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Šťastné a veselé Vánoce
a hodně zdraví v příštím roce
přeje Vaše FN Plzeň

Gabriela Levorová
tisková mluvčí FN
Plzeň

Václav Šimánek
ředitel FN Plzeň

Vánoční strom
plní přání
Už popáté rozsvítila Fakultní nemocnice Plzeň Vánoční strom splněných
přání. Chce tak zpříjemnit pobyt pacientům, kteří musejí zůstat ve zdravotnickém zařízení i o Vánocích. Všichni
zaměstnanci se sice snaží dělat maximum pro to, aby tyto svátky i v nemocnici měly hezkou atmosféru, stromečky zdobí většinu oddělení a na
Štědrý den se nemocnicí line vůně
vánočního cukroví, ryby a bramborového salátu, ale všichni pacienti
zejména děti se těší na dárky. Chcete-li udělat někomu velkou radost
a rozjasnit tvář úsměvem poté, co si
díky Vám rozbalí svůj vánoční dárek,
klikněte na Vánoční strom splněných
přání na www.fnplzen.cz. Tam si můžete vybrat vánoční dárek pro konkrétního pacienta.
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Moc děkuji!

Darované jmelí, malý dárek a objetí. Tak vypadá již několik let poslední porada vrchních sester v roce. Stala se z ní krásná předvánoční tradice. „Děkuji Vám a všem Vašim kolegům za
celoroční práci, letošní rok byl opravdu hektický a náročný. Moc si Vaší práce vážím a pevně
věřím, že se v chodbách naší nemocnice budeme potkávat i nadále. Jsme výborný tým,“ děkuje ředitel nemocnice Václav Šimánek všem vrchním (ženám i mužům).

Poznejte je zblízka

Technicko-provozní náměstek Bc. Milan Topinka, MBA pracuje ve Fakultní nemocnici Plzeň
už patnáct let. Začínal zde jako vedoucí oddělení interního auditu.

Jak dlouho v nemocnici pracujete a co nebo kdo
Vás vlastně do nemocnice přivedl?
Před patnácti lety jsem byl postaven před
rozhodnutí, zda mám setrvat ve svém původním zaměstnání, ve kterém jsem nebyl
spokojen, či nikoli. Po 18 letech u jednoho
zaměstnavatele bylo rozhodnutí velmi těžké,
ale nakonec jsem se rozhodl pro odchod.
Krátký čas jsem byl dokonce na úřadu práce. V té době mě navštívil kamarád s tím, že
FN Plzeň vyhlásila výběrové řízení na pozici
vedoucího oddělení interního auditu. Zkusil
jsem to a prošel jsem. To bylo v roce 2002.
Na pozici technicko-provozního náměstka jste
více než 2 roky. Co bylo pro vás největším překvapením, když jste začal pracovat jako náměstek?
Útvar technicko-provozního náměstka
jsem znal dobře, často jsem ho totiž z pozice interního auditora zkoumal a kontroloval jeho procesy řízení. Nikdy jsem se
ale nedostal do všech jeho provozů. Bylo
pro mě velmi zajímavé detailně se seznámit s provozem a procesy velínů, kuchyně, kotelny, prádelny, archivů, výměníkových stanic, čističky odpadních vod atd.
Co mě ale zaujalo, byl obrovský provoz
naší prádelny, hlavně specifika praní v tunelové pračce. Prádelna FN Plzeň je největší prádelnou v západočeském regionu
a málokdo si uvědomuje, že pokud by nastala delší technická porucha, není v regi-

Bleskový rozhovor
(co preferujete)

Pivo/víno těžká volba – Becherovka
Motorka/Auto dříve motorka, teď už auto
Pes/Kočka obojí
Moře/Hory obojí

Maso/Zelenina tatarák
onu žádný subjekt, který by mohl výpadek
naší prádelny plnohodnotně nahradit.
Nemocnice je velký „kolos“, máte na starosti veškerý provoz. Řekněte nám některé zajímavosti.
Zajímavá jsou čísla. Tak například - vaříme
3100 obědů a pereme 110 tun prádla za
měsíc, máme přes 14 000 místností a za rok
provedeme přes 20 tisíc drobných oprav na
žádanky. Je to obrovský mechanismus, který udržuje v chodu 380 zaměstnanců útvaru
technicko-provozního náměstka. Patří jim
velké poděkování.
Určitě jste poznal provoz i v jiných velkých nemocnicích. V čem je naše nemocnice z provozního
hlediska unikátní a naopak, co byste jí rád dopřál?
Naše nemocnice má vlastní podpůrný servis,
to znamená vlastní kuchyň, prádelnu, dopravu (kromě sanitní) a částečně i údržbu. Procesy přípravy stravy ve FN Lochotín jsou na
velmi vysoké kvalitativní úrovni. Tento fakt je
ve srovnání s jinými nemocnicemi do urči-

té míry unikátní. Já se velmi těším na to, že
stejné úrovně kvality poskytované stravy dosáhneme i v borské části nemocnice. Zde připravujeme velkou rekonstrukci stravovacího
provozu, která bude zahájena ještě letos, dodané technologie budou patřit k evropským
špičkám. Vařit budeme vlastními silami. Prozradím ještě, že zde plánujeme i provoz malé
kavárny s terasou.
Blíží se nejkrásnější svátky v roce. Máte ve Vaší
rodině nějaké vánoční tradice?
Na Štědrý den musí být samozřejmě kapr
a bramborový salát, který v závěrečné
fázi vždycky chuťově vylaďuji já. Na to se
vždycky těším celý rok. Někdy si uděláme
„vánoce“ i v průběhu roku, ale nikdy to nechutná tak, jako na Štědrý den. Jinak vše
u nás probíhá standardně, neházíme pantoflem, netřeseme bezem, ani nelijeme olovo, ale na Štěpána se u nás schází všechny
děti a vnoučata a máme společnou nadílku.
Pořídili jsme kvůli tomu velký stůl, protože
už je nás jedenáct. To je šrumec.
A na závěr stejná otázka jako u Vašich kolegů. Co
máte rád? A naopak, co rád nemáte?
Má rád své blízké, přátele a dobré lidičky,
můj rodný Plzeňský kraj, ve věcech jasno
a pořádek, dobré vztahy a rovné jednání,
svoji práci, něco dobrého k snědku. Nemám
rád podrazy, faleš a intriky.
Fakultní nemocnice
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Nové vyšetření

sluchu děti baví
Odhlučněná místnost plná hraček, monitorů a dalších zařízení. Zdravotní sestra pouští
z počítače různé zvuky dvouletému chlapečkovi, se kterým přišla na speciální vyšetření
sluchu babička. Klučina sedí před třemi monitory. Zazní zvuk, otočí hlavu do leva a na monitoru se mu objeví veselý obrázek klauna. Ozve
se další zvukový signál a tentokrát se podívá
napravo a na monitoru se objeví velký kreslený pes. A tak to postupuje několik minut, hlasitost zvuku se snižuje až do doby, než chlapeček přestane reagovat na podněty a sestřička
mu přestane ukazovat obrázky. Starší děti při
zaznění signálu mačkají velké červené tlačítko
a za odměnu se jim opět objeví obrázek.
Vše zaznamenává počítač a lékaři díky
tomu mohou zjistit, zda je sluch v pořádku
nebo jak je poškozený a následně určit léčbu. „Je to zcela nová metoda vyšetření založená na podmíněném reflexu. Je vhodná už
pro dítě od jednoho roku, protože si i takto
maličký človíček dokáže automaticky spojit
signál s jakousi odměnou v podobě obrázku.

Používáme ji od září letošního roku a v České
republice ji zatím moc nemocnic nemá,“ říká
MUDr. Monika Vohlídková, lékařka Otorinolaryngologického oddělení Fakultní nemocnice
v Plzni a specialistka na foniatrii.
Děti jsou díky této metodě ušetřeny stresu,
protože nemusejí mít na hlavičce nalepené
elektrody a ani nemusejí mít sluchátka. „Malí
pacienti nepláčou, mají velký komfort a vyšetření je baví,“ zdůrazňuje lékařka. Novou metodou, kterou vyspělá zdravotnická zařízení
na světě používají už delší dobu, zdravotníci
na Otorinolaryngologickém oddělení Fakultní
nemocnice v Plzni vyšetřili už více než desítku
dětí. Přicházejí na doporučení dětských lékařů či ambulantních odborníků a vyšetření trvá
od několika až po desítky minut. „Záleží, jak
rychle se dokáže dítě zklidnit a zvyknout si na
spojení zvuku a obrázku,“ vysvětluje MUDr.
Monika Vohlídková. Dodává, že v České republice jsou děti, co se týče sluchu, vyšetřeny už v porodnici. Problémy se sluchem má
zhruba deset procent české populace.

Kníratí muži
upozorňovali
na rakovinu
prostaty

V listopadu chodilo po ulicích i ve Fakultní nemocnici Plzeň více mužů s knírem. Nechal si ho narůst i ředitel nemocnice MUDr. Václav Šimánek Ph.D.
(na snímku vpravo s náměstkem pro investice a centrální nákup Ing. Liborem
Svobodou). Knír se totiž stal symbolem
celosvětové kampaně Movember, jejímž cílem je upozorňovat muže i ženy
na rakovinu prostaty.

M VEMBER

Ples fakultní nemocnice
Plzeň bude v únoru
V Parkhotelu Plzeň se tentokrát odehraje už tradiční ples
Fakultní nemocnice Plzeň. Koná se 9. února 2018.
Účastníky pobaví taneční orchestr Timbre music,
flash show, taneční škola Filipa Gregoriadese
a další umělci. Ples moderuje Jiří Pelnař a vstupenky
budou v předprodeji na sekretariátu technicko-provozního
náměstka fakultní nemocnice.
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„Fakultní nemocnice se do této kampaně aktivně zapojuje už mnoho let nejen osvětovou činností, ale i kníratými
členy vedení nemocnice a dalšími zaměstnanci,“ říká přednosta Urologické
kliniky Fakultní nemocnice Plzeň profesor MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA.
„Díky osvětě a samozřejmě i kampani Movember v posledním desetiletí
odhalujeme časná stádia rakoviny prostaty, což umožňuje operovat prostatu
nervy šetřícím způsobem, pacient má
zachovanou erekci a schopnost udržení moče. Věřím, že větší informovanost
o rakovině prostaty přiměje muže, aby
se věnovali svému zdraví, včas navštívili lékaře a nechali se preventivně vyšetřit. Prevence je levnější, pohodlnější
a často život zachraňující,“ uvádí profesor Milan Hora.

Mladá lékařka se zasloužila,
aby nebezpečné látky byly na předpis
Dva donedávna volně prodejné léky na
kašel ve formě tabletek a pastilek jsou na
předpis. Při nadužívání mohou totiž tyto
léky vyvolávat euforie, pocení, zvracení,
zkreslené vnímání reality, halucinace, derealizace a další problémy. Všimla si toho
mladá lékařka Psychiatrické kliniky Fakultní
nemocnice v Plzni MUDr. Gabriela Rábová,
která se věnuje dětské psychiatrii. Zároveň se zasloužila o to, že Státní ústav pro
kontrolu léčiv rozhodl o změně pravidel pro
jejich vydávání. „Každý lékař má povinnost
sledovat, co se děje s jeho pacienty. Podíleli jsme se na tom týmově. Podařilo se
nám zkontaktovat správné lidi,“ říká sympatická mladá lékařka z Vysočiny, která vystudovala lékařskou fakultu v Plzni.
Jak jste zjistila, že změny psychiky způsobují právě
tyto léky?
Byly to většinou vedlejší nálezy při léčení našich pacientů. Ovlivňovalo to léčbu.
Všimli jsme si s kolegy, že se adolescentům
mění nálada, objevují se nečekané problémy psychického i fyzického stavu. A začátkem letošního roku jsme zaznamenali
pět případů, kdy si tabletky děti kupovaly
a užívaly je. Jsme malé oddělení se 17 lůžky, takže počet to byl vysoký a objevily se
i další případy.
Ony samy vám to řekly?
Některé z nich ano. Dozvěděli jsme se
také, že jsou informace o nadužívání
těchto léků snadno dostupné na internetu. Byla důležitá kontrola pacientů při
návratu z víkendové propustky, kdy sestřičky u některých dětí tyto tabletky našly.
Začali jsme se o to okamžitě zajímat, protože užívání těchto tabletek mohlo způsobit velmi vážné obtíže.

Jaká látka tyto obtíže působila?
Dextrometorfan. Je to syntetický opioid užívaný na zmírnění kašle.
Co se dělo, když jste nabyli přesvědčení, že volně
prodejné tabletky působí velký problém?
Spojili jsme se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a zjistili jsme, že i tam už mají
nahlášených pár případů. To ale ke změně
nestačilo, a proto jsme oslovili Toxikologické středisko v Praze a tam nám potvrdili, že
také vědí o mnoha případech. Vypracovali
jsme statistiku za posledních pět let a z ní
vyplynulo, že počet případů nadužívání látky obsažené ve volně prodejných lécích je
vysoký a narůstá. Uspořádali jsme o této
problematice letos v červnu na naší klinice
odborný seminář, kde jsme problém s dalšími odborníky přesně specifikovali. Státní
ústav pro kontrolu léčiv mezitím sbíral další
informace. Až jich bylo tolik, že mohl zahájit

řízení o stažení tabletek a pastilek z volného prodeje.
Jak dlouho celý proces trval?
Troufnu si tvrdit, že se všechno odehrálo hodně rychle. Problém jsme zaznamenali v průběhu ledna až března letošního roku a v polovině srpna už byl lék na předpis.
Dovolím si osobní otázku. Proč jste si vybrala zrovna dětskou psychiatrii a Jihlavu vyměnila za Plzeň?
Pro psychiatrii jsem se rozhodla na studiích.
Začalo mě hodně zajímat, co vede ke změnám psychického stavu. Začínala jsem na
psychiatrii pro dospělé, ale v průběhu praxe
jsem stále více inklinovala k dětským pacientům, k jejich osudům a k zájmu, v čem je
prapůvod jejich nemocí a obtíží. Jak na ně
v různých stádiích vývoje působí okolní svět.
A v Plzni jsme se ocitla zcela jednoduše, následovala jsem sem svého manžela.

Lékárna je po rekonstrukci
Lékárna FN Plzeň-Lochotín nabízí klientům větší komfort. Podstoupila totiž čtyřměsíční
rekonstrukci. „Vedení nemocnice si bylo vědomo, že prostor výdeje léků pro veřejnost
byl nedostatečný, pacienti museli na své léky často dlouho čekat ve frontách, což bylo
pro mnohé nemocné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu obtížné. Úpravy dispozice
a interiéru proto směřovaly zejména ke zvýšení kapacity výdeje léků, především rozšířením počtu výdejních míst. Výše doplatků jsou v naší lékárně jedny z nejnižších v celém
městě a velmi si vážíme přízně klientů, kteří volí vyzvednutí léčiv právě v naší lékárně,“
říká ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek. Lékárna vydá přibližně 14 tisíc položek za
měsíc a má měsíční obrat více než 20 milionů korun. Bude přijímat další kolegy z řad
farmaceutů i farmaceutických asistentů. Rekonstrukce si vyžádala 6,4 milionu korun.
Nové vybavení celého interiéru vytvořilo moderní lékárnu 21. století.

Fakultní nemocnice
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Malá Sandra

Sandru lékaři zachránili, na stejném
oddělení se jí narodila krásná Zoe
Krásné, usměvavé dvouměsíční miminko
je Zoe Mašková, která dělá velkou radost
mamince Sandře i babičce Jitce Irové.
Narodila se ve Fakultní nemocnici Plzeň
bez jakýchkoli problémů, vážila 3,470 kilogramu a měřila 51 centimetrů. A přitom
nemusela nikdy spatřit světlo světa, protože porod její maminky byl naopak velice
komplikovaný. Lékaři téže nemocnice totiž
zachránili v současnosti 19leté Sandře život. „Narodila se ve 32. týdnu těhotenství
a vážila jen 1890 gramů. Potíže jsem měla
od začátku těhotenství, a to mi tehdy
bylo 30 let a čekala jsem už třetí dítě. Pořád jsem krvácela a Sandra se prodrala na
svět hodně brzy,“ vzpomíná Jitka.
Prvních sedm dní bylo podle ní pro její
malou dcerku velmi kritických, bez napojení na přístroje a nitrožilní výživu by zemřela. „Měla jsem o ni tehdy hrozný strach
a udělala bych všechno, abych jí pomohla.
Vzpomínám, jak jsem obden jezdila s odstříkaným mlékem z Chebu, kde jsme žili,
do fakultní nemocnice. Zdravotníci byli
úžasní a bez nich bychom to nedaly,“ říká
babička. Svou dcerku si odvezla z nemocnice po měsíci, tehdy vážila 2,3 kilogramu.
„První krok udělala v 11 měsících, vyvíjela
se jako naprosto normálně narozené dítě,
jen do zhruba 11 let jí zdravotníci věnovali
zvýšenou pozornost kvůli srdíčku. Byla to
klidná, introvertní holčička, takový vlk samotář. Vylízala se z počátečních problémů
neskutečně dobře,“ vzpomíná babička,
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Sandra s dcerou Zoe a babičkou.

Sandra se Zoe a primářem neonatologie
docentem MUDr Jiřím Dortem Ph.D.
která je nadšená, jak se Gynekologicko –
porodnická klinika a Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni za léta
změnily.
„Lékaři a sestřičky jsou úžasné stejně
jako tehdy, ale maminky a jejich děti mají
nesrovnatelné podmínky. Co všechno jim

mohou v současnosti nabídnout. Ať je to
moderní přístrojové vybavení, možnosti
péče, ale i zařízení pokojů a dalších prostor. Vládne tam takový pocit pohody
a důvěry, to se ani nedá popsat. Když jsem
viděla novou neonatologii, neubránila jsem
se pláči, jak mě to dojalo,“ říká babička
a maminka Sandra s malou Zoe v náručí
přikyvuje. „Když mi bylo 18 let byly jsme
s mamkou osobně poděkovat panu primáři Jiřímu Dortovi, vrchní sestře Daně
Špidlenové a celému kolektivu, který mi
před lety pomáhal přežít,“ dodává Sandra
Irová. Neonatologie jí přirostla k srdci tak,
že ač měla rodit doma ve Stodě, rozhodla
se pro porod ve fakultní nemocnici. „Vím,
že pokud by malá Zoe měla jakékoli komplikace, byla by v těch nejlepších rukou,“
uvádí Sandra. Babička Jitka připomíná,
že pan primář je stále připraven „svým už
odrostlejším dětem“ pomoci, třeba jen vyslechnutím jejich životních peripetií a s většinou z nich je v kontaktu. „A proto jsem
mu řekla, že malá Zoe, je vlastně tak trochu i „jeho vnučka“, uzavírá babička, která spolu s dcerou oddělení pomáhají, seč
mohou.
Sandra namalovala dva obrazy, které se
vydražily za poměrně slušnou částku, a tím
pomohla dát dohromady 10 tisíc korun pro
neonatologii. Pro letošek Jitka připravuje
pro oddělení charitativní dražbu kalendáře.
„Je to jen malá pomoc a díky za život nejen
mé dcery,“ uzavírá Jitka Irová.

Unikátní artroskopická operace
pomohla studentovi

budou mít
pokračování
Seriál nazvaný Malé lásky, který se natáčel na Gynekologicko-porodnické klinice
Fakultní nemocnice Plzeň, bude mít na
TV Nova pokračování. Diváky silné příběhy, které ukázaly, jak přicházejí na svět
noví človíčkové, velmi zaujaly. První řadu
Malých lásek natáčeli televizní pracovníci
v nemocnici dva měsíce na 35 kamer 24
hodin denně. S pomocí zdravotního personálu to každá rodina hravě zvládla a nyní
žijí šťastný rodinný život.
A v současnosti se chystá nová řada
seriálu a mohou se do ní přihlásit maminky, které očekávají příchod miminka mezi
lednem a březnem 2018 a líbí se jim porodnice Fakultní nemocnice Plzeň. Pokud
mají budoucí rodiče zájem, informace získají na telefonním čísle 724 670 766 nebo
na webové adrese www.nova.cz/casting
a mohou se stát součástí projektu Malé
lásky.
„Maminky, které se do projektu nezapojí, nemusejí mít jakékoli obavy, že by je
natáčení nějakým způsobem omezovalo
či obtěžovalo. Budou mít spolu se svým
děťátkem a rodinou zachováno naprosté
soukromí,“ říká přednosta kliniky docent
MUDr. Zdeněk Novotný CSc. Natáčení
se bude jako v předchozích dílech týkat
pouze maminek, které uzavřou s televizí
smlouvu o natáčení.

Gynekologicko-porodnická
klinika má 133 lůžek
V minulém čísle našeho časopisu si
zařádil tiskařský šotek a obral Gynekologicko-porodnickou kliniku Fakultní
nemocnice v Plzni o 120 lůžek. V tabulce na straně 4 u článku s titulkem
Gynekologicko-porodnická klinika slaví
desetileté výročí mělo být správně uvedeno, že klinika má 133 lůžek a nikoli
13. Redakce se čtenářům a všem pracovníkům kliniky omlouvá.

Zcela unikátní operační zákrok provedl tým ortopedů v
čele s MUDr. Petrem Zemanem z Kliniky ortopedie a
traumatologie pohybového ústrojí Fakultní nemocnice
Plzeň (na snímku). Mladému pacientovi, 22letému studentovi Janovi, artroskopicky odstranili nádor z kyčelního kloubu. „Před rokem jsem začal cítit bolest v pravé
kyčli, která postupně přecházela do urputné bolesti v
třísle a vystřelovala do celé nohy. Pro bolesti jsem nemohl chodit a tlumil jsem je stále silnějšími léky, které
mi způsobily zánět žaludku. Poslední měsíce byly bolesti tak kruté, že jsem musel užívat opiátové náplasti,“
vzpomíná pacient, který je nyní bez bolesti a nemusí už
užívat analgetika. „Unikátnost zákroku spočívala v tom, že jsem se, po dohodě s pacientem a jeho matkou, rozhodl pokusit se nádor odstranit artroskopicky. Artroskopickým
operacím se na našem pracovišti věnujeme již déle než 12 let. Tento výkon jsme provedli miniinvazivně ze dvou vpichů délky 1,5 centimetrů. Odstranili jsme těžké sekundární
změny způsobené růstem nádoru, ale současně se nám podařilo odstranit tento nádor v
celém rozsahu do zdravé tkáně. Vzhledem k jeho nevhodné lokalizaci v blízkosti velkých
cév a nervů byl operační přístup k nádoru velmi složitý a poměrně riskantní. Museli jsme
proto postupovat velmi obezřetně a trpělivě. Výsledky vyšetření potvrdily, že se naštěstí
jednalo o nezhoubný kostní nádor, který typicky způsobuje pacientům kruté bolesti a v
oblasti kyčle se vyskytuje raritně,“ popisuje MUDr. Petr Zeman.
Výhodou artroskopického výkonu byla mnohem vyšší šetrnost a minimální zásah
do zdravé tkáně a to umožnilo rychlejší rekonvalescenci. „Děkuji doktoru Zemanovi, všem ostatním lékařům, sestrám i dalším pracovníkům z fakultní nemocnice za
jejich profesionalitu i za lidský přístup. Zároveň děkuji celé své rodině za obrovskou
podporu. Již jsem skoro nevěřil, že bych se někdy vrátil k fotbalu či atletice. Jakmile
jsem přijel do Fakultní nemocnice Plzeň, vše dostalo nesmírně rychlý spád. Cítil jsem
naději, že mne někdo vyléčí a zbaví té nepředstavitelné bolesti, a to se povedlo. Život
bez bolesti je nádherný,“ dodává mladík.

Děti opět pomohly dětem
Zástupci školního parlamentu dětí 25. ZŠ v Plzni přišli za dětskými pacienty chirurgické
kliniky a přinesli jim část výtěžku ze školního jarmarku. Navštívili je žáci 5. a 9. ročníku
společně se zástupkyní ředitele školy Mgr. Lenkou Třeškovou. Tradiční prodejní jarmark se
uskutečnil 20. listopadu a děti prodaly skoro všechny své výrobky spolužákům, rodičům,
babičkám i dědečkům. Se svými nemocnými kamarády si žáci povídali o tom, co by si
přáli. Chtějí uspět v přijímacím řízení na střední školu, vyhrát sportovní závody a hlavně
pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným dětem, handicapovaným sportovcům či opuštěným zvířátkům. Fakultní nemocnice Plzeň žákům děkuje a přeje všem
dětem, ať se jim jejich sny splní a mají svá srdce stále tak otevřená pomoci.
Fakultní nemocnice
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Medicína nejen pro sportovce
Klinika sportovní medicíny, nové
pracoviště, zaměřené na sportovní
medicínu, se nachází se v jedné
z věží sportovního stadionu FC
Viktoria a je v několika ohledech
unikátní. Potkáte tam profesionální sportovce, profesory, docenty
a další lékaře z FN Plzeň, ale
zároveň také mnoho neznámých
lidí, kteří se chtějí poprat se svým
tělem nebo mu alespoň částečně
porozumět. Spojenými nádobami
jsou tam sport, medicína a věda.

„Klinika sportovní medicíny je místo, které
nabízí komplexní péči pro sportovce, ale
zároveň i pro širokou veřejnost. Diagnostikujeme sportovní výkony i nesportovců,
pomocí nejmodernějších přístrojů popíšeme výkonnostní práh daného jedince.
Můžeme porovnávat výkony sportovců
mezi sebou, zároveň můžeme dělat analýzy sportovního výkonu u zájemce v časových odstupech. Diagnostika určí správné
zóny, ve kterých má člověk trénovat. Jsou
tréninky čistě zaměřené na vytrvalost, jiné
naopak zaměřené na intenzivní motivy. Každý jsme jiný, každý potřebujeme znát svůj
výkonnostní práh a individuální zónu,“ vysvětluje docent Aleš Kroužecký tajemství
„nové“ sportovní medicíny.
Diagnostiku sportovního výkonu a metabolismu doplňuje péče o pohybový aparát.
Podrobnosti popisuje ortoped z FN Plzeň
doktor Petr Zeman. „S našimi klienty řešíme převážně sportovní úrazy. Nabízíme
nejmodernější možné cesty léčby, včetně
biotechnologických způsobů léčby jako je
například aplikace plazmy pro urychlení hojení. Často se stává, že kvůli špatné léčbě
a následné další péči má mladý sportovec
trvalá poškození a s tím související určitá
omezení. Jsme k dispozici profesionálním
sportovcům a zároveň i široké veřejnosti od
dětského věku.“

Na klinice sportovní medicíny zájemce přivítá příjemné a pohodové prostředí. Nikdo
nepospíchá, mají tam na klienta čas. Klasické nemocniční prostředí chaosu a razítek
tam není. Docent Aleš Kroužecký dodává:
„Prvním krokem při kontaktu s klientem je
pohovor, co od vyšetření očekává, proč
vlastně přichází. Následuje vysvětlení sportovní fyziologie, jak vlastně v tomto ohledu
tělo funguje. Důležité je, aby měl pocit, že
mu vyšetření něco přineslo, že závěrům rozumí a pochopil doporučení. Aby si uvědomil, v jaké fázi tréninku se nachází a na co se
má zaměřit,“ dodává docent Aleš Kroužecký.
Jedním z prvních vyšetření, které klient
podstoupí, je bioimpedanční analýza, která
stanoví množství a rozložení tělesného tuku,
svalové hmoty a tělesné vody. Následuje zátěžový test, při kterém se klient pohybuje dle
pokynů na běžeckém pásu a křivky ukazují,
v jaké části tréninku spaluje cukry a ve které
tuky. Pokud běží pomalu, vydrží dlouho, tělo
si bere energii z tuků. Čím je pohyb intenzivnější, tím více si tělo bere energii z cukrů,
v metabolismu cukrů vydrží kratší dobu. Ke
spalování tuků, a pro mnohé k vytouženému
hubnutí, dochází více při lehčí, vytrvalostní
zátěži. Základem však stále zůstává – pokud
chce klient hubnout – musí se dostat na přiměřeně negativní bilanci mezi příjmem a výdejem energie.
„Již více než 3 roky se snažím běhat a závěr pana docenta je jednoznačný. Chybí
mi základ vytrvalosti. Pokud se chci zlepšit, trénink musí být častější a delší, avšak
v nižší intenzitě než dosud. Tělo má tendenci se bránit, je líné a pokud netrénuji často,
tělo se opět odtrénuje. Musím si tréninky
sestavit tak, aby mne bavily. Běhat stále
stejnou trasu za chvilku omrzí,“ prozrazuje
závěry svého vyšetření klientka Gabriela.
Většinová populace nesportuje a nežije
zdravě, přesto je zřetelný současný trend.
Začínají sportovat lidé i starších ročníků,
veřejnost chápe, že vytrvalostní sporty jsou
nástroj, jak nejlépe ovlivnit délku a kvalitu
života. „I když sportujeme a nehubneme,
něco děláme. NĚCO pro své zdraví, pro své
cévy, pro své srdce, pro sebe. Rozhlédněte
se, všude někdo běhá…,“ shodují se odborníci.

Spojenectví FN Plzeň, Kliniky sportovní medicíny a FC Viktoria
je unikátní projekt svého druhu v České republice. Klient přichází na Kliniku sportovní medicíny na vyšetření a v případě
potřeby podrobnější diagnostiky přichází do fakultní nemocnice. Zároveň tam probíhá sběr vědeckých dat, která jsou analyzována v Biomedicínském centru LF UK.
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Cyklista Ondřej Cink
rád jen tak leží

Ondřej Cink, rodák z Plzeňska, je úspěšným profesionálním cyklistou.
Závodil na horském kole v disciplíně cross country. Na rok si odskočil
k silniční cyklistice, kde zažil raketový vzestup a dostal se i na slavnou
Tour de France. Nakonec ji musel v 19. etapě kvůli bolavému kolenu vzdát.
A vrátil se k horskému kolu. „Těch důvodů bylo ale víc. Horská
kola mi strašně chybí, vždyť jsem na nich jezdil od malička,“
říká sedmadvacetiletý muž, který nedávno podstoupil vyšetření
ve Fakultní nemocnici v Plzni.
klid a rehabilitace. Tak jsem poslechl jejich
doporučení a už jsem zdráv a trénuji.
Potrápilo Vás koleno. Vyhledal jste Fakultní nemocnici kvůli němu?
Ano, kvůli levému kolenu. Podstoupil
jsem tam magnetickou rezonanci a vyšetření na Klinice ortopedie a traumatologie
pohybového ústrojí. Mým osobním lékařem je pan docent Aleš Kroužecký, který
ve fakultní nemocnici pracuje. O moje
zdraví se skvěle stará a všechno domluvil
a zařídil. A v nemocnici jsem byl hodně
spokojený, stoprocentní kvalita a všechno
šlo jako na drátkách.
A co Vám zdravotníci řekli?
Že koleno, které bylo dlouhodobě stejně
jako svaly kolem něho přetížené, a objevil
se v něm zánět, potřebuje nějakou dobu

Souvisela s vyšetřením v nemocnici i Vaše návštěva nové Kliniky sportovní medicíny v Plzni?
Ne. Podstoupil jsem tam zátěžové testy, dozvěděl se, jak jsem na tom s fyzičkou a nač
se mám v tréninku zaměřit, abych se zlepšoval. S klinikou budu spolupracovat i nadále, je
přesně to, co potřebuji. Jsem pořád někde na
cestách, času mám málo, a na klinice to chápou a přizpůsobují se mým potřebám. Jsou
tam špičkoví odborníci, kteří umějí poradit
a pomoci.
Máte takzvaně zdravý kořínek nebo musíte o své
zdraví hodně pečovat?
Pár nemocí mě za život postihlo, ale zaplať
Bůh běžných jako je nachlazení. Obvykle se
dostaví na podzim nebo v zimě. Ale troufnu
si říci, že zdraví zatím drží, a zranění se mi vy-

hýbají. Nějaké zvláštní recepty na to nemám,
doplňuji vitamíny, dodržuji životosprávu, rád
chodím do sauny nebo si zaplavat.
Je to i součást vaší relaxace?
Dalo by se to tak říct. Ale rád i jen tak ležím
a odpočívám. Občas také vyrazím do kina
na dobrý film.
A co kachnička se zelím a s knedlíky v rámci
odpočinku?
Víte, že mi to nic neříká. Nemám rád tučná jídla a českou kuchyni v podstatě nejím, protože se po ní necítím dobře. Po
kachně se na kole prostě jezdit nedá. To
by asi žádné pořádné výsledky nebyly.
A jaké jsou Vašim cílem?
Chtěl bych příští rok posbírat co nejvíce
bodů a mít takové výsledky, abych se dostal na olympiádu v Tokiu.

Je rozhodnuto, nový pavilon chirurgických oborů vyroste
v lochotínském areálu fakultní nemocnice. Ministerstvo financí
potvrdilo, že na stavbu uvolní peníze.

Fakultní nemocnice
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Viktoria věnovala nemocnici
podepsané kalendáře
Nástěnné kalendáře pro rok 2018 věnovala FC Viktoria Plzeň Fakultní nemocnici
Plzeň, se kterou dlouhodobě spolupracuje. Tiskový mluvčí klubu Václav Hanzlík
osobně předal do rukou ředitele fakultní
nemocnice Václava Šimánka. „Věříme,
že nový kalendář udělá aspoň trochu radosti pacientům i všem zaměstnancům
fakultní nemocnice,“ vzkazuje za kabinu
kapitán týmu Roman Hubník. „Kalendář
je povedený. Fotky v něm se mi moc líbí,
mapují několik skvělých momentů. Věřím,
že společně v roce 2018 zažijeme další,“
děkuje ředitel.

Santa Claus rozdával
dárky nemocným dětem
ve Fakultní nemocnici v Plzni.

Představujeme
nové tváře
na vedoucích pozicích
ve FN Plzeň

Mgr. Jitka Hurtová

vrchní sestra Dermatovenerologické
kliniky FN Plzeň

Kdo jsem? Ve FN pracuji od roku 1995, začínala jsem na oddělení klinické farmakologie. Mám dva syny, 16 a 25 let. Už 20 let
pořádám dětské tábory a působím tam
jako zdravotnice.
Co mám v plánu? Ve své nové funkci chci
navázat na práci své předchůdkyně a nehodlám dělat radikální změny. Nová práce
je pro mě velkou výzvou.
Mám ráda: Syny a těším se, že spolu strávíme Vánoce a oni připraví stromeček
a salát. Vánoční svátky mám velice ráda,
protože miluji tradice, českou kuchyni.
Nejraději mám svíčkovou.

Začala rekonstrukce centrálního příjmu
Bc. Helena Bicanová

vrchní sestra Oddělení klinické
farmakologie FN Plzeň

Pánovaná rekonstrukce centrálního příjmu, vchod C ve FN Plzeň – Lochotín začala. V první
etapě se upraví prostor bývalé pokladny a přilehlých částí. Pacienti musejí počítat s určitým
nepohodlím, zvýšenou prašností, hlukem a možnou delší čekací dobou na ošetření. Nemocnice proto žádá o shovívavost a trpělivost. Pokladna FN Plzeň je přesunuta k blízkosti vchodu D a provoz ambulancí centrálního příjmu není nijak omezen. Nemocnice žádá návštěvníky
a pacienty, pokud nepřichází na centrální příjem, aby využili vchod B. Centrální příjem zajišťuje
péči pro emergency, traumatologii a pacienty interních oborů (interní, neurologické a psychiatrické ambulance), je na něm ročně ošetřeno více než 42 tisíc pacientů. FN Plzeň rekonstrukcí
realizuje zcela novou koncepci ošetřování pacientů systémem sálového ošetřování urgentních
pacientů. K tomu napomůže nově vybudovaný prostor recepce, ve které sestra pod dozorem
lékaře urgentního příjmu bude třídit pacienty dle naléhavosti. Těžce nemocní pacienti budou
v prostoru pro akutní péči a nemocní s lehčím onemocněním vyčkají na ambulantní ošetření
na ambulanci. Kromě zvýšeného komfortu pro pacienty i zaměstnance lze očekávat i zkrácení
čekací doby pro nemocné.
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Kdo jsem? Ve FN pracuji od roku 2001. Začínala jsem na kardiochirurgii, po 7 letech
jsem na oddělení byla jako staniční sestra. Pracovala jsem i na urologické klinice.
Co mám v plánu? Rozšířit si obzory, poznat
nové lidi. Obor OKF má široké spektrum
odborností. Na oddělení je vše perfektně
nastaveno, vynikající kvalita ošetřovatelské péče. Ráda bych pokračovala v ráci
své předchůdkyně Mgr. Jitky Hurtové.
Mám ráda: Svého manžela, oba syny a největším štěstím je 2,5letý vnouček Kubík.
Cestování, procestovala mnoho zemí, ale
nejkrásnější je Česko, stále ho poznávám.
Miluji přírodu, divadlo, parfémy. Zajímám
se o vývoj parfémářství, mám ráda i arabské vůně, voním se dle nálady. Mým životním parfémem je Angel.

Urologové rokovali v Plzni

Výroční konference České urologické společnosti České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně společně se 17. Ročníkem Central European Meeting Evropské asociace urologie se v říjnu uskutečnila v Plzni. „Jako Plzeňáka mne těší, že se
konference po deseti letech vrátila do Plzně, a jako zástupce české urologie mám
radost z toho, že naše konference proběhla společně s 17th Central European
Meeting (CEM) pořádaným European Association of Urology (EAU). Takže k tisíci
českých účastníků přibylo přibližně 250 mezinárodních hostů CEM včetně oficiálních zástupců EAU z Dánska, Itálie, Nizozemska, Německa a Francie,“ říká první
místopředseda ČUS a člen organizačního výboru prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D.,
MBA z Urologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice
v Plzni. Primárním cílem všech urologických konferencí je podle něho udržet kvalitu
urologické péče v České republice, podpořit sociální vazby mezi urology a předat
jim maximum informací. „Prezentace vlastních zkušeností vede ve finále i v medicíně ke zlepšení kvality práce,“ tvrdí profesor Milan Hora, který spolu se svými
kolegy dlouhodobě pracuje na tom, aby česká urologie měla prestižní postavení
a byla zastoupena i na mezinárodní scéně. „Úroveň vlastní urologické péče v České republice je srovnatelná se světem. Naši pacienti mají přístup k nejmodernějším
metodám léčby,“ zdůrazňuje profesor Milan Hora.

Kongres se zabýval
nemocemi páteře
Degenerativní onemocnění páteře, miniinvazivní a navigovanou spinální chirurgii, degenerativní skoliózu, osteoporózu
a další medicínské otázky řešili lékaři na
XV. spondylochirurgickém kongresu, který se konal od 15. do 17. října v Parkhotelu v Plzni. Pořádala ho Klinika ortopedie
a traumatologie pohybového ústrojí FN
a LF UK v Plzni. Součástí byla i sesterská sekce, která se věnovala rehabilitaci
u poranění páteře, péči po operaci, instrumentačním postupům a další problematice. Na kongresu vystoupili mimo jiné se
svými přednáškami přední odborníci ve
spinální chirurgii nejen z České republiky
a ze Slovenska, ale také z Evropy a Ameriky. Kongres měl charakter postgraduálního vzdělávání.

Klinika má nové
diagnostické vybavení
Komplexní vybavení zákrokového sálu pro
diagnostiku karcinomu prostaty předali zástupci Nadačního fondu Muži proti rakovině
přednostovi Urologické kliniky FN Plzeň prof.
MUDr. Milanu Horovi, PhD, MBA a primáři MUDr. Petru Stránskému, Ph.D. Pořízeno
bylo z loňské Movember sbírky. Klinika tak
získala gynekologický a urologický zákrokový
stůl, tři bioptická děla EvoCore (na snímku)
a dva punkční nástavce k transrektální sondě
sonografického přístroje v celkové ceně 259
158,79 korun.

„Movember je mezinárodní osvětová kampaň usilující o změnu pohledu na mužské
zdraví, jejímž symbolem se stal knír. FN Plzeň
se do kampaně zapojuje již několik let a v řadách zaměstnanců počet podporovatelů neustále stoupá,“ říká ředitel fakultní nemocnice
Václav Šimánek. Ročně je na Urologické klinice FN Plzeň provedeno přibližně 400 biopsií
prostaty. V rámci rozšiřování provozu klinika
získala prostory bývalého pracoviště angiografie v pavilónu číslo 22 na Borech. Do těchto prostor byla přesunuta odborná urodynamická poradna a po stavebních úpravách
je plánováno vytvoření nového pracoviště
k provádění urologických zákroků a operací
v rámci ambulantní a jednodenní urologie.

Urologická klinika obhájila prestižní certifikát

Urologická klinika Fakultní nemocnice Plzeň získala na dalších 5 let re-akreditaci
EBU (European Board of Urology) pro vzdělávání rezidentů v oboru urologie. Je
akreditovaným pracovištěm II. typu a prvním centrem v České republice certifikovaným EBU pro postgraduální vzdělávání v urologii. Přednosta kliniky profesor.
MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA v rámci EBU pracuje v komisi.
O významném úspěchu referovaly také noviny Evropské urologické asociace.
„Děkuji všem za pomoc při získání re-akreditace,“ říká profesor Milan Hora. Klinika
poskytuje urologickou péči v plném rozsahu oboru nejen pro Plzeňský kraj, ale
vyhledávají ji pacienti ze všech částí republiky.
FN Plzeň jako první v republice zavedla nový diagnostický algoritmus pro karcinom prostaty sestávajícího z využití indexu zdraví prostaty (PHI), 3T magnetické rezonance (MRI) ještě před biopsií prostaty, softwarové fúzní biopsie prostaty
a v neposlední řadě PET/MRI u více rizikových nádorů.

Fakultní nemocnice
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Novým děkanem lékařské fakulty
se stal onkolog Jindřich Fínek
Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni zvolil 2. listopadu kandidáta na
děkana. Stal se jím profesor MUDr. Jindřich
Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Plzeň. Ve funkci děkana fakulty
vystřídá profesora MUDr. Borise Kreuzberga,
CSc., kterému k 31. lednu 2018 skončí druhé
funkční období.
Volba děkana se koná každé čtyři roky, přičemž zákon dovoluje, aby jedna osoba zastávala tuto funkci nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. Profesora
Jindřicha Fínka navrhli členové akademické
obce fakulty a jako kandidáta na děkana ho
schválil na svém mimořádném zasedání akademický senát, jehož členy jsou kromě pedagogů i studenti. „Osobně jsem rád, že navrženým kandidátem je právě profesor Fínek,
kterého si vážím pro jeho odborné znalosti,

přístup k pacientům i ke studentům. Jeho
dlouholeté zkušenosti v léčebné praxi, na poli
vědeckém i pedagogickém jsou pro nás zárukou, že odborná kvalita a prestiž fakulty bu-

dou pod jeho vedením zachovány a dále rozvíjeny,“ říká předseda akademického senátu
Lékařské fakulty v Plzni docent MUDr. Tomáš
Skalický, Ph.D.
Na základě návrhu akademického senátu
fakulty jmenuje nového děkana do funkce
rektor Univerzity Karlovy, jejíž je plzeňská lékařská fakulta součástí. Slavnostní inaugurace se bude konat na přelomu ledna a února,
oficiálně se nový děkan ujme funkce k 1. únoru 2018.
Onkolog Jindřich Fínek je sám absolventem Lékařské fakulty v Plzni. V roce 1983
nastoupil jako lékař na onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni, jeho
primářem se stal v roce 1995. Od roku 1996
vyučuje studenty na lékařské fakultě, titul
profesor získal v roce 2012. Od roku 2014
je přednostou Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň.

Nový děkan říká, že zabijákem duše i těla je stres
Pane profesore, akademický senát LF v Plzni Vás
4. listopadu zvolil novým děkanem LF, počátkem
února příštího roku budete jmenován do funkce
rektorem LF UK. Víte již, jaký první krok uděláte
ve své nové pozici?
I svým pacientům a jejich rodinným příslušníkům říkám: Mluvte spolu, mluvte s námi.
Komunikace je základ. Komunikace se
studenty i akademickým sborem, rád bych
se se všemi setkávat i mimo akademickou
půdu. Nápad studentů na pravidelnou akci
S děkanem na pivo je skvělý. Kde jinde, než
v pohodovém prostředí, dostanete zpětnou
vazbu na Vaši práci. Tuto myšlenku měli
sami studenti a já jí velmi fandím. A první
setkání v hospodě jsme si již užili.
Profesor Jindřich Fínek mezi studenty.

Lékař, profesor, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky
Fakultní nemocnice Plzeň. Rád čte, je milovníkem cestování, myslivosti,
dobrého vína a české kuchyně. Již 30 let vstává každý den ve 4.50, dává
si čaj s mlékem a začíná den s radostí, že bude zase tak dlouhý.
Tento stručný přehled popisuje budoucího
děkana Lékařské fakulty Plzeň Univerzity
Karlovy, který jako znalec života a lidí říká:
„Nic není tak horké, jak se zdá, ve své praxi lékaře i pedagoga jsem poznal mnoho

12

Fakultní nemocnice

překvapujících situaci a lidských osudů.
Nestresujme se. Problémy se dělí na neřešitelné, které nemá cenu řešit a na řešitelné, které řešme bez stresu. Stres je zabiják
duše i těla.“

A jaké první kroky plánujete v pozici děkana na
půdě lékařské fakulty?
Myslím, že je logické, že každý, kdo přijde
do nové pozice, chce detailně poznat celý
systém. Plánuji audit výuky, popsat a vyhodnotit, zda počty vyučujících a vyučovaných
hodin odpovídají počtu studentů. Rád bych,
aby se podařilo odstranit určité nerovnosti
a propojením teoretických a klinických oborů
zkvalitnit výuku. Prvním krokem bude sestavení kolegia děkana, které bude postaveno
na stávajících proděkanech a v budoucnu se
dá počítat s jejich obměnou již během jejich
4letého funkčního období.

Profesor Vladislav Třeška obdržel
stříbrnou pamětní medaili Senátu PČR

Stříbrnou pamětní medaili Senátu Parlamentu České republiky převzal při příležitosti zářijového Dne české státnosti z rukou
předsedy senátu Milana Štěcha profesor
MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., přednosta
Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a Fakultní nemocnice
Plzeň a zároveň proděkan fakulty pro vědu
a výzkum. Obdržel ji za zásluhy o českou

Počítáte i se stavbou nového kampusu?
Vybudování nového „srdce“ lékařské fakulty, která je rozdrobena do mnoha budov po
Plzni, bude dalším krokem. Základem je postavit nový kampus, kam bychom soustředili
veškerou výuku. Děkanát dnes sídlí v centru
města v Husově ulici, já tomu říkám Nešťastné místo. Nejsou zde ani vyučující, ani studenti, je zcela mimo lochotínský areál, kde je
Biomedicínské centrum, mnohé ústavy a náš
partner fakultní nemocnice. A jsme zpět u té
komunikace. I v době elektronizace, kdy si
všechno můžeme poslat elektronicky, musíme spolu mluvit, být si blíž. Stavba kampusu
se již připravuje, předpoklad je dokončení za
2-3???? Roky (doplním)
Obecně panuje názor, že je málo lékařů. Nepomohlo by přijímání většího počtu studentů?
Snaha o navyšování studentů by byla na úkor
kvality. Žádný pytel není bezedný. Pro více
studentů potřebujeme více prostor, více pedagogů, jednoduše řečeno více peněz. Myslím, že stávající počet je optimální. Otázkou
zůstává, jaký počet vystudovaných lékařů
vrací společnosti to, co mu poskytla.
Jak důležitá je spolupráce fakulty s nemocnicí?
Jsem velmi rád, že náš hlavní partner, fakultní
nemocnice, spolupracuje s lékařskou fakultou na velmi vysoké profesionální a kolegiální
úrovni. Velmi si vážím, že vedení nemocnice dělá pro naši spolupráci maximum, naše
partnerství je nedělitelné, jeden bez druhého

Profesor MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Ve FN Plzeň pracuje od roku 1983
Má dlouhodobé zkušenosti z léčebné praxe
Primářem onkologického oddělení je od
roku 1995
V roce 2014 se stal přednostou ORAK
Na LF je asistentem od roku 1996

Počty studentů

chirurgii. Na ceremonii ve Valdštejnském
paláci se sešlo 16 vyznamenaných. Představitelé fakultní nemocnice blahopřejí profesorovi Vladislavu Třeškovi k ocenění a vyjadřují uznání jeho nadání, píli a neúnavné
práci, díky níž, jak bylo při předání také
zmíněno, se pod jeho vedením stala fakultní chirurgická klinika špičkovým odborným
pracovištěm.
Stříbrné pamětní medaile Senátu Parlamentu České republiky se udělují od roku
2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných
činitelů, kteří vynikají ve svých oborech
nebo svými zvláštními činy či schopnostmi.
Uděluje je předseda Senátu při příležitosti
zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných
zahraničních osobností mimo toto datum.
Letos medaile předal předseda Senátu Milan Štěch v předvečer 28. září.

V Prášilech se
konal seminář
o tepenných
onemocněních

Nyní na LF studuje 2000 studentů, z toho
500 ze zahraničí
Každoročně je přijímáno 200 studentů všeobecného lékařství a 50 studentů zubního
lékařství
se neobejdeme. Podporuji, aby bylo vidět, že
jsme plzeňská fakulta. Připravujeme mnohé
preventivní a edukační akce pro veřejnost,
univerzitu třetího věku, aktivit je mnoho…
Co přejete studentům a fakultě do roku 2018?
Studentům přeji, aby je studium bavilo a naplňovalo a aby si čeští studenti uvědomili,
že takto kvalitní vzdělání financované státem není všude ve světě samozřejmostí.
A aby byli hrdi, že jsou absolventy plzeňské
lékařské fakulty UK. Pedagogům přeji, aby
poznali pocit zadostiučinění, že vědomosti,
které předávají mladé generaci, napomáhají
dál. A nám všem přeji hlavně pevné zdraví
a osobní pohodu. A vracím se zpátky k větě,
která již zazněla. Stres je prevít a zabiják, pozor na něj. Ale vlastně, na něco všichni musíme umřít, život není nekonečný.

Multioborový seminář nazvaný Tepenná
onemocnění v našem regionu – společná
řešení se konal 22. září ve Sport Hotelu
Prášily školicím středisku U beránka. Garantem akce byl profesor MUDr. Vladislav
Třeška, DrSc., přednosta Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň.
Spolu s dalšími odborníky se na semináři zabývali tématy jako jsou onemocnění
karotid, disekce aorty typu B, aneurysma
břišní aorty, akutní končetinová ischemie
a pacient s ischemickou chorobou dolních
končetin z pohledu angiologa.
Nechyběly popisy a výklady konkrétních případů a v diskusi se lékaři domlouvali, jak dále ve zmíněné oblasti
spolupracovat.
Fakultní nemocnice
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Zdravé děti
nezapomněly
na nemocné
Velmi úspěšný projekt Medicína v historii přinesl nemocným dětem ve Fakultní nemocnici Plzeň finanční dar
v hodnotě půl milionu korun. Prezidentka hnutí Na vlastních nohou –
Stonožka Běla Gran Jensen celoroční
výtěžek, který je určen na výzkum Crohnovy choroby a na němž se podílely
stonožkové děti z celé země, předala
řediteli nemocnice MUDr. Václavu Šimánkovi, Ph.D.na slavnostní mši svatou pro lidi dobré vůle. Ta se konala
v pátek 1. prosince 2017 v 11 hodin
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěch
v Praze a celebrovala ji Jeho Eminence
Dominik kardinál Duka OP. Na tomto
projektu spolupracuje Fakultní nemocnice Plzeň společně s Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity
v Plzni.

Tomáš Bursa dává naději spolupacientům
Čokoládové adventní kalendáře dostali malí
i velcí onkologičtí pacienti Fakultní nemocnice Plzeň. Osobně je jim donesl Plzeňan
Tomáš Bursa, který s rakovinou bojuje pět
let a celý projekt vymyslel a nazval ho Dobří
lidé Česka. Děti mají na přední straně namalovaný andílkovský betlém a dospělí andílka Ošahánka, který je na katedrále svatého
Bartoloměje v Plzni a lidé si k němu chodí
přát. Autorkou je výtvarnice Jana Audesová
z Rokycan. Tomáš Bursa věří, že kalendáře
pacienty povzbudí. Sám potřeboval velkou
oporu, když u něj lékaři diagnostikovali rakovinu žaludku. Důležitá je podpora „Během
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tří dnů jsem nastoupil na operační sál, kde
mě odoperovali celý žaludek, lymfatické uzliny okolo a část jícnu. Mám omezení nejen
v jídle, ale i v pití, ale podstatné je to, že tu
jsem,“ prohlásil Tomáš Bursa. Nápad vznikl
před třemi roky při jedné z cest, při které jel
podpořit své spolupacienty do Brna. „Všichni lidé mají utajenou moc. Mohou své nemoci a životní neduhy nejenom úspěšně léčit,
ale i je překonat. Celé to tajemství je ukryto
v naší mysli, stačí se ho jen naučit používat,“
je přesvědčený Tomáš Bursa, který na pomoc proti rakovině sepsal také knihu Poselství z druhého břehu.

Hasiči přijeli za
nemocnými dětmi

V nemocnici pomáhá
skřítek Zdravínek
Mezi nemocné děti zavítal skřítek Zdravínek, který je bude doprovázet na vyšetření, bude s nimi při hospitalizaci
i na cestě na operační sál. Vrchní sestry
všech dětských oddělní ve fakultní nemocnici převzaly 9. října od spoluautorek
Dany Křiváčkové a Dany Packanové dar
v podobě knih Zdravínkovo knížkohraní,
obrazů, vystřihovánek, omalovánek, stolních her a pracovních listů inspirovaných
tímto skřítkem. Autorky tak chtějí pomoci
malým pacientům, když se ocitnou v nemocnici, pro ně v neznámé a nepřirozené situaci. „Dětští pacienti jsou v naší nemocnici nejen na dětské klinice, ale i na
mnoha dalších odděleních. V průměru
každý měsíc v celé nemocnici hospitalizujeme až 250 dětí ve věku do 8 let, těmto dětem může Zdravínek pomoci. Tímto
bych chtěl srdečně poděkovat autorkám
za krásné dílo a zároveň za nápad, jak
zpříjemnit léčení a čas malých pacientů
v prostředí nemocnice,“ říká ředitel FN
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Hasiči Plzeňského kraje slíbili, že přijedou za nemocnými dětmi do Fakultní nemocnice Plzeň s opravdovou
technikou, kterou používají při hašení
požárů a 17. října se malí pacienti dočkali. Dozvěděli se, jak je těžký hasičský oděv, známá a často pletoucí se
telefonní čísla, dostali dárečky a poslechli si pohádku. Ty, kterým to zdraví
dovolilo, si šly prohlédnout hasičskou
plošinu ven.

Den pro zdraví
pomohl objevit
diabetiky

Geriatrické
oddělení pořádalo
Den otevřených dveří

Ženy se učily
samovyšetření prsů
Mamární den se uskutečnil 27. září na
Onkologické a radioterapeutické klinice.
Odborníci z této kliniky společně se sdružením pacientek Mamma Help a organizací IFMS CZ odpovídali zájemkyním na
všechny otázky týkající se prevence rakoviny prsu a učili je samovyšetření prsů.
Je nutné je dělat každý měsíc. Je to totiž
nejjednodušší metoda, jak případný nádor
zachytit včas.

Stovky lidí přišly 2. října na Den otevřených dveří Geriatrického oddělení FN Plzeň - Bory. Připomněly si tak Mezinárodní den seniorů, který je oslavou všeho,
co společnosti přináší staří lidé. Zvyšuje
povědomí o problémech, se kterými se
potýkají, jako například jejich zneužívání.
S návštěvníky si o problémech povídali
primářka Geriatrického oddělení MUDr.
Kateřina Soukupová, vrchní ošetřovatel
Mgr. Jaromír Doležal a další pracovníci
oddělení.

Zhruba 300 návštěvníků se zúčastnilo
11. listopadu v areálu Plaveckého bazénu na
Slovanech Dne pro zdraví nejen pro diabetiky, který pořádalo už po třetí Diabetologické
centrum Fakultní nemocnice Plzeň společně se Svazem diabetiků územní organizací
Plzeň na podporu Světového dne diabetu.
„Glykemie byla změřena u 104 osob, zvýšenou hladinu mělo 12 lidí. Cholesterol se
měřil 111 osobám a 22 z nich mělo jeho zvýšenou hladinu,“ říká edukační diabetologická sestra FN Plzeň Bc. Renáta Říhánková.
Na akci převzal z rukou předsedkyně Svazu
diabetiků Ing. Hany Boulové ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. Syllabovu
plaketu za dlouholetou podporu pacientské
organizace a Diabetologického centra.

Psychiatrická klinika pořádala Den duševního zdraví
Téma Jakým způsobem se dobíjíte? bylo součástí kurzu, který uspořádala v říjnu Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Plzeň v rámci Dne duševního zdraví. Zájemci podstoupili test
psychické pohody a potřebu relaxace, školení asertivních práv a návod, co dělat se stresem.
„Važme si své rodiny, přátel, spolupracovníků, na které se můžeme obrátit v případě, že se
dostaneme do nepříznivé situace a můžeme se spolehnout, že nám pomůžou překonat naše
starosti,“ radí staniční sestra Bc. Bohumila Fenclová.
Fakultní nemocnice
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Na transfuzním oddělení mají hodně novinek
Dárci krve v anketě vyzdvihli přístup personálu
S přístupem personálu transfuzního oddělení jsou dárci 100 procentně spokojeni.
Vyzdvihli přátelskou atmosféru a milý přístup personálu. Takové informace vyplynuly
z dotazníků, který dárci vyplnili anonymně na transfuzním oddělení. Celkem 97, 2 procent z nich uvítalo zvaní dárců pomocí SMS, s kvalitou občerstvení bylo spokojeno
94,8 procent respondentů. Do nápadů na zlepšení kvality občerstvení uvedli, že si
přejí tmavé pečivo, ovoce, zeleninu a plechovku dvanáctky. Na pomyslném čtvrtém
místě se ocitlo hodnocení plánované instalace vyvolávacího systému dárců pomocí
čísel.

Pomáhají i policisté
Více než 50 zaměstnanců Policie České
republiky přišlo během posledních měsíců
darovat krev. Jejich pracovní heslo Pomáhat a chránit se tak opět naplnilo.

Na Transfuzním
oddělení FN Plzeň
lze darovat kostní dřeň
Každým rokem onemocní v naší zemi
stovky lidí včetně malých dětí leukémií, zhoubnými nádory, těžkými útlumy krvetvorby nebo obranyschopnosti
a dalšími vážnými nemocemi, které
jsou léčitelné transplantací kostní dřeně.
Transplantace krvetvorných buněk od
zdravého dárce v těchto případech dává
šanci na úplné uzdravení a návrat do plnohodnotného života. Vstoupit do registru dobrovolných dárců lze i na transfuzním oddělení.

SMS pozvánky
fungují od května
Transfuzní oddělení posílá od 2. května pozvánky na odběr krve formou
SMS zprávy na mobilní telefony dárců.

Vyvolávací
systém je nový
Nový vyvolávací systém byl spuštěn 29.
září. Tato změna byla provedena v souvislosti s dodržováním ochrany osobních
údajů a zejména ke zvýšení komfortu dárců
krve. Obě tyto novinky dárci přijali kladně.

Motokáry pustily žilou
Pracovníci zábavního centra Milénium, Motokáry Plzeň s ředitelem Michalem Švihlou přišli 17. října darovat krev. Při této příležitosti představili záměr dávat dárcům
poukázky na jízdu v motokáře s 10procentní slevou za každý odběr na Transfuzním
oddělení FN Plzeň.

Oddělení dostalo obrazy od Jana Máchy
Osm obrazů daroval transfuznímu oddělení umělec Jan Mácha. Díla s názvy Král
a královna, Tři strážníci, Kratochvíle, Johanka, Světlo a stín, Paridův soud, Léto
II, Král Karel IV jsou k vidění v prostorách
evidence dárců krve, odběrovém sále, na
plazmaferetickém a trombocytaferetickém
úseku a ve vyšetřovně.

Kamila Jedličková darovala
krev a získala televizi
Devátý ročník prázdninové akce Daruj krev,
daruješ naději oslovil 3 424 dárců, kteří přišli během léta darovat krev. S Transfuzním
oddělením FN Plzeň spolupracuje už řadu
let společnost Panasonic. „Léto je tradičně
obdobím, kdy jsou počty krevních dárců nižší
a potřeba krevních konzerv naopak vyšší. Během prázdnin mohou všichni dárci vyplnit kupon a zúčastnit se losování o televizor Panasonic,“ říká primářka transfuzního oddělení
MUDr. Petra Šlechtová, MBA. Letos vyhrála
držitelka 36 bezplatných odběrů, Kamila
Jedličková z Domažlic. Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a generální ředitel společnosti
Panasonic Maki Yoshida předali vítězce LED
televizor prémiové řady Panasonic s vysokou
kvalitou obrazu v ultra vysokém rozlišení.
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