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Vážení přátelé,
prožíváme krásné léto a většina z nás si uvědomuje ten pocit „svobodného“ léta, bez omezení a strachu z šíření další vlny covidové
nákazy. Bohužel, čísla nám opět připomínají, že bychom měli zpozornět. Pevně věřím, že všichni jsme v období nabíjení našich životních baterií a prožíváme své dovolené dle vlastních představ. Pokud
přijde další koronavirová vlna, tak budeme připraveni a zvládneme
jí stejně dobře jako ty předešlé. Minulé roky nás opravdu vyškolily,
naučili jsme se věci, které jsme ani netušili, že budeme někdy ke své
práci potřebovat.
Covid zasáhl nejen do našich životů, ale poznamenal i financování naší nemocnice.
Současná ekonomická situace fakultní nemocnice je dobrá, ale díky celosvětové krizi
a významně navýšeným cenám snad všech komodit, které jsou kolem nás, musíme
přizpůsobit financování celého provozu. I některé projekty financované evropskými fondy
se prodražují, tím pádem se zpomaluje jejich realizace a pro rozsáhlé investice je doba
velmi nejistá. Naším hlavním úkolem je léčit pacienty, a tím, že známe své provozy
a pomáháme si navzájem, dokážeme mnohé překlenout.
Dovolte, abych na tomto místě, s velkou úctou a vzpomínkou, připomněl úmrtí našeho kolegy pana profesora Ondřeje Hese, který počátkem července nečekaně odešel
z tohoto světa. Ondřej Hes byl dobrý člověk a kamarád, uznávaný odborník světového
formátu, milovník přírody a sportu. Jeho odchod nás všechny velmi překvapil a zabolel
a v příštím vydání našeho časopisu věnujeme jeho památce více prostoru. Jeho rodina
a přátelé společně zavzpomínali krásným projektem v obci Volduchy, kde na Ondrovu
počest zasadili stromy, tzv. Ondrův les.
Přeji nám všem pohodové prázdniny a hodně krásných slunných dnů.
Václav Šimánek
ředitel FN Plzeň

Milí přátelé,
léto přináší pohodu
a těšení se na odpočinek a o takovou
atmosféru se snažíme i v tomto vydání.
Rozhovor s emeritním rektorem lékařské fakulty je i o novém krásném kampusu. Pravidelná rubrika o provozu nemocnice popisuje nezastupitelnou roli
oddělení údržby a známým aktuálním tématem jsou postupy, jak zhubnout do
plavek. Zdravotnické téma představuje
unikátní zákrok našich odborníků na gynekologicko-porodnické klinice a zároveň
i motivační rozhovor s dárcem kostní dřeně. Další řádky jsme věnovali organizaci
Maminy s rakovinou, která dělá pro mnohé maminky obrovský kus práce. Kdybychom každý pomohl malým činem či
částkou, určitě bychom zajistili velkou pomoc mnohým našim pacientkám a jejich
rodinám.
Mějte hezké léto a v září se těším na
viděnou.
Gabriela Levorová
mluvčí FN Plzeň

Návštěva nemocnice ministra
zdravotnictví nadchla
Ministr zdravotnictví profesor MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, navštívil 28. června Fakultní nemocnici Plzeň.
Zajímala ho mimo jiné koncepce rozvoje nemocnice.
Jak na Vás Fakultní nemocnice v Plzni zapůsobila?
Výborně, byl jsem nadšen. Nemocnice je velmi profesionálně vedena, má skvělé vybavení
i dlouhodobý plán rozvoje a vedení nemocnice ví, čeho chce dosáhnout. Ještě před odjezdem jsem měl tu čest předat cenu ministra
zdravotnictví profesoru Vladislavovi Třeškovi
za jeho obdivuhodnou práci v oboru. Následná diskuze s vedením i studenty lékařské
fakulty byla velmi podnětná. Odjížděl jsem
opravdu spokojen.
Oč jste se konkrétně zajímal?
Tak samozřejmě mě zajímala právě koncepce rozvoje nemocnice, která mi byla velmi
uspokojivě představena. Byl jsem vděčný
i za prohlídku radiologie a nové psychiatrické kliniky, na které si FN Plzeň dala opravdu
záležet. Zajímalo mě i to, s čím ministerstvo
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zdravotnictví může FN Plzeň pomoci a získal
jsem celou řadu podnětů, za které děkuji.
Co je podle Vás její největší předností?
Nepochybně její vedení a schopnost výborně
spolupracovat s Lékařskou fakultou v Plzni,
se kterou se skvěle doplňují. A samozřejmě
vynikající odborníci jako například právě profesor Třeška. Žádná nemocnice by ale nemohla fungovat bez dalších zaměstnanců,
kteří odvádějí ve FN Plzeň výbornou práci,
ať už jde o zdravotní sestry, sanitáře či jiné
profese.
A co byste jí popřál do dalších let?
Aby i nadále prospívala ona, její personál
a pacienti, tak jako doteď. A aby na ni nejen
Plzeňáci, ale i všichni občané Plzeňského
kraje byli i nadále hrdí tak, jako jsou vzhledem
k její kvalitě nepochybně doteď.

Do Plzně jezdím moc rád,
říká emeritní rektor
Už letos v říjnu začne studentům sloužit nový kampus Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Zasloužil
se o něj emeritní rektor Univerzity Karlovy profesor MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, který se na něj přijel
6. června do Plzně na Lochotín podívat. V rozhovoru vzpomíná na rozhodování o zahájení stavby a popisuje
také spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň.

Kampus za 1, 75 miliardy korun se začal stavět v době, kdy jste stál v čele Univerzity Karlovy. Nebáli jste se pustit do tak velkého projektu?
Já osobně ne, ale vzpomínám, že kolegové
měli obavy, zda plzeňská lékařská fakulta tak finančně náročnou stavbu zvládne.
Opakovaně jsem všechny v Praze i v Plzni
ujišťoval, že ani já a ani Univerzita Karlova
v případě potíží, které naštěstí nenastaly,
je v tom nenecháme. A mám radost, že se
stavba chýlí ke konci. Už bylo vydáno i kolaudační rozhodnutí. Jsem šťastný, že studenti budou mít od nového akademického
roku krásný objekt lékařské fakulty v těsné
blízkosti Fakultní nemocnice Plzeň. A ten
komplex v současné době patří k jednomu
z nejmodernějších v Evropě.

Jaká byla a je spolupráce s plzeňskou fakultní
nemocnicí?
S kolegy z plzeňské fakultní nemocnice
i s jejím vedením spolupracuji několik desetiletí. A spolupráce je to vynikající, otevřená
a přátelská. Cením si velmi i toho, že při společných diskuzích vznikají nové nápady. Do
Plzně jezdím moc rád, mimo jiné i proto, že je
to z Prahy, kde pracuji a žiji, poměrně blízko.

Čemu se věnujete s kolegy z fakultní nemocnice
v současné době?
Pracujeme na projektu propojení laboratorní
diagnostiky a zobrazovacích metod.

V jakých oblastech spolupracujete?
Zejména v oblasti výzkumu v biochemii, laboratorní diagnostiky a dalších lékařských
disciplínách, například ale také v klinické
medicíně. Moc mě těší, že fakultní nemocnice chystá v lochotínském areálu, jak mi řekl
pan ředitel Václav Šimánek, výstavbu nového
moderního pavilonu laboratorních oborů.

Abychom nemluvili jen o práci. Jsou prázdniny.
Jak se je chystáte strávit?
Plánujeme s mou družkou a naším dvouletým
synem strávit týden u moře, kde jsme byli už
vloni a líbilo se nám tam. A několik dní bychom
chtěli strávit na chalupě v severních Čechách.
Také se o prázdninách chystáme na jižní Moravu a na hezká místa po Čechách.

Kdo se na něm podílí?
Přednosta Kliniky zobrazovacích metod FN
Plzeň profesor MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., a kolegové z Německa.
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Paní Jitka porodila s „přišitou“ dělohou,
raduje se z krásného chlapečka
Paní Jitka Albuge z Karlovarského kraje je maminkou dvou krásných kluků. Před druhým porodem ale musela
podstoupit operaci dělohy, kterou jí lékaři Gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň přichytili speciální
síťkou. I přesto otěhotněla, dítě bez problému donosila a porodila. Odborníci to považují za unikát, byla první,
které se to na zmíněné klinice podařilo.

Co způsobilo, že se Vám, hodně laicky řečeno,
utrhla děloha?
Největší podíl na utržení dělohy vnímám jako
důsledek překotného prvního porodu. Lékař
mi tehdy tlačil na bříško velmi nevhodně, neboť porod nepostupoval, miminko mělo omotanou pupeční šňůru kolem krčku a na svět
se mu tím pádem příliš nechtělo. Domnívám
se, že porod byl veden necitlivě k potřebám
rodičky, tedy mě. Sestřička ho nazvala hektický a hodně náročný. Naštěstí miminko, náš
první syn, vše zvládlo a je zdravé. Já takové
štěstí neměla, neboť se mi „rozpadlo šití“, jak
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to nazval lékař při návštěvě na gynekologické
pohotovosti. Vyšetření se odehrálo shodou
okolností lékařem, který mě rodil, a bylo jako
ze špatného filmu. Odcházela jsem otřesená
nevlídným zacházením i přístupem, s velkým
pláčem. No a brzy na to následovalo utržení
dělohy a s tím spojený prolaps.
Co se stalo pak?
Až moje gynekoložka mi objasnila, co
přesně u mě nastalo a zajistila mi následnou operaci ve FN Plzeň. Tu jsem tam podstoupila v březnu 2018.

Jaký pocit máte z přístupu lékařů?
Přístup lékařů je vždy velmi směrodatný
proto, aby žena psychicky danou situaci,
ať už jde o porod, operaci, nebo jen kontrolu, zvládla. Mé neblahé zážitky s lékařským přístupem byly zahojeny velmi příjemným přístupem ve FN Plzeň. Lékaři
mi před operací vše srozumitelně vysvětlili
a citlivě sdělili. Byla to hojivá náplast na
ztracenou důvěru v nemocniční prostředí.
Bohužel, u mě došlo při operaci ke komplikaci. Následné hojení neproběhlo hladce,
a bylo zdlouhavé.

Doporučovali Vám lékaři těhotenství?
Ani ne. Říkali, že těhotenství možné je, ale
porod je možný pouze císařským řezem.
Na moji otázku, zda již některá takto operovaná maminka v Plzni odrodila, mi řekli,
že ne.
Takže už jste miminko neplánovala?
Po operaci mé druhé těhotenství přišlo
opravdu neplánovaně. A já jsem od začátku věděla, že to bude buď, anebo. Buď vše
zvládneme, já i miminko, až do finálního
císařského řezu, nebo další těhotenství už
nebude. Proto pro mě bylo druhé těhotenství velmi náročným obdobím.

Jaký byl porod?
Rodila jsem ve 39. týdnu těhotenství plánovaným císařským řezem ve FN Plzeň
v listopadu 2021. Miminko nikam nespěchalo a vše proběhlo podle plánu. Velmi
jsem se bála možných komplikací po porodu kvůli operaci dělohy, ale síťka drží a já
kojím svého syna s velkou vděčností. Na
tom všem má velký podíl právě úspěšná
operace – císařský řez, který proběhl bez
komplikací. Za to patří můj velký dík panu
doktorovi Janu Humplíkovi a jeho kolegům. Stejně jako všem lékařům a dalším
zdravotníkům z fakultní nemocnice, kteří
se podíleli na mé předchozí operaci.

Jak se daří v současnosti Vám i malému?
Malému se daří růst ve zdraví a dělá nám
všem radost svým úsměvem každý den.
Tentokrát se podařilo i rozběhnout kojení,
sice dva měsíce od porodu, ale stále kojím
a užívám si naše společné chvíle. Já se cítím po gynekologické stránce velmi dobře,
jizva se zahojila krásně. Vše jde směrem ke
zdraví.
Doporučovala byste ostatním ženám, které prodělaly totéž co Vy, aby se těhotenství nezříkaly?
Z mého pohledu není nikdy pozdě. A zdravé miminko, které se narodí, je nádherný
dar.

Na Gynekologicko-porodnickou
kliniku míří pacientky z celé republiky
Hned dvěma unikáty se může pyšnit Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně,
která ošetří tisíce žen ročně.
Klinika má speciální přístup
„Je to přístup naší kliniky k ženám, které trápí pokles dělohy, protože u velkého množství klientek je možné ji ponechat, takže ji
laparoskopicky pomocí speciální síťky přichytíme na původní místo. To je v českém
měřítku unikátní, takže k nám jezdí na tuto
operaci ženy z celé České republiky. A také
se u nás po takovém výkonu poprvé rodilo, paní se narodil císařským řezem zdravý chlapeček. Je to první případ, o kterém
víme. Ženy, které na naší klinice absolvují
zmíněnou operaci a rodí jinde, se neevidují,“ říká zástupce přednosty Gynekologicko
-porodnické kliniky profesor MUDr. Vladimír
Kališ, Ph.D. Podobnou operaci kvůli sestupu
orgánů do pánevního dna, kterých udělají
na klinice v Plzni zhruba 120 ročně, podle
něho podstoupí v rozvinutých zemích každá
devátá žena. „Není to jednoduchá operace
a u nás ji provádějí čtyři lékaři,“ uvádí profesor Kališ. Po takovém výkonu podle něho
není vhodné rodit vaginálním porodem, ale
je doporučeno pro bezpečí maminky i miminka zvolit takzvaný císařský řez.
Na operaci není nikdy pozdě
Před operací se lékaři vždy zajímají o to,
zda žena ještě plánuje těhotenství, pokud
ano, výkon se odkládá, ovšem jen když je
to možné, až na dobu po porodu. „Zvyšuje se totiž riziko recidivy, že po porodu orgány zase sestoupí,“ upozorňuje zástupce
přednosty. Operaci může podstoupit žena
v jakémkoli věku, kterou sestup orgánů trápí natolik, že s ním nechce žít. „Je to hodně
obtěžující záležitost, ale každá žena ji vnímá

různě. Sestup orgánů do pánevního dna
může provázet například únik moči, stolice,
bolest při pohlavním styku, někdy orgány
vyhřeznou natolik, že se otírají o spodní prádlo,“ popisuje možné potíže MUDr. Kališ.
Na klinice vznikla unikátní studie
Klinika si může připsat i další unikum. Je
jím studie zabývající se ženami, které popr-

vé rodily císařským řezem a další porod byl
vaginální. „Většinou neplatí, že žena, která
porodí císařským řezem, už tak musí rodit
vždy,“ popisuje zástupce přednosty s tím,
že také rozhodně neplatí mnohdy uváděné
informace, že většina žen chce rodit „císařem“. „Císařský řez není rozhodně všechno
zachraňující řešení,“ uzavírá profesor MUDr.
Vladimír Kališ.
Fakultní nemocnice
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Současné zdražování se na péči neodrazí
V současné době se zvyšuje cena energií, potravin a řady dalších věcí. Situace se komplikuje nejen lidem,
ale také firmám a těm velkým zvlášť. O tom, jak se s tím vypořádává Fakultní nemocnice Plzeň, největší
zdravotnické zařízení v Plzeňském kraji, hovoří její ředitel MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
O kolik se nemocnici kvůli zdražování zvednou
či už zvedly náklady oproti loňsku?
Za období leden až duben 2021 FN Plzeň
uhradila za energie 61 milionů korun, za stejné období roku 2022 se částka navýšila na
78,7 milionu korun, to znamená nárůst cirka
o 29,2 procenta. V současnosti nikdo neví,
co nás, z pohledu ekonomiky, v budoucích
měsících čeká. Vysoká inflace zatěžuje nejen
rodinné rozpočty, ale i provoz naší nemocnice. Musíme být obezřetní a dobře počítat
a plánovat.
Kde všude se projevilo zdražování?
Letošní zvyšování cen a nákladů se nejvíce
projevilo v oblasti energií, potravin, materiálu, služeb a stavebních prací, respektive při
rekonstrukcích čí údržbě. Ceny energií ve
FN Plzeň vzrostly během první poloviny letošního roku zhruba o 30 procent. Výdajová
strana rozpočtu FN Plzeň pro rok 2022 je ve
výši 9,4 miliardy korun a předpokládáme,
že navýšení cen některých komodit kladné
hospodaření nemocnice zásadně neovlivní.
S uvedeným zvýšením nákladů počítala FN
již při sestavování rozpočtu pro rok 2022.
Problém by nastal, pokud by ve druhém
pololetí 2022 mělo zdražování vstupů nějak
významně pokračovat.
Dotklo se nějak i investičních akcí?
Investiční plány jsou dlouhodobého charakteru, ty může ohrozit především růst cen
stavebních prací. Například projekt rozsáhlé
rekonstrukce metabolické JIP byl ze strany
potenciálního realizátora stavby odmítnutý
k podpisu vzhledem k nárůstu cen v řádu
desítek procent, a to během velice krátké
doby, kdy výběrové řízení probíhalo. Původně plánovaná cena byla 74,8 milionu korun
s DPH, nabídková cena však činila 93,6 milionu korun s DPH. Nová cena bude dle současných cen ještě vyšší, ale uvidíme až dle
skutečně nabídnutých cen uchazečů v dalším kole výběrového řízení. Ale řada akcí
probíhá podle plánů.
Jaké akce to jsou?
Například Obláček snů nad Plzní neboli
dvoupodlažní přístavba na osmipatrové budově ve Fakultní nemocnici Plzeň na Lochotíně, kterou realizuje Nadace pro transplantaci
kostní dřeně. Ale už u toho bohužel nemůže být člověk, který vše vymyslel, někdejší
primář hemato-onkologie MUDr. Vladimír
Koza. Ten v říjnu 2011 ideu zveřejnil, nazval ji
Obláčkem snů nad Plzní, a oslovil světoznámou architektku Evu Jiřičnou. Ani ne za rok
na to ale zemřel. Jsem proto velmi rád, že se
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Obláček už staví, realizace stavby je naplněním jeho snu. Pro stále rostoucí počet hematoonkologických pacientů současné prostory
oddělení nestačí. Poslední čtyři roky je toto
oddělení největším transplantačním centrem
kostní dřeně v Česku. Ukončení hlavních
bouracích prací předpokládáme do konce
července. Nyní se zahajují práce na obvodovém a střešním plášti. Začaly práce na
rozvodech technického zařízení budov. Stavební věžové jeřáby by měly areál nemocnice
opustit do konce letošního roku. Letos jsme
také dokončili pavilon Psychiatrické kliniky,
který se uchází o titul Stavba roku Plzeňského kraje a veřejnost jí může posílat hlasy až
do 22. srpna.

Ale zpět ke zdražování, nemusejí se pacienti
obávat, že by se jich to při hospitalizaci nějak
dotklo?
Navyšování cen spotřebního zdravotnického
materiálu sledujeme průběžně již poslední
dva roky kvůli pandemii covidu. Na pacienty
by to nemělo mít vliv. Ve FN Plzeň nemáme
letos ani žádný problém s limitací počtu výkonů ze strany zdravotních pojišťoven.
Jaké jsou energeticky nejnáročnější výkony?
Energeticky náročné zdravotní výkony, výrazně stoupající ve vztahu k počtu pacientů, jsou
především na lineárním urychlovači, magnetické rezonanci, při CT vyšetření a při intervenčních zákrocích na angiopracovištích.
Jak se vlastně financuje velká státní nemocnice?
Financování FN Plzeň probíhá celoročně formou záloh od zdravotních pojišťoven a v létě
následujícího roku je vyúčtování roku pře-

dešlého. Pokud nemocnice nedosáhne plánovaného výkonu, musí pojišťovnám vracet
části záloh.
V běžných letech, necovidových, se hospodaření FN Plzeň, respektive vyúčtování,
přibližně setkávalo s účtováním pojišťoven.
Financování covidových let 2020 a 2021
bylo řešeno speciální redukcí kompenzační vyhlášky, bohužel pro financování roku
2022 je nastavený úhradový mechanismus,
který nepočítal s další covidovou vlnou. Od
ledna 2022 jsme přitom byli „nejzasaženější“ nemocnice v ČR z pohledu počtu hospitalizovaných pacientů a z tohoto důvodu
byla výkonnost nemocnice výrazně omezená. V období leden až květen 2022 vykazujeme pouze 90procentní objem zdravotní péče. A z tohoto důvodu hrozí velké
vratky pojišťovnám.
V současnosti tedy takzvaně jedete na 100 procent?
Mírné omezení provozu je i v těchto týdnech,
ale proto, abychom našim zaměstnancům
umožnili vybrat řádnou dovolenou a načerpat síly na další období.
Stíháte dohnat operace, které musely být z důvodu
covidu odložené?
Část neprovedených operací byla provedena v jiných zdravotnických zařízeních,
dále některé typy operací byly indikovány
podstatně méně častěji, například operace
mandlí. Rámcově jde o několik tisíc operací,
část z odložených již byla provedena. Během
prázdnin bude FN operovat v běžném režimu. Držíme slovo dané pacientům.
Plánujete odměny pro zaměstnance?
Pokud se výkonnost vrátí k normálu, dojde
k výplatě odměn v 2. pololetí letošního roku
v maximální možné výši dle dané ekonomické skutečnosti. Odměny pro rok 2022 jsou
plánované a vedení FN Plzeň udělá maximum pro to, aby byly vyplaceny. Držíme slovo i v tomto.
A jste připravení na případnou další vlnu covidu,
o níž už se mluví?
Samozřejmě. Věříme, že očkování nás
všechny ochrání od nejhorších covidových
následků. A že nemocnice díky němu nebudou zahlceny jako v minulosti. Z dostupných informací lze počítat se započetím
očkování čtvrtou dávkou na konci srpna
a doufáme, že lidé se očkovat nechají. Prošli jsme si za poslední roky opravdu velmi
náročným obdobím, ale zjistili jsme, jak
skvělý jsme tým a co všechno dokážeme
zvládnout.

Údržbáři se nezastaví
Opravy rozvodů elektrického proudu, vody a kanalizace, stavební úpravy, jako třeba opravy sociálních zařízení
nebo opravy střech, ale i obsluhu medicinálních plynů a provoz klimatizací a řadu dalších činností nezbytných
pro chod Fakultní nemocnice Plzeň zabezpečuje Odbor údržby pod vedením Josefa Černého.
Vodovodní potrubí trápí údržbu nejvíc
„Závady, zejména ty havarijní, na vodovodním potrubí nás tíží snad nejvíce. Většinou se
to stává stářím nebo v minulosti ne ideálně
zvoleným materiálem. V 80. a 90. letech nebyly pro rozvody vždy použité natolik kvalitní
materiály tak, aby dnes bez problémů odolaly například působení chlordioxidu, který se
používá ve výrobnících teplé vody z důvodu
minimalizace výskytu legionelly jakožto jeden z mála účinných způsobů potlačení této
nebezpečné bakterie. „Chlordioxid bohužel
nepříznivě působí na stěny potrubí instalovaného v minulosti,“ vysvětluje technicko-provozní náměstek Bc. Milan Topinka, NBA, pod něhož Odbor údržby spadá.
„Opravy vodovodního řadu většího rozsahu
řešíme pomocí externích dodavatelů, menší
zajišťujeme vlastními zaměstnanci,“ dodává
Josef Černý s tím, že havárie, a nejen vody,
obvykle nastanou mimo běžnou pracovní
dobu. Pracovníci údržby však drží pro zajištění nenadálých oprav pracovní pohotovosti.

» Každý den se objeví

něco neplánovaného,
co je třeba opravit
nebo vyřešit okamžitě.
Tým má celkem 67 lidí
Celkem je jich i s vedoucím odboru 67.
„Tento tým se stará o údržbu a obnovu
obou nemocničních areálů a jsou v něm
profesně zastoupeni zámečníci, instalatéři,
elektrikáři, truhláři, zedníci a lakýrník,“ říká
Josef Černý. Odbor ale připravuje i zázemí pro nová pracoviště. „Nedávno jsme
dokázali, v podstatě za pochodu, vytvořit

nové prostory pro oddělení Paliativní péče.
Stavebně jsme tak předělali kompletně půl
nevyužívaného podlaží, včetně rozvodů
elektrického proudu, stropních podhledů,
omítek a vytvoření nových sociálních zařízení pro zaměstnance i pacienty,“ připomíná Josef Černý, jehož odbor má na starosti
i novou fasádu na Transfuzním oddělení,
která by měla být hotova v letošním roce
a naváže tak na už realizovanou modernizaci prostor pro dárce krve, jež byla provedena v první polovině tohoto roku. Pokud
opravy, jako v případě fasády Transfuzního
oddělení, zajišťují externí zhotovitelé, pak
odbor údržby připravuje podklady pro výběrové řízení a uzavření smlouvy, následně koordinuje zahájení a průběh stavební
akce, účastní se kontrolních dnů a stará se
o další záležitosti s tím související.
Havárie se řeší mimo systém žádanek
Na plánované opravy se podle vedoucího
odboru vypisují elektronické žádanky, ale
havárie se obvykle řeší mimo systém žádanek ihned a na telefonické zavolání. Podobně tak třeba i vyprošťování z výtahů, nouzové otevírání automatických dveří, závor
parkovacího domu apod. „Například v roce

Odbor údržby v číslech za rok 2021:
• vyřizoval 16615 požadavků (elektronických žádanek na opravu)
• bylo vystaveno 1031 objednávek na dodávky a služby zajišťované externími dodavateli
• bylo vystaveno 2590 objednávek na nákup materiálu
• bylo zpracováno a uzavřeno celkem 33 smluv na dodávky a služby

2021 bylo zaevidováno 366 oprav výtahů
a 40 vyproštění osob z výtahů. Nouzové otevírání elektrických automatických dveří se
neeviduje, odhadem se jedná o zhruba
110 zásahů za rok,“ vyčísluje Josef Černý.
Plán oprav a investic
činí desítky milionů ročně
Dodává, že odbor zajišťuje také revizní činnost v rozsahu provádění revizí tlakových
nádob stabilních (TNS), školení obsluh rozvodů medicinálních plynů, školení obsluh
TNS, parovodů a horkovodů. Dále objednává u externích zhotovitelů kontroly, servis
a opravy technických zařízení a stavební
úpravy. Dle schválených požadavků v plánu
oprav a plánu investic pro daný rok, zajišťuje technologické a stavební neinvestiční
a investiční akce, což činí cca 80 milionů
korun ročně.
Covid „vyškolil“ i údržbu
Pro odbor byla velmi obtížná i doba covidu, respektive zejména začátek pandemie.
„Museli jsme velmi rychle vybudovat potřebné prostory pro pacienty, zázemí pro zdravotnický personál, zajistit dodávky kyslíku,
postarat se o zásobníky na kapalný kyslík
tak, aby jej bylo dostatek pro všechny pacienty. A když bylo potřeba, rozváželi jsme
kyslíkové bomby na zdravotnická pracoviště
i v noci. Naučili jsme se tehdy moc, ale učíme se každý den a počítáme s tím, že může
přijít i cokoli jiného podobného,“ popisuje
Josef Černý s tím, že odbor bude mít vždy
práce až nad hlavu. „Každý den se objeví něco neplánovaného, co je třeba opravit
nebo vyřešit okamžitě,“ uzavírá Josef Černý.
Fakultní nemocnice
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Nejvyšší tlak měl hasič,
ihned se ho ujal lékař
Na Světový den hypertenze 17. května se odborníci Fakultní nemocnice Plzeň vydali mezi veřejnost,
aby lidem nejen změřili hodnotu krevního tlaku, ale také šířili osvětu v péči o zdraví. V nákupním centru
Area Bory tak nemocnice uspořádala akci s názvem Znáte svůj krevní tlak?

Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek s týmem, který vyrazil mezi veřejnost.
Zájem byl veliký
Krevní tlak si nechalo zkontrolovat zhruba 200 osob, ženy byly v mírné převaze.
„Nejvyšší naměřený tlak 224/126 mm Hg
měl 60 letý hasič, kterého si po naměření vysokých hodnot vzal do péče lékař a společně se domluvili na postupu dalších vyšetření
a následné léčbě. Nejmladší osobou, u které
byl zjištěn vysoký krevní tlak, byl 18letý muž.
Naopak, nejstarší zájemce byla 89letá paní,
která měla tlak v pořádku,“ uvedla mluvčí nemocnice Mgr. Gabriela Levorová.
Tichý zabiják
Odborníci upozorňují, že vysoký tlak je velmi nebezpečný. „Nebolí a většina lidí nemá
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 fibrilace síní, srdečním selháním,
a velkým problémem je i selhání ledvin.
Celosvětově se jedná o nejčastější příčinu
úmrtí u lidí starších 50 let. A i když se pacienty podaří zachránit, ztratí několik let plno-
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Nutriční terapeut z Oddělení klinické
dietologie Michal Vysokomýtský
při konzultaci s pacientem.

Probíhající měření krevního tlaku.

hodnotného života kvůli nemoci nebo invaliditě. Dostanou například těžkou mrtvičku
v 60 letech, a přestože ji přežijí, už většinou
nemohou žít plnohodnotný život jako dříve.
Trpí řadou zdravotních omezení. Pokud by
se vysoký tlak odhalil včas a včas se zahájila účinná léčba, tak riziko mrtvice velmi klesá. Pacient ji buď nedostane vůbec,
anebo mnohem později. Pro kvalitu života je velký rozdíl, zda dostanete infarkt či
mrtvičku v 60 nebo až v 80 letech. A co
teprve selhání ledvin,“ upozorňuje docentka MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.,
z II. interní kliniky FN Plzeň, která se podílí
i na výzkumu v souvislosti s hypertenzí.
Radili nejen lékaři
Byla také v týmu, jenž vyjel za lidmi do obchodního centra. Každý tam mohl své potíže konzultovat jak s lékařem, tak s nutričním
terapeutem či rehabilitačním pracovníkem.
„Díky této akci mohou dostat takzvaně budoucí pacienti fakultní nemocnice správnou
léčbu, která jim může zachránit život,“ uzavírá
mluvčí nemocnice.

Vědecká návštěva z Evropy
První osobní setkání vědeckých pracovníků v rámci projektu ARICE zorganizovala FN Plzeň s Lékařskou fakultou
v Plzni. Vybraná pracoviště fakultní nemocnice navštívili odborníci z Rakouska, Francie, Arménie a Ukrajiny.
Projekt ARICE spadá pod největší evropský
program pro vědu a výzkum HORIZONT
2020, jehož jedním z cílů je podpora rozvoje
méně výkonných výzkumných institucí. Jedná se konkrétně o Jerevanskou lékařskou
univerzitu v Arménii, která má ambici stát se
vedoucí vědecko-výzkumnou institucí zemí
bývalého Sovětského svazu a usiluje o vybudování národní biobanky se zaměřením
na onkologická onemocnění. Uskutečnit tyto
plány pomohou projektoví evropští partneři,
mezi které patří i Lékařská fakulta v Plzni,
a to prostřednictvím přednášek, workshopů
a výměnou expertů.
Ve FN Plzeň proběhl v červnu první ze čtyř
plánovaných výukových a diskuzních seminářů. Zahraniční delegace si prohlédla Šiklův
ústav patologie, kde byl průvodcem i přednášejícím prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
Jeho přednášky se týkaly především histologické klasifikace vybraných nádorových
onemocnění. Dalším místem bylo Oddělení
imunochemické diagnostiky. Zde přednášel
primář, prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.,
který hostům představil nejnovější laboratorní přístroje. Ve své přednášce kladl důraz na
to, jak jsou ve FN Plzeň využívány nádorové
markery pro diagnostiku a volbu léčby v rutinní praxi. Hlavním cílem však bylo vysvětlit
posluchačům největší přednost využití těchto markerů. A tou je multioborová spolupráce, konkrétně Chirurgického oddělení, Oddělení imunochemické diagnostiky a Kliniky
zobrazovacích metod, což je ojedinělé nejen
v českém, ale i v evropském měřítku. Jednou z dalších zastávek byla také prohlídka

plzeňské biobanky, která přispěje do projektu sdílením svých zkušeností a navázáním
spolupráce. Získá ale i znalosti a zkušenosti
z jiného regionu. „Co se týče nádorových
onemocnění, tak se Česká republika řadí
spolu s Arménií mezi nejvíce zasažené země
v Evropě, ať už jde o počet nových pacientů
či úmrtnost. Vědecká spolupráce s partnerem z takto odlišného regionu jistě obohatí
naše znalosti a může odhalit nová témata pro budoucí možnou spolupráci“, říká
vedoucí plzeňské biobanky RNDr. Marie
Karlíková, Ph.D.
„Až v covidové době jsme skutečně docenili kouzlo osobního setkání, a to ve všech
odvětvích. To platí i ve vědecké sféře, kdy si
po online konferencích a konzultacích uvědomujeme, jak nenahraditelné je potkávat

se s kolegy ze zahraničí a vyměňovat si
nejnovější poznatky z našich oborů tváří
v tvář. I vědy je potřeba moct se dotknout,“
podotýká s úsměvem ředitel nemocnice
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Semináře
pro veřejnost

„Přišli lidé, které naše téma opravdu zajímalo.
Měli připravené konkrétní dotazy a doufám,
že jim naše odpovědi pomohly či je alespoň
správně nasměrovaly,“ popisuje MUDr. Krčma volnou diskuzi, která trvala další hodinu po
skončení semináře.
Zájemci o další setkání s našimi odborníky se mohou těšit na podzimní pokračování
cyklu „Zdraví máme jenom jedno“. V říjnu se
budeme zabývat vitaminem D a listopad již
tradičně patří urologickým problémům a karcinomu prostaty. Konkrétní informace k seminářům najdete po prázdninách na stránkách vyzkum.fnplzen.cz.

Zdraví máme jenom jedno
Nejen léčit, ale i vzdělávat a dávat odpovědi,
to je cílem seminářů, které FN Plzeň nově pořádá pro širokou veřejnost. První přednáška se
zabývala onemocněním štítné žlázy. Zájemce
toto téma zaujalo, což potvrdil i přednášející
a náměstek pro vědu a výzkum, prof. MUDr.
Ondřej Topolčan, CSc.: „Jelikož se jednalo
o první přednášku, tak jsme neuměli odhadnout, zda lidé vůbec přijdou. O to větší jsme
měli radost, když přišlo velké množství posluchačů, protože mít informace je důležitá součást prevence.“ Druhý přednášející, endokrinolog MUDr. Michal Krčma, Ph.D., si nejvíce
pochvaloval viditelný zájem o problematiku.

Téma:

6. 10. Vitamin D
10. 11. Movember
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Kostní dřeň se vozí i vlakem
Transplantační centrum Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň je už od roku 2018 největším zařízením
svého druhu v České republice. „V loňském roce jsme udělali přes 150 transplantací krvetvorných buněk,
je to úctyhodný počet a bezkonkurenčně největší v celé České republice. Centrum v Brně je dvakrát větší než my,
mají podstatně více personálu a vykazují kolem stovky transplantací,“ říká primář Hematologicko-onkologického
oddělení FN Plzeň MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
Největší registr v ČR
Dodává, že plzeňský registr a oddělení zajišťují
dvě třetiny všech nepříbuzenských transplantací kostní dřeně v České republice. Navíc
disponují kompletními „transplantačními“
akreditacemi, včetně mezinárodních. „Léčíme
pacienty ze Středočeského, Jihočeského, Severočeského, Karlovarského a samozřejmě
Plzeňského kraje. Volají nám třeba i z Prahy,
že nemají místo a zda jim odtransplantujeme
pacienta. Pokud můžeme, pak vycházíme
vstříc, jsme hodně efektivní, umíme si vše
dobře zorganizovat i ve skromnějších podmínkách,“ uvádí primář. Při hledání vhodného
dárce spolupracují s registry dárců z celého světa a mohou tak vybírat ze 40 milionů
potenciálních dárců kostní dřeně. Ze svého
Českého národního registru dárců dřeně pak
mohou nabídnout 106 tisíc dárců, jsou tak
největším registrem v České republice.
Dárce najdou pro 90 procent pacientů
„Dokážeme najít vhodného dárce pro
90 procent našich pacientů. A důležitý je
čas, protože transplantace je nejúspěšnější,
když je provedená včas,“ zdůrazňuje primář

Český národní registr
dárců dřeně (ČNRDD)
Registr dárců dřeně je databází zdravých dobrovolníků ochotných darovat
v případě potřeby malou část vlastních krvetvorných buněk k transplantaci komukoliv, kdo by tuto pomoc
potřeboval, a to anonymně, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost či
vyznání. Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku,
a proto je v České republice, stejně
jako na celém světě, bezplatné.
ČNRDD je nestátní organizace, pracující od roku 1992 jako obecně prospěšná společnost na celém území
České republiky. Patří mezi nejefektivněji pracující registry světa, jako čtvrtý na světě se stal nositelem prestižní
akreditace Světové asociace dárců
dřeně – WMDA.
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Současný primář
Hematologicko-onkologického
oddělení MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
u portrétu svého předchůdce
a zakladatele registru
MUDr. Vladimíra Kozy.
s tím, že transplantace kostní dřeně je nutná
u tří ze čtyř leukémií. Je k ní zapotřebí relativně málo krvetvorných buněk (5 % z celkového množství u dárce) a cesta k pacientovi
je mnohdy přes kus světa. „Doprava je velmi
složitá, protože pokud se posílá letecky, ne-

smí procházet přes kontrolní rámy, ozáření
by kostní dřeň nenávratně poškodilo. Ke
kratším převozům se využívají auta, ale dojezd je mnohdy kvůli kolonám komplikovaný, nejspolehlivější a nejbezpečnější je vlak.“
uvádí primář.

Důležití jsou i dárci krevních destiček
Připomíná, že k léčbě leukémií i transplantací samotné je navíc zapotřebí podávání krevních destiček. Pro jednoho pacienta s akutní
leukémií to během celé léčby může být potřeba až od 40 dárců. Dají se darovat opakovaně, dárci musejí být starší 18 let, vážit
alespoň 60 kilogramů a být v dobrém zdravotním stavu. Běžná frekvence dárcovství je
1x měsíčně, samotný odběr trvá hodinu. Darovat krevní destičky lze až do 60 let. Jejich
potřeba je velmi vysoká, pro pacienty jsou

životně důležité, a proto jsou v separačním
centru fakultní nemocnice na Lochotíně, kde
zatím dělají až 1500 odběrů krevních destiček za rok, rádi za každého nového dárce.
„V současnosti máme v evidenci zhruba 300
dárců, ale potřebovali bychom jich podstatně více,“ doplňuje zástupce primáře docent
MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Komplikací i úmrtnosti ubývá
Transplantačnímu centru Hematologicko
-onkologického oddělení plzeňské fakultní

nemocnice se daří snižovat komplikace
v léčbě a také v úmrtnosti nemocných s leukémiemi a dalšími poruchami krvetvorby.
„Posunul se i věk pacientů, kteří u nás podstupují transplantace. Před dvaceti lety ji
šedesátiletý pacient nedostal, v současné
době je běžná i u starších lidí. Počet vyléčených se zvyšuje nejen u dospělých, ale
i u dětských pacientů. Prakticky jsme na
tom zhruba stejně jako podobná pracoviště v Evropě,“ uzavírá primář MUDr. Pavel
Jindra, Ph.D.

Dát šanci na život za trochu nepohodlí
stojí, říká dárce kostní dřeně
„Dárcovství kostní dřeně bych přirovnal
k dárcovství krve. Není čeho se bát, cítím se
dobře. Nijak mě to neomezilo. Udělali jsme si
s přítelkyní vlastně takový výlet do Plzně, při
kterém mohu dát šanci na život nemocnému
člověku. To je moc fajn pocit, který za tu trochu diskomfortu určitě stojí,“ říká čtyřiačtyřicetiletý Stanislav, který podstoupil ve FN
Plzeň odběr kostní dřeně pomocí takzvané
separace krvetvorných buněk z krve. „Byly
mi nabídnuty obě varianty odběru kostní dřeně. Separací z krve nebo odběrem z kosti pánevní při narkóze, kdy jsem si sám zvolil první
zmíněnou metodu, tedy separaci z krve, a až
poté jsem se dozvěděl, že i transplantační
centrum preferovalo tento způsob získání krvetvorných buněk. Mně to vyhovovalo také,
protože jsem při něm nemusel podstoupit
celkovou anestézii,“ uvádí sympatický muž,
který do plzeňské fakultní nemocnice přijel
až z Krnova. Do Českého národního registru
dárců dřeně se zapsal spolu s kamarádem
před mnoha lety a už na to skoro zapomněl,
když se mu letos v březnu ozvali z registru,
zda je ochoten darovat svou kostní dřeň.
„Okamžitě jsem na to kývl, ale rozhodovali ještě mezi několika jinými dárci, po týdnu
mi však zavolali, že jsem nejvhodnějším dár-

» Tím prvním je separace,

tedy oddělení jednotlivých krvinek
od sebe. Provádí se bez narkózy
na speciálním přístroji
– separátoru krevních částic.
Druhou metodou je tradiční
odsátí dřeně jehlou z kosti
pánevní pod narkózou.

cem. A pak se začalo vše připravovat,“ popisuje pan Stanislav, který na odběr dorazil
v červnu. „Pokud jde o pacienta (příjemce)
pak můžu jen prozradit, že je z České republiky,“ dodává primář Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň MUDr. Pavel
Jindra, Ph.D., který vedení kliniky a aktivity
v registru převzal po primáři MUDr. Vladimíru
Kozovi, zakladateli Českého národního registru dárců dřeně. „Nedávno, v pátek 17. června, jsme si připomněli smutné výročí. Bylo
to přesně deset let, co primář Vladimír Koza
podlehl těžké nemoci,“ vzpomíná MUDr.

Pavel Jindra. Vysvětluje, že kostní dřeň, respektive krvetvorné buňky, lze v současné
době darovat dvěma způsoby. Tím prvním
je zmíněná separace z periferní krve, která
se provádí bez narkózy pomocí speciálního
přístroje – separátoru krevních částic. Druhou metodou je tradiční odsátí dřeně jehlou
z kosti pánevní pod narkózou. Konečné rozhodnutí, jak chce dárce své krvetvorné buňky
darovat, je vždy na něm. „Lidé často volí separaci kvůli obavám z narkózy, protože o ní
panují z minulosti mýty, že je nebezpečná.
Ale není to pravda,“ upozorňuje primář.
Fakultní nemocnice
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Ani na hubnutí do plavek
se nesmí příliš spěchat
Lze ještě zhubnout do plavek před dovolenou? A jak fungují v současné době oblíbené
diety? O tom všem hovoří Hana Šedinová, DiS., nutriční terapeutka Oddělení klinické
dietologie FN Plzeň.
V současnosti jsou
v módě keto diety,
nízkosacharidové
diety. Opravdu se
po nich dá zhubnout?
Určitě bych odlišila ketogenní
dietu a dietu nízkosacharidovou, i když zhubnout se dá
určitě oběma typy diety. V ketogenní dietě
je množství sacharidů snížené na minimum (3 % z celkové energie), ne každý
takto přísnou restrikci dokáže dodržovat a ve
chvíli, kdy se sacharidy do jídelníčku zařadí,
dojde k jojo efektu, často dost výraznému.
Tato dieta má poměrně velká rizika a bez
porady s lékařem by ji lidé neměli dodržovat.
Naopak nízkosacharidovou dietu, u které
snížíme množství sacharidů na cca 100 g na
den, mohu jen doporučit. Na této dietě lze
nejen pěkně zhubnout, ale dá se dodržovat
i dlouhodobě.
Jaký názor máte na populární krabičkovou
stravu?
Krabičková dieta, pokud je správně sestavená, je ideální volbou při hubnutí hlavně
pro ty, kteří nemají čas na každodenní
přípravu stravy. Může být výborným začátkem při dodržování redukčního režimu,
protože lidé se na ní naučí, jak mají porce
jídla vypadat, a mohou nasbírat inspiraci
na pestrý jídelníček. Nevýhodou je její poměrně vysoká cena, a tedy ne každý si ji
může dovolit. Při výběru krabičkové diety je důležité si zjistit, zda jsou jídelníčky
sestavené odborníkem, ideálně nutričním
terapeutem, a zda tedy splňují všechna pravidla zdravého hubnutí. Nastavení energetické hodnoty krabičkové diety by mělo
být šité na míru daného klienta a měl by ho
doporučit již zmíněný nutriční terapeut dle
individuálních potřeb.
Co byste doporučila ženám, které chtějí zhubnout a nejlépe ještě teď, než vyrazí na dovolenou k moři?
Záleží na tom, jaký váhový úbytek si každý
z nás představuje. Pokud někdo potřebuje
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zhubnout dvě, tři kila, má určitě ještě šanci.
Pokud si někdo představuje, že rychle za
dva týdny zhubne deset kilo, tak toho určitě
zklamu, to je cíl nereálný. A i když někdo
dokáže během krátké doby velmi přísnou
restrikcí jídla hmotnost snížit, tak věřte, že
to není na dlouho. Z mého pohledu je důležité chovat se na dovolené tak, abychom
se po návratu při pohledu na ručičku váhy

příliš nevyděsili. Každý si určitě o dovolené
dopřejeme více dobrého jídla než běžně,
ale snažme se to vždy vykompenzovat pohybem. Také nezapomínejme, že alkoholické nápoje jsou nejen zdrojem dobré nálady,
ale i velkým zdrojem energie. A po návratu
z dovolené začněme myslet hned na dovolenou příští a dejme se do hubnutí, za rok
se dá zhubnout pěkně a zdravě.

Bezplatná právní poradna pro seniory
a invalidní důchodce obnovuje provoz
V novém režimu zahajuje magistrátní Odbor
sociálních služeb po prázdninové pauze bezplatnou právní poradnu pro plzeňské seniory
a invalidní důchodce.

Poradna bude fungovat každé liché úterý,
v čase od 14 do 16 hodin, na adrese Martinská 2, Plzeň, 1. patro.
Návštěva poradny je možná jen po předchozí domluvě na tel. čísle 378 033 357
nebo adrese: pomahajiciplzen@plzen.eu.
Bezplatná právní poradna nenabízí možnost sepsání úředních dokumentů a neposkytuje rady v trestněprávních věcech
nebo sporech se statutárním městem Plzeň.

Lékařská fakulta se přes léto stěhuje do nového sídla

A je to tady. Naposledy jsme o stavbě nového kampusu psali na těchto stránkách
loni v květnu, kdy byl hotov betonový skelet
stavby a uvnitř se zdilo, montovaly se příčky,
okna, vzduchotechnika. Uběhlo čtrnáct měsíců a stavba má po kolaudaci! Police v knihovně jsou připravené na knihy, posluchárny na
montáž audiovizuální techniky, menza na
kuchařské přístroje. Zaváží se nábytek – jen
počty židlí jdou do stovek. Zaměstnanci na
pracovištích, která jsou první na řadě se stěhováním, už balí. Přesun se odehraje během

léta – začínáme druhý týden v červenci, končíme v srpnu, abychom se do září stihli všichni
zabydlet a zorientovat a v říjnu mohli uvítat studenty již komplet v novém. Nastupující prváci
budou první, kdo už neochutná výuku v našich
předchozích dlouholetých sídlech – Pavlovově
a Procháskově ústavu. Také děkanát se přestěhuje z Husovy ulice do nové budovy a studijní oddělení i všechna další administrativní
podpora budou po letech na stejném místě
jako prostory pro výuku. Nově bude zorganizováno i okolí kampusu: během července zmi-

zí plot mezi areálem FN Lochotín a lékařskou
fakultou. Areál LFP bude oplocen samostatně,
ale od FN bude přístup k budovám volný. V jejich okolí se už instalují orientační tabule, aby
v novém kampusu každý našel svůj cíl. Přejeme tedy všem klidné léto s vědomím, že to
naše klidné rozhodně nebude. A těšíme se, že
vám brzy přineseme i fotografie již zařízených
prostor pro výuku mladých lékařů.
Ing. Barbora Černíková
Lékařská fakulta UK Plzeň
Fakultní nemocnice
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Prvotním impulsem k výstavě
byla moje zkušenost s rakovinou
Výstava Tváří v tvář – dvanáct fotografických portrétů žen s rakovinou prsu, které tři roky putovaly napříč Českou
republikou, bude na podzim k vidění na Onkologicko-radioterapeutické klinice Fakultní nemocnice Plzeň. Vrací se
tak do města, v němž byla tato výstava poprvé představena. Autorem projektu je fotograf Vladimír Kožíšek.
Foto modelek
a celého týmu.

Foto archiv Vladimíra Kožíška

Proč jste se pustil zrovna do focení tak velmi
těžkého tématu?
Prvotním impulsem byla moje osobní zkušenost s rakovinou krku s metastázami a následnou recidivou, která mě postihla ve čtyřiapadesáti letech v roce 2015. Prošel jsem
při ní mnoha fyzickými a hlavně duševními
proměnami. Na začátku je to obrovský zmatek, hledáte jakoukoliv pomoc od někoho,
kdo to za vás všechno vyřeší. Totálně se vám
přeskládají hodnoty. Nejdůležitější obrat nastal ve chvíli, když prognóza vypadala už beznadějně. Tehdy se přecvaklo něco uvnitř a já
konečně pochopil, že to za mě nikdo jiný nevyřeší, že je to jen na mně. Po ukončení léčby
jsem začal pociťovat nutkavou potřebu splatit
jakýsi imaginární dluh. Tehdy se začala rodit
koncepce projektu – otevřít téma rakoviny,
kterého se lidé bojí a nechtějí o něm mluvit.
Jak to myslíte?
Diagnóza rakoviny je vnímána jako něco děsivého, něco, s čím nechceme mít nic společného, o čem se, pokud možno, nemluví.
Nemocný se často setkává s tím, že ani blízcí přátelé s ním nejsou schopni komunikovat; mají strach – stydí se – nevědí, co říct.
Já jsem naopak potřeboval o všem otevřeně
mluvit. Ve stejné době prodělávala rakovinu kamarádka mojí ženy, se kterou jsme se
často o tom, co oba prožíváme, bez okolků
bavili. Mohli jsme si z toho dělat i legraci, to
bylo pro nás oba nesmírně úlevné.
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Jak významnou roli v léčbě hrají pacientské organizace, jako například Maminy s rakovinou,
které sídlí v Plzni?
Nezastupitelnou. Umějí nemocným na základě svých vlastních prožitků poradit,
pomoci. Tak to nedokáže ani vystudovaný
psychoterapeut, protože osobní zkušenost je nenahraditelná. Konkrétně Maminy
s rakovinou se věnují všem onkologicky
nemocným ženám z celé České republiky.
A většina z nich je po léčbě rakoviny, některé z nich se stále léčí. A přesto mají sílu
vyslechnout další nemocné ženy. Dělí se
o zkušenosti, nač se například mají v léčení
připravit, nebo shánějí peníze pro nemocné, které se ocitly v nouzi. Řeší řadu dalších věcí. K tomu je nutné připočíst množství administrativy a fůru jiné práce spojené
s chodem kanceláře a prostor pro nemocné. Moc by pomohlo, a to hlavně nemocným, kdyby takové organizace mohly sídlit
přímo v nemocnicích. Ale pokud vím, zatím
je to tak jenom v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.
Vraťme se ještě k focení. Proč jste si jako modelky vybral pacientky s rakovinou prsu?
Rakovina prsu je v ČR nejčastější ženské
onkologické onemocnění. Tuto diagnózu
měla i kamarádka mé ženy, o které jsme
již mluvili. Před chemoterapiemi se nechala ostříhat dohola a svůj nový černobílý
portrét dala na facebook. To byla hrozná

síla a mělo to i obrovskou pozitivní energii.
Měla na to moc pěkné ohlasy. Byl to jeden
z prvních podnětů ke vzniku projektu.
Mluvil jste o tom, že z očí vyfocených žen lze
hodně vyčíst. Byly pro vás právě oči modelek
nejdůležitější?
Portréty byly focené v přirozeném světle,
hodně z blízka portrétním objektivem s velmi malou hloubkou ostrosti. Je to natural
portrét, pohled do očí je velmi intenzivní,
ostrost je jenom na očích a ústech a vše
ostatní ustupuje do pozadí. A chtěl jsem,
aby u portrétu byly dostupné i doplňující informace – křestní jméno s rokem narození,
diagnóza, strohý průběh léčby, motto a doplňková fotografie modelky s někým blízkým nebo na oblíbeném místě. Například
naše první modelka a tvář celého projektu
Tereza má u portrétu motto: „Prožívat štěstí
ze zrození v blízkosti smrti? Ano, jde to...“
Když si k tomu přečtete informace o diagnóze a léčbě, jste nuceni se znovu podívat do jejích očí, pak celý příběh nabývá
další rozměr. Je to velice emotivní zážitek,
nutí vás to k zamyšlení, ale je v tom i naděje. Na zahájení výstav jezdila i část našich modelek, doufám, že to tak bude i ve
FN Plzeň. Je to asi ten nejsilnější zážitek,
vidět ony úžasné a krásné ženy naživo.
Bohužel příběh jedné z modelek se uzavřel
v lednu 2020. Nezbývá než to s pokorou
přijmout.

Maminy s rakovinou se přestěhovaly
Maminka samoživitelka s osmi dětmi, maminka samoživitelka s pětiletým chlapečkem a řada dalších žen z celé České republiky, které prodělaly nebo prodělávají nějakou
formu rakoviny, to jsou klientky pacientské
organizace Maminy s rakovinou.
Navázala částečně na činnost zaniklé organizace Mamma Help, a tak převzala i starost
o výstavu fotografií Vladimíra Kožíška. Nedávno se také přestěhovala z nevyhovujících
prostor, ve kterých bylo vlhko, do Sedláčkovy ulice v centru Plzně. „Pro naše klientky
a i nás je to velmi dobře dostupné místo, za
které vděčíme městu Plzni,“ říká zakladatelka
Mamin s rakovinou Šárka Šteinochrová, která se léčila s hodgkinovým lymfomem a stále
je v péči Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň. „U nás najdou pomoc ženy
se všemi druhy nádorového onemocnění
a všech věkových kategorií. Většina z nás má
vlastní zkušenost a dokážeme poradit ve vě-

Sídlo Mamin
s rakovinou

Sedláčkova 26, 301 00 Plzeň 3
cech jako například, co ženu čeká při léčbě
rakoviny z pohledu matky. Podobné informace v nemocnici nedostane,“ popisuje Šárka
Šteinochrová jednu z činností Mamin s rakovinou, již zaštitují odborníci ze všech onkologických oborů. Mají i patrony, kterými se
stali modelka Kateřina Lébr a youtuber Petr
Florián alias Pedro.
Říká, že jsou schopni zatím se věnovat
zhruba 20 klientkám za měsíc. Pomáhají však

i jinak. „Například nyní jsme díky skautům,
kteří pro nás vybrali 20 tisíc korun, pořídili
lis a sušičku na potraviny. Pacienti si k nám
mohou přijít vylisovat speciální oleje a zhotovit další jídlo, protože výživa je při onkologickém onemocnění velmi důležitá,“ popisuje
Šárka Šteinochrová. která má do budoucna
velké plány. „Chtěli bychom budovat i chráněné dílny, kde by se vyráběly třeba hračky
a prodej by probíhal prostřednictvím e-shopu. Nemocným ženám se snažíme pomáhat
i finančně. Musíme se snažit vydělávat peníze
a nespoléhat se jenom na sponzory, kterých
navíc poslední dobou ubývá. Nedávno jsme
například podpořili maminku, která musela
podstoupit ozařování v Praze a neměla kam
dát dítě. Zajistili jsme jí čtyřtýdenní hlídání,
další mamince jsme koupili pračku,“ líčí Šárka Šteinochrová, která je přesvědčená, že do
pomoci pacientským organizacím by se měl
více zapojit stát.

Auditoři ocenili řadu aktivit
Letos v květnu jsme byli opět podrobeni
přísnému oku externích auditorů společnosti Tayllorcox, s. r. o. a ČSAZ, s. r. o. 24. a 25. května 2022 totiž probíhal již pátý
recertifikační audit ověřující plnění požadavků normy ISO 9001 a hodnotících standardů kvality a bezpečí. Tři týmy zkušených auditorů navštívily během těchto dnů
13 zdravotnických a 10 nezdravotnických
pracovišť a součástí auditu bylo také prověření vedení zdravotnické dokumentace.
Ačkoli jsme se pečlivě připravovali a neustále se snažíme systém řízení kvality posouvat o stupínek výš, i tak nám auditoři ukazují
prostor pro zlepšování. Některá doporučení
budou řešena na úrovni nemocnice, některá
se týkají jen konkrétního pracoviště.
Při závěrečném jednání, kterého se účastnili představitelé vrcholového vedení nemocnice v čele s panem ředitelem, uvedli auditoři,
že se jedná o kvalitní a ekonomicky úspěšnou
nemocnici na velmi vysoké odborné úrovni.
Fakultní nemocnice je moderní a rozvíjející
se zdravotnické zařízení, jehož význam přesahuje hranice kraje. „Velice významná jsou
zejména specializovaná centra, která zajišťují
komplexní péči o nemocného v rozsahu, který jiná nemocnice v kraji nemůže nabídnout,“
píše se v závěrečné zprávě auditu, která vyzdvihuje i okamžité zřízení UA POINTU – centra primární péče pro osoby z Ukrajiny, které
zajišťuje nonstop lékařskou pohotovostní

službu pro dospělé i děti, gynekologicko-porodnickou ambulanci a řadu dalších služeb.
Auditoři hodnotí kladně také práci paliativního
týmu, nadstandardní zvládnutí všech zatím
proběhlých vln pandemie covid-19 a množství dalších aktivit.
Hodnotili i standard zavedeného šetření
spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice provádí průzkum spokojenosti pacientů
již řadu let, aktivně se podílela na projektu
Ministerstvy zdravotnictví ČR a šetření prováděla podle nové metodiky i přes nepříznivou pandemickou situaci. Pozitivní výsle-

dek šetření pak byl morální odměnou všem
zaměstnancům.
Fakultní nemocnice Plzeň opět získala
certifikát kvality a bezpečí a certifikaci dle
ISO 9001:2015 pro poskytování ústavní zdravotní péče s platností na další 3 roky.
Bylo to náročné období před i v průběhu
externího auditu, ale obstáli jsme. Děkujeme
všem, kdo pomáhali k jeho kladnému výsledku.
Ing. Bc. Lucie Svobodová
Vedoucí oddělení
Centrum řízení kvality
Fakultní nemocnice
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Seniory přivítají na oddělení uvítací
balíčky nejen s toaletními potřebami
Senioři, kteří nastoupí do konce roku k hospitalizaci a pobytu na lůžku následné a pobytové sociální péče
ve fakultní nemocnici, obdrží jako pozornost symbolický uvítací balíček. Na projektu se podílí nemocnice společně
s Nadací ČEZ. K dobré věci přispěje i charitativní koncert, pořádaný na Hradě Opálka u Strážova na Klatovsku.

HRAD
OPÁLKA

Ondřej

LUKEŠ

KLASICKÁ KYTARA

Charitativní koncert
na pomoc seniorům v LDN FN Plzeň
T

E

od 22:00

K

23.07.
S O B O T A

od 18:00

ČEZ je štědrým dárcem
„Každý rok je ve FN Plzeň přijato na lůžka Pobytové a sociální péče
a v Léčebny dlouhodobě nemocných více než 539 nových seniorů.
Často jsou jejich životní osudy pohnuté a naši zaměstnanci pomáhají
léčit nejen tělo, ale i duši. Proto považujeme za nádherné gesto seniory
uvítat při pobytu a hospitalizaci ve FN Plzeň, takzvaným uvítacím balíčkem. Každý senior, který v uvedeném období nastoupí hospitalizaci
do FN Plzeň na vybraných odděleních, dostane při vstupu na lůžkovou
stanici balíček, ve kterém budou základní potřeby typu: župan, kosmetická etue, plastová krabička na zuby, hřeben, vlhčené ubrousky, zubní kartáček. Každý balíček bude v toaletní taštičce, označené logem
nadace ČEZ a FN Plzeň a bude obsahovat milé uvítací pozdravení od
štědrého dárce, kterým je nadace ČEZ,“ říká náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M. Balíček
má celkovou hodnotu 750 korun.
Sníží se sociální rozdíly
Uvítací balíčky by letos mělo dostat zhruba 265 seniorů. „Zvýší se
tak komfort zejména u seniorů často neúplně vybavených pro dlouhodobou hospitalizaci, sníží se sociální rozdíly mezi seniory, zvý-
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ší jejich hygienický standard. Balíček přispěje k úsměvu a radosti jak
seniorů, tak ošetřujícího personálu. Projekt prospěje seniorům často
velmi handicapovaným či dokonce zcela imobilním. Na seniory se ve
společnosti často a neprávem zapomíná,“ zdůrazňuje náměstkyně pro
ošetřovatelskou péči.
Zahraje Ondřej Lukeš
Na charitativním koncertě, jehož výtěžek bude také věnován na nákup
uvítacích balíčků, vystoupí kytarista Ondřej Lukeš. Zahraje na klasickou kytaru. Koncert se koná na Hradě Opálka 22. července od 22 hodin a 23. července od 18 hodin. Vstupné je dobrovolné.
Služby jsou pro klienty, kteří potřebují pomoc
Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové
sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči. Protože
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez
pomoci druhých, nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického
zařízení lůžkové péče. Musí jim být zabezpečena pomoc osobou blízkou, či jinou fyzickou osobou. Další možností je poskytování terénních
či ambulantních sociálních služeb.

Očkování ochrání
i před exotickými
nemocemi
Léto a dovolené lákají k cestování nejen po České republice, ale i do
exotických zemí, ve kterých by si lidé měli chránit zdraví před vážnými infekčními chorobami. A k tomu je třeba využít očkování, navíc
při cestování do rovníkových zemí Afriky a Jižní Ameriky jsou očkování proti některým nemocem povinná. Především se jedná o žlutou
zimnici, toto očkování je pak vyžadováno při vstupu do země. Musí
být provedeno nejdéle deset dní před vstupem do příslušné země
a může být požadováno i při transferech do některých zemí. Potvrzení o očkování musí být zaneseno v Mezinárodním očkovacím průkazu. Velká část cestovního očkování je na bázi doporučení a vlastního uvážení. Odborníci vědí, že není radno tuto prevenci podcenit.
Ve fakultní nemocnici již řadu let funguje očkovací centrum cestovní
medicíny, ve kterém se mohou zájemci nechat očkovat na například
už zmíněnou žlutou zimnici, virovou hepatitidu A+B, dětskou obrnu,
meningokokové infekce, černý kašel, tetanus, vzteklinu, japonskou
encefalitidu, břišní tyfus, choleru, spalničky, zarděnky, příušnice, pneumokokové infekce, papilomavirus, plané neštovice a další nemoci.

» Ambulance cestovní medicíny se nachází

v Očkovacím centru v areálu bývalé vojenské
nemocnice FN Plzeň – Bory, pavilon číslo 61.

Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle 377 401 143. Aktuální informace naleznou na webu Kliniky infekčních nemocí a cestovní
medicíny FN Plzeň. Lékaři poskytnou poradenství v oblasti cestovní
medicíny, doporučí vhodná očkování, sestaví individuální očkovací
plán, doporučí obsah cestovní lékárničky a eventuálně antimalarickou profylaxi. Ambulance cestovní medicíny se nachází v Očkovacím
centru v areálu bývalé vojenské nemocnice FN Plzeň – Bory, pavilon
číslo 61. Doporučené léky lze následně zakoupit v lékárně vzdálené jen zhruba 150 metrů od Očkovacího centra. Platbu za očkování,
které zdravotní pojišťovny neplatí, je možné provést prostřednictvím
platebního terminálu v rámci prostor Očkovacího centra.

Nové tváře
ve FN Plzeň
PhDr. Miloslava
Lukešová

Náměstkyně pro vnější vztahy
a spolupráci s lékařskou
fakultou
Kdo jsem? Nově především Plzeňák. Přestěhovala jsem se sem za rodinou a Plzeň
postupně poznávám. Je to krásné město.
Co mám v plánu? V mé pozici vidím obrovský potenciál moci přispět k tomu, aby se hvězd nedotýkal jen nově budovaný Obláček. Posilovat dobré jméno nemocnice jako špičkového, uznávaného zdravotnického zařízení. Spolupodílet se na tom, aby široká
veřejnost vnímala kvalitu zdravotní péče, která stojí na perfektní
práci všech zaměstnanců.
Co mám rádA? Na tuhle otázku by mé děti ihned odpověděly, že
našeho psa . Teď vážně. Krásu vidím v jednoduchosti a líbí se
mi, když se věci řeší, posouvají. A mám ráda lidi, kteří přemýšlejí.

Bc. Miloš
Zahradecký, MPA
Náměstek pro bezpečnost
a informační technologie

Kdo jsem? Jsem pyšný otec dvou malých
kluků. Dále pak kutil, zahrádkář a rybář.
Jsem člověk, který umí naslouchat ostatním a snaží se jim pomáhat v naplňování
jejich cílů. Daří se mi spojovat lidi a empaticky řešit jejich problémy
a každodenní starosti.
Co mám v plánu? Především přistupuji ke své nové profesní roli
s velkou pokorou a respektem. Řídím nově vzniklý útvar, což mi
umožňuje nastavit práci celého kolektivu podle mých představ a dle
současných potřeb nemocnice. Oblast bezpečnosti a IT je ve FN
Plzeň hodnocena odbornou veřejností velmi kladně. Jsem rád, že
se mohu při své práci opřít o profesně zdatný tým spolupracovníků. Mám tedy pevné základy, na kterých mohu stavět a pomáhat
tuto oblast nadále rozvíjet a posouvat celou nemocnici hlouběji do
oblasti digitalizace a elektronizace. Rád bych, aby se činnosti zdravotnického personálu co nejvíce zelektronizovaly a naši zdravotníci
se tak mohli více věnovat pacientům.
Co mám rád? Svoje děti, rodinu, naše psy a místo, kde žiji. Radost
a potěšení mi přináší, když mohu podporovat naše děti v jejich sportovních aktivitách. Rád posedím s přáteli u dobrého jídla a pití. Mojí
vášní je také sledování filmů vycházejících ze skutečných událostí.
Mým oblíbeným žánrem jsou horory a thrillery. Důležitá je pro mě také
bezpečnost ve FN a její další rozvoj. Chci, aby zajištění bezpečného
prostředí pro pacienty i zaměstnance bylo jednoznačnou prioritou.
Fakultní nemocnice
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Za parkování už lze platit
kartou i telefonem

Psí doktoři dorazili
na Dětskou kliniku
Fenka zlatého retrievera Annie s paničkou Mirkou a malamutí fenka Bublina s paničkou Ilonkou přišly potěšit nejmenší pacienty
na Dětské klinice FN Plzeň. V rámci canisterapie se děti dozvědí,
že canisterapeutický pes je vlastně takový psí doktor a jak může
léčit. Chlupáče se speciálním výcvikem si malí pacienti nejen hladí, ale učí se je i povodit na vodítku, dávají jim úkoly s hledáním
pamlsků, trénují různé triky, jako poprosit, dát pac nebo se plazit.
Pejsci dětem dokáží zlepšit nejen náladu, ale i rozpovídat malé
pacienty, kterým se celý den nechce komunikovat.

Kromě hotovosti už je v plzeňské fakultní nemocnici možné za
parkování platit kartou nebo chytrým telefonem. Terminály byly
nově nainstalovány ve všech pokladnách v obou areálech nemocnice. Sazby za parkování zůstávají stejné.

Děti dětem vybraly
přes 50 tisíc korun

Charitativní akce Děti dětem, kde se díky organizátorům a návštěvníkům povedlo vybrat 53 409 korun, se uskutečnila v červnu
ve Starém Plzenci. Celý výtěžek přispěje na nákup unikátního monitoru, který pomůže nejmenším pacientům na dětských jednotkách intenzivní péče. Akci organizovala Hanka Hrochová – „Cvíčo
s Hankou“, Sbor dobrovolných hasičů Starý Plzenec, Plzenecká
železnice a Pionýr Starý Plzenec. Součástí programu bylo cvičení
s dětmi, soutěže, jízdy vláčkem nebo autogramiády sportovců.
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Přijel i herec Ondřej Vetchý
Šerynka u malých
pacientů zabodovala

Pohladit a učesat koníky, podrbat slepičky a pochovat morčátka
si mohly v zahradě Dětské kliniky ve FN Plzeň na Lochotíně děti
z Hematologicko-onkologického oddělení. Čekala je také soutěžní stanoviště a spousta dárků a dobrot. Akci připravil se svými
přáteli pan Kohut, který kliniku navštěvuje pravidelně už několik
let a malým pacientům se vždy snaží udělat radost dárečky nebo
jim zpestřit čas hospitalizace. Do organizace se zapojila také
Lenka Klasnová z Nadačního fondu onkoláčků a zvířátka dovezli
dobrovolníci z Ponyterapie.cz. Milým překvapením byl i nečekaný
host, herec Ondřej Vetchý. Na lůžkách hematoonkologie jsou ročně se svými rodiči hospitalizovány desítky malých pacientů s maligními krevními chorobami. Oddělení má 12 standardních lůžek
a společně s hematoonkologickou ordinací je součástí centra pro
léčbu poruch hemostázy a trombózy.

Desetiletá klisna mini poníka Šerynka pomáhá s léčbou dětských
pacientů ve fakultní nemocnici. Vydala se za dětmi z Hematologicko-onkologického oddělení ve své premiéře v polovině května.
Na nemocniční zahradu ji přivedly dobrovolnice ze spolku Ponyterapie – Radost pro každého z Kaznějova. Šerynka měla brzy
hřívu plnou culíčků a barevných sponek a dětem rozzářila den.
Podruhé malé pacienty potěšila ve Dni dětí.

Obří model rakovinné buňky poputuje
na Onkologickou a radioterapeutickou kliniku
Nejvíce zhoubných nádorů v České republice diagnostikují lékaři v Plzni, je to 1,5 krát více než je
celorepublikový průměr. U žen jsou
to nejčastěji nádory prsu, u mužů
nádory plic a prostaty. Nelichotivé
prvenství drží v rámci republiky Plzeňský a Karlovarský kraj i nejvyšším výskytem nádorů ledvin či
tlustého střeva. Upozornila na to
v Plzni 8. června nová kampaň
Dotek, který pomáhá. Charakterizoval ji interaktivní model obří rakovinné buňky, který se, až akce skončí, postěhuje na Onkologickou
a radioterapeutickou kliniku FN Plzeň. Právě její přednosta profesor MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., v rámci setkání upozorňoval na
důležitost prevence i na možnosti léčby. Mezi metody, které dávají
velkou naději na uzdravení nebo na prodloužení života, patří imunoterapie nebo cílená terapie.

„Imunoterapie existuje několik desetiletí, ale až nyní se dostala do
stavu, kdy je schopna zachraňovat životy ve všech stádiích onemocnění,“ popsal profesor Fínek.
Pacient při ní dostává látky, které
v těle dokáží nastartovat procesy,
jež zastaví či zpomalí růst nádoru.
Imunoterapie spolu s cílenou terapií, tedy zvolenou na míru pacienta
na základě co nejpřesnější znalosti
nádoru, by se měla podle profesora Fínka stát během tří až pěti let
nosnou onkologickou léčbou. Tento typ léčby je přitom v Čechách
dle lékařů dobře dostupný díky síti komplexních onkologických
center. „O léčbě nemocného nerozhoduje jednotlivec, ale multidisciplinární tým, kde je onkolog, radiační onkolog, chirurg,
patolog, radiodiagnostik a odborník příslušného oboru,“ uvedl profesor Fínek.
Fakultní nemocnice
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Knížka Když přichází na svět
miminka do dlaně pomáhá

Nad plzeňskou
fakultní nemocnicí
roste Obláček snů

Dvoupodlažní přístavba pro pacienty i dárce kostní dřeně, které se
říká Obláček snů a navrhla ji světoznámá architektka Eva Jiřičná,
vzniká na osmipatrové budově přímo nad Hematologicko-onkologickým oddělením FN Plzeň. První etapa míří pomalu do finále. „Naším
cílem je v tomto roce uzavřít plášť budovy,“ uvádí Daniel Pagáč, ředitel Českého národního registru dárců dřeně, který objekt buduje.
Bude hlavně ze skla a kovu. Jeho hlavní část bude tvořit velký ambulantní trakt, laboratoře a aferetické centrum, v němž se
mimo jiné provádějí odběry krvetvorných buněk. Hematologicko
-onkologické oddělení se po dostavbě stane kompaktním oddělením, kde pacienti na ploše dvou pater naleznou veškeré nezbytné a komfortní zázemí jak ambulantní, tak lůžkové. Do nových
prostor se přestěhuje rovněž Český národní registr dárců dřeně
a Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Knihu nazvanou Když přichází na svět miminka do dlaně vydal spolek Nedoklubko, který už 20 let podporuje rodiče předčasně narozených dětí v České republice. Publikace popisuje období rizikového
těhotenství, samotného předčasného porodu, péči zdravotníků na
oddělení neonatologie i období následné péče v domácím prostředí.
Obsahuje příběhy maminek a rodičů a na její tvorbě se podílelo mnoho odborníků napříč celou republikou, mimo jiné i primář Neonatologického oddělení FN Plzeň doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. „Žena, která
těhotenství plánuje nebo těhotná je, by měla přijmout skutečnost,
že její ‚jiný stav‘ vyžaduje i jiné chování. Cíl je zřejmý – aby hrozící
předčasný porod vůbec nenastal. Nicméně miminka do dlaně tady
jsou a budou i nadále a jejich rodiče stále budou hledat pomoc, a tak
novou knihu Nedoklubka, připravovanou s empatií a láskou, doporučuji,“ říká docent Jiří Dort.
Celkem dvacet těchto knížek si mohou maminky s rizikovým a patologickým těhotenstvím zapůjčit i na neonatologii a v porodnici
FN Plzeň. Přivezla je tam Veronika Hřebejková, vyslankyně spolku
Nedoklubko, která sama porodila nedonošené chlapečky a v plzeňské fakultní nemocnici s nimi strávila delší čas. Kromě knížek nezapomněla ani na dárečky pro miminka a dort, protože Nedoklubko slaví
20 let od svého založení.
„Minulý rok přišlo na svět v naší nemocnici 335 nedonošených
dětí, které potřebovaly péči na JIRP/JIP Neonatologického oddělení.
Nejmenší z nich vážilo dokonce pouhých 490 gramů a jen díky těmto
odborníkům dokázalo nelehký start své životní cesty překonat, aby
se z něj stalo zdravé a spokojené miminko. V mnoha oborech napříč
nemocnicí se dějí zázraky a neonatologie je toho pravým důkazem,“
říká ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Knihu „Když přichází na svět miminka do dlaně“ si mohou rodiče
objednat přímo v e-shopu Nedoklubka, z každé zakoupené knížky
bude připsána částka 300 korun na konto veřejné sbírky miminek do
dlaně.
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