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editorial  i  obsah

držíte první číslo našeho nového časopisu, 

který vám chce přinášet zajímavé infor

mace ze života našich nemocnic, a jelikož 

nemocnice dělají lidé, kteří v nich pracují, 

tak mi dovolte, abych své úvodní sdělení 

adresoval právě jim.

 

milí spolupracovníci, děkuji vám za oběta

vost a nasazení, s jakými svoji práci, nebo 

spíše poslání, odvádíte. vážím si toho, že 

každý den pomáháte stovkám pacientů, 

kteří do našich nemocnic nachází cestu 

stále častěji. v rámci zdravotnictví máme 

totiž jako krajské nemocnice nezastupi

telnou úlohu.

 

jedním z hlavních úkolů vedení všech 

nemocnic je zefektivnit řízení nemocnic 

a dosáhnout zlepšení jejich hospodaření. 

Finanční podpora na provoz nemocnic je 

ze strany plzeňského kraje v řádech stovek 

milionů korun a naším cílem je podstat

nou část z těchto prostředků využít pro 

investice do přístrojů a rekonstrukce bu

dov a zároveň udělat maximum pro to, 

abyste nadále měli důvod pracovat za 

stále výhodnějších podmínek v našich 

nemocnicích a na svoje oddělení a svoji 

nemocnici měli důvod být hrdi. Úkol je 

to dlouhodobý a pro každou z našich 

nemocnic je jiný. dosáhnout splnění 

těchto cílů se dá především skrze další 

rozvoj a zefektivnění poskytování péče. 

jedním z příkladů aktivit, které realizuje

me, je navázání užší spolupráce s Fakultní 

nemocnicí v plzni, aby tak došlo k větší 

provázanosti hlavních poskytovatelů zdra

votní péče v plzeňském kraji.   

 vaše práce není lehká, tak jak práce s lid

mi bývá, proto si zaslouží uznání. jak víte, 

rozhodli jsme se každý rok oceňovat ty 

z vás, které sami vyberete k veřejnému 

ocenění jejich práce a dlouhodobého 

přínosu vaší nemocnice. máme za sebou 

první ročník a věřím, že se nám podařilo 

založit úspěšnou tradici. v aktuálním vy

dání nového magazínu našich nemocnic 

vám přinášíme krátkou reportáž z akce 

a také představujeme oceněné. přál bych 

si, abyste si v našem novém časopise se 

zájmem listovali a těšili se na další vydání.

 

pěkné léto všem

 Za nemocnice Plzeňského kraje, a.s.,

předseda představenstva 

ing. marek kýhos, mBa
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hankova 1455/6, 301 00 plzeň. odpovědný redaktor: bc. jiří kokoška, jiri.kokoska@nemocnicepk.cz. 
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milí čtenáři,

kraJSké nemocnice chceme dál roZvíJet
vážení čtenáři, nový časopis Nemocnic 

plzeňského kraje je určen všem, kteří na

vštívili některou z nemocnic plzeňského 

kraje. ať jste pacient, zaměstnanec, spon

zor, či rodinný příslušník, na následujících 

stránkách získáte informace z našich šesti 

krajských nemocnic.

Naše nemocnice prošly za poslední roky 

velkou proměnou. zakládáme si na osob

ním přístupu rodinných nemocnic a kva

litní lékařské péči. pacient je u nás vždy 

na prvním místě, proto nabízíme širokou 

škálu léčebných metod od základní péče 

až po provádění náročných operačních 

zákroků. medicína je velmi progresivní 

obor, přichází s novými postupy a přístroji, 

které mají za cíl jediné – co nejrychleji 

pacientovi pomoci, aby se mohl vrátit 

zpátky do života. investujeme proto ne

malé částky do zlepšení nemocničního 

prostředí a pravidelně modernizujeme jak 

provoz nemocnic, tak lékařské přístroje.

věřím, že ať už k nám přicházíte s jakým

koliv zdravotním problémem, lékaři i se

střičky udělají vše pro to, aby se vám brzy 

ulevilo. jako radní pro zdravotnictví bych 

si měla přát, abyste do našich nemoc

nic chodili co nejčastěji, vždy odcházeli 

s dobrým dojmem a rádi se k nám vraceli. 

jako člověk si ale ze srdce přeji, abyste 

zdravotnická zařízení potřebovali co nej

méně a svůj život prožili pokud možno 

bez vážnějších zdravotních komplikací.   

Za Plzeňský kraj

radní pro oblast zdravotnictví 

ing. milena Stárková
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rozhovor

hejtman Plzeňského kraje Bc. Josef Bernard 
má stabilizaci zdravotnictví jako jednu z priorit svého 

působení v čele kraje. zeptali jsme se ho tedy, jaké 

změny nemocnice čekají. 

kde vidíte nemocnice Plzeňského kraje za deset let?
chtěl bych, aby se v oblasti investic naše nemocnice velmi 

proměnily. aby byly všechny podobného rázu, jako je na

příklad v současné době klatovská nemocnice, to je takový 

náš moderní klenot. ale stále bohužel máme některé 

nemocnice, které neodpovídají potřebám zdravotnictví 

21. století, a to cítím jako velký dluh.     

nedostatek zdravotnického personálu je problém celé 
české republiky. Jak moc je to problém pro krajské ne-
mocnice?
rozhodně chceme stabilizovat jak lékařské týmy, tak přede

vším situaci sester a ošetřovatelek, protože, jak říkáte, je to 

problém, se kterým se potýká celé naše zdravotnictví napříč 

kraji. letos jsme zdravotníkům opět přidali 10 procent do 

základního platového tarifu, abychom byli konkurenceschop

ní. v rámci projektu ukrajina nabíráme také zdravotní sestry 

z této země, protože bez jejich pomoci se v současné době 

neobejdeme. prosím tedy pacienty našich nemocnic, aby 

byli v tomto ohledu trpěliví a chápali, že je to ku prospěchu 

našeho zdravotnictví. Na půdě krajského úřadu pracujeme 

také na tom, abychom mohli zdravotnickému personálu 

nabídnout ubytovací kapacity.       

Plánujete v budoucnu rozšířit zdravotní péči v kraji?
prostřednictvím naší organizace Nemocnice plzeňského 

kraje, a. s., pracujeme na rozšíření našich zdravotnických 

oborů. už nějaké nápady máme, ale v tuto chvíli jednáme 

se zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví, 

proto nemůžu být konkrétnější.    

krajské nemocnice se v minulosti potýkaly s finanční 
ztrátou přes 300 milionů korun. Už jste našli řešení?
ekonomiku nemocnic je potřeba změnit. Navyšování ztráty 

nemocnic je z hlediska budoucnosti cesta do pekla, proto 

jsme se to rozhodli změnit. věřím, že letošní rok bude prv

ním rokem, kdy se nám podaří ztrátu nemocnic zastavit, 

4

Potřebujeme nemocnice 
pro 21. století

nebo dokonce i snížit. Nastavili jsme systém manažerského 

sledování, který nám každý měsíc dává přesný obrázek 

o tom, jak si jednotlivé nemocnice nákladově a výkonově 

vedou. takže už se nejedná o loterii, jak to na konci dopadne. 

Slovo ztráta často vyvolává dojem, že se začne šetřit. 
nedotkne se to pacientů?
pozor, nesnažíme se o zvýšení efektivity nemocnic proto, 

abychom ušetřili, ale proto, abychom tyto prostředky mohli 

dát zpátky do nemocnic například na zvyšování platů 

a popřípadě i do investic.    

Jak vnímáte reputaci krajských nemocnic?
podle mého názoru je reputace našich nemocnic velmi 

dobrá. Nemáme prakticky žádné spory s pacienty, z toho 

je vidět, že námi poskytovaná péče je na velmi kvalitní 

úrovni. počty výkonů stoupají, takže nám lidé důvěřují stále 

více a to mě těší. 
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Předseda představenstva nemocnic Plzeňského 
kraje ing. marek kýhos, mBa odpovídal na otázky 

v našem rozhovoru.

Jaké jsou silné stránky krajských nemocnic?
krajské nemocnice jsou menší nemocnice, jsou proto 

schopné nabídnout pacientovi větší komfort a především 

osobnější přístup lékařů a dalšího zdravotnického personálu. 

to vnímám jako velkou hodnotu. Našim zařízením říkáme 

rodinné nemocnice, což přesně vystihuje to, jakým směrem 

chceme do budoucna v rozvoji nemocnic jít. 

kde vidíte jejich slabé stránky?
v současné době se musíme zaměřit zejména na jejich 

organizaci a zvýšení efektivity provozu. potýkáme se také 

s nedostatkem personálu, který sice není kritický, ale roz

hodně ho nesmíme ani nechceme podceňovat, zvláště 

v některých nemocnicích začíná být situace vážná. Některé 

naše nemocnice také mají určitý vnitřní dluh a jejich vnitřní 

dispozice neodpovídá potřebám 21. století jak z pohledu 

komfortu práce našeho personálu, tak i z pohledu komfortu 

pacientů. přesto je potřeba připomenout, že plzeňský kraj 

investoval do rozvoje krajských nemocnic více jak stovky 

milionů korun (stavba nového areálu klatovské nemocnice, 

rekonstrukce stodské nemocnice) a předpokládáme, že 

v tomto bude kraj pokračovat.

Proč je potřebná spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň?
poskytování zdravotní péče v kraji se nedá přesně ohraničit 

na plzeň a jiná města. jde o celý kraj, pacienti mají svobod

nou volbu lékaře, na druhou stranu musíme programově 

pracovat na adekvátním rozkládání péče mezi okresní 

města a centrum v plzni. v reálu by bez krajských nemocnic 

nemohla Fakultní nemocnice tak velký nápor pacientů zvlá

dat.  je jasné, že Fakultní nemocnice je centrem zdravotní 

péče v kraji a poskytuje všechny stupně zdravotní péče. 

vycházíme z toho, že spolupráce krajských nemocnic a Fa

kultní nemocnice je nezbytná, protože Fakultní nemocnice 

by bez krajských nemocnic nemohla fungovat a naopak.

Systém zdravotnictví
bez krajských nemocnic 
nemůže fungovat

Jak spolupráce už funguje?
iniciovali jsme myšlenku vzniku krajské zdravotní rady 

v základních oborech péče, kde se budou pravidelně set

kávat přednostové FN a naši primáři a budou řešit aktuální 

i koncepční otázky poskytování zdravotní péče v kraji. 

rádi bychom také zavedli do praxe stáže lékařů jedním 

nebo druhým směrem. vyměňování zkušeností je trend, 

který jednoznačně chceme podporovat, protože je vždy 

ve prospěch pacienta. 

 

co bude tato spolupráce znamenat pro pacienty?
krajské nemocnice by vedle péče, kterou už poskytují, měly 

být určitým zázemím pro Fakultní nemocnici. pacient, 

který je například hospitalizován ve Fakultní nemocnici, 

by se v určité fázi, například na doléčení, mohl přesunout 

do krajské nemocnice, do které místně patří. vše ale bude 

pochopitelně záležet na dohodě lékaře s pacientem.



téma
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Nejlepší zaměstnanci získali 
ocenění Srdce nemocnic
bez svých zaměstnanců by všechny naše nemocnice 

byly pouhými budovami. právě zaměstnanci svou 

odbornou prací, obětavostí, lidskostí a profesionalitou 

dělají z nemocnice místo, které dokáže pacientům 

z plzeňského kraje pomoci nejen od jejich zdravotních 

problémů, ale v mnoha případech jim i vlít nový 

optimismus do žil. 

zaměstnanci nemocnic plzeňského kraje se postarají ročně 

o tisíce pacientů všech věkových kategorií, od novorozeňat 

až po seniory. Na jejich práci jsou kladeny vysoké nároky, 

neustále se musí vzdělávat v nových postupech, a přesto 

dokáže většina z nich pracovat i nad rámec svých povinností. 

„práci zdravotníků náleží velký respekt. proto jsme se roz

hodli ocenit 25 z nich cenou srdce nemocnic plzeňského 

kraje, abychom jim tímto vyjádřili naše velké uznání,“ říká 

ing. marek kýhos, předseda představenstva společnosti 

Nemocnice plzeňského kraje. 

v každé z nemocnic, v domažlicích, klatovech, rokycanech, 

stodu, horažďovicích a svaté anně v plané, se vybírali 

nejlepší pracovníci ve čtyřech kategoriích. volili je přímo 

zaměstnanci jednotlivých nemocnic. kromě toho byla 

hejtmanem plzeňského kraje bc. josefem bernardem za 

dlouhodobý přínos krajskému zdravotnictví a příkladnou 

péči o dětské pacienty oceněna in memoriam i vladimíra 

speierlová z domažlické nemocnice.  

slavnostní vyhlášení se konalo 4. dubna na Nové scéně di

vadla j. k. tyla v plzni. večerem provázel moderátor michal 

jančařík. slavnostního vyhlášení se zúčastnila také radní 

pro zdravotnictví ing. milena stárková.   

Na následujících stránkách vám představíme oceněné.
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Jaroslava dolejšová, vrchní sestra
chirurgického oddělení, Stodská nemocnice

„ve zdravotnictví jsem se vlastně ocitla omylem, protože jsem se původně 

chtěla dostat na úplně jinou školu. začátky pro mě byly hodně těžké, protože 

mi ta práce moc neříkala. ale teď bych už neměnila. Nejvíc mě baví sledovat, 

jak vracíme pacienty do života. práce zdravotní sestry navíc není nudná, každý 

den je jiný, ale nepopírám, že je to práce těžká. myslím si ale, že zdravotnictví 

se teď blýská na lepší časy a více lidí má o práci zdravotní sestry zájem.“  

věra Pohlová, všeobecná sestra,
nemocnice Svatá anna

„od malička jsem chtěla dělat zdravotní sestřičku. takže budoucí povolání 

pro mě byla jasná volba a dnes už ve zdravotnictví pracuji téměř 30 let. Na mé 

profesi mě baví úplně všechno, ale nejvíc se pokaždé těším na pacienty. jejich 

vstřícnost a vděčnost je pro mě na stejné úrovni jako výplata. Často se i oni za

jímají o mě. jsem moc ráda, že zdravotnictví jde stále kupředu, objevují se nové 

postupy a metody léčby, ale je pravda, že narostla například administrativa. ve 

velkých nemocnicích se možná také pomalu vytrácí lidskost, ale my jsme malá 

nemocnice, u nás to nehrozí.“    

roman krajdl, sanitář operačních sálů,
rokycanská nemocnice

„do zdravotnictví jsem se dostal náhodou. jsem muzikant a protloukal jsem se 

různými řemesly. Na práci sanitáře mě upozornil kamarád před 16 lety a já si 

to zamiloval. k mojí muzice se to hodilo, tahle práce mě vždycky naplňovala. 

v práci máme skvělou partu, všichni se k sobě chovají dobře a to je důležité, 

aby se člověk do práce těšil. rok jsem si zažil jako pacient, kdy jsem sám skon

čil v nemocnici vinou svojí hlouposti, takže moc dobře chápu pacienty, jejich 

obavy i přání.“    

danuše mayerová, zdravotní sestra,
dokumentační pracovnice, 
nemocnice horažďovice

„mým snem byla profese dětské zdravotní sestry, dlouhou dobu jsem pracovala 

na novorozeneckém oddělení, ale pak se mi narodily tři děti a nemohla jsem 

tudíž pracovat v třísměnném provozu. po mateřské dovolené jsem proto na

stoupila jako dokumentační pracovnice  v léčebně dlouhodobě nemocných. 

hlavní náplní mé práce je evidence objednávek pacientů, příjmy a propouš

tění pacientů. zajišťuji ale i sféru sociální, zde v léčebně pracuji převážně se 

staršími  pacienty, u kterých  je důležitá  empatie  a lidskost. pomáhám jim  

zprostředkovat kontakty s rodinou a spolu s ní řešit jejich  sociální situaci po 

propuštění. Někdy se stane, že pacient žádnou rodinu nemá, tak zajišťuji 

bydlení v domovech pro seniory nebo v případě propuštění pacienta domů 

pomoc pečovatelské služby…“     
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mUdr. Barbora hrušková, vedoucí lékařka
gynekologicko-porodnického oddělení,
domažlická nemocnice

„k profesi lékařky jsem se dostala dlouhým výběrem ze škol, na které jsem 

se dostala, a to i přesto, že mi zdravotní školu doma rozmlouvali, protože 

moje matka je zdravotní sestra. specializaci gynekologieporodnictví jsem si 

vybrala, protože jsem chtěla dělat operační obor a souhrou okolností zrovna 

na tento obor hledali po ukončení studia lékaře. moje práce pro mě zname

ná obrovskou zodpovědnost, možnost pomáhat lidem, ale i sebevzdělávání 

po celý život a velkou pokoru před medicínou samotnou, protože dělá velké 

kroku kupředu.“ 

Domažlice   Horažďovice
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domažlická nemocnice
vladimíra Speierlová – vrchní sestra 

dětského oddělení

oceněna in memoriam za dlouhodobý 

přínos krajskému zdravotnictví 

a příkladnou péči o dětské pacienty.

richard kubec – sanitář 

na interním oddělení

pracovitý, trpělivý, obětavý – doslova 

dýchá za své oddělení. už 20 let takto 

vnímají svého kolegu v domažlicích.

Bc. růžena krippnerová – staniční 

sestra na chirurgickém oddělení

i přes zdravotní problémy ve svém 

blízkém osobním okolí zůstává trvale 

spolehlivá, zodpovědná a opěrným 

bodem celého oddělení.

mUdr. Barbora hrušková – vedoucí 

lékařka gynekologicko-porodnického 

oddělení

díky vysoké profesionalitě a ochotě je 

oblíbená u pacientek a rodiček. díky 

pracovnímu nasazení a odbornosti je 

pilířem svého pracoviště.

miroslava Frčková – dokumentační 

pracovnice interního oddělení 

pro své znalosti, dovednosti 

a svědomitost je nepostradatelná 

nejen na svém úseku, ale pomáhá 

s dokumentací i v celé nemocnici.

nemocnice horažďovice
rudolf Pour – vedoucí sanitářů

vedle náročné práce sanitáře neúnavně 

hledá a zaučuje mladší kolegy. Nad 

rámec svých povinností je vždy 

připraven pomoci nejen radou.

danuše mayerová – zdravotní sestra, 

dokumentační pracovnice

jako zdravotník i jako administrativní 

pracovník je velice trpělivá, pracovitá 

a empatická, a pomáhá tak nemocnici 

budovat skvělé reference.

mUdr. hana veselovská – primářka 

oddělení následné péče

přes 20 let pomáhá v nemocnici 

vytvářet poklidnou přátelskou 

atmosféru.  je výborným diagnostikem 

s trpělivostí pomáhat.  

Josef mayer – údržbář

bez jeho zručnosti, dovedností v řadě 

řemesel i nápaditých řešení by provoz 

celého zařízení nemohl být tak hladký, 

jakým je v posledních letech. 

klatovSká nemocnice
ludmila mazancová – sanitářka 

na dětském oddělení

pro kolegy i malé pacienty má vždy 

vlídná slova a na každé situaci najde to 

dobré a pozitivní. kam přijde, šíří kolem 

sebe dobrou náladu.

alena Smolíková – porodní asistentka

na gynekologicko-porodnickém oddělení

Na svět pomohla od roku 1973 už 

několika generacím dětí a byla oporou 

tisícům maminek. profesionálka, kterou 

práce stále baví.

mUdr. Jana aušprunková – lékařka 

na interním oddělení

v oborech vnitřní lékařství 

a endokrinologie je nejen skvělou 

odbornicí, ale pro pacienty i kolegy 

je i dobrým člověkem a oporou týmu. 

 

milena Baštařová – mzdová účetní

pečlivá, spolehlivá s týmovým duchem 

a ochotná kdykoli pomoci a vysvětlit 

věci i nad rámec svých povinností. to vše 

i po 40 letech praxe.

rokycanSká nemocnice
roman krajdl – sanitář 

operačních sálů

Neustále se zajímá o nové technologie 

a postupy. znalostmi překonal rozměr 

své profese. zároveň je velmi obětavý 

a kolegiální. 

Petra veselá – vrchní sestra 

operačních sálů

svojí pílí a pravidelným rozšiřováním 

si znalostí se vypracovala z nezdravotníka 

až na vrchní sestru operačního traktu. 

přitom je velice spolehlivá.

DRžItELÉ CEny SRDCE nEmOCnIC PLzEŇSKÉHO KRaJE
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mUdr. alexej thöndel – chirurg, 

ordinář traumatologie

jako primář se zasloužil o rozvoj 

chirurgického oddělení. přes 

důchodový věk je stále neúnavným 

a příkladným traumatologem 

i mentorem mladých chirurgů.

Blanka korandová – personální 

a mzdový referent

profesionální orientace v oblasti 

pracovněprávních vztahů, spolehlivost, 

pečlivost a vůle pomáhat ji zaslouženě 

řadí mezi oceněné.

StodSká nemocnice
Petr holý – sanitář

mezi kolegy i pacienty je oblíben jak 

pro svůj citlivý a lidský přístup, tak i pro 

svoji pracovitost a snahu učit se novým 

věcem a postupům.

Jaroslava dolejšová – vrchní sestra 

chirurgického oddělení 

bravurně zvládá obrovské spektrum 

povinností a výzvy, které se před 

ní objevují. přitom je stále lidská, 

kolegiální, spravedlivá a pozitivní.

mUdr. Soňa maříková – lékařka aro

profesionálka, na kterou je 

vždy spolehnutí. punc skvělého 

reprezentanta aro i nemocnice jí dává 

i přátelské jednání a milé vystupování.

Zdeňka kympergrová – mzdová účetní, 

personalista

v nemocnici pracuje od roku 1981. 

je vstřícná, vlídná a přátelská a zároveň 

precizní, spolehlivá a na slovo vzatá 

odbornice.

nemocnice Svatá anna
Barbora Svobodová – ošetřovatelka 

od studentské praxe ji provází 

mimořádně lidský přístup k pacientům. 

Nadto je pracovitá, spolehlivá 

a kolegiální. 

věra Pohlová – všeobecná sestra

pacientům ve volných chvílích 

pomáhá i nad rámec pracovních 

povinností třeba řešením osobních 

problémů. Často je nazývána matkou 

terezou.

mUdr. Zlata Šlehoferová – lékař

i přes mladý věk je svým přístupem 

a poctivou dennodenní prací vzorem 

a motivací všem zaměstnancům 

nemocnice.

eva žantovská – administrativní 

pracovník

je jednou z prvních zaměstnanců 

nemocnice vůbec. práci ve zdravotnictví 

zasvětila celý svůj profesní život, 

v němž ji provází spolehlivost, pečlivost 

a pracovitost.

milena Baštářová, 
mzdová účetní,
klatovská nemocnice

„do klatovské nemocnice jsem nastoupila 

hned po škole, takže prakticky celý život 

pracuji tady jako mzdová účetní. zajímavé je, 

že jsem jako účetní nikdy pracovat nechtěla, 

ale osud tomu chtěl a nakonec jsem u toho 

vydržela celý život. Na klatovskou nemoc

nici nedám dopustit, s každým zdravotním 

problémem jsem se léčila tady.“



Nejen v okresním městě, ale také v ho

ražďovicích se hospitalizovaní pacienti 

nově dočkají častějších terapií a cvičení. 

Nemocnice uspěla u ministerstva zdra

votnictví ve výběrovém řízení na posky

tování takzvané následné – doléčovací – 

rehabilitace a po dohodě s vybranými 

pojišťovnami ji na začátku léta spustila. 

je určena lidem po traumatologických 

i ortopedických operacích a rovněž neu

rologickým pacientům. jedná se už ale 

o pacienty, kteří absolvovali hospitali

zaci v nemocnici akutní péče, anebo 

o pacienty, kteří přicházejí z domova. 

„zjednodušeně jsou to lidé, kteří již 

nepatří na lůžka akutní péče, ale po

třebují rehabilitovat a očekává se u nich 

díky pravidelným terapiím a cvičení 

zlepšení pohybových možností. a zá

roveň nejsou vhodní pro ambulantní 

rehabilitaci, protože například nejsou 

schopni se na ni z domova dopravit 

nebo potřebují ošetřovatelskou péči,“ 

definuje skupinu pacientů vrchní fy

zioterapeutka Nemocnice následné 

péče horažďovice miroslava jordánová 

s tím, že lůžková rehabilitace je v reži

mu podobném lázeňské péči. Navrhuje 

ji totiž ošetřující nebo i nemocniční 

lékař a schvaluje revizní lékař zdravotní 

pojišťovny. 

tito „lázeňští“ pacienti se pravidelných 

terapií dočkají jak na lůžkovém odděle

ní, tak i na ambulantních pracovištích, 

kam je z lůžkových stanic bezbariérový 

přístup. rozšířenou rehabilitační péči 

může horažďovické zařízení poskytovat 

až na 30 lůžkách. 
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Do Horažďovic 
jako do lázní. více 
rehabilitovat

klatovská nemocnice poskytuje od 

dubna nový typ péče. jedna z lůžko

vých stanic změnila název na rehabili

tační oddělení a kromě ošetřovatelské 

péče poskytuje též akutní lůžkovou re

habilitaci. pro rychlý návrat k běžnému 

životu zde začínají pacienty připravovat 

prakticky ihned po operaci. 

   

„jedná se především o pacienty po 

ortopedických a traumatologických 

operacích, to znamená po náhradách 

kloubu a těžkých zlomeninách, v menší 

míře rovněž o neurologické pacienty 

třeba po mozkových příhodách. včas

ná rehabilitace jim umožní vrátit se 

Návrat do běžného života
začíná už den po operaci 

rehaBilitační oddělení
v klatovech
a horažďovicích
Pečují o dospělé i dětské pacienty 

s poruchami a po operacích 

páteře, neurologickými chorobami, 

po ortopedických operacích, 

úrazech pohybové soustavy, 

s interními chorobami aj.

ambulantní části 
disponují pracovišti jako 

vodoléčba, elektroléčba, 

tělocvičny, magnetoterapie 

a ergoterapeutická dílna, kde 

nabízí širokou škálu léčebných 

rehabilitačních technik a terapií.

akutní lůžková rehabilitace 

byla v klatovské nemocnici 

zprovozněna v dubnu a disponuje 

20 lůžky.

následná doléčovací lůžková 
rehabilitace byla v Nemocnici 

horažďovice zprovozněna v květnu 

a disponuje až 30 lůžky.

aktuality

rychleji do běžného života,“ vysvětlu

je primářka rehabilitačního oddělení 

mudr. helena kantnerová. dříve tito 

pacienti rehabilitovali v omezeném 

režimu a zpravidla pokračovali s léč

bou na lůžkách následné péče nebo 

navštěvovali rehabilitaci ambulantně. 

rekonvalescence tak byla delší. 

aby byla léčba efektivní, přibyly na dříve 

ryze chirurgické stanici tělocvična a po

třebné rehabilitační vybavení a přístro

je, které se navíc obnovují. „z nových 

věcí již máme třeba motodlahy. další 

nové věci dorazí do konce roku,“ říká 

ředitel nemocnice mudr. jiří zeithaml.

umělý kolenní kloub pravidelně zkou

šela s novým přístrojem zatěžovat 

i jana Černá. „díky rehabilitaci půjdu 

už brzo domů a snad po svých. sice 

budu cvičit ještě i doma, ale už to půjde 

snáz,“ odtušila pacientka. 



Domažlice   Horažďovice
Klatovy   Rokycany
Stod   Svatá Anna

11

do areálu klatovské nemocnice 

míří od května pravidelně kromě 

zdravotníků a pacientů i několik či

perných a zdravých dětí. v objektu, 

kde bylo dříve plicní oddělení, totiž 

nemocnice vybudovala prostory pro 

dětskou skupinu. děti od jednoho 

do šesti let sem vodí zaměstnanci 

nemocnice i veřejnost.  

Nemocnice už delší dobu zvažo

vala provoz vlastní školky, aby byla 

atraktivnějším zaměstnavatelem 

pro mladé zdravotníky. „se škol

kou v areálu by mohli zdravotníci 

na zkrácený úvazek pracovat třeba 

již při mateřské dovolené nebo se 

z mateřské dříve vracet. Nebo by jim 

delší provoz školky umožnil chodit 

do práce i na delší směny,“ líčí dů

vody ředitel nemocnice mudr. jiří 

zeithaml. 

z ryze firemní školky sešlo, ale služba pro rodiče se nakonec 

zrealizovala. dětskou skupinu pro 12 dětí zřídila nezisko

vá organizace centrum pro rodinu benjamínek a jeho 

provozovatelka bc. simona vroblová váchalová. podobný 

nápad jako vedení nemocnice dostala, když se jí v klatovské 

porodnici narodil syn. 

„s ostatními maminkami i personálem jsme se bavili, že 

by tu mohla být školka. když je plno sester nebo i lékařek 

na mateřské, zájem by určitě byl. Navíc jsem tehdy jako 

provozovatelka jiných školek získala dotaci a neměla vhod

né prostory. Nemocnice ano. s ředitelem jsme se rychle 

dohodli,“ říká provozovatelka.    

dětská skupina využívá přízemí a přilehlý pozemek. uvnitř 

jsou tři oddělitelné prostory pro hraní a odpočívání, dále 

jídelna s kuchyňkou a samozřejmě toalety a umývárna 

pro děti i personál. z herny je vstup na terasu a na hřiště, 

na kterém je skluzavka, houpačky a pískoviště. stavební 

práce vyšly nemocnici na 2,5 milionu korun, vybavení za 

půl milionu korun pořídilo dětské centrum.

zdravotníci mohou do práce 
s dětmi. postarají se o ně chůvy 

jakmile byly hotové, uskutečnil se den otevřených dveří 

a veřejný zápis. „skupina je určena dětem ve věku od jed

noho roku do šesti let. k dispozici bude zatím 10 hodin 

denně, později možná až 12. lze ji samozřejmě využívat 

i na kratší dobu a třeba jen ve vybraných dnech. pokud 

ale zájem převýší kapacitu, budeme upřednostňovat děti 

s každodenní docházkou ideálně na šest a víc hodin,“ po

pisuje vroblová a dodává, že teplá a čerstvá jídla dodává 

nemocniční kuchyně. 

Nemocnice by pro potřebu zdravotníků s malými dětmi 

ráda využila i další prostory celkem třípodlažní budovy. 

o mateřské školce až pro 30 dětí jedná s radnicí. školku 

pro své zaměstnance vyjednává s městem i nemocnice 

v domažlicích.  

 

dětSká SkUPina BenJamínek
 místo – areál klatovské nemocnice

 kapacita – 12 míst

 Provoz – 6:00 až 16:00 (lze prodloužit)

 Péče o děti – 1 až 6 let



Naši lidé

Primář gynekologicko-porodnického oddělení 
klatovské nemocnice mUdr. Bohumil kuneš 

působí velmi pohodovým dojmem. právě kvůli 

tomu je oblíbený nejen u pacientek, ale i personálu 

celého oddělení. Navíc je to velký profesionál. 

Najít čas na rozhovor se ukázalo v jeho nabitém 

programu náročnější, než jsme si mysleli, nakonec 

se ho ale podařilo uskutečnit. prozradil nám, 

co chtěl dělat v dětství i jakým způsobem relaxuje 

po náročné práci.

   

kdy vás napadlo, že se stanete lékařem? 
asi jsem nikdy nepřemýšlel o jiné profesi a jiném zaměstnání 

než být lékařem. vzpomínám si  ale na svoji babičku, která 

mi jako dítěti vždy říkala, že umět bych měl všechno, i když 

to třeba dělat v životě nebudu, a vedla nás jako děti k práci 

všeho druhu, za což jsem jí dodnes vděčný. určité pracovní 

návyky člověk získává celý život a nezáleží na tom, jakou 

práci vykonává, ale jestli ji má rád 

a jestli ji dělá poctivě. jako malé dítě 

jsem byl hodně nemocný a možná 

i to mě přivedlo k myšlence stát 

se lékařem, bojovat s nemocemi 

a pomáhat nemocným.

čím jste chtěl být v dětství? 
profese lékaře a medicína jako 

taková mě uchvátily už v dětství, 

jen snad jako dítě, které vyrůstalo 

na vesnici, jsem chvilku uvažoval 

o profesi zvěrolékaře, ale medicína 

nakonec jasně zvítězila.

co vás přitahovalo na práci lékaře? 
v dětství i dnes mi práce lékaře 

připadá jako určitá kombinace 

ma nuální zručnosti, medicínských 

vědomostí, sociálního přístupu 

k lidem a pokory, jako vrcholné 

povolání člověka v pomoci druhé

mu člověku s maximální empatií 

a s maximálním nasazením.

12

Primář porodnice: každé
narozené dítě je dar od boha

kdy jste se rozhodl pro vaši specializaci? 
pro obor gynekologieporodnictví jsem se rozhodl na začátku 

5. ročníku medicíny, kdy  moje maminka šla na gynekolo

gickou operaci do nemocnice a díky tomu jsem se seznámil 

s mým budoucím pracovištěm. zde jsem strávil 10 let pod 

vedením pana primáře kestřánka, kterému jsem velmi 

vděčný za to, že mě po dokončení fakulty a po nástupu na 

jeho oddělení zasvětil do oboru a ukázal mi nejen krásy, ale 

i rizika tohoto nejhezčího oboru medicíny. 

Pacientky si vás velmi chválí. Proč si myslíte, že to tak je? 
co je pro vás při vaší práci důležité? 
chvála je vždy  pomíjivá a nikdy není objektivní, platí to 

obecně. v předchozí odpovědi na otázku jsem zmiňoval 

mého bývalého přednostu, který vždy říkal, že sto lidí tě 

bude chválit a jen jeden bude nespokojený a ten převáží 

těch sto předchozích. proto není tolik důležité vnímat 

chválu druhých, ale snažit se vždy mít ke každému stejnou 

dávku respektu, pokory a snažit se pro daného člověka 

udělat to nejlepší. 
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Jak jste spokojený v klatovské ne-
mocnici? co na ní oceňujete? 
v klatovské nemocnici jsem velmi 

spokojený, myslím, že se zde dělá 

dobrá medicína napříč všemi oddě

leními a že je zde stálá snaha všech 

zúčastněných stále něco zlepšovat 

a vylepšovat. oceňuji zde spoustu 

výhod, které plynou z prostoru nové 

budovy nemocnice, z výborného vy

bavení všech oddělení a samozřejmě 

nejvíce důležitá věc v nemocnici je 

ochota a vstřícnost zdravotního per

sonálu k pacientům, která, si myslím, 

je v klatovské nemocnici na velmi 

dobré úrovni. jestliže mohu mluvit za 

své oddělení, tak tento obraz dobře 

fungujícího týmu odráží spokojenost 

pacientek, které odcházejí z našeho 

oddělení jak po gynekologických ope

racích, tak po porodu.

co rád děláte ve volném čase? máte rodinu? 
volného času moc nemám, vzhledem k tomu, že kromě 

nemocnice pracuji ještě v privátní ambulanci v klatovech, 

plzni a praze, tak prakticky celý volný čas zaujímá zase jen 

gynekologie a porodnictví. jestliže  mi zbývá volný čas, vě

nuji ho rodině, sportu a cestování. je velkou výhodou, když 

tyto tři jednotky se dají spojit do jednoho. jsem ženatý, 

mám jednu dceru, které je 14 let a studuje na gymnáziu 

v klatovech,. a jsem na ni moc pyšný. moje rodina je mou 

největší oporou v životě i v práci, i když přiznávám, že ji 

dosti zanedbávám.

Umíte si představit, že byste teď začal dělat něco jiného 
než profesi lékaře? 
Nedovedu si představit, že bych dělal jinou profesi. moje 

práce mě každý den naplňuje a vždy se do ní těším. jednou 

mě před lety zastavila brzy ráno sestřička z jiného oddělení 

s otázkou: jak to děláte, pane primáři, že se stále usmíváte 

a jste pořád dobře naladěný? odpověděl jsem, že je to tím, 

že dělám práci, která mě baví.

Jaké pocity se ve vás mísí při porodu? Je to pro vás už rutina, 
nebo stále vnímáte porod jako zázrak zrození? 
porod je pro mě vždy určitý unikátní děj, před kterým 

mám vždy směs několika podobných pocitů. jsou to dvě 

skupiny, kdy jedna vychází z vnímání porodu jako me

dicínského aktu, kdy každý porod je jiný a každý může 

být komplikovaný kdykoli od svého začátku až do konce 

a lékař musí být připraven zasáhnout a situaci vyřešit, tato 

obezřetnost vás vede k pokoře  a ke stálému zdravému 

strachu o rodičku i o novorozeně. druhá skupina pocitů 

vychází z mé víry v boha, kdy jako křesťan vnímám narození 

dítěte jako dar od boha.

klatovská nemocnice patří k nejmodernějším krajským 
nemocnicím. co všechno můžete na vašem oddělení 
nabídnout pacientkám?
Naše oddělení nabízí veškeré spektrum gynekologické 

operativy – laparoskopické, vaginální i abdominální, dále 

také řešení menších gynekologických zákroků v rámci 

jednodenní chirurgie. Naše porodnice nabízí rodičkám 

jak vysoce profesní, tak i lidský přístup ke všem, kteří se 

rozhodnou  rodit v naší nemocnici, jsme velmi otevření  

k jakékoli diskuzi o vedení porodu tak, aby byla vyslyšena 

všechna přání rodičky, k tomu slouží například aroma

terapie, veškeré možnosti analgezie u porodu, která je 

bezplatná, porodní vana, intimita tří porodních boxů, 

dostupnost operačního sálu v traktu porodnice, kdykoli 

je třeba. o spokojenosti pacientek na našem oddělení 

svědčí jak meziroční nárůst porodů, tak i zvyšující se po

čet gynekologických operací. Úspěch oddělení není dán 

jen prostory našeho oddělení v nové budově nemocnice, 

ale také komplexní týmovou prací veškerého personálu 

oddělení, který výborně funguje po stránce medicínské 

a hlavně lidské. tato práce začíná u uklízečky na oddělení 

a končí u primáře a naopak, a proto bych tímto chtěl ce

lému tomuto týmu poděkovat za výbornou práci, kterou 

na oddělení vykonává.



Naši lidé

vrchní sestra oddělení následné a dlouhodobé péče 
ivana kalčíková pracuje v domažlické nemocnici už 

32 let. v dnešní době, kdy lidé mění práci po několika 

letech nebo měsících, je to obdivuhodná délka 

pracovního poměru na jednom místě. ale podle 

povídání je paní kalčíková na svém místě spokojená, 

proto neměla a nemá důvod práci měnit. 

„do nemocnice jsem nastoupila v roce 1986. začínala jsem 

na chirurgii, kde jsem se všechno naučila,“ začíná své vyprá

vění ivana kalčíková, na které vás na první pohled zaujme 

výrazná barva jejích vlasů. 

práce s lidmi, to je to, co zmiňují všechny zdravotní sestřičky, 

když se jich zeptáte, co je na jejich práci baví. a výjimkou 

není ani ivana kalčíková. „mě pokaždé vždy moc potěší, když 

na oddělení přijmeme pacienta, který je nemohoucí, ale 

domů už odchází po svých. to je pocit, 

který nezažijete v žádné jiné práci,“ říká 

a dodává: „vždycky jsem měla štěstí 

na spolupracovníky. i teď na oddělení 

následné a dlouhodobé péče mám 

skvělý tým lidí, se kterými se mi dobře 

pracuje. tímto bych jim chtěla všem 

moc poděkovat,“ usmívá se. 

oddělení následné a dlouhodobé péče 

se nachází v přízemí domažlické ne

mocnice, která je relativně nová, proto 

vše působí moderním dojmem. Na 

první pohled každého zaujme vesti

bul, který je na oddělení plný květin. 

„máme tu paní, která se nám o květiny 

stará, díky tomu je tu příjemně. po

řádáme tu i různé akce například na 

vánoce, velikonoce nebo mdŽ. stále 

se snažíme vymýšlet nějaký program. 

chodí nám sem například tancovat 

děti z umělecké školy,“ vyjmenovává 

bohatý program vrchní sestra. výhodou 

vestibulu je, že je v přízemí, takže stačí 

otevřít dveře a pacienti si mohou užívat 
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Vrchní sestra: 
chybí mi tu jen písek a moře

čerstvého vzduchu na terase, kde nechybí velká travnatá 

plocha se stromy a krmítkem pro ptáky, které je uklidňující 

pozorovat. téměř se chce říct oáza klidu v relativně rušné 

nemocnici. „v létě tu máme dokonce i slunečníky, takže 

už nám chybí jen písek a moře,“ směje se. 

Na oddělení následné a dlouhodobé péče je 48 lůžek, 

takže práce mají sestry víc než dost, protože je stále plno. 

„jsem na ně moc hrdá, protože tohle oddělení je specifické 

především věkem pacientů. máme tu zejména staré lidi 

a ti potřebují hlavně vlídnou péči. a to moje holky zvládají 

na jedničku,“ dodává.     

 

ve volném čase, kterého ale vrchní sestra mnoho nemá, si 

ráda užívá pohody v rodinném kruhu. „to, co v týdnu doma 

nestíhám, doháním o víkendu, takže se rozhodně nenudím 

ani doma. doháním i pohyb, ráda si zacvičím na rotopedu, 

který jsem si pořídila, a mám aspoň pocit, že pro sebe něco 

dělám,“ dodává na závěr vrchní sestra ivana kalčíková.  
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Nemocnice plzeňského kraje začaly postupně moderni

zovat a sjednocovat svůj vzhled. Na vchodových dveřích, 

ve vstupních halách, u lékáren i v dalších prostorách se 

pozvolna objevuje nové logo, jehož grafickým základem je 

srdce a znaménko plus stylizované jako kříž, za nímž ná

Nový styl prezentace.
Základem je symbol srdce

sleduje název nemocnice. Na logo navazuje i nový grafický 

styl navržený agenturou beneš & michl. kromě interiérů 

zdravotnických zařízení ho lze vidět už i na oblečení, webech 

či v prezentačních a merkantilních materiálech. 

jako první změnily svou podobu vchody do domažlické 

a stodské nemocnice a vchody, okna i interiéry lékáren 

klatovské a domažlické nemocnice. už v únoru se změnil 

web společnosti Nemocnice plzeňského kraje a na počátku 

léta budou následovat i internetové stránky jednotlivých 

nemocnic.

loGo a Jeho SymBolika
Spojení symbolů srdce a znaménka plus, resp. 

stylizovaného kříže symbolizuje nadstandardní 

péči o zdraví, lidský a přátelský přístup a přidanou 

hodnotu pro pacienty.

Zelená barva loga značí klid, regeneraci, přírodu, 

optimismus, rovnováhu a naději, zatímco modrá 

barva textu či pozadí představuje důvěru, tradici, 

stabilitu, respekt a zdraví.

„jsme rodina nemocnic, sice šest zdravotnických zařízení, 

ale jeden tým, a proto má logiku budovat jednu společnou 

a lehce zapamatovatelnou značku a sjednocený vizuální 

styl,“ vysvětluje vedoucí marketingu Nemocnic plzeňského 

kraje phdr. zuzana picková s tím, že nový vizuál se bude 

v nemocnicích i v jejich materiálech objevovat stále in

tenzivněji.

postupně dojde v krajských nemocnicích i k obměně jme

novek personálu a srdíčka budou stále více přibývat i na 

zdravotnickém oblečení nebo často užívaných předmětech. 

Domažlice   Horažďovice
Klatovy   Rokycany
Stod   Svatá Anna
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U příležitosti mezinárodního dne dětí uspořádala 
domažlická nemocnice akci pro školáky 
i předškoláky z domažlic i okolí. ve středu 30. května 

je pozvala na den dětí v nemocničním parku. 

dozvěděly se tam zajímavosti o poskytování první 

pomoci, seznámily se s prací zdravotníků či hasičů, 

hrály si a měly možnost soutěžit o ceny. 

„akce splnila naše neskromná přání. jen kartičky k zapisování 

soutěžních aktivit a úkolů si vyzvedlo 724 dětí. a další byly 

ještě natolik malé, že soutěžit nemohly. rozdali jsme téměř 

800 dárkových tašek. díky sponzorům v nich byly například 

fixy, omalovánky, drobné hračky a také nějaká ta sladkost,“ 

říká ředitel domažlické nemocnice mudr. petr hubáček.

akce byla zaměřena, jak jinak, na zdraví dětí a prevenci. 

„chtěli jsme představit nemocnici trochu v jiné podobě 

a ukázat, že lékaři i sestřičky mají vždy snahu jim pomo

ci. hlavně malé děti mívají  trochu strach ze zdravotníků 

a obecně bílých plášťů,“ vysvětluje hlavní sestra nemocnice 

mgr. jana boučková. dále se děti dozvěděly o nejčastějších 

letních dětských úrazech a jak v případě nutnosti zavolat 

pomoc nebo poskytnout první ošetření. Řadu věcí si mohly 

i samy vyzkoušet.

Osm stovek dětí oslavilo
svátek v areálu domažlické 
nemocnice    

pro všechny účastníky bylo k dispozici ovoce, mléčné výrobky 

a nápoje. přípravu a akci zajišťovalo 74 osob a různou formou 

podpory pomohlo 38 sponzorů. „všem jim nesmírně děku

jeme a těšíme se, že třeba i s jejich pomocí někdy podobnou 

akcii opět zopakujeme,“ dodal petr hubáček.
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Nemocnice ve stodě, klatovech a domažlicích chystají na 

druhou polovinu roku velký nákup. loni uspěly s žádostí 

o dotaci z integrovaného regionálního operačního programu 

a letos díky ní obmění či nově pořídí stovky kusů zdravotní 

techniky včetně spotřebního materiálu. Nemocnice plánují 

nakoupit vybavení v hodnotě téměř 160 milionů korun. do

tace pokryje 85 procent nákladů. profitovat budou hlavně 

pacienti. Některé přístroje zrychlí či zpřesní diagnostiku, jiné 

umožní šetrnější a efektnější léčbu a část mobiliáře zvýší 

pohodlí při hospitalizaci. 

ve stodské nemocnici použijí prostředky například na vyba

vení urologické ambulance, nákup ultrazvuku, přístroje pro 

podporu a sledování životních funkcí, nová lůžka a významná 

část půjde na úpravy a vybavení rehabilitačního oddělení. 

„rehabilitaci sice průběžně modernizujeme, ale je stále 

v původních dispozicích. a pacient 21. století má přece jen 

vyšší požadavky na komfort a prostředí. připravuje se pro

to kompletní přestavba a do nových prostor přijde i nové 

vybavení,“ popisuje další významnou proměnu stodské 

nemocnice její ředitel mudr. alan sutnar. 

v domažlicích koupí mimo jiné mobilní rentgen, do labo

ratoří analyzátory, endoskopické přístroje pro intenzivní 

Nákupy za 160 milionů. 
profitovat bude pacient  

a resuscitační péči, infuzní pumpy či dávkovače. „Částečně 

se jedná o obměnu starších přístrojů, které dosluhují fyzicky, 

ale i morálně. Nová generace nabídne pokročilejší funkce, 

budou rychlejší, přesnější. zčásti ale půjde o nové typy 

přístrojů. chceme mimo jiné rozšířit gynekologickou i chi

rurgickou operativu,“ vysvětluje šéf nemocnice mudr. petr 

hubáček s tím, že u některých nákupů je už dodavatel vybrán, 

jinde se soutěží a poslední veřejné zakázky jsou těsně před 

vypsáním. „očekávám, že první přístroje dorazí v červenci, 

poslední nejpozději v prosinci,“ dodává.

vůbec největší nákupy plánuje klatovská nemocnice. za 

77 milionů pořídí v 75 různých kategoriích 286 kusů techniky 

plus spotřební materiál. 

hlavní SkUPiny nakUPované techniky
 vybavení klinických laboratoří 

 přístroje pro intenzivní a resuscitační péči
 rehabilitační přístroje a vybavení 
 přístroje zobrazovacích metod 
 vybavení operačních sálů 

 jiná diagnostika a léčba, spotřební materiál 

aktuality



zajímavost

stáří není handicap, neobracejme se k němu zády. 

tohle poselství lidem sdělí kalendář, ve kterém budou 
modely a modelkami samotní pacienti nemocnice 
následné péče Svatá anna v Plané. 

Nápad vznikl mezi tamními zaměstnanci už před něko

lika lety, podle ředitelky zařízení dagmar špédlové ale až 

před nedávnem doba uzrála a v současné době se projekt 

blíží ke svému finiši. „je to především propagační akce. při 

oslovování sponzorů se občas nesetkáváme s tak vstřícným 

přístupem, jako mají například dětské domovy nebo různé 

kliniky. je to těžké, lidé nechtějí o stáří moc slyšet, i když 

nás všechny čeká. rozhodli jsme se tenhle přístup změ

nit, nebo ho alespoň trochu zlomit,“ vysvětluje ředitelka 

dagmar špédlová. 

kalendář představí tváře pacientů, ve kterých je zapsaný 

celý jejich život, všechny radosti a strasti, které je v životě 

provázely, a také moudrost, která přichází s odžitými roky 

a zkušenostmi. „lidé pak možná pochopí i ošetřující perso

nál, který často nahrazuje pacientům lásku těch nejbližších. 

a snad také pocítí úctu ke stáří, která v dnešní společnosti 

možná trochu chybí,“ doplňuje ředitelka.
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Netradiční prezentace
Nemocnice svaté anny

snímky s klienty nemocnice vytvořila mladá plzeňská 

fotografka dada smith. „modelové i modelky s focením 

pochopitelně souhlasili, dokonce ho uvítali, bylo to pro 

ně příjemné vybočení ze stereotypu. byli rádi, že se něco 

děje,“ říká dagmar špédlová, která společně s fotografkou 

plánuje vernisáž nafocených snímků. konala by se zřejmě 

někdy kolem svátku svaté anny (26. července) a právě 

k této příležitosti, v souvislosti s názvem nemocnice, bude 

kalendář na rok 2019 slavnostně vydán.

organizátoři připravují také krátké video s příběhem, které 

by na kalendář upozornilo, a hledají ambasadora, patrona 

celého projektu. projektu, který má pomoci personálu 

i pacientům nemocnice ke komfortnějšímu prostředí při 

náročném rehabilitačním cvičení, ke zviditelnění Nemoc

nice následné péče svatá anna a především k uvědomění 

si nás všech, že úcta ke stáří a vzájemná pomoc jsou stále 

důležité hodnoty.
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FejetoN

Není to tak dávno, co jsem si vyzkoušel ošidnost souboje 

s pamětí. snažil jsem se lékaři vyjmenovat léky, které 

užívám, a choroby, které jsem v životě prodělal. jako 

profesionál bych to normálně vysypal z rukávu, ale po 

stresu z prodělaného úrazu jsem zmotal název jednoho 

léku, u druhého jsem uvedl název jeho předchůdce 

a úplně zapomněl zmínit, že to rameno nebylo rozbité 

poprvé. Žádný problém jsem si tím nezpůsobil, léky ve 

hře nebyly a stopy po minulém maléru byly vidět na 

rentgenu, tak se nakonec všechno vyjasnilo. 

do podobné situace se dnes a den

ně dostávají tisícovky pacientů a lé

kařů v našem zdravotnictví. Nejen

že je to oboustranně frustrující, ale 

špatné informace mohou zhoršit 

kvalitu péče a chybějící informace 

vedou ke zbytečnému opakování 

vyšetření. bez informace o všech 

předepsaných lécích, o všech 

provedených vyšetřeních a jejich 

výsledcích, bez znalosti názorů 

ostatních lékařů se obtížně dělá 

dobrá medicína. 

Řešení leží už delší dobu na sto

le a  jmenuje se elektronizace 

zdravotnictví. průkopníkem elektronizace zdravotnic

tví byl izrael, který se rozhodl zajistit svým občanům 

co nejlepší péči i ve chvíli, kdy sami nejsou schopni 

si s doktorem povídat. Funguje to tam už druhé de

setiletí a spokojeni jsou pacienti i  lékaři. ti první se 

mohou kdykoli podívat na všechny informace, které 

se jich týkají, od výsledků vyšetření přes ordinované 

léky po doporučené termíny preventivních prohlídek. 

stejně tak si mohou napřímo vybrat termín návštěvy 

v lékařově kalendáři. lékaři zase mají veškeré informace 

o péči, která byla jejich pacientům poskytnuta kdekoli 

v izraeli. 

v evropské unii to obdobně šlape v dánsku, estonsku, 

švédsku, Finsku, rakousku a ostatní státy se na ně do

tahují. my jsme zatím na chvostu evropy, ale i u nás se 

již blýská na lepší časy. všichni ve zdravotnictví už mají 

počítače, chytré telefony, lokální informační systémy, 

co nám schází, je vzájemné propojení, a tak čekáme 

na stát, až si udělá své domácí úkoly. stát má nastavit 

základní pravidla, rozhodnout, jakou řečí se budou jed

notlivé systémy povinně domlouvat, umět ověřit, zda 

přihlášený doktor je opravdu tím doktorem, za kterého 

se vydává, a chránit naše data. vše ostatní je do značné 

míry možné ponechat přirozenému vývoji. 

prvním viditelným krokem k tomu, aby se začaly infor

mace mezi doktory sdílet, je spuštění epreskripce. přes 

úvodní potíže růstu a omezenou funkčnost jí pacienti 

i lékaři začínají přicházet na chuť. 

vždyť je docela příjemné si nechat 

poslat recept mailem nebo sms. 

v současně době se bude měnit 

zákon tak, aby ošetřující lékaři měl 

přístup ke kompletní informaci o lé

cích, které jeho pacient užívá. 

další posun přinesla nespokoje

nost neurologa petra machka, kte

rému došla trpělivost s posíláním 

papírové dokumentace a vymyslel 

ezprávu, která umožňuje zabez

pečenou výměnu informací mezi 

lékaři. praktický lékař tak dostane 

propouštěcí zprávu ve chvíli, kdy 

jeho registrovaný pacient opouští 

nemocnici a ten k němu nemusí se zprávou pospíchat. 

Naše nemocnice začínají ezprávu využívat v komunikaci 

s praktickými lékaři a Fakultní nemocnicí v plzni. ve stodě 

to už funguje, v ostatních se na tom pracuje. 

od května platí nařízení eu o ochraně osobních dat 

(Gdpr), kterému jsme se přizpůsobili i v našich ne

mocnicích. od 1. července letošního roku začnou být 

vydávány všechny občanské průkazy s čipem, což nám 

umožní prakticky cokoli vyřídit po síti. v estonsku zůstal 

svatební obřad jediným úředním úkonem, který nemů

žete učinit elektronicky. elektronizace zdravotnictví se 

určitě dočkáme, otázkou je jen kdy a za kolik. do té 

doby bychom měli nosit základní informace o svém 

zdravotním stavu, tedy seznam léků a nemocí, sepsané 

hezky na papírku v peněžence. pro jistotu. 

 
mUdr. Pavel vepřek,  člen představenstva, 

nemocnice Plzeňského kraje

Informace léčí
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i když je rokycanská nemocnice blízko krajskému městu, 

má pro svůj region z více hledisek velký význam. 

Například ambulantní trakt supluje polikliniku nebo lékařské 

domy, jaké jsou v řadě okresních měst. Nabízí 14 odbor

ností ambulancí a k nim rozsáhlý komplement, jako jsou 

klinické laboratoře, radiodiagnostické oddělení včetně ct 

nebo výborně zásobená lékárna.

pro rokycany, kam se v posledních letech stěhují mladé 

rodiny s dětmi, je jednou z  klíčových odborností pediatrie. 

kromě lůžkové části s 20 lůžky má šest specializovaných or

dinací a poraden, kromě praktické lékařky pro děti a dorost 

také neurologickou, kardiologickou, gastroenterologickou, 

nefrologickou, novorozeneckou a také alergologii.

i když přímo ve městě přibývá mladých rodin, v okolních 

obcích populace podobně jako v celé zemi naopak stárne. 

a stále vytíženější jsou proto i interní lůžka a ambulan

ce rovněž se šesti specializacemi včetně revmatologie 

či endokrinologie. k nim do konce roku přibydou lůžka 

následné péče.  

Následná péče na rokycansku dlouhodobě chyběla, proto 

o ni nemocnice jako garant zdravotní péče v regionu dlou

hodobě usilovala. loni v létě se podařilo péči zasmluvnit, 

v zimě skončila rekonstrukce prostor a průběžně se rozšiřuje 

tým. jakmile bude nemocnice mít potřebný počet sester 

a ošetřovatelů, novou kapacitu otevře. 

velmi dobré jméno má v rokycanech rehabilitační oddě

lení nemocnice. také u něj se počítá s rozvojem, a to hned 

Rokycanská nemocnice 

ve dvou směrech. zamýšlí se prodloužení provozní doby 

ambulantní rehabilitace a zavedení lůžkové rehabilitační 

péče, a to jak intenzivní pro pacienty těsně po operacích, 

tak i následné doléčovací pro pacienty právě na lůžkách 

následné péče. 

díky jménu primáře chirurgického oddělení mudr. richarda 

sequense a spolupráci s externími lékaři roste v nemocnici 

operativa, kromě chirurgie trávicího traktu také urologická 

a ortopedická.  více než 70 procent operačních výkonů 

na chirurgii je plánovaných, což svědčí o dobré reputaci 

tohoto oddělení.

ze stavebních investic se blíží modernizace výtahů a úpravy 

volně přístupných prostor nemocnice, třeba právě ambu

lantní části. v nemocnici vědí, že nároky současného pa

cienta se nevztahují pouze na empatii personálu a kvalitu 

poskytnuté péče, ale stále více i na komfort a prostředí. 

v tomto směru má nemocnice smělé plány, které vedení 

nemocnice projednává s vlastníkem.  

nemocnice v číSlech
 lůžka: 117 – z toho 9 intenzivních 

 ambulance: 20 ve 14 odbornostech 

 operační sály: 3 + zákrokové sálky

 Pracovníci: 260 – z toho 37 lékařů 

 a 145 dalších zdravotníků

 Spádová oblast: 55 tisíc obyvatel

 týdně ošetřených pacientů: 1570

 chirurgické operace ročně: 1100

sezNamte se
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radí odborNík

houbařské sezony bývají jako na houpačce. když je sucho, 

nezakopnete ani o prašivku. když ale prší a je v lesích vláha, 

houby rostou a na milovníky hub čeká plno gurmánských 

zážitků. bohužel pro některé jsou to zážitky bolestivé nebo 

s fatálním koncem. s letními dešti totiž přibývá i otrav 

houbami. 

„většina intoxikací nekončí smrtelně, ale jsou i dost bolestivé 

nebo mohou mít trvalé zdravotní následky,“ varuje lékař 
Stodské nemocnice mUdr. Jiří Šedivý s tím, že mezi lehkým 

a těžším průběhem otravy je často tenká hranice, kterou 

může ovlivnit sám postižený a rychlost, s jakou problém řeší.

projevy otrav jsou různé, záleží na druhu zkonzumované 

houby. Nejčastěji jde o obtíže trávicího systému. „přízna

ky otravy nastupují nejčastěji za 8 až 12 hodin. známky 

při otravě houbami
pomáhá jediné – opravdu 
rychlé jednání

poškození zažívacího traktu jsou prudké bolesti břicha, 

nevolnost, zvracení a průjem. postižení nervového systému 

se u jednotlivých druhů hub různí. jedovaté látky mohou 

způsobit neklid, halucinace, mimovolní pohyby až bezvě

domí,“ říká jiří šedivý.  

později dochází i k narušení kardiovaskulárního systému. 

klesá srdeční frekvence a tlak krve, objevují se bolesti hlavy 

a člověk může cítit nepříjemné bušení srdce. končetiny 

mohou být při vzniku šokového stavu bledé a chladné. 

„závažné následky pak způsobuje zasažení jater a led

vin. toxiny z hub mohou funkci těchto životně důleži

tých orgánů nenávratně poškodit nebo i zničit. příznaky 

se zde objevují o něco déle, většinou za dva dny,“ doplňuje 

lékař.

Prevence
 sbírejte jen jedlé houby, které 

bezpečně znáte.

 neochutnávejte syrové houby. 
 Nekonzumujte staré nebo 

zapařené houby.

 Jídla z hub opakovaně 
neohřívejte, nezmrazujte 
a neskladujte delší dobu.

ZáSady První Pomoci
Při podezření bez příznaků kontaktuj

te toxikologické informační středisko: 

224 919 293.

máte-li příznaky otravy, neotálejte s pře

vozem do nemocnice. v případě těžšího 

průběhu volejte záchranku. jeli postižený 

při vědomí, zkuste vyvolat zvracení. posti

ženému dejte 5 až 10 tablet aktivního uhlí 

rozdrcených ve větším množství vody (jen 

pokud nejsou příznaky poruchy vědomí). 

vezměte do nemocnice vzorek hub (syrové 

či upravené, popř. zvratky).
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aniž by se museli dívat do kalendáře, poznají snadno chi

rurgové a dětští lékaři nemocnic plzeňského kraje, že začaly 

letní prázdniny. prakticky z týdne na týden se zvýší počet 

ošetření a hospitalizací dětských pacientů v souvislosti 

se sezónními úrazy zpravidla o 20 až 40 procent. Nejspíš 

to tak bude opět i letos. a nejspíš opět zbytečně. drtivé 

většině úrazů se totiž podle chirurga Stodské nemocnice 
mUdr. Jiřího Šedivého lze vyhnout. 

„Úrazy jsou vážným nepřítelem dětí. v zemi mají ročně na 

svědomí 300 úmrtí a další 3000 trvale postižených dětí. 

stačí přitom málo, aby se úraz nestal, nebo jen s malými 

Úrazům dětí lze předcházet.
Nestávají se náhodou

následky,“ říká lékař, který příležitostně slouží i u záchranné 

služby a dobře ví, že letní prázdniny jsou jedním z nejriziko

vějších období. Nejdůležitější je podle něj důsledná a včasná 

úrazová prevence. dost často totiž dítě nebo i rodič neod

hadnou rizikovou situaci, přecení své síly, dítě neposlechne 

dobře míněné rady dospělého anebo dospělý nedbá zásad 

bezpečného chování. „dítě se v průběhu prvních let svého 

života učí rozeznávat riziková místa, předměty a situace. 

zásadám bezpečného chování se učí samo, ale musí být 

aktivně učeno i svým okolím,“ vysvětluje jiří šedivý s tím, že 

dospělý by měl být vzorem v dodržování bezpečnostních 

zásad, jako je třeba používání ochranných prvků.  

letní aktivity
S neJčaStěJŠím
výSkytem úraZů dětí
 jízda na kole – 

nezvládnutí řízení, 

nedostatečné 

bezpečnostní prvky

 jízda na skateboardu 
a kolečkových bruslích 
– kolize s ostatními, 

nedostatečné 

bezpečnostní prvky 

 trampolíny – nadměrný 

počet dětí, nebezpečné 

skoky 
 pobyt u bazénu či jiné 

vodní plochy  – pády 

do vody

 koupání dětí – přecenění 

sil, skoky do neznámé 

vody, nedostatečný 

 dozor

 kolotoč nebo houpačka – 
pády, nedostatečný 

odstup od atrakce

 pády ze stromů  
 úrazy z letních táborů, 

chat a chalup – pády, 

pořezání, popáleniny 
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téma pitného režimu je s letními dny 

opět aktuální. dostatečně a správně 

pít by měli lidé všech věkových kate

gorií, především však staří lidé a děti. 

„obě tyto rizikové skupiny mají spo

lečná omezení. bývají závislí na pří

pravě a podání tekutin druhou osobou 

a selhává u nich přirozený pocit žízně 

nebo prostě zapomenou, že delší dobu 

nepili,“ vysvětluje primářka nemoc-
nice následné péče v horažďovicích 
mUdr. hana veselovská.

 

dostatečný příjem tekutin je potřebný 

ke správné funkci prakticky všech orgá

nů. při poklesu objemu tekutin v těle 

se zhoršuje oběhové zásobení všech 

orgánů, hůře fungují ledvinné funkce, 

o pitném režimu vědí všichni, ale někteří 
o něj stále nedbají 

slunce je pro náš život nezbytné. zlepšuje náladu, pomá

há udržovat denní a noční cykly a je primárním zdrojem 

vitamínu d, důležitého pro vstřebávání vápníku či boj 

s infekcemi. a vystavit se slunci je zkrátka příjemné. má to 

však i svá „ale“, hlavně v případě opalování. dlouhý pobyt 

na slunci, opalování bez ochranného faktoru nebo i nedo

statečná ochrana očí může škodit. 

„přehnané opalování způsobuje na pokožce nevratné změny 

a často vede ke zdravotním komplikacím. Ženy by mělo 

zajímat rychlejší stárnutí vlivem působení ultrafialového 

záření, které způsobuje jemné vrásky na pokožce, nejed

notnou barvu kůže, pigmentové nebo hnědé skvrny a po

praskané žilky,“ říká Jana lipková, laborantka rokycanské 
nemocnice. 

mnohem závažnějším projevem poškození je rakovina 

kůže. „v jejím důsledku u nás zemře 300 až 500 lidí ročně. 

opatrní musí být především lidé s mateřskými znaménky, 

velmi světlou pletí a s rodinnou historií rakoviny kůže,“ říká 

laborantka. ultrafialové záření způsobuje i jiná chronická 

slunce hřeje a pomáhá, ale také škodí. 
Chraňte kůži a oči 

kožní onemocnění. Nejsilnější záření je od dubna do září, 

a to hlavně po poledni zhruba do 16 hodin. 

Jak Se chránit 
a na co Si dávat PoZor?
 při pobytu venku kryjte kůži oblečením, 

vyhledávejte stín.

 noste sluneční brýle s Uv filtrem.
 ochrana před přímým sluncem je nutná, i když 

fouká vítr nebo je chladněji.

 Při opalování používejte opalovací přípravky 
s ochranným faktorem, popř. přípravky po 
opalování. 

 s regenerací pokožky po pobytu na slunci 

pomáhají potraviny bohaté na antioxidanty 

či potravinové doplňky. 

 Se správným výběrem po/opalovacích přípravků 
nebo doplňků pomohou lékárny nemocnic 
Plzeňského kraje.

tělo musí šetřit s vodou, dochází k za

hušťování moči a nekvalitnímu vylučo

vání zplodin do moči. tělní sliznice jsou 

oschlé až suché, může dojít až k nepří

jemným pocitům při polykání, zahušťuje 

se stolice a vyvíjí se zácpa,“ říká lékařka. 

Člověk je nejen unavený či malátný, ale 

hromadí se v něm odpadní zplodiny. 

dochází k horšímu prokrvení mozku 

a tím ke změnám psychickým, boles

tem hlavy i nevolnosti. poklesem krev

ního tlaku může docházet k závratím, 

zvyšuje se riziko pádů a s nimi i úrazů. 

a v neposlední řadě ovlivňuje nedosta

tek vody imunitu. „stav, který začíná 

nevinně opomíjením příjmu tekutin, 

může skončit vážnými zdravotními 

komplikacemi, v některých případech 

i smrtí,“ varuje primářka. 

co a Jak Pít? 
 nealkoholické nápoje, nejlépe 

čistou vodu nebo neslazené 
ovocné čaje.

 vodu lze dochucovat citronem 

či nakrájeným čerstvým ovocem. 

 nemá-li člověk zdravotní 
 omezení, která nutí redukovat 

příjem tekutin, je vhodné denně 
vypít dva litry.

 v horkých dnech, při průjmech, 

výrazném pocení či horečkách je 

nutné vypít i více.



aktuality

dětské oddělení stodské nemocnice převzalo v květnu od 

Nadace křižovatka pět nových monitorů dechu. monitory 

se vkládají do dětských postýlek, kde hlídají klidný spánek 

novorozenců před syndromem náhlého úmrtí kojenců 

(sids).  s podporou sponzorů poskytuje křižovatka monitory 

pravidelně i dalším nemocnicím. 

monitor hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe neboli 

bezdeší a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. „pokud 

se dýchání zastaví na dobu delší než 20 sekund nebo se 

dechová frekvence sníží pod 10 dechů za minutu, monitor 

upozorní na tento stav zvukovým a světelným signálem,“ 

popisuje staniční sestra novorozeneckého oddělení stodské 

nemocnice lenka švábová, dis. to je znamení pro personál 

nebo i maminku, aby ihned miminko zkontrolovaly a po

mohly mu dýchání obnovit.

Nemocnice monitory používá u novorozenců a pro velmi 

malé děti, ale také je půjčuje rodičům domů. půlroční 

zápůjčka, což je nejrizikovější období, stojí ve stodské, 

klatovské i domažlické nemocnici shodně 900 korun. 

všechny poskytované přístroje jsou pravidelně kontrolo

vané a v záruce. 

sids je diagnóza, kterou lékaři stanoví až po smrti dítěte. 

způsobuje náhlou smrt bez varování i úplně zdravým dětem. 

objevuje se ve spánku, kdy dítě přestane dýchat a udusí se. 

křižovatka předala ve stodě 
pět nových monitorů dechu

postihuje děti až do jednoho roku života. příčina syndromu 

není dosud jasná, pravděpodobně se jedná o poruchu řízení 

dechové činnosti, která vzniká již v těhotenství.

za více než 20 let existence se Nadaci křižovatka podařilo 

vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých ne

mocnic téměř 7000 monitory dechu v celkové hodnotě 

30 milionů kč.

inFormace o ZáPůJčce monitorů dechU
 klatovská nemocnice – 376 335 435

 domažlická nemocnice – 379 710 232

 stodská nemocnice – 377 193 592
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Z modernizace kuchyně bude 
mít prospěch i rehabilitace 
ve stodské nemocnici začala v květnu 

kompletní rekonstrukce stravovacího 

provozu. vlastníka nemocnice plzeň

ský kraj vyjde na 40 milionů korun. 

dokončena bude v srpnu a kromě 

kuchařů a strávníků ji následně ocení 

i pacienti rehabilitace.

„kuchyni čeká kompletní přestavba 

a výměna technologií za nové. i když 

bude celý provoz na menším prosto

ru, zvýší se kapacita kuchyně a zlevní 

provoz,“ popisuje ředitel nemocni

ce mudr. alan sutnar s tím, že mo

dernější a příjemnější vzhled získá 

i jídelna. ta se změnou dispozic po

sune ze stávajících prostor směrem 

ke kuchyni. 

o uspořený prostor se zvětší sousední 

rehabilitační oddělení, které se dočká 

modernizace do konce roku. 
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ve zkratce

rokycany: výtěžek Z BeneFice 
Pokryl i nákUP televiZí

povlečení se zvířátky, deky, polštáře, ale také dva lcd 

televizory a tapety – to vše přinesl dětskému oddělení 

rokycanské nemocnice výtěžek z benefičního koncertu 

a dobročinného bazaru, který v rokycanech uspořádaly 

dvě dobrovolnice, dana jágrová a michaela Nídelová. 

koncert i bazar se konaly v prosinci. dary předaly orga

nizátorky nemocnici letos v únoru a v dubnu. Nejednalo 

se o jediné dary od veřejnosti pro rokycanskou pediatrii. 

oddělení už letos dostalo třeba hračky, výtvarné potřeby, 

zavinovačky, pyžama nebo různé dečky ze sbírky v roky

canské restauraci a kavárně papáto café, kterou vymyslely 

slavěna milnaříková a eva Wágnerová. Nemocnice všem 

dárcům i organizátorkám akcí jménem svým i dětských 

pacientů děkuje.

Stod a domažlice: Sanitky
i vrtUlník PřiveZly Zraněné
Z traGédie na roZvadově

stodská a domažlická nemocnice se v polovině května 

zapojily do obřího cvičení součinnosti složek integrovaného 

záchranného systému rozvadov 2018. tématem cvičení 

byla tragická událost, při níž do shromáždění 250 osob vjel 

kamion. Na místě zůstalo několik mrtvých a mnoho zraně

ných. zhruba 70 z nich mělo putovat do obou nemocnic. 

už 30 minut po nahlášení mimořádné události byl v obou 

nemocnicích spuštěn traumatologický plán, tedy postup 

pro příjem velkého množství raněných. krátce nato se lékaři, 

sestry, sanitáři a další zdravotníci i nezdravotníci připravili na 

svá místa a přijímali raněné ze sanitek i vrtulníku. přestože 

do nemocnic dorazilo méně osob, obě zařízení prokázala 

připravenost podobné situace zvládnout.
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Svatá anna a horažďovice:
k ZávěrU Jara Patří Slet
čaroděJnic a BUřťák

setkání stávajících i bývalých zaměstnanců a jejich rodin 

včetně dětí u ohně a opékání buřtů je už roky tradicí v ne

mocnicích následné péče svatá anna a v horažďovicích. 

akce se konají zpravidla na přelomu dubna a května, resp. 

června a nejinak tomu bylo i letos. „pořádáme to v termínu 

májek, a proto to sami mezi sebou nazýváme jako slet 

čarodějnic. děti, ale i někteří zaměstnanci si berou kostý

my. společně si upečeme buřty, zazpíváme a probereme 

i věci, na které při práci úplně nezbývá čas,“ říká ředitelka 

svaté anny dagmar špédlová. v horažďovicích se večeru 

u ohně říká buřťák. včetně předchozího programu pro děti 

zaměstnanců, různých soutěží a her ho pořádá odborová 

organizace. zpříjemnit si pobyt v nemocnici a popovídat 

si tentokrát přišli i někteří pacienti.  



moderátor a hrdý Plzeňák michal Jančařík provázel 

slavnostním vyhlášením srdce nemocnic plzeňského 

kraje. jsme moc rádi, že si našel chvilku v nabitém 

programu a poskytl našemu časopisu rozhovor. 

tématem bylo pochopitelně i zdravotnictví. právě 

michal ho totiž může zhodnotit z pozice pacienta 

lépe než kdokoliv jiný. 

na jaké úrovni je podle vás české zdravotnictví?
zdánlivě jednoduchá otázka na úvod, odpověď by ale 

znamenala, abych zhodnotil všechny své bohaté a in

tenzivní zážitky za poslední rok a půl, kdy jsem byl víc po 

nemocnicích a rehabilitacích než doma... mámli to úplně 

zobecnit, úroveň našeho zdravotnictví je podle mě hodně 

vysoká, pokud by se mi mé závažné problémy staly v 95 % 

ostatního světa, byl bych mrtvý. to je třeba si říct. Naše 

zdravotnictví pokrývá bezplatně obrovskou šíři péče o lidské 
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Často si neuvědomujeme, 
jaký luxus díky našemu 
zdravotnictví máme

zdraví a my si dle mé zkušenosti moc neuvědomujeme, 

jaký luxus tady v tomto směru doposud máme. to ale vede 

k dvěma věcem – odkládáme starost za své zdraví na lékaře 

a chceme po nich, aby nás vyléčili oni. hlavní odpovědnost 

za své zdraví ale neseme sami. jinými slovy – kašleme na 

sebe a pak požadujeme po lékařích zázraky. tenhle přístup 

se podle mě musí zásadně změnit. 

Jakým způsobem bychom měli změnit péči o své zdraví?
obrátit kormidlo k prevenci. od mudr. vojáčka jsem slyšel, 

že 80 % tzv. civilizačních chorob, které natolik bují, že hrozí 

v blízké budoucnosti zahltit, potažmo položit zdravotní 

systém, je preventabilních. takže cestou je změnit životní 

styl, jídelníček a vůbec přístup ke svému zdraví a  k lékaři 

se tímto pokud možno dostávat daleko méně často. je 

to úkol pro celou společnost, pokud budeme systémově 

„vyrábět“ pacienty a  léčit již nemocné jako dosud, bude to 

nejspíš velmi brzy neufinancovatelné a bezplatné zdravot

nictví pro všechny už nebude možné. pokud vím, tak třeba 



rozhovor
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v Německu pojišťovny velmi detailně sledují, jak se o sebe 

člověk stará, a kdo tak činí, má lepší podmínky, možná nižší 

pojistné apod. to je podle mě správné.

moderoval jste ocenění Srdce nemocnic Plzeňského kraje, 
která je určena pro pracovníky ve zdravotnictví. dovedl 
byste si představit pracovat ve zdravotnictví? 
dělal jsem právě tuhle moderaci moc rád. bylo skvělé vidět, 

že ocenění mají opravdu nefalšovanou radost, že si někdo 

vzpomenul a vyzdvihl jejich práci. ještě lepší bylo slyšet 

reakce z publika – jak jim kolegové spontánně fandí, to bylo 

silné. zdravotníci mají můj velký respekt, konečně dvakrát 

mi zachránili život. bylo mi ctí potkat se v divadle s těmi, 

co svou práci dělají špičkově, sám bych to neuměl, vím to 

o sobě a ambici být lékařem jsem nikdy neměl. Někdy ve 

třetí třídě jsem říkal, že chci být katem a jako důvod uváděl, 

že mám rád práci s lidmi (smích). a vlastně jsem u toho 

zůstal – pro lidi dělám jak koncerty v synagoze, tak blížící se 

divadelní festival v Nebílovech koncem srpna nebo na lidi 

působím při moderování či prostřednictvím tv obrazovky 

a dabingu. rád vytvářím druhým zážitky a dobrou náladu. 

ale práce s lidmi ve fatálním smyslu, tedy že má chyba 

může znamenat smrt? tak to bych vážně nedal.

do života vám vstoupila vážná nemoc. Jak moc vám ho 
změnila?
pokud se přihodí něco tak zásadního, nelze, aby to váš ži

vot nezměnilo. prostě se musíte přizpůsobit totálně jiným 

podmínkám a to vás změní, ať chcete, nebo ne. všechno 

je jinak fyzicky i psychicky, tak to je. je to životní zlom 

a svým způsobem teď žiji život číslo dvě. kdo to nezažije, 

nepochopí. Neříkám ale, že všechno je špatně. za poslední 

rok a půl jsem se poznal lépe než za předchozích 40 let. je 

to životní zkušenost. a taky je třeba vidět, že nemálo lidí je 

na tom o dost hůř než já. do života jsem se vracel pomalu, 

ale teď už zase funguju. jsem zaplať bůh dost samostatný, 

mám upravené auto, jsem zase v práci...

ano, vrátil jste se do práce, k moderování. Stýskalo se 
vám po práci? 
určitě ano. Člověk nemůže jen rehabilitovat a být doma. 

možná to zní zvláštně, ale po práci se mi opravdu stýskalo. 

po třech dnech volna se po ní nestýská, ale po roce ano. 

určitě to souvisí i se sebeúctou, člověk potřebuje  být uži

tečný. a tady je jedno z mála míst, kde chlapská ješitnost 

dokáže být užitečná. přes všechny překážky vás žene fun

govat, nebýt na obtíž. chtěl bych moc poděkovat lidem 

z Novy, že mě v tom nenechali. ve chvílích,  kdy jsem byl 

v největším srabu a vůbec netušil, jak to se mnou bude, 

jsem věděl, že ať to bude jakkoliv, počítají se mnou. Ne

umíte si představit, jak obrovská psychická podpora to pro 

mě byla, doslova světýlko na konci tunelu. Na takové věci 

se nezapomíná a ještě teď, když o tom mluvím, mám husí 

kůži. postavili se k tomu lidsky a podporovali mě i v době, 

kdy jsem pracovat nemohl.

co rád děláte ve volném čase?  
víte, můj provoz je časově opravdu náročný, vy sednete do 

auta za deset vteřin, mně trvá přesun, složení vozíku a jeho 

naložení do auta  deset minut. snažím se celkem pracovat, 

moderuji akce i v televizi, dělám dabing, organizuji koncer

ty a divadla, nově se starám o divadelní hru enigmatické 

variace, s martinem stránským a honzou maléřem s ní 

jezdíme po Čechách. každý den rehabilituji apod. každý 

další čas chci být s dětmi, to je jednoznačná priorita. každý 

večer před spaním čtu. 

Jaké máte plány do budoucna?
postavit se na nohy! víra uzdravuje...

náš časopis je určen pro pacienty a pracovníky krajských 
nemocnic. máte pro ně nějaký vzkaz?
každý si neseme nějaký ten kříž nebo máme nějaké to 

omezení, chceteli. to moje je viditelné na první pohled, 

ale to neznamená, že to vaše není těžší. přeji hodně sil 

a nezlomnou pozitivní mysl – sám vím, jak je to těžké, 

ji udržet. všem přeji, aby se dokázali o své zdraví starat 

co nejlépe a zdravotníci tak měli více času na sebe, své 

blízké a koníčky.
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Tipy na výlety s dětmi

rokycanSko 
Pohádkový Statek BřaSy
Na pohádkovém statku ve vranovicích nedaleko břas nalez

nete kromě zvířat a starých zemědělských strojů i pohád

kové bytosti. Nejen děti se tady dozvědí, jak se žilo na ven

kově, navíc pocítí pravou 

pohádkovou atmosféru. 

zjistí, jaké pohádkové 

bytosti bydlely na stat

ku, jak vypadá smolíček 

pacholíček nebo jak žijí 

vodníci a čertíci. uvidí ale 

také staré nástroje, které 

ještě nedávno pomáhaly 

našim předkům při prá

ci. a nechybí ani zvířátka. 

„máme stádečko oveček 

kamerunských. to, že si je mohou děti nakrmit, je pro ně 

jeden z největších zážitků,“ říká majitel statku zdeněk 

zajíček. děti moc baví i obyčejné lezení po štaflích. statek 

nabízí i konkrétní program, tedy dílny pro děti, různá před

stavení, hry a soutěže a také stezku skřítků a permoníků. 

alP rieSer Farma
rodinná farma nedaleko zbiroha zve na návštěvu přede

vším příznivce přírody.  prohlídka farmy je spojená s pou

letní prázdniny se blíží, a když nejsou rodiny zrovna 

na dovolené v Česku nebo u moře, není na škodu 

zpestřit dětem dny doma rodinným výletem. 

přinášíme jen několik tipů pro rodiče nebo 
prarodiče, kde se dá v regionech plzeňska nasbírat 

spoustu krásných zážitků.

tavým výkladem, setkáte 

se s magickými alpaka

mi, kozinkami, poničkou 

a dalšími zvířátky. Naučíte 

se také ručně dojit nebo 

spřádat vlnu z alpak na 

kolovrátku. můžete počítat 

i s ochutnávkou farmář

ských dobrot.

SUŠicko
oFFPark SUŠice
offpark v sušici je určený dětem od tří do čtrnácti let, 

cesty z lan a dalších překážek jsou totiž odstupňované 

podle věku a náročnosti. v jednom z nejhezčích přírodních 

lanových parků na břehu řeky otavy si aktivně odpočinou 

a zároveň poznají, co v nich je. mohou vyzkoušet i sjezd 

svatoboru na terénních koloběžkách, raftem po otavě, 

týmovou spolupráci ve hře paintball, dále inline, let ba

lónem a mnohem více.
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PlZeňSko
WeSt Park  je místem, kde ožívá divoký západ. letos slaví 

už 10. výročí položení základního kamene a každý rok sem 

míří stovky návštěvníků. unikátní živé muzeum, tedy indiáni, 

kovbojové, tanečnice, pistolníci – to je americký západ na 

okraji plzně, kam vás doveze i tramvaj. Čeká vás zábava, 

show, dobrodružství, soutěže a poučení. 

Farmářova SteZka v úJeZdě nade mží
děti, které zajímají zvířata, budou nadšené i v zámeckém 

statku v Újezdě nade mží, kde se nalézá tzv. Farmářova 

stezka domácích zvířat. uvidí tu pštrosy, pávy, holuby, husy, 

kachny, koně, poníky, kozy, ovce, prasata, křepelky, a dokon

ce i lamu a dvouhrbého 

velblouda. v chaloupce 

je umístěna expozice 

s názvem jak se dříve 

žilo. Návštěvu farmy je 

možné spojit s procház

kou po krásné okolní 

přírodě. jen zhruba 

kilometr odtud je na

příklad vodní nádrž hra

cholusky. pod Farmářo

vou stezkou v údolí řeky 

mže se táhne chatová 

oblast, v níž najdeme obnovený zámecký mlýn z roku 

1448 s mlýnským kolem, na protějším břehu řeky se vypíná 

zřícenina hradu buben.

klatovSko
návŠtěvnické centrUm ŠUmavy 
a environmentální centrUm
ani expozice věnovaná šumavě nemusí být pro děti, a to 

ani ty tříleté, nudnou. ve městě Železná ruda vzniklo 

Návštěvnické centrum šumavy a environmentální cent

rum. v budově zrekonstruované staré školy je umístěna 

stálá expozice, která přibližuje historii lyžování, šumavské 

lesy, byliny, houby, geologii 

a geomorfologii. děti zají

mají především exponáty 

vycpaných šumavských 

zvířat a starých lyžař

ských výbav či interaktivní 

vzdělávací prvky. výstava 

věnuje pozornost jelenu 

lesnímu i vzácnému druhu 

čápa evropského. zvláštní 

prostor je vyhrazen bobru 

evropskému, který má svůj domov u místních vodních toků. 

dětští návštěvníci zde mohou prolézat bobřím obydlím. 

v centru se nachází také místnost s veřejným internetem, 

dětský koutek, 3d kino a přednáškový sál, navíc se tu konají 

časově omezené výstavy.

domažlicko
modelová želeZniční ShoW 
ráj hlavně pro kluky a tatínky se nachází v garáži pana 

jaroslava šimáčka v domažlicích. jeho stanicí máchovice, 

pojmenované podle ulice, ve které šimáčkovi bydlí, pro

jíždějí nejrůznější lokomotivy s vagony. uvidíte například 

posunovací elektrickou lokomotivu „žehličku“, parní pěti

kolák, americký rychlovlak, pendolino, vojenský transport 

spojenců nebo soupravu cirkusového vlaku. ocitnete se 

v železniční zastávce, kde vlak nestaví, protože má zpoždění, 

z filmu slunce, seno, jahody nebo uprostřed noční bouřky 

na trati pod tajuplným hradem, v jehož okně se vám při 

troše štěstí zjeví i bílá paní. budete svědky železničního 

odsunu sovětských vojsk. program nabízí i živý přímý přenos 

z modelu pendolina. další kamery jsou v pivovarské lokálce 

či přímo na hradle – uvidíte celý provoz na kolejišti jako 

obsluha hradla. součástí výstavy je i železniční muzeum 

a výstava železničních modelů. Na novém kolejišti budete 

mimo jiné svědky velké vlakové loupeže.  a všechny parní 

lokomotivy kouří z komína a ještě k tomu vypouštějí páru 

z válců.
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Nemocnice plzeňského kraje se častěji než v předchozích letech účastní nebo samy pořádají akce, kde se prezentují. 
pro tento účel byl vyroben prezentační stan, který rozhodně upoutá pozornost. prezentace Npk na půlmaratonu byla 
zaměřena hlavně na děti. mohly se zúčastnit vědomostní soutěže o hodnotné ceny a dostaly vystřihovánky či omalovánky.

smíšený tým stodské nemocnice sice na „bednu“ nedosá
hl, ale na horké trati poskytli zdravotníci svým soupeřům 
opakovaně pomoc. poklona. 

Ženský tým stodské nemocnice obsadil v soutěži štafet 
skvělé třetí místo. Gratulace.

Půlmaraton plzeňského kraje



Spole nost MSM, spol. s r.o. nabízí ucelený sortiment produkt  a pom cek pro handicapované a inkontinentní osoby: 

- inkontinen ní pom cky pro dosp lé Attends 
- hygienické a kosmetické p ípravky 
- transportní a polohovací pom cky 
- zdravotní antidekubitní matrace 
- d tské plenky a hygiena 
- ostatní sortiment pro pé i o handicapované osoby 

Nabízíme komplexní a profesionální ešení, odborné poradenství. 

Více informací na na www.msmgroup.eu 
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inzerat divadlo_190926.indd   1 26.9.2017   9:25:13

Hledáte silnou  
zdravotní pojišťovnu? 

•	 Zvýšené	příspěvky	pro	děti,	nastávající	
maminky	a	ženy	po	porodu	

•	 Příspěvky	na	sportovní	aktivity	pro	všechny	
•	 Rozšířený	program	pro	dárce	krve	
•	 Možnost	postoupení	příspěvku	z	rodiče	na	dítě	
•	 Podpora	odvykání	kouření	
•	 Lékař	na	telefonu	
•	 Výhodné	cestovní	pojištění	
•	 Cestovní	pojištění	pro	studenty	zdarma	

Přidejte se k největší 
zaměstnanecké pojišťovně 

www.211.cz  I  www.zdravijakovasen.cz

Přestupní	termín	pro	změnu	zdravotní	pojišťovny	platí	od	1.	července	do	30.	září,	
mezi	našimi	spokojenými	pojištěnci	vás	přivítáme	od	1.	ledna	následujícího	roku.	

Přihlásit	se	můžete	z	pohodlí	domova	na	www.zpmvcr.cz

infolinka:844 211 211  I  Infomail: info@zpmvcr.cz
@pojistovnazpmvcr							@zdravijakovasen	



 


