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Vážení čtenáři, 
do rukou se vám dostává druhé vydání 
magazínu PRIVAMED a mně připadla 
ta milá úloha seznámit vás s jeho ob-
sahem a říci vám pár slov úvodem. 
Náš magazín je zdrojem informací 
pro pa cienty, jejich doprovod i další 
návštěvníky nemocnice, ale také pro 
všechny, kteří mají zájem dozvědět se 
něco z medicínského prostředí. Mož-
ná se ptáte, proč je magazín k vidění 
ve třech různých nemocnicích. Důvod 
je prostý. Společnost PRIVAMED a. s. 
je provozovatelem Městské nemocnice 
Plzeň od roku 1995. Od roku 2007 pak 
naše dceřiná společnost PRIVAMED 
Healthia s. r. o. provozuje Masarykovu 
nemocnici v Rakovníku a od letošního 
roku pod křídla PRIVAMED spadá i Mu-
lačova nemocnice v Plzni. První dvě 
zmiňované nemocnice prošly během 
let řadou rekonstrukcí a modernizací, 
dnes jsou z nich nadstandardně vy-
bavená zdravotnická pracoviště se za-
měřením na moderní léčebné metody 
a postupy. Například v naší rakovnické 
nemocnici jsme loni otevřeli zbrusu 
nové, moderní rehabilitační oddělení 
a také nové dialyzační centrum s nefro-
logickou ambulancí sídlící v Plzni. 
Ačkoli nemocnice spadající pod 
 PRIVAMED vystupují jako „privátní“ 
a pro některé pacienty je to lehce 
matoucí, všechna tři zdravotnická za-
řízení mají uzavřeny smlouvy se všemi 
zdravotními pojišťovnami v České re-
publice, a tak je zde prakticky veškerá 
lékařská péče poskytována zdarma, 
respektive hrazena z veřejného zdra-
votního pojištění. Pacienti u nás platí 
pouze regulační zdravotnické poplat-
ky dané zákonem. O výhodách, služ-
bách, vybavení a personálu našich 
nemocnic se více dočtete na dalších 
stránkách magazínu. 
Přeji vám, aby se vám v prostorách 
našich nemocnic líbilo, a pokud jste 
k nám přišli jako pacienti, abyste od-
cházeli s poskytnutou péčí maximálně 
spokojeni.

Ing. Jaromír Bureš
ředitel Masarykovy nemocnice 
v Rakovníku, jednatel  
PRIVAMED Healthia s. r. o.

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás i já pozdravil 
na stránkách magazínu za Mulačovu 
nemocnici v Plzni, která od ledna le-
tošního roku patří do skupiny společ-
nosti PRIVAMED. Koupi Mulačovy ne-
mocnice společností PRIVAMED a. s. 
předcházelo téměř dvouleté jednání 
s bývalými vlastníky. Výsledkem pak 
byla dohoda o společných předsta-
vách dalšího směřování nemocnice. 
PRIVAMED a. s., jako nový vlastník, 
má v plánu udržet nemocnici ve stej-
ném oborovém rozsahu, jaký má dnes, 
a tyto obory do budoucna rozvíjet spo-
lečně s Městskou nemocnicí. 
Ve spolupráci obou nemocnic vidíme 
velký potenciál, je zde prostor pro roz-
šiřování portfolia služeb a zvyšování 
jejich úrovně. Privamed akvizicí získal 
nové obory, kterými dosud v Plzni ne-
disponoval, a to především gyneko-
logicko-porodnické a novorozenecké 
oddělení a také velkou chirurgickou 
a ortopedickou operativu. Obě zdra-
votnická zařízení nyní budou mít nejen 
společné vedení, ale také provozní 
obsluhu a zásobování, primáři jednot-
livých oddělení již spolu jednají a do-
mlouvají se na další vzájemné spolu-
práci. Kooperace obou nemocnic by 
měla být jednoznačnou výhodou pro 
pacienty. 
Naší snahou bude rovněž vrátit Mu-
lačově nemocnici její někdejší věhlas 
a silnou pozici na zdravotnickém trhu, 
kterou mívala. K tomu nepochybně 
napomáhá i její dobrá poloha přímo 
ve městě a snadná dopravní dostup-
nost. Je to zavedená nemocnice s bo-
hatou vlastní historií a kvalitním perso-
nálem, na tom nehodláme nic měnit. 
Mulačova nemocnice v následujících 
měsících a letech nepochybně projde 
řadou rekonstrukcí a modernizací. Plá-
nujeme investice nejen do jejího vněj-
šího vzhledu, ale především do přístro-
jového a dalšího vybavení tak, aby se 
zlepšil komfort pacientů i personálu. 
Naším cílem je, aby se u nás pacienti 
cítili dobře. 

Ing. Jaroslav 
Zimmermann
ředitel Mulačovy nemocnice
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Moderní zdravotnická péče  
pod rouškou historie
Ve dvacátých letech byly postupně postaveny pavilony chirurgie, interní, in-
fekční, desinfekční a pitevní komora. Prvního pacienta pak „Masarykova vše-
obecná veřejná okresní nemocnice v Rakovníku“ přijala roku 1928. Prezident 
Masaryk ji osobně navštívil 20. ledna 1929. Jako vzpomínka na jeho návštěvu 
dodnes slouží jeho originální podpis v nemocniční kronice. V areálu nemoc-
nice rovněž stojí Masarykova busta, která všem pacientům a návštěvníkům 
připomíná historii nemocnice.

PŘEDSTAVUJEME

Masarykova nemocnice 
v Rakovníku

Masarykova nemocnice v Rakovníku byla jako původní okresní nemocnice založena roku 1879. Vznikla 
z budovy bývalé Maxovy huti na litinu. I když během první světové války, kdy byl lazaret pro vojáky zřízen 
v budově Na Střelnici, poklesl její průměrný počet hospitalizovaných ze 410 na 269 ročně, po skončení války 
bylo jasné, že stávající okresní nemocnice nemůže zvýšeným potřebám obyvatelstva stačit. A tak se roku 1920 
na počest 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka Okresní správní komise v Rakovníku usnesla, že bude na jejím 
místě postavena nová budova, v níž vznikne moderní a náležitě vybavený nemocniční ústav. Stalo se tak.

Masarykova busta a jeho originální podpis 
v pamětní knize jsou chloubou Masarykovy 
nemocnice v Rakovníku.
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Rozkvět nemocnice pod 
taktovkou PRIVAMEDU
V 80. a 90. letech byly v rakovnické nemocnici otevřeny 
operační sály, v sousedství nemocnice zřízen heliport le-
tecké záchranné služby, došlo k přístavbě nového pavilo-
nu interny, byla modernizována kuchyně a rekonstruována 
kotelna včetně celého topného systému. Roku 1995 bylo 
otevřeno mikrobiologické oddělení a došlo k úpravám ex-
teriéru i interiéru nemocnice. Jednotlivá oddělení dostala 
postupně moderní zařízení a přístrojové vybavení. Na pře-
lomu milénia byl zakoupen CT přístroj, na který byla uspo-
řádána sbírka po celém okrese. Zlom přišel v roce 2003, 
kdy byla nemocnice převedena na nového zřizovatele – 
Krajský úřad Středočeského kraje. Ten ji v rámci reformy 
zdravotnictví vložil do Oblastní nemocnice Příbram a. s. 
Na základě výběrového řízení se v červnu 2007 stala vlast-
níkem a provozovatelem rakovnické nemocnice společnost 
PRIVAMED Healthia s. r. o. Pod její taktovkou dále nemoc-
nice vzkvétá. V březnu loňského roku bylo otevřeno nové, 
moderní rehabilitační oddělení (více na str. 33) a od čer-
vence pak funguje nové dialyzační centrum s nefrologic-
kou ambulancí, které sídlí v prostorách plzeňské nemocni-
ce Privamed (více na str. 10 –13).

Kvalitní vybavení i personál, 
péče dostupná všem
Dnes je Masarykova nemocnice v Rakovníku vybavena 
moderní technikou a zcela plní svoji funkci spádové ne-
mocnice. Každý rok vkládá další a další investice do kva-
litnějšího, modernějšího přístrojového i dalšího vybavení, 
modernizuje jednotlivá oddělení a zvyšuje tak svoji úroveň 
ke spokojenosti pacientů i personálu. V uplynulých letech 
byla kromě zmíněného CT přístroje zakoupena také moni-
torovací technika pro oddělení ARO a JIP, ECHO pro interní 
oddělení, investice směřovaly i do vybavení DIOP, oddělení 
ARO, centrálních operačních sálů, byla nakoupena nová 
elektrická lůžka pro standardní oddělení atd. Její chlou-
bou je především nadstandardně vybavené oddělení ARO 
(v současné době patří k nejlépe vybaveným pracovištím 
v celé ČR), od roku 2008 jednotka DIOP (dlouhodobá in-
tenzivní ošetřovatelská péče) pro pacienty trpící hluboký-
mi poruchami vědomí a také nově akreditovaná laboratoř 
biochemie. Masarykova nemocnice v Rakovníku poskytuje 
služby pacientům všech zdravotních pojišťoven zdarma. 
K dispozici je i vlastní Ústavní lékárna (více na str. 21).

NAŠE SLUŽBY 
 INTERNÍ ODDĚLENÍ 

(INTERNA, JIP, LŮŽKA NÁSLEDNÉ PÉČE, 

KARDIOLOGIE, GASTROENTEROLOGIE, 

NEFROLOGIE, DIABETOLOGIE, 

ENDOKRINOLOGIE, ALERGOLOGIE, 

HEMATOLOGIE)
 CHIRURGIE A ORTOPEDIE 

(CÉVNÍ, DĚTSKÁ, ÚRAZOVÁ CHIRURGIE, 

TRAUMATOLOGIE, UROLOGIE)

 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ  

ODDĚLENÍ 
 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 

 CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY 

 ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ 

ODDĚLENÍ (ARO) 

 RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ (RDG) 

 REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ 
 NEUROLOGIE

 DIALYZAČNÍ CENTRUM

 ODDĚLENÍ KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

 KLINICKÁ ONKOLOGIE
 PATOLOGIE 

 LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH
 DIOP

 ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA 
 DRNR – SANITNÍ DOPRAVA

JSME TU PRO VÁSIng. JAROMÍR BUREŠ,  JEDNATEL SPOLEČNOSTI  PRIVAMED HEALTHIA S. R. O.MUDr. OLDŘICH KRONICH,  VEDOUCÍ LÉKAŘIng. LENKA MALÍKOVÁ,  HLAVNÍ SESTRAWWW.NEMORAKO.CZ
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Profesi lékaře se věnujete od roku 1980. Je něco, co vás 
v oboru ortopedie po 33 letech praxe dokáže překvapit? 
Máte se ještě stále čemu učit?
Život přináší překvapení každý den. Medicína, a tedy i náš obor, se stále vyvíjí 
a nutí vás to po určité době revidovat své znalosti i léčebné metody.

Zažíváte ještě při výkonu své profese zvýšený adrenalin? 
Složitější operace s nestandardními situacemi často vyžadují maximální kon-
centraci. Naštěstí, jak se říká, když je nejhůře, přicházejí ty nejlepší nápady.

ROZHOVOR

Profesor 
Jan Bartoníček: 
„ Každá operace je výjimečná  
a přináší pocit vnitřního uspokojení, 
že vaše práce má smysl.“

Profesor MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., 

patří mezi českou lékařskou špičku 

v ortopedii a traumatologii. V současné 

době je přednostou Oddělení ortopedie 

a traumatologie Ústřední vojenské 

nemocnice v Praze a Kliniky traumatologie 

pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN. 

Potkat jej však můžete i v budově 
Masarykovy nemocnice v Rakovníku, 

kam vážený profesor a špičkový ortoped 

dojíždí operovat. Při té příležitosti jsme 

mu položili pár otázek.

Fo
to
: a
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v 
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ní
čk
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Obor traumatologie, kdy vám 
do nemocnice vozí pacienty po těžkých 
autonehodách, musí být psychicky velmi 
náročný, nejspíš málokdo z nás si to 
dokáže představit. Jak těžké pro vás je 
odpoutat se od osobních emocí?
Osobní je to při jednání s pacienty vždy. S každým pa-
cientem musíte jednat trochu jinak, ale vždy tak, aby 
měl pocit, že jste na jeho straně. Je třeba vysvětlovat 
věci tak, aby je pacient pochopil. Co se týká vlastní-
ho léčebného postupu, především operace, tam jsou 
emoce spíše na škodu.  

Můžete vzpomenout nějakou výjimečnou 
operaci z poslední doby, na jejíž výsledek 
jste „pyšný“?
Každá operace je svým způsobem výjimečná. Pyš-
ný není ten správný termín. Spíše je to pocit vnitřního 
uspokojení, že vaše práce má smysl.

Kdybych za vámi přišla jako studentka 
 prvního ročníku medicíny se zájmem o spe-
cializaci na ortopedii a traumatologii, jakou 
radu byste mi do budoucího života dal?
Naučit se pořádně anatomii a přijít na začátku 4. ročníku.

Často jste vnímán jako „lékař celebrit“, 
pod vašima rukama už podstoupila operaci 
řada známých osobností, naposledy 
se o vás mluvilo v souvislosti s operací 
Michala Davida. Můžete vyvrátit mýtus, 
že známým osobnostem je věnována 
větší lékařská pozornost než běžným 
pacientům?
Možná je jim věnována větší publicita, ale co se týká 
léčby, měly by být léčeny jako každý jiný. Jednak není 
důvod léčit je nějak jinak a hlavně, pokud začnete 
vymýšlet něco nestandardního, je to cesta do pekel, 
respektive k problémům a komplikacím.

Jak se díváte na dnešní vrcholový 
sport, který často doprovázejí zranění, 
a na extrémní přepínání sportovců? 
Z vašeho pohledu nejspíš nebude správné 
to, že si sportovci zkracují dobu regenerace 
a rychle se vracejí do tréninku…
Lidské tělo je po stránce fyzické aktivity stavěno na ur-
čitý optimální výkon. Je to stejná situace jako u kon-
strukce auta. Pokud budete neustále jezdit na maxi-
mální výkon, dlouho vám nevydrží. 

Vy sám jste sportovec a ke sportu zřejmě 
vedete i své děti. Jste na svou rodinu 
opatrnější, například na lyžích? Dostávaly 
vaše děti před nebezpečným sportováním 
nějaká varování? 
Ani ne, v tomto jsem fatalista – co se má stát, to se 
stane. Takže pokud je nutné, tak standardní poučení. 

Nejhorší situace, kterou jsem s dětmi zažil, nebyla 
při sportu, ale byl to úraz při obyčejném přechá-
zení ulice. 

V rozhovorech s médii často narážíte 
na téma podfinancování profese 
lékařů. Lidé jsou ochotni investovat 
peníze například do servisu svého 
auta, ale už méně do „servisu svého 
těla“. Jak toto myšlení v lidech změnit?
Těžko. Ochotně zaplatí u zvěrolékaře za své psí 
miláčky, ale pokud mají investovat do sebe, je 
to problém. Z mého pohledu nejde ani tak o při-
plácení za vlastní léčbu, ale problém je v pre-
venci. Kouření, obezita, úrazy v opilosti apod. 
Přesvědčení většiny pacientů je to, že se jedná 
o jejich nedotknutelná práva, že státu do toho nic 
není. Pokud dojde k úrazu nebo k onemocnění, 
pak se názor mění – státe, starej se, já si platím 
 pojištění…

Jak vznikla vaše spolupráce 
s Masarykovou nemocnicí v Rakovníku? 
Jako rodilý Kladeňák znám rakovnickou nemoc-
nici ještě z dob, kdy jsme s gymnáziem jezdili 
na Rakovnicko na chmelové brigády. Moje spolu-
práce s rakovnickou chirurgií začala v srpnu 2009 
na základě návrhu nynějšího primáře MUDr. Ol-
dřicha Kronicha a trvá dodnes, a to především 
v oblasti traumatologie, ale výjimkou nejsou ani 
pacienti s ortopedickými onemocněními. Co se 
týká operací, pokud je to možné, jezdím do Ra-
kovníka operovat. Pokud se jedná o složitější pří-
pady, ty jsou obvykle operovány u nás na klinice 
v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

Rozhovor spolu děláme na začátku 
nového roku. Jaké výhledy máte 
do roku 2014?
Nic neobvyklého, stačí, když to bude stejně dobrý 
rok jako rok 2013.

Prof. MUDr. JAN BARTONÍČEK, DrSc.OD ROKU 2012 JE PŘEDNOSTOU KLINIKY TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO 
APARÁTU 1. LF UK A ÚVN A ODDĚLENÍ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE ÚVN. ROKU 1992 MU BYL VĚDECKOU RADOU 1. LF UK V PRAZE UDĚLEN TITUL KANDIDÁT VĚD, NÁSLEDNĚ TITUL DOCENTA PRO OBOR ORTOPEDIE. ROKU 1996 MU BYL UDĚLEN DOKTORÁT VĚD A ROKU 2004 BYL PREZIDENTEM REPUBLIKY JMENOVÁN PROFESOREM PRO OBOR ORTOPEDIE.

Rakovnická nemocnice, kterou 
provozuje společnost PRIVAMED 
Healthia s. r. o., se stala v pořadí 
desátou „Bezpečnou nemocnicí“ 
v České republice, která získala 
tento prestižní certifikát. Základní 
podmínkou k jeho udělení je za-
vedení používání bezpečnostních 
prvků do standardů ošetřovatelské 
péče a jejich důsledné dodržo-
vání na všech zdravotnických 
pracovištích.Tím se zvyšuje nejen 
bezpečnost pacientů, ale přede-
vším i bezpečnost zdravotnického 
personálu, který každý den přichá-
zí do styku s kanylami a infuzními 
sety kontaminovanými pacienty. 
„Rozhodli jsme se jít cestou 
prevence. Každý rok se v naší ne-
mocnici spotřebuje více než 4 850 
infuzních setů a intravenózních 
kanyl a jen málokdo si uvědomuje, 
jaké riziko naši zdravotníci při ma-
nipulaci s nimi podstupují. Mnohdy 
stačí sebenepatrnější nepozornost 
a zranění na sebe nenechá dlouho 
čekat,“ uvedl vedoucí lékař ne-
mocnice MUDr. Oldřich Kronich. 
Zdravotníci tak mohou být vysta-
veni riziku nákazy hepatitidou typu 
B a C, virem HIV nebo celou řadou 
dalších závažných infekčních one-
mocnění a z toho plynoucích psy-
chických a sociálních problémů. 
„Bezchybně fungující ochranné 
prvky však toto riziko maximálně 
eliminují a výrazně zvyšují dlou-
hodobě budovanou prestiž naší 
nemocnice,“ doplnil primář. 
Slavnostní okamžik předání certi-
fikátu se odehrál v Tylově divadle 
v rámci VII. Sesterských dnů 
v Rakovníku, které se konaly pod 
heslem „Považuji si svého zdraví“. 
Certifikát od společnosti B. Braun 
Medical převzal jednatel společ-
nosti PRIVAMED Healthia s. r. o. 
Ing. Jaromír Bureš. Pro sestřičky 
z Rakovnicka, ale i z jiných okresů 
byl připraven nejen odborný pro-
gram, ale i společenský večer.

Masarykova nemocnice  
v Rakovníku  
získala titul „Bezpečná  
nemocnice“

Ředitel rakovnické nemocnice a jednatel společnosti 
PRIVAMED Healthia s. r. o. Ing. Jaromír Bureš 
přebírá certifikát bezpečnosti a kvality od Petra 
Misaře, zástupce společnosti B. Braun Medical.
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Pacientům nabízí vedle špičkové zdravotnické péče a nejmodernějších 
technologií také příjemné prostředí. Nemocnice se nachází v malebném pří-
rodním areálu na plzeňském Lochotíně, jehož součástí je rozsáhlý park a les 
s minerálním pramenem a vzácnými stromy, chráněný jako přírodní rezervace. 
Přírodní památka Kopeckého pramen nese název podle purkmistra Martina Ko-
peckého, který stál v čele Plzně ve 30. – 40. letech 19. století. Ačkoli se nenaplnilo 
jeho tehdejší přání vytvořit z Plzně lázeňské město (většina minerálních pramenů 
časem zanikla), u jediného zachovalého pramene v Lochotíně vyrostlo moderní 

zdravotnické zařízení, a tak byl zachován pomyslný ge-
nius loci. Nemocniční budovy zde byly otevřeny v letech 
1983 a 1985. Městská nemocnice do nich přesídlila 
z původního areálu v Sadech 5. května, kde vznikla 
v roce 1952  jako interní nemocnice pro spádovou ob-
last města Plzně.

PŘEDSTAVUJEME

Městská nemocnice Plzeň, PRIVAMED a. s.

Komplexní péče 
na jednom 
místě

Už devatenáctým rokem se o plzeňskou městskou nemocnici stará společnost PRIVAMED a. s. Za tuto 
dobu nemocnice prošla řadou rekonstrukcí a modernizací. Dnes najdete ve třech budovách na plzeňské adrese 
Kotíkovská 17 a 19 moderní nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní zdravotní péči pacientům 
nejen z Plzeňska, ale také z celé republiky, hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. 
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Pro vaši lepší orientaci
Pokud do nemocnice míříte autem, je vám k dispozici 
bezplatné parkoviště, pokud přijíždíte MHD, přímo u ne-
mocnice vystoupíte na autobusové zastávce „Privamed“ 
a k nám už to máte jenom pár kroků… Vlastní nemocnici 
tvoří dva šestipodlažní monobloky propojené chodbou 
a samostatný pavilon, kde sídlí Centrum jednodenní chi-
rurgie a ortopedie a nově také Dialyzační centrum s nefro-
logickou ambulancí, který je rovněž s prostřední budovou 
propojen nadzemní chodbou. V hlavní (horní) budově na-
jdete také nemocniční lékárnu nebo bistro. Místní léčebna 
pro dlouhodobě nemocné (LDN) je největším zařízením 
tohoto druhu v republice, od roku 2009 je doplněna o od-
dělení DIOP – dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče. 

Péče hrazená zdravotními 
pojišťovnami
Nemocnice Privamed je od listopadu 1995 nestátním 
zdravotnickým zařízením. Ačkoli se jedná o privátní ne-
mocnici, má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními po-
jišťovnami, a tak je zde lékařská péče hrazená z veřejného 
zdravotního pojištění. Do spádové oblasti patří především 
obyvatelé velké části Plzně, Stříbrska a okolí Konstanti-
nových Lázní, rádi zde však uvítáme každého, kdo naši 
péči vyhledá. Oproti velkým nemocnicím se zde setkáte 
s více „rodinným“ prostředím. Nespornou výhodou je pro-
vázanost jednotlivých pracovišť a spolupráce lékařů napříč 
odděleními. Vše zkrátka najdete na jednom místě.  

Špičkové vybavení moderními 
technologiemi
V nemocnici Privamed je pacientům poskytována péče 
na nejvyšší úrovni. Lékaři a další zdravotnický personál 
pracují s moderními přístroji určenými k diagnózám a ná-
sledné léčbě daných onemocnění. Za všechny lze jme-
novat moderní počítačový tomograf (CT), magnetickou 
rezonanci, kostní denzitometr, angiograf, plně digitalizo-
vaný rentgenový přístroj, skiaskopický přístroj, mamograf, 
dialyzační či rehabilitační přístroje a další. Opomenout ne-
lze ani nadstandardně vybavené laboratoře. Laboratorní 
komplement zahrnuje laboratoře klinické mikrobiologie 
a klinické biochemie.

NAŠE SLUŽBY
 JEDNODENNÍ CHIRURGIE  

A ORTOPEDIE  
(CHIRURGICKÁ A ORTOPEDICKÁ  

AMBULANCE, ANESTEZIE)
 NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ  

(VČETNĚ LABORATOŘE)
 INTERNÍ ODDĚLENÍ 

(JIP, VŠEOBECNÁ INTERNA, KARDIOLOGIE, 

GASTROENTEROLOGIE, ENDOKRINOLOGIE, 

OSTEOLOGIE, HEMATOLOGIE, DIABETOLOGIE, 
OBEZITOLOGIE, REVMATOLOGIE, 

ALERGOLOGIE, CENTRUM PREVENTIVNÍ 
MEDICÍNY, PRAKTICKÝ LÉKAŘ) 

 ANGIOGRAFIE A INTERVENČNÍ 
RADIOLOGIE

 RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ
 REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
 LÉČEBNA DLOUHODOBĚ  

NEMOCNÝCH A DIOP
 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE

 ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE
 DIALYZAČNÍ CENTRUM

Na podzim byly v areálu nemocnice vysaze-
ny čtyři nové stromy v rámci projektu „Pokla-
dy Lochotína“, který si klade za cíl obnovit staré 
tradice kdysi významného lázeňského parku. 
Plzeňský lékař Bernard Říha (1740–1794), pra-
otec vidiny Lochotína coby lázeňského centra 
města, nechal tehdy u pramene vysadit čtyři 
stromy a na smrtelném loži pronesl větu: „Lo-
chotín chová veliký poklad v sobě. Nechať po-
tomci na blízku nově vysazených stromů hledají 
a onen poklad naleznou.“ Lidé se záhy seběhli 
na místo a hledali zlato a drahé kamení. Trva-
lo ještě pěkných pár let, než moudrý purkmistr 
Martin Kopecký ihned pochopil, že poklad ne-
musí mít hmotnou podobu, ale že se může skrý-
vat v účincích léčivé vody… O výsadbu stromů 
se postaralo sdružení Maják Plzně, zapojila se 
i nejmladší generace dětí z jeslí Vinice.
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NOVINKA

„Městská nemocnice Privamed se potřebovala postarat i o nefrologické 
pacienty, kteří  jsou zde hospitalizováni. Potřeba dialýzy je celorepubli-
kově vysoká, počet pacientů s chorobami  ledvin neustále narůstá,  jen 
v roce 2002 bylo v ČR  léčeno zhruba 4 000 nemocných se selháním 
funkce ledvin, v roce 2012 bylo těchto pacientů evidováno téměř 6 000,“ 
uvedl MUDr. Jan Wirth, vedoucí lékař nového centra. 

Pro koho je dialyzační centrum určeno
Centrum je k dispozici dospělým pacientům s onemocněním ledvin bez 
jakéhokoli dalšího věkového omezení. Nabízí služby ambulance preventivní 
a konzervativní nefrologie a ambulantní hemodialyzační středisko s nej-
modernějšími léčebnými metodami, naprostá většina pacientů je léčena 
vysokoobjemovou hemodiafiltrací. Jedná se o pracoviště napojené na ne-
mocnici, pacienti zde mohou být i hospitalizováni. 

Jaké je jeho vybavení
Kapacita centra je 10 dialyzačních pozic (elektronicky 
polohovatelná křesla a postele). Pracoviště disponuje 
11 dialyzačními monitory Fresenius řady 5008S Cordiax 
(9 přístrojů) a 5008 Cordiax (2 přístroje). Dialyzační monitory 
řady Cordiax jsou na trhu od 1. 1. 2013, jsou vylepšené o nové 
bezpečnostní prvky jako např. VAM (Venous Access Monito-
ring) – automatická detekce dislokace (včetně ev. vypadnutí) 
venózní jehly. AutoSub plus umožňuje maximalizovat substituční 
objemy při online hemodiafiltraci.
K dalším službám nového centra patří donáška léků přímo k pa-
cientovi v průběhu dialyzační procedury z místní lékárny, televize 
nad každým lůžkem, bezdrátový přístup k internetu, k zapůj-
čení jsou zde notebooky a tablety, pacientům je poskytováno 
občerst vení, parkování, případně zajištění dopravy.

Otevřeli jsme nové
dialyzační centrum
s nefrologickou ambulancí

V prostorách Městské nemocnice Plzeň, PRIVAMED a. s., zahájilo v červenci 2013 činnost nové 
dialyzační centrum s nefrologickou ambulancí, které provozuje společnost PRIVAMED Healthia s. r. o. 
Sídlí v přízemí budovy Centra jednodenní chirurgie a ortopedie. Jeho provoz byl slavnostně 
zahájen 10. září 2013, v době, kdy sem pravidelně docházelo na dialýzu již 18 pacientů. 
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ROZHOVOR

Dialyzační centrum Privamed funguje už více 
než půl roku, můžete shrnout jeho dosavadní 
výsledky?
Naše dialyzační centrum bylo otevřeno v červenci 2013 a dnes lze říci, 

že zahájení provozu proběhlo bez větších problémů. Centrum je 
vybaveno nejmodernějšími přístroji firmy Fresenius, která dodala 
veškerou technologii včetně úpravny vody a dialyzačních přístrojů.  

Kolik pacientů k vám dnes dochází? Jaký je 
zhruba jejich věk a jaká je úspěšnost jejich 
léčby?
V současné době máme v chronickém hemodialyzačním progra-
mu 29 pacientů, jejich věkové složení zhruba odpovídá celore-
publikovým statistikám. Průměrný věk našich pacientů je přibližně 

70 let. Účinnost léčby řídíme podle nejnovějších světových dopo-
ručení a každý pacient má individuálně nastavený dialyzační režim tak, 

abychom daná kritéria splňovali. 

Kolik lékařů a sester se stará o pacienty 
na dialýze?
O pacienty se starají nyní dva stálí lékaři, dále počítáme s třetí lékařkou, 
která je momentálně na předatestační praxi na interním oddělení. Dále 
spolupracujeme se třemi zaškolenými externími lékaři, kteří mají stálé 
pracoviště na interním oddělení, případně na LDN, nemocnice Privamed. 
Sesterský personál doplňujeme tak, abychom mohli s rezervou obstarat 
i případné rozšíření dialyzačních směn. Momentálně máme k dispozici 
šest sester a jednu ošetřovatelku.

Co je dialýza
Dialýza je proces, který nahrazuje přirozenou funkci 

ledvin u pacientů, kteří ji dočasně nebo trvale ztratili. 

Správně fungující ledviny odstraňují z krve odpadní 

produkty jako kreatinin, močovinu apod., zbavují tělo 

přebytečné vody a udržují správné hladiny krevních mi-

nerálů. Pokud ledviny fungují nesprávně, jejich vylučovací 

a očistnou funkci lze v určitých případech nahradit právě 

pomocí dialýzy. Tím se v krvi udržuje bezpečná hladina 

chemických látek a řídí se také krevní tlak.

Vedoucí lékař dialyzačního centra

MUDr. Jan Wirth: 
„ Pro nemocné se selháním  
funkce ledvin jsme v podstatě 
druhým domovem.“
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Jak konkrétně dialýza u vás funguje, co se 
s pacientem při ní děje?
Pacient s chronickým selháním funkce ledvin zařazený do chronického 
dialyzačního programu navštěvuje naše středisko 3krát týdně. Minimální 
doba dialyzační procedury je 4 hodiny, ale podle účinnosti léčby, kterou 
jsme schopni monitorovat našimi dialyzačními přístroji i v průběhu léčby, 
se délka léčby individuálně upravuje. Téměř všichni nemocní jsou léčeni 
vysokoobjemovou online hemodiafiltrací, která má dle nejnovějších stu-
dií ze všech dialyzačních metod nejlepší výsledky.
Pacienti jsou do našeho centra přivezeni povětšinou sanitkou, případně 
se někteří dopravují individuálně vlastním autem. Po příchodu se nemocný 
v šatně převleče a po nezbytném zvážení vchází na dialyzační sál na pře-
dem určené dialyzační křeslo či lůžko. Pro pacienty, kteří jsou odkázáni 
na invalidní vozík, máme k dispozici postelovou váhu, která zváží pacienta 
přímo na lůžku. K nastavení správné hmotnosti pacienta v případě potřeby 
využíváme přístroj BCM – body composition monitor, který nám pomáhá 
tzv. suchou váhu přesně určit. Po celou dobu dialýzy péči o pacienta 
zajišťuje dialyzační personál – lékaři, sestry a ošetřovatelka. 
Nemocnému jsou do tzv. arteriovenózní píštěle (což je vlastně uprave-
ná žíla, kterou je vedena tepenná krev) zavedeny dvě dialyzační jehly, 
prostřednictvím kterých se pacient napojí na mimotělní krevní oběh. 
Někteří pacienti, kteří píštěl z nějakého důvodu nemají, mají zavedený 
tzv. dialyzační katetr, který se podobně jako zmíněné jehly připojí k sys-
tému hadiček, které krev odvádějí na dialyzační membránu, kde pro-
bíhá samotný proces očišťování krve. Z dialyzační membrány se krev 
opět cestou katetru či návratové dialyzační jehly vrací zpět do oběhu 
pa cienta. Cirkulaci mimotělního oběhu zajištují krevní pumpy dialyzač-
ního přístroje. Průtok krve mimotělním oběhem by měl být minimálně 
300 ml/min, takže za 4 hodiny dialýzy dialyzačním přístrojem projde 
zhruba 72 litrů krve. 

Po zahájení dialýzy může pacient při proceduře odpočívat, případně 
sledovat televizi, někteří využívají zápůjční tablet či notebook a připo-
jení k internetu. Po celou dobu léčby je dialyzovaný pod dohledem 
sester a lékařů, kteří u nemocných provádějí vizitu. Samozřejmě se 
o jejich bezpečnost stará i celá řada detektorů a čidel, které jsou 
součástí dialyzačního přístroje. V průběhu několikahodinové očišťo-
vací procedury jsou opakovaně monitorovány hodnoty krevního tlaku 
pacienta a krevní puls. 
Každý pacient dostává během pobytu u nás svačinu se studenými 
i teplými nápoji. Po dosažení požadované délky dialýzy je pacient 
od přístroje odpojen, jsou vytaženy dialyzační jehly a po ošetření mís-
ta vpichů se odchází zvážit, tak abychom mohli zkontrolovat, zda bylo 
dosaženo požadovaného úbytku tekutin, což je u nemocných, kteří 
nemají žádnou či mají omezenou diurézu, velmi důležité. Zároveň 
příští dialyzační sezení víme, kolik pacient přibral na váze, což je způ-
sobeno nahromaděním tekutin v těle nemocného. Na příjezd sanity 
pacient vyčkává v čekárně. Pro nemocného se selháním funkce led-
vin, který potřebuje nahradit funkci ledvin dialýzou, jsme v podstatě 
druhým domovem. Proto se snažíme, aby pro pacienta nebyl pobyt 
v našem středisku traumatem, ale byl pro něj co nejvíce příjemný. 

Zmínil jste bezpečnostní prvky – můžete je 
upřesnit?
V dnešní době je dialyzační léčba úplně někde jinde než třeba 
před 30 lety. Přístroje od firmy Fresenius, které máme k dispozici, 
jsou schopny nejen pohlídat bezpečnost terapie, ale zároveň jsou 
schopné monitorovat i účinnost léčby a funkčnost cévního přístu-
pu. U vysokoobjemové hemodiafiltrace dokáží optimálně nastavit 

a maximalizovat substituční objemy. Z bezpečnostních prvků mohu 
zmínit standardní monitoraci tlaků v mimotělním oběhu, kdy překro-
čení alarmových mezí způsobí, že se přístroj ohlásí a zároveň dojde 
k zastavení procedury. To je dnes běžné u všech moderních přístrojů. 
Z bezpečnostních nadstandardů, které naše přístroje mají, je možné 
jmenovat systém monitorující například komplikaci způsobenou vy-
padnutím dialyzační jehly. Velmi sofistikovaný monitorovací systém 
VAM (Venous Access Monitoring) je schopen včas zachytit minimální 
tlakové změny a zabránit krevní ztrátě.

A jak funguje vaše nefrologická ambulance?
Naše nefrologická ambulance je otevřena všem dospělým nemoc-
ným s ledvinným onemocněním. Termín kontroly je nutné objednat 
telefonicky na čísle 377 182 536. Snažíme se, aby byl každý vyšetřen 
pokud možno bez delšího čekání. K vyšetření je obvykle nutná i určitá 
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příprava ze strany pacienta, protože k detailnímu rozboru 
ledvinných funkcí potřebujeme mít k dispozici vzorek moči 
nastřádané za 24 hodin a potřebujeme vědět i její celkový 
objem. Na ambulanci provádíme krevní náběry, případné 
zobrazovací vyšetření ledvin, což je většinou ultrazvu-
kové vyšetření, zajišťuje pro naše pacienty radiologické 
oddělení Městské nemocnice Privamed, které se nachází 
v protější budově.

Právě provázanost s nemocnicí 
a možnost hospitalizace lze považovat 
za velké výhody vašeho centra. Jak 
s nemocnicí spolupracujete?
Komplikace našich nemocných vyžadující hospitalizaci 
řešíme ve spolupráci s odděleními Městské nemocnice 
Privamed, především s interním oddělením, neurologií. Pro 
pacienty vyžadující dlouhodobější ústavní péči je výhodná 
provázanost s léčebnou dlouhodobě nemocných (LDN), 
tito pacienti jsou tím pádem ušetřeni leckdy náročných 
převozů sanitkami, které jsou pro zdravotní pojišťovny 
velmi nákladné. Již jsem zmiňoval radiologické odděle-
ní, pro hemodialyzované je nyní velice výhodná blízkost 
radiointervenčního sálu, angiografie je umístěna o patro 
výše v budově, kde sídlíme i my. 
Pro pacienty je velmi důležité udržet správnou funkčnost 
cévního přístupu k dialýze – arteriovenózní píštěle. Pří-
padné problémy způsobené například cévním zúžením 
způsobeným vazivovými či trombotickými změnami 
nám pomáhá vyřešit pan primář Novák a jeho kolektiv 
balonkovými angioplastikami, případně dalšími výkony. 
Nelze opomenout ani výbornou spolupráci s oddělením 
biochemie a mikrobiologie. Dále také často oceňujeme 
a využíváme přítomnosti chirurgických specialistů a reha-
bilitačního oddělení.

Můžete zmínit, co si vaši pacienti 
na novém dialyzačním centru nejvíce 
pochvalují?
Je pravdou, že určitý komfort a spokojenost nemocných 
může mít vliv i na léčebné výsledky. Naše středisko je 
vybavené televizemi, každý pacient má k lůžku jeden te-
levizní přístroj. Bezdrátové a bezplatné připojení k inter-
netu už začíná být na dialýzách poměrně běžné, někteří 
nemocní jej u nás hodně využívají. Svačiny pro pacienty 
nám chystá zdejší kuchyně, jsou vždy profesionálně při-
praveny z čerstvých potravin na základě doporučení die-
tologických specialistů nemocnice Privamed, které vyu-
žíváme i k poradenství pro naše nemocné. K určitému 
nadstandardu přispívá i možnost vyzvednutí a donášky 
předepsaných léků ze zdejší lékárny. Naše středisko je 
umístěno v nové budově s bezbarierovým přístupem 
a krásným výhledem do okolního parku, kde je spousta 
zeleně – a jak známo, zelená barva uklidňuje a působí 
příznivě na psychiku. Věřím, že pacienti jsou a budou 
u nás i v tak těžké životní situaci spokojeni.

Další informace a kontakty najdete na  
www.privamed.cz/nase-sluzby/dialyzacni-centrum/.

Pan Miroslav Štilip (59), který trpí 
selháním funkce ledvin, je pacientem 
dialyzačního centra Privamed od jeho 
zprovoznění v červenci loňského 
roku a nemůže si jej vynachválit. 
Jak sám říká, díky nadstandardním 
službám, které centrum poskytuje, 
se stává čas strávený dialyzačním 
procesem značně příjemnějším. 
Navíc na podzim využil možnosti 
dialýzy v zahraničí, kterou mi vyjednal 
vedoucí lékař centra, a vycestoval 
za sluníčkem do Turecka.

Kde jste získal doporučení na nové 
dialyzační centrum Privamed?
Doporučení na toto centrum jsem 
získal od svého nefrologa, doktora 
Jana Wirtha, kterému jako pacient 
i jako člověk naprosto důvěřuji.

Bydlíte v Plzni? Jak se do centra 
dopravujete?
Nejsem obyvatelem Plzně, bydlím 
ve Stodě. Do dialyzačního centra mě 
dopravuje sanitní služba.
 
Jak dlouho už sem docházíte, jak 
často a na jakou dobu? 
Jsem pacientem zdejšího centra 
od samého počátku, tedy od jeho 
spuštění. Dojíždím sem jako většina 
pacientů třikrát týdně a moje dialýza 
trvá čtyři hodiny a patnáct minut, 
tato doba je u každého pacienta 
stanovena individuálně. Moje 
diagnóza je selhání funkce ledvin.

Jaké máte pocity z centra, jak se 
k vám třeba chová personál? 
Moje odpověď na tuto otázku je velmi 
jednoduchá: s většinou personálu se 
znám dlouhodobě, a pokud bych měl 
využít jednoho slova, tak jsou prostě 
báječní!
 
Využíváte některých 
nadstandardních služeb, které 
centrum poskytuje? 
Nadstandardních služeb, které mi 
byly nabídnuty od samého počátku, 
plně využívám. Všechny tyto služby 
velmi dopomáhají k příjemnému 
pobytu ve středisku a k vyplnění času 
při vlastním dialyzačním procesu. 
 
Patříte mezi pacienty, kteří využili 
možnosti prázdninové dialýzy 
v zahraničí. Kam jste vycestoval 
a jak vaše dialýza v zahraničí 
probíhala?
Ano, tuto možnost jsem v minulém 
roce testoval. V říjnu loňského roku 
jsem strávil týden dovolené v tureckém 
středisku Alanya s cestovní kanceláří 
EXIMtours, která mi již při dopravě 
zajistila bezplatně veškerou asistenci 
na letišti v Praze i v Turecku. Doprava 
tak proběhla k mojí plné spokojenosti 
stejně jako vlastní pobyt. Detaily léčby 
s tamějšími lékaři domluvil doktor 
Wirth, byl jsem vybaven zprávou 
v angličtině a parametry dialýzy 
byly nastavené již při mém příjezdu. 
Samotnou dialýzu jsem absolvoval 
třikrát v Univerzitní nemocnici v Alanyi 
a proběhla zcela standardním 
způsobem, včetně dopravy z hotelu 
a zpět.
 
Ocenil jste tuto nabízenou 
službu, že můžete bez obav odjet 
na dovolenou s tím, že vám bude 
zajištěna potřebná dialýza?
Tuto službu jsem pochopitelně velmi 
ocenil a snažím se ji propagovat i mezi 
ostatními pacienty. Já sám samozřejmě 
využiji možnosti cestování i v letošním 
roce po dobrých zkušenostech 
z loňského roku a chtěl bych ji 
doporučit i ostatním dialyzovaným 
pacientům. Není se čeho obávat, 
ve všech turistických centrech jsou 
dnes dialyzační centra na standardní 
úrovni, která je garantovaná především 
firmami Fresenius a B. Braun, 
které jsou hlavními dodavateli 
techniky a zdravotního materiálu pro 
dialyzační centra.

Očima 
dialyzovaného 
pacienta

Miroslav Štilip:
„Plně využívám služeb, 
které dopomáhají 
k příjemnému 
pobytu ve středisku.“
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PŘEDSTAVUJEME

Gynekologickoporodnické 
oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení Mulačovy nemocnice 
zajišťuje lůžkovou a ambulantní péči převážně pacientkám z Plzně 
a okolí, otevřené je však všem ženám. K dispozici má 38 lůžek. 
Všechny pokoje na šestinedělí jsou roomingové (tzn. nemocniční 
pobyt matky s novorozencem po porodu v jedné místnosti). 
Lékaři oddělení provádí všechny běžné gynekologické operace, 
velkou měrou miniinvazivním přístupem. Velké gynekologické 
operace probíhají na centrálních operačních sálech, menší výkony 
pak na vlastním zákrokovém sálu. Některé z těchto výkonů (např. 
interrupce) je možné provést ambulantně. Rodičkám je k dispozici 
zrekonstruovaný porodní sál. Další služby oddělení v rozhovoru 
představuje primář MUDr. Zdeněk Knaizl.

Můžete představit oddělení, které vedete?
Naše oddělení je otevřené všem rodičkám i gynekologickým pacientkám 
nejen z Plzeňska, ale odkudkoli, nemáme striktně vymezenou spádovou 

oblast. Zdravotní péči zajišťuje kvalitní a erudovaný personál. 
Za velkou výhodu oproti velkým nemocnicím a porodnicím po-
važuji náš osobnější přístup a téměř rodinné prostředí. Oddě-
lení disponuje dostatečnou kapacitou lůžek i personálu, tudíž 
není nutné se předem registrovat, jak tomu bývá např. u praž-
ských velkých porodnic. Také se rodičkám snažíme plnit všech-
na jejich přání, která jsou z medicinského pohledu možná.

Jaká přání máte na mysli?
Plníme přání alternativních porodů. Rodička si může přinést 
svůj porodní plán, který budeme respektovat. Jsme prakticky 
schopni téměř všem přáním vyjít vstříc. Jediné, čemu nefandím, 
jsou porody v domácím prostředí – myslím si, že jejich zdravotní 
riziko je příliš vysoké. Přítomnost otce u porodu je u nás stan-
dard. Rodička si může vzít k sobě na sál i jinou osobou – svou 
matku, kamarádku, dulu apod.

Kolik dětí se u vás ročně narodí?
V předchozích letech to bývalo okolo 600, loni 400 porodů. Je 
to dáno tím, že celkově porodnost mírně klesá a navíc pacient-

Mulačova 
nemocnice

pod křídly  
společnosti PRIVAMED 

Od 1. ledna 2014 se nemocniční síť Privamed rozrostla o další zařízení. K plzeňské Městské nemocnici 
a Masarykově nemocnici v Rakovníku přibyla Mulačova nemocnice v Plzni. Nově je tak Privamed rozšířen 
například o gynekologii, porodnici a neonatologii, kterými dosud společnost v Plzni nedisponovala, a také 
o chirurgické obory, které dosud provozovala v jednodenním režimu. Provoz Mulačovy nemocnice, dříve 
známé jako „škodovácké“, zůstane zachován bez větších změn, nadále budou pacientům k dispozici všechny 
obory. Zachován zůstane i její název. Díky fungování dvou plzeňských nemocnic pod stejným vedením dojde 
k rozšíření spektra výkonů, které bude Privamed v Plzni pacientům poskytovat, společnost bude mít širší 
zázemí i personální obsazení. Nemocnice je smluvním zařízením všech zdravotních pojišťoven, a tak je zde 
prakticky veškerá péče hrazena ze zdravotního pojištění pacientů. 

PŘEHLED ODDĚLENÍ MULAČOVY NEMOCNICE LŮŽKOVÁ PÉČE: CHIRURGICKÁ, INTERNÍ, GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ, NEONATOLOGICKÁ, AKUTNÍ MULTIOBOROVÁ INTENZIVNÍ PÉČE VČETNĚ ARO OSTATNÍ ODDĚLENÍ: RADIODIAGNOSTICKÉ, KLINICKÁ BIOCHEMIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE  ODBORNÉ AMBULANCE: CHIRURGIE, INTERNA, GYNEKOLOGIE, UROLOGIE, REHABILITACE, DIABETOLOGIE, GASTROENTEROLOGIE, KARDIOLOGIE, REVMATOLOGIE, ORTOPEDIE, CÉVNÍ PORADNA, MAMOLOGIE, KOŽNÍ, OČNÍ, DĚTSKÁ NEFROLOGIE A KARDIOLOGIE

PRIMÁŘ ODDĚLENÍ MUDr. ZDENĚK KNAIZL:„SNAŽÍME SE PŘÁNÍM RODIČEK VYCHÁZET 
VSTŘÍC.“
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ky z Plzně a okolí se rozdělí mezi FN Plzeň, Domažlice, Klatovy, Stod 
a Rokycany, kde jsou rovněž porodnice.

Co nabízíte v rámci gynekologie?
Nabízíme komplexní gynekologickou péči od preventivních prohlídek 
přes kontroly, operativu, ultrazvuky, natáčení ozev srdíčka apod. Provo-
zujeme gynekologickou ambulanci ve 24hodinovém režimu. Není nutné 
se objednávat, pouze pokud chtějí pacientky docházet ke konkrétnímu 
lékaři. Stačí přijít v ranních či dopoledních hodinách. Nemáme žádné 
limity, tudíž přijímáme i nové pacientky. Akutní stavy jsme připraveni 
vyřešit kdykoliv.

Novorozenecké oddělení
Novorozenecké oddělení Mulačovy nemocnice 
s dlouholetou tradicí zajišťuje v návaznosti na porodnické 
oddělení péči o fyziologické novorozence. K dispozici má 
20 lůžek. Neonatolog je přítomen u každého porodu a je 
tak schopen poskytnout novorozenému dítěti potřebnou 
péči a neodkladnou pomoc. Ve dnech následujících 
po porodu je novorozenec, zpravidla hospitalizovaný 
u matky na roomingovém pokoji, pravidelně i několikrát 
denně navštěvován lékařem, jenž kontroluje jeho stav 
a poskytuje matce podporu v péči o dítě. Primář oddělení 
MUDr. Jiří Liška, CSc., v rozhovoru prozradil více.

Můžete představit oddělení, které vedete?
Výhodou našeho novorozeneckého oddělení je jeho dispozice, vše je 
v jednom patře. Máme zákrokový sál, porodní sál i roomingové pokoje 
s 20 lůžky. O matky s dětmi se stará erudovaný personál. Důležité je 
zmínit, že se u nás na šestinedělí neplatí za nadstandardy, veškeré 
služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, nedoplácí se 
ani za jednolůžkový pokoj. Výhodou je také to, že v přízemí nemocnice 
máme specializované poradny pro novorozence, ordinaci pro nemoci 
ledvin a vysokého krevního tlaku u dospívajících dětí.

Co se děje s matkou a dítětem těsně po porodu?
Pokud se dítě narodí fyziologicky, převeze se na observační pokoj. Tam 
je monitorováno po dobu 6 až 12 hodin dle průběhu porodu. Matka je 
ze sálu převezena na oddělení šestinedělí. Jakmile se stav novorozence 
normalizuje, jsou oba převezeni spolu na jeden pokoj. U nás je rooming 
stoprocentně zajištěn. Na pokoji mají matky k dispozici veškerý komfort. 
Docházejí za nimi sestřičky, které je učí kojit a pečovat o dítě. Pokud se 
objeví nějaké poporodní zdravotní komplikace u matky či dítěte (když 
se dítě narodí mezi 35. a 37. týdnem), ponecháme si je na observač-
ním pokoji. Zde jsme připraveni na jejich dočasnou infuzní nebo i jinou 

léčbu. Samozřejmostí je na pokojích centrální rozvod kyslíku. K dis-
pozici máme také moderní převozový inkubátor, kterým dítě můžeme 
v případě akutní potřeby převézt na neonatologickou JIP do Fakultní 
nemocnice Plzeň-Lochotín.

Pokud je vše v pořádku, kdy je matka s dítětem 
propuštěna domů?
K propuštění je určující zdravotní stav dítěte. Standardně se propouští 
po 72 hodinách od porodu. My propouštíme zhruba o den později. 
Tím, že jsme menší nemocnice s osobním přístupem k pacientům, 
mají u nás matky dobré zázemí. Máme dostatečnou lůžkovou kapa-
citu, nejsme tlačeni uvolňováním lůžek, a tak můžeme novorozenci 
provést všechna potřebná vyšetření ještě před propuštěním domů. 
Zatímco některé velké kliniky nejdříve matku propustí domů a ona 
pak dochází na vyšetření ambulantně, my si dítě raději vyšetříme tady, 
aby matky odcházely domů s kompletní diagnózou. Někdy se totiž 
kolem 5. dne věku dítěte mohou objevit vrozené srdeční vady nebo 
jiná onemocnění, která dokážeme včas odhalit a vyšetřit. Od začátku 
letošního roku však platí, že pokud chce být matka propuštěna dříve 
než po 72 hodinách, může podepsat prohlášení kompletní zodpověd-
nosti za novorozence a my ji propustíme. Zatím se nám daří matky 
přesvědčit o unáhlenosti a rizikovosti těchto kroků.

Jaké máte na oddělení přístrojové vybavení?
Máme v budově k dispozici prakticky kompletní laboratoř a sonogra-
fické vybavení, nové inkubátory, monitory dechu, dále vyhřívací jed-
notku na porodním sále, máme připravenou i resuscitační jednotku. 
Do vybavení patří rovněž nová fototerapeutická lampa, která zkracuje 
dobu fototerapie žloutenky až o 50 procent. Po této stránce jsme kom-
pletně vybaveni. Na co jsem pyšný, je, že jsme začali jako první v ČR 
dělat u novorozenců vyšetření na prevenci alergií. Pravděpodobnost 
alergie totiž lze odhalit už v novorozeneckém věku na základě odběru 
pupečníkové krve. Pokud se pravděpodobnost alergie zjistí včas, lze 
do 3 měsíců věku takzvaně „přehodit výhybku“ a alergiím předejít. 
K léčbě dochází pomocí speciálního kapkového preparátu, s podá-
váním se musí začít kolem 10. dne věku novorozence po dobu jed-
noho měsíce. Vakcína je k dispozici ve spolupracující lékárně a nijak 
novorozence nezatěžuje.

PRIMÁŘ ODDĚLENÍ MUDr. JIŘÍ LIŠKA, CSc.: „ROOMING JE U NÁS STOPROCENTNĚ 
ZAJIŠTĚN.“
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Na nemocničním lůžku tak pacient stráví co možná nejkratší 
dobu, větší část pooperační doby je doma, ve svém známém 
prostředí, v péči svých blízkých. Není tak vystaven psychickému 
stresu a infekčním rizikům spojeným s nemocničním prostředím, 
rychleji se vrací do běžného života. K dispozici mu je telefonní 
číslo na lékaře, se kterým může ve kteroukoli denní či noční dobu 
konzultovat svůj stav a případné obtíže. Výběr nemocných pro 
režim jednodenní chirurgie je plně v kompetenci lékařů centra, je 
nezbytné, aby tito pacienti měli dobré rodinné zázemí. Operace 
jsou prováděny na špičkově vybavených operačních sálech, kte-
ré splňují nejpřísnější kritéria pro laparoskopické a artroskopické 
výkony. Nemocní jsou hospitalizováni na nadstandardně vyba-
vených pokojích. Nabízené výkony zde v naprosté většině hradí 
zdravotní pojišťovny.

NAŠE PÉČE

Zkracujeme
dobu hospitalizace

Od roku 2010 je v areálu Městské nemocnice Privamed v Plzni v provozu nový pavilon 
jednodenní chirurgie a ortopedie. Jedná se o moderní a nadstandardně vybavené pracoviště, 
kde jsou chirurgické a ortopedické výkony prováděny v tzv. jednodenním režimu, kdy je pacient 
po operaci propuštěn do domácí péče do 3 dnů, u některých zákroků dokonce do 24 hodin. 

Centrum 
jednodenní 
chirurgie 
a ortopedie

  nová moderní budova, nadstandardně vybavené 
operační sály a pokoje

  individuální osobní přístup k pacientovi
  služby dostupné všem, hrazené zdravotní 
pojišťovnou

  laparoskopické zákroky – méně bolesti, bez řezání 
  klasické operace s moderními metodami 
  chirurgická, ortopedická a anesteziologická 
ambulance 
www.chirurgie24.cz

Nejkratší hospitalizace, vyšetření 
bez čekání, minimum bolesti



Jednodenní hospitalizace po operaci není ještě zcela 
obvyklá. Jak byste zhodnotil vaše centrum za necelé 
tři roky provozu?
První operaci jsme tu provedli 10. 5. 2010. K dnešnímu dni jsme odope-
rovali téměř 5 000 nemocných. Zaměřujeme se na chirurgické operace 
(laparoskopicky žlučník, kýly aj., klasické operace kýl, hemoroidů, varixů 
dolních končetin aj.) a na ortopedické operace (artroskopie, operace před-
noží, karpálního tunelu aj.). S určitou pýchou mohu konstatovat, že jsme 
za tuto dobu měli minimální počet komplikací, které jsme však vyřešili 
většinou sami na našem pracovišti. Jedná se o pracoviště jednodenní 
chirurgie, takže ve více než 90 % strávili pacienti na našem oddělení pouze 
jeden den, maximálně pak do 3 dnů, což však nelze považovat za kompli-
kaci výkonu, ale bylo to spíše z důvodu sledování po závažnější operaci.

Jaké zákroky jsou u vás nejčastější?
Jako primář Centra jednodenní chirurgie a ortopedie zodpovídám za celé 
pracoviště, jsem však chirurg, a proto se zaměřím hlavně na chirurgickou 
část. Nosnými výkony na našem pracovišti jsou laparoskopické operace: 
odstranění žlučníku, operace tříselných a bráničních kýl, operace srůstů 
v dutině břišní, diagnostické laparoskopické operace, bandáže žaludku 
pro obezitu. Dále pak klasické operace tříselných, pupečních, břišních 
kýl, operace varixů dolních končetin, operace hemoroidů a jiných one-
mocnění v oblasti řitě. Máme letité zkušenosti a provádíme též gastrosko-
pická a kolonoskopická vyšetření, kde si nemocní mohou zvolit provést 
tento výkon v tzv. analgosedaci za přítomnosti anesteziologa. Sledujeme 
nejnovější trendy v léčbě a provádíme například operaci varixů DK ra-
diofrekvenční metodou, která má velmi příznivé výsledky v oblasti po-
operačního hojení a urychlení návratu nemocných do normálního života. 
V léčbě hemoroidů upřednostňujeme a provádíme jejich odstranění tzv. 
Longovou metodou, která má jednoznačně lepší výsledky. V laparosko-
pické léčbě kýl užíváme nejnovější druhy sítěk, které významně vylepšují 
celkový výsledek operací. Nejnověji chceme nemocným nabízet lapa-
roskopické odstranění žlučníku (cholecystektomii) z jednoho přístupu.

Můžete vzpomenout nějakou zajímavou, 
neobvyklou operaci?
V chirurgii či ortopedii je celá řada zajímavých operací, někdy jde i o ne-
obvyklé výkony. Většinou jsou spojeny s anatomickými odchylkami a je-
jich popis je spíše jen pro kolegy lékaře. Čtenáře by mohlo zajímat, že 
jsme na našem pracovišti odoperovali řadu známých osobností z kul-
turního, sportovního a politického života. Často k nám dochází hokejisté 
HC Škoda Plzeň.

Co považujete za největší výhody vašeho centra 
oproti jiným nemocničním chirurgiím a ortopediím?
Největší výhodou pro naše nemocné je jednoznačně krátká doba pobytu 
u nás. I když jsme měli dlouholeté a velké zkušenosti v operativě, až zde 

jsme zásluhou změny přístupu k nemocným zjistili, že řadu výkonů 
lze provést v režimu jednodenní chirurgie. Mluvíme o tzv. hospitali-
zaci doma, což je pro většinu nemocných to nejlepší. Zkracuje se 
doba léčby, nemocný se dříve zapojuje do normálního života včetně 
práce. Je zřejmé, že tato péče je i ekonomicky velmi výhodná. Dále 
nemocným nabízíme řadu nadstandardních služeb, snažíme se, 
aby co nejméně čekali, všem se snažíme vyhovět ve výběru data 
výkonu a nutných vyšetření zde. K tomu nám pomáhá stále nové 
a nadstandardní prostředí našeho centra včetně přístupu k nemoc-
ným ze strany celého personálu.

„Centrum jednodenní chirurgie a ortopedie Privamed jsem 
nedávno navštívil na doporučení svého kamaráda, který si jeho 
služby velmi chválil. Po zhruba pětiletém přemlouvání sám 
sebe jsem se rozhodl, že si nechám odoperovat pupeční kýlu. 
Čeká mě totiž delší cesta do Afriky a nechtěl jsem riskovat, 
že mě kýla chytne právě tam. Moje volba byla rozhodně 
správná, protože v Privamedu vše proběhlo rychle, spolehlivě 
a bez komplikací. Byl jsem velmi mile potěšen a maximálně 
spokojen se službami centra. Operoval mě pan primář Šebor, 
druhý den po operaci jsem šel domů a týden nato na vyndání 
stehů, což je v mém pracovním nasazení optimální. Veškerý 
personál se ke mně choval velmi hezky. Každému teď toto 
centrum doporučuji, protože to byl opravdu úžasný výkon. Už 
zase točím s medvědy! Trochu mě zlobí vazy v koleni, takže 
po návratu z Afriky se vypravím na zdejší ortopedii.“

Režisér a scénárista večerníčků 
Václav Chaloupek:Primář centra

MUDr. Jindřich Šebor:
„Hospitalizace doma  
je pro většinu nemocných  
to nejlepší.“

ZEPTEJTE SE NÁS

377 182 523 

CHIRURGICKÁ
 AMBULANCE

377 182 520 

ORTOPEDICK
Á AMBULANC

E

377 182 521 

ANESTEZIOLO
GICKÁ 

AMBULANCE



18

„Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na látky v na-
šem okolí. V užším slova smyslu alergií označujeme reakci zpro-
středkovanou speciálními protilátkami IgE (imunoglobulin E). Ten-
to typ imunologické reakce se označuje atopie. Alergici (atopici) 
vytvářejí těchto protilátek ve srovnání s nealergickou populací více 
a aktivace IgE alergenem (látkou spouštějící alergickou reakci) 
má za následek řadu klinických projevů,“ vysvětluje alergoložka 
MUDr. Markéta Haschová. Člověk se musí nejdříve s poten-
ciálním alergenem (pyl, prach, roztoči, zvířecí srst apod.) setkat. 
Pokud je disponovaný k alergické reakci, tak se tzv. senzibilizuje 
(navození přecitlivělosti) a při dalším kontaktu se u něj dostavují 
klinické potíže, tedy alergický zánět. „Nejčastějšími  projevy aler-
gie  jsou  rýma, astma bronchiale, záněty spojivek, na kůži pak 

ekzémy, kopřivky, otoky, někdy také průjmy, bolesti břicha, nadý-
mání, u dětí neprospívání,“ uvádí MUDr.  Haschová a  zodpovídá 
i další časté otázky pacientů:

 Jak probíhá alergologické vyšetření? 
Vyšetření zahajujeme podrobnou anamnézou, tedy rozhovorem 
s pacientem ke zjištění souvislostí potíží s prostředím, počasím, 
ročním obdobím či jídlem. Důležitá je informace o výskytu alergií 
v rodině. Ptáme se také na pracovní a domácí prostředí, kontakt se 
zvířaty, stravovací návyky, dlouhodobě podávané léky, stres. Poté se 
dělají kožní prick testy, kdy na předloktí pacienta naneseme jednotli-
vé alergeny v podobě kapek a provedeme umělohmotnými lanceta-
mi přes kapku malý vpich do kůže. Výsledek testů je do 15 minut. 
Kožní testy představují rychlou a spolehlivou metodu ke zjištění spe-
cifických IgE protilátek. 
Další diagnostickou možností je laboratorní vyšetření, které se pro-
vádí z odebrané krve. Hodnotíme celkovou hladinu IgE (zpravidla 
u alergiků vyšší hladiny) a hladiny specifických IgE, které jsou za-
měřené na jednotlivé alergeny. U pacientů s průduškovými potížemi 
provádíme funkční vyšetření – spirometrii. Je možné posoudit i účinek 
léků, které pacient používá při dechové tísni (astmatickém záchvatu), 
tzv. bronchodilatační test.

Jak se léčí alergická onemocnění?
1/ Eliminační režim: omezení kontaktu s alergenem, pacienta po-
drobně poučíme. 2/ Léky omezující klinické projevy alergie: antihis-
taminika, kortikoidy. 3/ Specifická alergenová imunoterapie: podávání 
alergenu, který vyvolává potíže v postupně stoupajících dávkách (tzv. 
vakcíny). V současné době je k dispozici tato léčba v injekční, kap-

kové a tabletové formě. Léčba je 
doporučována po dobu 3–5 let. 

Jak se mohou alergie 
zkombinovat?
Fenomén zkřížené alergie zname-
ná, že pacient reaguje na různé 
alergeny, které mají podobnou 
chemickou strukturu, nejčastě-
ji jde o zkříženou reakci na pyl 
a potravinu (například pyl břízy 
a jablko).

TÉMA

Jarní alergie
klepou na dveře

S prvními jarními dny přicházejí pro spoustu z nás i první příznaky pylové alergie – kýchání, opuchlé oči, 
svědění… Někteří znají tyto potíže po celý rok, stačí jim jen utírat prach, vyklepat koberec nebo třeba absolvovat 
návštěvu v domácnosti s kočkou. Alergie patří mezi nejrozšířenější civilizační onemocnění.  

MUDr. MARKÉTA HASCHOVÁ 
ORDINACE ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE MN PRIVAMEDDETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ NA POLIKLINICE SLOVANY, FRANCOUZSKÁ 4, PLZEŇ
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Je alergie dědičná?
K alergické reakci je člověk geneticky disponova-
ný. Udává se, že v populaci je alergiků asi 25 %, 
ale lidí, kteří jsou geneticky disponovaní k alergic-
ké reakci, je více. Pokud má alergii jeden z rodičů, 
riziko vývoje alergie u dítěte je 40 %. Pokud jsou 
alergičtí oba rodiče, riziko je 50–60 %. Pokud jsou 
oba rodiče postiženi stejným alergickým onemoc-
něním, riziko je až 70 %.

Mění se alergie během života?
K prvním projevům alergie může dojít kdykoliv 
během života. Klinické projevy alergie se během 
života mohou měnit, ve vyšším věku se většinou 
zmírňují.

Jak můžeme alergiím předejít?
Primární prevencí je omezení styku s alergeny. 
Dále doporučuji vhodnou stravu, omezit dráž-
divé potraviny (často jimi bývají jablka). Vhod-
né a potřebné je kojení, které oddaluje kontakt 
s alergizujícími potravinami. Rodiče alergického 
dítěte by neměli v jeho přítomnosti kouřit, měli by 
udržovat zdravé domácí prostředí a zdravý životní 
styl s dostatkem pohybu. Ke zlepšení domácího 
prostředí přispívá pravidelné větrání místností, 
úklid na vlhko, speciální lůžkoviny a domov bez 
domácích zvířat.

Léčba alergií je stále modernější
„Léčba a preventivní postupy v alergologii se neustále vyvíjejí. Máme nové a účin-
nější léky na astma bronchiale. Objevují se nové formy alergenové terapie, např. 
tabletová sublinguální léčba alergie na pyl trav. Mění se i pohled na prevenci aler-
gie během těhotenství – nemá smysl vynechávat některé potraviny z pravidelné 
stravy. U kojenců je doporučováno časnější zavádění příkrmů ke kojení už mezi 
4.– 6. měsícem věku,“ uvádí alergoložka Masarykovy nemocnice v Rakovníku 
MUDr. Jana Buňatová a odpovídá i na další otázku na toto téma:

S jakými potížemi pacienti 
nejčastěji navštěvují vaši 
ordinaci?
Pacienti přicházejí s různými potížemi prakticky 
z celého spektra alergických onemocnění – rýma 
sezónní i celoroční, dechové potíže a dráždivý ka-
šel, kožní problémy typu ekzému, otoků a kopřivky, 
časté nebo dlouhotrvající infekce. U každého pa-
cienta provádíme testy na alergii – pokud nejsou 
možné kožní testy, tak laboratorně. Vždy vyšetřu-
jeme spirometrii a tam, kde je podezření na astma 
bronchiale, děláme další následné testy. Doplňu-
jeme vyšetření krve k vyloučení imunodeficitu, au-
toagresivity a některých infekcí. Léčbu pak volíme 
individuálně podle potíží pacienta. 
Přehled alergenů a  jejich aktuální množství v ovzduší 

po dobu vegetace najdete na www.pylovasluzba.cz.

MUDr. 
JANA BUŇATOVÁ 

ALERGOLOGICKÁ 

AMBULANCE

V MASARYKOVĚ NEMOCNICI 

V RAKOVNÍKU
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Za plzeňský klub jste před odchodem 
do KHL odehrál osm sezón – stýská se vám 
po Plzni? Už jste se v Rusku zabydlel?
Musím přiznat, že se mi po Plzni stýská. V Rusku je život 
složitější, navíc bydlím ve městě, kde není moc kulturního 
vyžití. Člověk si musí zvykat na jiné povahy lidí, na jiné zvy-
ky, jazyk a celkově jiné věci. Měl jsem ale štěstí, že v ka-
bině jsem dobře zapadl do party a zabydlel jsem se tak 
celkem rychle.

Sledujete plzeňské výsledky a své bývalé 
spoluhráče?
Výsledky sleduji pokaždé. Když je možnost, tak sleduji 
i celé zápasy na internetu. Navíc jsem s několika spolu-
hráči v kontaktu.

Byl jste v širší nominaci pro olympijské 
hry v Soči, nakonec jste se do finální 
nominace na rozdíl od svého bratra 
nedostal. Mrzí vás to?
Udělal jsem vše pro to, abych se do nominace dostal, ale 
bohužel se mi to nepodařilo. Budu se snažit i dál, v květnu 
bych si rád zahrál na mistrovství světa v Bělorusku.

Loňská sezóna v dresu HC Škoda Plzeň pro 
vás byla velmi úspěšná. Co očekáváte od té 
letošní v KHL?
Loňská sezóna byla více než úspěšná! Letos se daří také 
skvěle a doufám, že to s týmem Magnitogorsku dotáhneme 
daleko. 

Jako vrcholovému sportovci se vám nevyhnou různá 
zranění a zdravotní potíže, i proto jste se stal pacientem 
plzeňské Městské nemocnice Privamed. Co bylo důvo-
dem vaší první návštěvy?
Na jedné z rodinných oslav jsem se dozvěděl od tety své přítelkyně, MUDr. Li-
buše Hrdličkové (lékařka diabetologické ordinace – pozn. red.), že je možné 
si nechat udělat testy na srdce v nemocnici Privamed, kde pracuje. Důvodem 
mé první návštěvy v této nemocnici zhruba před dvěma lety tedy byl zátěžový 
test na srdce.

Kdy jste byl v Privamedu naposledy a proč?
Naposledy jsem tam byl před začátkem sezóny KHL kvůli testům na AIDS, 
které byly potřebné k dlouhodobému vízu v Ruské federaci. Když je cokoliv 
potřeba, vracím se tam rád, protože vím, že se na nemocnici Privamed mohu 
spolehnout. S jejich péčí jsem byl pokaždé spokojený.

ROZHOVOR

„ Na nemocnici 
Privamed 
se mohu 
spolehnout.“

Hokejista Jan Kovář:

Příjmení Kovář není pro české hokejové fanoušky neznámé, v českém národním týmu vídáme hned dva. Svou 
kariéru začali v rodném Písku. Zatímco starší z bratrů, brankář Jakub Kovář, zamířil do Českých Budějovic, mladší 
z nich, útočník Jan Kovář, se na dlouhých osm sezón usídlil v Plzni. V loňské sezóně se mu podařilo vše, na co na ledě 
sáhnul – s týmem HC Škoda Plzeň vyhrál mistrovský pohár, stal se nejlepším hráčem play-off české hokejové extraligy 
a následně byl vyhlášen hokejistou sezóny 2012/2013. Vyústěním těchto úspěchů bylo podepsání tříleté smlouvy 
s ruským týmem KHL Metallurg Magnitogorsk. Na dálku z Ruska také proběhl náš rozhovor s talentovaným hokejistou.
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Farmacie v Rakovníku  
není jen lékárna
Ústavní lékárna Masarykovy nemocnice v Rakovníku poskytuje 
nejen léčiva, doplňky stravy a zdravotnické prostředky, ale zajišťuje 
také lékový servis lůžkovým oddělením nemocnic v Rakovníku 
a ve Slaném. Součástí poskytovaných lékárenských služeb je nově 
také účast nemocničního farmaceuta na odborných odděleních. 
Péče o pacienta u nás nekončí jen předepsáním a podáním léku… 

Nemocniční (klinický) farmaceut poskytuje konzultační činnost v pro-
středí nemocniční lékárny a interního oddělení. Pacientovi vysvětlí, jak 
daný lék ovlivňuje jeho organismus, jak se navzájem ovlivňují užívaná 
léčiva, zda se něčím snižuje jejich účinek, jak reagují s potravou, jak 
prodlužují vylučování či zda mohou vyvolat patologické děje vedoucí 
ke zhoršení zdravotního stavu apod. Z pohledu lékaře nelze všechny 
tyto lékové informace obsáhnout, pro prevenci nežádoucích vlivů léčiv, 
vyhodnocení jejich interakcí a k doporučení nasazení vhodné léčby je 
stále častěji využíváno právě farmaceutů. 
„Vysíláme jednoho farmaceuta dvakrát týdně, který se zapojuje do od-
halování lékových interakcí a návrhů vhodné farmakoterapie hospi-
talizovaného pacienta. Tato činnost sice nepřináší nemocnici žádné 
peníze, ale posiluje bezpečnost léčby našich pacientů. Cením si pří-
stupu našeho ředitele nemocnice, který i přes ekonomický hendikep 
této činnosti dal kontrole kvality lékové péče v rakovnické nemocnici 
zelenou, čímž v tomto ohledu držíme krok s fakultními nemocnicemi,“ 
uvádí PharmDr. Josef Bakeš, Ph.D., vedoucí lékárník Ústavní lékárny 
PRIVAMED Healthia s. r. o. 

Na co se pacienti v lékárně nejčastěji ptají
Jaká je cena nebo výše doplatku?
Naše lékárna je technicky i personálně předurčena k tomu, aby všichni 
pacienti dostali svůj lék „šitý na míru“ za co nejpřijatelnějších cenových 
podmínek na trhu. 
Jaký je rozdíl mezi lékem a doplňkem stravy?
Léčivý přípravek léčí nebo předchází onemocnění, je u něj prokáza-
ný účinek, který se klinickým hodnocením ověřuje. Zatímco doplněk 
stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která 
je koncentrovaným zdrojem vitamínů a minerálních látek. Léky jsou 
kontrolovány a schvalovány SÚKL, doplňky stravy až na malé výjimky 
nikoli, nikdo tak jejich účinnost negarantuje. Přípravky, jejichž kvalitativní 
a kvantitativní složení nemá naši důvěru, v naší lékárně neodebíráme 
a pacientům je nedoporučujeme.

Provozní doba: pondělí–pátek 8.00–16.00 hod.
Kontakt: PharmDr. Josef Bakeš, Ph.D., vedoucí lékárník, Ústavní 
lékárna Masarykovy nemocnice v Rakovníku, 269 29 Rakovník,  
tel.: 313 525 323, e-mail: bakes@nemorako.cz

let s klienty
Městské nemocnice

Interní oddělení nemocnice nabízí svým 

klientům vyšetření pomocí špičkového 

kostního denzitometru HOLOGIC, které umožní 

stanovit hustotu minerálu v kostech. 

Na základě tohoto vyšetření je pak stanovena 

diagnóza, jejíž včasné určení může významě 

zvýšit kvalitu života i ve velmi pokročilém věku.

Jsme rádi, že Vám společně

s lékaři nemocnice 

můžeme pomáhat

PRIVAMED, a. s.

www.hologic.cz

PRIVAMED, a. s.
14

Městské nemocnice14
Městské nemocnice14
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TÉMA

Co je osteoporóza, jaké jsou její příčiny  
a koho nejčastěji postihuje?
Osteoporóza je metabolické onemocnění skeletu, při kterém dochází ke sní-
žení hustoty kostí a následkem toho ke vzniku zlomenin. Právě zlomeniny jsou 
jejím nejzávažnějším důsledkem. Nejčastěji postihuje ženy po přechodu, proto-
že u nich přestávají být kosti chráněny ženskými hormony. Když odpadne tato 
hormonální ochrana, u řady žen může k řídnutí kostí dojít. Obecně ve vyspělých 
zemích trpí osteoporózou kolem 5 procent obyvatelstva, což je vysoké číslo. 
Naprostou převahu tvoří ženy, i když tímto onemocněním mohou trpět i muži.

Dá se tedy říct, že osteoporóza souvisí s věkem?
Souvislost s věkem má ve většině případů, ale její příčiny mohou být i  jiné, 
například některá onemocnění či užívání léků, jako jsou především kortikoidy.

Jak se dá nemoci předcházet?
Maxima kostní hmoty je dosaženo kolem 30. roku života. Hodnota dosažené 
hustoty kostí je u každého jedince ovlivněna tím, jaký má příjem vitamínu D, 

Tichý zloděj jménem

osteoporóza

Osteoporóza, neboli řídnutí kostí, je onemocnění, 
které trápí poměrně vysoké procento populace. 
V plzeňské Městské nemocnici Privamed funguje už 
čtrnáctým rokem osteologická ambulance, kde se dvě 
lékařky zabývají její diagnózou a následnou léčbou. 
S MUDr. Erikou Vlčkovou jsme si povídali o tom, jak se 
osteoporóza dá léčit a jak jí můžeme předcházet.

Co je osteoporóza
Osteoporóza je metabolické kostní 

onemocnění, které se projevuje 

řídnutím kostní tkáně. V kostech 

se vytvářejí póry, dochází k úbytku 

vápníku a jiných minerálů. Příčinou 

může být menopauza, věk, 

podvýživa nebo nedostatek pohybu. 

Projevuje se bolestmi zad, snadnou 

lomivostí kostí, zmenšením tělesné 

výšky, zmenšenou pohyblivostí či 

vytvořením hrbu.
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vápníku a zda má dostatek pohybu. To jsou tři základní kameny 
toho, jakých hodnot bude kostní hustota dosahovat. Předcházet 
osteoporóze tedy znamená mít dostatek těchto tří složek – vitamínu 
D (především z mořských ryb), vápníku (v mléčných výrobcích, vy-
soký obsah má rovněž mák) a fyzické zátěže. Kosti potřebují pohyb, 
aby neřídly. U mladých lidí lze vitamín D získat také ze slunečního 
záření, u starších lidí už slunce nemá takový efekt. 

Jak moc je důležitý právě ten pohyb?
Kost, která není zatěžována, může řídnout. Typickým příkladem jsou 
kosmonauti, kteří při dlouhodobém pobytu ve stavu beztíže ztratí 
až kolem 50 % hustoty kostí. Po návratu z kosmu začnou své tělo 
znovu zatěžovat a u zdravých jedinců se obvykle hustota kostí vrátí.

Jak na sobě poznáme první příznaky 
osteoporózy?
Osteoporóza se v učebnicích popisuje jako tichý zloděj. Pacient-
ka dlouhá léta nemusí ani tušit, že jí kosti řídnou, protože sama 
o sobě nekomplikovaná osteoporóza nijak nebolí. Kostní hustota 
časem ubývá a prvním příznakem může být zlomenina, nejčastěji 
tedy u žen po přechodu. Typickou první zlomeninou je předloktí při 
zcela běžném, lehkém pádu. Často se ani nemusí jednat o úraz, 
pacientka jen zvedne těžký předmět ze země a při tom může dojít 
ke kompresi obratle. Ve vyšším věku jsou pak nejzávažnější zlome-
niny krčku stehenní kosti. V rámci prevence je tedy nutno dodat, že 
u starších lidí se musíme snažit snížit riziko jejich pádů, to znamená, 
že by měli nosit brýle, chodit s hůlkou, doma je vhodné odstranit 
prahy, o které se často zakopává, zkrátka myslet na drobnosti jako 
koberečky, na kterých můžeme uklouznout a způsobit si zlomeninu. 
S osteoporózou se dá dožít vysokého věku, pokud nebudete padat 
a zvedat těžké předměty.

Jak tedy osteoporózu dokážete odhalit?
Preventivní vyšetření nejsou zatím zcela běžná. Riziko možné osteopo-
rózy zváží lékař (gynekolog, praktický, ortoped a další) a případně k nám 
pacienta pošle. Nejčastěji k nám nemocní přicházejí právě na doporučení 
svého praktického lékaře. My tady ke zjištění kostní hustoty máme k dis-
pozici celotělový denzitometr, tj. přístroj Hologic Discovery, který patří 
mezi špičkové a nejmodernější v ČR. Funguje na principu rentgenové 
absorpciometrie s minimálním množstvím rentgenového záření. To záření 
je tak nízké, že ani není nutná žádná zvláštní ochrana. Přístroj naměří 
v určitých místech skeletu hustotu kostí, která může být snížena, pak je 
nezbytné doplnit i laboratorní parametry. Ne každý pacient se sníženou 
hustotou kostí musí mít přímo osteoporózu. Tento přístroj má navíc mož-
nost měřit i množství celkového tělesného tuku, toho se může za určitých 
okolností využívat v obezitologii. My naopak k diagnostice komplikací 

osteoporózy někdy používáme i běžný rentgen, kterým můžeme 
odhalit zlomeniny páteře, dále CT či magnetickou rezonanci. Vel-
kou výhodou je, že všechny tyto přístroje máme v naší nemocnici 
a spolupráce mezi odděleními funguje bezproblémově.

Jak takové vyšetření denzitometrem probíhá?
Není nijak nepříjemné a je bezbolestné. Pacientka leží a nad ní 
jezdí rameno přístroje. Nejčastěji se měří kyčelní kloub a bederní 
páteř. Celkově vyšetření trvá kolem 15 minut. Samozřejmě pokud 
má pacientka vypsanou žádanku od lékaře, je vyšetření bezplat-
né, hrazené ze zdravotního pojištění.

Pakliže diagnostikujete osteoporózu,  
co se s pacientkou děje dál?
Je dále léčena v naší ambulanci. Nejdříve jí vysvětlíme režimová 
opatření. Jak už jsem zmínila, tak ta zahrnují především výživu 
bohatou na vápník a vitamín D a dostatek pohybu. Pacientky 
k nám do nemocnice často docházejí na rehabilitaci. Druhá část 

léčby je medikamentózní, tedy užívání léků, které intenzivně zvyšují kostní hustotu. 
Pokud je ve výjimečných případech nezbytná hospitalizace, pak máme k dispozici 
lůžka na interně, neurologii nebo rehabilitaci.

Je osteoporóza nevyléčitelná?
V podstatě jsou výjimky, které potvrzují pravidlo. Když se odstraní příčina (například 
se vysadí zmíněné kortikoidy) nebo pacient s celiakií začne držet bezlepkovou dietu, 
tak se hustota může zcela vrátit. Léky však mohou hustotu významně zvýšit, možná se 
tedy osteoporóza nedá vždy úplně vyléčit, zato se dá významně zlepšit.

MUDr. ERIKA VLČKOVÁVYSTUDOVALA LÉKAŘSKOU FAKULTU 
V PLZNI. JE ODBORNÍKEM V OBORECH 

INTERNY, ENDOKRINOLOGIE 
A OSTEOLOGIE. V PRIVAMEDU PŮSOBÍ 

OD ROKU 1990 NA INTERNÍM ODDĚLENÍ 
A POSLÉZE NA ENDOKRINOLOGICKÉ 

AMBULANCI, OD ROKU 2000 SOUČASNĚ 
NA OSTEOLOGICKÉ AMBULANCI. ZDE SE 
STŘÍDÁ S MUDR. RADKOU RŮŽIČKOVOU, 

KTERÁ SOUČASNĚ PŮSOBÍ JAKO 
REVMATOLOG. OBORY OSTEOLOGIE, 
REVMATOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE 

SPOLU ČÁSTEČNĚ SOUVISÍ A VZÁJEMNĚ 
SE DOPLŇUJÍ, TUDÍŽ JE JEJICH SPOJENÍ 

V RÁMCI JEDNÉ NEMOCNICE VELMI VÍTANÉ.
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na čas působil a pozval mě do Rakovníka na prohlídku. Dle poučky 
„můj kamarád  je  i  tvůj kamarád“ mě seznámil s panem doktorem 
Kronichem, který mě dostal na starost. A tak jsme se spřátelili. Poznal 
jsem v něm skvělého člověka, který nezkazí žádnou legraci, a když je 
třeba, dokáže pomoci.

Máte důvěru v práci lékařů a sester 
této nemocnice? 
Vždy dávám přednost komornímu prostředí, ať už se jedná o koncerty, 
hotely anebo o léčení. A proto se mi rakovnická nemocnice líbí. To, že 
se zde každý zná s každým, mi připadá ideální. Je tu skvělý personál. 
Krásné a milé sestřičky a ochotní a schopní lékaři. Co víc si můžete 
přát? Navíc se tu na ošetření nečeká hodiny. Z Prahy je to kousek a já 
vím, že se mi zde vždy budou věnovat i po lidské stránce. Myslím, že 
když vám lékař vysvětlí, co vám vlastně je, je to někdy víc než prášky. 

Jaký jste pacient? Jste poslušný a trpělivý?
Lékaři si se mnou užijí. Strašně zlobím! (směje se)

Jaký je váš vztah ke zdraví? Je vaše vášnivé 
sportování tím, co vás drží ve formě a dobré náladě?
Občas slýchám, že mám nebezpečné koníčky, ale  já si  to nemys-
lím. Nevěřím, že divoká voda,  jachting, potápění, canyoning,  lyžo-

vání a jízda na koni  je nebezpečnější než 
procházka po Václaváku v jedenáct večer. 
Mám rád sporty, které jsou něčím víc než 
sporty. Které neosloví jenom vaši ctižádost, 
ale také váš smysl pro krásu. Pro dálku. Pro 
něco, co vás teprve čeká. Ve formě mě také 
drží muzika. Hudba je pro mne vším! A spe-
ciálně ta „vážná“ je krásný rozměr, který do-

káže v určitých momentech života neskutečně pomoci. Člověk k ní ale 
musí dospět a pak v ní najde úplně všechno. Začíná tam, kde slovo 
končí, a pokud je pravda, že hranice slova jsou hranice světa, pak 
hudba nás dostává za tyto hranice. Mám radost, že na mé koncerty 
chodí čím dál tím více lidí a že většina mých koncertů je vyprodána.  

Náš magazín je společný pro rakovnickou 
i plzeňské nemocnice Privamed. Jaký je váš 
vztah k oběma městům?
Narodil jsem se v Plzni, ale rodina mého tatínka pocházela z Ra-
kovnicka.  Dědeček  byl  ze  Šanova.  Žilo  tam  prý  tolik  Brabců, 
že kaž dá rodina měla ještě svoje vlastní přízvisko. My jsme byli 
„Bajtojc“. Dědeček trávil svůj důchod nejprve v Řeřichách, vlastně 
v Řeži,  jak jsme říkali, a pak si postavili domeček ve Václavech. 
Do svých patnácti let jsem tam trávil každé prázdniny. Takže krás-
né okolí Rakovníka dobře znám a přiznám se, že to tu mám rád.

Proč jste se právě v rakovnické nemocnici ocitl 
jako pacient? 
Do rakovnické nemocnice jsem se dostal náhodou. Můj kamarád, 
primář Ústřední  vojenské nemocnice prof.  Jan Bartoníček,  zde 

Pokaždé, když rakovnická nemocnice získá pochvalné ohlasy od svých pacientů, je to milé a pro 
zaměstnance motivující. Když je tím pacientem někdo, kdo si tuto nemocnici sám vybral navzdory tomu, že 
žije v hlavním městě, radost se tím násobí. A co teprve když zjistíte, že oním pacientem je sám velký kytarový 
virtuos Lubomír Brabec, který ochotně magazínu Privamed poskytl rozhovor…

V. I. P. ROZHOVOR

Foto: archiv Lubomíra Brabce

Lubomír Brabec:
„ Hudba dokáže v určitých momentech života 
neskutečně pomoci.“
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VZDĚLÁVÁNÍ

Na rozdíl od běžných firemních seminářů nejde o semináře o lécích, 
ale o nemocech a novinkách v medicíně. Jejich cílem je seznámit 
plzeňskou lékařskou veřejnost s čelnými představiteli jednotlivých 
lékařských oborů, zejména z Prahy, popřípadě i z některých mimo-
pražských pracovišť. „První seminář se uskutečnil 14. 2. 1996, kdy 
přednášel plzeňský rodák prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., z IKEM 
Praha, vedoucí kardiologické katedry Institutu lékařů a farmaceutů,“ 
vzpomíná prof. Václav Čepelák, lékařský ředitel Privamedu, který stojí 
za tradicí konání seminářů letos už devatenáctým rokem. Za tuto dobu 
bylo uspořádáno celkem 133 seminářů, ten poslední listopadový se-
znamoval účastníky prostřednictvím přednášejícího MUDr. Karla Roz-
točila, CSc., předsedy České angiologické společnosti z IKEM Praha, 
s novinkami v chorobách žil.
Semináře si postupně získaly značnou oblibu i vážnost. Účastní se jich 
pravidelně 70 až 80 lékařů, mezi nimiž jsou nejen praktičtí lékaři, ale 
i odborní specialisté. Výjimkou není ani účast vyšší, v jednom případě 
to bylo 115 účastníků. Konání seminářů ocenilo i oblastní sdružení 
České lékařské komory, které nejen dává lékařům kredity za účast 
na semináři v rámci celoživotního vzdělávání, ale stalo se i jejich spo-
lupořadatelem tím, že na pozvánky umísťuje svoje logo.

Chystáte teď nějaký koncert v Rakovníku 
či Plzni, na který bychom mohli čtenáře 
pozvat?
Už čtrnáctý rok pořádám v Praze cyklus koncertů ve Špa-
nělské synagoze. Je to úžasné,  inspirativní a mystické 
místo, kde se prolínají  různé kultury. Každý koncert  je 
tam pro mne zážitkem. Vystupovaly zde se mnou ty nej-
větší  české hudební hvězdy: Gabriela Beňačková, Pa-
vel Šporcl, Jaroslav Svěcený, Jitka Hosprová, ale  také 
muzikanti z druhého břehu: Hana Hegerová, Lucie Bílá, 
Daniel  Hůlka  nebo  Karel  Vágner.  Jsem  rád,  že  se mi 
podařilo  tyto koncerty přenést  i do Plzně, do Návštěv-
nického centra plzeňského Prazdroje, a tak si také pra-
videlně zahrát ve svém rodném městě. Při plzeňských 
koncertech  ještě navíc pořádám výstavy. V dubnu zde 
se mnou vystoupí komorní orchestr Collegium českých 
filharmoniků a s ním také jako sólistka rodící se hvězda, 
absolutní vítězka soutěže Pražského jara 2013, fenome-
nální hornistka Kateřina Javůrková. Vystavovat zde bude 
slovenský  ilustrátor  Vladimír  Král,  který  získal  ocenění 
za nejkrásnější knihu Slovenska.

Nemůžeme nezmínit vaši medaili 
Za zásluhy, kterou vám loni udělil 
prezident. Je to pro vás naplňující 
ocenění za váš kulturní přínos zemi? 
Dostal jsem ji při příležitosti svých šedesátých narozenin, 
a  tak  je  to  vlastně ocenění mé celoživotní  činnosti. Pro 
mne je to velká pocta a velmi si jí vážím. Rád bych podě-
koval těm, bez kterých bych toho nikdy nedosáhl. Ať  již 
to byli moji nejbližší v rodině, přátelé a kamarádi, kteří mě 
podpořili v těžkých dobách. Ať již to byla gramofonová vy-
davatelství Supraphon a Multisonic, nejrůznější české i za-
hraniční agentury, orchestry, dirigenti a velcí sólisté a slavní 
pěvci, se kterými jsem vystupoval. Rád bych též poděkoval 
sponzorům, bez jejichž podpory se seriózní umění nedá 
dělat. A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat vám, kteří 
chodíte na mé koncerty. Velmi si vaší přízně vážím. Vyna-
snažím se vám vše vrátit v radosti z krásné hudby. 

Privamed pořádá  
semináře pro  
lékařskou veřejnost  
už devatenáctým  
rokem
Městská nemocnice Plzeň, PRIVAMED a. s., pořádá 
od roku 1996 pravidelná odborná setkání pro lékaře, 
na kterých jsou přednášena a diskutována vybraná 
témata z různých oborů medicíny za účasti předních 
českých odborníků.
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Už více než rok disponuje Radiodiagnos-
tické oddělení plzeňské nemocnice Privamed 
novým výpočetním tomografem (CT). Model 
Siemens Somatom Perspective je výkonnostní 
špičkou mezi CT přístroji na světě. Privamed 
instaloval tento nový model jako vůbec první 
v ČR. Přístroj CT je 64řadý – tolik datových 
stop (obrazů či řezů) je schopen udělat 
na jednu otáčku. Je tedy zhruba 3–4krát rych-
lejší než dosud používaný 16řadý přístroj CT. 
Pro pacienta to přináší mnohem kratší vyšetře-
ní, resp. kratší dobu, po kterou nesmí dýchat. 
Systém eMode navíc zajišťuje co nejnižší dáv-

ku záření se zachováním dostatečné kvality 
obrazu rekonstrukčním algoritmem Saphire. 
Provádí vyšetření mozku, krku, hrudníku, bři-
cha, ledvin, pánve, končetin včetně jejich cév-
ního systému. Používá se také k intervenčním 
výkonům, například při biopsii (odběru vzorku) 
nebo ke drenážím apod., umožňuje i virtuální 
endoskopii, např. kolonoskopii.
„Od jeho instalace v listopadu 2012 do konce 
roku 2013 bylo na tomto CT přístroji pro-
vedeno 5 408 vyšetření včetně složitějších, 

High-technologie
Pracujeme s nejmodernějšími přístroji 

Radiodiagnostické oddělení: 
prim hraje nový CT přístroj 

Nemocnice jsou vybaveny špičkovými lékařskými přístroji, které slouží 
k diagnóze a léčbě různých onemocnění. Díky nemalým investicím do pořízení 
těchto přístrojů jsou vyšetření a operační zákroky komfortnější, rychlejší 
a především přesnější.

VYBAVENÍ
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jako jsou CT angiografie, CT enteroklýzy, 
vícefázová vyšetření břicha, intervenční 
výkony, jako například drenáže, a léčebné 
výkony na bederní páteři – periradikulární 
terapie včetně aplikace ozónu. Somatom Per-
spective se osvědčil, naplnil naše očekávání 
ve zkrácení skenovacích časů, což má velký 
význam pro potlačení pohybových artefaktů 
a vyšetření potřebného, dostatečně dlouhého 
úseku zkoumané oblasti na jeden nádech. 
Kvalita obrazové dokumentace je výborná i při 
snížení potřebné dávky záření na jednotlivá 
vyšetření díky programovému vybavení Care 
dose 4, iterativním obrazovým rekonstrukcím 
Saphire a programu na sledování optimálního 
využití záření pro daná vyšetření. Programové 
vybavení přístroje umožňuje vyšetřovat ne-
mocné způsobem odpovídajícím současným 
vědeckým poznatkům. S každým pokrokem 
ve vyšetřovacích metodách (a to se týká i CT) 
jde ruku v ruce i nárůst složitosti v hodnocení 
těchto vyšetření. Na lékaře jsou pak kladeny 
vyšší nároky na erudici, soustředění a úsu-
dek. CT vyšetření jsou k dispozici nepřetržitě 
po dobu 24 hodin,“ uvádí primář oddělení 
MUDr. Milan Novák.

Rehabilitační pracoviště nemocnice Privamed 
používá elektroterapeutický přístroj Rebox-Physio, 
který je konstruován pro léčbu a diagnostiku poruch 
pohybového aparátu a neurologických onemocně-
ní. Je efektivní v léčbě akutní i chronické bolesti.

Ke špičkovému vybavení plzeňské nemocnice 
Privamed je třeba přičíst silnou regionální akredito-
vanou biochemickou laboratoř, která pracuje nejen 
pro potřeby nemocnice, ale také pro okolní nemoc-
nice a ambulantní lékaře. Denně se zde zpracuje 
zhruba tisíc vzorků.

Dalším přístrojem se stejným využitím je 
plně digitalizovaný rentgen Axiom Aristos 
(Siemens), který vytváří rtg. snímky vyni-
kající kvality, což je podmínkou i pro jejich 
správné hodnocení. I u něj je kladen důraz 
na co možná nejnižší dávky záření. RDG 
oddělení je dále vybaveno skiaskopickým 
přístrojem Iconos, mamografem, sono-
grafickým přístrojem nejvyšší kategorie 
značky Toshiba, magnetickou rezonancí 
(moderní přístroj Magnetom C! 0,35T má 
otevřený systém bez „tunelu“, což ocení 
zejména pacienti trpící klaustrofobií) a an-
giografickým přístrojem Artis Zee seiling 
(Siemens) sloužícím k vyšetření tepenného 
i žilního systému. „Poslední dva jmeno-
vané přístroje nejsou zcela běžné v ne-
mocnicích okresního formátu, jako je naše 
nemocnice,“ dodává primář Novák.

Interní oddělení a osteologická ambu-
lance Privamedu využívají přístroj zvaný 
Hologic Discovery, který dokáže změřit 
hustotu kostní tkáně a množství minerálů 
v kostech, využívá se tudíž k vyšetření a sle-
dování léčby osteoporózy (řídnutí kostí). 

Je vysoce přesný a má velmi nízké 
radiační záření. Díky němu je lékař 
schopen odhadnout, jak velká jsou 
u pacienta rizika zlomenin spojených 
s osteoporózou. (více na str. 22–23)

Masarykova nemocnice provozuje 
od loňského roku v areálu plzeňské 
nemocnice Privamed nové dialyzační 
centrum určené pro pacienty s po-
ruchou funkce ledvin. Vybaveno je 
10 dialyzačními lůžky (elektronicky 
polohovatelná křesla a postele). Pra-
coviště má k dispozici celkem 11 dia-
lyzačních monitorů Fresenius, devět 
z nich řady 5008S Cordiax a dva řady 
5008 Cordiax. Tyto monitory řady 
Cordiax jsou úplně nové, na trhu jsou 
od 1. 1. 2013. Vylepšené jsou o nové 
bezpečnostní prvky, jako například 
automatická detekce dislokace včet-
ně eventuálního vypadnutí venózní 
jehly. (více na str. 10–12)

Rehabilitace se 
zmírněním bolesti

RDG oddělení 
disponuje všemi 
zobrazovacími 
modalitami

Akreditovaná laboratoř

Osteologie:  
Kostní denzi-
tometr ukáže 
hustotu kostí

Dialyzační 
přístroje: 
špičková péče 
o pacienty se 
selháním ledvin
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Příteli, 
chvátej, 

SOS…

Zatímco všichni máme v živé paměti dramatické scény 
ze seriálu Sanitka, profese dnešního řidiče sanity není 
tolik adrenalinová. „Naše služby jsou celkem poklidné,“ 
říká jeden z řidičů sanit Masarykovy nemocnice 
v Rakovníku. K úrazům, nehodám nebo třeba porodům 
totiž zpravidla vyjíždějí vozy záchranné služby a sanity 
dnes slouží především k převozům pacientů. Jejich 
funkce je však neméně důležitá. 
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Masarykova nemocnice v Rakovníku, PRIVAMED Healthia s. r. o., 
má ve svém vozovém parku celkem 12 sanit. Ty slouží k přepravě 
nemocných a raněných k lékaři na vyšetření, do nemocnice k hospi-
talizaci a zase zpět domů. Všechny sanitní vozy mají stejné povinné 
vybavení, které je dáno předpisem. Přesné vybavení dle seznamu 
pravidelně minimálně jednou ročně kontrolují zdravotní pojišťovny. 
A že toho na seznamu není málo!

Důraz je kladen na povinné  
vybavení a čistotu
„Každé ráno si každý řidič sanity musí překontrolovat, zda má vůz 
všechny předepsané položky v pořádku. Každému převáženému pa-
cientovi dá řidič jednorázový ručník a přikrývku. Po každém převozu 
zkontroluje čistotu sanitky, každý den se vozy dezinfikují,“ upřesňuje 
Vlastimil Steinbach, který je zodpovědný za správu budov včetně 
sanit Masarykovy nemocnice v Rakovníku.
V převozových sanitách není nutná přítomnost lékaře. Řidič sanity je 
vždy současně zdravotníkem, který je vyškolený k tomu, aby byl scho-
pen poskytnout první pomoc, umí pracovat s defibrilátorem apod. „Kaž-
dý řidič, než začne jezdit se sanitou, musí absolvovat půlroční kurz 
a dále je pravidelně přezkušován. Práce s defibrilátorem je základem, 
toto školení se opakuje každý rok,“ dodává Vlastimil Steinbach.

Co se ukrývá za dveřmi sanity
Každá z 12 sanit, kterými nemocnice disponuje, musí mít povinné pře-
depsané vybavení. Nachází se v ní jedno lůžko a jedno infarktové křeslo, 
které je na kolečkách a dá se z vozu vysunout. V sanitě mohou jet kromě 
řidiče maximálně čtyři pacienti. Pro každého z nich musí být připravena 
přikrývka. K dalšímu povinnému vybavení patří zmíněný defibrilátor, dále 
například hasicí přístroj, tlaková přenosná nádoba s kyslíkem, přenosné 
odsávací zařízení, ruční dýchací přístroj, pomůcky pro stavění krváce-
ní, pohotovostní porodní souprava, souprava pro ošetření popálenin, 
materiál pro ošetření ran, fixační dlahy na končetiny a spousta dalších 
„drobností“, jako třeba jednorázové ručníky a rukavice.
Služba řidiče sanity trvá standardně 8 hodin, o víkendu pak 12 ho-
din. Sanity Masarykovy nemocnice za minulý rok najezdily dohromady 
538 000 km a převezly dohromady 19 tisíc pacientů. V naprosté většině 
případů je převoz sanitou nařízen ošetřujícím lékařem a takový také 
hrazen zdravotní pojišťovnou, na vyžádání je však možné převoz sanitou 
objednat i mimo vážné důvody a uhradit si její služby přímo. V tomto 
případě jsou dvě možnosti – buď sanitu pacientovi objedná lékař a na-
píše, že přepravu hradí pacient, anebo si může pacient sanitu objednat 
rovnou sám a také si převoz sám zaplatit.
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Léčebny dlouhodobě nemocných jsou někdy neprávem označovány 
za místa, kde už se jen čeká na nenávratný odchod ze života. LDNky 
v plzeňském Privamedu a rakovnické Masarykově nemocnici tuto do-
mněnku vyvracejí. O pacienty se zde starají s citem, s laskavou péčí, 
snaží se jim na sklonku života dopřát ještě trochu radosti a potěšení. 
Obě zdravotnická zařízení se svým charakterem podobají domovům 
důchodců – pacientům je zde připravován kulturní program, povzbu-
zující návštěvy a různé druhy terapií.

V Privamedu mají pacienti LDN 
i duchovní podporu
LDN v plzeňském Privamedu je největším zařízením tohoto druhu 
v České republice, součástí nemocnice je od roku 1982 a k dispozici 
má 240 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích. Péče o nemocné je zde 
zajištěna lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství, 

geriatrie a psychiatrie. Zavedena je tu pravidelná rehabilitační 
a logopedická péče a pracoviště ergoterapie, které je u pacien-
tů velmi oblíbené. Od roku 2007 provozuje LDN i 10 sociálních 
lůžek. V roce 2009 zde vzniklo oddělení DIOP s kapacitou 

Ke stáří
přistupujeme s citem
Zdravotní stav některých pacientů zejména pokročilého věku již nevyžaduje nemocniční 
péči, přesto tito nemocní nejsou z různých důvodů schopni pobývat v domácím prostředí. Často 
ani jejich příbuzní nedokáží zvládnout jejich ošetřovatelskou péči, a proto jsou takoví pacienti 
přijímáni do léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), kde se o ně stará zdravotnický personál. 

NAŠE PÉČE
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10  lůžek, které slouží pacientům v těžkém stavu, v bezvědomí, s tra-
cheostomií apod.
Aby pacientům rozptýlili myšlenky, připravují pro ně pracovníci LDN nej-
různější program – oblíbená je právě ergoterapie (tj. léčba prací), při níž 
pacienti vyrábějí předměty z papíru či textilu, vystřihují, háčkují apod. 
Smysluplná práce motivuje, podporuje komunikaci a sociální vztahy 
a zabraňuje v nečinnosti. Pacienti zde také využívají nabídku duchovní 
podpory, pravidelně sem docházejí kněží a sestry z řádu františkánů. 
Před Vánoci je navštívil i plzeňský biskup.

V rakovnické LDN rozptylují 
pacienty psí návštěvníci
LDN v rakovnické nemocnici je v provozu od roku 1980. Kapacitu má 
52 lůžek. Poskytována je v ní především péče ošetřovatelská a rehabili-
tační, kterou zajišťují pracovnice oddělení rehabilitace. Sociální péči pak 
pacientům zajišťuje sociální pracovnice. Početnou skupinou jsou zde 
pacienti po cévních mozkových příhodách, s postižením pohybového 
aparátu a po operacích. Cílem hospitalizace je pokusit se zlepšit hyb-
nost pacientů a tím i jejich celkový stav, nebo alespoň stav stabilizovat. 
Všichni pracovníci se snaží, aby obvykle dlouhodobý pobyt v LDN byl 
pro pacienty pokud možno co nejméně stresující.
Pacientům je zde nabízena i canisterapie, tj. léčebný kontakt psa 
s člověkem. Když na pokoj mezi nemocné přijde pes, dokáže jeho 
přítomnost potěšit a zvednout náladu. A není výjimkou, když se jinak 
trvale ležící pacienti snaží ke zvířeti natáhnout a pohladit si ho. Ochu-
zeni nebyli ani o vánoční atmosféru. Návštěvu Mikuláše, čertů, andělů 
obstaral personál LDN, aby rozptýlil jinak stereotypní prostředí, zahnal 
smutek či deprese a potěšil vánoční náladou. Pacienti si pak vlastno-
ručně upekli cukroví.

Polohovací lůžka pro větší komfort
V obou nemocničních LDN pobývají pacienti na moderních, elektronicky 
polohovatelných lůžkách, která jsou uzpůsobena tak, aby s nimi buď 
samotný pacient, nebo především personál mohl jednoduše manipulo-
vat. Změny poloh u ležících pacientů jsou podstatné proto, aby u nich 
nevznikaly proleženiny. K tomu ostatně slouží i speciální antidekubitní 
matrace. Standardní denní prací personálu je koupání všech pacientů, 
převlékání a polohování pravidelně po třech hodinách. 

Plzeňský biskup
František Radkovský:
„Je třeba, aby duch
nemocných byl silný.“
Před Vánoci jste byl milým hostem plzeňské 
nemocnice Privamed, co bylo smyslem vaší 
návštěvy?
V tomto období, kdy konám jednu ze svých náročných, ale 
milých povinností, tzv. vizitace farností, jsem navštívil mnohé 
nemocnice a zdravotnická zařízení po celé diecézi, napří-
klad v Chebu, Mariánských Lázních, Domažlicích, Klatovech 
a také v Privamedu v Plzni. Bylo to velmi milé setkání. Nejpr-
ve s vedením nemocnice, se kterým se vždy rád setkávám, 
protože vidím velké pochopení pro duchovní rozměr léčení 
nemocných, zvláště těch, kteří jsou zde dlouhodobě léčeni 
a jsou často v závěru svého života. Tito lidé zvlášť potřebují 
duchovní povzbuzení, protože vnímají svůj stav a cítí, jak jim 
ubývají síly. A zde je tedy velký prostor pro duchovní službu.

Jak setkání s pacienty probíhala?
Navštěvoval  jsem jednotlivé pokoje a pacienty na oddě-
lení dlouhodobě nemocných. Vedli mě moji spolupracov-
níci, kteří je pravidelně navštěvují a slouží jim duchovním 
doprovázením. Oni už vědí, kdo má o tuto službu zájem, 
případně kdo si ji nepřeje, abychom tak respektovali svo-
bodu jednotlivých pacientů. Rád jsem se s nimi pozdravil, 
pomodlil se s nimi a vyprošoval jim Boží požehnání. Byli 
velice rádi. Snažil jsem se povzbudit je v jejich těžké situa-
ci. Povzbudit můžete jen něčím pozitivním. Blížící se závěr 
života může být povzbuzením pro člověka, který věří, že 
smrt neznamená definitivní konec, ale je to přechod do ži-
vota, o kterém je v Bibli psáno: „Co oko nevidělo a ucho 
neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh 
těm, kdo ho milují.“ 

V čem jsou tato setkání pro pacienty 
přínosná?
Člověk není  jen tělo, má také duchovní rozměr, ducha či 
duši a obojí se vzájemně ovlivňuje. Právem se říká, že zdra-
vý duch unese nemocné tělo, ale nemocný duch neunese 
ani zdravé tělo. Je proto třeba, aby duch nemocných byl 
silný, aby mohli  lépe snášet svůj stav. To ovšem není sa-
mozřejmé, zvláště u lidí hodně fyzicky zkoušených nemocí 
a stářím. Proto povzbuzení a posila, které jim poskytuje víra 
a její prostředky, jsou pro ně velmi důležité. Těmi prostřed-
ky víry jsou modlitba, slovo Písma svatého, tj. Bible, a také 
svátosti,  především  svátost  nemocných,  svátost  smíření 
a eucharistie. Těmito prostředky jim slouží kněží, kteří je na-
vštěvují, a jejich pomocníci, pastorační asistenti. Mohou se 
na ně obrátit ovšem i lidé, kteří nejsou věřící. Naši pracovníci 
jsou připraveni posloužit všem, kteří mají zájem, každému 
způsobem jemu přístupným a přiměřeným.
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V první řadě je to pacientova diagnóza a s tím související dieta. 
Pakliže váš zdravotní stav nepovoluje konzumaci slaného, mast-
ného či smaženého, pochopitelně vám bude naordinováno jídlo 
vařené a nesolené. V druhé řadě stojí množství jídel, které musí 
nemocnice  na  daný  den  připravit.  Pohybuje  se  v  řádu  stovek 
a přesně tolik jídel musí zaměstnanci kuchyně rozvozit do všech 
pater a všech pokojů. „V současné době vydáváme v průměru 180 
obědů a večeří pro pacienty. Máme 30 druhů diet, největší počet 
je základní racionální strava označená jako dieta č. 3. Stále více 
přibývá pacientů s diabetickou dietou označenou č. 9,“ upřesňu-
je Zdeňka Vágnerová, vedoucí stravovacího provozu Masarykovy 
nemocnice v Rakovníku. 

V rakovnické nemocnici se léčí i jídlem
„Mezi naše speciální diety patří dieta č. 14 výběrová, kdy pacienty 
navštěvuje nutriční terapeut a ti si z daného jídelního lístku vybírají 
stravu. V tomto případě jsme zaznamenali nejeden úspěch, kdy pa-
cienti byli přijati ve špatném zdravotním stavu a nám se podařilo je 
opět takřka uzdravit. Také se u jednotlivých pacientů provádí nutriční 
screening, kdy nutriční terapeut dochází za těmito pacienty a po po-
radě s lékařem danou situaci ohledně stravy řeší,“ vysvětluje vedoucí 
stravování a dodává, že spokojenost pacientů s nemocniční stravou 
se odvozuje od jejich zdravotního stavu. „Setkáváme se s pacienty, 
kteří většinou naše jídlo pochválí, záleží na tom, jak se po zdravotní 
stránce cítí. Každý ví podle sebe, že když mu není nejlépe, tak ani 
jídlo nechutná…“

Masarykova nemocnice v Rakovníku pacientům podává pest-
rou stravu dle zásad správného stravování s ohledem na jejich 
choroby. Základem je konzumace kvalitních druhů potravin 
ve vyváženém poměru. Složení jídelníčku se snaží neustále vy-
lepšovat, například tím, že se z něj vytrácejí uzeniny, které jsou 
nahrazovány šunkou, častěji je zařazována zelenina a drůbeží 
maso. Jídla se připravují z valné části z čerstvých a kvalitních 
surovin. Maso se nakupuje pouze chlazené, jen od známých 
firem s tradicí. V rakovnické nemocniční kuchyni se každý den 
začíná vařit od 6 hodin ráno. Dvě kuchařky vaří dle normo-
vaných receptur, jedna kuchařka připravuje snídani a svačiny. 
Od 7 hodin se vydávají první pokrmy – snídaně na podnosech 
označené dietou jsou odváženy v nerezových vozících na jed-
notlivá oddělení.

I v nemocnici 
si můžete 
pochutnat

V plzeňském Privamedu dbají  
na pestrost, kvalitu a vyváženost  
stravy
Městská nemocnice Plzeň, Privamed a. s., má vlastní moderní 
stravovací provoz, který je provozován plně v souladu s plat-
nými předpisy ČR a EU. Zajišťuje celodenní stravování v celém 
rozsahu nemocničních diet včetně enterální výživy a je vybaven 
technologií umožňující šetrné zpracování potravin. Stravování je 
vedeno cíleně pro uspokojení všech věkových skupin strávníků 
– zejména seniorů. Denně připraví celodenní stravu pro cca 400 
pacientů, z nichž většina kladně hodnotí zachování teplých ve-
čeří. Také je zde snaha o to, aby strávníci v době hospitalizace 
nebyli ochuzeni ani o sváteční pokrmy.
Pokrmy včetně diet připravuje tým kuchařů dle nejnovějších po-
znatků gastronomických pravidel s maximálním dodržováním 
tradičních receptur. Suroviny jsou vybírány pečlivě, převážně 
od tuzemských prověřených dodavatelů. Na pestrost, kvalitu 
a vyváženost stravy dohlížejí nutriční terapeutky, které zároveň 
zajišťují dietetickou a nutriční péči o pacienty a provádějí eduka-
ce nemocných přímo na pokojích. Samozřejmostí je také denní 
návštěva nutriční terapeutky na nadstandardních pokojích, kdy 
mají pacienti možnost výběru stravy s přihlédnutím ke zdravot-
nímu stavu.

Novinka: svačiny pro nefrologické 
pacienty
Stravovací provoz Městské nemocnice Privamed patří pro svou 
kvalitu a chuťovou úroveň mezi vyhlášené a je využíván i další-
mi zdravotnickými zařízeními. „Novinkou v našem provozu je, 
že od loňského roku připravujeme navíc svačiny pro pacienty 
dialyzačního centra,“ dodává vedoucí stravovacího provozu 
František Karásek.

Nemocniční strava se obvykle netěší velké oblibě. Panují mýty, že pokrmy podávané 
pacientům na lůžku jsou „nemastné, neslané“, zkrátka bez chuti. Málokdo si však uvědomí, 
co za vydáváním obědů a večeří v nemocnicích stojí.
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Rehabilitační oddělení rakovnické nemocnice má dlouholetou tra-
dici. Během let došlo k modernizaci vybavení i přístrojů, používá se 
zde nová technika, která urychluje proces hojení a návrat pacientů 
do běžného života. Od března loňského roku sídlí rehabilitace v no-
vých moderních a příjemných prostorách v areálu nemocnice. Na-
chází se zde rehabilitační tělocvična pro dospělé, kde cvičí pacienti 
s úrazy, v další tělocvičně jsou prováděny techniky měkkých částí, 
reflexní masáže a lymfatické drenáže. Dále je pacientům k dispozici 
vodoléčba, elektroléčba a také dětské tělocvičny, kde se provádí 
rehabilitace Vojtovou metodou, cvičení vadného držení těla a sko-
liózy. Novinkou RHB oddělení je používání McKenzie metody, která 
je výzkumem podloženým novým konceptem diagnostiky a terapie 
hybného systému.

McKenzie metoda: „Jen u tří pacientů 
ze sta byla terapie neúspěšná.“
O nové metodě, která je rehabilitačním pracovištěm 
úspěšně používána, jsme hovořili s fyzioterapeut-
kou Dobroslavou Matesovou, DiS. V rakovnické 
nemocnici pracuje od roku 2001, náročným kurzem 
McKenzie prošla v letech 2010–2013 a od loňska je 
pro provádění metody certifikována.

O co se v McKenzie metodě, jinak řečeno mechanické diagnos-
tice a terapii (MDT), jedná? V MDT klasifikaci se mimo jiné posuzuje 
stav hybného aparátu odvíjející se od reakcí pacienta. Jde-li o páteř, 
pak posuzuje mechanické poškození segmentů včetně měkkých tkání 
do specifických kategorií a dle nich stanoví směr pohybu nebo polohy, 
které dané symptomy (bolesti) zlepšují. MDT vychází z důkladného 
vyšetření, které provádí autorizovaný MDT terapeut, a na základě vy-
šetření opakovaných pohybů se stanoví mechanická diagnóza a její 
konkrétní pohybové řešení. Výsledkem může být pro pacienta výběr 
jednoduchého pohybu eventuálně polohy, které odpovídají z mecha-
nického pohledu stavu, že jeden pohyb danou bolest zhoršuje a jiný 
zlepšuje. Koncept je tedy složitý pouze pro terapeuta, pacient vnímá 
konkrétní pohybovou terapii.

Zázraky se bez pravidelného cvičení 
nekonají
„Na našem rehabilitačním oddělení funguje spolupráce s fyziotera-
peutkami tak, že pokud se nám v ambulanci objeví pacient například 
s výhřezem ploténky a bolestivou propagací do jedné dolní končetiny, 
který nereaguje pozitivně na naši běžnou fyzioterapii, objednáme ho 
na MDT vyšetření a nabídneme jiný, a to mechanický způsob léčby. 
Z tohoto postupu jednoznačně profituje pacient, protože se podaří 
zachytit mnoho pacientů, kterým bychom jinak nepomohli,“ vysvět-
luje D. Matesová a dodává: „Pro úspěch je zásadní aktivní přístup 
jedince, ochota cvičit a poslouchat zadaná režimová opatření. Žádný 
zázrak se bez pravidelného cvičení prostě nekoná. Ale těší mě, že 
za téměř čtyři roky jsem měla sto pacientů vyšetřených dle MDT 
a pouze u tří byla terapie neúspěšná.“
Certifikované terapeuty MDT z Čech a Slovenska, kterých je v sou-
časné době 55, sdružuje McKenzie Institut, který každý měsíc po-
řádá setkání, na nichž probíhá odborná diskuze, praktické kon-
zultace a další vzdělávání. Více informací na www.mckenzie.cz.

Nová  
rehabilitační 
metoda 
McKenzie 
snižuje bolest

Srovnání McKenzie s ostatními 
léčebnými přístupy:
  vyšetření opakovanými pohyby se používá nejprve pro 
diagnostiku a následně pro výběr individuální terapie

  pacientova nezávislost
  mizí nepostradatelnost terapeuta
  minimální intervence terapeuta
  kombinace cvičení a intervence terapeuta, je-li to nutné
  cvičení přináší úlevu od bolesti obvykle rychle, netrvá 
to měsíce
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Masarykova nemocnice v Rakovníku,  
PRIVAMED Healthia s. r. o.
Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník
tel.: +420 313 525 111
fax: +420 313 513 051
e-mail: nemocnice@nemorako.cz
www.nemorako.cz

Ústavní lékárna
tel: +420 313 525 323
otevírací doba: po – pá 8.00 – 16.00 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



Městská nemocnice Plzeň,
PRIVAMED a. s.
Kotíkovská 17, 19, 323 00 Plzeň
tel.: +420 377 182 111
fax: +420 377 520 746
e-mail: informace@privamed.cz
www.privamed.cz

Ústavní lékárna
přízemí budovy LDN
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

Mulačova nemocnice 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

Tiskový servis:
MgA. Petra Vychodilová, e-mail: pvychodilova@privamed.cz
(pro všechny nemocnice společnosti Privamed)



rám dural 6061 700c 

vidlice Suntour SF11-NVX-HE, zdvih 63 mm

komponenty Shimano Acera, 8 rychlostí, Suntour převodník

motor Suntour 250W

baterie Sanyo 36V

display LCD

brzdy Tektro

pláště 700 x 42c

hmotnost 24,1 kg / 19"

cena 35.990,-

ElEctra

ElEmEnt
rám dural 6061 700c 

vidlice Suntour SF11-NVX-HE, zdvih 63 mm

komponenty Shimano Acera, 8 rychlostí, Suntour převodník

motor Suntour 250W

baterie Sanyo 36V

display LCD

brzdy Tektro

pláště 700 x 42c

hmotnost 23,8 kg / 20"

cena 35.990,-
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