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Vážení přátelé,
nacházíme se v době, kterou jsme si nikdo neuměl představit, málokdo 
z nás věřil tomu, že by nastala. Válka. Slovo, které známe od našich praro-
dičů, obrázky, které jsme vídali ve filmech či v historických knihách. Všech-
ny válečné konflikty, které ve světě v posledních desetiletích ničily lidské 
životy, jsme vnímali jako hrozné, ale daleko od nás. Od 24. února se svět 
zcela změnil. Válka vypukla v Evropě, skutečná válka, kterou známe právě 
jen z filmových  záběrů. Jen s tím rozdílem, že se používají jiné, modernější 

technologie, informace proudí rychlostí blesku a hlavně, vše se odehrává kousek od našich 
hranic. Boj s jedním nepřítelem, tím přírodním, covidovým, jsme 2 roky vedli a myslím, že 
úspěšně. Celý svět vynaložil obrovské úsilí, aby pandemie oslabila a následně i skončila. 
Poslední únorový týden nastoupil další nepřítel, nyní válčící, který má jiný rozměr. Lidský, 
a o to více je nebezpečný. Neexistuje na něj lék, pouze víra a obrovská sounáležitost. 

Náš národ, celá naše země, má velké srdce a pomáhá ukrajinským lidem ze všech 
sil. I fakultní nemocnice se zapojila do humanitární pomoci a díky našim zaměstnancům 
a široké veřejnosti se daří vybírat potřebné vybavení pro Ukrajince, kteří jsou stále na 
válečném území.

Koronavirus a válka na Ukrajině, kromě nemocí těla, přinesly i ohrožení našich duší. 
A právě proto bych zde rád připomněl nejvýznamnější událost posledních měsíců, a to 
je otevření nového pavilonu Psychiatrické kliniky. V období, kdy se nová budova začala 
projektovat a následně budovat, jsme nikdo netušil, jak bude tento obor v budoucnosti 
vytížený.  Psychiatrická klinika přináší pro tisíce pacientů nové pojetí psychiatrické péče 
nejen komfortním prostředím, ale i možností inovativních terapeutických metod.

Koronavirová pandemie slábne, díky menšímu počtu nakažených pacientů utlumu-
jeme covidová pracoviště, navyšujeme počty operačních výkonů a život celé  fakultní 
nemocnice se pomalu dostává do standardního provozu. Je možné, že v následujících 
týdnech  budou vyhledávat naše služby ukrajinští občané se statutem migranta.  Jsme 
připraveni poskytnout veškerou potřebnou péči všem pacientů, českým i těm jiných ná-
rodností. Jsme nemocnice, která je plně vybavená moderními technologiemi a hlavně 
má zaměstnance profesionály, kteří léčí i citlivým lidským přístupem.

Žijeme v období  výrazného navyšování cen, někdo může mít i obavy z existenčních 
potíží. Mějme, prosím, oči otevřené a pomáhejme svému okolí. Každý jak může, způsobů 
je velké množství. Pevně věřím, že toto smutné období brzy skončí a začneme žít ty naše 
„normální“ životy. Tak, jako dřív, se vším, co k nim patří.

Václav Šimánek, ředitel FN Plzeň

Milí přátelé,
jarní číslo našeho časo-
pisu má nádech smutku, 
překvapení, ale i  radosti 
i dobrých zpráv. Novým 
tématem, prolínající se 
na několika stranách, je 
válka na Ukrajině. Z pro-

vozu FN popisujeme slavnostní otevření 
nové Psychiatrické kliniky, kterého se 
zúčastnili významní hosté. Jedním z nich 
byla i prezidentka stonožkového hnutí, 
která zajistila pro dětské pacienty na psy-
chiatrii nový druh terapie. Další zajímavou 
metodou pro léčbu našich pacientů je 
virtuální realita, která na Rehabilitačním 
oddělení napomáhá k návratu zdraví 
hravou, ale účinnou metodou. Novinkou 
z jiného sektoru péče je nově vzniklý tým 
paliativní medicíny, který již intenzivně 
pomáhá na mnoha odděleních a klini-
kách. Nezapomněli jsme na důležité 
bezpečnostní téma, popisující nezbyt-
nost kybernetické bezpečnosti, zajímavý 
příběh jedné rodiny, porovnání provozu 
FN před 15 lety a nyní a hezkou tradicí 
se staly sloupky s dobrými skutky od růz-
ných společenství, firem či jedinců.

Přejeme čtenářům pohodové chvilky 
s našimi tématy a doufáme, že příští číslo 
tohoto časopisu vyjde v  mnohem lepší 
atmosféře. 

Gabriela Levorová
mluvčí FN Plzeň

2  Fakultní nemocnice

Nemocnice organizuje humanitární sbírku pro Ukrajinu
Fakultní nemocnice Plzeň se rozhodla pod-
pořit obyvatele Ukrajiny, kteří utíkají před vá-
lečným konfliktem s Ruskem ze své země. 
Momentálně jich na hranicích čekají tisíce, 
aby mohli uprchnout do bezpečí. A všichni 
potřebují pomoc.

„Ve středu 2. března se rozjela huma-
nitární sbírka, do které se mohou zapojit 
zaměstnanci naší nemocnice i široká veřej-
nost. Každý následující týden bude zveřej-
něn souhrn věcí potřebných pro ukrajinské 
občany, a to v závislosti na aktuální situaci,“ 
vysvětluje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Ši-
mánek, Ph.D. Zájemci mohou nosit přede-
vším teplé oblečení – termoprádlo (dámské 
i  pánské, velikosti L-XL), pletené ponožky, 
rukavice a  čepice a  také karimatky, deky 
a svítilny.

„Věci přebíráme každý den od 6 do 18 ho-
din v přijímacích kancelářích, to znamená na 
Lochotíně ve vchodu C a na Borech v pa-
vilonu 22. Prosíme, aby bylo vše zabalené 
v  průhledných nepromokavých obalech 

označených FN Plzeň – Ukrajina,“ doplnil 
ředitel. Sbírku iniciovala zaměstnankyně FN 
ukrajinské národnosti, která v  nemocnici 

pracuje už 15 let, zajistí i její převoz do míst, 
kde jí bude potřeba nejvíce, přímo k ukrajin-
ským obyvatelům.

„Hrůzy, které se dějí na Ukrajině, se do-
týkají každého z nás, a nejen pro to, že jsou 
citelně blízko. Ještě před několika dny niko-
ho nenapadlo, že budeme tak často sklo-
ňovat slovo válka. Jsem rád, že Češi umějí 
být solidární, umějí se semknout, držet spolu 
a pomoci. Přesvědčil jsem se o tom už dříve 
a věřím, že i tentokrát pomůžeme tam, kde 
je to skutečně potřeba. Moc děkuji každé-
mu, kdo se rozhodne pomoci, a to jakýmkoli 
způsobem,“ uzavřel ředitel.

Dalšími aktivitami na podporu Ukrajiny jsou 
psychologická pomoc pro ukrajinské pracu-
jící ve FN Plzeň formou individuálních kon-
zultací či skupinových setkání a  připravené 
vzdělávací materiály v ukrajinském jazyce.

Bližší a  vždy aktuální informace k  dané 
sbírce získají zájemci na www.fnplzen.cz 
nebo na Oddělení pro komunikaci s  veřej-
ností FN Plzeň, tel. 377 402 766.

VIRTUÁLNÍ REALITA pomáhá v rehabilitaci pacientům s bolavými rameny
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Nemocným i jejich rodinám 
pomáhá nově paliativní tým
Paliativní tým začal působit ve Fakultní nemocnici Plzeň. Jeho cílem je zlepšit kvalitu života pacientů 
se závažným onemocněním a jejich rodin, a to s úctou a respektem k jejich přáním a hodnotám.

„Naším záměrem je splnit pacientovo přá-
ní, nejčastěji brzké propuštění nemocného 
do domácí péče a  v  případě nepříznivé 
prognózy snížit počet rehospitalizací, eli-
minace neúčelných, nadbytečných konzilií 
a  vyšetření. Hlavním nástrojem paliatra je 
medicínská komunikace získaná odbor-
ným vzděláváním. Projekt je teprve na za-
čátku, ale náš konziliární paliativní tým se 
již věnuje některým pacientům a jejich blíz-
kým několika klinik naší nemocnice. Věřím, 
že v budoucnu budeme moci zlepšit kvalitu 
života mnoha dalším nemocným, kteří se 
potýkají s nepřízní osudu,“ řekl ředitel FN 
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

PřáNím Je dožít doma
„Paliativní péče je určena pro pacienty všech 
věkových kategorií s nevyléčitelnými choro-

bami. Komunikace s nemocným a samozřej-
mě i s  jeho rodinou je obtížná,  je ho třeba 
podpořit a následně s rodinou prodebatovat 
možnosti v  péči, zda se mohou o  pacien-
ta starat nebo je vhodnější zvolit jako další 
postup umístění v hospicu či jiném zařízení. 
Nedílnou součástí je pak samozřejmě i soci-
ální podpora, vhodná následná ambulantní 
péče či krizová intervence,“ vysvětlila vedou-
cí lékařka konziliárního týmu MUDr. Tereza 
Petrů. Tým, který začal klinicky pracovat 
v  polovině února, se zatím věnoval zhruba 
desítce pacientů. „Například nemocnému 
s již neléčitelným onkologickým onemocně-
ním, který si přál dožít doma, se toto přání 
splnilo.  Takové přání má většina vážně ne-
mocných lidí. A my je můžeme pomoci zrea-
lizovat, pokud k tomu má rodina podmínky,“ 
upozornila lékařka, jejíž tým se v současnosti 

také představuje na jednotlivých klinikách 
fakultní nemocnice a  nabízí svým kole-
gům pomoc. Je složený z lékařů – paliatrů 
a všeobecných sester, kteří se v poskyto-
vání specializované paliativní péče aktivně 
vzdělávají, dále zdravotně sociálního pra-
covníka, psychologa, nutričního terapeu-
ta, klinického farmaceuta a podle potřeby 
také nemocničního kaplana. Zatím je k dis-
pozici hospitalizovaným pacientům fakult-
ní nemocnice, ale do budoucnosti počítá  
i s paliativní ambulantní péčí.

důležité JsoU i důstoJNé Prostory
Součástí paliativní péče jsou také vhodné 
a  důstojné prostory, kde mohou zdravot-
níci s  pacienty a  jejich rodinami v  klidu 
a  v  příjemném prostředí hovořit o  velmi 
těžkých tématech. Proto nemocnice v bor-
ském areálu v pavilonu číslo 61 zahájila re-
konstrukci, díky níž vznikne zázemí týmu, 
včetně paliativní ambulance. Odhadované 
náklady jsou vyčísleny na 1,5 milionu ko-
run, vybavení nového pracoviště a staveb-
ní úpravy může nemocnice dělat také díky 
finančním darům od štědrých dárců.

Nový úsek odděleNí aro
„Konziliární tým paliativní péče je novým úse-
kem Anesteziologicko-resuscitačního od- 
dělení na Borech a  zaměřuje se zejména 
na časnou paliativní péči prostřednictvím 
multidisciplinárního týmu. Odborníci pe-
čují o osoby se závažným onemocněním, 
zaměřují se zejména na poskytnutí úlevy 
od symptomů a stresu, které závažná one-
mocnění provázejí. Věnují se nejen léčbě, 
ale pomáhají se vyrovnat s  novou životní 
situací a podporují pečující osoby. Ulehčují 
orientaci v možnostech podpory systému 
sociálního i  zdravotního, napomáhají na-
lézt potřeby každého nemocného tak, aby 
léčba byla v  souladu s  jeho zájmy. Péči 
poskytují všem pacientům bez ohledu na 
jejich věk nebo fázi vážného onemocnění,“ 
přiblížila náměstkyně pro ošetřovatelskou 
péči FN Plzeň Ing. Bc. Andrea Mašínová, 
Ph.D., DBA, LL.M.  FN Plzeň vycházela ze 
zkušeností Kliniky paliativní medicíny Vše-
obecné fakultní nemocnice v Praze, která 
jako první klinika v  tomto oboru vznikla 
v roce 2021.

Zleva: Mgr. Jaroslava Bursíková, vedoucí sestra paliativního týmu, a MUDr. Tereza Petrů, 
vedoucí lékařka paliativního týmu. 
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PaviloN disPoNUJe řadoU vymožeNostí
Pacienti začnou nový pavilon využívat v prů-
běhu března. Budou mít k  dispozici mimo 
jiné keramické dílny, zahrádku k  pěstování 
rostlin, atrium se zelení k procházkám nebo 
cvičení na čerstvém vzduchu, amfiteáter 
a  řadu dalších vymožeností. Mnohem větší 
prostor tak získala psychoterapie, fyziotera-
pie, ergoterapie, tedy nácvik hrubé a jemné 
motoriky, i  arteterapie, která léčí uměním 

– hudbou, poezií, divadlem či výtvarnými 
technikami. Nemocným pavilon nabídne 
dvoulůžkové moderně vybavené a prostorné 
pokoje se sociálním zařízením nebo klidný 
prostor pro setkávání se s návštěvami. Sou-
částí objektu je i konferenční místnost s te-
rasou, kterou budou využívat především 
zdravotníci, ale při některých seminářích 
i sami pacienti. Pěkné zázemí získali také za-
městnanci Psychiatrické kliniky.

Péče Pro PacieNty 
z celých JihozáPadNích čech
„Nová Psychiatrická klinika přinese paci-
entům z celého jihozápadu Čech mnohem 
vyšší komfort a vytvoří bezpečné a klidné 
terapeutické prostředí. Pro diagnostickou, 
léčebnou, ošetřovatelskou a  konsiliární 
akutní lůžkovou péči navýšíme počet lů-
žek z původních 76 na 90, k dispozici bude 
i více ambulantních provozů s preventivní, 

Fakultní nemocnice zahajuje

Především sklo, světlo, bílá a zelená barva dominují v novém pavilonu Psychiatrické kliniky v areálu fakultní 
nemocnice na lochotíně, slavnostně otevřeném 22. února. „stavba je velmi podařená a výrazně funkční,“ 
řekl při jejím otevření ředitel FN Plzeň mUdr. václav Šimánek, Ph.d., a poděkoval zaměstnancům a všem 
ostatním, kteří se o vybudování kliniky zasloužili. „mám obrovskou radost, že se projekt podařil,“ uvedl ministr 
kultury a bývalý plzeňský primátor mgr. martin Baxa. Biskup plzeňské diecéze mons. thlic. tomáš holub, th.d., 
připomenul, že je to místo setkávání se s lidskou křehkostí a požehnal mu. 

Nový pavilon za téměř 
půl miliardy
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novou éru psychiatrické péče
krizovou, rehabilitační a  psychosociální 
péčí. Rádi bychom zvětšili nabídku den-
ních stacionářů. Rozšíření ambulantních 
služeb přinese pacientům větší pohodlí 
a menší potřebu hospitalizací,“ uvedl před-
nosta Psychiatrické kliniky doc. MUDr. Jan 
Vevera, Ph.D. Denní stacionář poslouží 
podle přednosty třem devítičlenným skupi-
nám. „Pacienti sem budou moci docházet 
na osm hodin denně po dobu tří měsíců,“ 
dodal. Na klinice, která se věnuje i dětským 
pacientům, nechybí školní třída, jejíž inter-
aktivní tabuli zaplatilo Hnutí Na vlastních 
nohou - Stonožka, které založila filantrop-
ka Běla Gran Jensen. Novou kliniku velmi 
ocenila. „Plzeň a fakultní nemocnice bude 
zase nejlepší,“ uvedla. 

stavBa si vyžádala skoro Půl miliardy
Celkové náklady na stavbu nové kliniky 
činily 457 milionů korun. „Největším podí-
lem 268,4 milionu korun podpořila projekt 
Evropská unie, ze státního rozpočtu jsme 
získali dotaci ve výši 47,3 milionu korun 
a  zbylých 141,3 milionu korun putovalo 
z rozpočtu nemocnice,“ vyčíslil náměstek pro 
investice a centrální nákup Ing. Libor Svobo-
da. Dalších téměř 22 milionů bylo vyčleněno 
na pořízení vybavení kliniky a 11 milionů na 
nákup nábytku.

Psychiatrická klinika byla v  Plzni vybu-
dována v 50. letech minulého století a od 
poloviny 80. let sídlí v areálu FN Lochotín. 
Je jediným zařízením v  regionu, které je 
schopno poskytnout akutní psychiatrickou 
péči pro pacienty všech psychiatrických 
diagnóz. Ročně je v  ní hospitalizováno 
zhruba tisíc pacientů a zdravotníci prove-
dou 9000 ambulantních výkonů.

Recepce nové Psychiatrické kliniky.
Plzeňský biskup Tomáš Holub, zakladatelka Stonožky 
Běla Jensen a ministr kultury Martin Baxa.
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mnozí sedmdesátníci vám mohou váš elán a nasa-
zení závidět. Jak se udržujete ve formě?
Jsem životní optimista. Můj organismus 
sice fyzicky chátrá, což si ale příliš nepři-
pouštím. Věnuji se naplno svým zálibám 
a vášním – studiu jazyků, výtvarnému umě-
ní, literatuře, přátelům, přírodě i rodině. Ne-
snáším stereotypy a  pořád se učím něco 
nového. Vlastně ani nevím, co je nuda. 
Jsem stále obklopen mladými lidmi, kteří 
mě nabíjejí elánem. Byl jsem vychován v ro-
dině, kde učitelské povolání stálo v hodno-
tovém žebříčku nejvýše. Jsem šťastný, že 
učím mediky, dneska totiž už vím, co je pro 
ně důležité, a jsem pyšný na to, že mě be-
rou. Že mě potřebují.

orl se stále rozvíjí, 
říká docent Jaroslav slípka
Profesní život docenta mUdr. Jaroslava slípky, csc., který v lednu oslavil v plném pracovním nasazení 
70. narozeniny, je dlouhá léta spjatý s plzeňskou lékařskou fakultou, kde okamžitě po promoci v roce 1978 
nastoupil na asistentské místo ústavu anatomie a postupně přešel na orl kliniku Fakultní nemocnice jako 
sekundární lékař a poté odborný asistent. Postgraduální studium absolvoval na teoretických pracovištích lF, 
habilitoval se z oboru otorinolaryngologie. v roce 1996 se stal přednostou orl kliniky. Navázal na práci svého 
učitele a předchůdce profesora remse. celý svůj profesní život se věnoval studiu problematiky vývoje hrtanových 
struktur, v operativě se zaměřil převážně na mikrolaryngochirurgii a operativu ucha. v současné době 
zastává pozici emeritního přednosty pracoviště, stále se aktivně podílí na pregraduálním i postgraduálním 
vzdělávání lékařů. Na rozhovor dorazil nabitý energií a ve výborné náladě.

» „Jeho způsob přednášení 
je pro studenty zážitkem. 
doplňuje výuku osobitým 
způsobem. studenti docenta 
slípku milují,“
říká současný přednosta kliniky 
mUdr. david slouka, Ph.d., mBa

co se jim snažíte předat?
Těší mě vést se studenty dialog, nesnáším 
jednoduché pravdy a direktivní přístupy. Stu-
dium na francouzském lyceu mi dalo solidní 
základy karteziánského kritického myšlení. 
Nabádám mediky k diskusi, k rozboru chyb-
ných úvah a hledání pravdivých řešení. Chci, 
aby primárně vnímali pacienta jako lidskou 
bytost, ke které je třeba přistupovat s plnou 
vážností. Úkolem zdravotníka je pomoci ne-

Foto: Viktor Dlouhý



osobami, či řešit existenční potíže formou 
finanční pomoci. 

S. O. S. Pomáhající Plzeň dále nabízí služ-
bu bezplatné právní poradny pro seniory 
a invalidní důchodce s trvalým pobytem na 
území města Plzně. Poradna funguje vždy 
v úterý od 14.00 hod. do 16.00 hod. na ad-
rese Martinská 2, Plzeň, a to po předchozí 

domluvě na tel. čísle 378 033 357. Poradna 
neřeší problémy z oblasti trestního práva.

Více o  službě S. O. S. Pomáhající Plzeň 
naleznete na https://socialnisluzby.plzen.eu. 

PhDr. Alena Hynková, MBA
vedoucí Odboru sociálních služeb 

Magistrátu města Plzně
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jen silou svých znalostí a využitím současné 
techniky, ale také slovem, postojem a příkla-
dem. Prostě aby, pro ně nebyl pacient jen 
číslem diagnózy, ale živým člověkem, který 
má rodinu, svůj svébytný osud. Medikům se 
vždy věnuji naplno. Moje babička, která celý 
život učila prvňáčky, si každý večer dělala pří-
pravu a já jsem se divil proč. Vždyť už musí 
přece mít všechno dávno připravené. Ona 
mi říkala: „Jaroušku, v životě můžeš ošidit 
všechno, ale ne své studenty.“ Vzal jsem si 
to k srdci a své studenty jsem nikdy neošidil. 
Mám pocit, že se to vyplácí. 

Na klinice se nepotýkáte s  personálním nedo-
statkem?
O práci na naší klinice je tradičně velký zá-
jem. Zdravotníků, kteří přešli na jiný obor, 
je velmi málo.

čemu to přičítáte, své práci na fakultě?
Na klinice panuje už od dob mých předchůd-
ců velmi přátelské prostředí. Prof. Rems byl 
zemitý renesanční člověk, nesmírně pra-
covitý, invenční, velkorysý ve vztahu jak ke 

svým kolegům, tak i pacientům. Snažil jsem 
se navázat na jeho odkaz a  jsem šťastný, 
že humánní duch na klinice panuje i v sou-
časnosti. Chceme, abychom všichni chodi-
li do práce rádi, aby se nikdo před vizitou 
netřásl strachy, aby slušnost, ohleduplnost 
a  tolerance byly každodenní samozřejmos-
tí. O ORL se vždycky říkalo, že tam kraluje 
duch volnomyšlenkářství, možná až bohém-
ství. Tato atmosféra ale vždy jen přispívala 
ke kvalitním výsledkům práce. 

máte čtyřiačtyřicetiletou praxi v oboru, jak se za 
tu dobu otorhinolarynolaryngologie ve fakultní 
nemocnici změnila?
Celá medicína, a tedy i obor otolaryngologie, 
se zásadně rozvinul. Technologický pokrok 
je obrovský ve všech ohledech. Došlo k roz-
voji jak vyšetřovacích metod, tak k rozšíření, 
zrychlení a  zkvalitnění operativy. Náš obor 
neskutečně posunuly endoskopické vyšet-
řovací i operační techniky, dřívější kompliko-
vané a často mutilující přístupy odsunuly na 
vedlejší kolej. Nyní máme k dispozici špičko-
vé zobrazovací techniky, které zpřesňují jak 

vyšetření, tak terapii. Studenty ale učíme, že 
je třeba znát a umět i klasické postupy, kte-
ré v  mnoha případech mohou pomoci jak 
lékaři, tak i pacientovi. Myslet si, že k práci 
budu mít vždy a všude přístup k sofistikova-
ným nástrojům a přístrojům by bylo víc než 
domýšlivé.

Jakou úroveň má podle vás klinika ve srovnání 
se světem a českou republikou?
Často a rád cestuji, měl jsem možnost na-
vštívit řadu evropských i  asijských praco-
višť, a proto vím, že jsme v Plzni na velmi 
slušné, srovnatelné úrovni s vyspělou Evro-
pou. Dokážeme obsáhnout prakticky celé 
spektrum otorinolaryngologických výkonů. 
Na plzeňské klinice se navíc staráme jak 
o dětské, tak i dospělé pacienty, což vyža-
duje od našich lékařů vysokou míru specia- 
lizací. Největší radost mám z přístupu na-
šich mladých kolegyň a kolegů, kteří nadále 
kliniku rozvíjejí, podílejí se na výzkumu, po-
silují interdisciplinární spolupráci a  udržují 
přátelskou atmosféru. Jsem šťastný, že se 
mohu stále na životě kliniky aktivně podílet. 

s. o. s. Pomáhající Plzeň 
– pomoc možná právě pro vás
Odbor sociálních služeb plzeňského magist-
rátu spustil od ledna tohoto roku další novin-
ku s názvem S. O. S. Pomáhající Plzeň.

Snahou je pomoci klientům všech věko-
vých kategorií a cílových skupin v orientaci 
ve službách a možnostech pomoci v sociál-
ní oblasti. 

S. O. S. Pomáhající Plzeň bude vaším 
rádcem a průvodcem při hledání vhodné 
služby, řešení žádosti pro příjem do zařízení 
sociálních služeb, vyřizování sociální pomo-
ci, případně řešení zamítavého stanoviska, 
v odůvodněných případech nabízí i možnost 
doprovodu komunitního pracovníka při vyři-
zování osobních záležitostí souvisejících se 
sociální oblastí. 

s.o.s. Pomáhající Plzeň můžete kontaktovat: 
• osobně, vždy ve středu od 9.00 hod. do 
11.00 hod. na Odboru sociálních služeb 
MMP, Martinská 2, 1. patro, ideálně po 
předchozí domluvě na tel. čísle 378 033 357
• e-mailem: pomahajiciplzen@plzen.eu 
• anonymně prostřednictvím ePoradny, na 
webu: www.socialnisluzby.plzen.eu.

S. O. S. Pomáhající Plzeň nemůže s klien- 
tem řešit spory s  úřady ani soukromými 
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virtuální realita pomáhá v rehabilitaci  
pacientům s bolavými rameny
Speciální 3D brýle využívají v  současnosti 
někteří pacienti s bolestí a omezením funkce 
ramenního kloubu, o které pečuje Oddělení 
léčebné rehabilitace FN Plzeň. Ocitají se na 
opuštěném ostrově v roli trosečníka a s po-
mocí virtuálního průvodce plní jednotlivé úko-
ly. Cvičení jsou přizpůsobena různým stup-
ňům obtížnosti, která odpovídají fyzickému 
stavu pacienta, a provádějí se vleže, vsedě 

i ve stoje. Terapie je vedena pod dohledem 
fyzioterapeuta. Takovou rehabilitaci podstu-
pují pacienti v nové klinické studii na využití 
virtuální reality jako nové léčebné metody.

„Přesun rehabilitace do virtuálního světa 
mění terapeutické sezení na nevšední záži-
tek. Pro pacienty je rehabilitační léčba méně 
stresující, zmírňuje vnímání bolesti při cvi-
čení, zvětšuje pohybový rozsah i  motivaci 

V takovém prostředí se mohou ocitnout pacienti, kteří využívají 3D brýle. 

a  trénuje také kognitivní funkce,“ vysvětlu-
je primářka Oddělení léčebné rehabilitace 
MUDr. Andrea Kunschová.

„Vývoj technologií jde kupředu mílovými 
kroky a  každá inovace, která může zlepšit 
léčbu našich pacientů, je u nás samozřejmě 
vítána. Díky virtuální realitě můžeme u  ne-
mocných zvýšit kvalitu, efektivitu i objem fy-
zické a mentální rehabilitace. Jsem zvědavý, 
jaké konkrétní výsledky studie přinese, a tě-
ším se, až budeme moci tuto techniku zařa-
dit jako standardní druh léčby,“ zdůrazňuje 
ředitel FN MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Projekt realizuje společnost VR medical. 
„Využili jsme poslední neurovědecké po-
znatky k přepracování softwaru a hardwaru 
virtuální reality pro lékařské účely v reálném 
pracovním prostředí a  procesech. Ačkoli 
jsou naše programy fyzické rehabilitace po-
jaty jako herní zážitek, stále je pro nás priori-
tou přizpůsobit je diagnóze pacienta a úrov-
ni náročnosti, kterou dokáže zvládnout,“ 
doplnil jednatel společnosti VR medical 
Ing. Konstantin Novikov, MBA.

Společnost představila moderní technolo-
gie ve Fakultní nemocnici Plzeň již dříve. Na-
příklad děti na hematoonkologii mohly díky 
virtuální realitě zažít za jediné odpoledne ces-
tu kolem světa, pro zdravotníky společnost 
připravila trénink integrovaného záchranného 
systému a technologie se využívá také v rám-
ci školení bezpečnosti práce.

Fyzioterapeutka Drahomíra Rýdlová při využití VR v praxi. 
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virtuální realita pomáhá v rehabilitaci  
pacientům s bolavými rameny

děti snášejí očkování velmi dobře, 
tvrdí dětská lékařka alice hrušková

Na sociálních sítích 
se často objevují 
informace, jaké zá- 
važné následky má 
očkování. hovoří 
o tom i děti ve ško-
lách. Nedávno na-
příklad spolužáci ve 

škole říkali své spolužačce lucii, že umře, pokud 
ji rodiče nechají očkovat proti covidu. Utrpěla kvů-
li tomu šok. říkají vám rodiče či děti při očkování 
něco podobného? a panují kolem očkování nějaké 
mýty?
Je jich hodně, například, že očkování vy-
volá neplodnost, genetické změny nebo už 
zmíněnou smrt. Na internetu se objevují vy-
jádření mnoha odpůrců očkování a  jsou to 
i známé osobnosti, které dokáží mnoho lidí 
ovlivnit. Ale bohužel takové informace po-
dávají i někteří lékaři. Měla jsem tady třeba 
maminku, která přišla s  náctiletou dcerou 
do očkovacího centra s pláčem. Její dětská 
lékařka se jí prý zeptala, jestli chce dceru 
zabít, když ji chce nechat naočkovat proti 
covidu. Úplně maminku psychicky vyřídila, 
pořád se mě ptala, zda dcerce opravdu ne-
ublíží. Je hodně smutné, když něco tako-
vého řekne lékař, který by měl být erudo-
vaný a informace by měl podávat na úrovni 
a empaticky.
co byste takovým šiřitelům vzkázala?
Ať se nenechávají očkovat, pokud nechtějí, 
ale ať nešíří nesmysly o očkování, o kterém 
nemohou vědět více než odborníci. Ubližují 
tak zcela zbytečně mnoha lidem. Kdyby tihle 
rádoby znalci přišli na měsíc pomáhat k lůž-
kům pacientů s covidem, tak by mluvili úplně 
jinak. A pomoci nám mohli přijít, k přebalo-
vání lidí, jejich polohování a dalším pomoc-
ným činnostem není ani třeba speciálního 
zdravotnického vzdělání. Ve všem je nutné 
používat selský rozum a mám pocit, že se 
poslední dobou nějak vytrácí. 
Jaký je váš názor na očkování proti covidu?
Očkování přináší rozhodně bonusy. Minimál-
ně tím, že po něm je prokazatelně menší po-
čet závažných průběhů nemoci. V současné 
době má veliký smysl. Zatím nevíme, proto-
že je tady covid krátkou dobu, jak závažný 
dopad jeho prodělání bude mít na populaci. 
Myslím tím vzrůst autoimunitních onemocně-

více než třicetiletou praxi, z toho zhruba patnáctiletou ve fakultní nemocnici, má lékařka 
dětské kliniky mUdr. alice hrušková. osobně už naočkovala proti covidu zhruba pětistovku 
dětí. „zaznamenala jsem přitom po očkování jen jednu reakci, když pominu bolest paže
po vpichu nebo lehce zvýšenou teplotu,“ upozorňuje lékařka.  

ní, diabetu, celiakií či dalších onemocnění. Ale 
to všechno uvidíme až později. Ale ukazuje 
se, že očkování chrání i proti vzniku takových 
komplikací. Takže za mě benefity vysoce pře-
važují nad případnými negativy.
Je očkování pro děti důležité? 
Děti, které onemocnění často prodělávají 
skrytě nebo velmi lehce, mohou být nebez-
pečím pro své rodiče a  hlavně prarodiče. 
Covid mohou přenést i miminka, v nemoc-
nici jich několik máme. Takže očkování dětí 
je bonusem i pro rodiče a prarodiče. A také 
eliminuje možnost prodělání postcovido-
vého syndromu, takzvaného PIMS. A  to je 
nemoc, která se může objevit do několika 
týdnů po prodělání covidu, a to i u dětí, kte-
ré byly zcela bez příznaků. Působí ho pře-
hnaná reakce imunitního systému dítěte na 
proběhlé onemocnění a  vážným rizikem je 
poškození orgánů v  těle, především srdce  

a  plic. V naší nemocnici jsme léčili už mnoho 
takových dětí.
kolik jich bylo?
Loni v první fázi covidu jsme měli 27 malých 
pacientů. Letos už asi pět.
Jak děti očkování snášejí?
Velmi dobře, a to i děti po onkologické léč-
bě nebo diabetici. Obvykle se po něm objeví 
bolest paže nebo lehce zvýšená teplota, ale 
tyhle příznaky se objevují po jakémkoli očko-
vání.
k  očkování mají rodiče přinést dotazník vyplněný 
praktickým lékařem pro děti a dorost, který potvr-
zuje vhodnost očkování s ohledem na zdravotní stav 
a očkovací kalendář dítěte. co když přijdou bez něj?
Stává se to, ale není problém rodiče vyzpo-
vídat u  nás před očkováním. Mnoho dětí 
máme už i v evidenci, protože se u nás léčily. 
A když mám nějaké pochybnosti zavolám je-
jich lékaři sama.
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speciální testy odhalí  
revmatoidní artritidu brzy

vaše laboratoř za-
vedla nově testy na 
revmatoidní artri-
tidu. Proč a  jakou 
mají výhodu oproti 
jiným testům?
R e v m a t o i d n í 
artritida (RA) je 
chronické auto- 

imunitní onemocnění charakterizované zá-
nětem kloubů, typicky zápěstí a  drobných 
ručních kloubů, ranní ztuhlostí i mimokloub-
ním postižením. Nedostatečně nebo pozdě 
léčené onemocnění je spojeno se snížením 
kvality života, disabilitou (omezení, redukce 
až znemožnění, nezpůsobilost některých fy-
zických, psychických nebo sociálních funkcí 
a  činností – pozn. red.) a  vyšší mortalitou. 
Základním předpokladem úspěšné léčby 
je včasné určení diagnózy. Velmi důležitou 
roli v diagnostice revmatoidní artritidy hraje 
vyšetření protilátek. Asi u 70 % nemocných 
s  revmatoidní artritidou jsou přítomny tzv. 
revmatoidní faktory. Revmatoidní faktory 
ale nejsou specifické pro revmatoidní artri-
tidu, nejsou přítomny u  všech nemocných 
s  revmatoidní artritidou a  vyskytují se při 
celé řadě jiných autoimunitních, infekčních 
procesů. Přesnější diagnostiku umožňu-
je vyšetření protilátek proti citrulinovaným 
proteinům, tedy anti citrullinated protein an-
tibodies, anti-CCP. Tyto protilátky mají ob-
dobnou senzitivitu jako revmatoidní faktory, 
jsou ale vysoce specifické a pravděpodob-
ně hrají roli v patogenezi, tedy mechanizmu 
vzniku a rozvoji onemocnění. Podobně jako 
pozitivita revmatoidních faktorů je přítom-
nost těchto protilátek markerem závažněj-
šího průběhu onemocnění. Díky mimořádné 
vstřícnosti pana profesora Panznera a  jeho 
kolegů z  laboratoří Ústavu imunologie 
a alergologie bylo nově zavedeno vyšetření 
anti MCV protilátek ve třídě IgG, které nám 
umožňují ještě více zpřesnit diagnostiku této 
nemoci, případně lépe posoudit sporné pří-
pady. Anti-MCV, tedy protilátky proti mu-
tovanému citrulinovanému vimentinu, jsou 
vysoce specifické a  citlivé ukazatele pro 
diagnostiku revmatoidní artritidy. Objevují se 
již v  rané fázi onemocnění často před roz-
vojem klinických symptomů, jsou indikáto-

laboratoř ústavu imunologie  a alergologie od 24. ledna letošního roku provádí speciální 
vyšetření na revmatoidní artritidu. v čem jsou jeho výhody popsal primář oddělení klinické 
farmakologie mUdr. david suchý, Ph.d.

rem závažnějšího průběhu. Důležitý je i fakt, 
že změny v  koncentraci anti-MCV korelují 
s aktivitou onemocnění, respektive možností 
sledování léčby. Normální hodnoty jsou do 
20 U/ml.
Jak se test provádí, respektive co má pacient oče-
kávat?
Jedná se o  standardní odběr. U  pacienta 
s  podezřením na revmatoidní artritidu ode-
bereme v  odběrové místnosti ambulancí  
Oddělení klinické farmakologie 2,5 mililitrů 
krve do červené vakuety. Současně je třeba 
odeslat žádanku na laboratorní imunologické 
vyšetření se zaškrtnutým anti MCVIgG.
Jak se k vám na něj nemocný dostane? musí ho 
poslat specialista nebo praktik?
Pacienti jsou na naší revmatologickou am-
bulanci odesíláni zejména ostatními rev-
matology, praktickými lékaři a  ortopedy. 
Doporučení od praktického lékaře i speci-
alistů by mělo zahrnovat výsledky dosud 
provedených vyšetření, zejména laborator-
ních a  zobrazovacích, základní anamnézu 
a informace o dosud užívaných lécích. 

co následuje, pokud test revmatoidní artritidu pro-
káže?
Diagnóza revmatoidní artritidy se opírá 
o klinický obraz, laboratorní vyšetření, což 
zahrnuje krevní obraz, základní z  bioche-
mie, sedimentace, CRP, případně i  in-
terleukin-6, dále výše zmíněné protilátky 
a  rentgenové vyšetření kloubů. V případě 
diagnózy revmatoidní artritidy je nutno co 
nejdříve zahájit léčbu. Zpravidla začíná-
me krátkodobým podáváním kortikoidů, 
nicméně základním pilířem léčby je v sou-
časné době dlouhodobá terapie metotre-
xátem. 
Pro koho je test vhodný a proč?
Test provádíme u pacientů s artritidou, tedy 
s otoky a ztuhlostí zejména drobných ruč-
ních kloubů. Dále u pacientů s negativními 
výsledky vyšetření revmatoidních faktorů 
i anti-CCP protilátek, u kterých trvá pode-
zření na revmatoidní artritidu. 
hradí test pojišťovny?
Ano, test je hrazen z  prostředků zdravot-
ních pojišťoven.

Typický obraz revmatoidní atritidy.
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scházejí se u nás rodinné klany, 
říká prsní chirurg

Generace žen 
nedají dopustit 
na prsní chirurgii 
a  poradenství, 
které jsou sou-
částí Oddělení 
chirurgie FN Pl-
zeň v  borském 
areálu nemocni-
ce. „Máme tady 
pár rodinných 
klanů, které se 
u  nás pravidel-
ně scházejí. Na 

kontrolu přijde babička, která se u nás léčila 
třeba už před 25 lety, její dcera, jenž se tu 
třeba léčila také, a na preventivní prohlídku 
přivede rovnou i  své dcerky. Společně si 
všechny dají kávu a proberou novinky. Je na 
nich vidět, že nám věří, a  to je moc hezký 
pocit,“ usmívá se MUDr. František Polanka, 
který se spolu se svými kolegy prsní chirurgii 
a  mammologické poradně věnuje. Celkem 
jsou na prsní chirurgii čtyři. 

speciální testy odhalí  
revmatoidní artritidu brzy

Zažívá však ve své profesi také řadu smut-
ných chvilek. „Třeba, když přijde žena s rako-
vinou v takovém stádiu, že se jí prs zaživa roz-
padá, strašně páchne. Musíme jí ho odejmout 
a víme, že prognóza je hodně špatná. Mno-
hokrát ženy vědí, že je s nimi něco v nepořád-
ku půl roku, pak se ještě rok odhodlávají, než 
přijdou na vyšetření, a tak promarní zbytečně 
mnoho času. Následky mohou být i  fatální, 
záleží na vlastnostech nádorů. A hodně špat-
ně snáším, když uvěří rádoby léčitelům, kte-
ří jim prodávají různé preparáty, dávají rady, 
všechno je to téměř k ničemu a navíc za nic 
nenesou odpovědnost. A k nám pak ženy při-
jdou, když už je dost pozdě,“ říká lékař s tím, 
že nejdůležitější je záchyt onemocnění v  co 
nejčasnější fázi. V pozdních stádiích přichází 
10 až 15 procent  pacientek. 

Hlavní náplní práce zdejších prsních chi-
rurgů je z 95 procent léčení nádorových one-
mocnění prsu a provedou zhruba 250 operací 
ročně. Průměrný pobyt pacientek na oddě-
lení se pohybuje kolem čtyř dnů. Pracoviště 
je spádové pro celé západní Čechy, takže 
se věnuje například ženám ze Sokolovska 
nebo dalších vzdálenějších oblastí. „Kom-
plexně léčíme všechna onemocnění prsu, ale 
na prvním místě se zabýváme nádorovým 
onemocněním prsu, diagnostikou a prevencí 
tohoto onemocnění, včasnou adekvátní léč-
bou,“ zdůrazňuje lékař. Chirurgové přitom 
spolupracují s Klinikou zobrazovacích metod, 
Onkologickou a  radioterapeutickou klinikou 
a dalšími pracovišti fakultní nemocnice. 

Využívají při léčení nejnovější poznat-
ky a jako jedno z mála pracovišť v České 

republice nabízejí ženám i  rekonstrukč-
ní výkony po operacích prsu. „Zjištění 
zhoubného nádoru prsu znamená pro ka-
ždou ženu výrazný zásah do života. Čeká 
ji časově, fyzicky a  především psychicky 
náročná léčba. Zahrnuje zpravidla opera-
ci, ozařování, chemoterapii nebo podávání 
hormonálních léků. Léčba začíná zpravidla 
operací,“ popisuje lékař s tím, že pokud je 
nutné odstranění celého prsu, ženy mají 
možnost využít rekonstrukce prsu. Prová-
dí se ve spolupráci s Oddělením plastické 
chirurgie.

Dodává, že počet nových případů nádoro-
vého onemocnění prsu se sice stále zvyšuje, 
ale s tím i počet vyléčených žen. „A důležité 
je, že klesá mortalita,“ uzavírá MUDr. Franti-
šek Polanka.

» „Počet nových případů 
nádorového onemocnění 
prsu se sice stále zvyšuje, 
ale s tím i počet vyléčených 
žen. a důležité je, že klesá 
mortalita,“ 
uzavírá mUdr. František Polanka.
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materiál putuje za pacienty  
a zdravotníky i podzemím
Před 15 lety časopis informoval o nekonečném příběhu každodenního zásobování fakultní nemocnice 
veškerým zbožím, které ke svému provozu potřebuje. krátká rekapitulace je označena kdysi. co se od té doby 
změnilo a co se děje nyní, než se materiál dostane až k pacientovi, popisuje náměstek pro investice a centrální 
nákup ing. libor svoboda a vedoucí oddělení nákupu a distribuce spotřebního zdravotnického materiálu 
Bc. lenka Pletichová pod označením Nyní.

Není těžké si domyslet, čím se v plzeňské 
fakultní nemocnici zabývá Oddělení náku-
pu a distribuce spotřebního zdravotnické-
ho materiálu (SZM). Do zákulisí na podrob-
nosti jeho činnosti nám umožnil nahlédnout 
Ing. Viktor Wendler, který svůj tým vede od 
roku 2005. Říká: „Spolupracujeme s mno-
ha útvary i externími subjekty. Za poslední 
dva roky je za námi hodně práce a s jejími 
výsledky můžeme být spokojeni.“

Ve FN Plzeň se nacházejí tři útvary, které 
mají nákup jako svou hlavní činnost – kro-
mě SZM ještě OTO (Obchodně-technic-
ký odbor) a  OLO (Obchodně-lékárenský 
odbor). „První z  nich tvoří jednak odděle-
ní MTZ (Materiálně-technické zásobování) 
zabývající se nákupem nezdravotnické-
ho spotřebního materiálu i  obstaráváním 
veškerého vybavení, například postelí či 
lednic, a jednak útvar OTZ (Oddělení tech-
niky ve zdravotnictví), který má na starosti 
především nákup zdravotnické techniky,“ 
objasňuje Viktor Wendler. OLO sídlí na Bo-
rech i na Lochotíně a do jeho kompetencí 
spadají nákupy léčivých přípravků, farmak, 
roztoků a kontrastních látek. SZM sice na-
kládá s  menšími finančními částkami než 
OLO, ale jeho komodity jsou pro každo-
denní chod nemocnice opravdu nezbytné. 
Jednotlivé položky jsou obvykle v  nižších 
cenách, ale za to v obrovských objemech. 
„Nakupujeme a  distribuujeme spotřební 
zdravotnický materiál, tedy veškeré jed-
norázové pomůcky – rukavice, injekční 
stříkačky a jehly, kanyly, cévky, obvazy, vý-
robky z gázy, náplasti, propojovací hadičky 
a  sety,“ vypočítává Viktor Wendler. „Dále 
jde o speciální zdravotnický spotřební ma-

kdysi: díky výběrovým řízením 
nemocnice ušetřila

NyNí: Přibylo administrativy  
i položek

teriál – například krevní filtry a vaky, dialy-
zátory, oxygenátory, katétry, stenty, filmy, 
chirurgické šicí materiály, ale také veškeré 
používané implantáty od šroubů a  hřebů 
pro traumatologii přes srdeční chlopně, 
cévní protézy, kloubní implantáty až po vy-
soce sofistikované implantabilní přístroje, 
jako jsou kardiostimulátory,“ uzavírá dlou-
hý výčet. Klasické objednávkové kolečko 
má v areálu FN Plzeň svůj stabilní rytmus. 
Objednávky kolují díky novému informač-
nímu systému elektronicky.  

Dříve než se zboží nakoupí a  předá, je 
zapotřebí ho vybrat. Také tato časově 
i  administrativně náročná aktivita patří do 
kompetence oddělení a  především jeho 
vedoucího. V  prvních letech díky výběro-
vým řízením dosáhla úspora nákladů více 
než 20 procent, letos se výdaje podaří sní-
žit přibližně o 10 procent.

Náměstek Ing. Libor Svoboda ukazuje, s čím počítá generel.

Ve FN Plzeň mají na starosti nákup stále tři 
útvary, SZM, OLO a OTO, ale v současnosti 
spadají pod jiné vedení. Na nákupy se vypi-
sují otevřená výběrová řízení. A  zvyšuje se 
počet nakupovaných položek, pro které je 
potřeba větších skladovacích prostor. „Od-
dělení nákupu a distribuce SZM se dočká no-
vých místností v šestém patře po archivech. 
Prostory 5. a  6. patra zásobovací ústředny 
podstoupí modernizaci, jejíž součástí bude 
například vybudování klimatizace nebo vý-
měna oken,“ říká náměstek pro investice 
a centrální nákup Ing. Libor Svoboda s tím, 
že rozvoj fakultní nemocnice, tedy výstavba 
nových objektů a  rekonstrukce současných 

Publikováno v roce 2007.
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budov, je zanesen v  Generelu FN Plzeň. 
„Jeho součástí je například stavba Psychia-
trické kliniky, která byla slavnostně otevřena 
22. února. A také Pavilon chirurgických obo-
rů, jehož stavba je naplánovaná proti objektu 
Gynekologicko-porodnické kliniky, spojovací 
koridor, nový hlavní vchod do nemocničního 
areálu na Lochotíně, Pavilon laboratoří nebo 
Pavilon infekčních nemocí,“ upozorňuje na 
největší investiční akce vyplývající z generelu 
náměstek. Dodává, že v souvislosti s výběro-
vými řízeními, respektive zajištěním dodávek, 
přibývá také administrativní práce, protože 
je potřeba například dělat podrobné reporty 
ministerstvu zdravotnictví a  všechny nově 
uzavírané smlouvy s  plněním nad 100 tisíc 
korun je nutné zveřejňovat v registru smluv. 
„V  nejhlubší pandemické době byl nákup 
ochranných pomůcek nelehký úkol, jak zajis-
tit kvalitní pomůcky bylo obtížné. Dodavatelů, 
které jsme ani neznali, bylo hodně, mnoh-
dy se stalo, že jsme dostali pomůcky, které 
pracovišti nevyhovovaly. Postup byl takový, 
nejdříve ozkoušet, vybrat materiál, mít přija-
telnou cenu a stálé dodávky. Ceny v té době 
byly velmi proměnlivé a  měnily se každým 
týdnem,“ zdůrazňuje Ing. Libor Svoboda

vŠechNo se mUsí zaevidovat do systémU
„Veškerou agendu související s  nákupem 
a distribucí zdravotnického materiálu a  ze-
jména také související s  veřejnými zakáz-
kami evidujeme pro kontroly a  audity do 
našeho elektronického systému,“ vysvět-
luje vedoucí Oddělení nákupu a  distribuce 
SZM Bc. Lenka Pletichová, jejíž oddělení 
má v  systému zaevidováno 37 tisíc polo-
žek. „Medicína postupuje rychle dopředu 
a je třeba nakoupit sortiment, který pro vý-
kony jednotlivých pracovišť potřebují zdra-
votníci, aby naši pacienti dostali tu nejlepší 
péči. Stane se, že ze sortimentu dodavatelů 
vypadnou některé položky, a  to obzvláště 
v této době. Musíme rychle dodat adekvátní 
náhrady a s tím souvisí velmi úzká spoluprá-
ce s jednotlivými pracovišti. A to nám vším 
zahýbala doba covidu, protože jsme museli 
zvyšovat zásoby a objednávat veliké objemy 
například ochranných obleků, respirátorů 
nebo rukavic,“ říká vedoucí s tím, že záleží 
na každé maličkosti a navíc je třeba veške-
ré kupované zboží dobře odzkoušet. „Covid 
nám dal opravdu hodně zabrat, zpočát-
ku nikdo nevěděl, co vůbec bude potřeba 
a kolik toho budeme potřebovat. Velký pro-
blém byl s rukavicemi, ochrannými overaly, 
v  této době jsme vypsali veřejnou zakázku 
na ochranné pomůcky a tím, že si oddělení 
mohla vzorky testovat, jsme zajistili kvalitu. 
Dodávky jsou teď stabilní od jednoho do-
davatele. Spolupráce se sestřičkami, které 

vzorky testovaly, byla opravdu skvělá,“ vzpo-
míná Lenka Pletichová. V testování a znalos-
ti materiálů jí pomáhá i  to, že je původem 
sestra v intenzivní péči. „Prošla jsem několik 
zdravotnických oborů, znám práci i ze strany 
dodavatele jako produktová specialistka. Ale 
pokud máme napsat technickou specifikaci 
do zadání veřejné zakázky např. na kardios-
timulátory, defibrilátory, chce to velmi úzkou 
spolupráci se specialisty a nastudovat hod-
ně materiálu, aby celkový koncept zadání 
dával smysl,“ vysvětluje. 

zásoBováNí NemocNice Je složitý Proces
Dodává, že zásobovat celou nemocnici 
všemi potřebnými věcmi je složitý proces. 
„Obnáší řadu jednání s  různými dodavateli, 
odzkoušení vzorků, v  komisích se hodnotí 
kvalita materiálu, jejich vyhodnocování, vý-
běr finálního dodavatele a ani pak není zda-
leka hotovo. Když zboží objednáme a dove-
zou nám ho na rampu nebo přijde poštou či 
přepravní službou, na příjmu ho musí vybalit, 
zkontrolovat, orazítkovat a  dát do skladu. 
Veškeré papíry dostanou referentky, které 
se starají o  objednávky a  o  výdejky, které 
vystavují podle toho, co si které oddělení 
objedná. Ve skladu na jejich základě vše 
připraví do klecového vozíku, který se musí 
zaplombovat a  dostane kód, který kore-

sponduje s číslem na výdejce. A pak vozík 
svezou do našich podzemních chodeb, kte-
ré jsou pod celou nemocnicí na Lochotíně, 
a takzvaní vozíčkáři ho dovezou na patřičné 
oddělení,“ popisuje Lenka Pletichová. Do 
borského areálu nemocnice se zboží přepra-
vuje v plechových kontejnerech automobilo-
vou dopravou. Oddělení si objednává podle 
orientačního rozpisu výdeje zdravotnického 
materiálu, který je každoročně aktualizován 
a vystaven na intranetu. Přesný rozpis dnů 
objednávek a dodávek je tak jasný a zná ho 
každá staniční sestra. Ale existují i  týdenní 
objednávky pro pracoviště intenzivní me-
dicíny, které mají požadavky vykryté ihned. 
„O celý chod našeho oddělení se stará pět 
referentek, každá z nich má na starosti stále 
stejné kliniky a oddělení. Referentka tak ví, 
na koho se má obrátit. Sedm lidí je ve skladu 
a tři na rampě. Včetně mě je nás 16,“ vyčís-
luje. „To jsou ti lidé, kteří zásobují celou ne-
mocnici. Jejich práce je psychicky i  fyzicky 
velmi náročná,“ uzavírá Lenka Pletichová.

Podobně jsou na tom i útvary OTO, Ob-
chodně-technický odbor, a  OLO, Obchod-
ně-lékárenský odbor. I  ten se však musel 
nově vypořádat s  pandemií covidu. Musel 
operativně zajistit nejen potřebné léky, ale 
i  množství antigenních a  PCR testů a  také 
očkovacích látek proti covidu-19.

Příprava a přeprava materiálu. Na snímku Petra Adamová a Olga Ratajová
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o rozvoj arteterapie  
se zasloužila stonožka
Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka, jehož 
zakladatelkou a prezidentkou je Běla Gran 
Jensen, řadu let spolupracuje s plzeňskou 
fakultní nemocnicí. „V  Plzni jsme vlastně 
začali,“ vzpomíná paní Běla Gran Jensen. 
Spolu se svým hnutím, ve kterém pomáhají 
děti dětem, se zasloužila o  výzkum Cro-
hnovy choroby, nemocnice mimo jiné pro-
střednictvím Stonožky získala Vojtův stůl 
pro rehabilitaci dětských pacientů podle 
souboru cvičebních technik používaných 
k léčbě hybných poruch objevenou MUDr. 
Václavem Vojtou. Stonožka se postarala 
i o novou tabuli ve školičce v novém pavi-
lonu Psychiatrické kliniky a díky paní Běle 
Gran Jensen se rozvinula také léčba dětí po-
mocí arteterapie. „Právě arteterapie po- 
mohla patnáctileté dívence, která žije neda-

» stonožka se postarala o novou 
interaktivní tabuli v učebně pavilonu 
Psychiatrické kliniky a díky paní  
Běle Gran Jensen se rozvinula také 
léčba dětí pomocí arteterapie. 

čet vyšetření pacientů akutně žádajících 
o  psychiatrickou pomoc setrvale narůs-
tá, obzvlášť poslední dobou v  souvislosti 
s pandemií, a týká se to nejen dospělých, 
ale i dětí,“ uvádí ředitel, který si váží pod-
pory Hnutí Na vlastních nohou – Stonož-
ka. „Díky němu jsme mohli do výukové 
místnosti pořídit moderní interaktivní tabuli 
s  projektorem. Zároveň nám tento part-
ner zajistil finanční krytí pro speciální dět-
skou arteterapii, která do léčby zařadí tvůr-
čí a  umělecké prvky, například keramiku. 
Jsem opravdu rád, že můžeme nabídnout 
vysoce moderní a plně vybavené prostředí 
pro léčbu všech druhů duševního onemoc-
nění, a věřím, že jsme skutečně na začátku 
nové éry psychiatrické péče na jihozápadě 
Čech,“ dodává ředitel.

leko odsud. Šikovná jedničkářka ze dne 
na den v  této covidové době získala po-
cit, že nemá cenu žít. A  tady jí pomohli. 
Vypadá to, že bude zase v pořádku,“ říká 
prezidentka Stonožky a připomíná, že co-
vid rozdělil společnost a nejvíce na situa-
ci doplácejí děti. Potvrzuje to i  ředitel FN 
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. „Po-
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imunoanalytické dny v Plzni
42. ročník mezinárodní konference Imu-
noanalytické dny (IAD) se bude konat 
v Plzni od 27. do 29. března 2022. Cílem 
této pravidelné konference je prezentovat 
využití vysoce citlivých imunoanalytických 
metod (např. pro stanovení protilátek pro-
ti SARS-CoV-2, pro časnou diagnostiku 
a  stanovení závažnosti průběhu nádoro-
vých onemocnění, pro diagnostiku one-
mocnění štítné žlázy). 

Každoročně je součástí IAD přednáš-
ka s  filosofickým přesahem, kterou vždy 
přednáší výrazná osobnost českého spo-
lečenského života. V minulosti to byl např. 
genetik Václav Pačes či astrofyzik Jiří Gry-
gar. Letos přislíbil svoji účast teolog Ma-
rek Vácha, farář a přednosta Ústavu etiky 
a  humanitních studií Karlovy univerzity, 
který přednese přednášku s názvem „Mo-
derní medicína a její vliv na přírodní výběr 
u lidí“. 

V  posledních letech má na konferen-
ci své místo i  část věnovaná biobankám. 
„Imunoanalytické dny jsou akcí, kde se 
setkáváme se zástupci biobank z celé naší 
republiky. Mám radost, že letos přispě-
jí svými přednáškami i  zahraniční hosté 
z  Regensburgu a  Gratzu, se kterými pl-
zeňská biobanka dlouhodobě spolupracu-
je,“ podotýká vedoucí plzeňské biobanky 
RNDr. Marie Karlíková, Ph.D. Konference 

se jako posluchači zúčastní také studen-
ti z Lékařské fakulty v Plzni a z Univerzity 
Regensburg, kteří v  rámci českobavorské 
spolupráce společně studují předmět „Per-
sonalizovaná medicína“.

Hlavním tématem letošního roku je však 
covid-19 a je mu věnována více než jedna 
třetina programu celé konference. Hlav-
ní pozornost bude směřována k významu 
stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 
u  pacientů po prodělaném onemocnění 
a  také hlavně v  souvislosti s  očkováním. 
„Covid-19 mimo jiné také způsobil, že pre-
zenční setkávání vědeckých pracovníků 
v minulých dvou letech prakticky neexisto-
valo. Jsem proto moc rád, že se po dlouhé 
době můžeme s kolegy opět setkat osob-
ně,“ podotýká předseda organizačního vý-
boru prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. 

K letošním IAD se připojily další dvě od-
borné akce - První balneologická konferen-
ce, která bude věnována prokázání efektu 
lázeňské léčby právě pomocí imunoche-
mických či dalších laboratorních metod. 
Několik přednášek bude věnováno také 
léčení následků covidu-19 právě pomocí 
lázní. 

Druhou akcí, která bude součástí IAD, 
jsou pravidelné Mezikrajské biochemické 
a  hematologické dny Karlovy Vary-Plzeň, 
které se naposledy konaly v  roce 2018 

a jejichž cílem je především výměna zkuše-
ností mezi jednotlivými laboratořemi a pre-
zentace novinek z laboratorní praxe.

Celá akce se uskuteční v plzeňském ho-
telu Vienna House, který poskytuje skvě-
lé zázemí jak pro přednášky, tak pro do-
provodnou výstavu diagnostických firem. 
Účastníci konference se mohou těšit ne-
jen na odborníky z řad FN Plzeň a dalších 
pracovišť z  celé naší země, ale i  na spo-
lečenský večer v  plzeňské Papírně, kde 
vystoupí např. plzeňské vokální kvinteto 
Hlasoplet. „Všechny zájemce o naši konfe-
renci srdečně zvu a těším se na společně 
strávené chvíle, kdy se s  kolegy podělí-
me o nové poznatky a předáme je našim 
posluchačům,“ říká prezident konference 
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. De-
tailní program a další podrobnosti o  kon-
ferenci naleznete na webových stránkách  
www.iadcongress.eu.
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adélka vážila 715 gramů  
a Nikolka se narodila v sanitce
adélka je třináctiletá slečna, která se věnuje uměleckým oborům a domů nosí vysvědčení s vyznamenáním. 
to, že přišla na svět v 25. týdnu těhotenství, vážila 715 gramů a musela se o život poprat, by do ní nikdo neřekl. 
ani další těhotenství její maminky, paní markéty, nebylo jednoduché a navíc porodila v sanitce. Nakonec vše dobře 
dopadlo a má dvě zdravé děti. Je ve spojení se spolkem Nedoklubko, který se snaží pomáhat rodičům nedonošených dětí. 

Porod v 25. týdNU
„O  první dítě jsem přišla, problémy byly, 
i  když jsem čekala Adélku. Při běžné těho-
tenské kontrole 6. srpna 2008 paní doktorku 
něco zarazilo, hned zavolala záchranku. 
Odvezli mě na Gynekologicko-porodnickou 
kliniku FN Plzeň a skončila jsem na porodním 
sále. Lékaři mě připravovali na nejhorší, ale 
7. srpna 2008 se v půl čtvrté odpoledne na-
rodila naše tehdy malinká dcera,“ vzpomíná 
paní Markéta, která žije s Adélkou, dvouletou 
Nikolkou a se svým přítelem na Nepomucku. 
Adélku odvezli okamžitě po porodu na neo-
natologickou jednotku intenzivní a  resusci-
tační péče (JIRP). Měla řadu problémů, mimo 
jiné s  cévou, která spojuje plicnici a  aortu. 
„Bohužel nezabraly  léky. A bylo potřeba ope-
race, takže maličká jela v inkubátoru z Plzně 
do Motola. Operace naštěstí proběhla bez 
problémů a  druhý den ji převezli zpátky do 
Plzně,“ vypráví paní Markéta. Během pobytu 
na neonatologii její dcerku potkalo několik in-
fekcí, se všemi se zdárně poprala, několikrát 

potřebovala i  transfuzi. Hrozil jí i  umělý vý-
vod - stomie, ale pomohlo krmení speciálním 
mlékem Neocate. „Na konci listopadu jsme 
šly spolu na roomingový pokoj a 5. prosince 
2008 jsme jeli, téměř po čtyřech měsících, 
domů,“ líčí paní Markéta.

oBrovský dík zdravotNíkům 
A od té doby nebyla Adélka hospitalizova-
ná. Ve dvou letech po sérii cvičení už na ní 
nebylo znát, co má za sebou. „Lékaři a ses-
třičky odvedli neuvěřitelnou práci. Bez nich 
bychom to vůbec nezvládly. Moje děti jsou 
toho důkazem,“ říká paní Markéta, která je 
učitelkou na základní umělecké škole. Sna-
ží se být se sestřičkami z Neonatologické-
ho oddělení v kontaktu. „Chodily jsme tam 
v podstatě pokaždé v době, když jsem byla 
na rodičovské dovolené s Adélkou, což už 
bude jedenáct let. Pak to bylo obtížnější, při 
zaměstnání jsem byla časově výrazně méně 
flexibilní. No a teď, když bych tam měla pro-
stor s holkami zajít, je covid.“ V současnosti 

má pocit, že s Adélkou už cloumá puberta. 
„Někdy je na pár facek, ale učí se celkem 
dobře, hraje na klavír, chodí na dramatický 
obor do ZUŠ a má výtvarné nadání. Když 
vidím, jaká je z ni slečna, ani se mi nechce 
věřit, co všechno jsme prožily,“ líčí paní 
Markéta, která si „užila“ i  své další těho-
tenství a  porod v  sanitce. „Díky patří ne-
jen zdravotníkům z neonatologie, ale i  těm 
z  rizikového oddělení. Bez nich by nejspíš 
mě i  s druhorozenou Nikolkou také potkal 
předčasný porod. A také záchranné služ-
bě,“ zdůrazňuje s tím, že i ostatním zdravot-
níkům, kteří jí v těhotenství pomáhali.

dloUhá hosPitalizace a Porod v saNitě
V nemocnici si při dalším těhotenství, při kte-
rém čekala opět holčičku, pobyla řadu týd-
nů. „Užila jsem si tam plnou penzi déle než 
dva měsíce a  5. prosince 2019 mě pustili 
domů. Malé u mě v bříšku jsem neustále do-
mlouvala, ať ještě nějaký den počká, termín 
jsem měla 10. ledna,“ popisuje. Den před 
Štědrým dnem s partnerem jela na nákupy 
a chodila přece jen trochu víc. „Před půlnocí 
jsem se chystala, že půjdu spát, pro něco 
jsem se sehnula, a v ten moment mi praskla 
plodová voda. Příteli jsem to řekla, zavolal 
mou maminku, aby přijela a pohlídala Adél-
ku, já se vysprchovala, oblékala a najednou 
se mi rozjely velmi rychlé a silné kontrakce. 
Mamince jsme nechali klíč ve dveřích a  jeli 
jsme do porodnice,“ říká. Cítila, že to ne-
stihnou. „Přítel volal záchranku, záchranáři 
se mě ujali, ujeli jsme ještě několik kilometrů 
a  já porodila. Naštěstí bez jakýchkoliv pro-
blémů,“ zdůrazňuje paní Markéta, která má 
příjezd do porodnice jako v mlze. „Jen vím, 
že jsme jeli rovnou na sál. A taky, že jsem se 
těšila na bonding, tedy že mi Nikolku přiloží 
na tělo, ale byla podchlazená, a tak jsem si ji 
jen krátce pochovala. A ještě si vybavuji, jak 
mě překvapilo, když mě převezli na pokoj, že 
už je zpráva o mém porodu v sanitce na in-
ternetu,“ vzpomíná. Její druhá dcerka Nikolka 
se tedy narodila na Štědrý den v  1 hodinu  
a 11 minut nedaleko Seče u Blovic. Vážila 
2620 gramů. V porodnici pobyla s mamin-
kou pět dní. „Dneska je z ní dvouletá holčič-
ka a já se na podzim už chystám do práce,“ 
uzavírá s úsměvem paní Markéta. 
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děkan lF prof. Fínek zahájil druhé funkční období
Přednosta Onkologické a radioterapeutické 
kliniky FN a LF v Plzni prof. Jindřich Fínek 
byl na slavnostním zasedání akademické 
obce Lékařské fakulty v Plzni dne 25. led-
na 2022 uveden rektorem Univerzity Karlovy 
prof. Tomášem Zimou do svého druhého 
funkčního období. Hostem této slavnostní 
akce byl také ředitel FN Plzeň MUDr. Vác-
lav Šimánek, zúčastnili se též prorektorka 
pro studijní záležitosti a  budoucí rektorka 
UK prof. Milena Králíčková, rektor ZČU doc. 
Miroslav Holeček, bývalá hejtmanka Plzeň-
ského kraje doc. Ilona Mauritzová a primátor 
města Plzně Mgr. Pavel Šindelář.

Rektor UK prof. Tomáš Zima poděkoval 
děkanu Fínkovi za úspěšné vedení fakulty 
v minulých letech a popřál jemu i jeho týmu 
další úspěšný rozvoj fakulty. „Jsem rád, že 
jsme se pustili do stavby druhé etapy kam-
pusu, že vše běží podle plánu, a těším se, že 
se na podzim sejdeme při otevření nových 
budov,“ řekl také rektor. Prof. Fínek naopak 
poděkoval ve svém projevu rektoru Zimovi 
za podporu nové výstavby, která je pro bu-
doucnost fakulty klíčová. Vyjádřil také pod-
poru nastupující rektorce UK prof. Mileně 

Králíčkové, jejíž cesta na tuto pozici začala 
právě na plzeňské lékařské fakultě.

Jako hlavní výzvy svých budoucích čtyř let 
ve funkci vidí děkan Fínek výchovu mladých 
asistentů a docentů, zajištění výuky teoretic-
kých oborů, zvládnutí a dovedení k promoci 
většího počtu studentů a dokončení reorga-

nizace výuky. Děkan vyzdvihnul také unikátní 
roli FN Plzeň ve vzdělávání mediků: „Lékařská 
fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni jsou na 
sobě závislé a  propojené organizace, jedna 
nemůže existovat bez druhé. Fakulta si váží 
excelentní spolupráce s vedením nemocnice 
a jeho pomoci při zajišťování klinické výuky.“

lázeňský pobyt jako lék?
mají lázně opravdu prokazatelný léčebný účinek? Jaký dopad má lázeňský pobyt na zdravotní stav pacienta? 
a mohou lázně pomoci např. s postcovidovými problémy? Na tyto a další otázky se bude snažit najít odpověď 
nový výzkum ve FN Plzeň.

Počátkem tohoto roku byla uzavřena 
smlouva mezi FN Plzeň a Institutem lázeň-
ství a  balneologie. Cílem této spolupráce 
bude pomocí laboratorních metod a  zob-
razovacích technik prokázat efekt lázeňské 
léčby na závažná civilizační onemocně-
ní, jakými jsou např. cukrovka, chronické 
onemocnění jater, nádorové onemocnění, 

onemocnění pohybového aparátu, ale i po-
stcovidové problémy. „Objektivní průkaz 
efektu lázeňské léčby dosud ve většině 
případů chybí. Úspěch či neúspěch lázeň-
ského pobytu závisí zatím pouze na vyjád-
ření či subjektivních pocitů pacienta. A  to 
bychom rádi změnili!“ popisuje hlavní cíl 
tohoto výzkumu náměstek ředitele FN Pl-

zeň pro vědu a výzkum prof. MUDr. Ondřej 
Topolčan, CSc. 

Do tohoto výzkumu budou zařazeni pro-
kazatelně nemocní pacienti, které před ná-
stupem na lázeňskou kúru čeká v nemocnici 
řada vyšetření, např. krevní testy, sonogra-
fická vyšetření aj. Poté podstoupí třítýden-
ní lázeňský pobyt ve vybraných zařízeních 
v  Karlových Varech, Mariánských Lázních 
či Františkových Lázních. Po návratu budou 
následovat totožná lékařská vyšetření a  je-
jich vyhodnocení. V  rámci výzkumu budou 
sledovány výsledky různých skupin pacien-
tů, které budou následně statisticky vy-
hodnocené. „Zatím můžeme z  lékařského 
hlediska konstatovat, že lázeňské pobyty 
mají blahodárný vliv na změnu tělesné váhy 
a nižší tlak, což je dáno především tím, že 
pacienti si v lázních odpočinou a mají méně 
stresu. Rádi bychom ale přinesli objektivní 
fakta o tom, jaké druhy lázeňských procedur 
pomáhají pacientům s konkrétními choroba-
mi,“ vysvětluje Ondřej Topolčan. 
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život ve Fakultní nemocnici Plzeň

Na kyberbezpečnost klade v  současnosti vedení nemocnice velký důraz. Program 
komplexní ochrany informačního systému vůči kybernetickým hrozbám se „rozjel“ 
v roce 2021. Je to největší projekt v České republice v rámci veřejného sektoru s cílem 
zvýšit celkovou kybernetickou bezpečnost. Náklady ve výši 351 milionů korun spolufi-
nancoval dotační titul IROP 10 a kromě implementace zahrnovaly také provoz a rozvoj 
na dalších 5 let a budování tzv. Systému řízení bezpečnosti informací, včetně prevence 
a rychlé reakce na kybernetické incidenty.

„Projekt v  sobě zahrnuje kromě nákupu provozních a bezpečnostních technologií i  na-
stavování nových procesů a nových pravidel chování, jejichž dodržování je vyžadováno po 
správcích technologií, ale i po zaměstnancích. Jsme si vědomi, že běžný uživatel představuje 
přes veškeré technologie velké riziko,“ uvedl ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Důležité je zvyšování informovanosti, proto vznikl nový kurz Bezpečnosti informací. Jed-
nou z  letošních plánovaných novinek je celoroční phishingová kampaň, jejímž cílem je 
zvýšit ostražitost uživatelů a reálně je otestovat před hrozbou podezřelých e-mailů. Dalším 
důležitým krokem je dlouhodobá spolupráce s dodavatelský týmem, který zajišťuje služby 
bezpečnostního dohledového centra (Cyber Defence Center).

„Pořídili jsme nové technologie, které nám například pomáhají monitorovat odesílání 
citlivých informací z nemocnice nebo průběžně skenovat stále nové zranitelnosti. Vytvořili 
jsme novou dokumentační základnu v  souladu s požadavky zákona o kybernetické bez-
pečnosti, vznikl interní Bezpečnostní semafor, který zobrazuje jednotlivé stavy pohotovosti 
a další,“ vyjmenoval Mgr. Jakub Machka, MBA, manažer kybernetické bezpečnosti.

Pro ochranu nemocnice před kybernetickými útoky je ale zapotřebí především dostatek 
znalostí a povědomí uživatelů. Proto je připraven informační seriál, který bude atraktivní 
formou a pomocí jednoduché grafiky zaměstnance pravidelně vzdělávat. Kromě kyber-
netické bezpečnosti se jednotlivá témata budou týkat i ochrany osobních údajů a fyzické 
bezpečnosti. Budou představeny návody, praktické rady a  příklady z  praxe, které po-
mohou přijmout bezpečnostní návyky, jež budou moci využívat všichni zaměstnanci i ve 
svém osobním životě. Důležitá je i znalost, jak nakládat s osobními údaji.

„Uvědomujeme si, že jsou každý den ohroženy citlivé údaje nemocnice i pacientů. Hacker-
ský útok ale může ochromit celý provoz, operační sály, kartotéky, a proto i zdraví pacientů. 
Jsem rád, že jsme mohli díky projektu kybernetickou bezpečnost posílit, rozhodně je před 
námi ale ještě spousta další práce, abychom drželi krok s útočníky. Všichni zaměstnanci jsou 
součástí celku FN a jedině společnými silami se podaří udržet a zvyšovat bezpečné prostředí 
pro celou nemocnici, které je zcela zásadní pro léčbu našich pacientů,“ dodal ředitel.

Nemocnice posiluje 
kybernetickou 

bezpečnost

aktivity centrum 
z krašovské 
nadělovalo 
autosedačky i lega
Na Dětskou kliniku „připlula“ na konci ledna 
zlatá rybička z  Krašovská Aktivity centrum 
Plzeň, aby nemocným dětem nadělila s mír-
ným zpožděním vánoční dárky. Zaměstnan-
ci a  klienti centra nashromáždili balíčky za 
více než 30 tisíc korun. Rybička tak mohla 
nadělit například dvě zbrusu nové autose-
dačky, dětskou jídelní židličku, dětská py-
žámka, lego stavebnice a  radost udělala 
i mnoha dalšími věcmi.

obnova nástěnné 
malby na urgentním 
příjmu FN Plzeň
Věděli jste, jak nadané a šikovné studenty 
má Střední odborná škola obchodu, užitého 
umění a designu? My jsme z jejich práce nad-
šení a moc děkujeme za barevná plzeňská 
panoramata na Urgentním příjmu.
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život ve Fakultní nemocnici Plzeň

sté narozeniny oslavila paní věra v nemocnici
Úctyhodných 100 let oslavila ve fakultní nemocnici v neděli 23. ledna paní Věra z Tymá-
kova. Popřát jí přišel na oddělení LDN i ředitel nemocnice Václav Šimánek, vrchní sestra 
Interního oddělení Lucie Čadová, staniční sestra LDN Pavla Kotálová, vedoucí lékař Miloš 
Kopecký a další personál. Všichni paní Věře poblahopřáli hodně zdraví a životního elánu. 
S ředitelem Václavem Šimánkem si pak krátce popovídala o svém rodišti, krásném pest-
rém životě a skvělé rodině. Celá FN přeje paní Věře všechno nejlepší.

Žáci 25. základní školy v Plzni ve Chválenické ulici pomohli postiženým dětem v Centru 
Hájek a dětskému oddělení Chirurgické kliniky FN Plzeň, kam donesli šek na tři tisíce 
korun. Na konci listopadu loňského roku uspořádali tradiční vánoční jarmark, na kterém 
prodávali nejrůznější výrobky s vánoční tématikou. Vytvořili je se svými učiteli během ho-
din výtvarné výchovy.

Na dětské chirurgii 
vznikla nová lůžka  
pro doprovod pacientů
Dětské oddělení Chirurgické kliniky FN Plzeň 
disponuje 14 lůžky a ročně hospitalizuje ko-
lem 780 dětí ve věku od 1 do 15 let. U dětí do 
10 let je standardem, že matky žádají pobyt 
na oddělení se svým dítětem. Oddělení však 
disponovalo pro doprovod pouze 5 lůžky, 
a tak se mnohdy na některou z maminek ne-
dostalo. V druhé polovině loňského roku vzni-
kl plánovanou rekonstrukcí bývalé umývárny 
nový prostorný třílůžkový pokoj pro doprovod 
pacientů a  opraveny byly také dvě sociální 
buňky, aby byl komfort i pro rodiče opravdu 
maximální. Celkové náklady činily 1,6 milionu 
korun včetně DPH. Oddělení dětské chirurgie 
provede v průměru 250 plánovaných opera-
cí ročně, ještě zhruba o pětinu zákroků více 
představují neodkladné operace. 

Peníze z jarmarku pomohly dětem
Polykání léků 
už není problém
Velkého pomocníka - drtič léků - dostali ses-
try a zároveň klienti fakultní nemocnice. Díky 
němu polykání léčivých pastilek a tobolek již 
není problém. Pobytové a sociální péči ve 
Fakultní nemocnici Plzeň ho věnoval nadační 
fond MEG Charity. „Všichni budeme jednou 
staří. Mysleme na naše seniory, ulehčení 
každodenních činností je velkou pomocí. 
Děkujeme za tento dar,“ uvádí nemocnice.

stavba obláčku 
nad Plzní začíná
Český národní registr dárců dřeně od března 
buduje nad Hematologicko-onkologickým 
oddělením Fakultní nemocnice v Plzni novou 
nástavbu nazvanou Obláček nad Plzní. Na-
vrhla ji světoznámá architektka Eva Jiřičná 
a hotovo by mělo být do začátku roku 2024. 
Výstavba bude velmi náročná a diskomfortní 
pro personál i pacienty, neboť bude probíhat 
za plného provozu nemocnice. Registr dárců 
prosí pacienty o shovívavost a děkuje za tr-
pělivost v průběhu výstavby.



Připravené evakuační zavazadlo má obsa-
hovat nejdůležitější věci pro přežití po dobu 
minimálně 24 hodin, ideálně však 2 – 3 dny, 
mimo domov. Vaše evakuace by probíha-
la na základě informací Českého rozhlasu, 
České televize nebo z  místního veřejného 
rozhlasu, či vyhlášením signálu „Všeobecná 
výstraha“ (siréna houkající kolísavě po dobu 
140 vteřin).

Jako zavazadlo je vhodné použít batoh, 
krosnu – zůstávají vám volné ruce, popř. 
kufr na kolečkách. Při balení (dobré je mít 
předem připravené, nebo alespoň částečně 
zbalené) šetřete místem a  berte opravdu 
jen to nejdůležitější. Níže uvedená možná 
varianta obsahu je v pořadí podle priorit od 
1. nejvyšší do 5. nejnižší.

1. Potraviny a tekutiny
2. léky a hygienické potřeby
3. komunikační zařízení a vybavení pro přežití
4. oblečení a věci na spaní
5. osobní doklady a drobné cennosti

 zásady pro opuštění bytu v případě evakuace
▪ uhaste otevřený oheň v topidlech
▪  vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledni-

ček a mrazniček)
▪ uzavřete přívod vody a plynu
▪  ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit 

byt
▪  nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu 

cedulku se jménem a adresou
▪  kočky a psy si vezměte s sebou v uzavře-

ných schránkách

▪  exotická zvířata, která přežijí delší dobu, 
nechejte doma, zásobte je před odchodem 
potravou
▪  vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte 

byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt 
opustili a dostavte se na určené místo

FAkULTNÍ NEmOcNIcE, břEzEN / dUbEN 2022

Vydala: Fakultní nemocnice Plzeň. neprodejné. Ev. číslo MK ČR E 16852
Adresa redakce: FN Plzeň, Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň-Bory, telefon: +420 377 402 289, fax: +420 377 441 850, e-mail: mluvci@fnplzen.cz

Šéfredaktorka: Mgr. Gabriela Levorová, odpovědná redaktorka: Ing. Alena Nová, redakční rada: MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, 
doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc., Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M., Mgr. Nina Müllerová, Bc. Milan Topinka, MBA, Ing. Viktor Wendler, MBA.

Grafika: NAVA DTP, spol. s r.o., Hankova 6, Plzeň 301 00, tisk: NAVA TISK s. r. o., Hankova 6, Plzeň 301 00

Humanitární sbírku na pomoc Ukrajině, do 
které se mohou zapojit zaměstnanci i veřej-
nost, vyhlásila plzeňská fakultní nemocnice. 
Zasloužila se o ni ošetřovatelka Iryna, která 
v nemocnici pracuje už patnáct let a má na 
Ukrajině část rodiny. Pochází z  Truskavce, 
rekreačního střediska v  podhůří Karpat na 
západní Ukrajině, a pomáhá od začátku kon-
fliktu své zemi, jak může. 

„Šla jsem za panem ředitelem naší ne-
mocnice a poprosila ho o pomoc. A sbírka 
je už vypsaná. Budeme rádi například za 
teplé oblečení a také karimatky, deky nebo 
svítilny,“ říká zdravotnice, která v České re-
publice v současnosti studuje, aby se mohla 
stát sestrou. Na fakultní nemocnici nedá do-
pustit. „Jsem moc ráda, že tady mohu pra-
covat,“ zdůrazňuje.

A právě vzhledem ke svému zdravotnické-
mu zaměření pomáhá spolu s ostatními kraja-
ny a Čechy především ukrajinským vojákům 
a  vojenským nemocnicím. „V  jedné z  nich 
pracuje jako lékařka moje neteř a  oslovila 
mě, že by potřebovali pomoci hlavně s do-
dávkami léků, obvazového materiálu a  taky 
s  technikou. Nemají toho pro raněné moc, 
a to v nemocnici neodepřou pomoc ani zra-
něným Rusům. Pomáhají všem. A  tak jsme 

ošetřovatelka organizuje pomoc
hlavně pro raněné vojáky

začali nakupovat analgetika, obvazový a dal-
ší materiál. Také jsme koupili drony, vysílačky 
nebo elektroniku. Kupujeme karimatky nebo 
trvanlivé potraviny. Skládáme se na to mezi 
sebou, ale pomáhají i Češi. Moc si cením lidí, 
kteří dávají od srdce. Jsem vděčná za každý 

obnos, každou potřebnou věc,“ uvádí ošetřo-
vatelka. Dodává, že všechno vozí na Ukrajinu 
do Lvova zdarma dopravní společnost SVD-
Trans z Prahy, kterou vlastní Ukrajinec. A tam 
už čekají volontéři, kteří si zásilky převezmou 
a dopraví na potřebná místa.

válka zuří daleko, ale měli bychom být připraveni i my v české republice. Na Ukrajině před několika týdny 
nepředpokládali takové běsnění, proto zapřemýšlejme i my sami, zda známe základní poučky v případě evakuace.  
tyto řádky nejsou psané z legrace…

Vedoucí Oddělení krizového managementu Ing. Miloslav Beneš aktivně pomáhá v rámci
sbírky pro Ukrajinu.


