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Nové CT už slouží pacientům



Vážení přátelé,
když jsem v minulém čísle psal o šoku z  toho, že ve 21. století, kousek 
od nás, zuří válka, nikdo z nás asi netušil, že ještě za několik měsíců po té 
bude tento válečný konflikt pokračovat. Celá naše FN se zapojila do pomo-
ci ukrajinským občanům, mnozí z nás podpořili sbírky konkrétní pomoci. 
Na UA POINTu přijímáme uprchlíky k ošetření, zapojili jsme do péče  velké 
množství kolegů, kteří ovládají ukrajinštinu (nebo „oprášili“ zbytky ruského 
jazyka). Bohužel, i s touto děsivou událostí musí jít náš život dál.

Před pár dny byla v naší zemi ukončena platnost pandemického zákona a KONEČNĚ jsme 
si mohli oddechnout. I když atmosféra ve společnosti působí, jakoby covid nebyl, buďme 
stále ve střehu a nezapomínejme na zvyklosti, které pandemickou dobu provázely. Respirá-
tory již nejsou v nemocnici povinné, návštěvy jsou, i když v omezeném režimu, povolené, ale 
stále máme hospitalizované covidové pacienty. Covid nás vyškolil a zjistili jsme, jaké máme 
nevídané možnosti. Co vše společně dokážeme. Drtivá většina personálu pracuje již na svých 
původních odděleních, všechny lůžkové stanice jsou v provozu a naši ekonomové počítají, 
jestli se covidové období ještě nějakým zásadním způsobem neodrazí v našem hospodaření. 
Všichni doufáme, že čísla budou dobrá a zase začneme normálně pracovat a žít.

Lochotínský areál v posledních týdnech obemkl stavební ruch a mnozí z Vás, včetně pa-
cientů, pociťují určitý nekomfort. Opravdu chápeme Vaše výhrady a děláme maximum, aby 
ty nejhlučnější části stavby Obláčku pro Hematoonkologické oddělení co nejdříve skončily.  
Dále je naplánována rozsáhlá rekonstrukce metabolické JIP 1. interní kliniky, rozšíření pro-
vozu Kardiologické JIP a díky stavebním úpravám dojde k potřebným změnám provozu  
neurologické ambulance. Pro zajímavost, provoz nemocnice doplní nová sušička prádla 
s řízenou teplotou a speciální myčka na černé nádobí v lochotínské kuchyni.

V borském areálu Vás na první pohled zaujme nová hradba, která nemocnici otevřela ve-
řejnosti a ukázala její krásné části, dokončujeme prostory pro provoz Paliativního oddělení 
a nezapomínáme ani na odlehlejší místa. Transfuzní oddělení prochází rozsáhlou proměnou 
a dárci vnímají pozitivní změny při každém kroku, včetně skvělé svačinové nabídky.

Na začátku všeho dobrého musí být myšlenka, pak slovo a následně i skutek. To jsou 
kroky, kterými se řídím a věřím, že je můžete  uplatnit i ve Vašich životech.

Přeji Vám krásnou dovolenou a těším se na další společné období v naší nemocnici.                                                                                   
Václav Šimánek, ředitel FN Plzeň 

Milí přátelé,
nové číslo našeho časo-
pisu přináší několik od-
borných témat. Prvním 
je vážné onemocnění 
endometrióza, postihu-
jící skoro deset procent 
žen, a doplněné o krás-

ný příběh mladé rodiny. Další prostor 
jsme věnovali známé nemoci - hyper-
tenzi, jejíž nástrahy si mnozí pacienti vů-
bec neuvědomují a často ji i podceňují. 
Zajímavý pohled na vzácná onemocnění 
přináší Ústav imunologie a alergologie 
a varující čísla popisují časté záchyty TBC 
v našem kraji. Z provozních témat jsme 
stránku věnovali našim třem skvělým lé-
kárnám, které nabízejí pestré spektrum 
svých služeb nejen široké veřejnosti, ale 
zajišťují léky pro celou naši nemocnici. 
Rubriku Psali jsme před 15 lety v tomto 
čísle naplňuje článek o Pobytové sociální 
péči, která má dodnes své platné místo 
mezi našimi odděleními a stále jsou zdej-
ší služby velmi vyhledávané. Život ve FN 
tradičně přináší dobré zprávy a  zajíma-
vou novinkou jsou připravované seminá-
ře, které zdravotníkům i široké veřejnosti 
představí aktuální odborná témata. Na-
padá Vás téma, o kterém byste se rádi 
dozvěděli více? Napiště nám….

Gabriela Levorová, mluvčí FN Plzeň
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Nové CT už slouží pacientům

Novým přístrojem CT, který je velmi šetrný 
k  pacientům, disponuje Klinika zobrazova-
cích metod. 

„Jedná se o  revoluční způsob registrace 
rentgenových paprsků digitálním detektorem 
na bázi polovodičů. Nový způsob zobrazení 

dovoluje zobrazit detaily v lidském těle od ve-
likosti 0,1 mm a současně snížit dávku záření 
pro vyšetření tkání. Podíleli jsme se na kli-
nickém testování prototypu detektoru a nyní 
provádíme klinické zkoušky nového přístroje. 
Spolupráce na vývoji probíhá intenzivně mezi 

naší klinikou a Siemens Healthineers od roku 
2020, kdy u nás byly provedeny vůbec první 
klinické zkoušky nové technologie u nemoc-
ných na základě povolení Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv,“ představuje zařízení přednos-
ta kliniky prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Zobrazení rakoviny plic pomocí photon-counting CT – 1. obr.: trojrozměrná rekonstrukce srdce, plic a vlastního nádoru; 2. obr.: rovinné
zobrazení nádoru v levé plíci; 3. obr.: barevná mapa s prokrvením tkání, kde je vidět uprostřed nádorové tkáně nedostatečné krevní zásobení
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Hospodaříme velmi dobře, říká ředitel

Nedávno jste dokončili a otevřeli nový pavilon 
Psychiatrické kliniky. Chystáte ještě nějaký po-
dobně velký projekt?
Další velkou investiční akcí bude nový dva-
náctipatrový Pavilon chirurgických oborů, 
který se bude stavět na parkovišti naproti 
Gynekologicko-porodnické klinice. Projek-
tová dokumentace je už zpracovaná a  její 
předání pro zadání stavby se předpokládá 
v květnu. Výraznou proměnou prochází le-
tos díky investicím nemocnice Transfuzní 
oddělení na Borech, kde se za 20,5 milionu 
korun modernizují vnitřní prostory, vybave-
ní pro dárce a zároveň i venkovní fasáda. 
V  programu REACT-EU, který financuje 
mimořádné evropské projekty pro stabili-
zaci zdravotního systému, jsme uspěli ve 
třech výzvách v celkové hodnotě 847 milio-
nů, z  toho výše dotace bude 685 milionů 
korun. Z  nich se zaplatí rozsáhlá rekon-
strukce JIP I. interní kliniky, nákup nového 
celotrupového Hybridního systému PET/
CT a obnova a modernizace vybavení on-
kologických pracovišť. Významné události 
se ale dějí napříč jednotlivými klinikami, ať 
už jde o nové metody léčby, či přístroje. 

Přestože doba nebyla kvůli covidu v nemocnici lehká a v současnosti situaci mírně komplikuje starost o ukrajinské 
uprchlíky, díky zdravé ekonomické situaci může management nejen investovat do zařízení a rekonstrukcí, 
ale také zvyšovat platy svým zaměstnancům. „Díky dlouhodobě vyrovnanému rozpočtu, dobrým výsledkům 
hospodaření a nulovým závazkům po splatnosti jsme jako nemocnice zvítězili v celostátním projektu 
Nemocnice ČR 2021 v kategorii Finanční zdraví fakultních nemocnic,“ říká ředitel Fakultní nemocnice Plzeň 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

ních mozkových příhodách. A nesmím zapo-
menout na nonstop ambulanci pro ukrajinské 
uprchlíky. Takzvaný UA POINT nabízí nepře-
tržitou zdravotní péči všem lidem z Ukrajiny, 
kteří projdou registračním procesem, a to ve 
stejné míře jako pojištěncům zdravotních po-
jišťoven v České republice. 

Začala už stavba takzvaného Obláčku nad Plzní  
od světoznámé architekty Evy Jiřičné?
Už ano. Vzniká jako dvoupodlažní nástavba 
nad Hemato-onkologickým oddělením. Stav-
bu financuje a  realizuje obecně prospěšná 
společnost Český národní registr dárců dře-
ně. Rozsáhlé a  náročné práce bohužel do-

provázejí zhoršené podmínky pro naše hospi-
talizované pacienty i zaměstnance. Všechny 
prosíme o  shovívavost, zadavatel přislíbil, 
že hlučné stavební práce by měly být v  létě 
u konce.

Nemocnici se daří. Odráží se to i  na platech za-
městnanců?
Rozhodně. Průměrný hrubý plat lékaře u nás 
v  roce 2019 činil 98 963 korun, v  loňském 
roce to bylo již 116 596 korun. U všeobec-
ných zdravotních sester byl nárůst ve stej-
ném meziročním srovnání o zhruba 16,5 tisíc 
korun, na konci roku 2021 průměrný plat do-
sáhl 68 466 korun. 

»  Další novinkou je otevření 
rehabilitační ambulance
zaměřené na vyšetření 
a léčbu spastické parézy

Jaké?
Na Oddělení léčebné rehabilitace probíhá od 
února klinická studie na využití virtuální rea-
lity u pacientů s bolestí a omezením funkce 
v  oblasti ramenního kloubu, na Anestezio-
logicko-resuscitačním oddělení vznikl nový 
konziliární tým paliativní péče, který pomáhá 
osobám se závažným onemocněním i jejich 
rodinám, a na Klinice zobrazovacích metod 
zásadně pomůže nový přístroj CT. Další no-
vinkou je otevření rehabilitační ambulance 
zaměřené na vyšetření a  léčbu spastické 
parézy, což je stav, který zahrnuje slabost, 
zkrácení měkkých tkání a svalovou hyperak-
tivitu. Nejčastěji se vyskytuje u stavů po cév-
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Máme nejvíc záchytů tuberkulózy

DOba léČby JE ŠEsT až DEVěT MěsíCů
V  Plzeňském kraji má nejvíc záchytů právě 
plzeňská fakultní nemocnice, v níž se léčba 
většinou zahajuje. Pak pacienti obvykle putují 
na doléčení do Léčebny TBC a respiračních 
nemocí v  Janově na Rokycansku, s  níž 
pneumologická klinika úzce spolupracuje.  
„Celková doba léčby se pohybuje od šesti do 
devíti měsíců, přičemž zpravidla dva měsíce 
stráví pacient v izolaci v nemocnici,“ upozor-
ňuje lékařka. Tuberkulóza je nemoc, která 
má jedny z nejpropracovanějších dohledů 
a dispenzarizací, podléhá povinnému hlášení 
z klinických pracovišť  a laboratoří.  Pozitivní 
člověk v podstatě nemá šanci z této evidence 
takzvaně utéci. 

Plzeňský kraj patří  v posledních letech ve výskytu nemocných s tuberkulózou, o níž se v současné době mluví 
hlavně v souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny, mezi nejpostiženější lokality České republiky. „Nejvíce nemocných 
je v Praze, pak následuje středočeský kraj a hned za ním Plzeňský. V roce 2021 evidujeme v Plzeňském kraji 
26 případů, což odpovídá 4,2 případy na 100 tisíc obyvatel (zatím předběžná čísla, hlášení TbC se v současné 
době sčítají, ale příliš se již měnit nebudou). Celkem se v celé republice diagnostikuje přibližně 1 případ 
tuberkulózy denně,“ říká lékařka Kliniky pneumologie a ftizeologie FN Plzeň MUDr. Václava Dubová.

ZVyŠUJE sE PROCENTO NEMOCNýCH CiZiNCů
Dodává, že podle statistik ÚZIS má výskyt 
nemoci v České republice od 2. světové vál-
ky až do roku 2021 stále klesající trend, ale 
zvyšuje se podíl nemocných cizinců. „Z  již 
zmíněných 365 záchytů TBC bylo 36,8 pro-
cent u  cizinců, v  Plzeňském kraji skoro až 
50 procent, především u Bulharů, Rumunů, 
Slováků a Ukrajinců. Jsou to lidé, kteří u nás 
delší dobu pracují, ze současných uprchlíků 
jsme od začátku konfliktu na Ukrajině neza-
znamenali zatím žádný záchyt TBC, ale to se 
asi změní,“ míní lékařka s tím, že na Ukrajině 
je podle evidence desetinásobně více ne-
mocných na 100 tisíc obyvatel než v České 
republice, tedy 45 na 100 tisíc obyvatel, ale 

odhaduje se, že číslo je ve skutečnosti ještě 
vyšší  - 73 na 100 tisíc obyvatel.

KažDá PáTá TUbERKUlóZa
Na UKRaJiNě JE V KOMbiNaCi s HiV 
Znepokojující je jistě i realita, že až 32 pro-
cent z těchto případů je rezistentních, tedy 
že na ně nezabírají běžně používané léky 
a šance na vyléčení tohoto typu TBC se tak 
výrazně snižuje. V České republice máme 
rezistenci u pouhých 2-4 procent případů,“ 
upozorňuje lékařka. Plicní lékaři se obávají 
i faktu, že každá pátá tuberkulóza na Ukra-
jině je v kombinaci s nákazou HIV. Kombi-
nace HIV a TBC totiž opět výrazně snižuje 
efekt léčby. 

OČKOVáNí NyNí PODsTUPUJí JEN RiZiKOVé DěTi
Uprchlíci při příchodu do České republiky 
podstupují rentgen plic, ale lékaři jej mohou 
udělat podle české legislativy jen do doby 
než je běženci  udělena dočasná ochrana, 
pak už se mu nemusejí podrobit. „Naši od-
borníci proto v současnosti jednají na vládě, 
aby se zákon změnil,“ připomíná lékařka. 
Podle ní se v souvislosti s uprchlickou vlnou 
zvedl i zájem o očkování TBC. V České re-
publice se od listopadu 2010 děti přestaly 
plošně očkovat. Očkování podstupují jen 
děti, které mají například TBC v rodině a mají 
zvýšené riziko nemoc dostat. „V tom přípa-
dě je očkování plně hrazeno ze zdravotního 
pojištění. Mohou je samozřejmě podstoupit 
i  nerizikové děti, ovšem na žádost rodičů, 
a  pak není hrazeno z  pojištění a  musí se 
zaplatit,“ zdůrazňuje lékařka. Seznam míst, 
kde se lze proti TBC očkovat je na webu 
České pneumologické a  ftizeologické spo-
lečnosti.

RiZiKO NáKaZy JE U MalýCH DěTí NíZKé
Pneumologové se shodují, že by bylo dobré 
proočkovat i ukrajinské děti, ale jen do jed-
noho roku. „Očkoval lze sice kdykoliv, ale 
význam má hlavně do 1 roku dítěte. Navíc 
je prokázáno, že čím je dítě s  tuberkulózou 
menší, tím je nižší je šance, že někoho nakazí. 
Nevykašlává totiž hleny a nešíří tak do okolí 
bacily. Rodiče tak nemusejí mít obavy, že by 
se děti nakazily ve školkách, to by tam muse-
la být s tuberkulózou paní učitelka,“ vysvět-
luje lékařka. Plíce s rozsáhlým postižením TBC (archiv Kliniky zobrazovacích metod)
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Moderní lékárny nabízejí 
také speciální léčiva

„Lékárny jsou součástí obchodně léká-
renského odboru, do kterého patří rovněž 
Oddělení klinické farmacie a Oddělení pro 
nákup léčivých přípravků. Všechna tato 
pracoviště disponují 110 zaměstnanci, kte-
ří navzájem spolupracují v zájmu poskyto-
vání plynulého servisu klinikám a  odděle-
ním FN, odborného poradenství kolegům 
zdravotníkům i jednotlivým klientům a eko-
nomického přínosu nemocnici,“ vysvětluje 
vedoucí obchodně lékárenského odboru 
Mgr. Alena Dvořáková.

DRUHů JsOU TisíCE
Obě ústavní lékárny zajišťují dodávky tisíců 
druhů léčiv, infúzních roztoků, dezinfekce, 
diagnostik, vakcín, přípravků pro klinická 
hodnocení léčiv a některých zdravotnických 
prostředků od mnoha desítek dodavatelů. 
Nezbytné léčivé přípravky, které jsou nedo-
stupné na českém trhu, zabezpečují lékárny 
formou mimořádného dovozu ze zahraničí.

sPECiálNí PRaCOViŠTě
Dvě specializovaná pracoviště Ústavní lé-
kárny Lochotín dodávají do obou areálů 
tzv. zvlášť náročné lékové formy, a to pří-
pravky pro parenterální výživu a přípravky 
s obsahem cytotoxických látek, které jsou 
připravovány v čistých prostorech vybave-
ných moderními technologiemi. Součástí 
lochotínské lékárny je samostatná prodej-
na zdravotnických potřeb.

„V  čistém prostoru Ústavní lékárny Bory 
jsou pro potřebu zdravotnických pracovišť 
i pro výdej pacientům připravovány zejména 
injekční a oční léčivé přípravky, včetně oč-
ních kapek z autologního (vlastního – pozn. 
red.) séra pacientů,“ říká vedoucí Alena 
Dvořáková. Léčiva jsou podle ní v  menší 
míře dodávána také několika externím zdra-
votnickým zařízením. „Od počátku pande-
mie covidu jsou lékárny zdrojem léčivých 
přípravků specifických pro léčbu a preven-
ci této nemoci nejen pro pacienty FN, ale 
v rámci koordinovaného výdeje též pro pa-
cienty jiných poskytovatelů zdravotní péče 
v Plzeňském kraji,“ zdůrazňuje.

běžNé labORaTOřE
V běžných laboratořích všech lékáren při-
pravují farmaceuti a farmaceutičtí asistenti 
relativně velký objem přípravků podle indi-
viduálních rozpisů lékařů s  využitím stan-
dardních i  méně obvyklých technologic-
kých metod. V  obou ústavních lékárnách 
si pacienti vyzvedávají také léky indikova-
né lékaři ve specializovaných centrech ne-
mocnice a  léčebné konopí v  několika re-
cepturních variantách. „Rozšiřující se škála 
nákladných léčivých přípravků a přípravků 
připravovaných sofistikovanými metodami, 
určených pro terapii závažných a vzácných 
chorob, klade stále vyšší nároky na vyba-
vení lékáren, řízení skladového hospodář-
ství a  na zvládnutí souvisejících nestan-

dardních organizačních i administrativních 
postupů. V posledních letech lékárny bo-
hužel zaznamenávají také významný nárůst 
výpadků různých druhů základních léčiv, 
jejichž nedostupnost je z  hlediska potřeb 
pacientů kritická. Personál lékáren musí 
být proto vysoce flexibilní, rychle si osvojo-
vat nové znalosti a dovednosti a průběžně 
udržovat a zvyšovat svoji odbornou kvalifi-
kaci,“ upozorňuje Alena Dvořáková.

saMOsTaTNé ODDělENí 
KliNiCKýCH FaRMaCEUTů 
Donedávna byla v  rámci lékáren posky-
tována zdravotnickým oddělením a  klini-
kám rovněž klinickofarmaceutická péče 
zahrnující konzultace k individuální terapii 
jednotlivých pacientů, přednáškovou čin-
nost, zavádění obecných postupů kontroly 
hladin léčiv, přípravu podpůrných materi-
álů pro manipulaci s  léčivy pro zdravot-
nický personál a  podobně. „Tato vysoce 
odborná činnost se díky příznivé odezvě 
ze strany klinik ve FN úspěšně rozvíjí, což 
vyústilo ve zřízení samostatného oddělení 
klinických farmaceutů v  dubnu letošního 
roku,“ uvádí Alena Dvořáková s tím, že pro 
široký sortiment léčiv a  farmaceutických 
surovin, dostupnost specifických lékových 
forem a vysokou odbornou erudici perso-
nálu je úloha lékáren FN v tomto segmentu 
zdravotní péče v Plzeňském kraji nezastu-
pitelná. 

Fakultní nemocnice provozuje ve svých areálech tři lékárny. Dvě ústavní lékárny, jedna na borech a jedna 
na lochotíně, zabezpečují mimo jiné zásobování lůžkových stanic i ambulancí FN. lékárna Na schodech 
v borském areálu slouží pro výdej a prodej léků a doplňkového sortimentu veřejnosti.
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Endometrióza je stále záhadná nemoc

Jak nemoc vzniká?
Toto onemocnění 
popsal jako první 
v  roce 1860 nej-
slavnější český 
patolog, profe-
sor MUDr. Karel 

Rokitanský. Základním principem je, že tkáň 
podobná endometriu (sliznice dutiny děložní) 
se nachází mimo samotnou dutinu dělohy. 
Nejčastěji na pobřišnici, vaječnících, dále na 
močovém měchýři nebo střevě, méně čas-
těji pak může být postižen kterýkoliv orgán 
s výjimkou srdce a sleziny. Samotný problém 
spočívá v tom, že tkáň endometriózy reagu-
je na hormonální změny stejně jako samotné 
endometrium v děloze v průběhu menstruač-
ního cyklu. Touto cyklickou traumatizací tká-
ně každý měsíc dochází k rozvoji chronické-
ho zánětu, procesu jizvení, destrukci zdravé 
tkáně a vzniku srůstů.

V čem tkví její záhadnost?
Ačkoliv od doby jejího prvního popisu uply-
nulo více než 160 let, přesný mechanismus 
vzniku tohoto onemocnění není stále zcela 
jasný. Nevíme přesně, jak se tkáň endo-
metriózy na vzdálený orgán dostane a proč 
zrovna u  některých pacientek dochází ke 
změnám, které jsem popsal. V současnos-
ti je pohled na endometriózu takový, že se 
jedná o multifaktoriální onemocnění, na kte-
rém se podílí mimo jiné genetika, imunita, 
hormonální stav pacientky a faktory zevního 
prostředí.

Je to hodně nebezpečná nemoc?
Pozitivní je, že se nejedná o zhoubné one-
mocnění, velmi však snižuje kvalitu života 
ženy. Projevuje se hlavně bolestmi, které 
jsou zvýrazněny při menstruaci a  přibližně 
50 % žen s touto diagnózou nemůže přiro-
zeně otěhotnět. V případě, že endometrióza 
prorůstá do močového ústrojí nebo střeva, 
může způsobit trvalé poškození těchto orgá-
nů vyžadující následné náročné chirurgické 
ošetření.

Je pro nějaký okruh žen typická, a kolik procent 
jí trpí?
Studie stále uvádějí, že postihuje přibližně  
10 procent žen v reprodukčním věku. Z běž-
né praxe však vidíme, že pacientek zcela jistě 
přibývá. Dovolím si osobní hrubý odhad, že 

březen je celosvětově vyhlášen měsícem endometriózy. Jedná se o vážné onemocnění 
postihující deset procent žen v produktivním věku, přibližně tedy od 15 let do menopauzy. 
O tom, co je jeho příčinou, jak se léčí a dalších věcech, hovořil lékař Gynekologicko-
-porodnické kliniky FN Plzeň MUDr. lukáš Prajka.

se může jednat až o  20 procent. Typickou 
pacientkou bývá mladá žena, která byla zcela 
bez potíží a před nějakou dobou vysadila anti-
koncepci. Nebo se naopak jedná o pacientku, 
která má dlouhodobé bolesti, antikoncepci 
neužívá a běžnými vyšetřeními se nedaří zjistit 
příčinu obtíží.  Docházejí k nám ale i výrazně 
symptomatické pacientky s pokročilým nále-
zem endometriózy po 40. roce života, které již 
mají splněné své reprodukční plány.

Jak se endometrióza léčí?
Léčba endometriózy je běh na dlouhou trať. 
Základem je stanovení diagnózy a  určení 
rozsahu onemocnění. Pro to je důležitý popis 
obtíží pacientkou, provedení expertního so-
nografického vyšetření, které dokáže přesně 
určit, kam sahá, kde prorůstá a  podobně. 
V  případě vážnějších nálezů potřebujeme 
doplnit další zobrazovací vyšetření, pacient-
ka putuje na magnetickou rezonanci a  tam 
pracuje skutečné eso, MUDr. Ing. Radek 
Tupý, Ph.D., který umí z „magnetu“ popsat 
endometriózu snad nejlépe v České republi-
ce. Máme velké štěstí, že ho tady máme. Po 
vyhodnocení všech nálezů, včetně informa-
ce, zda pacientka ještě plánuje děti, ušijeme 
každé pacientce léčbu takzvaně na míru.

To znamená?
Některá pacientka profituje “pouze” z kon-
zervativní léčby farmaky, jejich cílem je 
zamezení pravidelné menstruace. Jiná pa-
cientka je primárně indikována k  chirurgic-
kému výkonu s následnou hormonální terapií 
a jiná pacientka může být primárně odeslána 
do centra asistované reprodukce k  řešení 

neplodnosti. Vždy záleží na mnoha fakto-
rech. Pacientky s rozsáhlými nálezy jsou ře-
šeny v multidisciplinárním týmu ve spoluprá-
ci s urology, chirurgy a dalšími kolegy. To je 
jedna z obrovských výhod naší nemocnice.

a jaké jsou další?
Ve fakultní nemocnici máme takové přístroje 
a možnosti, které jinde moc nejsou. Napří-
klad moderní přístroj PlasmaJet, díky němuž 
můžeme šetrně ošetřit jen zasaženou část 
vaječníku a  ponechat co nejvíce zdravého, 
abychom zachovali ženě možnost mít děti. 
Špičkovou možností jsou v dnešní době i ro-
botické operace, které jsou vhodné například 
pro těžké operační výkony, kdy endometrió-
za hluboce prorůstá do močových cest nebo 
střeva.

Kolik žen už robotickou operaci podstoupilo?
Zatím jednotky pacientek. V  nejbližší době 
máme naplánováno 5 až 6 pacientek, které 
budou operovány pomocí pokročilé robotic-
ké techniky.

Existuje před tímto onemocněním nějaká preven-
ce? 
Bohužel, endometriózu se často nepodaří 
diagnostikovat ani na pravidelné gynekolo-
gické prohlídce. Pokud má ale gynekolog 
podezření na endometriózu nebo zachytí-li 
počínající onemocnění, měl by svou klientku 
poslat k nám do endokrinologické ambulan-
ce. Působí při klinice a každé ženy, pokud 
je to potřeba, se tam rádi ujmeme. Otázkou 
zůstává preventivní účinek hormonální anti-
koncepce, osobně si myslím, že význam má.

Robotický výkon s ložiskem endometriózy
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Dvojčata se narodila 
po operaci endometriózy 
O ENDOMETRióZE PaNí EVa VůbEC NEVěDěla
„Vůbec jsem netušila, že taková nemoc exis-
tuje. Často mě při mých ženských měsíčních 
záležitostech bolelo v  podbřišku, ale nějak 
jsem se nad tím nezamýšlela. Prostě jsem si 
říkala, že to k tomu patří. Občas jsem si vza-
la i lék na bolest,“ říká mladá žena, která se 
však jednou v práci složila bolestí. „Nemohla 
jsem se skoro zvednout. Přišlo to jako blesk 
z čistého nebe, takže jsem hned zamířila do 
nemocnice na Gynekologicko-porodnickou 
kliniku plzeňské fakultní nemocnice, kde 
vzápětí zjistili, že mám endometriózu,“ po-
pisuje.

DO JiNéHO sTaVU PřiŠla bRZy PO OPERaCi
Zákeřná nemoc, kterou jí diagnostikova-
li, dokáže ženy hodně potrápit a  závažným 
důsledkem tohoto onemocnění může být 
neplodnost. „Když mi došlo, že možná ne-
budu moci otěhotnět a mít děti, velmi jsem 
se trápila. Naštěstí se mě ujal pan doktor Jan 
Humplík, který se na endometriózu specia-
lizuje a  s nímž jsme probírali všechny moje 
možnosti,“ vzpomíná Eva Berková s tím, že 
těhotenství přišlo v  pravou chvíli. „Nějakou 
dobu už jsme totiž s partnerem po miminku 
toužili. Na doporučení pana doktora jsem 
tedy podstoupila operaci a brzy na to umě-
lé oplodnění IVF, jelikož šance na přirozené 
otěhotnění nebyly nijak velké. Endometrióza 
je bohužel nevyléčitelná nemoc a po opera-
ci bez následné gravidity by se pravděpo-
dobně opět rychle rozrostla. Naštěstí jsem 
otěhotněla hned napoprvé, dokonce jsem 
asi v 7. týdnu těhotenství zjistila, že čekáme 
dvojčátka. Za devět měsíců se nám na stej-
né klinice, kde mě operovali, narodili Samuel 
a Dominik,“ usmívá se Eva Berková, která si 
Gynekologicko-porodnickou kliniku plzeňské 
fakultní nemocnice moc pochvaluje. Stejně 
tak velmi děkuje i Neonatologickému odděle-
ní téže nemocnice, kde byla po předčasném 
porodu hospitalizována již se svými syny.

ROZHODOVáNí NEbylO NiJaK JEDNODUCHé
Ještě před operací a  otěhotněním měla 
velké dilema, jak se léčit a zda vůbec bude 
moci mít děti. Rozjela se poradit, jak má 
v případě endometriózy postupovat, i za od-
borníky do Prahy. „Tam mi doporučovali 
nejprve radikální operaci, která by zvýšila 

Z ročních dvojčat samuela a Dominika má v současnosti jen samou radost jejich maminka Mgr. Eva berková, 
která trpí endometriózou a před otěhotněním musela podstoupit operaci. 

šanci na přirozené otěhotnění, rekonvales-
cence po operaci by však trvala delší dobu 
a termín jsem dostala až za třičtvrtě roku od 
konzultace. Nakonec jsem se tedy rozhod-
la pro zákrok menšího rozsahu a s dřívějším 
termínem na klinice v Plzni a jsem za to moc 
ráda,“ uvádí. Dodává, že rozhodování pro ni 
nebylo nijak jednoduché, neboť rady odbor-
níků se dost zásadně lišily. 

POMáHala i MaMiNKa
„O endometrióze se toho pořád ještě příliš 
mnoho neví. A na její léčení se názory růz-

ní. Zjišťovat věci okolo této nemoci a najít 
řešení mi pomáhali nejen odborníci, ale 
i mí nejbližší,“ tvrdí. Velkou oporou je ma-
minka Mgr. Bc. Věra Berková, která pracuje 
jako vrchní sestra na Neurochirurgické klini-
ce plzeňské fakultní nemocnice. „Probíraly 
jsme spolu různé varianty léčení,“ připomí-
ná maminka Samuela a Dominika, která po 
jejich porodu nemá zatím žádné problémy 
a ani bolesti v podbřišku. „Dosud kluky ko-
jím a myslím si, že i tohle má na můj cyklus 
a stav vnitřních orgánů pozitivní vliv,“ uzavírá 
sympatická maminka dvojčat.
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Není otok jako otok

Připomíná, že na 
16. května připa-
dá Mezinárodní 

den hereditárního angioedému, který má vést 
ke zvýšení povědomí veřejnosti i zdravotnic-
ké komunity o tomto onemocnění. „Příčinou 
HAE je mutace v genu pro C1 inhibitor, ale 
recentně byla identifikována celá řada mutací 
v dalších genech, které mohou vést ke stej-
nému klinickému obrazu. Typickým projevem 
nemoci jsou opakující se otoky postihující 
různé části těla, které mohou být mylně za-
měňovány za alergii. Proto dle statistik lidé 
s  touto nemocí čekají v  průměru i  řadu let 
na stanovení správné diagnózy a  zajištění 
odpovídající léčby. Na rozdíl od otoků aler-
gického původu jsou však tyto edémy bledé, 
nesvědivé, rozvíjejí se během několika hodin 
a zpravidla trvají tři až pět dní. Navíc nerea-
gují na standardní protialergickou medikaci 
antihistaminiky a kortikoidy. Dalším typickým 
znakem HAE je rodinný výskyt s postižením 
více rodinných příslušníků,“ popisuje lékařka. 
V závislosti na lokalizaci otoku se do kontak-
tu s  pacientem může dostat lékař jakékoli 
odbornosti, tedy nejenom alergo-imunolog 
a  dermatolog. Problematika se úzce dotý-
ká stomatologů a  otorinolaryngologů, kteří 
mohou řešit život ohrožující stavy, jako jsou 
otoky laryngu či výrazné otoky v dutině ústní, 
ke kterým může dojít po invazivním stoma-
tologickém výkonu, ale i bez zjevné příčiny. 
Další možnou klinickou manifestací jsou ne-
vysvětlitelné často opakující se bolesti břicha, 
které jsou způsobené edémem střevní slizni-
ce a které pacienta primárně přivedou k chi-
rurgovi či gastroenterologovi. 

NEMOCNí POTřEbUJí CílENOU TERaPii
Pacienty s  podezřením na HAE je potřeba 
odeslat k  vyšetření na Ústav imunologie 
a alergologie (ÚIA), který zajištuje kompletní 
diagnostickou i léčebnou péči o tyto nemoc-
né. „Naše pracoviště patří mezi čtyři imuno-
logická centra (ve FN v  Plzni, Brně, Praze 
a Hradci Králové), do kterých je soustředě-
na péče o pacienty s HAE v České repub-
lice. Nemocné trpící tímto onemocněním 

vybavujeme cílenou terapií potřebnou ke 
zvládnutí akutních atak otoků. Kromě toho 
jim poskytujeme i profylaktické podání kon-
centrátu C1 inhibitoru před plánovanými in-
vazivními zákroky (např. chirurgický zákrok, 
extrakce zubu), které by bez profylaxe moh-
ly být spouštěčem rozvoje otoku. Pro velmi 
symptomatické pacienty, s vysokou četnos-
tí atak otoků, máme nově k dispozici i vel-
mi účinnou specifickou léčbu určenou pro 
dlouhodobou profylaxi,“ upozorňuje profe-
sor MUDr. Petr Panzner, CSc., přednosta 
Ústavu imunologie a alergologie FN v Plzni. 

VyHlíDKy PaCiENTů JsOU slibNé
V rozšíření povědomí o HAE, ale i v podpo-
ře pacientů v jejich spokojeném životě po-
máhá také pacientská organizace HAE pro 
děti a dospělé (https://haejunior.cz/, www.
hae-imuno.cz). „Je nutno konstatovat, že 
diagnostické i  terapeutické možnosti HAE 
jsou v  České republice na velmi vysoké 
úrovni. Díky tomu, navíc i s ohledem na stá-
le se rozvíjející nové možnosti dlouhodobé 
preventivní léčby jsou vyhlídky našich pa-
cientů velmi slibné,“ uzavírá MUDr. Martina 
Vachová, Ph.D. 

Ústav imunologie a alergologie je společnou institucí lékařské fakulty UK a FN Plzeň. Pečuje 
zejména o pacienty s chorobami, jako jsou alergická rýma a průduškové astma, vyvolané alergií 
na sezónní či celoroční inhalační alergeny. Zajišťuje péči také o nemocné s projevy potravinové, 
lékové či hmyzí alergie. Další skupinou pacientů jsou lidé s poruchami imunity, mezi které 
patří zejména těžké vrozené poruchy tvorby protilátek. Další závažná onemocnění jsou 
například hereditární angioedém (HaE), který způsobuje otoky postihující různé části těla. 
„HaE je vzácná geneticky podmíněná choroba. Celkem máme v péči 28 pacientů, dospělých 
i dětí,“ říká lékařka Ústavu imunologie a alergologie MUDr. Martina Vachová, Ph.D.

Laboratorní úsek Ústavu imunologie a alergologie (na snímku úseková zdravotní laborantka 
Monika Havlíčková)
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Novou čekárnu na stomatologické 
klinice si pacienti pochvalují

„Myslím, že jsme připravili velmi atraktivní 
a moderní projekt, který si pacienti velice 
pochvalují. Navrhla jej s názvem Čekárna 
na Stomatologické klinice naše dentální 
hygienistka Mgr. Lenka Malíková, DiS.,“ 
říká vrchní sestra kliniky Bc. Gabriela Sý-
korová. „Byla to taková týmová práce, hygi-
enistka měla nápad, já know-how a vedení 
nemocnice prostředky,“ doplňuje vrchní 
sestra.

HyGiENiCKý KOUTEK 
JE PřiZPůsObENý MalýM i VElKýM
Pacienti tak získali příjemné, intimní a jedno-
duše přístupné prostředí, ve kterém si mohou 
malí i velcí klienti před dentální hygienou nebo 
i  jiným ošetřením v klidu vyčistit zuby a při-
pravit se na vyšetření. „Hygienické hledisko 
bylo při projektu klíčové. Záměrem bylo, aby 
měli dospělí i děti hygienický koutek přizpů-
sobený jim na míru a nemuseli si čistit zuby 
na veřejném WC. Je součástí čekárny, která 
je v odpočinkovém a hravém duchu, a by měl 
pomoci hlavně malým pacientům odbourat  
obavy z ošetření,“ popisuje Gabriela Sýkoro-
vá. Dodává, že zároveň nezapomněli ani na 
edukační součást, v níž se klienti zábavnou 
formou naučí, jak si správně čistit zuby a zís-
kají řadu dalších informací pro správnou péči 

První místo v celonemocniční soutěži FN 
Plzeň má talent získal v roce 2018 projekt 
nazvaný Čekárna na Stomatologické kli-
nice. „Klientů přibývá a chtěla jsem zku-
sit získat finance na zvelebení prostředí 
pro naše klienty,“ říká vítězka, dentální 
hygienistka Mgr. Lenka Malíková, DiS. 
Projekt „Čekárna na Stomatologické kli-
nice“ získal přesně 172 hlasů. Na pomy-
slném druhém místě se 143 hlasy skončil 
projekt nazvaný Lochotínské Times Sto-
nehenge a  třetí byl se 70 hlasy projekt 
Stojany na kola před ORAK. „Děkujeme 
všem zaměstnancům, kteří přispěli svým 
nápadem k tomu, aby naše nemocnice 
byla hezčí, přívětivější a  zároveň chtěli 
napomoci k  tomu, aby se zrealizova-
la myšlenka potřebná pro naše klienty 
či zaměstnance,“ řekl po vyhodnocení 
soutěže ředitel FN Plzeň MUDr. Václav 
Šimánek, Ph.D. 

FN PlZEň Má TalENT

o dutinu ústní. V čekárně jsou mimo jiné kula-
té stolky nebo polstrovaná křesílka.

slUžby POsKyTUJí KliENTůM 
Z CElýCH ZáPaDNíCH ČECH
„Sice to trošku trvalo, protože nám situaci 
zkomplikovala pandemie covidu, ale v sou-
časnosti je hotovo a je to velmi podařený pro-
jekt, který slouží více ambulancím. Navázala 
jsem na něj v  rámci pravidelného malování 
naší kliniky a  prostory jsem nechala vyma-
lovat hráškovou a béžovou barvou, takže je 
klinika v  jednom duchu. A  takzvaně se po-
vznesla nejen vybavením, ale i  prostředím, 
které je pro pacienty také velmi důležité. 
Naši klienti jsou z prostředí doslova nadše-
ní a pochvalují si i to, že mají možnost získat 
potřebné informace. A často to jsou naši letití 
pacienti, takže mají možnost srovnání,“ zdů-
razňuje Gabriela Sýkorová. Klienti se na klini-
ku sjíždějí i z hodně vzdálených míst, posky-
tujeme totiž specializovanou péči pacientům 
nejen z Plzeňského kraje.

KliNiKa Má řaDU DalŠíCH PláNů
Podle vrchní sestry Stomatologické kliniky je 
ale stále co vylepšovat. „Máme řadu plánů, 
co zlepšit tak, aby se u nás cítili pacienti ještě 
příjemněji. První by mohla na řadu přijít če-

kárna související s onkologickou poradnou,“ 
přibližuje jeden z plánů Gabriela Sýkorová.

V příjemných barvách, hráškové a béžové, jsou v současnosti všechny prostory stomatologické kliniky Fakultní 
nemocnice Plzeň a u ambulancí dentální hygieny pro dospělé i děti je zbrusu nová čekárna, která vznikla díky soutěži 
nazvané FN Plzeň má talent. 
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V porodnici přichází  
na svět i ukrajinské děti
Nonstop ambulance pro ukrajinské uprch-
líky začala ve FN Plzeň na Lochotíně fun-
govat 17. března. Takzvaný UA POINT na-
bízí nepřetržitou zdravotní péči všem lidem 
z Ukrajiny, kteří projdou registračním pro-
cesem, a  to ve stejné míře jako pojištěn-
cům zdravotních pojišťoven v ČR. Otevření 
této ambulance vzešlo z pokynu minister-
stva zdravotnictví. 

MiGRaNTi PřiCHáZEJí HlaVNě 
s REsPiRaČNíMi NEMOCEMi
„Když jsme UA POINT v březnu otevřeli, tak 
do něj přicházelo kolem 45 klientů denně, 
dnes je to okolo 15 lidí. Migranti přicházejí 
hlavně s  respiračními infekty, dehydrata-
cí a  jedná se také o  ty, kteří jsou rozléčení 
a chtějí pokračovat v léčbě. Tyto lidi pak od-
kazujeme na jednotlivé odborné ambulance,“ 

popisuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Ši-
mánek, Ph.D. Ukrajinské rodičky už na svět 
v Plzni přivedly dvě děti. V péči lékařů je také 
jeden hematoonkologický dětský pacient, 
který už se léčil doma na Ukrajině. 

ZáCHyT HiV PaCiENTů JE NyNí VyŠŠí
V nemocnici evidují větší záchyt HIV pozitiv-
ních pacientů. „Zatím to zvládáme při běž-
ném provozu,“ říká ředitel. Před příchodem 
uprchlíků byl záchyt HIV pozitivních pacientů 
kolem tří případů týdně, teď jsou to až dva 
denně. „Jedná se o nové pacienty, kteří jsou 
nějakým způsobem rozléčeni, odborníci In-
fekční kliniky nasazují každému léčbu dle 
jeho zdravotního stavu,“ podotýká ředitel. 
Nemocnici starost o uprchlíky nečiní žádné 
problémy. „Čekatelů na operace z  řad pří-
chozích Ukrajinců nemáme mnoho. Jsou to 
spíše ojedinělé případy. Ani dlouhodobě sle-
dovaných ukrajinských pacientů moc není,“ 
zdůrazňuje ředitel Václav Šimánek, který 
doplňuje, že FN Plzeň zaměstnává zhruba 
26 Ukrajinců. Z řad uprchlíků zatím nikdo ve 
FN Plzeň nepracuje. Případní zájemci se ob-
racejí na personální oddělení.

UA POINT se nachází v areálu Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín, alej Svobody 80, 
Plzeň, vchod C, ordinační doba je 24 hodin denně. Poloha této ambulance zajišťuje ná-
vaznost na pracoviště urgentního příjmu. Pro potřeby ukrajinských občanů nemocnice 
zřídila i telefonní linku UA POINT 377 103 070. „Pacient ukrajinské národnosti přichází do 
přijímací kanceláře, vchod C, fakultní nemocnice na Lochotíně, tam dojde k registraci, 
a obdrží dotazník a informační materiály v rodném jazyce. Po zaregistrování je vyšetřen 
ve zmíněném UA POINTu, kde je 24 hodin k dispozici ukrajinsky hovořící zdravotník. Zá-
kladní ošetření a případně i další odborná zdravotní péče je poskytnuta na tomto místě 
dětským i dospělým pacientům, ženy s gynekologickými problémy jsou po registraci 
směrovány přímo do ambulanci Gynekologicko-porodnické kliniky,“ popsala celý pro-
ces mluvčí fakultní nemocnice Mgr. Gabriela Levorová.

Ua POiNT
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Oddělení klinické dietologie 
otevřelo další ambulanci  
pro dětské pacienty
S nárůstem dětských pacientů v ambulantní 
péči se dlouhodobě potýká Oddělení klinic-
ké dietologie. „Problém vzrůstajícího počtu 
dětí s  potřebou nutriční péče ještě zesílil 
s pandemií covid-19. Během tohoto období 
došlo k  velkému poklesu pohybové aktivity 
u dětí, často k narušení zaběhlých stereoty-
pů a v mnoha případech k zavedení naprosto 
nevhodných stravovacích návyků. Proto od 
ledna letošního roku došlo k navýšení kapa-
city ambulantní péče o další ambulanci pro 
dětské pacienty,“ říká nutriční terapeutka 
Hana Šedinová. DiS. Nejen obezita je častý 
problém, přibývá také mnoho dětských paci-
entů, kteří vyžadují okamžitou péči nutričních 
terapeutů. Jedná se o děti s celiakií, idiopatic-
kými střevními záněty, diabetiky, děti s aler-
giemi nebo s poruchou příjmu potravy. „Prá-

vě pandemie nám zvýšila počet dětí, hlavně 
děvčat, s poruchou příjmu potravy. V těchto 
případech je nutná nejen rychlá intervence 
psychologická a psychiatrická, ale také včas-
né sledování u  nutričního terapeuta,“ uvádí 
s tím, že pro všechny problémy spojené s vý-
živou, ať už akutní, či chronické, je možné vy-
užívat nyní dvě ambulance určené pro dětské 
pacienty. „Pro děti s akutními problémy jsme 
v současné době schopni zajistit konzultaci 
do týdne od objednání,“ uzavírá.

ambulance pro děti:
- vchod F, 6. patro, 377 104 681
- vchod b, 3. patro, 377 104 499

i na velikonoční 
menu dohlédla 
nutriční terapeutka
Velikonoční besídku si letos 14. dub-
na užili klienti Pobytové sociální péče. 
Nutriční terapeutka Eva Mečlová, DiS. 
ji uspořádala společně s  vedoucí sest-
rou Pobytové sociální péče Mgr. Janou 
Kašpárkovou. Pro seniory bylo připra-
veno drobné pohoštění a dostali veliko-
noční balíček. Všichni během besedy za-
vzpomínali na velikonoční zvyky, tradice, 
ale i  přípravu velikonočních dobrot pro 
své blízké. Geriatričtí pacienti mají i nově 
upravený jídelníček. Kromě toho, že je  
dieta bohatá na potřebné bílkoviny a ovo-
ce, byla v  souladu s  moderními trendy 
ještě vylepšena o pestřejší svačiny, jako 
je šlehaný tvarohový krém s ovocem,  
jablečný dezert s pudinkem a piškoty 
nebo pyré z čerstvého ovoce. Optimální 
se pak ukázal výběr geriatrické diety.

Dietologie využívá alternativní a nové směry

Jaké diety nově vy-
užíváte?
Například FOD-

MAPs, tedy dietu se sníženými složkami 
potravin, které obsahují fermentované sa-
charidy. Potraviny s vyšším obsahem těch-
to složek, jako například výrobky z pšeni-
ce, luštěnin nebo některého druhu ovoce, 
přecházejí nestrávené do tlustého střeva  
a tam způsobují kvašení, které může zapří-
činí průjmy, křeče a nadýmání. Je vhodná 
pro pacienty se syndromem dráždivého 
tračníku, může být doporučena i pacien-
tům trpícím Crohnovou chorobou nebo ji-
ným nespecifickým střevním zánětem. Dal-
ší možnou alternativou je CDED dieta, která 
se používá u Crohnovy choroby. Skládá se 
ze dvou šestitýdenních fází. Obě fáze jsou 
doplněny o polymerní enterální výživu, kte-
rá se postupně snižuje a navyšuje se příjem 

racionální stravy. Od 13. týdne následuje 
třetí fáze a to udržovací, kdy je důležité pre-
ferovat pestrou domácí stravu před zmra-
zenými a zpracovanými potravinami.

Co dobře sestavený jídelníček dokáže?
Mnoho. Člověk se cítí dobře, zlepší se mu 
celkově kompenzace nebo zhubne. Pokud 
se ještě režim snoubí s fyzickou aktivitou, 
která má pro organizmus velký význam, je 
úspěch zaručen. Ale úskalí je v tom, že se 
musí dodržovat. A to je pro mnoho lidí ně-
kdy docela velký problém.  

Jakých dalších klientů vyjma diabetiků máte 
hodně?
S  různými alergiemi a  je jich čím dál tím 
více. Například s histaminovou intolerancí, 
kdy pacienti trpí kožními problémy, otoky, 
bolestí hlavy, nevolností, zvracením, a tře-

ba i průjmy. Pomáhá jim histaminová die- 
ta, jejímž základem je vyhýbat se všem 
zpracovaným jídlům a polotovarům. Potra-
viny by měly být co nejčerstvější, protože 
histamin se zvyšuje skladováním. Nesmí 
se jíst ohřívaná jídla, vyzrálé sýry a mnoho 
dalších potravin. A důležité je také vyhýbat 
se stresu, který může být spouštěčem pro-
blémů. Dieta se používá stejně jako další 
speciální diety i  pro hospitalizované pa- 
cienty. 

Kterou dietu je pro Vaše klienty nejkomplikova-
nější dodržovat? 
Určitě tu pro diabetiky, to je věda. I když 
si správně napočítají, kolik čeho a kdy mají 
sníst, a přesně vše dodržují, nikdy není vý-
sledek stoprocentní. Hladinu cukru doká-
že rozhodit jakýkoli stres, pohyb, ale třeba 
i nemoc. 

Oddělení klinické dietologie plzeňské fakultní nemocnice využívá v dietní léčbě různé 
alternativní a nové směry. Poskytuje specializovanou nutriční péči a nutriční terapeuti jsou 
schopni připravit individuální jídelníčky pro různé potravinové intolerance, jako je celiakie, 
histaminová nebo laktózová intolerance, včetně kontroly jejich dodržování. Zajišťují také 
celoživotní vzdělávání veřejnosti v oblasti výživy formou přednášek nebo publikací.  
Jsou výukovým pracovištěm v oboru ,,Výživa dospělých“. V jeho čele stojí vedoucí nutriční 
terapeutka bc. Romana Fatková, Dis. která považuje adekvátní stravu za velmi důležitou pro 
léčbu i snížení rizika manifestace některých závažných chorob, především chorob civilizačních. 
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Psali JsME PřED 15 lETy

Pobytová sociální péče 
nabízí téměř 50 lůžek
Pobytovou sociální péči poskytuje plzeňská fakultní nemocnice už od roku 2007. Co se za tu dobu změnilo, 
popisuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ing. andrea Mašínová, Ph.D., Dba, ll.M.

Za náměstkyní pro ošetřovatelskou péči bc. an-
dreou Mašínovou (aM), a  vedoucí Oddělení pro 
komunikaci s veřejností FN Plzeň bc. MUDr. Pe-
trou Jíchovou (PJ) jsme se přišli dozvědět více 
o  okolnostech plánovaného zřízení sociálních 
lůžek.

Co vlastně jsou sociální lůžka? 
aM: Jedná se o službu poskytovanou lidem, 
jejichž stav již nevyžaduje ústavní zdravotní 
péči, ale vzhledem k zdravotnímu stavu se 
neobejdou bez pomoci jiné osoby. Nemo-
hou být tedy propuštěni ze zdravotnického 
zařízení do doby, než jim takzvaná osoba 
blízká zabezpečí pomoc nebo dokud jim 
nejsou poskytnuty terénní či ambulantní 
služby.

Co vzniku sociálních lůžek předcházelo? 
aM: Díky novému zákonu o sociálních služ-
bách došlo od 1. ledna k zásadní reformě 
sociální sféry. Zákon nyní umožňuje posky-
tovat finanční prostředky ve formě příspěv-
ku na péči „do ruky“ přímo klientovi a  je 
pouze na jeho rozhodnutí, jakou podobu 
poskytované péče si za to nakoupí. Pří-
spěvek náleží vždy tomu, kdo se o klienta 
stará, ať už je to člen rodiny, nebo zdravot-
nické či sociální zařízení. A právě možnost 
hospitalizace ve zdravotnických zařízeních 
na pobytových sociálních lůžkách je také 
novinkou.

Jaká je výše úhrady za poskytování sociálních 
služeb ve zdravotnických zařízeních? 
PJ: Financování takto vzniklých lůžek je ví-
cezdrojové. Klient si bude sám hradit zhruba 
250 až 300 korun za den. Částka zahrnuje 
platbu za úkony související s  poskytnutím 
ubytování, za stravu, pomoc při běžné hy-
gieně a další služby. Minimální příjem – pou-
ze na nutnou ošetřovatelskou péči – obdr-
žíme od zdravotních pojišťoven a poslední, 
důležitou položkou je mimořádná dotace 

KDysi: budeme mít sociální lůžka

ministerstva práce a  sociálních věcí, která 
činí přes tři miliony korun na rok 2007.

Proč se o  tuto problematiku FN Plzeň vlastně 
zajímá? 
PJ: Chceme našim klientům nabízet kom-
plexní služby a  mezi ně pobytové sociální 
služby patří. Díky spojení s bývalou Vojen-
skou nemocnicí (BVN) máme lůžek dostatek, 
nemusíme proto v případě vznikajícího soci-
álního oddělení budovat nové pracoviště. 

Odkdy budou sociální lůžka k dispozici, kde a pro 
kolik pacientů?
aM: Sociální oddělení s  25 lůžky otevřeme 
v  areálu BVN 1. července. Umístěné bude 
v  prvním podlaží interního pavilonu jako 
součást Interního oddělení. Nespornou vý-
hodou v případě zhoršení stavu klienta je to, 
že může být přeložen na akutní lůžko v rám-
ci jednoho areálu či dokonce jedné budovy. 

 Publikováno v roce 2007.

Zajímavým zpestřením jsou pro seniory třeba vystoupení dětských pěvecký sborů
(na snímku vystoupení skupiny Beránci, prosinec 2018) 
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Pobytová sociální péče 
nabízí téměř 50 lůžek

NyNí: Pobytová sociální péče 
disponuje 47 lůžky

Pobytovou sociální péči poskytuje fakultní 
nemocnice na dvou samostatných lůžkových 
odděleních, celkem má 47 lůžek, umístěných 
v bývalém areálu vojenské nemocnice na Bo-
rech. „Každé pracoviště řídí vedoucí sestra, 
léčebně preventivní péči zajišťuje praktic-
ký lékař pro dospělé,“ říká náměstkyně pro 
ošetřovatelskou péči Ing. Andrea Mašínová, 
Ph.D., DBA, LL.M.  Připomíná, že o klienty se 
stará multidisciplinární tým.

V MUlTiDisCiPliNáRNíM TýMU
JsOU i TERaPEUTé
Tým je složený z  praktických lékařů pro 
dospělé FN Plzeň, všeobecných a  prak-
tických sester, pracovníků v  sociálních 
službách, zdravotně-sociálních pracovní-
ků, konziliární služby poskytuje rovněž fy-
zioterapeut, klinický psycholog a  nutriční 
terapeut. Během pobytu je klientům po-
bytové sociální péče poskytována ošet-
řovatelská, sociální a  léčebně preventivní 
péče. Nelékařské týmy pracují pod vede-
ním zkušených vysokoškolsky vzdělaných 
všeobecných sester. Péče je poskytována 
nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Zdravotně-sociální pracovníci vedou jed-

nání se zájemci o  službu před uzavřením 
smlouvy a po celou dobu pobytu poskytují 
odborné sociální poradenství a pomoc kli-
entům i jejich rodinám.

PERsONál POMáHá NEJEN s HyGiENOU
Klienti mají zajištěnou celodenní stravu, kte-
rá svým složením, množstvím a úpravou od-
povídá věku uživatele, zásadám racionální 
výživy a dietního stravování, včetně pitného 
režimu. Je zajištěno celodenní stravování 
v  rozsahu snídaně, oběd, večeře a  odpo-
lední svačina. Samozřejmostí je pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu. „U  imobilních uživate-
lů je hygiena vykonávána za dohledu nebo 
asistence zdravotnického personálu nebo 
pracovníků přímé obslužné péče. Výměna 
lůžkovin a vážení klientů probíhá pravidelně 
1x týdně nebo dle aktuální potřeby. Při pro-
vádění veškerých úkonů osobní hygieny je 
respektována intimita uživatele,“ zdůrazňu-
je náměstkyně. Personál pomáhá klientům 
také při zvládání běžných úkonů, jako je po-
moc a podpora při podávání jídla a pití, po-
moc při oblékání a svlékání včetně speciálních 
pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo 
vozík, při vstávání z  lůžka, uléhání, změně 
poloh, pomoc při prostorové orientaci nebo 
samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším 
prostoru. Snaží se pomoci i při zprostředko-
vání kontaktu se společenským prostředím, 

což znamená při využívání běžně dostup-
ných služeb a informačních zdrojů, ale i při 
obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 
a  při dalších aktivitách podporujících soci-
ální začleňování do společnosti.

NECHyběJí aNi sOCiálNě TERaPEUTiCKé
ČiNNOsTi, aKTiViZaČNí ČiNNOsTi 
a ROZŠířENé slUžby
Důležitou součástí pomoci jsou i sociotera-
peutické činnosti, jejichž poskytování vede 
k  rozvoji nebo udržení osobních a  sociál-
ních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování osob. Patří mezi ně 
mimo jiné nácvik a upevňování motorických, 
psychických a sociálních schopností a do-
vedností. Klientům se také dostane pomo-
ci při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí, tedy 
při komunikaci vedoucí k  uplatňování je-
jich práv a oprávněných zájmů. Na sociálních 
lůžkách jsou i rozšířené služby, mezi něž patří 
léčba chronických ran, včetně poradenství 
všeobecné sestry, zlepšení výživy pacien-
tů, včetně edukace nutričním terapeutem, 
ergoterapie v souladu s moderními trendy. 
Za klienty docházejí dobrovolníci, k dispozi-
ci jsou 24 hodin i pastorační služby. „Den-
ní úhrada klienta je aktuálně 380 korun za 
lůžko a den. Tato částka zahrnuje celodenní 
stravu, ubytování a  výše uvedené služby,“ 
uzavírá náměstkyně. 

Společenská místnost slouží zároveň jako jídelna a hýří barvami
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FN Pzeň zve na semináře 
pro odborníky i veřejnost
Na konci března se v Plzni konala meziná-
rodní konference 42. Imunoanalytické dny 
pro odbornou veřejnost. Po dvou covido-
vých letech se konference mohla konat opět 
prezenčně a zájem účastníků byl obrovský. 
„Akce se zúčastnili odborníci z celé České 
republiky, přijeli přednášející i  z  Německa 
a Rakouska. Bylo vidět, že jsou lidé již hlado-
ví po osobním setkání. Žádný online přenos 
nikdy nenahradí tu vzájemnou interakci mezi 
přednášejícím a plným sálem posluchačů,“ 
vysvětluje náměstek ředitele FN Plzeň pro 
vědu a  výzkum a  ředitel konference prof. 
MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Po této zku-
šenosti se FN Plzeň rozhodla přijít s nabíd-
kou seminářů, na které zve nejen odbornou, 
ale i  širokou veřejnost. Cílem těchto semi-
nářů bude přinést pohled na danou proble-
matiku  z více různých stran a od různých 
odborníků. „Rádi bychom lidem představili 
možnosti léčby, které vycházejí jak z nejno-
vějších výzkumů, tak i z každodenní lékařské 
praxe. Věřím, že nejdůležitější je prevence 
a  chceme proto lidem nabídnout možnost 
získat o daných problematikách více infor-
mací a zeptat se na konkrétní problémy, kte-
ré je trápí,“ podotýká Topolčan. 

sEMiNářE PRO ODbORNOU VEřEJNOsT
Tato setkání jsou určená pro lékařský a nelé-
kařský personál (všeobecné sestry, praktické 
sestry, zdravotní laboranti) z  FN Plzeň, ale 
i  z dalších zdravotnických pracovišť. Semi-
nář bude akreditovaný Českou lékařskou 
komorou a  lékaři získají za účast 2 kre-
dity. Akce proběhne v  nové multifunkční 
posluchárně ve FN Plzeň, v bývalé Vojen-
ské nemocnici v pavilonu 63. Kapacita po-
sluchárny je 60 míst, proto zájemci musí 
nahlásit svoji účast dopředu na mail bez-
dekovam@fnplzen.cz. Do mailu je třeba uvést 
jméno, pracoviště a ID člena ČLK.

Červen 2022
Multioborový pohled  
na funkci štítné žlázy

Září 2022 Nádory tlustého střeva

Říjen 2022 Štítná žláza

Prosinec 2022 Vitamin D

DalŠí PláNOVaNé sEMiNářE PRO ODbORNíKy:

žlázy“. Dozvíte se především o tom, kdy, jak 
a proč indikovat vyšetření štítné žlázy a jaké 
jsou nejčastější chyby v indikaci a v interpre-
taci výsledků. Nebudou chybět ani ukázkové 
případy z lékařské praxe. Přednášejícími bu-
dou endokrinolog a diabetolog I. Interní kli-
niky  MUDr. Michal Krčma, Ph.D., a primář 
Oddělení imunochemické diagnostiky prof. 
MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

sEMiNářE PRO ŠiROKOU VEřEJNOsT
Na podzim jsou připravené přednášky na 
téma vitamin D a celosvětová kampaň Mo-
vember. Jsou určené především pro ty, 
kteří se o dané téma zajímají, mají konkrét-
ní problém či dotaz anebo jsou jen zvídaví 
a rádi se dozvědí něco nového. I tyto akce 
proběhnou v  nové moderní multifunkční 
posluchárně v  bývalé Vojenské nemocni-

ci, v pavilonu 63. Kapacita posluchárny je  
60 míst a účast na semináři je zdarma. Prv-
ní seminář pro laickou veřejnost proběhne 
21. června od 17 hodin s názvem „Choro-
by štítné žlázy vás ohrožují v každém věku 
aneb jak poznat, že je třeba vyšetřit štítnou 
žlázu?“

Onemocnění štítné žlázy je pro laiky ob-
vykle špatně rozpoznatelné a většina z nás si 
myslí, že hlavním příznakem poruchy funkce 
štítné žlázy je její výrazné zvětšení a porucha 
polykání. S tímto příznakem se však odborní-
ci setkávají jen velice vzácně. Na onemocně-
ní štítné žlázy se přichází většinou náhodně, 
a  to jak u  novorozenců, kteří nemají žádné 
příznaky, tak u seniorů, u kterých se poruchy 
štítné žlázy projeví jako srdeční onemocnění, 
depresivní stav nebo výrazná změna váhy. 
Kdy a  proč se nechat vyšetřit endokrinolo-
gem? Jaké jsou hlavní výhody včasné dia-
gnostiky a dobře nasazené léčby? Jak souvi-
sí porucha štítné žlázy s poruchou plodnosti? 
Odpovědi na tyto otázky a mnohem více se 
dozvíte na semináři, který pro Vás tentokrát 
připravuje endokrinolog a diabetolog MUDr. 
Michal Krčma, Ph.D., a primář Oddělení imu-
nochemické diagnostiky prof. MUDr. Ondřej 
Topolčan, CSc.

DalŠí PláNOVaNé sEMiNářE PRO VEřEJNOsT:

Červen 2022
Choroby štítné žlázy vás ohrožují v každém věku aneb jak poznat, 
že je třeba vyšetřit štítnou žlázu?

Říjen 2022 Vitamin D - proč ho tolik potřebujeme a jak se jím vhodně zásobit?

Listopad 2022
Movember - urologické problémy. Kdy začít s preventivními  
prohlídkami a jak předejít operaci?

Konkrétní termíny a časy podzimních seminářů budou zveřejněny na webových stránkách FN Plzeň a sociálních sítí.

Napadá Vás téma, o  kterém byste se 
rádi dozvěděli od našich odborníků více 
informací? Napište nám na mail: 
bezdekovam@fnplzen.cz. Děkujeme. 

VáŠ NáZOR Nás ZaJíMá! 

První seminář pro odbornou veřejnost pro-
běhne 7. června od 17 hodin a  tématem 
bude „Multioborový pohled na funkci štítné 



lékaři, sestry, nutriční terapeut a fyzioterapeut zamíří 17. května do OC area bory v Plzni, 
aby tam změřili lidem tlak a poradili jim, co dělat v případě, že je vysoký. „Tento den 
je totiž světovým dnem hypertenze. Vyhlášen byl proto, aby upozornil na vážné zdravotní 
komplikace provázející hypertenzi a potřebu kontroly krevního tlaku,“ říká doc. MUDr. Jitka 
Mlíková seidlerová, Ph.D., z ii. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, která se podílí 
i na výzkumu v souvislosti s hypertenzí.
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» Hypertenze nebolí 
a většina lidí nemá 
žádné potíže. 

Hypertenze je velmi často příčinou úmrtí 

Proč je vysoký tlak 
tak nebezpečný?
Protože nebolí  
a většina lidí ne-
má žádné potíže. 

Ale pokud je neléčený, je to opravdu tichý 
zabiják, který stojí za cévními mozkovými 
příhodami, ischemickou chorobou srdeční, 
infarktem myokardu, arytmiemi jako je fibrila-
ce síní, srdečním selháním  a velkým problé-
mem je i selhání ledvin. Celosvětově se jed-
ná o nejčastější příčinu úmrtí u  lidí starších 
50 let. A i když se pacienty podaří zachránit, 
ztratí několik let plnohodnotného života kvůli 
nemoci nebo invaliditě. 

Jak to myslíte?
Lidé, kteří vysoký tlak neléčí, dostanou 
například těžkou mrtvičku v  60 letech 
a přestože ji přežijí, už většinou nemohou 
žít plnohodnotný život jako dříve. Trpí řa-
dou zdravotních omezení. Pokud by se 
vysoký tlak odhalil včas a včas se zahájila 
účinná léčba, tak riziko mrtvice velmi kle-
sá. Pacient ji buď nedostane vůbec anebo 
mnohem později. Pro kvalitu života je vel-
ký rozdíl, zda dostanete infarkt či mrtvice  
v 60 nebo až v 80 letech. A co teprve se-
lhání ledvin.

Za arteriální hypertenzi se považuje opako-
vané zvýšení krevního tlaku měřeného v or-
dianci lékaře nad 140/90 mmHg zjištěné ale-
spoň ve dvou ze tří měření krevního tlaku.  Při 
měření v domácím prostředí je to průměrný 
tlak nad 135/85 mm Hg.

Prevalence, tedy podíl počtu jedinců s hy-
pertenzí k počtu všech jedinců v populaci, je 
u mužů od 25 do 60 let 51 %, z nich 75 % o ne-
mocí ví, 60 % je léčeno a z toho 30 % je dob-
ře léčeno. U žen je to 33 %, z toho 78 % to ví,  
65 % je léčeno a z toho 37 % je dobře léčeno.  

Koho hypertenze častěji postihuje, muže nebo 
ženy?
Ze studií vyplývá, že je to asi 51 procent 
mužů a 33 procent žen ve věku 25 - 65 let. 
Populační data navíc ukazují, že v  České 
republice narůstá výskyt obezity, přede-
vším u  mužů. Ale nejhorší je, že přibývá 
otylých dětí, které si zakládají na řadu váž-
ných zdravotních problémů. Přibývá 16 či 
17 letých s hypertenzí a cukrovkou. Obec-
ně lze říci, že hypertenze přibývá s věkem 
a její výskyt i důsledky ovlivňují životní styl, 
zmíněná obezita, porucha metabolismu 

cukrů, kouření a vysoká hladina choleste-
rolu v krvi. 

říká se, že pokud už člověk dostane léky na vy-
soký tlak, už se jich nikdy nezbaví. Opravdu je to 
tak?
Jsou dva typy hypertenze, 90 procent lidí 
trpí esenciální hypertenzí, tedy bez známé 
příčiny. To znamená, že většinu z nich oprav-
du čeká doživotní léčba. Zbylých 10 procent 
lidí má vysoký tlak v důsledku zjištěné ne-
moci (např. nadprodukce některých hormo-
nů). Pokud se podaří příčiny odstranit, pak 
obvykle ustoupí i  vysoký tlak. V  každém 
případě je nutné vysoký tlak začít řešit včas. 

Co to znamená?
Praktičtí lékaři by ho měli změřit ideálně při 
každé návštěvě, ale bohužel to není pravi-
dlem. A  u  mladých lidí už pravděpodobně 
vůbec ne. Tlak si sice mohou změřit i doma, 

ale pozornost je potřeba věnovat nákupu 
kvalitního tonometru. Ne každý tonometr 
totiž měří dostatečně přesně. Hodnotu krev-
ního tlaku změřeného pomocí mobilu či ho-
dinek lze brát pouze za velmi orientační. 

Chybou je, když jsou k  nám odeslá-
ny budoucí maminky s  vysokým krevním 
tlakem, který byl zjištěn až v  těhotenství. 
Neléčená nebo špatně léčená hypertenze 
v  těhotenství vede k závažným komplika-
cím jak na straně matky, tak dítěte. Dalším 
problémem je preeklampsie, která ohrožu-
je matku i plod. 

Proč?
Při zdravém průběhu těhotenství se správně 
vyvíjí placenta a propojuje se s cévami dělo-
hy, aby do ní mohla proudit mateřská krev. 
Při preeklampsii se k  plodu dostává krví 
málo kyslíku a živin. Plod začne produkovat 
látky zvyšující matce krevní tlak a útočící na 
stěnu cév matky. Způsobuje to nebezpeč-
né změny v některých orgánech, jako jsou 
ledviny, játra nebo mozek. Pokud lékaři včas 
nezasáhnou, hrozí ženě i plodu úmrtí. 

Takové informace trochu děsí. Nevzpomenete  
si na nějaký případ, který dopadl  dobře?
Léčili jsme mladou slečnu, u  které byl při 
vstupní prohlídce při nástupu do nového za-
městnání zjištěn velmi vysoký tlak. K její ko-
rekci byla potřeba trojkombinace léků. Zjistili 
jsme, že měla nefunkční špatně prokrvenou 
jednu ledvinu. Ta produkovala hormon zvy-
šující krevní tlak. Po odstranění této ledviny 
došlo k poklesu krevního tlaku a nebyly již 
nutné žádné léky. Po roce a půl po této ope-
raci slečna porodila zdravé dítě. 

Co byste dodala na závěr?
V současnosti máme k dispozici širokou 
škálu kvalitních léků. Ty někdy obsahují 
i  více účinných látek v  jedné tabletě. Exis-
tují i  kombinace antihypertenziv (léky sni-
žující krevní tlak) a  léků snižují cholesterol. 
Pomocí jedné tablety tak můžeme vyřešit 
dva významné rizikové faktory. Díky tomu 
lze u naprosté většiny nemocných stanovit 
léčbu, která bude dostatečná a  pacienti ji 
budou dobře snášet. Zásadní ale je zahájit 
léčbu včas. Řešit důsledky vysokého tlaku 
je bohužel pozdě. 
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Padesáté výročí hyperbaroxie   
V roce 1969 byla na současné II. interní kli-
nice Fakultní nemocnice Plzeň – Bory na-
instalována jednomístná léčebná tlaková 
komora, vyrobená jako prototyp Závodů 
automatizace a mechanizace OKD v Ost-
ravě.

Tehdy přizval k užitečné spolupráci za-
kladatel hyperbaroxie v našem kraji doc. 
MUDr. Rudolf Barcal, CSc. několik od-
borníků z  Biofyzikálního ústavu Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, kteří po-
mohli v  řešení některých klíčových bodů. 
Šlo především o vyřešení inhalace medici-
nálního kyslíku u nemocného v barokomo-
ře plněné vzduchem. 

V únoru 1972 došlo k zahájení nepřetr-
žitého provozu této léčebné barokomory, 
která začala sloužit všem indikovaným ne-
mocným prakticky v rozsahu celého tehdy 
Západočeského kraje, ale také pro vybrané 
indikace z celé České republiky. Plzeň se 
tak stala čtvrtým městem v bývalém Čes-
koslovensku, které mohlo léčit nemocné 
kyslíkem v přetlaku.

V roce 1985 byla borská barokomora vě-
nována amatérským potápěčům a do první 
budovy lochotínské části nové fakultní ne-
mocnice v Plzni - pavilonu interních oborů 
– byla  instalována nová barokomora střed-
ního typu (výrobce firma Ferox Děčín). Tam 
bylo možno umístit dva nemocné. Byla vy-
bavena i předkomorou a tehdy důležitými 
aktuálními bezpečnostními opatřeními. Stala 
se „sousedkou“ jednotky intenzívní péče 
(JIP) moderního typu, která byla obdobou 
již dříve vybudované JIP na borském pra-
covišti (1979). 

Podle projektu doc. MUDr. Milana Ha-
dravského, CSc., byla vyrobena v  Jader-
ných strojírnách v  Plzni na Orlíku další 
střední barokomora a začala léčit nemocné 
od roku 1995 na Oddělení klinické farma-
kologie (OKF) FN Plzeň, pod vedením pri-
máře OKF MUDr. Davida Suchého, Ph.D., 
a jeho spolupracovníků.

Podávání kyslíku v  přetlaku představuje 
korekci jeho nedostatku v  lidském organi-
smu jakéhokoliv původu. Vždyť kyslík, 
rozpuštěný během hyperbaroxie v krevní 
plasmě, představuje průměrnou kyslíkovou 
potřebu buňky v  organismu. Jinými slovy 
– když je červené krevní barvivo dílem za-
blokováno například oxidem uhelnatým, 
představuje rozpuštěný kyslík v plasmě jeho 
plnou náhradu pro celý organismus. Tento 
základní princip hyperbaroxie je využitel-

Počátkem roku 2022 jsme zavzpomínali spolu s tisícovkami pacientů na zahájení provozu léčebné barokomory 
ve FN Plzeň. 

ný pro nejrůznější chorobné stavy v mno-
ha medicínských oborech. Jindy se kyslík 
v  přetlaku podává v  nadbytku proto, aby 
se mohla zlikvidovat hypoxie například 
v  mozku, v  dolní končetině, ve vnitřním 
uchu apod. 

V péči plzeňských barokomor se do dne-
ška ocitlo přes osm a půl tisíce nemocných 
indikovaných k  léčbě kyslíkem v  přetlaku. 
Většinu zaujímají případy otrav oxidem uhel-
natým, jejichž počet se po zavedení zemní-
ho plynu výrazně snížil. Barokomory ve FN 
Plzeň ale léčily největší počet postižených 
touto otravou (přes 4000 jedinců),  v jediném 
medicínském centru, a  tím  získaly světové 
prvenství (údaj z Mayo Clinic v USA).

Naši pacienti se rekrutují hlavně z  am-
bulantních provozů různých medicínských 
oborů nejen z Plzeňského kraje. Společně 
jsme tak vyléčili různé těžké potraumatické 
stavy, nebezpečné smíšené infekce u dia-
betiků při léčení tzv. diabetické nohy, de-
sítky anaerobních sepsí, vigilních kómat 
různého původu, desítky případů otoku 
mozku apod. Vyjímečných úspěchů bylo 
dosaženo při moderní léčbě tzv. Sudec-
kova syndromu, bércových vředů žilního 
původu, dekompresních nemocí potápěčů 

a řady dalších chorobných stavů, které jsou 
také velkým dílem způsobeny povšechným 
nebo lokálním nedostatkem kyslíku. 

Zdravotníci barokomor se aktivně zúčast-
ňují celostátních kongresů České společnosti 
hyperbarické a  letecké medicíny ČLS JEP. 
Od roku 1970 bylo uskutečněno 23 těchto 
celostátních, ale i zahraničních akcí. V Plz-
ni vznikla první skripta pro mediky a  léka-
ře „Základy hyperbarické medicíny“ autorů 
Barcal, Emmerová, Hadravský (Praha, Uni-
verzita Karlova, vydavatelství Karolinum 1992, 
1. vydání). Šlo o  první publikaci toho druhu 
v  České republice. Další publikace stejných 
plzeňských autorů „Hyperbarie a hyperbaric-
ká oxygenoterapie“ byla vydána v roce 2000.

A tak uzavíráme půlstoleté praktické pů-
sobení hyperbaroxie v Plzni, kdy jsme pro-
žili díky našim učitelům, spolupracovníkům 
a mnoha léčeným pacientům množství po-
zitivních příběhů se získáním nedocenitel-
ných zkušeností.

doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.                                    
spoluzakladatelka hyperbaroxie v Plzni                       

MUDr. David Suchý, Ph.D.
primář Oddělení klinické farmakologie
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Padesáté výročí hyperbaroxie   

adepti lékařského „řemesla“ 
půjdou v červnu k přijímačkám
Fyzika, chemie a biologie. Tyto předměty mu-
sejí ovládat ti, kteří chtějí započít studium na 
Lékařské fakultě v Plzni. V pondělí 6. června je 
bude očekávat 25 otázek z každého z těchto 
předmětů, celkem tedy 75. Na vypracování 

přijímacího testu mají uchazeči 135 minut. 
V  letošním roce již padla covidová opatření 
ohledně rozestupů ve třídách a nošení respi-
rátorů v interiérech škol, což je ulehčením jak 
pro organizátory, tak pro samotné uchaze-

če. Avšak přestože se již mohou učebny při 
přijímačkách naplnit na svou plnou kapacitu, 
musela fakulta rozdělit uchazeče do dvou 
skupin, které se v učebnách během dne vy-
střídají. Stejně jako v minulých letech se totiž 
hlásí několikanásobně více uchazečů, než 
může fakulta přijmout. Přihlášku si podalo 
1865 zájemců o  obor Všeobecné lékařství 
a 841 uchazečů o Zubní lékařství. Fakulta 
přitom může přijmout cca 300 studentů na 
Všeobecné lékařství a 50 budoucích stoma-
tologů. Uchazeči, kteří měli vynikající pro-
spěch z profilových předmětů během studia 
na střední škole, mohli opět požádat o při-
jetí na Všeobecné lékařství bez přijímacích 
zkoušek.

Přijatí studenti budou historicky prvními, 
kteří se již od začátku svého studia budou učit 
výhradně v novém kampusu, který fakulta nyní 
dokončuje v  sousedství Fakultní nemocnice 
Plzeň – Lochotín. Budova je hotová, montuje 
a umisťuje se v ní vybavení a od července již 
začne postupné stěhování všech ústavů i dě-
kanátu tak, aby zimní semestr nejen pro nově 
přijaté mohl v říjnu v dokončeném Univerzit-
ním medicínském centru hladce odstartovat.

Mezigenerační a  dobrovolnické centrum 
TOTEM, z.s., zorganizovalo na konci letoš-
ního března poprvé v České republice slav-
nostní udílení cen Maják pro koordinátory 
dobrovolnictví. Za celoživotní přínos v této 
činnosti získala cenu Maják 2022 herní 
specialistka Dětské kliniky FN Plzeň paní 
Lída Romová, která tam dobrovolnickou 
činnost zaštiťuje již 15 let. „Děkuji všem, 
kteří cenu Maják vyhlásili, a  také všem, 
kteří její myšlenku podpořili. Přijala jsem ji 
s  radostí, pokorou, a  tak trochu i hrdostí, 
že mohu být ´majákem´ pro dobrovolníky 
v  naší nemocnici. Přeji všem dobrovol-
níkům, aby všude, kam přicházejí, našli 
místo pro ten kousek sebe, který ostatním 
přinášejí. Je mi ctí, že se s nimi již tolik let 
setkávám,“ říká Lída Romová.

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, 
Ph.D., upozorňuje, že díky takovým zkuše-
ným a  empatickým zdravotníkům, jakým 
Lída Romová bezesporu je, může být dob-
rovolnický program ve FN Plzeň realizo-
ván na profesionální úrovni a být nedílnou 
součástí péče o  pacienty. „Za ocenění jí 

Maják za práci s dobrovolníky získala lída Romová

moc gratuluji a věřím, že dobrovolníci bu-
dou i nadále přicházet do naší nemocnice 
s  obdivuhodným elánem nemocné potě-

šit a  odreagovat. Za jejich nezištnou po-
moc jsem jim nesmírně vděčný,“ dodává  
ředitel.
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život ve Fakultní nemocnici Plzeň

Chcete přestat kouřit?

Darované rostliny 
zkrášlí nemocnici
Tři desítky vzrostlých pokojových rostlin a  přes 1500 cibulovin 
zkrášlí nemocniční chodby a  zahrady v  obou areálech Fakultní 
nemocnice Plzeň. Originální dárek vzešel z charitativního projektu 
Nákupy pro dobrou věc Rádia Blaník, které se spojilo s online za-
hradnictvím Horteka. Posluchači v něm nakupovali květiny a díky 
této akci získávali slevu na svůj nákup, z nějž zároveň putovalo 
určité procento na dobrou věc.

Prodej #COPaTUTOJE 
pomohl Onkologické 
a radioterapeutické klinice
Výtěžek z prodeje legendární kolekce oblečení města Plzně #CO-
PATUTOJE, která se loni spojila s  ikonickou značkou Pilsner 
Urquell, pomáhá fakultní nemocnici. Získala téměř 180 tisíc korun 
a výtěžek pomůže onkologickým pacientům. Poslouží na zlepšení 
vybavení Onkologické a  radioterapeutické kliniky. „Prodeje ko-
lekce překonaly naše očekávání. Některé položky oblečení nám 
doslova mizely pod rukama. Společně ve spolupráci s plzeňskou 
firmou Horsefeathers jsme všem Plzeňákům přinesli nejen trička 
a kšiltovky, ale i ponožky nebo zimní kulichy! Zakoupením zboží 
z  této kolekce získali zákazníci unikátní produkty s esencí Plzně 
a zároveň pomohli Onkologické a radioterapeutické klinice Fakult-
ní nemocnice Plzeň,“ uvedla Pavla Mášková, manažerka návštěv-
nických a obchodních služeb Plzeňského Prazdroje. Onkologická 
a radioterapeutická klinika v Plzni patří k vůbec největším v České 
republice a každý rok pomáhá tisícům pacientů překonat těžkou 
životní situaci a vrátit se zpět do života.

Nakladatelství albatros poslalo knihy 
malým i velkým pacientům

Padesát nejrůznějších knižních titulů od dětských leporel, fantasy 
příběhů, až po křížovky darovalo FN Plzeň v rámci projektu Las-
kavost nakladatelství Albatros. Pacienti napříč odděleními si tak 
budou moci ukrátit čas hospitalizace čtením nebo luštěním.

Přestat kouřit je podle odborníků možné v každém věku. Dokázaly 
to už miliony lidí a Fakultní nemocnice Plzeň, respektive Klinika 
pneumologie a ftizeologie, chce pomoci dalším závislým na nikoti-
nu. Proto pořádá 26. května od 15:30 do 17:30 hodin Den otevře-
ných dveří Centra pro závislé na tabáku. Koná se v borském areálu 
nemocnice v pavilonu 7 v prvním patře. Zájemcům odborníci pora-
dí, jak jsou na cigaretách závislí, dají jim tipy a rady, jak odvyknout 
kouření, informace o škodlivosti kouření a možnostech léčby.

Zeleň převzali od Bohumila Karafiáta (zcela vpravo) a Petra Steinera 
(druhý zprava) náměstek pro investice a centrální nákup Ing. Libor 
Svoboda (vlevo) a tisková mluvčí FN Plzeň Mgr. Gabriela Levorová.
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život ve Fakultní nemocnici Plzeň
Úsměv pacientů 
je pro dobrovolníky 
největší odměnou

Přibližně 40 dobrovolníků v současné době zpříjemňuje čas hos-
pitalizace pacientům ve Fakultní nemocnici Plzeň. „Působí u nás 
v rámci aktivizační činnosti zejména na dětských odděleních, při-
spívají k  příjemnému prostředí v  péči o  seniory a  přes specific-
kou přípravu se již čtvrtým rokem aktivně rozvíjí výrazná dobro-
volnická činnost také v rámci denního stacionáře na Onkologické 
a radioterapeutické klinice. Pravidelně je využíváme při spolupráci 
na dětských dobrovolnických programech na lůžkových odděle-
ních standardního typu, kde naše nejmenší pacienty baví Dobří 
a Zdravotní klauni nebo Loutky v nemocnici,“ uvádí náměstkyně 
pro ošetřovatelskou práci Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, 
LL.M., která je koordinátorem dobrovolnických aktivit v rámci celé 
nemocnice. A pokud se chce zapojit někdo nový, je třeba náměst-
kyni kontaktovat. 

Práce dobrovolníků je často emočně velmi náročná, umí být 
ale také zábavná a právě úsměv nemocných pro ně bývá největší 
odměnou. Dobrovolníci jsou na základě smluvního vztahu vybírá-
ni z  řad dobrovolnických organizací, kde se nejprve zaregistrují, 
splní vstupní požadavky a  následně absolvují přijímací pohovor, 
adaptační proces a povinou supervizi. Na jaře loňského roku se 
zapojili i do podpůrných programů v relaxačním centru Oáza, kde 
poskytovali relaxační program ušitý na míru zdravotníkům z covi-
dového pásma nemocnice.

středisko dárců 
krve dostalo dárek
Kávovar De´Longhi Dinamica za více než 13 tisíc korun, včetně zrnkové 
kávy, získalo Transfuzní oddělení FN Plzeň od společnosti MEA Metal 
Applications. Zaměstnancům Střediska dárců krve jej předali výrobní 
ředitel firmy Petr Boháč a vedoucí HR Ing. Petra Průcha Minářová.

Dárci získali stříbrné 
pamětní mince

Do prvního kola soutěže o unikátní stříbrnou minci vydanou ke  
100. výročí úmrtí objevitele krevních skupin Jana Janského se mohl 
zapojit každý dárce, který přišel ve druhé polovině března darovat krev 
na Transfuzní oddělení FN Plzeň a vyplnil slosovací lístek. Vylosováni 
byli tři výherci, dva z nich si minci už převzali od zástupců firmy Sil-
verum. Kristýně a Václavovi, kteří jsou oba pravidelnými dárci krve, 
pogratulovali také členové týmu Transfuzního oddělení.

Děkujeme
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WORLD HEALTH DAY

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 

www.fnplzen.cz

Klinika infekčních nemocí 
a cestovní medicíny

FN PLZEŇ

PREVENCE HIV/AIDS
• Co je infekce HIV?
• Jak infekci HIV poznáte?
•  Víte jak se chránit před  

nákazou virem HIV?
•  Jak se virus HIV nepřenáší.
• Jak vypadá zodpovědný sex.

PTEJTE SE!
Kontakt: HIV centrum
Klinika infekčních nemocí a cestovní 
medicíny FN Plzeň

Edvarda Beneše 13, Plzeň – Bory
Telefonní číslo: 377 402 546

CESTOVNÍ MEDICÍNA
• Cestujete do zahraničí a nevíte  

jaké očkování je doporučené?
• Znáte doporučené vybavení na cestu?

• Znáte všeobecné doporučení  
pro cestovatele?

• Chcete doporučit vybavení  
cestovní lékárničky?

• Znáte potřeby první pomoci  
při poranění?

PTEJTE SE!
Kontakt:  

Centrum pro cestovní medicínu a vakcinaci
Klinika infekčních nemocí  

a cestovní medicíny FN Plzeň

Edvarda Beneše 13, Plzeň – Bory
Telefonní číslo: 377 402 266, 2239

OČKOVÁNÍ
•  Víte co je klíšťová encefaliti-

da a proč se nechat očkovat?
•  Víte co je meningokokové  

onemocnění a proč se nechat  
očkovat?

•  Víte co je chřipka a proč  
se nechat očkovat?

•  Víte jaké a komu je hrazené  
očkování ze zdravotního  
pojištění?

PTEJTE SE!
Kontakt: Centrum pro cestovní  
medicínu a vakcinaci
Klinika infekčních nemocí a cestovní 
medicíny FN Plzeň

Edvarda Beneše 13, Plzeň – Bory
Telefonní číslo: 377 402 266, 2239

PREVENCE  
INFEKČNÍ HEPATITDY
• Víte co je hepatitida?
•  Víte, jak se přenáší  

hepatitida A, E?
•  Víte, jak se přenáší  

hepatitida B, C?
•  Víte, jaká je prevence  

hepatitidy?

PTEJTE SE!
Kontakt: Ambulance a poradna  
pro poruchy jater
Klinika infekčních nemocí  
a cestovní medicíny FN Plzeň

Edvarda Beneše 13, Plzeň – Bory
Telefonní číslo: 377 402 239, 2657

ŽIVOT BEZ SLEZINY
• Víte, jaká je funkce sleziny?
•  Víte, jakému riziku je vysta-

ven člověk po odnětí sleziny?
•  Víte v jaké poradně se po 

odnětí sleziny zaevidovat?
•  Víte, že bez sleziny můžete 

stále žít plnohodnotný život?

PTEJTE SE!
Kontakt: Poradna pro 
poruchy imunity
Klinika infekčních nemocí  
a cestovní medicíny FN Plzeň

Edvarda Beneše 13, Plzeň – Bory
Telefonní číslo: 377 402 546

JAK PŘEDEJÍT INFEKČNÍMU  
PRŮJMU V LETNÍCH MĚSÍCÍCH

• Víte, jaké infekční průjmové  
onemocnění Vám nejvíce hrozí?

• Jaké je riziko infekčního průjmu?
• Jaká je prevence infekčního průjmu?
• První pomoc při výskytu infekčního 

průjmu.
• Co hlavně nedělat při výskytu  

infekčního průjmu!

PTEJTE SE!
Kontakt: Příjmová ambulance

Klinika infekčních nemocí  
a cestovní medicíny FN Plzeň

Edvarda Beneše 13, Plzeň – Bory
Telefonní číslo: 377 402 657

“Lepší než  
nasazovat  
život“

JSME NEMOCNICE 
KTERÁ PODPORUJE 

ZDRAVÍ

život ve Fakultní nemocnici Plzeň
Prevenci by 
lidé neměli 
podceňovat
Prevence je slovo, na které si lidé vzpome-
nou bohužel často až v okamžiku, kdy se 
už nemoc projeví. 

Přitom by se mnoha chorobám dalo 
předejít včasnou diagnostikou, správnou 
životosprávou a také  dobrým duševním 
rozpoložením, jednoduše řečeno preven-
cí. Odborníci je popisují jako soubor opat-
ření, která mají předcházet vzniku nějakého 
nežádoucího jevu. 

Jejím cílem je nemoci včas zabránit, pří-
padně předejít jejímu prohloubení. 

Fakultní nemocnice Plzeň proto široké 
veřejnosti nabízí celou řadu programů, které 
jsou určené prakticky pro všechny genera-
ce. Snahu svých klientů o dosažení zdravé-
ho životního stylu podpoří péčí založenou na 
zcela individuálním přístupu s  dostatkem 
času na všechna preventivní vyšetření, 
následnou konzultací zjištěných výsledků 
i  nastolením možností dalšího lékařského 
postupu či motivací k udržování zdravého 
životního styl.

Fakultní nemocnice nabízí zájemcům na-
příklad i onkologické preventivní prohlídky, 
které se konají od 6. dubna každé úterý, 
středu a  čtvrtek v nemocničním areálu 
Plzeň-Bory. Vyšetření v rámci celé onkolo-
gické prohlídky budou provedena během 
jedné návštěvy. 

Zahrnují laboratorní, sonografické, rentge-
nové a klinické vyšetření, což jsou výkony 
potřebné k  odhalení případného karcino-
mu. Závěrečnou zprávu zájemcům vyho-
toví erudovaný onkolog a bude zaslána do-
poručeně poštou. Vyšetření se platí, některé 
pojišťovny přispívají na zmíněný preventiv-
ní program. 

Další aktivity nemocnice v rámci preven-
tivních programů, mezi které patří mimo 
jiné nač a proč se nechat očkovat nebo jak 
předcházet některým nemocem, jsou na 
vedlejší grafice.

www.fnplzen.cz


