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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
v  letošním roce je to už pětadvacet let, 
co naše společnost začala poskytovat 
zdravotnické služby v  bývalé Městské 
nemocnici v  Kotíkovské ulici v  Plzni. 
Nemocnice PRIVAMED je tedy nejstar-
ším členem naší sítě zdravotnických za-
řízení. Tehdy v  roce 1995 na centrálním 
příjmu pracoval jako internista současný 
ředitel společnosti MUDr. Miroslav Mach 
a k  tomu měl ještě na starost část interního lůžkového oddělení A. To si 
dnes mnozí mladí kolegové těžko dokáží představit. Mám radost, že se 
nám od té doby podařilo mnoho věcí. Každý rok vznikne nové pracoviště 
nebo pořídíme nové přístrojové vybavení. Jen namátkou bych jmenoval 
radiodiagnostické pracoviště, CT, magnetickou rezonanci, mamocentrum, 
angiografii, nefrologii, jednodenní chirurgii a ortopedii a nesmím zapome-
nout na intervenční kardiologii. Chtěli jsme ji dělat už v roce 1997 a podařilo 
se nám to až po jednadvaceti letech. Ale podařilo se, a navíc se špičko-
vými odborníky, jako jsou MUDr. Pavel Boček, který zakládal kardiologické 
centrum ve Fakultní nemocnici v Plzni, a MUDr. Ondřej Aschermann, který 
působí v Nemocnici Na Homolce v Praze. A nejsou jediní, kteří k nám přišli 
pracovat. Ať už primář radiologie MUDr. Milan Novák, MUDr. Antonín Egert, 
primář naší interny, MUDr. Roman Kollros z naší kardiologické ambulance 
a řada dalších, které zde nemohu pro nedostatek prostoru všechny vyjme-
novat. Oni a všichni ostatní lékaři a  zaměstnanci, z nichž někteří s námi 
„táhnou káru“ už oněch zmíněných pětadvacet let, si zaslouží velké podě-
kování. A také za zvládnutí nedávného složitého období „čínské chřipky“. 
Nevznikla žádná panika a všichni jsme se s novou nemocí naučili pracovat, 
i když za pochodu. Centrální příjem to měl nejsložitější, zažil jsem tam jako 
sloužící lékař několik dní, takže vím, o čem mluvím. Není jednoduché roz-
třídit pacienty s kašlem a  teplotou… Vždyť ta je projevem možná stovky 
jiných nemocí. Těchto pacientů se navíc zpočátku všichni báli, jejich třídění 
stálo spoustu času a  úsilí. Naštěstí s  podezřením na  „čínskou chřipku“ 
bylo jen pár lidí, byli u nás na speciálně vytvořených místech, a nakonec 
se u nich nákaza neprokázala. Takže ten pětadvacátý rok v nemocnici pro-
žíváme opravdu netradičně. Ovšem od samého začátku se stále snažíme 
jít s  dobou, rozvíjet nemocnici technicky i  personálně a  dobře se starat 
o naše pacienty. Moc si všichni přejeme, aby u nás byli nemocní spokojeni 
nejen po medicínské, ale i po lidské stránce. Věřím, že se nám to daří, ale 
posoudit to nakonec mohou jen oni sami. 

Přeji vám hezké léto.  MUDr. Petr Zimmermann,  
spoluzakladatel společnosti PRIVAMED a.s.
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Nabídka služeb 

•  bezplatný poradenský servis v oblasti dezinfekcí, 
inkontinenčních pomůcek a ostatního spotřebního 
zdravotnického materiálu 

•  komplexní zásobování spotřebním zdravotnickým 
materiálem, jako je například injekční technika, 
inkontinenční pomůcky nebo obvazový materiál 

•  zásobování související s hygienickým provozem, 
tedy dezinfekcí, drogerií, papírovým programem 
nebo čisticí chemií pro profesionální úklid 

•  vybavení ambulancí například přístrojovou  
technikou či kancelářskými potřebami 

• individuální osobní kontakt se zákazníkem 

Kontakt: Jan Čermák, jednatel společnosti 
Commeatus s.r.o., Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň
Tel.: +420 377 182 390, fax: +420 377 520 746
E-mail: info@commeatus.cz, www.commeatus.cz

COMMEATUS s.r.o., je výhradním dodavatelem spotřebního zdravotnického materiálu 
pro Nemocnici PRIVAMED, Mulačovu nemocnici v Plzni, Masarykovu nemocnici 

a PRIVAMED Healthia v Rakovníku.

COMMEATUS 

nakupoval 

ochranné 

prostředky 

už na přelomu 

ledna

Commeatus s. r. o., který je výhradním dodavatelem zdravotnického materiálu pro síť zdravotnických zařízení skupi-
ny PRIVAMED, dokázal v době koronaviru udržet provoz a ochránit personál. „Sledoval jsem situaci v Číně, takže jsme 
nakoupili ochranné prostředky v předstihu, ale stejně jich nebylo tolik, kolik bylo potřeba. Nedalo se to odhadnout,“ říká 
Jan Čermák, DiS., jednatel společnosti Commeatus s.r.o. „Když začaly pomůcky docházet, pomohly dodávky z minis-
terstva zdravotnictví a od kraje. Velké díky si však zaslouží dobrovolníci, kteří nám šili roušky, Západočeská univerzita 
v Plzni, která se postarala o ochranné štíty z 3D tiskáren a řada dalších,“ zdůrazňuje jednatel. Dodává, že ačkoli je pan-
demie na ústupu, dělají si rezervy ochranných prostředků pro budoucnost. Ty ale činí jen velmi malé procento ze všech 
položek, které jsou v provozu zapotřebí. „Celkově zajišťujeme zhruba 17 tisíc položek,“ vyčísluje jednatel společnosti, 
mezi jejíž odběratele mimo skupinu PRIVAMED patří soukromé ambulance, dětská centra, domácí péče, rehabilitační 
kliniky, polikliniky, speciální zdravotní centra, lékárny a nemocnice. „Naše nabídka je za velmi příznivé ceny, a to při 
zachování maximální kvality výrobků a spokojenosti odběratelů,“ upozorňuje Jan Čermák. 
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Výročí

Moderní lůžka pro pacienty

M
oderní elektricky ovládaná lůžka nahradila původních zhruba 450 postelí 

v Centru návazné péče. A na Jednotce intenzivní  péče bylo nahrazeno 

deset starých lůžek novými, polohovatelnými. „Sestřičky díky tomu mo-

hou lépe pracovat s pacienty, polohovat je a provádět další úkony. I nemocní mají 

větší komfort,“ říká ředitelka ošetřovatelské péče Bc. Jana Vyoralová.

Novinkou je i socha  
svaté Anežky České

P
ři vstupu a vjezdu do nemocnice byla vybudována designově zajímavá vrát-

nice. Pacientům a návštěvníkům slouží také nový navigační systém, bezba-

riérové chodníky s nájezdy pro vozíčkáře či parkové úpravy se zelení. Úpravu 

podstoupily vnitropodnikové komunikace nebo parkovací systém. V  modernizaci 

prostor a obnově přístrojového vybavení bude PRIVAMED pokračovat také v letoš-

ním roce. 

L
etos se již podařilo zateplit severní stranu nemocniční budovy, takže pokoje 

budou nyní komfortnější. Úpravu podstoupí i park, opraveny budou chodníčky 

a vyčistění čeká tamní pramen. Centrální prostor mezi oběma nemocničními 

budovami nově zkrášluje socha svaté Anežky České, která vznikla v  ateliéru Jitky 

Stoklasové v Nečtinách na Plzeňsku. I o ní najdete podrobný článek dále v magazínu.

Chystá se nový pavilon

U
 budovy B, tedy u pavilonu Jednodenní chirurgie a ortopedie by měla vznik-

nout zbrusu nová budova. „V současné době její vzhled řeší projektanti. Dvě 

patra by měla sloužit ambulantní péči,“ uvádí MUDr. Miroslav Mach, před-

seda představenstva skupiny PRIVAMED a.s., která zahrnuje plzeňskou Nemocnici 

PRIVAMED, Mulačovu nemocnici v Plzni, Masarykovu nemocnici v Rakovníku, po-

likliniky v Plzni Doubravce, Brně a Lounech. I  v  nich plánuje vedení řadu novinek. 

Například poliklinika v Doubravce dostane novou fasádu a upraví se vstupní prostory. 

Personální posilu získalo v  podobě nového primáře MUDr.  Antonína Egerta napří-

klad Interní oddělení Nemocnice PRIVAMED či také nové paní ředitelky Mgr. Kateřiny 

Kozákové DOMOVINKA ADP, jež patří již třetím rokem též do  sítě zdravotnických 

zařízení skupiny PRIVAMED. 

Nová koronarografie a dialyzační centrum 

S
kupina PRIVAMED také rozšířila před více než rokem své služby o koronarografii, na pracovišti působí 

dva špičkoví odborníci. Na angiografickém pracovišti, které se nachází v přízemí pavilonu Centra jed-

nodenní chirurgie a ortopedie, se kromě velmi úspěšné intervenční radiologie nově provádí i zákroky 

intervenční kardiologie. Podstoupily ji už stovky pacientů, kteří mají zázemí na Interním oddělení nemocnice. 

Na Jednotce intenzivní péče, kde pacienti po zákroku zůstávají na nezbytně nutnou dobu, vznikl pro jejich 

větší komfort i nový nadstandardní pokoj. Podrobněji se tomuto tématu věnují další články v magazínu. V pří-

zemí budovy Centra návazné péče nechalo vedení nemocnice vybudovat nové satelitní dialyzační centrum.

Nemocnice 
PRIVAMED  
slaví 25. narozeniny

V moderní zdravotnické zařízení se špičkově vybavenými pracovišti se změnila 
bývalá Městská nemocnice v Plzni v Kotíkovské ulici, kterou zprivatizovala 
společnost PRIVAMED a.s. Stalo se to před pětadvaceti lety, a tak v letošním 

roce slaví skupina významné výročí. V průběhu zmíněných roků její vedení investo-
valo mimo jiné do nejmodernějšího diagnostického vybavení, jako je moderní ma-
mograf, CT a další radiodiagnostické přístroje. Mezi nejvýznamnější investice patří 
zcela jistě nově postavený pavilon Centra jednodenní chirurgie a ortopedie otevřený 
právě před deseti lety. Jedná se o nadstandardně vybavené chirurgické pracoviště 
se zaměřením na  operační výkony v  rámci tzv. jednodenní chirurgie. Další velmi 
významnou investicí byla i rozsáhlá přestavba s nástavbou tří nových podlaží pro 
laboratoře a administrativu nad stravovacím provozem u budovy Centra návazné 
péče, přístavba oddělení radiologie pro magnetickou rezonanci a množství dalších 
projektů důležitých pro pacienty i zaměstnance.

„Dvacet pět let mého života je plně spjato 

s Nemocnicí PRIVAMED, naše začátky si zde pa-

matují ještě i někteří stávající lékaři a sestry. Jsem 

hrdý na  to, že se nám zde daří neustále nejen 

udržovat, ale i  rozvíjet vysoký standard zdravotní 

péče a  modernizovat celé zařízení. Za  to děku-

ji všem zaměstnancům, bez nichž by to nešlo. 

Poděkovat bych jim chtěl též za zvládnutí neleh-

kého období, kterým jsme letos museli nečekaně 

projít. Pevně věřím, že nás to i  něčemu nové-

mu naučilo a nyní se všichni rádi vrátíme k nor-

málu, abychom mohli v  klidu pokračovat v  naší 

práci a dalším rozvoji této nemocnice. Mé díky 

také patří všem, kteří nám v  této nelehké době 

pomáhali šít roušky, zajistit dezinfekci či ochran-

né prostředky pro náš zdravotnický personál,“  

dodává MUDr. Miroslav Mach.
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 Svatá Anežka 
Česká zdobí areál 

Nemocnice PRIVAMED
„Na první pohled kapka, pro někoho možná slza. Kapka jako 

symbol bytí, symbol života. Kapka krve, vody. Možná to ale 

není jen kapka… Může to být i náznak sepnutých rukou při 

prosbě či modlitbě, mohl by to být i chrám. Chrám života vzpí-

nající se k nebi a přitom pevně ukotvený k zemi. Chrám zdra-

ví, v nitru ukrývající bustu patronky nemocných svaté Anežky 

České, přemyslovské princezny, jež svůj život věnovala péči 

o chudé a nemocné. České světice, s jejíž osobou je spojová-

no mnoho zázraků,” tak charakterizuje své dílo sochařka Jitka 

Stoklasová. Vytvořila sochu svaté Anežky České v Chrámu 

života a zdraví pro Nemocnici PRIVAMED se svým manže-

lem Marcelem Stoklasou v ateliéru v Nečtinech na Plzeňsku. 

V  nemocnici ji instalovali 28. května v  prostoru  kruhového 

objezdu v areálu modernizované nemocnice a od  té chvíle 

zdobí areál. „Při výstavbě původní nemocnice byla v těchto 

místech socha sovětské pionýrky, která byla koncem roku 

1989 odstraněna. Při rekonstrukci areálu uvnitř nemocnice 

jsme se rozhodli, že zde umístíme nový solitér. Navazujeme 

tak už podruhé na odkaz svaté Anežky České. Její jméno už 

nese naše nemocniční  kaple v Centru následné péče. A nyní 

tuto světici bude připomínat i  socha ve  vnitřním areálu  

nemocnice,” říká předseda představenstva a ředitel nemoc-

nice MUDr. Miroslav Mach. Socha je vyrobena z hořického 

pískovce a má výšku více než dva metry. „Hořický pískovec 

je kámen s velmi hezkou kresbou, což je takový bonus při 

tvorbě. Socha je v moderním pojetí s čistými a jednoduchými 

liniemi tak, aby co nejvíce korespondovala s místem osazení,” 

zdůrazňuje Jitka Stoklasová. Dodává, že blok před opracová-

ním vážil zhruba 7 tun. Hotová socha váží cca 3,5 tuny, takže 

polovinu kamene museli sochaři odsekat. Slavnostnímu aktu 

byl přítomen a  soše svaté Anežky České požehnal Mons. 

Tomáš Holub, biskup plzeňský. „Tímto dle mého názoru vel-

mi zdařilým dílem jsme právě dokončili rekonstrukci celého 

prostoru uvnitř areálu, která proběhla hlavně v loňském roce, 

a zatraktivnili jsme tak opět prostor naší nemocnice,” uzavírá 

MUDr. Miroslav Mach. Součástí celé rekonstrukce byla reali-

zace nového vjezdu do areálu s ostrahou, postavení vrátnice 

s přehlednějším informačním systémem pro pacienty, nové 

vyasfaltování komunikací včetně vybudování nových chod-

níků a dále i revitalizace budov nemocnice. To vše přispělo 

ke  zvýšení bezpečnosti pacientů, návštěvníků nemocnice 

i všech zaměstnanců.

Nemocnice PRIVAMED  
je připravená 
i na druhou vlnu 
pandemie 

Poptávka po rouškách a ústenkách se zvýšila už koncem led-

na. „Měli jsme je k dispozici v malém množství. Spolu s dezin-

fekcí se však dalo touto dobou zakoupit téměř vše. Koncem 

února se situace již dramaticky zhoršila a v  lékárně jsme pro 

pacienty neměli vůbec žádné ochranné prostředky ani dez-

infekci. Začaly chybět i  přípravky s  vitamínem C a  účinnou 

látkou paracetamol, možnost objednání byla téměř nulová,“ 

vzpomíná. 

Po vyhlášení nouzového stavu v březnu v lékárně upravili a na-

stavili speciální hygienický a organizační režim, který se odvíjel 

od  aktuální závažnosti epidemiologické situace. „Ochranné 

prostředky jsme naštěstí měli od začátku k dispozici z vlast-

Ř
adu novinek zavedla kvůli pandemii koronaviru lékárna 

v Nemocnici PRIVAMED. „Takhle rozsáhlou pandemii nikdo z nás 

nepamatuje, protože ta poslední probíhala v Evropě před sto lety. 

Pandemie Covid–19 výrazně zasáhla i do chodu naší veřejné a nemoc-

niční lékárny,“ říká vedoucí lékárny PharmDr. Ladislav Szentiványi.

Lékárna  

ních zdrojů. Byly to doma šité látkové roušky, další nám  

poskytla nemocnice a také jsme obdrželi každý týden určité 

množství prostřednictvím České lékárnické komory. 

Při expedici výrazně pomohla flexibilní montáž ochranné-

ho plexiskla a disciplinované chování pacientů při návštěvě 

lékárny,“ popisuje vedoucí lékárny. Dodává, že hned za-

čátkem dubna se povedlo pro pacienty získat respirátory 

FFP2, později roušky, ústenky i různé druhy dezinfekce. 

„Věříme, že jsme teď dostatečně připraveni na podzim, kdy 

by měla dorazit druhá vlna, a zároveň doufám, že ji všichni 

zvládneme tak dobře jako tu první,“ uzavírá vedoucí lékárny. 

Zajímavost Naše služby
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Představujeme Představujeme

 Překvapil mě zdejší

skvělý tým, 
říká nový primář 
Zdravotnická zařízení letos poznamenala 
pandemie koronaviru. Jak jste ji prožíval  
Vy osobně a co všechno se kvůli ní změnilo  
ve Vaší práci? 

Jsem velmi rád, že se nenaplnily možné černé scénáře prů-

běhu první vlny epidemie Covid–19 v ČR. Stejně jako i ostat-

ní zdravotnická zařízení jsme i my byli připraveni se postarat 

o pacienty s Covid–19, i když díky příznivé epidemiologické 

situaci hlavní tíži péče o tyto infekční nemocné naše zařízení 

neneslo. Situace si vyžádala komplexní provozní úpravy a re-

organizaci práce jak na Centrálním příjmu, tak na lůžkových 

odděleních, ve smyslu oddělení „čistého" a „nfekčního" pro-

vozu, zřízení izolací, zajištění adekvátního personálního ob-

sazení infekčních pracovišť s ohledem na zajištění ochrany 

zdraví jak personálu, tak „neinfekčních" pacientů hospitali-

zovaných v naší nemocnici. Opatření byla celá řada, a i přes 

postupný přechod na  standardní provoz jsme připraveni 

v případě potřeby celý systém znovu aktivovat.

Vraťme se ale k Vašim začátkům. Nastoupil jste 

hned po ukončení studií na Interní oddělení?

Ano, již od počátku své kariéry jsem pracoval na  Interním 

oddělení. Celou svou lékařskou praxi se věnuji široké pro-

blematice vnitřního lékařství, nejbližší mi však vždy byla kar-

diologie. A nezměnil jsem ani město. V Plzni jsem vystudoval 

a od promoce tady pracuji.

Jste rodilý Plzeňák?

Pocházím ze severního Plzeňska z obce 

Ledce a v Plzni úplně nebydlím. Žiji s ro-

dinou v  Záluží, zhruba pět kilometrů 

od Plzně. Mám raději klid, ale k Plzni mám 

hezký vztah.

V nové funkci jste více než rok. Co 
se za tu dobu na Interním oddělení 

změnilo?

S  mými spolupracovníky jsme zahájili 

proces modernizace oddělení jak z  hle-

diska organizace práce, tak kvality péče 

na  našem oddělení. Jde o  dlouhodobý 

proces, který naráží na řadu technických 

i personálních problémů, nicméně za tuto 

relativně krátkou dobu se nám, dle mého 

názoru, podařilo odvést kus práce. 

Například jsme kompletně změnili zdra-

votnickou dokumentaci na  všech lůžko-

vých stanicích včetně JIP. Modernizujeme 

ambulantní provoz ve smyslu dovybavení 

výpočetní technikou, elektronizace objed-

návkového systému a organizace práce. 

I  přes nelehkou personální situaci rozši-

řujeme náš ambulantní sektor zejména 

v  oblasti všeobecné interní péče nově 

o další dvě všeobecné interní ambulance, 

což je zásadní krok pro zajištění návazné 

péče zejména pro pacienty hospitalizova-

né na  našem lůžkovém oddělení. Došlo 

i  k  některým personálním změnám, jak 

příchodům, tak odchodům některých pra-

covníků, které dle mého názoru přispěly 

ke zlepšení pracovního klimatu na oddě-

lení. Plánujeme nadále rozvíjet naše od-

dělení v  řadě oblastí, zejména v  oblasti 

kardiologie intervenční, což by bez kvalit-

ně fungujícího zázemí Interního oddělení 

nebylo možné.

Intervenční kardiologie začala 
v nemocnici fungovat loni jako 
novinka. Kolik pacientů ji už 

vyhledalo?

Zhruba čtyři stovky a  jejich počet stá-

le stoupá. V  Plzeňském kraji jsou pouze 

dvě centra intervenční kardiologie, z toho 

jedno je u nás. Naše pracoviště aktuálně 

provádí pouze plánované výkony, neza-

jišťuje 24hodinový provoz. Díky našemu 

pracovišti se bezesporu výrazně zlepšila 

dostupnost a  podstatně zkrátily čekací 

doby na plánované zákroky. 

Kolik pacientů je ročně na Interním 

oddělení hospitalizováno?

Naše spádová oblast zahrnuje zhruba 

100 tisíc obyvatel a  patří mezi největší. 

Ročně je u  nás hospitalizováno zhruba 

čtyři a půl tisíce pacientů, v běžném pra-

covním dnu přijímáme k hospitalizaci cca 

14–15 pacientů. 

Jakou péči Interní oddělení 

poskytuje?

Naše oddělení je schopno poskytnout péči 

v  rámci téměř všech podoborů vnitřního 

lékařství, kromě pneumologie. Ambulantní 

provoz zahrnuje kromě již zmíněné kardio-

logie a  všeobecných interních ambulancí 

také diabetologii, hematologii, revmatolo-

gii, endokrinologii a osteologii. K dispozici 

máme také gastroenterologii s  možností 

endoskopických vyšetřovacích metod 

a  nefrologickou poradnu se zázemím 

Dialyzačního centra. Někteří kolegové se 

věnují i problematice obezitologie a nutrič-

ního poradenství. Velmi úzce spolupra-

cujeme zejména s  Radiodiagnostickým 

oddělením, díky němuž máme k dispozi-

ci široké spektrum zobrazovacích metod 

včetně magnetické rezonance a  radioin-

tervenčních metod léčby. Velmi důležitou 

roli v  péči o  naše pacienty hraje i  trvalá 

přítomnost neurologa. Nelze zapomenout 

i na široké možnosti laboratorní diagnos-

tiky, kterou zajišťuje naše moderní labo-

ratoř. V  případě vysoce specializované 

péče spolupracujeme zejména s Fakultní 

nemocnicí v Plzni.

A co Vás osobně při nástupu 
a po něm překvapilo nebo 

překvapuje?

Nejvíce mě překvapil a dnes již s hrdostí 

mohu říci „můj“ pracovní kolektiv. 

Až na výjimky jsou na našem oddělení ex-

trémně pracovití a obětaví lékaři, šikovné 

a  empatické zdravotní sestry i  další pra-

covníci. Z  mého pohledu je nyní na  od-

dělení výborný kolektiv, který se snaží si 

navzájem pomáhat, což nám výrazně 

usnadňuje zvládání řady problémů, které 

před nás naše povolání v současné neleh-

ké době klade. Za to patří všem mým spo-

lupracovníkům obrovský dík, a ač to může 

znít pateticky, je mi ctí s nimi pracovat. 

Interní oddělení Nemocnice PRIVAMED v  Kotíkovské ulici vede 
od loňského roku nový primář. Je jím MUDr. Antonín Egert, který vy-
studoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni a má devatenác-
tiletou praxi z Fakultní nemocnice Plzeň. „Začínal jsem ještě v bývalé 
Vojenské nemocnici na Borech, která se postupně včlenila do fakultní 
nemocnice,“ vzpomíná nový primář na své úplné pracovní začátky.
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Centrální příjem 
je pro mě druhý 
domov, 
tvrdí Bc. Edita Potěšilová

Jak se v první linii cítíte?
Centrální příjem je vždy v  první linii, 
jsme zároveň kontaktním místem pro 
nahlášení příjezdu záchranné služby. 
S příchodem pandemie Covid–19 pro 
nás vznikla zcela nová situace, kterou 
jsme zvládli moc dobře. Vyčlenili jsme 
pro takové případy speciální ordinaci 
i  zvláštní oddělení, bereme si speciál-
ní ochranné obleky. Je to náročnější 
i  na  organizaci práce, ale v  dobrém 
týmu to zvládáme. Moc za to svým ko-
legyním a kolegům děkuji.

A setkali jste se s pacientem 
s Covidem-19?
U pacientů testovaných v naší nemoc-
nici se toto onemocnění nepotvrdilo.

Kam jste nastoupila po škole?
Hned po  skončení studií na  Střední 
zdravotnické škole v  Plzni v  roce 
1993 do  této nemocnice. Rovnou 
na Centrální příjem, který slouží kromě 
chirurgie celé nemocnici. Za  posled-
ních pět let se hodně změnil, stalo se 
z  něj moderní pracoviště a  pacientů 

nám rychle přibývá. Práce se mi moc 
líbí a neměnila bych. Stačila jsem při ní 
vystudovat specializaci v oboru inten-
zivní péče a vysokou školu. Když člo-
věk chce, tak dokáže všechno.

Co se Vám na ní tak líbí?
Vyhovuje mi práce v menší rodinné ne-
mocnici a ve zdejší příjemné atmosféře. 
I to, že jsem pořád v kontaktu s akutní 
medicínou. Moje práce je různorodá 
a přináší hodně adrenalinu.
Nikdy nevíte, koho přivezou nebo kdo 
se na  Centrální příjem dostaví sám. 
Musíme se umět vypořádat s různými 
typy pacientů s  rozličnými potížemi. 
Někdy čelíme i agresivním pacientům. 
Žádný den není stejný. Navíc je tady 
bezvadná parta lidí, je to tady pro mě 
jako druhý domov.

Takže žádná řevnivost mezi 
kolegyněmi?
Ne, v  našem dvacetičlenném kolekti-
vu převažuje mužský element. Pracují 
tady všeobecné sestry, všeobecní 
ošetřovatelé, říká se jim nesprávně 

„zdravotní bratři“, praktické sestry,  
záchranáři a sanitáři.

Co na Váš „druhý domov“  
říká dcerka a manžel?
Oba za mnou do práce občas zajdou. 
Dcerka je do  mého povolání zbláz-
něná. Říká, že bude jako maminka – 
zdravotní sestřička.
Nevymlouvám jí to a ani nebudu. Je to 
krásná práce, která má veliký smysl. 
Už teď si dokáže představit, co ji čeká. 
Navíc je sester pořád málo, takže bude 
mít i jistotu, že práci vždycky najde.

Absolventky zdravotnických 
škol přitom někdy zamíří zcela 
jinam. Není to škoda?
Určitě je a veliká. Doporučuji tuto pro-
fesi lidem, kteří mají rádi druhé, umějí 
být empatičtí, mají rádi adrenalinové 
situace a moderní technologie. A když 
se jim k tomu přidá fajn kolektiv a přá-
telská atmosféra na  pracovišti jako 
u nás, mají v životě vyhráno.

Ze zákulisí

O Intervenční kardiologii, která 
funguje už druhý rok v  pavilonu 
Jednodenní chirurgie Nemocnice 

PRIVAMED, je velký zájem. 

Až osm zákroků denně
„Pacienty s  kardiologickými diagnózami 
(které patří v ČR mezi nejfrekventovaněj-
ší skupinu zdravotních problémů) jsme 
i  v době pandemie Covidu–19 ošetřovali 
nadále a snažili jsme se zajistit i péči pro 
skupinu pacientů s  akutními problémy 
tak, aby nebyla limitována, s  ohledem 
na  nutná režimová opatření přijímaná 
zdravotnickými zařízeními v  regionu,“  
říká MUDr.  Ondřej Aschermann, který 
působí jako kardiolog také v  Nemocnici 
Na Homolce. Provoz Intervenční kardiolo-
gie v Nemocnici PRIVAMED zabezpečuje 
spolu s MUDr. Pavlem Bočkem. „Aktuálně 
ordinujeme dva dny v  týdnu. Na  každý 
den je naplánováno šest až osm klientů, 
což je adekvátní aktuálním dispozicím zá-
zemí a počtu lůžek na Interním oddělení,“ 
vysvětluje lékař s  tím, že na  řadu se ne-
mocní dostanou do zhruba 14 dní.

Výborná spolupráce 
s internou
„Fungujeme v takovém režimu, jaký jsme 
si na začátku představovali. Kardiologové 
i internisté z Plzeňského kraje k nám pa-
cienty posílají a předpokládáme, že jsou 
s námi spokojení,“ uvádí kardiolog, který 

si pochvaluje spolupráci s  Interním od-
dělením Nemocnice PRIVAMED. Právě 
ono poskytuje intervenčním kardiologům 
a  jejich pacientům potřebné zázemí. 
„Postarají se o  předoperační vyšetření, 
kompletně je připraví na výkon. Po něm 
další péče probíhá zase na  interně. 
Spolupráce je perfektní, všechno zvládají 
bez problémů, a  to i  komplikované pa-
cienty s  přidruženými chorobami nebo 
po  komplexním intervenčním výkonu 
u nás na sále,“ zdůrazňuje MUDr. Ondřej 
Aschermann.

Vylepšení katetrizačního 
sálu
V brzké době by se intervenční kardiolo-
gové měli dočkat vylepšení katetrizační-
ho sálu tak, aby byli lékaři a sestry lépe 
ochráněni před radiačním zářením. „Naší 
dlouhodobou vizí je vybudování zcela no-
vého katetrizačního sálu,“ uvádí lékař.

Moderní diagnostické 
a léčebné metody
Kardiologové v  Nemocnici PRIVAMED 
používají pro vyšetření a  ošetření paci-
entů řadu nejmodernějších metod. Pro 
detailní vyšetření věnčitých tepen je zá-
klad koronarografické vyšetření, tedy 
zobrazení věnčitých tepen pomocí jejich 
naplnění kontrastní látkou a zaznamená-
ní rentgenem, které se provádí v místním 
znecitlivění při vědomí pacienta. Lékaři 

tak pod rentgenem 
přesně vidí, kde je 
problém, a  doká-
ží jej opravit. Mezi 
další využívané dia-
gnostické metody 
patří ventrikulogra-
fie, která zobrazuje 
tvar i  funkci srdeč-
ních komor a chlop-
ní, aortografie, jež 
umožňuje zobrazení aorty. Pravostranná 
srdeční katetrizace zase umožňuje mě-
ření tlaků a  průtoků krve v  srdečních 
oddílech včetně odběrů krevních vzorků 
z nich, což umožňuje přesnější diagnos-
tiku některých srdečních onemocně-
ní. „K  přesnějšímu určení významnosti 
postižení, kdy není nález z  angiografie 
zcela jasný, využíváme metodu ověře-
ní funkční významnosti nálezu – frakční 
průtokovovou rezervu," vysvětluje lékař. 
Na  diagnostické metody navazují lé-
čebné postupy, například věnčité tepny 
se léčí roztažením pomocí takzvaných 
balonkových katetrů a  ošetřením im-
plantací výztuže – stentem. Ke kontrole 
a optimalizaci výsledků zákroků se pou-
žívá optická koherentní tomografie, která 
zobrazuje nejen strukturu cévní stěny, ale 
především ukazuje, jak nejlépe do posti-
žené tepny implantovat stent.

Už sedmadvacet let působí v  Nemocnici PRIVAMED Bc.  Edita Potěšilová. Je staniční sestrou 
na Centrálním příjmu, tedy sestrou v první linii při pandemii koronaviru. Zažila v nemocnici i její pře-
chod do soukromých rukou. „Tehdejší a současné poměry se nedají vůbec srovnávat. Nemocnice se 
změnila ve všech směrech k lepšímu a její vedení do ní neustále investuje, to je vidět na každém kroku. 
Také Centrální příjem prošel nedávno rekonstrukcí a vzniklo tím pro nás zase mnohem příjemnější 
pracovní prostředí,“ říká staniční sestra, která je navíc předsedkyní komise kvality nemocnice.

Intervenční kardiologii 
přibylo pacientů 
i v době koronaviru
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Centrum 
jednodenní chirurgie  
a ortopedie slaví 10. výročí

Za  10 let působení si CJCHO vydo-
bylo uznávané postavení v  rámci chi-
rurgických a  ortopedických pracovišť 
nejenom v  Plzni a  v  nejbližším okolí, 
ale v celém Plzeňském kraji a ostatních 
sousedních krajích. Řada nemocných 
byla až z  Moravy. Naše pracoviště 
vyhledala i  řada známých osobností 
z oblasti sportu, kultury, politiky. 

CJCHO je jedním z  prvních pracovišť 
zabývajících se operacemi v  rámci 
jednodenní péče. Jsou jednoznačně 
dána kritéria předoperačních vyšetře-
ní, vlastních operací a  následné poo-
perační péče. Nemocní jsou vyšetřeni 
v  našich ambulancích, před výkonem 
pak naším anesteziologem. K operaci 
nemocní přicházejí ráno a  týž den vý-
kon proběhne. 99 procent nemocných 
je propuštěno den po operaci, někteří 
ještě týž den. Pouze necelé 1 procento 
nemocných pobývalo na našem oddě-
lení 2–3 dny. 

Našim nemocným nabízíme nadstan-
dardní sužby. Jsou objednáváni na ur-
čitou hodinu k  vyšetření, čekací doby 
bez objednání jsou minimální. Nemocní 
si mohou vybrat nejvhodnější termín 
operačního výkonu, objednací doba je 

do 4 týdnů, individuálně i dříve. O ne-
mocné se stará erudovaný zdravotnic-
ký personál, je ustálen počet lékařů 
– 3 chirurgové, 3 ortopedi, 3 aneste-
ziologové. Nelze opominout nadstan-
dardní prostředí lůžkového oddělení 
a  dokonalou anesteziologickou péči 
včetně důrazu na  důslednou kontrolu 
pooperační bolesti. 

Jaké výkony provádíme? V rámci chi-
rurgie jsou to především laparoskopic-
ké výkony – operace žlučníku, břišních 
kýl, diagnostické operace. Dále pak 
laparoskopické operace brániční kýly 
a  refluxní nemoci jícnu, založení ban-
dáže žaludku pro obezitu. Z klasických 
výkonů jsou to operace břišních kýl, 
operace varixů dolních končetin klasic-
ky i moderní radiofrekvenční metodou 
(VNUS), operace hemoroidů klasicky 
i staplerovou metodou (Longo), opera-
ce řitních trhlin, píštělí apod. Od  roku 
2017 je v provozu mammologická po-
radna. Ortopedi provádějí hlavně ar-
troskopické operace kolena, ramena, 
hlezna. Používají nejmodernější postu-
py a implantáty v operativě ramenního 
kloubu při operacích nejzávažnějších 
diagnóz, jako jsou například přerušení 

šlach tzv. „rotátorové manžety“ a sta-
bilizace ramena. Dále používají aktuální 
a originální postupy při artroskopických 
plastikách kolenního kloubu. Z klasic-
kých výkonů jsou to především ope-
race „tenisového“ či „oštěpařského“ 
lokte, operace karpálního tunelu, vý-
kony v oblasti nohou – vbočené palce, 
operace plochonoží, operace defor-
mit přednoží. Kromě těchto „velkých“ 
operací provádíme drobnější výkony 
v lokální anestezii – odstranění kožních 
a podkožních útvarů apod.

Operace provádíme v  celkové či spi-
nální anestezii, výběr vhodného typu 
s  nemocným vždy konzultuje anes-
teziolog. Důraz je kladen na  kontro-
lu pooperační bolesti. Nemocní jsou 
po  výkonu vybaveni základními léky 
a analgetiky a zůstávají i po propuštění 
v kontaktu s lékaři CJCHO. 

Na  závěr bych chtěl poděkovat všem 
zaměstnancům CJCHO a  vede-
ní Nemocnice PRIVAMED a  popřát 
CJCHO mnoho dalších úspěšných 
operací a hlavně spokojených klientů. 

MUDr. Jindřich Šebor  
primář CJCHO 

Výročí

Nebáli se nemocní kvůli 
obavám z nákazy chodit 
do ordinace?
Prvních 14 dní po  vyhlášení epidemio-
logických opatření chodili jen omezeně, 
opravdu se báli přijít a většinou jen tele-
fonovali. Pandemie se  totiž trefila přímo 
do  začátku pylové sezóny. Ale všechno 
se rychle vrací k normálu.

Kdy mívají alergici potíže?
Nejvíce pacientů má alergii na pyly. Pyly 
stromů trápí alergiky už od  února až 
do dubna, od května do července nastu-
puje sezóna trav a od srpna až po první 
mrazy útočí bylinné pyly. Pokud je někdo 
alergický na tohle všechno, pak má po-
tíže třičtvrtě roku. Lidé mají rýmu, kašel, 
zánět spojivek, svědí je sliznice, někdy 
mají i astmatické potíže.

Lze se takovým alergiím 
nějak vyhnout?
Pylům a roztočům se zcela vyhnout ne-
lze. Pokud má někdo alergii na potraviny 
nebo zvířata, lze to vyřešit jejich eliminací. 
Často však bývají alergie takzvaně zkří-
žené, nejčastěji pyly a některé potraviny.

Jaké máte pro pacienty 
novinky?
Rozšířili jsme spektrum alergenů, u kte-
rých vyšetřujeme specifické IgE protilátky. 
Umožňuje nám to spolupráce s moderní-
mi laboratořemi v Nemocnici PRIVAMED. 
Přibíráme nové pacienty, ale v  ordinaci 
na Slovanech musí počítat s delšími če-
kacími dobami na prvovyšetření, pacienti 
by měli mít doporučení od svého ošetřu-
jícího lékaře. Na Poliklinice v Doubravce 

také přibyla naše další alergologická  
ordinace pro dospělé.

Nová ordinace má krátkou 
objednací dobu
Na Poliklinice v Doubravce v Plzni slou-
ží nová ordinace alergologie od letošní-
ho ledna. „Funguje čtyři dny v týdnu, od 
pondělí do čtvrtka od 7 do 15.30 hodin. 
Je určena pro dospělé pacienty, re-
spektive 15+,“ říká alergoložka MUDr. 
Petra Ferková, která má mimo atestace 
z alergologie také dlouholeté zkušenos-
ti z  interny a pracuje také v  Nemocnici 
PRIVAMED. Nové pacienty do ordinace 
v Doubravce přijímá a vzhledem k době 
existence navíc narušené koronavirovou 
epidemií má zatím krátké objednací lhůty. 
„Klienti ale den ode dne přibývají. V sou-
časnosti přicházejí až čtyři pacienti den-
ně na prvovyšetření,“ konstatuje lékařka, 
která si také pochvaluje spolupráci s  la-
boratořemi v Nemocnici PRIVAMED. „Je 
to naše obrovská výhoda, laboratoře za-
jišťují kvalitní, rychlý a komplexní servis se 
širokým spektrem vyšetření“, zdůrazňuje 
MUDr. Petra Ferková.

Dne 10. května 2020 uplynulo přesně deset let, kdy byla v CJCHO Nemocnice PRIVAMED prove-
dena první operace. Postupně se operativa rozšířila, takže letos koncem května bylo na našem 
pracovišti provedeno téměř 15 000 výkonů v celkové či spinální anestezii a stovky drobných výko-
nů v lokální anestezii. v PRIVAMEDU rozšířila služby 

Alergologie
Někteří lidé si v souvislosti s koronavirovou epidemií připínali na roušky kytičku, 

aby dali najevo, že kašlou a mají rýmu, protože trpí alergiemi, a nikoli covidem. 
Právě toto virové onemocnění může mít podobné projevy. „Alergici měli oprav-

du hlavně v počátcích pandemie společenské problémy,“ říká alergoložka a imunolož-
ka Nemocnice PRIVAMED MUDr. Markéta Haschová. Na Poliklinice Slovany v Plzni 
má ordinaci, kterou rovněž provozuje skupina PRIVAMED.
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Rozhovor

Nevyvstal problém 
s tatínky u porodu?
Nějakou dobu u  porodů nemohli být 

na základě nařízení vlády. Jakmile to bylo 

možné, tatínky jsme k  porodům opět 

pustili. Ale jedeme v jiném režimu, možná 

i snad lepším než kdysi. Porodní asistent-

ky tatínkům volají, když maminka začíná 

rodit, takže jsou jen u akutní fáze porodu 

a pak určitou část poporodní doby (bon-

ding). Zatím to vypadá, že to maminkám 

i tatínkům vyhovuje.

Slyšela jsem, že i Vás 
osobně koronavirus 
postihl. Tedy, že jste 
musel do karantény, 
protože jste byl na jednání 
s panem hejtmanem 
Josefem Bernardem, 
u kterého se následně 
nákaza projevila.
Ano, stalo se, v  karanténě jsem byl asi 

deset dnů, domácí vězení bylo pro mě 

utrpení, nemoc se mi naštěstí vyhnula. 

Ale uvědomil jsem si, jak se v souvislosti 

s  tím mění  vaše okolí. Člověk najednou 

pociťuje tu větší odtažitost, mnozí lidé se 

jej začnou bát, byl to zvláštní pocit…

Nemocniční provoz 
pandemie sice ochromila, 
ale i tak jste dodělali řadu 
investičních akcí a další 
jsou v plánu… 
Ano, snažil jsem se, aby se život úplně 

nezastavil, a  tak jsme rozšířili, i v důsled-

ku probíhající rekonstrukce Klatovské tří-

dy, počet parkovacích míst uvnitř areálu 

a  obnovili část zdravotnického vybavení. 

K  loňskému Ježíšku jsme sobě i  našim 

pacientům nadělili dva nové univerzální 

operační stoly za více než dva miliony ko-

run. Slouží chirurgii, ortopedii, gynekologii 

i urologii. A postupně rekonstruujeme pa-

cientské pokoje. Na interním oddělení byl 

pilotně opraven pokoj číslo šest, nová je 

podlaha, stěny i strop, ale také osvětlení, 

elektrorozvody, rozvod kyslíku a vybavení 

nábytkem. A  budeme pokračovat dále. 

Také jsme dotáhli do zdárného konce vy-

budování sociálních zázemí a opravy se-

sterských šaten, dlužili jsme jim to. Právě 

nyní byla dokončena 1. etapa osazení 

předokenních žaluzií na  jižní straně ne-

mocnice, což by nám a  zejména našim 

pacientům mělo pomoci zvládnout horké 

letní dny. V létě pak připravujeme vymalo-

vání traktu porodních sálů a zmodernizo-

vání zázemí novorozeneckého oddělení. 

V  těchto dnech také akutně pracujeme 

na výměně záložního zdroje elektřiny, ten 

původní je z 80. let minulého století a hlav-

ně jeho elektrická část je již technicky za-

staralá a není stoprocentně spolehlivá.

Takže další vylepšení pro 
vaše pacienty a také pro 
maminky i jejich miminka. 
Je to i proto, že o porody 
ve vaší nemocnici je velký 
zájem?
Museli bychom to udělat tak jako tak. Ale 

velký zájem rodiček nás velice těší a váží-

me si jej. Vždyť loni jsme měli za posled-

ní léta historicky největší počet porodů. 

V  Mulačově nemocnici se  za  rok 2019 

narodilo celkem 937 dětí, je to o 235 dětí 

více než v  roce 2018, kdy se narodilo 

702 dětí. V  roce 2017 to bylo 605 dětí. 

Loňské číslo je nejlepší výsledek za po-

sledních 25 let, podobných čísel porod-

nice dosáhla naposledy v roce 1993, kdy 

se narodilo dokonce 1002 dětí. A  letos 

na  začátku února jsme u  nás přived-

li na  svět už 100. miminko, chlapečka 

Jakuba. Snažíme se pro maminky a  je-

jich ratolesti přicházet s novými službami, 

nově například u  nás působí dětská fy-

zioterapeutka Bc. Eva Vondráková a učí 

maminky, jak správně manipulovat s mi-

minkem, nebo jak podpořit jeho správný 

pohybový vývoj. 

Máte v týmu ještě nějakou 
novou posilu?
Ano máme, po  odchodu paní primářky 

MUDr. Květoslavy Levorové na zaslouže-

ný důchodový odpočinek se od 1. března 

stal novým primářem Radiodiagnostického 

oddělení MUDr.  Zdeněk Chudáček, 

Ph.D., který má více než 35leté bohaté 

zkušenosti v radiodiagnostice a intervenč-

ní radiologii, a  to jak ve  Fakultní nemoc-

nici Plzeň, tak i  v Nemocnici PRIVAMED. 

A protože se nám podařilo získat do týmu 

naší nemocnice takového profesionála 

a  odbornou kapacitu, počítáme do  bu-

doucna s postupnou obměnou a také tře-

ba s rozšířením diagnostických technologií 

a léčebných metod. 

Jaká opatření jste v souvislosti 
s nákazou koronavirem přijali? 
Podobná jako v  dalších nemocnicích v  celé České 

republice. Dodržujeme veškerá nařízení ministerstva 

zdravotnictví. Vytvořili jsme řadu opatření, abychom za-

chytili každého pacienta, který by mohl Covid–19 mít. 

Ať už to bylo měření teploty při vstupu do nemocnice, 

anamnestický dotazník a  podobně. Také jsme podle 

pokynů ministerstva zdravotnictví vyčlenili akutní lůžka, 

včetně plicní ventilace pro eventuální léčbu covido-

vých pacientů, připravili izolovanou ambulanci, sestavili 

kompletní provozní schéma a personální zajištění péče 

o nemocné s koronavirem. Snažíme se i nadále dělat 

maximum prevence, abychom nic nezanedbali a neo-

hrozili naše pacienty ani zaměstnance. 

Mulačova 
nemocnice  
měla loni rekordní 
počet porodů

Onovinkách, ale i  plánech pro 
letošní rok a o  tom, jaký měla 
a  mají na  nemocnici dopad 

opatření kvůli pandemii koronaviru, ho-
voří jednatel a ředitel Mulačovy nemoc-
nice Ing. Jaroslav Zimmermann. 

Zkomplikovala v nemocnici pandemie 
koronaviru situaci?
Ano, významně, jeli jsme ve  výrazně oslabeném režimu, kte-

rý se nyní jen velmi zvolna vrací do  normálních kolejí. Myslím,  

že Covid–19 nás otestoval všechny a v lecčems i ukázal, jací jsme. 

Například uzavřením škol a školek jsme rázem přišli o 25 spolupra-

covnic – lékařek, sester a dalších kolegyň, které zůstaly doma s dět-

mi na OČR. Plzeňský kraj sice zorganizoval a provozoval na Borech 

mateřskou školku, nicméně její využívání bylo i pro zdravotníky dob-

rovolné. A tak ji využilo jen několik málo našich zaměstnankyň, které 

nechtěly nechat své kolegyně a kolegy v nemocnici na holičkách. 

Jiné, které mají doma děti ve věku 10 až 13 let tuto školku ani využít 

nemohly, byla jen pro děti od 3 do 10 let. Tímto bych rád všem těm 

lékařkám a sestrám, které nás ani v dobách covidových při provozu 

nemocnice neopustily, chtěl vyjádřit svoji úctu a velké poděkování. 

Medikům, kteří nám pomáhali při kontrolách a triáži pacientů u vstu-

pu do nemocnice, ale i všem ostatním, kteří pro nás a naše pacienty 

šili roušky, nosili nám nejrůznější věci anebo nám třeba jen drželi 

palce, moc děkujeme! V dubnu nám kvůli koronavirovým opatřením 

a  nastalému strachu mezi pacienty klesl počet operací na  zhruba 

padesát procent, nemohli jsme provádět odkladné plánované ope-

race a vyšetření. Lidé navíc měli i přirozený strach na ně do nemoc-

nic chodit, ale většina z nich už nyní pochopila, že by další odkládání 

potřebné péče pro jejich zdraví mohlo mít fatální důsledky, takže 

situace se pozvolna zlepšuje a lidé se za námi do nemocnice vracejí. 



 Moderní přístup 
k opakovaným časným 
těhotenským ztrátám
Opakované časné těhotenské ztráty jsou pro reprodukční medicínu velkou výzvou současnosti. Jedná 
se zejména o opakované potraty v prvních 12 týdnech těhotenství. Pro lidskou reprodukci není neob-
vyklé, pokud žena zaznamená zánik raného těhotenství. Dostatečnou odbornou péči pak v dané situaci 
představuje vyšetření u ošetřujícího gynekologa a případná evakuace dutiny děložní, zpravidla v režimu 
jednodenní chirurgie. Pro ošetřující gynekology a jejich pacientky funguje tradičně dobrá a rychlá ode-
zva Gynekologicko-porodnického oddělení Mulačovy nemocnice v Plzni. 

Pokud se však těhotenská ztráta opa-
kuje, vzniká nejenom psychicky náročný 
stav (zejména pro dosud bezdětný pár), 
ale i  problém vyžadující komplexní dia-
gnostický a terapeutický přístup. Je tedy 
nanejvýš vhodné, aby se nastalá situace 
vyšetřila pokud možno v maximálně do-
sažitelné šíři, v  co nejkratším čase a  při 
nejmenší možné zátěži pro vyšetřovaný 
partnerský pár. A ošetřující gynekolog se 
může ocitnout za hranicí svých možností 
a pacientka v šedé „zóně nikoho“. Při ne-
možnosti otěhotnět pomáhají centra asis-
tované reprodukce, ale jak zúročit indivi-
duální zkušenost z opakovaných potratů 
a jak z nich diagnosticky těžit k podpoře 
a udržení příštího těhotenství? 

Odborná literatura uvádí, že více než 
60 % všech těhotenství zaniká v průběhu 
prvního trimestru, většina dokonce ještě 
dříve, než je ošetřující gynekolog schopen 
těhotenství prokázat na ultrazvuku. Každý 
přibližně dvacátý pár pak tuto frustraci 
zažívá opakovaně.

Při opakovaných těhotenských ztrátách 
je vedle gynekologických souvislostí dů-

ležité vyšetření hormonálních funkcí ženy 
včetně funkce štítné žlázy, partnerského 
pozadí genetického (včetně spermio-
gramu), v neposlední řadě pozadí repro-
dukčně-imunologického. 

Absolutní prim v  příčinách potratů se-
hrává genetická porucha na  straně sa-
motného embrya. Překážkou rutinního 
vyšetřování potracené tkáně je náročnost 
na spolupráci mezi klinickým pracovištěm 
a genetickou laboratoří a navazující kon-
zultační činnost. 

Dobrou zprávou pro takto postižené páry 
je, že od loňského roku funguje systémo-
vá spolupráce mezi Mulačovou nemocnicí 
a Genetikou Plzeň, s.r.o. Genetické zpra-
cování potracené tkáně spolu s  dalším 
vyšetřením páru (genetika, imunologie, 
endokrinologie) s  navazující konzultací 
získaných výsledků otevírá nové perspek-
tivy v prognóze a léčbě potrácivosti.

MUDr. Jan Cibulka, Ph.D.
Reprodukční imunologie, Genetika Plzeň, s.r.o. 

ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickým 
oddělením Mulačovy nemocnice s.r.o

Naše péče

V rámci diagnostického postupu při opa-

kovaných těhotenských ztrátách doporu-

čujeme a nabízíme následující vyšetření:

– Reprodukčně imunologické vyšetření: 

pohovor s  partnerským párem, u  ženy 

vyšetření antifosfolipidového (autoproti-

látkového) spektra a dalších protilátek se 

známým  dopadem na  plodnost; u  muže 

zhodnocení spermiogramu a protilátkové 

aktivity proti spermiím; konzultace vý-

sledků s doporučením dalšího postupu.

– Prekoncepční genetické vyšetření páru: 

zaměření na genetické odchylky se zná-

mým uplatněním v reprodukci. 

– Vyšetření potracené tkáně na  přítom-

nost chromozomálních a  některých dal-

ších genetických vad se známým vlivem 

na výsledek těhotenství.

– Miniinvazivní vyšetření dutiny děložní 

s odběrem biopsie její sliznice k vyšetření 

lokální imunologické aktivity (NK buňky).
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Za  opravdovou alchymii označu-
je vedoucí lékař porodních sálů 
Mulačovy nemocnice MUDr.  Michal 
Kapoun vyvolání porodu tak, aby 
všechno dopadlo pro maminku 
a miminko bez jakýchkoli problémů. 
A  na  Gynekologicko-porodnickém 
oddělení Mulačovy nemocnice se 
to daří. „Od října 2018 do září 2019 
bylo z  930 porodů 152 indukova-
ných. Z  nich vaginální cestou, tedy 
přirozeným způsobem, u  nás poro-
dilo 78 procent žen. Průměr v České 
republice je 66 až 93 procent, takže 
jsme ve zlatém středu. A moc mě těší, 
že nemáme při našich metodách in-
dukce například ruptury dělohy, a to 
ani při indukci porodu u těhotné s cí-
sařským řezem v anamnéze. Troufnu 
si říci, že indukované porody u  nás 
umíme,“ říká MUDr. Michal Kapoun. 

K indukovanému porodu lékaři přistupují, 
pokud je riziko pokračování těhotenství  

pro matku a plod vyšší než riziko spojené  
se samotným vyvoláním porodu. 

Naše péče

Indukované porody  
také umíme,  
říká MUDr. Michal Kapoun

Důvodů pro indukovaný 
porod je mnoho
Nejčastějším důvodem k  indukované-
mu porodu je přenášení plodu. „Pokud 
žena neporodí  do  termínu porodu, tedy 
do 40. týdne, poté máme dva týdny na to, 
aby tomu tak bylo. U  nás to obvykle dě-
láme desátý den,“ vysvětluje lékař. Mezi 
další lékařské indikace patří odtok plodové 
vody a různé diagnózy, jako jsou například 
jaterní onemocnění, vysoký krevní tlak, 
cukrovka a  další nemoci. Někdy se však 
vyvolává programovaný porod. „Slouží těm 
rodičkám, které tak řeší rodinnou situaci či 
pro pocit bezpečí chtějí rodit v pracovních 
hodinách porodnice. Je možný od 39. týd-
ne. Občas se takový požadavek objeví, 
pokud je všechno v pořádku, nemáme pro-
blém nastávající mamince vyhovět,“ uvádí 
MUDr. Michal Kapoun. 

Lékaři využívají řadu metod
Pro indukované porody se využívá řada me-
tod. Chirurgické, kam patří Hamiltonův hmat, 
lékařský úkon k nastavení organismu těhot-
né spustit porod, dirupce vaku blan, neboli 
puštění plodové vody. Mechanické metody, 
které rozšiřují hrdlo a způsobují zvýšení se-
krece endogenních prostaglandinů, nebo 
farmakologické, tedy podání prostaglandi-
nů. Oxytocin k vyvolání porodu v Mulačově 
nemocnici aplikují jen ve výjimečných přípa-
dech při dlouho odteklé plodové vodě a příz-
nivém nálezu na porodních cestách. „Ke kaž- 
dé klientce je třeba přistupovat individuálně. 
Musíme přesně rozlišit, zda a jak jsou porod-
ní cesty připravené. K tomu slouží takzvané 
cervix skóre, které ukazuje na  hodnotách 
od  0 do  10, jak je děložní hrdlo otevřené. 
Při šesti a  více už je možné porod vyvolat. 
A podle toho i dalších hledisek stanovujeme 
způsob porodu, aby byl pro ženu a její děťát-
ko optimální a  co nejšetrnější,“ vysvětluje 
MUDr. Michal Kapoun. Porodníci v Mulačově 
nemocnici mají například velmi dobré zkuše-
nosti s  foleyovým katetrem, který se zavádí 
do děložního hrdla a šetrně je roztahuje. „Je 
to korunová záležitost, velmi účinná a s niž-
ším procentem komplikací než u  jiných po-
stupů,“ uzavírá lékař.
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 Mulačova nemocnice péči
o novorozence 
stále rozvíjí

Nová vývojová poradna v  Mulačově nemoc-

nici ukazuje maminkám novorozenců, jak 

správně podpořit jejich pohybový vývoj. Další 

poradna pomáhá rodičům řešit problematiku 

neprospívajících miminek a řadu dalších pro-

blémů. Nemocnice se také připojila k iniciati-

vě podporující včasný záchyt kritických vroze-

ných vad u novorozenců.

Vývojová poradna
V rámci dalšího zkvalitňování péče o novorozence od  led-
na 2020 navštěvuje fyzioterapeutka Bc.  Eva Vondráková 
maminky po porodu na pokojích šestinedělí se speciální te-
rapeutickou panenkou. Na ní jim ukazuje, jak manipulovat 
s  miminkem, aby podpořily jeho správný pohybový vývoj. 
„Ve své praxi jsem došla k závěru, že maminky, především 
prvorodičky, potřebují validní informace a praktickou ukáz-
ku manipulace s novorozencem. Internet je zahlcený rada-
mi všeho druhu. Co a  kdy má děťátko dělat, nebo třeba 
jak je dobré nosit dítě v šátku. Ale není to tak jednoznač-
né. Všechno je třeba dělat s mírou a  rozumem. A některé 
informace na  internetu jsou vyloženě zavádějící. Dítě nelze 
zařadit do tabulek, každé je jedinečné a je třeba ke každé-
mu přistupovat individuálně. Proto jsem nabídla paní pri-
mářce Novorozeneckého oddělení Mulačovy nemocnice 
MUDr. Evě Dortové spolupráci, která ji velmi ochotně přijala. 
Nápad se líbil i  panu řediteli, a  tak jsme letos v  lednu za-
čali,“ popisuje Eva Vondráková. S  dětmi dosud pracovala 
ve zdravotnických zařízeních v Praze a v Dětské nemocni-
ci u sv. Jiří v Plzni, absolvovala řadu specializačních kurzů 
včetně cvičení Vojtovou metodou. Ukázku manipulace s no-

vorozencem tzv. handling najdete na dalších stránkách ma-

gazínu. Děti s rizikem poruchy vývoje jsou po propuštění za-

řazeny do vývojové poradny Mulačovy nemocnice, kde jsou 

ve spolupráci s lékařem dále sledovány. „Rodičům stačí uká-

zat, co s děťátkem dělat a proč, a pokrok se dostaví poměr-

ně snadno,“ vysvětluje Eva Vondráková. Rodiče se podle ní 

musí s navrženou terapií ztotožnit, a pak se rychle naučí, jak 

s miminkem zacházet a jak ho stimulovat, aby se špatné po-

hybové stereotypy odstranily. „Snažím se rodičům vysvětlit 

a popsat konkrétní pohybový problém. Pak je nejdůležitější 

„ušít“ terapii dítěte rodičům na míru tak, aby ji doma zvládli,“ 

říká s tím, že správná stimulace psychomotorického vývoje 

dítěte v raném věku je pro zbytek života klíčová, a proto je 

výhodné podat informace ihned v porodnici.

Vyšetření kritických srdečních vad
Mulačova nemocnice se připojila k iniciativě podporující včas-

ný záchyt kritických vrozených vad u novorozenců. Zakoupila 

monitor vybavený nejmodernější technologií a  softwarem. 

„Všechna miminka narozená v Mulačově nemocnici jsou před 

propuštěním do domácí péče vyšetřena. Je to významný bo-

nus,“ říká primářka Novorozeneckého oddělení Mulačovy ne-

mocnice MUDr. Eva Dortová. Metoda je ověřena u statisíců dětí 

ve Švédsku, USA, Anglii, Číně a dalších zemí. Každým rokem 

se zájem o metodu šíří a světová mapa se zaplňuje barvami dle 

zájmu nebo dokonce národních doporučení. „Jedná se  o me-

todu s  vysokou senzitivitou i  specifitou,“ zdůrazňuje primářka. 

Dodává, že včasný záchyt kritické srdeční vady (CCHD) ještě 

před propuštěním vede k ochraně novorozenců, rodičů i perso-

nálu novorozeneckých oddělení. Může zamezit dramatickému 

zhoršení stavu i několik dnů po propuštění z porodnice. Pokud 

vada není odhalena, může se rozvinout srdeční selhání, které 

může pro dítě skončit i  fatálně. Stejně tak je vyšetření vhodné 

při předčasném propuštění z  porodnice. Provádí se běžnou 

pulsní oximetrií podle schémat ve stáří 48 hodin. Měření probíhá 

na pravé horní končetině a  libovolné dolní končetině. Trvá asi 

2–5 minut, je neinvazivní a nebolestivé.

Novorozenecká poradna
Novorozenecká poradna funguje v  Mulačově nemocnici při 

Novorozeneckém oddělení. Pomáhá rodičům řešit problema-

tiku neprospívajících miminek, potíže v  psychomotorickém 

vývoji dítěte, problémy s kojením a další záležitosti. Podrobné 

informace jsou na webu nemocnice. 

Naše služby

HOTEL | WELLNESS | RESTAURACE
u košuteckého jezírka znovu v provozu!

www.panorama-pm.cz V Lomech 11, 323 00 Plzeň | + 420 725 109 600

Přijďte si pochutnat do naší restaurace 
na výborné mezinárodní kuchyni v příjemném prostředí. 
Odpočinout si můžete u drinku, kávy, zákusku na terase 

nebo při relaxaci v našem wellness centru.

SLEVA 20 % pro zaměstnance ze sítě zdrav. zařízení skupiny PRIVAMED do 31. 12. 2020

O porody v Mulačově nemocnici  
je obrovský zájem
Už 200. miminko letošního roku se narodilo 8. dubna 
v  Mulačově nemocnici. Chlapeček dostal jméno Adámek 
a po porodu vážil 3500 gramů. Počty narozených miminek 
svědčí o tom, že maminky mají o porody v Mulačově nemoc-
nici velký zájem a počty porodů stoupají. Loni se v ní narodil 
rekordní počet dětí, celkem 937. Je to o 235 dětí více než 
v roce 2018, kdy se narodilo 702 dětí celkem. V roce 2017 
to bylo 605 dětí. V loňském roce se jednalo o nejlepší výsle-
dek za posledních 25 let, podobných čísel porodnice dosáhla 
naposledy v roce 1993. Za významným nárůstem porodů je 
zcela jistě i nově zrekonstruovaná porodnice, která nyní nabí-
zí mnohem diskrétnější zázemí rodičkám, včetně příjemného 
prostředí menší nemocnice rodinného typu. Rekonstrukce 
proběhla v první polovině roku 2018.

V roce 2019 se narodilo 490 chlapců a 447 dívek
•  Nejčastější jména: Matyáš (26x), Jakub (26x), Tomáš (19x), 

Ema-Emma (25x), Natálie (20x), Anna (17x)
•  Neobvyklá jména: Jeremiáš, Thorben, Káleb, Markus, 

Mikeš, Nael, Tim, Santiágo, Fábio, Jonatán, Edgar, Ernest, 
Rosana, Cyrilla, Gaia, Mia, Cassia, Collete, Maya, Meda, 
Frankie, Anisia, Malvína, Zoey
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 Zvedání dítěte, 
které ještě nedrží hlavičku

Zdraví

Při polohování děťátka na bok využijeme např. 
srolovanou deku či plínku. Začneme v oblasti bříška 
dítěte, protáhneme mezi nožky a pokračujeme za jeho 
zády směrem k hlavičce. Je důležité, aby deka končila 
až vysoko za hlavičkou dítěte, abychom předešli 
zaklánění hlavičky. Polohujeme na obě strany.

Je vhodné ze dvou důvodů. Jedním je bezpečnost 
dítěte a tím druhým je zajištění správné pozice miminka 
v autosedačce, a to hlavně když v ní usne.

Opět použijeme srolovanou deku či plínku. Umístíme 
deku pod nožičky miminka tak, abychom nastavili 
pravý úhel v kyčelních kloubech, srovnáme si postavení 
pánve a zajistíme polohu trupu po obou stranách. Deku 
vedeme za ramínka, aby mělo miminko volné ručky, 
a můžeme tak dále zajistit i hlavičku dítěte.

Připravila: Bc. Eva Vondráková, Mulačova nemocnice 

Miminko zvedneme k sobě do náručí  
(ruka držící hlavičku je u paže druhé ruky).

Jednou rukou uchopíme miminko za ramínko (nikdy 
netaháme za ručičky), natočíme si ho na bok a druhou 
rukou ho podebereme pod zády, až budeme mít hlavu 
miminka ve své dlani. Nebereme nikdy dítě za krček,  
je to bolestivé.

Volnou rukou uděláme „bagr“ – podebereme dítě směrem 
od jeho hlavičky, pod ramínko, až chytneme zadeček 
miminka.

Polohování na bok
Polohování dítěte  
v autosedačce 

Co znamená slovo handling? Všelijaké zacházení s miminkem, jako 
je zvedání, nošení, chování, pokládání, tišení při pláči, přetáčení, 

přebalování, koupání atd. Veškeré naše doteky by měly respektovat 
psychomotorický vývoj miminka a jeho potřeby.

Názorné ukázky handlingu  
na fyzioterapeutické figuríně

1 2
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To nejcennější 

v radiologii 
jsou jednotlivé metodiky 
a jejich nositelé

Unikátní metoda pro léčbu 

varixů  
je velmi šetrná, uvádí  
primář MUDr. Zdeněk Anděl
V čem unikátnost metody spočívá?
Je rychlá, bezpečná, nebolestivá a  nevyžaduje hospitalizaci. 
Dokonce není třeba ani předoperační vyšetření. Její výjimeč-
nost spočívá v  mechanickém porušení vnitřní výstelky žíly 
a současného podávání sklerotizační látky, takové chemické 
pěny, což způsobí slepení žilních stěn, které se po několika 
dnech změní ve vazivový proužek. Výhodou je i skutečnost, že 
nepoškozuje okolní tkáně. Všechno se odehrává pod ultrazvu-
kovou kontrolou.

Bolí to?
Každý člověk vnímá bolest jinak, ale tenhle výkon by měl být 
zcela nebolestivý. Trvá jen dvacet či třicet minut a odpadá při 
něm celková anestezie i aplikace anestetik do okolí odstraňova-
ného žilního kmene. Pacienti se po něm mohou okamžitě vrátit 
ke svým běžným aktivitám. Jen na operovanou končetinu do-
stanou kompresivní punčochu, kterou je třeba nosit dva týdny.

Zmínil jste, že metodu v rámci svého oddělení ještě  
zdokonalujete. Co to znamená?
Chceme ji doplnit ještě podvazem žil v třísle, což se zatím ne-
dělá nikde jinde. 

V kolika zdravotnických zařízeních mohou pacienti  
tento výkon podstoupit?
Pokud vím, v České republice ji praktikují ve třech nebo čtyřech 
zdravotnických zařízeních. Nikde ale nedělají podvaz v třísle.

Proč jej chcete dělat na vašem Chirurgickém oddělení?
Ze studie dělané na  tisících pacientů vyplývá, že pokud žíly 
v tříslech zůstanou, varixy se v končetinách objevují po něko-
lika letech znovu. A pacient musí podstoupit novou operaci. 
A  moje celoživotní zkušenosti jsou stejné. Takže podvaz žil 
v tříslech by měl nemocné problémů s varixy definitivně nebo 
na hodně dlouhou dobu zbavit.

Naše péče

Jaké důvody Vás vedly k tomu, že 
jste funkci přijal?
Na prvém místě mne práce v oboru stá-
le baví. Po  likvidaci Radiodiagnostického 
oddělení Fakultní nemocnice na  Borech 
nynějším vedením FN v  roce 2016 jsem 
zvažoval odchod do Prahy, kde mi nabí-
zeli místo na klinice. Byl to právě vyšší věk, 
který rozhodl, že jsem přijal nabídku pana 
ředitele MUDr. Miroslava Macha nastoupit 
na Radiodiagnostické oddělení Nemocnice 
PRIVAMED jako sekundář. Umožnila mi 
díky štědré nabídce nákupu nákladného 
a kvalitního technického vybavení komplet-
ně udržet metodiku endosonografie. Dále 
mi dovolila pracovat na  angiografickém 
a  intervenčním pracovišti, což byla druhá 
oblast, kterou jsem do  té doby žil a kte-
rou bych jinak ztratil.  Vedení Nemocnice 
PRIVAMED dlouhodobě rozvíjí technické 
vybavení na Radiodiagnostickém oddělení 
a tento osvícený, ne všude obvyklý, přístup 
mne přitahoval.

Ale Vy jste nyní přesto přijal nabídku 
primariátu v Mulačově nemocnici ...
Za  tři a  půl roku v  PRIVAMEDU jsem si 
uvědomil řadu limitů zejména ve  vztahu 

k  intervenční problematice. Zatímco se 
podařilo endosonografii rozvinout, dokon-
ce zřídit samostatný endosonografický 
sálek s  takřka plnou výbavou a udržet si 
zájem klinické veřejnosti o tuto metodiku, 
jsou angiografie a cévní i mimocévní inter-
vence v  PRIVAMEDU limitovány chybějí-
cím chirurgickým a anesteziologickým zá-
zemím. Jednodenní chirurgie a ortopedie 
jsou pracoviště s vysoce specializovanou, 
ale limitovanou klinickou problematikou, 
neposkytují adekvátní zázemí pro náš 
obor. Spolupráce s  interním oddělením 
v PRIVAMEDU je výborná a naši kolego-
vé mají také velkou zásluhu na výsledcích 
endosonografie i angiologie, ale my potře-
bujeme bezprostřední spolupráci s cévním 
a břišním chirurgem nebo urologem. A tím 
myslím i možnost akutního chirurgického 
zákroku v případě komplikací. 

Tedy přesun angiografie a intervence 
do Mulačovy nemocnice?
Přesně tak. V  Mulačově nemocnici za-
nechali její bývalí majitelé v našem oboru 
velký technologický dluh, který naopak 
noví provozovatelé postupně řeší. Jednou 
z  podstatných součástí tohoto procesu 

Chirurgické oddělení Mulačovy nemoc-
nice poskytuje pacientům v  rámci cévní 
chirurgie komplexní péči v  oblasti žilních 
onemocnění. Už začátkem příštího roku 
nabídne zcela unikátní metodu k  odstra-
nění křečových žil, tedy varixů. „Zhruba 
před 10 lety ji vymysleli Američané, dostala 
jméno ClariVein a my ji ještě zdokonaluje-
me,“ uvádí primář Chirurgického oddělení 
MUDr. Zdeněk Anděl.

Přispívají na popisovanou operaci pojišťovny?
Zatím bohužel ne. Pacient si ji musí zaplatit sám. Výkon na jedné 
končetině stojí do 25 tisíc korun, na obou zároveň do 35 tisíc korun. 
Jsme podstatně levnější než konkurence.

Je možné říci, koho problémy s křečovými žílami postihují?
Je to široké spektrum lidí, mladé nevyjímaje. Stejně jako štíhlé, hube-
né nebo sportovce. Hrají v tom roli genetické dispozice, fyzická zátěž 
organismu a mnoho dalších faktorů. A problémy mnohdy dospějí 
až k vážným nemocem tepen a žil, jako jsou velké bércové vředy, 
defekty, gangrény a podobně.

Odkud máte pacienty?
Z  Plzně a  okolí, ale také z  Chebu, Domažlicka, Benešova nebo 
Jihlavy či dalších míst České republiky. Obracejí se na nás s důvě-
rou, že jim pomůžeme. A proto se snažíme zavádět takové ope-
rační výkony, o nichž jsme přesvědčeni, že to dokážou. Například 
larvoterapii u nás používáme už dlouho a s velice dobrými výsledky. 

Co to znamená?
Díky této metodě se nám podařilo a daří zahojit pacienty s cirku-
lárními bércovými vředy, které je trápily až 20 let. Larvy úspěšně 
zlikvidují všechny odumřelé tkáně v defektech a my pak po cévních 
rekonstrukcích a žilních operacích můžeme na rozsáhlejší defekty 
na končetinách přenést tenké kožní štěpy. A děláme řadu dalších 
výkonů pro léčbu kriticky ohrožených končetin, to znamená pro 
stavy, kdy bez pomoci cévní chirurgie už nelze končetinu zachránit. 
Léčebné postupy konzultujeme i s dalšími erudovanými kolegy.

S kým nejčastěji?
Úzce spolupracujeme především s  týmy pod vedením pri-
máře Radiodiagnostického oddělení Mulačovy nemocnice 
MUDr. Zdeňka Chudáčka, Ph.D., a primáře Radiodiagnostického 
oddělení Nemocnice PRIVAMED MUDr. Milana Nováka. 

Rozhovor

R
adiodiagnostické oddělení v  Mulačově nemocnici má od  1. března 
tohoto roku nového primáře. Stal se jím renomovaný odborník 
s dlouholetými zkušenostmi MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.

by měl být, podle mne, přesun většiny 
angiografických vyšetření a  intervenč-
ních výkonů z PRIVAMEDU do Mulačovy 
nemocnice a  pořízení náležitého pří-
strojového vybavení. O  kvalitě zdravotní 
péče rozhodují investice do  dokonalého 
přístrojového vybavení a  hlavně kvalitní 
a spokojený zdravotnický personál.

A ten bude?
To není pouze můj úkol, ale nezříkám 
se odpovědnosti. Rád bych své zku-
šenosti postupně předal mladším, kteří 
si toho budou vážit a  dokážou je rozví-
jet. Jsem proto rád, že spolu se mnou 
přišel do  Mulačovy nemocnice kolega 
MUDr.  Petr Beneš, který se mnou pra-
coval už v  bývalém primariátu. Doufám 
v  naši plodnou spolupráci, dokud mi to 
zdraví dovolí. Svou práci v  rámci speci-
alizovaných metodik si nedovedu vůbec 
představit bez Bc.  Dagmar Kcholové, 
která se ujala funkce vedoucí radiologické 
asistentky. Velmi si vážím všech v našem 
týmu. Zatím využíváme možnosti praco-
vat s příslušnou technikou v PRIVAMEDU 
a věříme, že se časem z většiny přesune-
me do  Mulačovy nemocnice. Zajistit její 
provoz je naší prioritou. Nově jsme v  ní 
rozšířili služby pro klinická pracoviště 
o příslužby lékaře na CT pracovišti.

Máte ve své práci nějaké krédo?
Ano mám, napište ho, prosím, do nadpisu. 
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Kariéra

 Veletrh

Kariéra 
ve zdravotnictví pomáhá studentům
Letošní veletrh se uskuteční 
pravděpodobně v prosinci
„Loňský ročník se konal pod záštitou Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Plzni a jejího děkana a zároveň před-

nosty Onkologické a  radioterapeutické kliniky Fakultní 

nemocnice Plzeň profesora MUDr.  Jindřicha Fínka, 

Ph.D. Letošní ročník je zatím ve stádiu plánování, proto-

že jej zbrzdila pandemie koronaviru. Jednáme o tom, že 

by se mohl konat letos v  prosinci. A  letos i  pod patro-

nací Fakulty zdravotnických studií Západočeské univer-

zity v  Plzni,“ říká organizátor veletrhu Aiman al Masani, 

student a předseda spolku IAESTE ZČU Plzeň. Na vele-

trhu, jehož moderátorem byl lékař MUDr.  Vilém Franěk, 

se představilo bezmála 20 vystavovatelů. Návštěvníci 

na něm získali komplexní informace o svém potenciálním 

zaměstnavateli, o zážitky a zkušenosti se s nimi na před-

náškách i osobních setkáních podělily známé osobnos-

ti české medicíny. Uskutečnila se také řada panelových 

diskusí. Pomáhají studentům, kteří se ještě nerozhodli, co 

chtějí v životě dělat, a potřebují svou kariéru nasměrovat. 

„Velkým a  hojně navštěvovaným zážitkem pro studenty 

byl workshop skupiny PRIVAMED, která byla generálním 

partnerem veletrhu, při němž si mohli vyzkoušet pod od-

borným dohledem laparoskopické šití na trenažeru nebo 

chirurgické šití na kuřecích stehnech, která napodobovala 

reálné prostředí. Zkrátka místo pacientů měli k dispozici 

kuřata,“ uvádí Aiman al Masani, který také v  souvislosti 

s pandemií koronaviru spoluorganizoval i dobrovolnickou 

činnost.

Medici pomáhali  
v Nemocnici PRIVAMED
 „Studenty z lékařské fakulty a fakulty zdravotnických studií, 

kteří se přihlásili jako dobrovolníci, vysíláme na různá pra-

coviště napříč celými západními Čechami. Pomáhají i pří-

mo v první linii při testování,“ říká Aiman al Masani, jeden ze 

čtyř koordinátorů dobrovolníků na Fakultě zdravotnických 

studií Západočeské univerzity v Plzni. Medici tak pomáhali 

například i v dětské skupině v Nemocnici PRIVAMED, jejíž 

vedení ji provizorně vytvořilo v nové nástavbě své nemoc-

nice v  Kotíkovské ulici. Pandemie koronaviru, respektive 

v té souvislosti vládou vyhlášená bezpečnostní a ochranná 

opatření, školy a školky uzavřela. Skupina PRIVAMED do-

časnou dětskou skupinu nahrazující školy a školky vytvořila 

pro své zaměstnance, aby mohli pokračovat ve své práci 

a o  jejich děti bylo dobře postaráno. ,,Za spolupráci stu-

dentů při provozu v tomto projektu moc děkujeme," dopl-

ňuje Eva Milerová, tisková mluvčí Nemocnice PRIVAMED.

mi rodinná atmosféra,“ 
říká mladý lékař

MUDr.  Petr Koutník pracuje už tři roky 
na  Interním oddělení Mulačovy ne-
mocnice. Podílí se nejen na  léčení 

pacientů, ale i  na  vzdělávacích akcích pro své 
kolegy nebo budoucí lékaře.

Kdy jste nastoupil do Mulačovy 
nemocnice?
V  srpnu 2017, ihned po  dokončení poslední státnice 
na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. 

Nelákala Vás takzvaně velká nemocnice?
V práci mi vyhovuje rodinná atmosféra. Velké nemoc-
nice nejsou a  nemůžou být tak osobní jako ty menší. 
Jenom než se v nich mladý lékař zorientuje, trvá delší 
dobu než v  těch menších. Kdo se chce rychle zorien-
tovat, učit se, poznat provoz a dostat se k zodpovědné 
práci, vřele mu nástup k nám doporučuji.

Slyšela jsem, že jste svou práci 
představoval budoucím lékařům 
na veletrzích v Plzni, Praze 
i v Olomouci… Co jim říkáte?
Skupina PRIVAMED se představila studentům na  ve-
letrzích i  formou odborně vedených workshopů, které 
budoucí lékaře i zdravotníky velmi zaujaly. Na některých 
veletrzích jsem proto také asistoval a především vysvět-
loval, jak fungují vzdělávací programy ve zdravotnictví. 
Například, jakým způsobem a za  jak dlouho je možné 

získat kmen a atestaci. Co pro to musí začínající lékař 
udělat. Je kolem toho strašně byrokracie a zorientovat 
se v ní je pro mladé studenty určitě složité. Ale také tam 
rád představuji svou práci na Interním oddělení, kde je 
pro mladé absolventy určitě místo a  rádi je přivítáme 
do našich kolektivů.

Proč jste si vybral zrovna práci 
na Interním oddělení?
Interna má všeobecný záběr a lékař musí mít všeobec-
ný rozhled, aby odhalil příčiny nemoci, naučil se, jak 
ji léčit, a  pomohl pacientovi. Je to hodně těžké. Musí 
mít přehled o všech oborech a stále se vzdělávat. A to 
mě lákalo a stále láká. Baví mě i dělit se o zkušenosti 
s mladšími nebo budoucími kolegy.

Co všechno na oddělení vlastně 
poskytujete? A odkud jsou vaši pacienti?
Poskytujeme akutní i diagnostickou péči v celé šíři inter-
ní medicíny zejména pro spádovou oblast Nepomucko. 
Ale také všem pacientům, kteří jsou sledováni v  na-
šich  odborných ambulancích. Po  domluvě, pokud 
máme volné lůžkové kapacity, i ostatním nemocným. 

„Vyhovuje

Druhý ročník veletrhu Kariéra ve zdravotnictví, jehož ge-
nerálním partnerem je skupina zdravotnických zařízení 
PRIVAMED, přilákal v  loňském roce do areálu kreativní 
plzeňské zóny DEPO2015 téměř 500 studentů. Veletrh 
je určen nejen pro vysokoškoláky či absolventy medicíny 
a  zdravotnických oborů, ale také pro studenty vyšších 
odborných škol se zdravotnickým zaměřením.

Rozhovor
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 Mulačova nemocnice 

pořádá
semináře pro lékaře 

První odborný seminář pořádaný Interním oddělením se 

v  budově Mulačovy nemocnice konal na  podzim roku 

2018. Věnoval se tématu Tekutinová terapie a  infuzní 

léčba v  různých klinických situacích: bezpečně a  efek-

tivně. Lékařům přednášel docent MUDr.  Pavel Těšínský. 

„Přednášku si nenechalo ujít mnoho lékařů z naší nemoc-

nice i  kolegové z Nemocnice PRIVAMED,“ říká organizá-

torka zmíněných seminářů, primářka Interního oddělení 

Mulačovy nemocnice MUDr.  Daniela Čepeláková. Další 

vzdělávací akce pokračovaly po celý rok 2019. Věnovaly 

se mimo jiné tématům nazvaným  Mám ejekční frakci 

30 %, co dál? ARNI a  ti druzí  aneb  Diagnostika a  léčba 

pacienta se srdečním selháním, Perioperační manage-

ment diabetika z  hlediska výživy, Arteriální hypertenze 

Vzdělávání

Letošní sérii odborných seminářů 
překazila pandemie koronaviru. 
Nemocnice musela přijmout 

v souvislosti s vyhlášením nouzového 
stavu v České republice řadu ochran-
ných opatření a  mimo jiné musela 
zrušit i vzdělávací akce.

u  těhotných a kojících nebo Výživa v akutních stavech: 
proč a  jak, a  jak ne. „Z  dalších přednášejících bych 
jmenovala například docenta MUDr. Svatopluka Solaře, 
docentku MUDr.  Jitku Mlíkovou Seidlerovou, docentku 
MUDr. Kateřinu Linhartovou a profesora MUDr. Martina 
Matějoviče,“ uvádí primářka. Dodává, že semináře jsou 
určeny primárně pro lékaře Mulačovy nemocnice, ale 
zváni jsou a  pravidelně se účastní i  kooperující prak-
tičtí lékaři a  ambulantní internisté. Témata jsou obvyk-
le mezioborová, zaměřená na  praktické postupy. „Sérii 
dalších seminářů, které byly naplánované na  jaro letoš-
ního roku, násilně přerušila pandemie koronaviru, ale 
o nových termínech a tématech dalších připravovaných 
seminářů, jakmile to bude opět možné, budeme zase 
informovat i  na  webových stránkách naší nemocnice,“ 
připomíná primářka. „Nezastupitelnou roli v  organiza-
ci má i  realizační tým, jehož součástí je mluvčí skupiny 
PRIVAMED Eva Milerová, hlavní sestra Mulačovy nemoc-
nice Bc. Edita Krňoulová a Hana Čejková ze sekretariátu 
ředitele nemocnice. Zaslouží si velké poděkování,“ uza-
vírá primářka Interního oddělení Mulačovy nemocnice  
MUDr. Daniela Čepeláková.

přetavená v umění

Moving Station, 
ve které se ko-
nají také vzdě-

lávací i kulturní akce pro 
zdravotníky, do Plzně při-
váží špičku české alter-
nativní divadelní scény. 

V  nádherně zrekonstruované budově naproti nádraží 
Plzeň – Jižní Předměstí provozuje kulturní organizace 
JOHAN komorní divadelní scénu zaměřenou na  sou-
časné autorské divadlo, tanec, nový cirkus a meziobo-
rové experimenty v oblasti tzv. performing arts. 

Moving Station je ale také místo pro konání odborných 
lékařských konferencí, seminářů, festivalů, koncertů, 
a  firemních akcí. „Kromě kulturních akcí pro zdravot-

níky zde pravidelně děláme i  vzdělávací akce ve  for-

mě odborných lékařských seminářů pro Nemocnici 

PRIVAMED. Lékaři si prostory velmi chválí pro jejich ne-

tradičnost a snadnou dostupnost. Mimoplzeňští před-

nášející pak kvitují dobrou akustiku a velmi snadné vla-

kové spojení s cílovou zastávkou téměř přímo na hlavní 

scéně,“ potvrzuje Eva Milerová, marketing&PR man-
ager sítě zdravotnických zařízení skupiny PRIVAMED. 
Zrekonstruovaný objekt nabízí velký sál s  kapacitou 
100–250 osob, malý sál s kapacitou 80 osob a stylovou 
kavárnu pro 50 osob.

V  červnu chystá výjimečnou událost: do  Plzně přivá-
ží divadelní spolek JEDL, jehož jádro tvoří režisér Jan 
Nebeský, herečka a  scenáristka Lucie Trmíková a  he-
rec David Prachař. Představí inscenaci Médeia, která 
v roce 2019 získala Cenu Divadelních novin v kategorii 
Alternativní divadlo. Moderní adaptace antické tragédie 
je přemítáním o tom, kdy a za jakých okolností se člo-

věk vylévá z břehů lidskosti. Na červnovém programu 
bude také TANEC PRAHA v Plzni, norský příběh Elling 
ve zpracování Herecké školy Blanky Luňákové či postu-
pové přehlídky amatérské divadelní tvorby.

Moving Station pravidelně poskytuje prostor pro umě-
lecké rezidence a  uvedení tvorby mezinárodně půso-
bících divadelníků, tanečníků a  performerů, například 
Spitfire Company, Terezy Hradilkové, tYhle, Ufftenživot 
nebo plzeňské skupiny nového cirkusu Žongléros 
Ansámbl. Nechybí ani hosté ze zahraničí, v  říjnu sem 
zavítá vynikající norský soubor T.I.T.S. s představením 
Cult of Busy.

Zájemcům o  výše zmíněný divadelní žánr, zvídavým 
divákům, kteří chtějí objevovat nové divadelní formy, 
nabízí Moving Station předplatné ve speciálním formá-
tu. „Právě připravujeme program na podzimní sezónu. 
Abonent si bude moci v období září 2020 – leden 2021 
vybrat představení dle vlastního výběru za  sníženou 
cenu,“ uvedl ředitel a dramaturg Roman Černík. 

Jedním z  pilířů práce centra JOHAN je propojování 
umělecké tvorby se vzděláváním. Snaží se vychovávat 
prostřednictvím umění k umění. Proto je součástí života 
Moving Station také Dramacentrum Johan, které nabízí 
kurzy dramatické tvorby pro všechny věkové kategorie 
a které trénuje vlastní tým divadelní improvizace.

Více informací najdete na www.johancentrum.cz.

života
Zábava

Syntéza
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 Masarykova nemocnice

investovala 
do stavebních úprav 
i přístrojů 
Jaká opatření jste kvůli covidu zavedli? 
Vytvořili jsme tzv. vstupní ambulanci, ta dělala filtr pacientů, 

ale nechodilo jich moc. Asi z obavy z nákazy. Jinak jsme po-

stupovali v souladu s nařízeními vlády a ministerstva zdravot-

nictví. Vyčlenili jsme speciální lůžka pro nemocné Covidem 

a  v  podstatě zastavili operace. Na  začátku jsme kvůli ne-

dostatku ochranných pomůcek sáhli do svých zásob, které 

jsme na první dobu naštěstí měli. Hodně nám pomohli místní 

lidé, například společnost RAVOS nám dala sto tisíc korun, 

finance nám darovala také senátorka našeho obvodu Zdeňka 

Hamouzová, senátor Marek Hilšer nám osobně dovezl 

v době, kdy jí byl naprostý nedostatek, dezinfekci. Pomohla 

firma P-LAB,  Procter & Gamble, Dřevoobchod Lubná, Romy 

Kebab, Policie ČR Rakovník a řada dalších. Poskytli nám dez-

infekci, roušky, štíty, ale i občerstvení. Všem jim moc děkuji. 

Museli jsme si poradit, ale bylo to velmi složité. 

V čem nejvíc?
Chyběly nám relevantní informace. Dělali jsme na  základě 

pokynů vlády a  ministerstva přípravy na  neznámou situaci, 

a od strategických institucí nepřicházely potřebné informace, 

nebo byly chaotické. To personál zbytečně stresovalo a přiná-

šelo obrovskou únavu. 

Vyhnula se nemocnici 
nákaza?
Zcela ne, objevili jsme čtyři pozitivní, dva 

si převzala Všeobecná fakultní nemocnice 

v Praze. Takže jsme vlastně pořád čekali 

na katastrofu, která naštěstí nepřišla. Měli 

jsme výhodu, že jsme tady trochu v lese, 

odříznutí od světa. A ani nákaze se sem 

asi příliš nechtělo, jak trefně popsala naše 

paní náměstkyně. Ale zkušenost to nako-

nec byla dobrá. Víme teď zase lépe, jak 

postupovat v budoucnosti, kdyby podob-

ná situace nastala.

Takže se vracíte k normálu?
Operovat jsme začali hned po  Veli-

konocích a  teď funguje vše naprosto 

normálně. Pacienti přestávají mít strach 

chodit do nemocnice, vědí, že vyšetření 

a potřebné operační zákroky nelze dlou-

ho odkládat. Pokračujeme ve stavebních 

úpravách, nákupu přístrojového vybavení 

a nabíráme nové lékaře, sestry a další po-

třebný personál. 

Nabrali jste za uplynulý rok 
někoho nového?
Ano, od  nového roku naše řady posílila 

nová náměstkyně pro ošetřovatelskou 

péči Mgr.  Markéta Palková, na  ortopedii 

nastoupil špičkový odborník MUDr. Jonáš 

Kudela, který se chce věnovat více ar-

troskopickým výkonům. Přišel za  vel-

mi oblíbeného a  fundovaného primáře 

MUDr. Jana Silbera, který bohužel k lítosti 

nás všech zemřel. Péče a operace na or-

topedii tedy zůstanou minimálně ve  stej-

ném rozsahu. Na interně máme další léka-

ře, novou plicní lékařku MUDr.  Jaroslavu 

Kinkorovou, MUDr.  Hanu Froňkovou. 

Na  chirurgii máme MUDr.  Sergeje 

Beloglazova, a  na  gynekologii nastou-

pil MUDr. Nguyen Duc Nghia, na urologii 

pak MUDr.  Jan Pokorný. Samozřejmě 

přišla řada nových sestřiček a  dalších 

pracovníků. Ale hledáme stále nové po-

sily jak lékařské, tak nelékařské, protože 

lidé přicházejí a  odcházejí a  my musíme 

zachovat péči. Snažíme se nalákat perso-

nál i z  jiných lokalit, výhodou je například 

i fakt, že můžeme nabídnout také byty. 

Loni jste říkal, že v letošním 
roce začne stavba nového 
parkoviště …
Také začala, stavíme další parkoviště pro 

naše pacienty uvnitř areálu. Hotovo by 

mělo být do konce června. Prvních 30 mi-

nut je parkování zdarma, a  pak za  deset 

korun za hodinu. Pacienti projíždí již nyní 

přes turnikety a  zaplatí v  automatu, tak 

jak to už u nás nově funguje na parkovišti, 

které vzniklo uvnitř areálu a  po  dobudo-

vání nového bude sloužit jen zaměstnan-

cům. Nově je dokončená rekonstrukce 

oddělení Dlouhodobé intenzivní ošetřo-

vatelské péče, tedy DIOPu. Navazujeme 

tak na  rekonstrukce NIPu a  JIPu, tedy 

Následné intenzivní péče a  Jednotky in-

tenzivní péče, dokončené v  předchozích 

letech. V  červnu by měl být dokončený 

interní příjem a pokoj na Gynekologicko-

porodnickém oddělení, který navrhla ar-

chitektka Monika Vágnerová, maminka 

Jakuba Vágnera známého z  televizních 

pořadů o  rybaření. Rekonstrukcí v  rámci 

protipožárních opatření procházejí také 

výtahy. Připravujeme prostory, ve kterých 

by mohla vzniknout takzvaná dětská sku-

pina, abychom se postarali o  potomky 

našich zaměstnanců. A také jsme pořídili 

mnoho nových přístrojů. 

Například?
Na  ARO jsme koupili intubační fibroskop, 

neurostimulátor, také jim tam bude pomá-

hat pojízdný rentgen. Je to komfort pro 

zdravotníky, ale hlavně pro těžce nemocné 

pacienty, se kterými se obtížně manipulu-

je. Na  operačních sálech Gynekologicko-

porodnického oddělení jsou nová světla. 

Dostali také kardiotokograf. Interna má 

nové kardiomonitory, které jsou napoje-

ny na wifi síť v nemocnici, takže nemocní 

se mohou po  oddělení volně pohybovat 

a  jsou pod neustálou kontrolou. Nový ul-

trazvukový přístroj je také na kardiologické 

ambulanci. Pamatovali jsme i  na kuchyni, 

tam mají nový konvektomat, a novinek se 

dočkala také úpravna vody pro sterilizaci. 

A  ještě letos chceme pořídit pro operace 

nový anesteziologický přístroj pro uspávání 

pacientů nebo laparoskopickou pumpu.

Několik staveb zahájila v posledním roce Masarykova nemocnice v Rakovníku. 
A za rok 2019 se může pochlubit úspěchy porodnice, která je mezi mamin-
kami velmi vyhledávaná. Uskutečnilo se tam více než tisíc porodů, podobný 

počet nemocnice naposledy zažila v roce 1976, tehdy to bylo přesně 1 073 porodů. 
Nemocnice pořídila několik moderních přístrojů a se ctí se vyrovnala i s pandemií ko-
ronaviru. „Nebylo to vůbec jednoduché, jako obvykle jsme v tom byli v podstatě sami 
a byli jsme nuceni si poradit, ale pomohla nám řada firem a lidí a naši zaměstnanci 
byli skvělí. Se vším se vyrovnali a zátěž situace zvládli. Patří jim naše velké díky,“ zdů-
razňuje ředitel Masarykovy nemocnice MUDr. Tomáš Jedlička.
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 Energii mi dodávají 
hlavně moji kluci, 
směje se Mgr. Markéta Palková
Dojíždění Vám nevadí?

Vůbec! Dojíždění jsem se ale zpočátku trochu bála. Mám 

to ale jen 40 kilometrů, tedy necelou hodinku cesty autem 

a zjistila jsem, že mi to vlastně vyhovuje. Krásně si během 

toho utřídím věci v  hlavě. Ráno si promýšlím, co všechno 

a jak musím v práci udělat, a odpoledne při jízdě zpět si hlavu 

zase vyčistím, protože se připravuji na druhou směnu doma.

Na druhou směnu?

Mám doma dva syny, tři a šest let. A právě moji kluci mi do-

dávají strašně energie.Tu čerpám i z cest do práce. Příroda, 

i když jen z auta, je pro mě balzám na duši. 

Co Vás ke změně práce přimělo?

Asi už jsem byla ve své předchozí práci moc dlouho a po-

třebovala jsem změnu. A navíc mě lákala práce s panem ře-

ditelem Jedličkou, kterého znám už z hořovické nemocnice. 

Dobře se mi s ním spolupracovalo a vážím si ho. Chce po-

sunout Masarykovu nemocnici na úroveň 21. století a já mu 

k tomu, myslím, mohu nabídnout řadu svých zkušeností ze 

zdravotnictví i výuky nelékařských zdravotních pracovníků. 

Co je tedy Vaší prioritou?

Vyřešit koncepčně bezpečnost a kvalitu péče tak, abychom 

získali z Ministerstva zdravotnictví ČR, když ne akreditaci, 

tak certifikaci Bezpečná nemocnice. A  věřím, že k  tomu 

máme našlápnuto, protože z personálu mám velmi dobrý 

pocit. Jsou to lidé na svých místech a cítím jejich podporu. 

Ačkoli jsem tady pár měsíců, cítím se, jako kdybych tu byla 

deset roků. A moc bych jim chtěla poděkovat za to, jak 

zvládli situaci v době pandemie. Stejně jako veřejnosti, kte-

rá nás zásobovala rouškami a 3D štíty. Ty nám tiskli u nás 

ve  skladu studenti místního Gymnázia Zikmunda Wintra 

a materiál financovali jejich rodiče. Ale abych se vrátila k zá-

měrům. Jedním z cílů je propojit myšlení a  spolupráci lidí 

na  jednotlivých pracovištích tak, aby celá nemocnice byla 

jeden tým, který má stejný cíl.

Jaké má taková spolupráce výhody?

Každý člověk z jiného prostředí přinese nové postupy a po-

znatky. Vidí věci, které mnohdy díky profesní slepotě už 

na svém pracovišti neviděl a naopak. Kolektiv tak oboha-

cuje ku prospěchu kolegů a hlavně pacientů. Navíc odpadá 

rivalita a pocit, že někde je víc práce a jinde méně, někde 

jsou větší problémy a jinde zase menší. Rádi mezi námi uví-

táme také absolventy, kteří nejsou takzvaně políbení minu-

lými zkušenostmi, dobře se s nimi spolupracuje a můžeme 

si je i dále vychovat k obrazu svému. 

A hlásí se?

Pracujeme na tom. Teď bychom rádi přijali 15 nových „nelé-

kařů“. Potřebujeme především sestry, ale i porodní asistent-

ky, radiologické laboranty, fyzioterapeuty a další profese. 

Bohatou praxi ve  zdravotnictví a  ve  školství s  ním spojeným má 
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči v  Masarykově nemocnici 
v Rakovníku Mgr. Markéta Palková. Zkušenosti za svou sedmnáctiletou 
praxi sbírala například i  ve  zdravotnických zařízeních ve Švýcarsku. 
Do  rakovnické nemocnice, která patří do  skupiny PRIVAMED, 
nastoupila loni v prosinci. Předtím pracovala v Nemocnici Hořovice 
a věnovala se vzdělávání na Střední zdravotnické škole v Berouně. 
Do Rakovníka dojíždí z Hořovicka každý den.

Představujeme

pochází z Rakovnicka 

Kde jste sbíral zkušenosti?

Po  studiu na  Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Plzni jsem nastoupil v roce 2008 
na Kliniku ortopedie a traumatologie pohy-
bového ústrojí Fakultní nemocnice v Plzni, 
přijímal mě tehdy její přednosta profesor 
MUDr.  Karel Koudela, CSc. A  do  konce 
letošního února jsem tam pracoval, sbíral 
zkušenosti od takových kapacit, jako jsou 
docent MUDr.  Petr Zeman, Ph.D., MBA, 
a MUDr. Petr Nepraš. 

Tamější pracoviště patří mezi TOP klini-
ky v České republice, měl jsem štěstí, že 
jsem tam mohl poznat ortopedii a sportov-
ní traumatologii na evropské úrovni. Navíc 
jsem se mohl podílet i na péči o fotbalisty 
z  FC Viktoria Plzeň, což je neocenitelná 
zkušenost. Doma se vždycky směju, že 
ačkoliv z rodiny hraji fotbal asi nejhůř, stal 
jsem se díky Viktoriánům mistrem ligy. Učil 
jsem i na plzeňské lékařské fakultě.

Zkušeného ortopeda MUDr. Jonáše Kudelu získala Masarykova ne-
mocnice v Rakovníku. Navazuje na práci svého předchůdce, uzná-
vaného odborníka a  primáře Chirurgického oddělení Masarykovy 

nemocnice MUDr.  Jana Silbera, který v  letošním roce bohužel zemřel. 
„I  ve svých 75 letech uplatňoval v diagnostice a  léčbě ty nejmodernější 
techniky. To mě příjemně překvapilo, včetně toho, jak jsou novinkám naklo-
něné sestřičky na oddělení i na sálech. Mrzí mě, že jsem ho nepoznal. Táta 
mi vždycky říkal, jaká je to kapacita. Operoval mu koleno,“ říká sedmatřice-
tiletý specialista na artroskopické operace a sportovní traumatologii. 

Nový ortoped  

Proč jste se tedy rozhodl  
pro změnu?

Už jsem byl malinko vyhořelý, potřeboval 
jsem změnu a  lákalo mě vrátit se domů, 
kde mám kamarády a všechno tu znám. 
Pocházím z  Nového Strašecí, dokon-
ce jsem hrál za  žáky v Rakovníku fotbal. 
Kolega, který tady pracuje, mi Masarykovu 
nemocnici vychválil. S  panem ředitelem 
jsme se vedli v patrnosti, a když potřebo-
val člověka na ortopedii, vyměnili jsme si 
maily a plácli si. A moc si cením zdejšího 
otevřeného přístupu.

Jak Vás tady přijali?

Skvěle. Byl jsem tady první den, a  aniž 
bych se o cokoli staral, dostal jsem kartičku 
na parkování a měl jsem nahlášený oběd, 
byla rajská. Manželka říká, že mě nepozná-
vá, že se zase směju a  těším se do prá-
ce. Máme malou dcerku a díky tomu, že 
teď nesloužím, mám na ni víc času. Stejně 

Představujeme

jako na moje milované dva veterány, které  
dávám po chvilkách dohromady. 

To je jediné hobby?

Rád běhám a  lyžuji. Taky hudba. Kdysi 
jsem hrál i zpíval v kapele. To bylo při stu-
diích, dneska si poslechnu klasiku, jako 
jsou Beatles, Red Hot Chilli Peppers nebo 
Led Zeppelin. Ale auta jsou moje vášeň. 
Jezdíme s manželkou i veteránské závody. 
A úplně si užívám dojíždění do práce, jsem 
strašně rád v  autě. Našel jsem si cestu 
okreskami, kochám se jízdou a u toho po-
slouchám hudbu.

Odkud dojíždíte?

Z  Plzně, tam bydlíme a  jeden den v  týd-
nu tam ordinuji na  ortopedii na  poliklini-
ce na  Borech. Když potřebuji kvůli práci 
v nemocnici přespat, jsem u našich nebo 
na chatě. Ale dojíždění mě baví, je to jen 
hodinka cesty. 
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Vybavení

Zvýšení 
komfortu 

pro pacienty 
i personál

Mulačova nemocnice

Výměny starých přístrojů za nové, pořízení nových technologií, úpravy zeleně v areálech 
nemocnic a řada dalších, to jsou investice minulých měsíců, které slouží ke zvýšení 
komfortu a rozšíření péče pro pacienty a personál v našich nemocnicích.

Pilotní rekonstrukce pokoje  
na Interním oddělení

Univerzální operační stoly na Centrálních operačních sálech

Vybudování soc. zázemí  
na sesterských šatnách

Instalace předokenních žaluzií na jižní 
straně budovy nemocnice

Zvýšení počtu parkovacích  míst uvnitř  
areálu nemocnice

Masarykova nemocnice Rakovník

Ultrazvuk pro kardiolog. ambulanci

Nová světla na operačních sálech   
Gyn-por. oddělení

Úprava zeleně v rámci areálu 
nemocnice

Pojízdný rentgen 
nejen pro ARO

Nový parkovací systém, rozšíření počtu parkovacích míst 
uvnitř areálu a stavba nového parkoviště pro pacienty

Dvoulůžkový pokoj na Gyn-porod.  
oddělení 

PRIVAMED

Zateplení severní strany budovy nemocnice

Bezbariérové chodníky s nájezdy 
pro vozíčkáře

Děkujeme všem, kteří nám v době 
pandemie Covid–19 pomáhali…
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Mulačova 
nemocnice s. r. o.

Nemocnice 
PRIVAMED a. s.

Masarykova 
nemocnice 
Rakovník s. r. o.

Dvořákova 17, 301 00 Plzeň
tel.:  +420 377 677 111  

recepce nemocnice
 +420 377 677 200  
 sekretariát ředitele nemocnice
fax:  +420 377 375 055
e-mail: sekretariat@mulacovanemocnice.cz
www.mulacovanemocnice.cz
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201  Vojenská zdravotní pojišťovna  

České republiky
205  Česká průmyslová zdravotní 

pojišťovna
207  Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven 
a stavebnictví

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211  Zdravotní pojišťovna Ministerstva 

vnitra České republiky
213 Revírní bratrská pojišťovna

Kotíkovská 17, 19,  
323 00 Plzeň
tel.: +420 377 182 111
fax: +420 377 182 234
e-mail: informace@privamed.cz
www.privamed.cz

Ústavní lékárna – přízemí budovy CNP
tel.: +420 377 182 379 (389)
otevírací doba: PO–PÁ 7:30–16:30 hod.

Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201  Vojenská zdravotní pojišťovna  

České republiky
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207  Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven 
a stavebnictví

211  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 
České republiky

Dukelských hrdinů 200
269 29 Rakovník
tel.: +420 313 525 111
fax: +420 313 513 434
e-mail: nemocnice@nemorako.cz
www.nemorako.cz
Ústavní lékárna
tel.: +420 313 525 323
otevírací doba: PO–PÁ 7:30–16:30 hod.
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201  Vojenská zdravotní pojišťovna  

České republiky
205  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207  Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven 
a stavebnictví

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 

České republiky
213 Revírní bratrská pojišťovna

Poliklinika Louny
Clinic Louny, a.s.

Pod nemocnicí 2503, 440 01 Louny
kontakt: Bc. Oldřich Jan
e-mail: info@poliklinikalouny.cz
tel.: +420 721 408 332

Poliklinika Plzeň - 
Doubravka
Poliklinika Plzeň Doubravka, s.r.o.
Masarykova 62, 312 00 Plzeň
kontakt: Ing. Tereza Mičková
e-mail: poliklinika@poliklinikadoubravka.cz
tel.: +420 777 745 767

Poliklinika Brno - 
Starý Lískovec
Poliklinika Starý Lískovec, spol. s r.o.
U Pošty 14, 625 00 Brno
kontakt: Soňa Veselovská
e-mail: pslbrno@pslbrno.cz
tel.: +420 607 790 810

DOMOVINKA ADP s.r.o.    
Masarykova 62, 312 00 Plzeň 
kontakt: Mgr. Kateřina Kozáková, e-mail: info@domacipeceplzen.cz
tel.: +420 774 851 860, 373 724 267,  373 724 215
www.domacipeceplzen.cz

UNITERAP s.r.o.   
Masarykova 62, 312 00 Plzeň
e-mail: uniterap@volny.cz
tel.: +420 373 724 205
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