a jeho pracov-
níkům a pracovníkům bezpečnostní služby, 
kteří musejí mimo jiné uhlídat celkem 16 ti-
síc místností, se podařilo například zame-
zit okrádání pacientů. „Chytili jsme ženu, 
která v  prostorách nemocnice vykrádala 
ledničky, v nichž měli pacienti jídlo,“ uvá-
dí jako jeden z příkladů vedoucí oddělení 
bezpečnosti. Zbavili se i bezdomovců, kte-
ří kdysi v areálech přebývali. „Už se nedo-
stanou do žádného objektu a pomohlo i to, 
že jsme vysekali zejména v  lochotínském 
areálu křoviny, ve kterých měli úkryty. Na-
víc dvakrát v  týdnu děláme ve spolupráci 
s plzeňskými strážníky v  nemocnici kon-
troly v  doprovodu psovoda,“ upozorňuje 
technicko-provozní náměstek. Pochvaluje 
si spolupráci se strážníky a  Policií České 

republiky. „Jejich pomoc je nadstandardní. 
Moc jim za ni děkuji,“ zdůrazňuje technic-
ko-provozní náměstek.

BezPečnoStní SyStéM Se Stále RozŠiřUJe
Vedení nemocnice si uvědomuje důležitost 
bezpečnosti a investovalo jen do kamerové-
ho systému zhruba 58 milionů korun s DPH. 
Další finance směřovaly také do automatic-
kých dveří, v roce 2017 jich bylo v nemocnici 
270 a v současnosti zabezpečují už 390 vstu-
pů. Součástí bezpečnostního systému je i to, 
že jsou přesně definované jednotlivé korido-
ry a pracovníci, kteří do nich mohou vstou-
pit. Umožňuje jim to zaměstnanecká karta. 
„Rozhodně nemohou, kamkoli by chtěli. 
Přístup do jakéhokoli nemocničního prosto-
ru má povolen jen několik málo pověřených 
zaměstnanců, vysvětluje technicko-provozní 
náměstek. Pro vyšší bezpečnost v některých 
prostorách funguje navíc i nepřetržitrá fyzic-
ká ostraha, patří k nim např. Urgentní příjem, 
kam směřuje velké množství lidí a  je tam 
zvýšené riziko problémů. „Člověk v uniformě 
je tak pro případného útočníka další překáž-
kou,“ uzavírá Bc. Milan Topinka, MBA.

Bezpečnostní velín zajišťuje dokonalý 
přehled o dění v celé nemocnici
tři velíny v současnosti obsluhují pracovníci plzeňské fakultní nemocnice. Dva z nich jsou technické, tedy pečují 
o vytápění, vzduchotechniku, řeší různé havarijní stavy a mají mnoho dalších úkolů. Jsou v provozu 24 hodin 
denně, stejně jako třetí velín, a to bezpečnostní. Je na lochotíně a do loňského roku jej obsluhovala externí 
bezpečnostní služba. od nového roku jeho řízení přebírá oddělení bezpečnosti Fn Plzeň. 
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nová metoda měření hladiny 
protilátek proti SARS-CoV-2

Co se změnilo za 
poslední dva roky 
u  měření protilá-
tek?
Oddělení imu- 
nochemické dia- 
gnostiky začalo 
měřit hladiny pro- 

tilátek v březnu v roce 2020. Díky velikému 
zájmu o vyšetření z  řad zaměstnanců Fa-
kultní nemocnice Plzeň jsme získali celkem 
rychle velký vzorek (konkrétně 2000 vy-
šetření), jenž pak rozšířila i široká veřejnost, 
která měla o  vyšetření zájem také. O  rok 
později jsme začali zjišťovat, jak se tvoří 
hladiny protilátek po očkování a hlavně jak 
dlouho přetrvávají. Prováděli jsme i sledová-
ní protilátek v Domově se zvláštní režimem 
Čtyřlístek, kde jsme vyšetřili jeho klienty 
i zaměstnance.
Co jste zjistili?
Po covidové infekci protilátky v  těle člo-
věka přetrvávají mezi 6 až 10 měsíci. Výše 
hladiny protilátek závisí na závažnos-
ti prodělaného covidového onemocnění 
a v současné době jsme také prokázali, že 
výše hladiny souvisí i s typem mutace co-
vidového viru. Po očkování je hladina pro-
tilátek vysoce individuální. Souvisí s  po-
hlavím, s věkem, s obezitou a s celkovým 
zdravotním stavem daného člověka. Nej-
novější studie však ukazují, že hladiny po 
očkování jsou vyšší a přetrvávají delší dobu 
než po prodělaném covidovém onemoc- 
nění.  

Jedním z  významných projektů institucio- 
nálního výzkumu ve FN Plzeň je program 
Inovativní zobrazovací metody. Výzkum je 
veden na Klinice zobrazovacích metod pod 
vedením přednosty kliniky Prof. MUDr. Jiřího 
Ferdy, Ph.D., a zabývá se zkoumáním nejno-
vějších postupů v molekulárním zobrazování.  
Od roku 2018 je na klinice prováděn výzkum 

nového způsobu zobrazování nádorů prostaty 
pomocí PSMA ligandu značeného 68-galliem.  
Součástí projektu bylo také posouzení, jak se 
nádorová tkáň prostaty chová ve vztahu ke 
svojí biologické povaze. Výsledky byly pre-
zentovány prof. Ferdou na největším a  nej-
prestižnějším radiologickém fóru začátkem 
prosince v Chicagu na sjezdu Severoameric-

ké Radiologické Společnosti RSNA. Význam 
práce o hodnocení agresivity nádorů prostaty 
pomocí PET/MRI před operací byl oceněn za-
řazením do prestižního bloku čtyř vybraných 
přednášek týkajících se karcinomu prostaty 
společně s prezentacemi z Geffen School of 
Medicin at University of California, Emory 
University Atlanta a University of Toronto.

oddělení imunochemické diagnostiky (oiD) měří hladiny protilátek proti SARS-CoV-2
již téměř dva roky. Stejně, jako přicházejí další mutace SARS-CoV-2 či nové léky 
na toto onemocnění, mění se i laboratorní metody, jimiž se měří hladina protilátek. 
o tom, co je v této oblasti nového, hovořil primář oiD prof. MUDr. ondřej topolčan, CSc. 

Prezentace výsledků výzkumu v USA

Jeden čas se diskutovalo, zda je možné uznávat 
protilátky jako bezinfekčnost, jaký je na to Váš 
názor?
Hlavním důvodem, proč nelze uznávat 
protilátky jako doklad bezinfekčnosti, je 
různorodost používaných laboratorních me-
tod, a tím i existence nesrovnatelných vý-
sledků. Druhým důvodem je, že naměřená 
hladina protilátek nám ukazuje jen jejich 
současnou hodnotu. Je ale velmi indivi-
duální, jak rychle protilátky klesají a hlavně 
rychlost poklesu nelze nijak předvídat. Pře-
chodně byly hladiny protilátek uznávány 
na Islandu a v Dánsku. V současné době 
je Švýcarsko jedinou zemí, která uznává 
protilátky jako doklad o bezinfekčnosti, ale 
za přesně definovaných podmínek a pouze 
pro své občany.
Pacienti dostávají po vyšetření hladiny protilá-
tek jejich různé hodnoty. existuje nějaká univer-
zální hodnota, která nám řekne, že jsme chrá- 
něni?

Bohužel ne! Naměřená hladina protilátek 
nám pouze říká, že daná osoba buď pro-
dělala onemocnění, nebo je po očkování. 
Nelze z ní soudit nic o  imunitních schop-
nostech organismu proti možné budoucí 
nákaze covidem-19. Setkávám se s přípa-
dy, kdy si lidé nechávají měřit hladinu pro-
tilátek i  několikrát za měsíc, což považuji 
za nesmyslné, jelikož výsledné hodnoty 
nemají pro pacienta žádnou vypovídající 
hodnotu. 
Fakultní nemocnice Plzeň zavádí novou metodu 
pro měření hladin protilátek. V  čem bude tato 
metoda unikátní?
Metoda je unikátní v tom, že u ní právě pla-
tí, že hladina protilátek se rovná jejich účin-
nosti. Stanovuje se totiž protilátka, která 
blokuje vstup viru do buňky a  zabraňuje 
jeho účinku v organismu. Jde o takzvanou 
neutralizační protilátku. Správnost hladiny 
této protilátky máme ověřenou nejspoleh-
livějším testem (označujeme ho jako zlatý 
standard) pro stanovení účinnosti protilá-
tek v  organismu, kterým je virus neutrali-
zační test. Při tomto testu se vzájemně 
testuje živý virus s krví vyšetřované osoby, 
a  tím se zjistí, jak protilátky, které člověk 
má, jsou schopné ho chránit před tím, aby 
se virus do těla dostal. 
koho budete zmíněnou novou metodou testo-
vat?
Touto metodou budeme vyšetřovat naše 
zaměstnance i zájemce z řad široké veřej-
nosti, pro něž zůstane cena za odběr stej-
ná jako dosud, tedy 516 korun.

FN Plzeň zřídila nové platební místo 
(pavilon 66, přímo u vstupu do BVN). 
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Svatý otec poslal vzkaz dětem na hematoonkologii 
Video se vzkazem, kde Svatý otec dětem 
děkuje, a na oplátku jim posílá růžence, aby 
jim mohl být na blízku, přivezl do fakultní 
nemocnice plzeňský biskup Mons. Tomáš 
Holub. Právě on navštívil ředitele FN Plzeň 
MUDr. Václava Šimánka, Ph.D., aby od něho 
převzal desítku obrázků od nejmenších pa-
cientů z  hematoonkologie. Dětské výtvory 
s  obrázky andělů a  krátkými příběhy jejich 
autorů pak odvezl Svatému otci, papeži 
Františkovi, do Vatikánu. Z tohoto setkání 
vzniklo krátké video a bylo třeba vymyslet, 
jak všechny zúčastněné strany propojit, což 
za současných epidemiologických podmí-
nek nebylo zcela jednoduché.

„Díky moderním technologiím je v dneš-
ní době spousta věcí jednodušších, tře-
ba kontakt na dálku. Jelikož je na našem 

oddělení zákaz návštěv, předání poselství 
od Svatého otce jsme udělali alespoň pro-
střednictvím monitorů. Děti si s obrázky 
daly velkou práci a  poté, co dětská díla 
urazila tak dlouhou cestu do Vatikánu, do-
čkaly se významného ocenění,“ říká dětská 

ředitel vyzdvihl práci sester

I přes náročnou dobu, v níž se zdravotní-
ci potýkali s další vlnou pandemie covidu, 
se v polovině prosince uskutečnilo tradiční 
setkání všech vrchních sester s  vedením 
nemocnice - ředitelem MUDr. Václavem 
Šimánkem, Ph.D., a náměstkyní pro ošet-
řovatelskou péči Ing. Andreou Mašínovou, 
Ph.D., DBA, LL.M. Atmosféra protkaná 

vzpomínkami na uplynulé nelehké dva roky 
se nesla v přátelském duchu a v naději, že 
letošní rok bude lepší. Ředitel poděkoval 
všem za odvedenou práci, připomněl, jak 
moc jsou zdravotníci všech profesí nepo-
stradatelní, a vyzdvihl práci i nelékařských 
zdravotnických pracovníků, kteří dodávají 
pacientům sílu i optimismus. Také sestry 

se rozhodly řediteli poděkovat. Takzvaná 
Covidová jedenáctka, což jsou vrchní ses-
try covidových pracovišť, přichystala ředi-
teli překvapení a darovala mu obraz, který 
sestry získaly na celorepublikovém finále 
Ceny Ď za nejvyšší ocenění – Grand Prix Ď 
v kategorii „Za počiny v období šíření ne-
moci covid-19“.

sestra Jana Kučerová, která je autorkou 
nápadu s obrázky pro papeže. 

„Tento příběh je jedinečný v mnoha smě-
rech a jsem moc rád, že jsme mohli kromě 
předání obrázků papeži Františkovi zpro-
středkovat i  zpětnou vazbu. Věřím, že to 
bylo nejen pro děti, ale i jejich rodiče zajíma-
vé zpestření. Všem děkuji za milé, i když jen 
virtuální, setkání,“ dodává ředitel. 

Setkání v online prostředí se zúčastnili 
biskup Tomáš Holub, ředitel Václav Šimá-
nek, mluvčí nemocnice Gabriela Levorová, 
vedoucí lékař dětské hematoonkologie To-
máš Votava, sestra Jana Kučerová a  děti, 
které obrázky malovaly, se svými rodiči. Pl-
zeňský biskup Tomáš Holub krátce popsal 
svoji návštěvu u papeže Františka a poté 
pustil video se vzkazem Svatého otce.

nová metoda měření hladiny 
protilátek proti SARS-CoV-2



8  Fakultní nemocnice

DělAJí Se SonDy Do StřeChy 
„V  současné době se finalizuje projekto-
vá dokumentace, smlouvy mezi registrem 
a  fakultní nemocnicí, je vybrán generální 
dodavatel a  dělají se sondy do střechy, 
kde bude ukotvena ocelová konstrukce,“ 
řekl primář Hematologicko-onkologického 
oddělení MUDr. Pavel Jindra, Ph.D., který 
tak pokračuje v projektu svého předchůd-
ce primáře a zakladatele zmíněného regis-
tru MUDr. Vladimíra Kozy. Právě on oslovil 
architektku Evu Jiřičnou, ale Obláčku nad 
Plzní se nedočkal, protože před více než 
devíti lety zemřel.

heMAtologiCko-onkologiCké oDDělení 
PoPUtUJe Do PRoStoR Po PSyChiAtRii
„Stavba by měla být zahájena 1. března, to 
znamená, že se otevře střecha a začne se 
usazovat ocelová konstrukce. Takže na pět 
šest měsíců se naše oddělení musí přestě-
hovat. Azyl bychom měli najít v prostorách 
po psychiatrii, která se přestěhuje do nové-
ho psychiatrického pavilonu,“ uvedl MUDr. 
Pavel Jindra. Na přestěhování bude He-
matologicko-onkologické oddělení potřebo- 
vat zhruba měsíc. „V uvolněných prosto-
rách je třeba udělat určité stavební úpra-
vy,“ upozornil primář.

obláček snů je před zahájením, 
oddělení se musí přestěhovat
takzvaný obláček snů nad Plzní z dílny světoznámé architektky evy Jiřičné by se měl začít stavět na osmipatrové 
budově nad hematologicko-onkologickým oddělením ve Fakultní nemocnici v Plzni na lochotíně už v březnu. 
Buduje ho tam jako novou nástavbu český národní registr dárců dřeně. 

SPolUPRáCe S neMoCniCí Je PříklADná
Nové prostory budou z  90 procent sloužit 
fakultní nemocnici. „Spolupráce je příkladná 
a bezproblémová. Bude se ale stavět za pl-

ného provozu, bez jakéhokoli omezení péče, 
to samozřejmě může přinést při stavbě řadu 
komplikací. Navíc, budova je z  roku 1980, 
a  tak se může vyskytnout jakýkoliv neče-
kaný problém,“ konstatoval primář. Ředitel 
nemocnice MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 
iniciativu soukromého subjektu vítá. „Naši 
pacienti budou mít k léčení příjemné a mo-
derní prostředí. A nemocnice se posune v na-
bízeném komfortu o kus dál,“ uvedl ředitel. 

Počty PACientů RoStoU, 
SteJně tAk ŠAnCe nA žiVot
Primář připomněl, že vzhledem k diagnos-
tice, úrovni a  pokroku v  léčení se počet 
pacientů Hematologicko-onkologického od- 
dělení zvyšuje. „Pacientů nám přibývá, ale 
máme také účinnější léčbu. To znamená, 
že nyní jsme schopni účinně kontrolovat 
nemoc pacienta řadu let, často dokonce 
celý život (dříve to bylo třeba jen rok), takže 
se nám pacienti logicky kumulují. Ale pře-
devším výskyt hematologických malignit 
(především leukémií) roste s věkem, a tudíž 
s rostoucím věkem populace přibývá i na-
šich nemocných.“
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obláček snů je před zahájením, 
oddělení se musí přestěhovat

Středoškoláci si na lékařské fakultě 
zkoušejí vysokoškolské studium
V  sobotu 11. prosince odstartoval už  
4. ročník Juniorské univerzity Lékařské fa-
kulty UK v  Plzni, která nabízí zájemcům 
ochutnávku vysokoškolského studia medi-
cíny. Středoškoláci z druhých a třetích roč-
níků dostávají příležitost zažít vysokoškolské 
přednášky a mohou si tak ověřit, zda je pro 
ně medicína tou správnou profesní volbou. 
Účastníkům přednášejí špičkoví odborníci, 
profesoři klinické i  experimentální medicí-
ny z plzeňské fakulty i  fakultní nemocnice. 
Program je rozdělen do tří sobot v prosinci 
a lednu. Po loňském roce, kdy byly z důvo-
du pandemie přednášky přesunuty do online 
prostoru, se v prosinci 2021 vrátila prezenč-
ní výuka

Stejně jako v  předchozích ročnících je 
o Juniorskou univerzitu značný zájem, do 
lavic Modré posluchárny usedlo ke dvěma 
stovkám studentů středních škol. „Těší nás, 
že trvá zájem o  tuto formu přiblížení vyso-
koškolského studia středoškolákům. Letos 
počet přihlášených opět téměř vyčerpal ka-
pacitu posluchárny. A někteří z  účastníků 
předchozích ročníků jsou nyní již studenty 
naší fakulty,“ okomentovala to vedoucí stu-
dijního oddělení Martina Buriánková.

Zahajovacím tématem Juniorské univer-
zity bylo ohrožení života. Po úvodním slově 
děkana fakulty profesora Jindřicha Fínka 
a proděkana profesora Jiřího Ferdy se po-
sluchači seznámili s „první pomocí v ohrože-
ní života“, o níž jim přednášel profesor Jan 
Beneš, přednosta Kliniky anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny. S úvodem 
do medicíny akutních stavů je pak seznámil 

profesor Martin Matějovič, přednosta I. inter-
ní kliniky. Po vánočních prázdninách Juni-
orská univerzita pokračovala 8. ledna před-
náškovým dnem na téma srdce a cévy. Zde 
promluvil mimo jiné prof. Milan Štengl, vě-
decký ředitel Biomedicínského centra. Dále 
pak čeká posluchače téma buňky, tkáně, 
nádory a  předání osvědčení o  absolvování 
Juniorské univerzity.

o dosud největší monografii o klinické výživě  
se významně zasloužil kolektiv i. interní kliniky  
Dosud největší monografii o klinické výži-
vě, která se zabývá výživou ve všech jejích 
aspektech, vydalo nakladatelství Galen. „Na 
publikaci se autorsky významně podílel ko-
lektiv I. interní kliniky,“ upozorňuje přednosta 
I. interní kliniky FN Plzeň profesor MUDr. Mar-
tin Matějovič, Ph.D.

Publikace je primárně určena lékařům 
s  atestací v  základním oboru se zájmem 
o  klinickou výživu, může však sloužit také 
jako výukový text k atestaci z klinické výživy 
a  intenzivní metabolické péče. Autorský ko-
lektiv tvoří 74 autorů, z toho 58 lékařů, devět 
nutričních terapeutů, tři farmaceuti, zdravotní 
sestra a dva vysokoškolští odborníci. Kniha 
má obecnou část, která je věnována histo-
rii klinické výživy, makro i  mikronutrientům 
a jejich metabolismu, postupům při vyšetření 
nutričního stavu včetně screeningu malnutri-
ce a následným krokům nutriční podpory, le-
gislativě, zásadám správné výživy i alternativ-
ním směrům, výživě ve sportu nebo dietnímu 

systému. Zabývá se enterální a parenterální 
výživou, jejími komplikacemi, způsoby za-
vedení vstupů pro aplikaci a domácí nutriční 
podporou či etickými hledisky nutriční péče 
a řadou dalších aspektů. Dotýká se také vý-
živy v  různých obdobích života. Další část 
publikace, respektive její speciální část, po-
pisuje hlediska klinické výživy u onemocnění 
jednotlivých systémů lidského organismu, 
jako je například onemocnění dutiny ústní, 
dysfagické obtíže, onemocnění plic a dýcha-
cích cest, gastroenterologické či hepatologic-
ké potíže, věnuje se i selhání ledvin, diabetu 
nebo poruchám metabolismu tuků. Samo-
zřejmě i výživě onkologicky nemocných, pa-
cientům chirurgie, transplantologie i  kriticky 
nemocným na jednotkách intenzivní péče. 
Autoři nezapomněli na dědičná metabolická 
onemocnění, potravinové alergie, poruchy 
příjmu potravy i další psychiatrické diagnózy. 
Publikaci uzavírají informace o výživě pacien-
tů v extrémním stavu a s covidem.



Periferně zaváděný centrální žilní 
katetr usnadňuje pacientům život

kAtetR Má DloUhoU žiVotnoSt
MUDr. Kletečka upozorňuje, že indikací k za-
vedení je nutnost dlouhodobějšího cévního 
přístupu. „Životnost katetru je obvykle jed-
notky měsíců, ale jeho zavedení má smysl 
už od dvoutýdenní indikace. Stěžejní je za-
vedení již na začátku hospitalizace. Pokud je 
potřeba pro další léčbu, nemocnému zůstává 
i po opuštění nemocnice,“ vysvětluje. Zavádí 
se na vnitřní straně paže, směřuje až k srdci, 
a pro jeho bezproblémový chod je nejdůleži-
tější kvalita ošetřovatelské péče. 

o zAVeDení A FUnkčnoSt  
Se StARAJí VyŠkolené SeStRy
To zajišťuje speciálně vyškolený tým vše- 
obecných sester. „O PICC či midline je tře-
ba se kvalifikovaně starat. Každých sedm 
až deset dní se musí katetr za aseptických 
podmínek převázat a  provést proplach. 
Takto důsledně prováděná ošetřovatelská 
péče je pro fungování a  životnost PICC 
a midline katetrů zcela zásadní. První pře-
vaz a  proplach za 24 hodin po kanylaci 
zajišťujeme my, tzv. „kanylační sestry“. 
Dále o katetr pečuje personál příslušného 

oddělení, kliniky, ev. domácí péče,“ popisuje 
staniční sestra z KARIM Mgr. Adéla Vlasá-
ková. Upozorňuje, že vzhledem k  místu 
zavedení (ve střední třetině paže) je PICC 
i  midline katetr nemocnými velmi dob-
ře snášen, nijak je neobtěžuje a pokud je 
o katetr kvalitně pečováno, vydrží funkční 
mnoho měsíců. „Zrovna v prosinci jsme 
odstraňovali PICC katetr ambulantnímu 
pacientovi po šestnácti měsících,“ vzpomí-
ná Mgr. Vlasáková, která je součástí spe- 
cializovaného týmu a spolu se svými kolegy 
a kolegyněmi školí další zájemce o kanylaci 
a edukuje nelékařské zdravotnické pracov-
níky v péči o tyto katetry. 

SPeCiAlizoVAný týM tVoří oSM zDRAVotníků
Katetr se zavádí ambulantně na kanylačním 
sále. „Vznikl k  tomu stabilní tým, který je 
složený ze čtyř lékařů a čtyř sester,“ popi-
suje MUDr. Kletečka. Tvoří jej lékaři (MUDr. 
Jakub Kletečka, PhD., MUDr. Veronika Ro-
zumová, MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D., MUDr. 
Jiří Pouska, Ph.D.) a sestry (Mgr. Adéla Vla-
sáková, Lucie Hrudková, Bc. Alena Trolle-
rová, DiS,. Mgr. Lucie Fryčová) Kliniky ane- 

stezie, resuscitace a  intenzivní medicíny. 
„Největší počet našich klientů pochází z He-
matoonkologického oddělení a Onkologické 
a radioterapeutické kliniky, ale naše služby 
využívají prakticky všechny kliniky a odděle-
ní FN Plzeň.“ 

Fn PAtří oBJeMeM kAtetRizACí 
Mezi neJVětŠí CentRA
Vytvoření stabilního „PICC týmu“, který katet-
ry zavádí, pečuje o něj, ale také školí personál 
a  řeší případné komplikace, je osvědčeným 
postupem. Funguje v několika nemocnicích 
v  České republice i  v  zahraničí. „Naše ne-
mocnice patří objemem péče mezi největší 
kanylační centra v ČR. Fungujeme od roku 
2016 a  jen během loňska jsme zavedli té-
měř 1000 katetrů. Kromě PICC implantujeme 
i další typy katetrů, řešíme nemocné s kompli-
kovaným žilním přístupem. Naším cílem je po-
skytnutí optimálního cévního vstupu pa- 
cientovi co nejdříve po příjmu do nemocnice. 
Kanylační centrum funguje ve všední dny, na 
telelefonech 377 104 367 je možné objednání 
i konzultace vhodného typu cévního vstupu,“ 
uzavírá MUDr. Kletečka. 

Periferně zaváděný centrální žilní katetr (PiCC) je relativně novým typem střednědobého cévního vstupu, 
který má výrazné výhody pro nemocné. „zbaví je opakovaných kanylací. lze jím například nabrat krev, 
podávat potřebné léky nebo absolvovat chemoterapii. Poskytuje dlouhodobý přístup do centrálního 
žilního řečiště při minimalizaci komplikací,“ říká MUDr. Jakub kletečka, Ph.D., z kliniky anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny (kARiM) Fn Plzeň. 
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Foto kanylačního sálku
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Plzeňská teplárenská a město Plzeň udělaly dva dobré skutky
Dvojitý dobrý skutek, tak lze označit po-
čin společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. 
a  města Plzně. Kvůli zrušení vánočních 
trhů v  Plzni v  souvislosti s  covidem spo-
lečnost odkoupila od prodejců část jejich 
zboží připraveného k  prodeji a  ve formě 
dárkových balíčků je předala zdravotní-
kům Fakultní nemocnice Plzeň. „Vládní 
nařízení zrušit adventní trhy jen pár dnů 
po jejich zahájení způsobilo mnoha malým 
podnikatelům obrovské škody. Proto jsme 
se rozhodli realizovat naši dvojnásobnou 
pomoc ve dvou krocích. Tím prvním bylo 
odkoupení části zboží určeného na plzeň-
ské trhy, a  prodejcům tak jejich ušlý zisk 
alespoň nepatrně kompenzovat. Druhým 
krokem bylo vytvoření dárkových balíčků 
z  tohoto odkoupeného zboží a  jejich pře-
dání personálu covidového pavilonu FN Pl-
zeň jako projev našeho poděkování a úcty 
k jejich nelehké práci v této době,“ říká člen 

představenstva Plzeňská teplárenská, a.s., 
a současně její generální ředitel Ing. Václav 
Pašek, Ph.D.

Do 200 balíčků putovaly ručně vyrábě-
né šperky, vánoční ozdoby, přírodní mý-
dla nebo svíčky z  včelího vosku. „Plzeň-

V nové kolektivní smlouvě
jsou navýšené některé benefity
novou kolektivní smlouvu pro 
rok 2022 podepsal se zástupci 
tří nemocničních odborových klubů 
ředitel Fn Plzeň MUDr. Václav 
Šimánek, Ph.D. zaměstnanci 
nemocnice tak budou mít 
v letošním roce více benefitů. 

• příspěvek na stravování zaměstnanců – zaměstnanec uhradí 35 Kč za jedno jídlo
• příspěvek na sportovní činnost do výše 3000 Kč 
• příspěvek na vitamíny ve výši 1700 Kč
• příspěvek na dentální hygienu do výše 700 Kč (2 krát ročně) 
•  příspěvek na úhradu až 100 % ceny vstupného při hromadně organizovaných kultur-

ních a sportovních akcích, příspěvek je poskytován i jednomu rodinnému příslušníkovi
•  příspěvek na provoz autobusu při dopravě na kulturní a sportovní akce pořádané 

zaměstnavatelem, příspěvek je poskytován i jednomu rodinnému příslušníkovi
•  příspěvek na individuální rekreaci (v závislosti na čerpání příspěvku na penzijní připo-

jištění, doplňkové penzijní spoření, účet dlouhodobých investic či na pojistné na sou-
kromé životní pojištění) do výše 10 000 Kč (4300 Kč), pozn.: na individuální rekreaci 
může čerpat i rodinný příslušník

•  příspěvek na hromadnou rekreaci pořádanou zaměstnavatelem do výše 8000 Kč  
– příspěvek lze čerpat 1x za 2 roky

• příspěvek na dětskou rekreaci ve výši 400 Kč na den
• sociální zápůjčka do výše 100 000 Kč
• sociální výpomoc do výše 50 000 Kč
• finanční dar za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele do výše 60 000 Kč
• finanční dar při pracovních výročích 20 let a každých dalších 5 let ve výši 400 Kč/rok
• finanční dar při životním výročí 50 let věku ve výši 15 000 Kč
• finanční dar při životním výročí 55 let věku ve výši 15 000 Kč
• finanční dar při životním výročí 60 let věku ve výši 15 000 Kč
•  finanční dar při prvém odchodu do starobního, předčasného nebo invalidního dů-

chodu pro invaliditu III. stupně: za 3-10 let pracovního poměru ve FN Plzeň ve výši 
1500 Kč, za 11-20 let pracovního poměru ve FN Plzeň ve výši 2000 Kč, za 21-30 let 
pracovního poměru ve FN Plzeň ve výši 4000 Kč

Přehled benefitů pro zaměstnance Fn Plzeň pro rok 2022

ská teplárna je dlouhodobým sponzorem 
a partnerem plzeňské fakultní nemocnice. 
Věnovala například Chirurgické klinice tři 
sta tisíc korun na nákup speciálních ope-
račních nástrojů určených pro operace 
nádorů jater. Za každý takový počin jsme 
samozřejmě moc rádi a nejinak tomu je při 
této akci, kdy teplárna cíleně poděkovala 
zdravotníkům a zároveň pomohla trhovcům 
v  tomto nelehkém čase,“ uvádí za město 
Plzeň náměstek primátora Mgr. Pavel Šin-
delář.

Balíčky s  tuzemskými a  lokálními pro-
dukty putovaly k pracovníkům na covidová 
oddělení. „Zdravotnický personál pracuje 
v náročných podmínkách, a  každý projev 
díků je motivuje jít dál. Proto moc děku-
ji Plzeňské teplárenské za takový počin, 
tím spíš, že pomohl a  potěšil hned dva-
krát,“ dodává ředitel FN Plzeň MUDr. Vá- 
clav Šimánek, Ph.D.

Nově se tak mohou těšit na úhradu vstup-
ného při hromadně organizovaných kul-
turních a  sportovních akcích až 100 pro-
cent, dále pak dostanou dvakrát ročně 
na dentální hygienu 700 korun. Navýšil se 
i  příspěvek na stravování, na individuální 
rekreaci činí 10 000 korun ročně, pokud 
zaměstnanec nečerpá příspěvek na pen-
zijní připojištění apod. nebo 4300 korun 
ročně, pokud čerpá příspěvek na penzij-
ní připojištění apod. Na rekreaci pro děti 
od 5 let dostanou pracující 400 korun na 
den, na rekondiční a  rehabilitační pobyt 
dětí 400 korun na den. Finanční dar při ži-
votním výročí 50 let, 55 let a 60 let bude 
15 000 korun, finanční dar při pracovním 
výročí 20 let a každých dalších 5 let bude 
400 korun za každý rok pracovního pomě-
ru. Čerpat příspěvky mohou i zaměstnanci/
kyně, které jsou na mateřské či rodičovské  
dovolené.
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Je nás stále něco málo přes stovku, 
říká profesor Jaroslav Racek
Před 15 lety se v časopise psalo o Ústavu klinické biochemie a hematologie (ÚkBh). Jeho dnes už bývalý přednosta 
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., protože funkci předal MUDr. Danielu Rajdlovi, Ph.D., hodnotil činnost ústavu
tehdy a nyní popsal, jak se za zmíněnou dobu práce a řada dalších věcí v ústavu změnila.

Hned dva lékařské obory zastřešuje ÚKBH 
– klinickou biochemii a  klinickou hematolo-
gii. Zároveň se podílí i na řešení výzkumných 
úkolů FN a LF UK v Plzni. Samotná bioche-
mická vyšetření jsou důležitou součástí dia-
gnostického i léčebného procesu a podávají 
důležité informace o stavu organizmu či jeho 
orgánů. Vyšetřuje se většinou krev (sérum, 
plazma) a moč, popřípadě další tělní tekutiny. 
Dalším oborem, který navazuje svou čin-
ností na laboratorní biochemická vyšetření, 
ale řeší i specifickou problematiku, je v rámci 
ústavu hematologie. ÚKBH má pak vlastní 
akreditované Centrum pro poruchy krevního 
srážení (hemostázy), včetně centra pro léč-
bu hemofilie, hematologickou laboratoř a tři 
ambulance. V  nich jsou evidováni nemocní 

Jak se za 15 let ústav změnil?
Vzhled laboratoře se změnil značně, včetně 
přístrojového vybavení a organizace práce. 
Novinky se týkají vlastní práce v  laboratoři, 
ale i  způsobu odběru vzorku a  jeho trans-
portu do laboratoře. Vzorky krve se odebírají 
téměř výlučně bezpečnostním vakuovým 
systémem. Požadavky nejsou psány na 
papír, ale dostávají se do laboratoře online, 
prostřednictvím tzv. elektronické žádanky. 
Vzorky nenosí sanitáři či sestry, ale „přiléta-
jí“ potrubní poštou – naše nemocnice byla 
v  České republice první, kde byla instalo-
vána potrubní pošta s  větším průměrem 
transportních trubek, umožňující posílat 
větší množství vzorků. Důležitou změnou je 
zavedení systému auditů, které potvrzují, že 
postup laboratoře je v souladu se zásadami 
správné laboratorní práce. Více se věnujeme 
detekci chyb v preanalytické fázi a její auto-
matizaci. Neustále se vylepšuje kvalita ana-
lytických metod. Systematičtěji se staráme 
o zkrácení času nutného k dodání laborator-
ního výsledku a více se zapojujeme do kon-
ziliární pomoci s  interpretací laboratorních 

kDySi: Ambulance denně 
vyšetřila kolem 40 klientů. 

PSAli JSMe PřeD 15 lety

nyní: novinky se týkají práce 
v laboratoři, i způsobu odběru 
vzorku a jeho transportu 
do laboratoře. Mluví o nich 
v rozhovoru níže profesor 
Jaroslav Racek.

Ve strojovně potrubní pošty

s těžkými vrozenými i získanými poruchami 
srážlivosti krve a také pacienti s dalšími one-
mocněními krvetvorných orgánů. Ambulance 
denně vyšetří kolem 40 klientů. Hematologie 
ÚKBH má i  takzvaná denní lůžka, kde lze 
podávat nemocným krevní transfuze a  jiné 
krevní deriváty bez nutnosti hospitalizace. 
Hemofilické centrum soustřeďuje nemoc-
né z  celého západočeského regionu. „Tito 
lidé vyžadují systematickou péči a dohled. 
Kvůli poruše srážlivosti krve mohou být 
ohroženi na životě při běžných úrazech, ale 
například i při trhání zubů, operaci či třeba 
v  těžších případech spontánního krvácení 
především do kolenních kloubů či kotní-
ků,“ upozorňuje profesor Racek. Nedílnou 
součástí hematologického úseku je labora-
torní zázemí. Erudovaní zdravotní laboranti 
stanoví v  obou částech nemocnice den-
ně v průměru kolem 750 krevních obrazů 
a provedou 250 až 300 hemokoagulačních 
screeningů.

Analýza obrazu – rozpočet bílých krvinek
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PSAli JSMe PřeD 15 lety

dat. Pyšní jsme i na naše ambulantní provo-
zy. Hemofilické léčebné centrum je součástí 
Českého národního hemofilického programu 
a evropské sítě hemofilických center EUHA-
NET. Jak u krvácivých chorob, tak u  trom-
bofilních stavů používáme nejmodernější 
dostupné léky. V  metabolické ambulanci 
dále rozvíjíme specializovanou péči zejména 
o pacienty s poruchou metabolismu lipidů.
zvýšil se počet vyšetřených vzorků nebo spektrum 
pracovišť, se kterými spolupracujete?
Počet provedených analýz od roku 2007, 
kdy se fakultní nemocnice spojila s  vojen-
skou nemocnicí, vzrostl o  22 procent. Au-
tomatizace provozu a  změna organizace 
práce však umožnila tento nárůst zvládnout 
bez požadavků na zvýšení počtu laborator-
ního personálu. Značně se změnila struktura 
prováděných vyšetření – roste počet nároč-
ných, složitých analýz a vyšetření provádě-
ných přímo u lůžka pacienta či v ambulanci. 
Byly zavedeny moderní metody, umožňující 
diagnostiku infarktu myokardu nebo septic-
kých komplikací u  nejtěžších nemocných. 
Pro nedostatek hematologů v  terénu vý-
znamně narostlo zatížení našich hemato-
logických ambulancí. Laboratoře Ústavu 
klinické biochemie a  hematologie pracují 
hlavně pro pacienty z  fakultní nemocnice, 
speciální analýzy však provádějí pro celý 
západočeský region. Většina našich exter-
ních zákazníků dostává výsledky online, 
samozřejmě zabezpečeným způsobem. Pro-
hlubuje se spolupráce s lékařskou fakultou, 

zejména jejím Biomedicínským centrem. Po-
dílíme se významně na výzkumech v rámci 
fakulty, ale i fakultní nemocnice.
Jak se změnilo přístrojové vybavení?
Přístrojové vybavení ústavu se změni-
lo zásadním způsobem a  myslím, že je 
srovnatelné s  vybavením laboratoří v  dal-
ších zemích Evropské unie. Především 
jsme pokročili dále v  automatizaci rutin-
ních analýz včetně tzv. preanalytické fáze. 
Znamená to, že vzorek označený čárovým 
kódem prochází linkou bez zásahu perso-
nálu – jedná se o odstředění, odvíčkování, 
tvorbu alikvotních vzorků, vlastní analýzu 
i  zhodnocení výsledku. Kvůli tomu bylo 
třeba vytvořit velký sál, vybourali jsme pět 
příček. Z  dalších novinek za posledních 
15 let bych zmínil plnou automatizaci vyšet-
ření moči – chemického i  morfologického. 
Postupné vylepšování hematologických 
analyzátorů umožnilo zavedení nových so-
fistikovaných parametrů krevního obrazu, 
které v některých indikacích může nahradit 
invazivní vyšetření kostní dřeně, novinkou 
je i  automatické vyšetření rozpočtu bílých 
krvinek pomocí analýzy obrazu. Zavedení 
infračervené spektroskopie značně zpřesni-
lo analýzu močových kamenů. V roce 2022 
bychom měli dostat kapalinový chromato-
graf s detekcí hmotnostní spektrometrií – to 
nám umožní značně rozšířit spektrum léčiv, 
jejichž koncentrace budeme moci sledovat. 
Zcela zvláštní kapitolou je vyšetření u  lůž-
ka nemocného nebo v ambulanci. Podaři-

Na snímku si profesor Jaroslav Racek 
(vlevo) připíjí se svým nástupcem 
Danielem Rajdlem. „S doktorm Rajdlem 
spolupracujeme roky a mnoho problémů 
řešíme spolu, věřím tedy, že bude 
úspěšně pokračovat v tom, co jsme 
spolu a s oběma primářkami začali. 
Má pro vedení ústavu nejlepší 
předpoklady, budu mu nejen držet palce, 
ale v případě potřeby mu rád pomohu,“ 
říká profesor Jaroslav Racek. „Velmi si 
vážím všech příležitostí, které mi pan 
profesor poskytl. Vytvořil mi podmínky 
s nadstandardní autonomií a respektem 
k mým nápadům a aktivitám,“ uvádí 
nový přednosta Daniel Rajdl. 

Foto: MUDr. Petr Kocna, CSc.

lo se všechna potřebná pracoviště fakultní 
nemocnice vybavit kvalitními glukometry 
s možností napojení do sítě a přenosu vý-
sledků do laboratorního a posléze i do kli-
nického informačního systému. Rozšířil 
se počet přístrojů na sledování acidoba-
zické rovnováhy, krevních plynů, minerálů 
a  dalších analytů, které jsou umístěny na 
„jipkách“, akutním příjmu nebo na resus-
citačním úseku KARIM. Výsledky u nejtěž-
ších nemocných jsou k dispozici okamžitě, 
přitom na ně „vidíme“ z laboratoře a máme 
nad přístroji odborný dozor. Nemocní si ně-
která vyšetření mohou provést i doma a vý-
sledek konzultovat s lékařem telefonicky.
zvýšil se nebo naopak snížil počet zaměstnanců?
Počet zaměstnanců se v podstatě nezměnil, 
je nás stále něco málo přes stovku. Změnou 
bylo zavedení směnného provozu pro labo-
ranty. Mnozí laboranti mají dnes vyšší nebo 
vysokoškolské vzdělání. Na rozdíl od labo-
ratoří v okresních nemocnicích u nás lékaři, 
analytici i  laboranti mají možnost podílet se 
na výzkumu a  na výuce. Na úrovni fakultní 
nemocnice vyšetřujeme ty nejsložitější pří-
pady a lékaři působící v našich ambulancích 
mají velmi zajímavou práci. Proto je nedosta-
tek personálu u nás méně patrný.
Jak ovlivnila Vaše pracoviště pandemie covidu?
Zásadním způsobem. Výrazně změnila 
spektrum a frekvenci prováděných metod: 
přibyla potřeba vyšetření spojených s péčí 
o covidové pacienty. Zvýšení požadavků na 
analýzu krevních plynů u pacientů s těžkým 
průběhem covidu vedl k  akceleraci zavá-
dění analyzátorů u  lůžka pacienta. Dnes je 
jimi vybaveno již více než 10 pracovišť. Zapo-
jili jsme se i do klinických výzkumů, jejichž 
cílem je najít vhodné markery pro spolehli-
vou predikci závažnosti průběhu onemoc-
nění a potřebu intenzivní péče. Zvládli jsme 
komunikaci online. Dá se říci, že díky covi-
du se naše zkušenosti a znalosti IT techno-
logie posunuly na vyšší úroveň.



MUDr. tomáš kural, Ph.D.
zástupce přednosty Chirurgické kliniky  
pro léčebně preventivní péči
kdo jsem? Rodiště mám v Rakovníku, ale jsem „Plze-
ňák“! Jsem bývalý atlet (110 metrů překážek, skok 
do dálky, trojskok), posléze maturant, student a ná-

sledně absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Profesně 
jsem chirurg, který na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice v Plzni 
pracuje od roku 1989. Po celou svoji dosavadní kariéru působím 
jako intenzivista a břišní chirurg se zaměřením na slinivku břišní.  
Co mám v plánu? Během práce na chirurgické klinice jsem v prů-
běhu let poznal mnoho osobností české chirurgie, které mne 
ovlivňovali a dosud ovlivňují. Já sám bych se chtěl stát – obrazně 
řečeno – dirigentem, který bude pomáhat řídit kliniku jako živý 
organismus, jako jakýsi orchestr, který by měl ladit a souznět na 
postech jednotlivých nástrojů pro dobro všech našich pacientů, 
v dobré spolupráci s ostatními obory.
Co mám rád? Kromě svých nejbližších (samozřejmě) mám rád ži-
vot, mám rád lidi, hlavně ty inspirativní, mám rád přírodu, ces-
tování, chalupaření, plzeňský hokej, plzeňský fotbal, plzeňské 
pivo, dobré víno a dobré jídlo. Sám rád vařím.

Bc. Romana Fatková, DiS. 
vedoucí oddělení klinické dietologie 

kdo jsem? Před 35 lety jsem vystudovala obor 
nutriční terapeut (dříve dietní sestra). Ve FN pra-
cuji od roku 2005, kdy jsem nastoupila na pozici 
klinický nutriční terapeut a později jsem byla pový-

šena na zástupce vedoucí nutriční terapeutky. Náplň mé práce mě 
oslovila hned po nástupu, neboť jsem získala jedinečnou příležitost 
pracovat s těmi nejlepšími odborníky v oboru výživy. Díky své práci se 
mohu také každoročně zúčastnit rekondičních pobytů pro diabetiky, 
kde stále získávám nové a cenné zkušenosti. Jinak jsem veselý a po-
zitivní typ člověka, který se snaží být spravedlivý a upřímný. 
Co mám v plánu? Chtěla bych se zasloužit o širší zviditelnění a uznání 
oboru nutriční terapeut. A to jak v péči o naše pacienty, tak při spolu-
práci na různých výzkumech a projektech v oblasti prevence či vzdělání 
budoucí generace. Věřím, že s týmem, který jsem převzala po mé před-
chůdkyni paní Jaroslavě Kreuzbergové, dosáhneme dalších skvělých 
výsledků. Ráda bych připravila vzdělávací videa pro hospitalizované 
pacienty, a to především v oboru onkologie, hematoonkologie a dialýzy. 
Co mám ráda? Mám ráda cestování a poznávání nových míst a kultur. 
Miluji moře, teplo, procházky přírodou a hudbu. Vážím si manžela, se 
kterým jsme spolu již 35 let. Jsem pyšná na vše, co jsme společně 
dokázali, a především na našeho syna, který se stal profesionálním 
dopravním pilotem. 

ing. Radka karlíková
vedoucí Provozního odboru
kdo jsem? Vystudovala jsem technický směr Západo-
české univerzity v Plzni a téměř celý svůj profesní ži-
vot jsem se zabývala dopravními stavbami v regionu 
z pohledu bezpečnosti silničního provozu. Jsem ro-
dilá Plzeňačka, ale před půl rokem jsem se přesunula 

za přítelem na severní Plzeňsko, kde jsem si to zamilovala.
Co mám v plánu? Chtěla bych navázat na dlouhodobou výbornou 
práci mého předchůdce Ing. Miloše Nováka a kolegů z Provozního 
odboru. Nadále chceme zvyšovat prestiž FN z pohledu vstřícného 

Doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D.
přednosta gynekologicko-porodnické 
kliniky
kdo jsem?  Spokojený manžel a otec dvou dětí, které 
jsou naším rodinným motorem. Nadšený lékař, pa-
triot, vychovaný Gynekologicko-porodnickou klini-

kou. Na klinice jsem strávil celý svůj profesní život, 19,5 roku. Mým 
specializačním zaměřením je onkogynekologie.
Co mám v plánu? Mám to štěstí, že mám na co navázat. Spousta dob-
rých věcí byla dokončena a některé se rodí. V plánu je tyto projekty do-
táhnout do konce a přidat některé novinky, které budou dále posou-
vat naši kliniku na úroveň největších českých a evropských pracovišť. 
Mezi hlavní body patří maximální digitalizace naší práce a komunikace 
navenek, zřízení call centra – centrálního managementu pacientek, 
zkrácení hospitalizační doby a větší aktivace ambulantního sektoru, 
podpora vědy a výzkumu a výuka, se snahou o maximální zaujmutí 
mediků, našich potenciálních budoucích kolegů.
Co mám rád? Po kariéře mládežnického fotbalisty, která mi zůstala již 
jen v podobě sledování ligy mistrů a plzeňské Viktorky, přišla kariéra 
muzikanta. Pro velké časové vytížení jsem i tento koníček pověsil na 
hřebík a začal se věnovat krajinářské fotografii a cyklistice. Kolo je asi 
v tuto chvíli mým největším ventilem spolu s rodinou a cestováním. 
Rodinnou vášní se staly dovolené v obytném autě ideálně spojené 
právě s fotografováním a cyklistikou. To je pak ten správný relax.

nové tváře ve vedoucích pozicích
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MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
přednosta Ústavu klinické biochemie  
a hematologie
kdo jsem? Doufám, že snad pořád ještě člověk. 
Pak klinický biochemik. Hrozně rád jsem učitelem 
a někdy se považuju i za vědce. Nevím, proč mi 

na poslední místo vyšla role manžela a otce dvou dětí.
Co mám v plánu? Spojovat lidi v našem týmu tak, abychom byli 
na naši práci pyšní. Chtěl bych, aby v každé činnosti, co v Ústavu 
klinické biochemie a hematologie uděláme, byl vystopovatelný 
přínos pro pacienta.
Co mám rád? Manželku … pak dlouho nic a pak vítr ve zbytku vlasů, 
když jedu na kole, koloběžce, běžím na lyžích. Srdce mi pookřeje, 
když někoho rozesměju, dojmu nebo alespoň rozbrečím. A  ještě 
lepší je, když tyto emoce mohu s někým sdílet (že brečíme oba).

a příjemného prostředí pro pacienty a zajišťovat pohodlné zázemí 
pro všechny kolegy. Prioritou pro nejbližší období je realizace na-
vyšování počtu parkovacích stání v obou areálech FN.
Co mám ráda? Mám ráda svou rodinu včetně fenky Enie, své přátele 
a  svůj nový domov. V  profesním životě oceňuji upřímnost a  přímé 
jednání, celkově mám ráda pohodu a inteligentní humor. Ve volných 
chvílích rádi vyrážíme do přírody, kdy preferuji hory, zejména Šumavu.
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nemocnice očkuje 
děti od pěti let
téměř dvě stovky dětí už naočkovali proti covidu zdravotníci fakultní nemocnice. Vakcinace u dětí ve věkové 
kategorii 5 až 11 let zde začala 21. prosince 2021, od 29. prosince probíhá očkování těchto dětí vždy dva dny 
v týdnu v Ústavu imunologie a alergologie v lochotínském areálu.

Očkování zajišťuje pediatr a dětská sestra. 
Registrace probíhá standardně v  systé-
mu Reservatic. Jakmile rodič získá termín 
k očkování, společně s potvrzením rezerva-
ce obdrží na e-mail uvedený při registraci 
i  anamnestický dotazník, jenž je zapotře-
bí vyplnit a  nechat podepsat příslušnému 
registrujícímu praktickému lékaři pro děti 
a  dorost. Tím potvrzuje vhodnost zařaze-
ní očkování s  ohledem na zdravotní stav 
a  očkovací kalendář dítěte. „Při očkování 

od 21. 12. 2021 do 10. 1. 2022 bylo ve  
Fn Plzeň naočkováno 161 dětí, dalších  
212 už má rezervované své datum na první 
dávku. od 17. ledna jsou pro tuto věkovou 
kategorii vyčleněny 3 dny v  týdnu, došlo 
zároveň k navýšení kapacity na cca 44 dětí 
za den. „V  lednu tak budeme moci nabíd-
nout rodičům další termíny,“ uvádí koor-
dinátor očkování Mgr. Alan Schneider.

těchto dětí je nutná přítomnost alespoň jed-
noho zákonného zástupce dítěte,“ upozor-
ňuje FN Plzeň. Plánovaná denní kapacita 
pro očkování dětí této věkové kategorie je 
20 termínů a  bude se postupně navyšo-
vat dle kapacitních možností Očkovacího 
centra a  zájmu veřejnosti o očkování zmí-
něné věkové kategorie. „Lze konstatovat, 
že očkování probíhá bez komplikací, děti je 
snášejí vesměs velice statečně,“ říká očku-
jící lékařka MUDr. Alice Hrušková.



16  Fakultní nemocnice

Vánoční zázrak prožili na začátku prosin-
ce pracovníci Urgentního příjmu FN Plzeň. 
Jednačtyřicetiletá podnikatelka Eva, která 
se pokoušela o miminko mnoho let, tam na 
svět přivedla zdravou holčičku. Do poslední 
chvíle však vůbec netušila, že je těhotná. Na 
Urgentní příjem dorazila v doprovodu svého 
manžela se silnými bolestmi břicha, které se 
v  pravidelných intervalech opakovaly. V  or-
dinaci při vyšetření po několika minutách 
porodila zdravou holčičku. „Když už jsem 
ležela na Urgentním příjmu a  ty bolesti byly 
skutečně nesnesitelné, v poslední vteřině 
jsem vykřikla: ´Doktore, asi ze mě něco leze!´ 
Jakkoli to může znít absurdně, opravdu jsme 
s manželem za celých devět měsíců neměli 
ani na okamžik podezření, že bych mohla být 
těhotná. A  to jsme se o miminko pokoušeli 
několik let,“ říká paní Eva, která své holčičce 
dala jméno Petra po tatínkovi Petrovi.

Devět měsíců před tímto neuvěřitelným 
okamžikem žila naprosto normálně, neměla 
sebemenší příznaky těhotenství. Sportovala, 
pracovala naplno, a když začala mít pocit, že 
se jí trošku zvětšuje bříško, přidala více ak-
tivit. Na kole ujela třeba i padesát kilometrů 

na Urgentním příjmu  
se stal vánoční zázrak

O  novorozeně i  maminku bylo tedy oka-
mžitě prvotřídně postaráno. „Porod krásné-
ho zdravého dítěte je vždy velkým zázrakem. 
A v tomto případě to platí dvojnásobně, pro-
tože takové radosti na ambulanci chirurgie 
nejsou denním chlebem. Jsem si jistý, že na 
tento adventní zázrak nikdo z nás nezapo-
mene. Přeji celé rodině mnoho štěstí,“ říká 
MUDr. Robert Polák.

nejvíce miminek přišlo na svět loni v červenci

za den. Pár kil navíc bylo to jediné, co měla 
s  budoucími maminkami společné. Necítila 
pohyby, neměla ranní nevolnosti, nenatéka-
la jí chodidla, nezměnily se jí chutě. „Vlastně 
jen tchýně asi týden před porodem utrousila, 
jestli náhodou nejsem v tom. Ale to byla spíš 
narážka na kila navíc,“ dodává novopečená 
maminka s úsměvem.

Lékař, který v době zázračného porodu 
sloužil na chirurgické ambulanci, přivolal 
posilu z  Gynekologicko-porodnické kliniky. 

» „Jsem si jistý, že na tento adventní 
zázrak nikdo z nás nezapomene. 
Přeji celé rodině mnoho štěstí,“ 
říká MUDr. Robert Polák.

Maminku Evu s holčičkou zdravotníci pře-
vezli na nemocniční pokoj, všechna vyšetření 
byla v pořádku. Nakonec měl tak nejvíce prá-
ce tatínek, který  během pár dní musel nakou-
pit a zařídit všechno, na co se jiné páry připra-
vují devět měsíců. Přesto ani jeden z manželů 
nelituje – naopak, v  miminku vidí skutečný 
vánoční zázrak.

zajímavosti z porodnice 
v roce 2021:
Počet porodů – 3280
Průměr za měsíc – 273
Počet císařských řezů – 740
Nejvíce dětí se narodilo v červenci – 311
Nejméně dětí se narodilo v září – 235
Nejmenší miminko vážilo – 490 gramů
Největší miminko vážilo – 5590 gramů
Dvojčat se narodilo – 75 párů Neonatologické oddělení FN Plzeň.
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Stonožka pomáhá 
také dětem v Mali

V sirotčinci ve městě Bamako v západní 
Africe naděloval Ježíšek dárky s menším 
předstihem. Z plzeňské fakultní nemocnice 
na toto odlehlé místo dorazila koncem listo-
padu trička malovaná nejmenšími pacienty.

S  nápadem přišla začátkem loňského 
roku paní Běla Jensen, prezidentka Hnutí 
na vlastních nohou – Stonožka (dobrovol-
ná humanitární a mírová organizace). Do 
FN poslala 60 bílých triček a fixů na textil, 
obrázky na ně vytvořily děti z Psychiatrické 
a Dětské kliniky. V polovině června pak do 
fakultní nemocnice přijeli s paní Jensen i zá-
stupci Armády ČR, aby hotová trička pře-
vzali, a hlavně doručili, do 7 tisíc kilometrů 
vzdáleného města Bamako v Mali. Úžasný 
projekt dospěl do cíle a děti z afrického si-
rotčince se do triček okamžitě zamilovaly. 

„Je báječné, že se spojily síly malých 
dětí ze dvou kontinentů. Tím, že vedeme 
děti k tomu, aby pomáhaly, pomáháme my 
vychovávat budoucí generaci k  tomu, aby 
pomoc a  dobro byla součástí jejího živo-
ta. Pomáhání vede k pevnějšímu přátelství 
a  zároveň i  k osobní pohodě. Prostě dělá 
s tělem i myslí zázraky,“ dodává Běla Jen-
sen, která se charitativním aktivitám věnuje 
desítky let.

Stonožkové hnutí „na vlastních nohou“, které založila češka paní Běla Jensen, dlouhodobě spolupracuje 
s fakultní nemocnicí. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním stonožkových týdnů, 
pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v česku i v jiných zemích světa. Ve Fn Plzeň pomohlo 
například s výzkumem Crohnovy nemoci nebo s nákupem speciálního Vojtova stolu pro rehabilitaci dětí. 
Malí pacienti z Dětské kliniky a Psychiatrické kliniky Fn Plzeň namalovali trička se stonožkami, která putovala 
prostřednictvím hnutí do sirotčince v Bamaku - v hlavním městě Mali. A v této africké zemi podobně 
jako v mnoha dalších stonožkovému hnutí pomáhá i česká armáda.

Stonožková myšlenka „děti pomáhají dě-
tem“ se naplnila a vykouzlila na tváři desít-
ky úsměvů.

Na začátek cesty malovaných triček se 
můžete podívat na webových stránkách: 
www.fnplzen.cz. 

na Urgentním příjmu  
se stal vánoční zázrak
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život ve Fakultní nemocnici Plzeň

Samoplátci zaplatí u vjezdu
Nové platební místo vybudovala nemocnice 
pro samoplátce, kteří přicházejí do areálu 
bývalé vojenské nemocnice na Borech do 
Odběrového místa na testy na covid-19 
nebo na odběr protilátek. Funguje v  pro-
storách bývalé vrátnice u vjezdu do areálu. 
Platit tam lze pouze bezhotovostně, příjem 
hotovostních plateb je plánován na poz-
dější období. Provozní doba nového pla-
tebního místa: PO-PÁ 7.00 - 15.30 hod., 
SO a NE 8.00 - 15.30 hodin.

Mgr. eva Weinfurterová 
dostala in memoriam 
cenu Anděl navždy
Čestný titul a cenu Anděl navždy obdržela 
Mgr. Eva Weinfurterová, jež byla vzděláním 
všeobecná sestra a jako zdravotně sociál-
ní pracovnice působila desítky let v rámci 
FN Plzeň na pozici vedoucí Oddělení soci-
ální péče. „Laskavý, vstřícný a empatický 
profesionál, který během svého života po-
mohl tisícům sociálně potřebných, seniorů 
a dětí ze sociálně slabších rodin. Za přínos 
v  dané oblasti, celoživotní obětavou péči 
o bližní a přínos při výchově nové genera-
ce sociálních pracovníků byla nominována 
na prestižní ocenění Anděl navždy, které 
jí bylo in memoriam uděleno primátorem 
města Plzně panem Mgr. Martinem Ba-
xou,“ uvedla náměstkyně pro ošetřova-
telskou péči Ing. Andrea Mašínová, Ph.D., 
DBA, LL.M. Ocenění převzala dcera Evy 
Weinfurterové.

Bohemia Sekt potěšil hrdostí

Vodárna ušetřila čas s koupí kaprů

Vodárna Plzeň se rozhodla ušetřit čas lékařům a sestrám se sháněním kapra na vánoční stůl 
a věnovala nemocnici 300 poukázek na kapříky s praktickými síťovkami. Vouchery si rozdělili 
zdravotníci covidových oddělení, jeden symbolický převzal ředitel FN Václav Šimánek od ge-
nerálního ředitele Vodárny Jiřího Kozohorského.

Celkem 500 lahví sektu speciální limitované edice „Hrdost“ připravila před Vánoci pro 
zdravotníky covidových pracovišť společnost Bohemia Sekt ze Starého Plzence. „Už dru-
hý rok nebudou vánoční svátky pro personál našich nemocnic klidné, ba naopak. Rádi 
bychom jim proto znovu vyjádřili velký respekt a vděčnost za jejich práci. Přejeme jim, 
aby prožili v rámci možností co nejklidnější svátky,“ řekl v polovině prosince Ondřej Berá-
nek, ředitel společnosti Bohemia Sekt. Václav Šimánek, ředitel FN Plzeň, připomněl, že je 
mnoho profesí, kdy lidé slouží o svátcích, ale zdravotníci byli a jsou ve výjimečné situaci. 
„Dlouhotrvající stres a pracovní vyčerpání se právě o Vánocích může projevit ještě více. 
Pracovně je to den jako každý jiný, ale zdravotníci opouštějí své rodiny ve chvíli, kdy celý 
národ slaví svátky, ze všech koutů se line rodinná pohoda a vůně cukroví, a v práci ten 
stále přítomný covid. Pevně doufám, že to jsou poslední covidové svátky,“ uvedl ředitel. 
Bohemia Sekt myslí na zdravotníky pravidelně, dárky v podobě sektu dělá radost v rodi-
nách covidových zaměstnanců už potřetí.
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život ve Fakultní nemocnici Plzeň
FC Viktoria přivezla  
i dárky od fanoušků
Už tradičně dorazili před Vánoci do fakultní nemocnice zástupci 
klubu FC Viktoria Plzeň, aby předali od fotbalových fanoušků dá-
rečky pro pacienty a zdravotníky. Pro děti pořídili pastelky, oma-
lovánky, stolní hry a spoustu tvořivých a kreativních hraček. Pro 
seniory přivezli vitaminové balíčky a kosmetiku. Další dárky věno-
val přímo klub – míče, termohrnečky, sladkosti i knížky. Jménem 
celého klubu dárky předali záložník Jan Kopic s tiskovým mluvčím 
Václavem Hanzlíkem.

Pošťák tom opět potěšil 
malé onkologické pacienty
Zakladatel nadačního fondu Dobří lidé Česka pan Tomáš Bursa 
alias Pošťák Tom ani v letošním roce, navzdory další pandemické 
vlně, nezapomněl na nejmenší onkologické pacienty a donesl jim 
čokoládové adventní kalendáře. Požehnaný kalendář splněných 
přání přiváží nemocným dětem už osmým rokem, kromě sladkostí 
v něm na ně čeká také QR kód s pohádkou. 

klauni rozdávali dobrou náladu
Symbolických 20 minut smíchu a dárky věnovali zdravotnímu per-
sonálu ve fakultní nemocnici zdravotní klauni, kteří už dvacet let 
navštěvují nemocnice, hospice a další zařízení, aby pacientům při-
nášeli radost a hlavně smích. Kvůli pandemické situaci a omezení 
návštěv je ale i pro ně situace nelehká, přesto se rozhodli, že ne-
mocnice navštíví a potěší alespoň zdravotníky. Rozjeli se do 63 ne-
mocnic a zdravotnických zařízení a nevynechali ani kliniky Fakultní 
nemocnice Plzeň. 

Bohemia Sekt potěšil hrdostí

Vánoční strom splněných přání naděloval 
Stolní hry, knihy, výtvarné potřeby, hračky, župany, teplé ponožky, 
balíčky s kosmetikou a řadu dalších věcí dopravili do fakultní nemoc-
nice lidé z celého Plzeňského kraje, aby udělali radost dětem a se-
niorům, kteří museli kvůli zdravotnímu stavu strávit vánoční svátky 
v nemocnici. Nosili je celý prosinec přímo do FN Plzeň a část z nich, 
pro seniory, do Plzeňského Deníku díky projektu nazvanému Vánoční 
strom splněných přání. „Děkujeme všem dárcům,“ uvádí náměstkyně 
pro ošetřovatelskou péči Ing. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M. 
„Dárků byla obrovská spousta. Děti měly velkou radost, byly spolu 
s námi překvapené štědrostí. Dárky dostávaly pod vánoční strome-
ček, ale budeme je rozdávat ještě dlouho jako odměny, narozeninové 
dárky a také je využijeme k dovybavení her a hraček v herně, kterou 
děti s oblibou využívají. Výtvarné pomůcky používáme k tvoření, vý-
zdobě a podporujeme rozvoj schopností a talentu našich pacientů. 
Děkujeme opravdu všem dárcům,“ vzkazují z Dětské kliniky, kam 
putovalo množství dárků. Vánoční strom splněných přání FN Plzeň 
rozdává radost nemocným dětem a seniorům už řadu let.



Sestra Neurologické kliniky 
Mária Míčová obdržela Ce- 
nu Ď, která je určena mece-
nášům a dobrodincům v ob-
lasti kultury, charity, vědy, 
vzdělávání a morálních hod- 
not. Získala Cenu Ď Běly Jen-
sen, prezidentky Hnutí Na 
vlastních nohou - Stonožka. 
Mária Míčová se věnuje pro-
jektu Sestra v  akci, po tele-
fonu radí pacientům s  roz-
troušenou sklerózou a  jejich 
blízkým. „Paní Míčová pracuje 
na Neurologické klinice už  
31 let a její velký životní elán je 
obdivuhodný. Pro pacienty je 
ztělesněním toho, co má kaž-
dá sestra nemocným předá-

vat – naději, víru, porozumění i radost. Těší mě, že je součástí naší 
kliniky a je mi ctí spolupracovat s takto charakterním člověkem,“ 
říká vrchní sestra kliniky Mgr. Lucie Posseltová. 
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život ve Fakultní nemocnici Plzeň
na zdravotníky 
bojující s covidem 
myslí řada firem 
i jednotlivců
Další pandemická vlna, která se přiřítila s loňským 
podzimem, vyvolala opět solidaritu. zdravotníkům, 
kteří se starají o nemocné s covidem, tak začaly 
znovu chodit dárečky. nemocnice moc děkuje. 

BARENTZ, spo. s r. o., přivezla 70 balíčků s voňavými klobás-
kami a dalšími poctivými tuzemskými výrobky. Slovenská far-
maceutická společnost Biomin dodala vitamínové doplňky. 
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o., potěšila desít-
kami lahviček s  nealkoholickými ovocnými nápoji. Autoři pro-
jektu Dortem proti rakovině podpořili oddělení dětské hema-
toonkologie, dárky nadělili každému pacientovi i  sestřičkám. 
Projekt Energii lékařům dodal balíčky plné energetických tyčinek, 
nápojů a zdravých pochutin, na které přispěla široká veřejnost 
z  různých koutů republiky. Firma Eurosoftware, s. r. o., zase 
krabicemi s nejrůznějšími dobrotami, například s džusy, kávou, 
čaji, sušenkami, energetickými tyčinkami či slanými krekry. Tři 
velké krabice plné balíčků s domácím cukrovím, kávou, čaji, oříšky 
a s dalšími dobrotami doručili zástupci učitelského sboru Gymnázia 
Františka Křižíka. Krmiva Litice, s. r. o., věnovaly poukazy na 
vánoční kapry a  zásobu čerstvého ovoce. Jen pár hodin před 
Štědrým dnem nadělila kavárna z centra Plzně Il Mio Caffé zdravot-
níkům zákusky a sladkosti. Mlékárna Kunín, s. r. o., přivezla jo-
gurty, mléčné rýže, termixy a  podobně. UNILEVER ČR, spol. 
s r. o., darovala 2500 dezinfekčních gelů. Studenti z Vyšší od-
borné školy zdravotnické, managementu a veřejnoprávních 
studií vybrali 3 200 korun, za které pro zdravotníky nakoupili 
kávu, čaje a  sladkosti. Výborný dort vyrobila Martina Miko-
lášová z kavárny Security Space & Café. Ředitelka 46. MŠ 
Karolína Strasser společně se svými kolegyněmi připravily 
dárky a balíčky nejen pro zaměstnance, ale i pro dětské pacien-
ty. Firma Piatnik CZ, která nabízí široký sortiment stolních her, karet 
a puzzlí, věnovala nemocnici jako poděkování slevové poukazy na ná-
kup ve svém e-shopu. Prodejci a pořadatelé zrušených Vánočních 
trhů a Městský obvod Plzeň 3 přivezli sladkou předvánoční nadílku 
v podobě vánočních perníčků. Iontové nápoje, nealkoholická piva 
a ovocné šťávy přivezl pro zdravotníky za firmu ELMONTIA její 
obchodní ředitel pan Tomáš Sklenárik. Jako milou pozornost 
přidala rodina Sklenárikova i  domácí vánoční cukroví. Obrov-
skou krabici plnou sladkostí, ořechů a čajů donesl za všechny 
členy farnosti Evangelické církve metodistické farář Pavel Ku-
chynka. Dárečky a perníčky napekla a nazdobila zdravotníkům 
rodina Vlnařova.

Sestra Mária Míčová získala Cenu Ď Běly Jensen

za nejmenšími pacienty dorazil Mikuláš
Na nejmenší pacienty hospitalizované ve Fakultní nemocnici Plzeň 
nezapomněl v předvečer svého svátku Mikuláš, který přišel v do-
provodu anděla a dvou čertů na Dětskou kliniku a dětská oddělení 
neurologie, chirurgie a psychiatrie. Vzácná návštěva si vyslechla 
písničky, básničky i přání nemocných dětí, která zněla velice po-
dobně, aby byly ony i  jejich zdejší kamarádi co nejdříve zdraví 
a aby se nikdo z nich už nemusel vracet zpět do nemocnice. Miku-
láš dětem na oplátku popřál, aby dobro v jejich srdíčkách vždycky 
vyhrávalo, aby měly rády sebe i své blízké a nakonec všichni do-
hromady potleskem poděkovali sestřičkám za jejich péči.

�Mária Míčová (vlevo) s vrchní 
sestrou Mgr. Lucií Posseltovou


