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• Komplexní zásobování v oblasti spotřebního zdravotnického materiálu
(např. injekční techniky, inkontinence, obvazový materiál, rouškování)
• Zásobování související s hygienickým provozem (např. dezinfekce,
drogerie, papírový program, čisticí chemie pro profesionální úklid)
• Vybavení ambulancí (např. přístrojová technika, kancelářské potřeby)
Kontakt: Jan Čermák, jednatel společnosti
Commeatus s.r.o., Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň
Tel.: +420 377 182 390, fax: +420 377 520 746
E-mail: info@commeatus.cz, www.commeatus.cz
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COMMEATUS s.r.o., je výhradním dodavatelem spotřebního zdravotnického materiálu
pro Nemocnici PRIVAMED, Mulačovu nemocnici v Plzni, Masarykovu nemocnici
a PRIVAMED Healthia v Rakovníku.
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Primářka Neurologického oddělení

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

mám velkou radost, že vás mohu prostřednictvím Magazínu Privamed informovat o všech novinkách, které se nám
v loňském roce podařilo uskutečnit. Ať už
na Gynekologicko-porodnickém oddělení, kterému za rok dvojnásobně vzrostl
počet porodů a dokáže pacientkám pomoci i specializovanými výkony, nebo
rozšířením služeb na urologii, neurologii
či dalších odděleních. Těší mě, že lékaři,
sestry a řada dalších pracovníků rakovnické nemocnice poskytují pacientům kvalitní služby. Naše Centrum návazné péče
stejně jako další specializovaná oddělení
klienti chválí a hlavně se k nám s důvěrou
vracejí a doporučují nás svým příbuzným
nebo známým. A to i přesto, že rakovnická nemocnice potřebuje rozsáhlé investice, aby se stala zařízením třetího tisíciletí,
a přitom si musí poradit se vším sama
a z vlastní kapsy. Krůček po krůčku děláme všechno proto, abychom vám ulevili co
nejrychleji a nejúčinněji od bolestí a starostí a vybudovali vám prostory, v nichž
dostanete v každou dobu tu nejlepší péči
a budete v komfortnějším prostředí než
dosud. Protože i prostředí ovlivňuje léčbu, chystáme modernizaci areálu a další
investiční akce. Mám radost i z toho, že
máme uzavřené smlouvy na poskytování
péče se všemi zdravotními pojišťovnami.
Můžeme tak sloužit všem klientům bez
rozdílu a zdarma. Radost mi dělá i to, že
se k nám začínají vracet zaměstnanci, kteří v rakovnické nemocnici kdysi pracovali.
Za důvěru a přízeň bych chtěl všem našim
příznivcům, pacientům i zaměstnancům
poděkovat. Věřím, že naše zařízení jsou
a budou zárukou profesionální kvalitní péče
pro všechny, kteří ji potřebují nebo budou
potřebovat.

od vydání minulého čísla našeho
magazínu uplynul už více než rok
a za tu dobu naše zdravotnická zařízení udělala mnoho pozitivních změn
ve prospěch pacientů i zdravotníků.
Právě o většině z nich se dozvíte v už
pátém vydání našeho časopisu, které právě držíte v rukou. Osobně mě
velmi těší, že můžeme pacientům
i zaměstnancům nabízet srovnatelné
nebo mnohdy ještě lepší podmínky
než mnohá jiná zdravotnická zařízení v České republice. Dokazuje
to například nové Centrum mamografického screeningu v Nemocnici
PRIVAMED, které ženám už několik
měsíců nabízí nejšpičkovější a nejšetrnější možnosti pro vyšetření prsu.
Nové pokoje a další změny určitě
ocení pacientky Gynekologickoporodnického i Novorozeneckého
oddělení Mulačovy nemocnice, která patří mezi vyhledávaná pracoviště. Obě oddělení poskytují služby
ženám z celého regionu, a navazují
tak na tradici založenou před více
než 90 roky předním českým operatérem a porodníkem MUDr. Janem
Mulačem. Připravujeme i mnoho
dalších investičních akcí, abyste se
v našich zařízeních cítili, pokud možno, jako doma, dostali tu nejlepší
péči a až na výjimečné nadstandardní výkony zcela zdarma. Máme totiž
uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Děkujeme za přízeň, kterou nám zachováváte.

MUDr. Tomáš Jedlička,

MUDr. Miroslav Mach,

jednatel a ředitel Masarykovy
nemocnice Rakovník, s. r. o.

předseda představenstva
PRIVAMED, a. s.
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Představujeme

Nemocnice
PRIVAMED
investuje do nových
technologií

N

emocnice „PRIVAMED“ v Kotíkovské ulici v Plzni, která spolu s Mulačovou
nemocnicí v Plzni, Masarykovou nemocnicí v Rakovníku, s poliklinikami
v Lounech a Brně patří do skupiny Privamed, a. s., se stará o pacienty už

více než dvaadvacet let. Za tu dobu výrazně zmodernizovala své prostory a obnovila
přístrojové vybavení. „Rok 2017 byl z hlediska investic obzvlášť náročný,“ upozorňuje
technická ředitelka Ing. Zuzana Těťálová. V nastaveném trendu chce nemocnice
i nadále pokračovat tak, aby pacienti měli co nejlepší podmínky k léčbě a zaměstnanci
co nejlepší podmínky ke své náročné práci.

V nové nástavbě
vzniklo zázemí pro laboratoře

N

emocnice dokončila rozsáhlou přestavbu a třípodlažní nástavbu nad stravovacím provozem v těsném sousedství Centra návazné péče. Vznikly nové moderní prostory, kde našly moderní a špičkově vybavené zázemí laboratoře klinické biochemie a mikrobiologie. Obě laboratoře se tam přestěhovaly z nevyhovujících prostor v přízemí obou budov nemocnice. Součástí této investiční akce byla
i obměna části přístrojového vybavení. Do nových prostor se přestěhovala administrativní část nemocnice.
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MAMMOMAT
a Luminos

D

alším oddělením, kam se vedení nemocnice rozhodlo
investovat nemalé prostředky, bylo Radiodiagnostické
oddělení. Byl vyměněn skiaskopický přístroj za přístroj
pro skiaskopii a skiagrafii Luminos dRF Max od firmy Siemens.
V uvolněných prostorách v přízemí nemocnice bylo v říjnu
loňského roku otevřeno moderní Centrum mamografického
screeningu.

N

ové akreditované centrum je vybaveno nejmodernějším mamografem firmy Siemens MAMMOMAT
Inspiration, který užívá k vyšetření výrazně nízké radiační dávky a umožňuje i hodnocení mladé žlázy. Mamograficky
sporné nálezy v jedné době lze dovyšetřit ještě pomocí špičkového ultrasonografického přístroje se sondami s vysokým
rozlišením. Pracoviště má zcela bezbariérový přístup.

Další investiční akce

P
C

RIVAMED pro letošní rok připravuje i renovaci prostoru
Oddělení léčebné rehabilitace a jeho doplnění modernějším vybavením.

hystá se obměna velké části lůžek na všech stanicích
Centra návazné péče. K dispozici budou moderní elektricky polohovatelná lůžka, což si vyžádá velké investice.
Pacientům však toto vybavení přinese větší komfort a personálu
umožní kvalitnější péči. Uvažuje se i o vybudování nových prostor
pro lékárnu, která je určena pouze pro nemocnici. Nezapomíná
se ani na zdánlivé maličkosti, jako je nový orientační systém, který
už slouží pacientům v budově CNP. Během roku se také budou
postupně opravovat vnitroareálové komunikace včetně nového
vjezdu s ostrahou, která klientům podá základní informace a nasměruje je na volná místa k parkování.

Magnetická rezonance

N

a podzim loňského roku byly zahájeny práce na přístavbě nemocnice pro umístění nového přístroje magnetické
rezonance, MAGNETOM Amira 1.5T od firmy Siemens.
Pracoviště funguje naplno od letošního jara. Postupně vznikají
na Oddělení radiodiagnostiky i další zmodernizovaná pracoviště,
kam se sestěhují sonografická pracoviště a vznikne i endosono
sálek. Pro lékaře a laborantky oddělení vzniknou i tři nové denní
místnosti s novým sociálním zázemím.

PRIVAMED5

Novinka

Nejmodernější
mamograf
v České republice

Š

pičkové Centrum mamografického screeningu s nejmodernějším mamografem v České
republice MAMMOMAT Inspiration, který dokáže snížit dávku záření až o 30 procent, mají
od loňského října k dispozici pacientky v Nemocnici PRIVAMED. „K provádění mamárního screeningu se nám podařilo získat akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR. Zároveň máme
uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, které hradí screeningová vyšetření prsu,“
říká MUDr. Miroslav Mach, předseda představenstva společnosti PRIVAMED, a. s. Dodává, že
o zdraví žen pečuje tým zkušených zdravotníků pod vedením MUDr. Marcely Pěchotové, vedoucí
lékařky pracoviště a přední odbornice na mamární diagnostiku v Plzeňském kraji.

Pracoviště zvyšuje
šanci na život
Nové pracoviště zvyšuje šanci žen, že u nich bude zachycen karcinom prsu v raném stadiu a že absolvují
léčbu se 100procentní účinností. Nejčastěji diagnostikovaným nálezem je invazivní duktální karcinom, a jeho
včasné zachycení je pro úspěšnou léčbu zcela zásadní. Screening se opírá nejen o mamografické snímky,
ale je podporován precizní sonografií. Předností je i to,
že pacientky mají všechna vyšetření pod jednou střechou na příjemném, nově zrekonstruovaném pracovi-
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šti. V Centru mamografického screeningu zdravotníci
vyšetří zhruba šest tisíc žen ročně. Přivítají ženy nejen
z Plzně, ale celého Plzeňského kraje.

Návaznost
je výhodou
Centrum mamografického screeningu, které se nachází
v přízemí budovy Nemocnice PRIVAMED v Kotíkovské
ulici, má návaznost na další specializovaná pracoviště, například na poradnu pro nemoci prsní žlázy
v Privamedu, na chirurgické oddělení Mulačovy nemocnice nebo na bioptickou a histologickou laboratoř.

Nejčastější nádorové
onemocnění žen
Zhoubné novotvary prsu patří k nejčastějším nádorovým
onemocněním u žen na celém světě, Českou republiku
nevyjímaje. Světová incidence (vyjadřuje počet nově vzniklých případů určité nemoci v populaci za dané časové
období) byla pro rok 2012 odhadnuta na 1 671 149 nově
diagnostikovaných nádorů prsu, z toho 458 718 nádorů
prsu v Evropě a 3 335 v ČR. V roce 2015 přibylo v České
republice 3 820 nových karcinomů, což odpovídá počtu
5,6 na 1 000 vyšetřovaných žen.

MAMMOMAT Inspiration
Centrum disponuje nejnovějším mamografem firmy Siemens
MAMMOMAT Inspiration, který zvládne nejen screening, ale
i další diagnostiku včetně stereotaktické biopsie. Softwarová
technologie PRIME užívá výrazně nižší radiační dávky. K posouzení žlázy u převážně mladých žen poskytuje možnost
dovyšetření 3D zobrazením. Ze sporných zcela minimálních
formací se může na stejném pracovišti provést odběr tkáně pro histologické zpracování. Také nový špičkový ultrasonograf HITACHI Ascendus Vision je vybavený sondami
s vysokým rozlišením 18,5 MHz s elastografií a barevnou
dopplerometrií.

Vyšetření
Interval mezi vyšetřeními mamografickým screeningem musí
být delší než dva roky, aby mohlo být vyšetření hrazeno z prostředků zdravotního pojištění. Pro objednání je proto nezbytně nutné znát datum posledního screeningového vyšetření
a mít žádanku od ženského či praktického lékaře. Vyšetření
se skládá ze sepsání dotazníku k mamografickému screeningu, podepsání informovaného souhlasu s vyšetřením,
samotného zhotovení mamografie a popisu snímku. Každé
vyšetření hodnotí nezávisle na sobě dva lékaři. Pacientka je
poté seznámena s předběžným výsledkem a v případě potřeby je jí navrženo případné další vyšetření (ultrazvuk či další
projekce mohou být provedeny týž den). Lékař, který vystavil
žádanku, dostane poštou, případně i elektronicky, definitivní
výsledek, který se může v ojedinělých případech lišit. Proto
by se pak měly ženy ještě u svého lékaře telefonicky informovat, zda je vše opravdu v pořádku.

Objednávkový systém
Velkou výhodou pracoviště je nově vytvořený objednávkový
systém, kdy se ženy mohou v pohodlí domova rozhodnout a následně kdykoli objednat na vyšetření prostřednictvím webové
stránky www.privamed.cz. Mohou to ale udělat i osobně na recepci pracoviště nebo telefonicky na čísle 377 182 414 nebo
415 či na bezplatné lince 800 023 080. Vyšetření mohou absolvovat už druhý den po objednání na rozdíl od minulosti, kdy
musely na vyšetření dlouho čekat, protože v Plzni byla jen dvě
screeningová pracoviště.
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Zajímavosti

Dětské
úsměvy
pohladí po duši
S

mích je nejlepší lék, tak se smějme, to je motto výstavy
nazvané Dětské úsměvy v novém Centru mamografického screeningu v Nemocnici PRIVAMED. Nafotila je Iryna
Bidašová, mladá fotografka, která se narodila na Ukrajině, ale už
řadu let žije v České republice. „Baví mě černobílé fotografie, přirozenost a detaily. Nemám ráda umělé fotky,“ říká mladá žena,
jejímž koníčkem je mimo fotografování i jízda na motorce. Také
prostřednictvím této záliby se snaží pomáhat a společně s kolegyněmi z BIKER CATS nafotila kalendáře, které prodávají, a výtěžek
slouží na pomoc potřebným v Plzeňském kraji. Za posledních pět
let posloužil zisk ve výši desítek tisíc korun na speciální vozík, zvedák a další věci pro nemocné dítě. Snímky, které jsou na výstavě,
pořídila s dětmi i několika dospělými zejména z Plzně. „Jsou to
většinou mí klienti. A společně chceme, aby se ženy v mamografickém centru cítily dobře. Věřím, že je Dětské úsměvy pohladí
po duši,“ uvádí Iryna Bidašová, která už vystavovala také fotografie
ze svých cest a letos si přivezla snímky z Islandu. Dodává, že
s nemocnicí spolupracuje už dlouho, stejně tak i s onkologickým
pacientem Tomášem Bursou, který vytváří mimo jiné unikátní čokoládové adventní kalendáře a posílá je onkologicky nemocným
v celé České republice včetně nemocnice PRIVAMED.
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Těšíme se naVás!
Těšíme se na Vaši návštěvu!

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

Výročí

Mulačova
nemocnice
slavila

Mulačova nemocnice, která je od roku 2014 členem skupiny PRIVAMED, loni v prosinci oslavila
25. výročí, právě tak dlouho nabízí služby jako soukromé zařízení. „Stala se první soukromou
nemocnicí v České republice v novodobé historii a navázala na tradici závodní nemocnice
Škodových závodů,“ řekl jednatel a ředitel Mulačovy nemocnice Ing. Jaroslav Zimmermann.
Zároveň připomenul historii zařízení, které založil před 90 roky operatér a porodník MUDr. Jan
Mulač jako léčebný ústav pro chirurgii a porodnictví, a před válkou patřilo mezi nejmoderněji
a nejúplněji zařízená zdravotnická pracoviště v zemi. Oslava se uskutečnila v Moving Station
v Plzni. Zaměstnance a partnery nemocnice pobavilo představení Milostný trojúhelník, světelná
a ohňová show nebo taneční večer. Slavnostní večer doplnila i výstava historických fotografií
Mulačovy nemocnice a starých zdravotnických nástrojů.

Herci do Milostného trojúhelníku zapracovali i porod
S improvizačním představením Milostný trojúhelník se v rámci slavnostního večera představili herečka a zpěvačka Rozálie Havelková,
dcera známého umělce a frontmana Melody Makers Ondřeje Havelky, a herci Martin Zbrožek a Josef Polášek. Na jeviště vstoupili bez
předem daného scénáře a do hry zapojili i diváky, kteří si přáli, aby do představení zakomponovali témata, jako je například porod či
klyzma. A na jeviště přizvali i MUDr. Ivana Vlasáka z gastroenterologie a proktologie Mulačovy nemocnice. Bavili se diváci i sami herci.
„Nikdy nehrajeme stejné představení. Milostný trojúhelník čerpá ze života a stále nás okouzluje, když se při něm lidé dobře baví,“ říkal
Martin Zbrožek, který se stejně jako jeho dva kolegové svěřil, jaké projekty chystá pro letošní rok a co dělá pro své zdraví. Jeho kolega
Josef Polášek prozradil, že byl u všech porodů svých děti, a s manželkou nikdy neuvažovali o alternativním porodu.

Jak pečujete o své zdraví? Co vás čeká v letošním roce?

10

Rozálie Havelková
Chodím cvičit třikrát týdně a dohlíží na mě jako trenér můj přítel. A také
se snažím zdravě a pravidelně jíst, ale
nejsem žádný vegetarián. Jím všechno.

Martin Zbrožek
Mám potíže s páteří, takže musím denně
cvičit. Využívám přitom prvky jógy. A také
chodím pravidelně venčit pejsky, což
dělá dobře nejen mně, ale hlavně jim.

Josef Polášek
Snažím se nespěchat a zvolna si ubírám
práci. Ale snažím se provozovat rychlochůzi, třeba při venčení mé úžasné inteligentní krátkosrsté kolie.

Letos mě čeká hlavně maturita a doufám, že ji zvládnu. Zpívání s Melody
Makers a další vystoupení. A také pojedu do cirkusu do Belgie, kde budu zpívat
a tancovat. Moc se na to těším.

Těším se na další improvizovaná představení Milostného trojúhelníku a na hudební projekty, jako je například Bach
330, který vznikl jako pocta hudebnímu
géniovi Johannu Sebastianu Bachovi
u příležitosti 330. výročí od jeho narození. Hraji v něm na housle, máme tam
akrobata a další umělce. Čeká mě také
účinkování v muzikálech.

V novém seriálu Venkovan v internetové televizi Playtvak.cz jsem vytvořil
Františka, takového chlapíčka, kterého
nebaví dělat ředitele a uteče na venkov.
Je to silný příběh s kriminální zápletkou.
Pak stejně jako kolegu Milostný trojúhelník a další vystoupení.

Výročí

Hypnotica
předvedla

unikátní show

Popřát k 25. výročí nemocnice přijela také skupina Hypnotica z Prahy a její
vystoupení nadchlo. Vznikla v roce 2011, má v současnosti pět stálých členů
a předvádí ohnivé a světelné show, akrobacii a další uměleckou produkci
po celé České republice, ale také na významných kulturních událostech
v zahraničí. „ Například v rakouském Taxenbachu, na německém rytířském
festivalu Kaltenberg, nebo třeba na svatbě v Hotelu Palais Namaskar
v Maroku,“ říká šéf souboru David Haberzettl.

pohled na budovu zastávky
na Říšském předměstí, 1905

Moving Station
inspirativní místo v působivě
revitalizované kulturní památce,
otevřený prostor pro současné
umění, vzdělávání, zábavu
i vaše projekty ...
Moving Station, prostor
pro kulturní a vzdělávací projekty,
provozuje kulturní centrum JOHAN.
Koperníkova 56, Plzeň 301 00
info@johancentrum.cz
www.johancentrum.cz
V případě zájmu o pořádání akce
na Moving Station se obraťte
na Terezu Karbanovou
tel.: (+420) 775 131 309

velký sál o rozměrech 20×10×6 m s kapacitou
120 diváků, scéna o rozměrech 10×8 m

malý konferenční a výstavní sál
s kapacitou cca 80 osob

stylová nádražní kavárna
s kapacitou 50 osob
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Rozhovor
Mulačova nemocnice už více než 25 let ve své novodobé historii pomáhá
pacientům jako soukromé zdravotnické zařízení, a navazuje tak na tradici
původního Léčebného ústavu pro chirurgii a porodnictví, který už před válkou patřil mezi nejšpičkovější specializovaná pracoviště v Československé
republice, ale také na tradici závodní Škodovácké nemocnice. Dokazuje
to postupným rozvojem a modernizací ve prospěch svých pacientů, ale i zaměstnanců. O tom,
co se již podařilo, i o tom, co se chystá na letošní
rok, hovoří jednatel a ředitel Mulačovy nemocnice
Ing. Jaroslav Zimmermann.

Mulačova

nemocnice

rekonstruuje
porodní sály
a další prostory
V závěru loňského roku si Mulačova nemocnice
připomínala dvě významná jubilea.
Co si k nim nadělila?
Zásadní investicí loňského roku byla nová multioborová jednotka
intenzivní péče C-JIP, která vznikla přestavbou původních prostor dětské chirurgie, sloužit pacientům začala na začátku března 2017 a má lůžkovou kapacitu pro sedm pacientů. V červnu
se pak v původních prostorách po C-JIP dokončila 2. část jednotky následné intenzivní péče NIP, má kapacitu celkem deset
lůžek se vším, co intenzivní péče vyžaduje, včetně celkem 6
nových plicních ventilátorů a centrálního monitorovacího systému životních funkcí všech pacientů. Další rekonstrukce se pak
prováděla v průběhu letních prázdnin, a to v chirurgicko-ortopedickém ambulantním traktu, kde byl zmodernizován původní
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zákrokový sálek ze 60. let, a to pro malé výkony v oborech chirurgie, ortopedie a urologie. Myslím, že se modernizace vcelku
vydařila a sálek slouží dennodennímu provozu zejména ve prospěch úrazové chirurgické ambulance. Další letní změnou pak
byla obměna výměníkové stanice pro vytápění areálu nemocnice a ohřev teplé užitkové vody. Zde byla kompletně demontována původní technologie z 80. let a byla nahrazena moderní
technologií od společnosti Systherm, včetně plně automatické
regulace stanice dle provozních požadavků. Pochopitelně jsme
obnovovali i přístrojové vybavení, zásadní byla asi výměna hlavního nemocničního sonografu, ale i sonografu na Gynekologickoporodnickém oddělení. Také jsme obměnili kamerové zobrazovací systémy pro laparoskopickou a artroskopickou operativu
na obou operačních sálech. Všechny tyto kroky výrazně zlepšily
úroveň naší diagnostiky.

Uvažovali jste také o rekonstrukci
Gynekologicko-porodnického
oddělení, do kterého se sjíždějí
pacientky a maminky
ze širokého okolí?
Ano, úpravy začínají právě v této době.
Porodnickou část oddělení čeká modernizace porodních sálů, vzniknou tam dva
nové, plně oddělené samostatné porodní
pokoje, které poskytnou komfortní zázemí
pro rodičku a její doprovod. Na původní rohové části nemocnice pak vznikne nástavba pro Gynekologicko-porodnické oddělení, v níž nově vznikne šest pokojů s deseti
lůžky. Současně s touto investiční akcí se
zlepší i protipožární zabezpečení v celé nemocnici, neboť na každém podlaží nově
vzniknou 3 samostatné oddělené požární
úseky a bude doplněna elektronická protipožární signalizace. Celá nástavba, včetně
vybavení, na kterou počítáme cca s 15 miliony korun, by měla být dokončena letos
na podzim. V návaznosti na dokončenou
nástavbu bychom chtěli letos ještě realizovat opravu fasády nemocnice uvnitř našeho areálu, čímž by byla dokončena oprava
vnějšího pláště Mulačovy nemocnice.
I tak se velké stavební úpravy
a modernizace uskuteční
za plného provozu, musí klientky
počítat s nějakými omezeními?
Na gynekologii bude pouze dočasně omezen počet prováděných tzv. malých výkonů, ale porodnice a Novorozenecké oddělení budou pět týdnů, až do 21. května,
zcela uzavřené.
A neklesne vám tak počet
operačních výkonů a zejména
porodů?
Domnívám se, že krátkodobě ano, nicméně věřím, že v ročním součtu pak nikoliv,
a že pokles počtu porodů z doby rekonstrukce, kdy bude porodnice uzavřena,
doženeme ještě do konce roku právě díky

modernizaci a vylepšením naší porodnice. Do budoucna věřím, že počty našich
nově narozených dětí ještě alespoň o trochu stoupnou. Mnohá vylepšení iniciovaly samy maminky, další pak naše porodní
asistentky a sestřičky z Novorozeneckého
oddělení. Impulz k včasné realizaci pak dala
paní primářka Novorozeneckého oddělení
MUDr. Eva Dortová, která má mnoholeté
zkušenosti s péčí o maminky a novorozence, společně s lékaři – porodníky, kteří se
na přípravě modernizace a úprav rovněž
podíleli. Všem tímto děkuji za týmového ducha a zapálení pro dobrou věc.
A nač se vrhnete po rekonstrukci
tohoto oddělení?
Plánujeme, že se ještě letos budeme věnovat modernizaci vodoléčby v rámci naší
rehabilitace, která má od letošního roku
rovněž novou paní primářku MUDr. Andreu
Hejzkovou, která po více než 20 letech
vystřídala ve vedení oddělení paní primářku Libuši Pechmanovou, které chci touto
cestou poděkovat za dlouholetou dobrou
a úspěšnou práci ve prospěch RHC oddělení a zejména jeho pacientů. Vodoléčba
jako jediná v rámci RHC oddělení zůstala
v původních prostorách, sice s moderní-

mi vanami, ale bez významnější stavebně
– technické úpravy. Chtěli bychom upravit i tyto prostory do podoby odpovídající
21. století.
Připravujeme také úpravy na Interním oddělení, které vede od loňského června paní
primářka MUDr. Daniela Čepeláková. Rádi
bychom vybudovali jeden pokoj intermediální péče a chtěli bychom postupně vylepšit
a modernizovat i všechny původní pacientské pokoje. V současnosti se připravuje
studie proveditelnosti.
Průběžně pak budeme dále obnovovat
naše zdravotnické technologie, jako jsou
například operační stoly, operační lampy,
sterilizační přístroje a další přístrojovou techniku dle potřeb našich oddělení a lékařů.
Počítá se i letos s úpravami prostor
pro zaměstnance?
Všechny jmenované akce přinesou zlepšení nejen pacientům, ale i zdravotníkům.
Prostory pouze pro ně jsou z větší části hotovy z minulých let.
Připravujeme ještě modernizaci a úpravu šaten sester a zdravotníků, včetně rekonstrukce jejich sociálního zázemí, WC
a sprch.
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Naše péče

Novinky

Gynekologickoporodnického oddělení
Mulačovy nemocnice v Plzni

G

ynekologicko - porodnické oddělení v posledním roce personálně
posílilo. Operační tým se rozšířil
o 3 atestované lékaře operatéry. Spektrum
operací zahrnuje výkony z abdominálního,
vaginálního, laparoskopického a laparoskopicko – vaginálního kombinovaného
přístupu u celé řady gynekologických onemocnění. Je to celý komplex urogynekologické operativy a operace řešící poruchu
pánevního dna. Provádíme i menší gynekologické zákroky – hysteroskopie, výkony na děložním hrdle, ukončení gravidity
v prvním a druhém trimestru, farmakologické ukončení těhotenství pilulkou.
Loni jsme provedli více než 600 laparoskopických operací, 1000 hysteroskopií,
400 hysterektomií, 430 výkonů na děložním hrdle. Operací řešících močovou inkontinenci bylo 160. Rekonstrukčních operací
pánevního dna 70. Celkově tak provádíme
přes 220 čistě urogynekologických výkonů. Větší část zákroků tvoří volné vaginální
pásky – TVT. Provádíme ale i rekonstrukční
operace pánevního dna z vaginálního i laparoskopického přístupu. Používáme materiály firmy Boston scientific.
Ročně je ošetřeno v naší urogynekoloické
ambulanci asi 1200 pacientek. Počtem
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urogynekologických operací se naše pracoviště řadí mezi přední pracoviště v rámci celé České republiky.
Další specializovanou poradnou našeho
oddělení je poradna pro onemocnění
děložního hrdla a zevních rodidel. Ročně
zde vyšetříme přibližně 1500 pacientek
nejen z Plzeňského, ale i Karlovarského
kraje. Pracujeme na úrovni kolposkopické
expertízy. Ročně provádíme přes 400 zákroků na děložním hrdle a asi 150 na vulvě. Urogynekologické výkony a operace
na děložním hrdle i vulvě a hysteroskopie
provádíme v režimu jednodenní či krátkodobé hospitalizace.
Zaměřujeme se i na operační léčbu
ženské neplodnosti ve spolupráci se
specialistkou na reprodukční imunologii prof. MUDr. Ulčovou-Gallovou, DrSc.
Provádíme laparoskopickou diagnostiku
a léčbu sterilit, hysteroskopické výkony
s odběrem NK buněk děložní sliznice
u imunologických příčin sterilit. Naše výsledky práce jsme publikovali v celostátním gynekologickém časopise Česká
gynekologie a porodnictví. O výsledcích
naší společné práce chystáme článek
do amerického žurnálu reprodukční
imunologie.

Naší snahou je co nejkratší doba od objednání k operaci a co možná nejkratší
doba hospitalizace a maximální spokojenost pacientek. Počet hospitalizovaných
žen na našem oddělení loni činil 3500.
Co se týká porodnické části našeho
oddělení, letos na jaře bude provedena kompletní rekonstrukce porodního
sálu. Naše porodnice bude mít dva
prostorné porodní boxy s kompletním
a moderním vybavením pro poskytnutí
maximální péče matce a novorozenci.
Nově nabízíme odběr pupečníkové krve
a placentární tkáně s možností dalšího
využití k léčebným účelům. Novou primářkou Novorozeneckého oddělení se
stala MUDr. Eva Dortová, lékařka s nejvyšší kvalifikací v oboru péče o novorozence. Dlouhodobě pracovala jako
vedoucí lékařka jednotky intenzivní péče
perinatologického centra v Plzni. Ženy
v Plzeňském i Karlovarském kraji by měly
vědět, že se v Mulačově nemocnici poskytuje kvalitní lékařská péče nejen jim,
ale i jejich novorozeným dětem.
Prim. MUDr. Zdeněk Knaizl
Mulačova nemocnice
Gynekologicko-porodnické oddělení

Naše péče

Novinky
v oblasti

operační léčby močové
inkontinence, sestupů
ženských orgánů
a poruch močení
Gynekologicko-porodnické oddělení Masarykovy nemocnice Rakovník v posledních
2 letech výrazně inovuje a rozšiřuje portfolio nabízených operací a léčby.

V

oblasti močové inkontinence operujeme stresovou inkontinenci velmi šetrnou metodou TOT pásky. Páska se zavádí
do pochvy pod močovou trubici a její konce se vyvedou
v genitofemorální rýze. Nyní, nově, však tuto metodu používáme
(podle nových trendů v oboru) i u některých typů inkontinence smíšené, takže jsme schopni takto ošetřit až 2/3 žen s vážným únikem moče. Ve složitých případech je vhodné použití pásky vyvedené za stydkou kostí na břiše, v této metodě se nyní školíme.
V indikovaných případech dále aplikujeme botulotoxin do stěny
močového měchýře anebo jsme schopni cystoskopickou cestou
posilovat vnitřní svěrač močové trubice aplikací speciálního gelu,
který močovou trubici mírně zúží, a tím usnadní svěrači práci.
V oblasti sestupů ženských orgánů kromě klasické operativy, jako
je hysterektomie s poševními plastikami, jsme zařadili do portfolia
i přední poševní síťky, kdy se speciální odlehčenou síťkou nahrazují svaly pánevního dna, respektive jejich uchycení k pánvi. Pro
ženy trpící zároveň urgentní inkontinencí a sestupem dělohy máme
k dispozici operaci pomocí implantátu CESA/VASA, kdy se otevřenou břišní cestou nahrazují nejsilnější závěsy dělohy – tzv. ligamenta sacrouterina. Tato operace má nejpřirozenější anatomický výsledek, a právě proto je schopna kromě závěsu dělohy léčit i urgentní
inkontinenci, která vznikla právě na podkladě poklesu dělohy. Další

operací při poklesu dělohy je pak laparoskopická operace, kde
dělohu, čípek nebo pochvu zavěšujeme také pomocí implantátu
k bočním stěnám pánve. Výhodou je především laparoskopický
přístup, kdy nemusíme provádět řez v podbřišku. Výsledný efekt
je skvělý. Velmi důležitou operací řešící sestup dělohy, čípku nebo
pochvy, která zažívá renesanci, je tak zvaný Amreichův závěs,
kdy se sestupující pochva fixuje vaginální cestou do silného vazu
v pánvi. K operaci je možné připojit poševní plastiky, plastiku hráze
a podobně, a tím řešit více potíží najednou. Výhodou je rychlost
operace, ta trvá cca 30–45 minut.
Na závěr mohu říci, že naše oddělení nabízí komplexní péči a komplexní nabídku operačních technik a způsobů a že jsme schopni
pomoci téměř všem ženám, které se na nás obrátí. Ženy by měly
vědět, že únik moči i sestup ženských orgánů lze velmi rychle
a úspěšně léčit, není žádný důvod se bát a problémy podceňovat,
tajit a jejich řešení odkládat. Pacientky se na nás mohou obrátit
s jakýmkoli problémem, najdou u nás vždy pomoc. K objednání
slouží telefonní číslo 313 525 466 – objednací lhůty se nám zatím
daří stlačovat na 14–21 dnů.
Prim. MUDr. Radek Poláček,
Masarykova nemocnice Rakovník,
Gynekologicko-porodnické oddělení
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Rozhovor

 asarykova
M
nemocnice
se modernizuje
Nový příjem na Interním oddělení, rekonstrukce části intenzivní
péče, rozšíření či obnovení provozu některých ambulancí a řadu
dalších novinek se podařilo udělat v Masarykově nemocnici
v Rakovníku, v jejímž čele už druhým rokem stojí MUDr. Tomáš
Jedlička. Na bedrech má ale i mnoho jiných úkolů. Hlavním úkolem
je modernizace části nemocničního areálu. „Zahájení modernizace
jsme museli posunout vzhledem k potřebě zahrnout do projektu
bezpečnostní prvky typu požární zabezpečení či výtahy, podobně
jako další investiční akce,“ říká MUDr. Tomáš Jedlička.

V jaké fázi je tedy projekt modernizace, který
počítá i s příchodem některých nových služeb?
V nejbližší době by měla být podána žádost o vydání územního
rozhodnutí a dále bude pokračovat tvorba dokumentace pro
stavební povolení. Předpokládáme, že vlastní práce by mohly
začít letos ve čtvrtém kvartálu. Pak přijde na řadu centrální příjem, který přispěje k bezpečnosti pacientů.
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Jak budete projekt financovat?
Jsme soukromé zařízení, takže jako všechno z vlastních zdrojů.
A na první etapu počítáme s částkou zhruba sto milionů korun.
Mrzí mě, že nemáme rovné podmínky se státními nebo krajskými nemocnicemi, my nedostaneme ani příspěvek na nepřetržité
služby, které poskytujeme ve veřejném zájmu.

Práce budou probíhat za plného
provozu, nebo musejí pacienti
počítat s nějakým omezením?
Předpokládáme, že budovat se bude za plného provozu a uděláme všechno pro
to, aby se stavební aktivity dotkly pacientů a návštěvníků nemocnice co nejméně.
O všem budeme průběžně informovat
mimo jiné na našich webových stránkách
a facebooku. Součástí stavby bude i nový
vjezd do areálu, vybudování nových parkovacích míst pro urgentní příjmy, pacienty i návštěvníky, přístavba operačních sálů
a výtahů.
Co dalšího chystáte mimo projekt
revitalizace?
Chceme ve spolupráci s Onkologickým
centrem Fakultní nemocnice v Motole
a Oblastní nemocnicí Kladno rozšířit spektrum onkologické péče. Už od začátku
letošního roku funguje provoz naší onkologické ambulance dva dny v týdnu a na základě potřeb pacientů se počet dnů zvýší
až na tři dny v týdnu. Intenzivní péče by se
měla sloučit s oddělením ARO do společ-

ného oddělení Intenzivní péče. A důležité je
i to, že v letošním roce obnovujeme rámcové smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
Nemusejí se pacienti obávat, že by
se vám nepodařilo uzavřít smlouvu
s nějakou pojišťovnou?
Nemocnice má dobrou výchozí pozici
už díky své geografické poloze. Takže si
troufnu všechny naše současné i budoucí
pacienty uklidnit, že předpokládáme, že
smlouvy uzavřeme se všemi zdravotními
pojišťovnami.
Zmínil jste fungování onkologické
ambulance, jaké další novinky jste
v loňském roce zavedli? Vyhlášená
je vaše porodnice, změnilo se tam
něco?
Od roku 2015 naše porodnice zdvojnásobila počet porodů na 900. Naše
Gynekologicko-porodnické oddělení je vyhledávané ženami z širšího regionu. V návaznosti na to jsme rozšířili noční služby
o dva lékaře. Od loňského října pacientům
také slouží nová urologická ambulance,

kam dojíždí lékař z renomovaného pražského pracoviště. Vybavili jsme ji i nejmodernější potřebnou technikou. Rozšířili
jsme také neurologickou ambulanci, v provozu je pět dní v týdnu a v rámci toho jsme
ji vybavili novými přístroji pro EMG a EEG.
Loni v listopadu začala opět sloužit dva
dny v týdnu plicní ambulance. Zajišťuje
péči, která v našem regionu chyběla rok.
Je o ni velký zájem, proto jsme do ní pořídili nový spirometr. Daří se nám rozšiřovat
kardiologickou, interní a diabetologickou
péči. V nemocnici působí i psychiatr.
Rozšíření provozu ale znamená
větší nároky na personál. Daří se
vám získávat nové posily?
Daří a mám velkou radost, že se vracejí
lékaři a lékařky, kteří tady dřív pracovali. Máme novou vrchní sestru na chirurgii
a na interně. Ale pochopitelně rádi uvítáme
další nové kolegy, ať už z řad lékařů nebo
zdravotních sester, kterých je nedostatek
v rámci celé České republiky.
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Vybavení

Investujeme

do nových technologií i zvýšení
komfortu jak pro pacienty,
tak i personál
Nové Centrum mamografického screeningu v Nemocnici PRIVAMED
disponuje nejmodernějším mamografem MAMMOMAT Inspiration

Lékárna Nemocnice PRIVAMED
má nové logo

Laboratoře klinické biochemie a klinické mikrobiologie se přestěhovaly do zbrusu nových prostor v nástavbě
Nemocnice PRIVAMED a současně s tím získaly i nové moderní analyzátory

V Nemocnici PRIVAMED mají pacienti
k dispozici přehledný navigační systém
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MULAČOVA NEMOCNICE DOKONČILA v původních prostorách po C-JIP
druhou část jednotky následné intenzivní péče NIP, která disponuje novými plicními
ventilátory a monitorovacím systémem životních funkcí

Nová výměníková stanice pro vytápě- Na interně Mulačovy nemocnice
mají nové digitální bezdrátové EKG
ní funguje v areálu Mulačovy nemocnice

Hlavní nemocniční sonograf slouží
od loňského roku v Mulačově nemocnici

Nový sonograf na Gynekologickoporodnickém oddělení v Mulačově
nemocnici

V Mulačově nemocnici je zmodernizovaný původní chirurgicko-ortopedický sálek.
Ve dvou místnostech s novým vybavením se nyní dělají malé výkony v oborech chirurgie,
ortopedie a urologie

Nový přehledný informační systém Od jara letošního roku funguje v Nemocnici
zavedla Masarykova nemocnice v Rakovníku PRIVAMED špičková magnetická
rezonance MAGNETOM Amira 1.5

Nové kamerové zobrazovací systémy pro laparoskopickou a artroskopickou operativu mají na operačních
sálech v Mulačově nemocnici

Masarykova nemocnice v Rakovníku zmodernizovala příjem na interně, pacienti mají k dispozici i nová lůžka, na kterých jim zdravotníci například podávají infuze

Naše péče

Motto MUDr. Lenky Charvátové:

„Chronicky nemocný člověk si také zaslouží
důstojné zacházení a tu nejlepší péči.”

 entrum
C
ávazné péče ulevuje
n
pacientům i rodině
„Jak se vede, paní Libuško. Je všechno v pořádku, chutnalo vám?“ říká MUDr. Lenka Charvátová, primářka Centra
návazné péče Masarykovy nemocnice Rakovník, a hladí jednaosmdesátiletou pacientku po tváři. Ta se celá rozzáří
a odpovídá, že se dobře najedla a nic jí nechybí. Přestože patří mezi vážně nemocné pacienty a do rakovnické
nemocnice připutovala po operaci ve zbědovaném stavu, už brzy oddělení opustí. „Trpí těžkou demencí a dostala
se k nám s rozsáhlou sepsí, v zoufalém stavu a s obrovskými bolestmi. Nejedla, nemluvila. Nevěřili jsme, že se
nám ji podaří vyléčit, ale povedlo se. Už nás nebude potřebovat, takže jsme jí domluvili místo v domově důchodců, protože má jenom dceru, která pracuje ve směnném provozu a nemůže s ní být čtyřiadvacet hodin denně.”
A tento případ není nijak ojedinělý. Centrum poskytuje péči pacientům, kterým se zhoršilo chronické onemocnění,
přestávají být soběstační, prodělali úraz nebo jsou po operaci, a pro mnoho z nich není pobyt v Centru návazné
péče konečnou. Vyléčí se, nebo se dostanou do takové kondice, že se mohou vrátit do domácího prostředí.

Odlehčovací služba

Celostní medicína

entrum disponuje zhruba padesáti lůžky, která jsou
téměř nepřetržitě obsazená, a když se náhodou
uvolní, jsou na nich umístěni lidé v rámci pobytové
odlehčovací služby. „Jejím posláním je podporovat pečující
rodiny, které se v domácím prostředí starají o svého blízkého
a na určitý čas potřebují v celodenní péči vystřídat,“ vysvětluje
MUDr. Lenka Charvátová. Ale lůžek pro takovou službu bývá
minimálně, a když, tak jen na krátkou dobu.

draví se s paní Věrou, další pacientkou, která v doprovodu ergoterapeutky chodí o berlích po chodbě, rozcvičuje si nohu po zlomenině a na Centrum návazné
péče a celý personál pěje pochvalné ódy. „Starají se tady
o nás úžasně a navíc s úsměvem a pochopením pro naše
neduhy a nálady, a to jinde není vůbec obvyklé,“ říká pacientka. Primářka vysvětluje, že by to ale nebylo možné, kdyby neměli kvalitní pracovníky, podporu vedení a především ředitele

C

20

Z

MUDr. Lenka Charvátová
primářka Centra návazné péče Masarykovy nemocnice Rakovník

nemocnice MUDr. Tomáše Jedličky. „Zatím máme relativní
dostatek personálu a s prostředky, které máme k dispozici,
lze zajistit dostatečnou ošetřovatelskou péči. A navíc tady
dělají srdcaři. Naše práce je hodně náročná. Zaměstnanci
musí udělat tisíc drobných věcí denně, kdyby jich udělali
jen sedm set, tak už to nebude pro naše pacienty to pravé.
Naši klienti, ať jsou tu, aby se po úrazu nebo operaci dostali
do kondice, nebo pro chronické nemoci či v závěrečné fázi
života, si přece zaslouží důstojnost a kvalitní péči,“ zdůrazňuje primářka. Těší ji, že pacienti jsou bez proleženin, i díky
pravidelným koupelím, personál od nich neodejde, dokud
nejsou dostatečně najezení a napití, povídá si s nimi a pečlivě sleduje veškeré změny v jejich chování, které mohou
signalizovat zdravotní problémy. „Stačí jen, když pacient nejí
jako obvykle, už to řešíme. A to je na naší práci úžasné, že
nás nutí být univerzálními, musíme mít znalosti z mnoha medicínských oborů, abychom odhalili, co naše klienty trápí.
Jsme v podstatě odborníky na celostní medicínu. A právě
to mě moc baví a mrzí mě, že se na doktory z mé branže
někdy pohlíží skrz prsty, stejně jako to, že Centra návazné
péče se potýkají s pověstí, že jsou poslední štací,“ uvádí
MUDr. Lenka Charvátová s tím, že součástí její činnosti je
i sociální práce, ať už pomoc s umístěním do domova důchodců, jednání s příbuznými nebo i jiné věci.

Paliativní léčba

P

rimářka zdůrazňuje, že Centrum návazné péče v rakovnické nemocnici je naprosto výjimečné, pomáhá
s návratem do normálního života, a když už to není
možné, zajistí důstojný odchod z tohoto světa bez bolesti

a strádání. „Uplatňujeme principy paliativní léčby nejen na onkologické pacienty, o kterých se v této souvislosti nejvíc hovoří, ale ulevit
od bolesti a potíží potřebují také nemocní například s chronickým srdečním selháváním, na dialýze a řadou dalších chorob. Na to by se
nemělo zapomínat. O potížích našich klientů a jejich řešení mluvíme
s jejich příbuznými, pomáháme jim třeba i s umístěním do hospiců.
Výborné zkušenosti máme s hospicem v Plzni, Litoměřicích nebo se
Štrasburkem v Praze,“ připomíná primářka. Hospic by měl vzniknout
také přímo v areálu rakovnické nemocnice, konkrétně na bývalém
dětském oddělení. „Zatím jsou to jen úvahy, ale pokud u nás vznikne,
kruh všeobecné ošetřovatelské péče se uzavře, protože v nemocnici budou mít pacienti k dispozici oddělení Následné intenzivní péče
NIP, dlouhodobě intenzivní ošetřovatelské péče DIOP, lůžka následné
péče LNP, Centrum návazné péče CNP a hospic,“ uvádí primářka
MUDr. Lenka Charvátová.
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Naše péče

Pohoda a přání pacientů
jsou na prvním místě
„Nejdůležitější je na našem oddělení pohoda pacienta a respektování jeho přání. Ale také souhra
pacienta, lékaře a rodiny a vzájemná komunikace,“ říká nový primář Centra návazné péče (CNP)
Nemocnice PRIVAMED MUDr. Oldřich Berka, který v nemocnici pracuje od promoce v roce 2005,
a problematika geriatrie, medicíny vyššího věku s multioborovou součinností se stala jeho profesním
naplněním. „Obrovsky si vážím všech pracovníků na našem oddělení. Dělají velmi náročnou práci, která vyžaduje odborné znalosti, sílu, empatii a mnoho dalších věcí, a zvládají ji obdivuhodně,“
dodává primář. Oddělení, které patří mezi největší v České republice, disponuje více než 220 lůžky. Jeho součástí je i DIOP.
Poskytuje komplexní ošetřovatelskou, léčebnou i paliativní péči dospělým nemocným bez rozdílu věku, kteří trpí dlouhodobým
a vážným onemocněním. Zajišťuje léčbu chronického stavu, akutních exacerbací chronických nemocí a léčbu přidružených
komplikací. „Pacienty přijímáme z akutních lůžek i z domova na doporučení praktického lékaře či ambulantního specialisty.
Spolupracujeme s Mulačovou nemocnicí, Fakultní nemocnicí Plzeň, hospicem, ale i dalšími mimoplzeňskými zařízeními,“ uvádí
primář. Péči o nemocné zajišťuje odborně vyškolený personál, který se neustále vzdělává. „Našim pacientům je poskytována
základní rehabilitace s cílem zlepšit funkční stav, zlepšit základní sebeobsluhu. Dle zájmu je možno se zapojit i do ergoterapie.
Letos jsme navázali velmi úzkou spolupráci s Domovinkou, která poskytuje ošetřovatelsko-pečovatelskou službu včetně hospicové péče v domácím prostředí klientů i ve stacionáři. Takže klientům ještě před propuštěním do domácího ošetřování můžeme okamžitě zařídit adekvátní domácí péči. Tak je zajištěna komplexnost naší péče i po propuštění,“ vysvětluje primář. CNP
letos čekají i další novinky, zejména obnova lůžek a další vylepšení interiéru. Výhodou CNP je bezprostřední dostupnost akutní
péče na Interním oddělení včetně JIP, Neurologického a RHC oddělení nemocnice. Další výhodou je diagnostická dostupnost
Oddělení klinické biochemie a hematologie, mikrobiologie, špičkově vybaveného RTG oddělení, včetně nově instalované
magnetické rezonance, CT, endosonografického vyšetření, skiaskopie, angiografie, denzitometrie a dalších diagnostických
metod. V rámci nemocnice jsou k dispozici konziliáři v oboru interna, neurologie, v jejímž čele stojí nová primářka MUDr. Petra
Gregorová, RHC, chirurgie, ortopedie, ARO, psychiatrie, oční, kožní a další. Lékařská služba je zajištěna 24 hodin denně.
Od roku 2010 je CNP akreditovaným pracovištěm ke specializačnímu vzdělávání lékařů v oboru geriatrie.

Bohumila Hajšmanová (vlevo) na procházce s klientkou.

Domovinka se spojila
se skupinou PRIVAMED
Motto Bohumily Hajšmanové:

D

omácí péče, domácí hospicová péče a lektorské služby
organizace Domovinka jsou od loňského prosince součástí skupiny PRIVAMED, která získala v Domovince poloviční podíl.„O klienty zdravotnických zařízení této skupiny je tak
komplexně postaráno. Už při jejich propouštění do domácího
ošetřování mají jistotu, že o ně naše zařízení bude pečovat ať už
v jejich domácím prostředí, nebo v našich stacionářích,“ vysvětluje Mgr. Bohumila Hajšmanová, zdravotní sestra, pedagožka,
ředitelka agentury domácí péče a sociálních služeb Domovinka
a nositelka titulu Žena roku 2016 časopisu Žena a život. Díky
vzájemné spolupráci se také zkrátily lhůty pobytu v nemocnici
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a zlepšila se komunikace mezi všemi stranami. Domovinka,
která bude PRIVAMEDu školit i nelékařské pracovníky, nabízí zcela nově paliativní péči. „Pacienti v poslední fázi svého života mohou odejít domů a my se o ně postaráme tak,
aby mohli žít důstojně a zemřít v kruhu svých blízkých. A to
je přání většiny lidí,“ říká Bohumila Hajšmanová. Dodává, že
v týmu erudovaných a speciálně vyškolených pracovníků
mají i lékaře, kteří zajistí takovou medikaci, aby nemocní
neodcházeli z tohoto světa v bolestech. „Cesta na „druhou stranu“ je totiž v životě člověka bezesporu tou nejtěžší.
Nikdo by po ní neměl kráčet sám.“

Fotografie/zdroj: Jiří Strašek

„Stáří si zaslouží stejnou
pozornost jako mládí.”

Lék árna

P R I VA M E D
• vlastní lékárna v prost
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Nemocnice PR
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• úzká a flexibilní spoluk potřebám pacientů
• ověřitelná dostupno práce s lékaři
• slevy z doplatků lékůst a cena léků
• pružné doobjednání na recept i volně prodejných léků
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• široký sortiment zdra
• bezbariérový vstup d votních pomůcek
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Kde nás najdete? V přízemí budovy CNP Nemocnice PRIVAMED.
Otevírací doba: pondělí–pátek 7.30–16.30 hod.

Kontakt: Lékárna Privamed, Kotíkovská 19, 323 00 Plzeň, tel.: 377 182 379 (389), e-mail: lekarna@privamed.cz, vedoucí lékárník: PharmDr. Ladislav Szentiványi

ústavní
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Provozní doba: pondělí – pátek od 7:30-16:30
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Kontakt: Mgr. Yvona Šilerová, vedoucí lékárník Ústavní lékárny Masarykovy nemocnice Rakovník s.r.o.,
269 29 Rakovník, tel.: 313 525 323, email: lekarna@nemorako.cz.

Představujeme

Motto:

„Jsme zrozeni z lásky, a láska, to je matka.”

Primářka MUDr. Eva Dortová říká:

Novorozenec
patří do náruče
maminky
V Mulačově
Nová primářka Novorozeneckého oddělení Mulačovy nemocnice v Plzni MUDr. Eva Dortová je ve funkci od loňského podzimu. Předtím pracovala ve Fakultní nemocnici Plzeň
na Neonatologickém oddělení jako vedoucí lékařka JIP a ambulantního Centra vývojové péče. Je členkou České neonatologické společnosti JEP, aktivně se zajímá o dětskou neurologii, endokrinologii a osteologii. Preferuje porody v nemocnici
za přítomnosti odborníků, kteří jsou schopni při problematickém porodu účinně zasáhnout a postarat se o rodičku i miminko. A je velkou zastánkyní kojení a bondingu.
Můžete ten termín vysvětlit?
Je to proces utváření prvotní, bezprostředně poporodní emoční vazby mezi
matkou a novorozeným dítětem. Ta vzniká už v prenatálním období a je ideální,
když fyzický kontakt pokračuje vzápětí po porodu a dalším období. Děťátko
proto pokládáme na břicho matky, překryjeme zahřátou plenou, abychom podpořili kontakt kůže na kůži. Fyziologický novorozenec tak může být po dobu
prvních hodin života ponecháván na porodním sále v péči rodičky a jejího doprovodu. Samozřejmě za současného pečlivého sledování jeho stavu.
Jaká jsou rizika?
Při fyziologickém porodu jsou minimální, zvláště, pokud je dítě napojeno
na monitor a pravidelně kontrolováno zdravotnickým personálem. Sledování
je důležité, protože v prvních hodinách po porodu se může začít projevovat
jakákoliv porucha poporodní adaptace, například infekce a podobně. V případě narození nedonošeného novorozence nebo novorozence se ztíženou
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nemocnici
se narodilo
přes 600 dětí

V Mulačově nemocnici se za rok 2017 narodilo celkem 605 dětí. Jako šestistá tam spatřila
světlo světa 28. prosince 38 minut po půlnoci holčička Ema z Nepomucka. První letošní
miminko se v Mulačově nemocnici narodilo
1. ledna ve 3 hod. 10 minut, je to holčička
Markétka, která vážila 3 400 gramů a měřila
52 centimetrů.
Porodnici stale více vyhledávají rodičky, které
preferují její spíše rodinné prostředí a příjemný
personál. V Mulačově nemocnici nyní zavedli
nově i setkání vedení porodnice s rodičkami, které jsou v očekávání, a to každou první
středu v měsíci. Na setkání ochotně zodpoví
budoucím rodičům veškeré dotazy a vše, co
je zajímá o těhotenství, porodu i péči o novorozence. Více informací je na webových i facebookových stránkách nemocnice.

Rady pro maminky:
Co mohu udělat po příchodu domů
✓P
 odporovat dítě kojením, které má ochranný vliv
✓O
 mezit návštěvy příbuzných a známých
✓Z
 amezit styku s nemocným členem rodiny, a pokud to
není možné, pak jen s ochrannou maskou
✓P
 ozor na přenos infekcí rukama – stačí pečlivé umytí
✓N
 enavštěvovat veřejná místa, která jsou pro miminka
kvůli infekcím nebezpečná
✓N
 ekouřit
✓P
 ředcházet nachlazení a chřipce, aby se miminko
nenakazilo
✓Z
 organizujte si den tak, aby miminko mělo pravidelnost
v krmení, spaní a bdění
✓N
 ebojte se požádat o pomoc a odpočívejte, miminko
potřebuje klidnou a spokojenou maminku

poporodní adaptací jsou možnosti bondingu bezprostředně po narození omezené, protože dítě vyžaduje vysoce specializovanou péči. Ale
dítě patří rodičům, proto i pokud vyžaduje naši speciální péči, snažíme
se je vrátit do láskyplné náruče rodičů co nejdříve.
Co soudíte o domácích porodech?
Je to na zvážení rodičů, ale měli by si uvědomit, že rozhodují nejen
za sebe, ale i za ještě nenarozené dítě. Já osobně bych zvolila k porodu pracoviště, které zaručí, že při sebemenších komplikacích je

k dispozici nejen porodník, ale i neonatolog nebo pediatr a řada dalších odborníků. Nikdy se nedá stoprocentně předpovědět, že se vše
odehraje bez potíží. I doprovod sestřičky na toaletu je někdy důležitý,
už jen proto, aby maminka vysílená porodem neupadla a neublížila si.
A zejména prvorodičky potřebují pomoci s péčí o děťátko i s kojením,
které je pro dítě velmi důležité. Pro správný nástup laktace je důležitá
pohoda každé maminky, aby důvěřovala nám i sama sobě. A navíc
naše Gynekologicko-porodnické oddělení nabízí několik možností porodu včetně aromaterapie, takže si vybere každá budoucí maminka.
Její přání plně respektujeme.
Loni se narodilo 605 dětí, z toho 301 chlapců a 304 dívek.
Nejtěžší miminko vážilo 4 820 gramů a dostalo jméno Vincent.

600. dítě roku 2017 v Mulačově nemocnici

Nejlehčí miminko vážilo 2 150 gramů a jmenuje se Sabina.
Nejčastější jména chlapců jsou Jan, Adam, David a Matyáš.
Děvčata dostávala nejčastěji jména Viktorie, Eliška a Natálie.
Rodiče však dávali svým dětem i atypická jména, u chlapců to
byl Kryšpín, Jeroným, Lev, Mikeš a Vincent a u děvčat Ariana,
Dea, Mia, Polina a Cecília.

Volný čas patří rodině a cestování
Primářka Novorozeneckého oddělení Mulačovy nemocnice MUDr. Eva
Dortová je špičkovou odbornicí v neonatologii a pediatrii. Vystudovala
Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Promovala v roce 1982
a celý svůj profesní život zasvětila péči o děti. Stála u zrodu samostatného Neonatologického oddělení ve Fakultní nemocnici Plzeň.
Podílela se také na koncepci a vybudování týmu Centra vývojové
péče, určeného ke sledování dětí s rizikem poruch vývoje a péči o ně.
Je autorkou a spoluautorkou mnoha odborných i populárních textů.
Ve volném čase ráda cestuje, miluje hory v zimě i v létě, má ráda kulturu a věnuje se své rodině.
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Ze zákulisí

Životní krédo Magdaleny Budkové:

„Člověk by se měl chovat tak, jak chce, aby se k němu chovali jiní.”
Pracovní den ředitelky ošetřovatelské péče
» 5:30 –

Vstávám a vyrážím do práce.

» 6:30 –

Už jsem v práci, obejdu všechna oddělení a přečtu si hlášení z noci.

» 7:20 – 	Účastním se hlášení lékařů a následně vyřizuji běžnou agendu (porady se sestrami,
příprava na vizitu apod.)
» 10:00 – Probíhá vizita, a pak pokračuji obvykle administrativními pracemi, jako například přípravou
na nábor nových pracovníků a řadou dalších věcí, které souvisejí s chodem nemocnice
a potřebami mých podřízených a pacientů.
Odpoledne po práci se věnuji vnoučatům, ráda pracuji na zahradě nebo se setkávám s přáteli.

Práci zdravotní sestry
by za žádnou jinou nevyměnila
Porada se sestrami střídá poradu, drnčí telefony, chystá
se vizita. Tak to vypadá v kanceláři ředitelky ošetřovatelské
péče Nemocnice Privamed Magdalény Budkové, která řídí
cca 250 pracovníků nelékařských zdravotnických profesí
a na starosti má chod jednotlivých oddělení nemocnice.
Jak stíháte takový fofr?
Stíhám, protože musím, a pořád mě to baví. Ale popravdě
musím přiznat, že občas bývám vyčerpaná. Dva roky přesluhuji a teď už se těším do důchodu. Vlastně v něm už budu,
když vyjde v časopise tenhle rozhovor.
Nechce se mi věřit, že opravdu skončíte.
S nemocnicí budu spolupracovat externě. Potřebuji udělat
hodně věcí, které jsem kvůli práci musela odkládat. Ráda
bych se také věnovala svým zálibám.

Jak dlouho jste vlastně pracovala v Privamedu?
Třiadvacet let a uběhlo to jako voda. Práce sestry je často psychicky i fyzicky hodně náročná, ale já bych ji nevyměnila. Naše
práce sice hodně bere, ale také hodně vrací. Například když
pomáháte člověku, který nemá moc dobrou prognózu k žití,
a on se z toho skoro zázračně dostane. To je pak euforie.
Proč je tedy takový nedostatek zdravotních sester?
Týká se to i Privamedu?
Jako většiny zdravotnických zařízení. Aktuálně je potřeba
tak deseti zdravotních sester, mohou k nám nastoupit hned
po škole bez předchozích zkušeností. A uvítáme i studenty
zdravotnických škol, kteří chtějí práci poznat důkladněji než
při studiu. Praxe je praxe. Kdo má hezký vztah k lidem, je
empatický, nelíbí se mu stereotyp a rád poznává nové věci,
tak mu takovou práci mohu jenom doporučit.

Nová ředitelka navazuje i na práci babičky

Ř

editelkou ošetřovatelské péče Nemocnice PRIVAMED se stala Bc. Jana Vyoralová, MBA. „Navážu na práci
mé předchůdkyně. Zůstává za ní velký kus skvělé práce a jsem moc ráda, že jsem s ní mohla spolupracovat. Chtěla bych jí za těch 12 let pod jejím vedením moc poděkovat,“ říká. Do Nemocnice PRIVAMED nastoupila
v únoru 2006 na Neurologické oddělení jako střídavá sestra a v roce 2007 byla jmenovaná do funkce vrchní
sestry. Ve zdravotnictví pracuje od roku 1981. „Jsem ze zdravotnické rodiny. Babička dokonce jednu dobu
dělala vrchní sestru ještě v Městské nemocnici v Sadech 5. května. A já jsem od malička věděla, že tuhle práci
chci dělat. Nepřipouštěla jsem žádnou jinou alternativu. Tuhle profesi mám prostě moc ráda,“ zdůrazňuje Jana
Vyoralová, která nejraději relaxuje v kruhu rodiny. Má ráda i turistiku, četbu a práci na zahradě.
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Představujeme

N

ovou primářkou Interního oddělení Mulačovy nemocnice, které poskytuje služby pacientům nejen z Plzeňska, ale i z Nepomucka, je od loňského června MUDr. Daniela
Čepeláková. A částečně se změnil i celý tým interny. „Přišli noví lékaři z řad čerstvých absolventů, ale i dva z řad zkušených lékařů. Výrazně se obměnil i středně zdravotnický personál. Všem zaměstnancům, kteří se na chodu našeho oddělení podílejí, bych chtěla
moc poděkovat. Stejně tak i všem pracovištím, které s námi kooperují, “ říká nová primářka,
která klade velký důraz na kontinuální vzdělávání a zvyšování odborné zdatnosti zdravotnického personálu při zachování lidsky citlivého přístupu k nemocným s vysokou vnímavostí
k jejich subjektivním potížím.

Interna má nový tým

Mulačovy nemocnice

Nové postupy i přístroje
Interna se snaží o zavádění moderních léčebných postupů,
o obnovu a modernizaci přístrojového vybavení. Oddělení
čeká postupná revitalizace směřující ke zvýšení komfortu pacientů. „Jedním z plánů je vybudování lůžek takzvané intermediární péče pro pacienty, jejichž zdravotní problémy vyžadují
léčbu na pomezí standardního interního oddělení a intenzivní
péče,“ upozorňuje primářka. Dodává, že ve stadiu zkušebního provozu je digitální bezdrátové EKG, který by měl začít
sloužit pacientům už velmi brzy.

Dva tisíce hospitalizací za rok
Na Interním oddělení, které se nachází ve 2. patře a disponuje 38 lůžky, včetně jednoho nadstandardního pokoje, se léčí
zhruba tisíc pacientů ročně. Někteří přicházejí opakovaně,
což představuje přes dva tisíce hospitalizací za rok. Oddělení
zajišťuje léčbu širokého spektra nemocí interní medicíny, které
vyžadují neodkladné řešení. Přijímá i pacienty k diagnostickým pobytům v návaznosti na předešlou komunikaci s praktickými lékaři a ambulantními internisty.

Spolupráce
se specializovanými pracovišti
Interna úzce spolupracuje s Centrální jednotkou intenzivní péče
Mulačovy nemocnice, kam posílá pacienty, kteří vyžadují monitorování vitálních funkcí a adekvátní léčbu komplikovaných
stavů. „Ve spolupráci realizujeme i plánované elektrické kardioverze, tedy výkony při léčbě srdečních arytmií. Samozřejmé
jsou urgentní elektrické kardioverze,“ zdůrazňuje primářka.

Interna spolupracuje také s Chirurgickým a Gynekologicko
- porodnickým oddělením Mulačovy nemocnice, ať už se
to týká konzilií nebo předoperačních vyšetření. „Do péče
Chirurgického oddělení předáváme pacienty vyžadující
operační řešení. U polymorbidních nemocných realizujeme
předoperační přípravu včetně nutriční intervence,“ popisuje
primářka a dodává, že velkým přínosem pro pacienty interny
je kooperace s intervenční radiologií Nemocnice PRIVAMED.
Ta provádí diagnostické metody i kurativní (odborně léčené
– pozn. red.) výkony, které nejsou v Mulačově nemocnici
dostupné. S pacienty, kteří vyžadují dlouhodobou léčbu,
pomáhá nejčastěji Centrum následné péče Nemocnice
PRIVAMED. Její neurologická, hematologická a endokrinologická ambulance také zajišťuje pro pacienty interny konzilia.

Zhruba 30 tisíc
návštěv v ambulancích
Interní oddělení poskytuje služby i v rámci odborných ambulancí – diabetologické, kardiologické, revmatologické
a gastroenterologické. Ta pacientům poskytuje i možnost
vyšetření ERCP, endoskopickou retrográdní cholangiopankreatografii – vyšetřovací a léčebnou metodu při onemocnění žlučových cest a slinivky břišní. Nemocným pak slouží
všeobecná interní ambulance číslo 1 jako příjmová ambulance a dělají se v ní i interní předoperační vyšetření u plánovaných výkonů. Všeobecná interní ambulance číslo 2
je určena pro dlouhodobé pacienty interny. Ambulancemi
ročně projde přes 12 tisíc pacientů, což představuje přes
30 tisíc návštěv za rok.
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Služby

M

oderní prostorné místnosti plné světla s analytickými modulárními sestavami
v duchu medicíny třetího tisíciletí, mezi nimiž se pohybují laborantky, tak to vypadá
v současnosti v laboratořích Oddělení klinické biochemie v Nemocnici PRIVAMED.
Oddělení je v nové přístavbě a přestěhovalo se do ní loni v říjnu. Díky modernizaci
a konsolidaci oddělení se výrazně zkvalitnilo a zrychlilo zpracovávání vzorků. Architektonické
řešení a celkovou koncepci pracoviště laboratorní odborníci z celé republiky hodnotí velmi
kladně. Laboratoř je považována za jednu z nejmodernějších v republice.

laboratoře

Nové
klinické biochemie
Miliony testů ročně
„V laboratořích klinické biochemie, hematologie, imunologie
a alergologie provádíme ročně kolem 2,5 milionů testů a tímto
počtem a šířkou nabídky patříme mezi 20 největších laboratoří
v ČR. Jen pro ilustraci, v roce 1996 naše laboratoř vyprodukovala 250 tisíc vzorků při stejném počtu zaměstnanců,“ říká
přednosta Oddělení klinické biochemie Ing. Zdeněk Jeřábek.
Podle statistických údajů je v celém Plzeňském kraji vyhotoveno zhruba 11 milionů testů za rok, z toho vyplývá, že laboratoř zpracovává téměř čtvrtinu všech testů v kraji.

lik analyzátorů propojených robotickým podavačem vzorků.
„V prostorových podmínkách původních laboratoří by instalace
takové linky byla nemožná. Nespornými výhodami naší laboratoře oproti konkurenčním ambulantním laboratořím v regionu
je lokalizace laboratoře a síť detašovaných odběrových míst,
zpracování 99 % testů pod jednou střechou oproti převozu
vzorků po celé ČR, což praktikují ostatní laboratoře, a nepřetržitý provoz 24 hodin denně. V laboratoři pracují atestovaní
odborníci,“ uvádí přednosta. Všichni lékaři jsou kmenovými zaměstnanci a poskytují konzultace v oborech klinická biochemie,
hematologie, imunologie, alergologie a klinická mikrobiologie.

Akreditace pro všechny obory

Rozvoj laboratoří pokračuje

Laboratoře splňují speciální kritéria pro segment poskytovatelů diagnostické péče. Poskytují kvalitní služby nejen lékařům
v Nemocnici Privamed, ale i Mulačově nemocnici, Nemocnici
sv. Jiří, Masarykově nemocnici v Rakovníku a externím ambulantním lékařům v Plzni a okolí. Oddělení má síť detašovaných
laboratoří včetně odběrových místností v Plzni na poliklinikách Bory, Slovany a Doubravka, na poliklinikách v Blovicích
a ve Stříbře. Pacienti tak mají k dispozici odběrová místa v blízkosti bydliště či ordinace lékaře. Samozřejmostí je i rychlost
svozu vzorků, elektronické zasílání výsledků přímo do informačního systému lékaře, bezplatné poskytování odběrového
materiálu a bezplatný svoz a likvidace infekčního odpadu.

Medicína i laboratorní obory se neustále vyvíjejí. „Abychom
byli schopni zachytit nejnovější trendy, je nutné do našeho
oboru neustále investovat, čehož je si naše vedení vědomo.
Snažíme se být velkým pomocníkem lékařů v diagnostice
i léčbě pacientů, vždyť většina rozhodnutí o léčbě je na základě laboratorních výsledků,“ vysvětluje přednosta.

Sestavy analyzátorů
Analyzátory v nových laboratořích budou uspořádány do analytických modulárních sestav. Každá sestava obsahuje něko-
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Zázemí pro personál
V nových prostorách se velmi vylepšila pracovní atmosféra. Pracovníci mají k dispozici moderně vybavené místnosti
s kompletním sociálním zázemím. Prosklené místnosti umožňují dokonalý přehled o dění v laboratoři a zároveň dostatečný
klid pro práci. „Uzavřené oddělení na jednom podlaží je praktické nejen pro běžný denní provoz, ale hlavně o pohotovostních službách, kdy ubylo „přebíhání“ přes několik pater jako
v minulosti,“ uzavírá přednosta.

Služby

laboratoře

Nové
klinické mikrobiologie
vyhotoví denně 500 testů

O

ddělení
klinické
mikrobiologie
Nemocnice PRIVAMED se loni
na podzim přestěhovalo do nových
prostor, což umožnilo jeho modernizaci a rozšíření, včetně nového přístrojového vybavení.
„Hmotnostní spektrometr MALDI-TOF umožňuje kvalitnější a rychlejší identifikaci bakteriálních kmenů. Automatizace metody PCR
přinesla zkvalitnění a urychlení diagnostiky,“
pochvaluje si primářka zmíněné laboratoře MUDr. Simona Bláhová. Další výhodou
je umístění laboratoře a sociálního zázemí
na jednom podlaží. „V laboratořích klinické mikrobiologie se provádí denně
kolem 500 testů. Vychází se z předpokladu, že kvalita, šíře nabídky i rychlost zpracování materiálu včetně doručení výsledků jsou nejlepším základem
dlouhodobé spolupráce. I díky tomu s námi spolupracuje přes 300 externích lékařů,“ říká primářka.

P

ersonál laboratoře splňuje nejvyšší nároky na kvalifikaci. Všichni
pracovníci jsou kmenovými zaměstnanci. V laboratoři pracují tři lékařky se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská mikrobiologie. „Potvrzením úrovně poskytovaných služeb je akreditace ČIA v souladu
s požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013, která má v době standardizace léčebných a diagnostických postupů nezastupitelný význam. Je to
jasný způsob, kterým laboratoř může prokázat úroveň poskytované péče
a její setrvale vysokou kvalitu,“ upozorňuje primářka. Oddělení klinické mikrobiologie poskytuje laboratorní diagnostiku s cílem průkazu etiologického
agens infekčního onemocnění a nabízí široké spektrum kultivačních a sérologických vyšetření prováděných na moderních analyzátorech, jejichž počet
mohl být díky novým prostorám navýšen. Samozřejmostí je podrobná interpretace sérologických nálezů.

Kromě zpracování biologického
materiálu poskytuje
laboratoř spolupracujícím
lékařům a zdravotnickým
zařízením (klientům) zdarma
následující služby:
✓ bezplatné telefonní linky do jednotlivých
laboratoří s možností konzultace s lékaři laboratoří, kde jsou poskytovány:
✓ informace o stavu vyšetření
✓ odborné konzultace včetně racionální
antibiotické terapie
✓ sdělení výsledku vyšetření
✓ informace o způsobu uchování vzorků
a způsobu provedení odběru
✓ pravidelný svoz biologického materiálu
vlastní svozovou službou je zajištěn tak,
aby maximálně vyšel vstříc požadavkům klientů a zároveň byly dodrženy
preanalytické podmínky
✓ poskytování žádanek a odběrového materiálu
✓ zajištění správy, evidence a likvidace
biologického odpadu
✓ elektronickou distribuci výsledků
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Zdraví

Pacient přijde,
podstoupí operaci žlučníku
a druhý den ráno odchází

L

aparoskopická cholecystektomie – operace žlučových kamenů je jedním z nejčastějších typů chirurgických operací.
Odstraňuje se při ní pomocí čtyř vpichů celý žlučník. Jde
o tzv. miniinvazivní přístup, v současnosti převládá a proti klasické
operaci, která se prováděla z jednoho většího řezu, přináší nemocnému nesrovnatelný pooperační komfort a znatelně kratší dobu rekonvalescence. Operatéři Centra jednodenní chirurgie nemocnice
PRIVAMED, v němž jsou oddělení chirurgie, ortopedie a anesteziologie, jich udělají stovky za rok. „Byly to jedny z prvních laparoskopických výkonů a rychle se ujaly v celém světě. V našem centru
operujeme výhradně laparoskopicky, plánovaně a výkon plně hradí
zdravotní pojišťovny. Velkou výhodou je, že si pacient může naplánovat termín operace podle svých potřeb,“ říká primář chirurgie
Centra jednodenní chirurgie MUDr. Jindřich Šebor, který se laparoskopii věnuje desítky let.
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Jak probíhají operace v Centru jednodenní
chirurgie?

Můžete říci, kolik lidí u vás zůstává déle
než jeden den?

Pacient přichází ráno na lačno, týž den ho odoperujeme. Tak to
ve většině zdravotnických zařízení nefunguje, pacient většinou
nastoupí už den před plánovanou operací. U nás po výkonu co
nejdříve vstává, dostává lehké jídlo. Druhý den ráno po vizitě,
pokud je všechno v pořádku, může domů. Podmínkou operace v režimu jednodenní péče je, aby měl k sobě zajištěného
nějakého blízkého člověka, který ho odveze a je s ním. Pokud
to stav jednoznačně nedovoluje, zdrží se u nás pacient o den
až dva dny déle. I když se o operaci žlučníku traduje, že je to
banalita, není to pravda. Každý výkon s sebou přináší rizika.

Je třeba připomenout, že pojem jednodenní chirurgie zahrnuje
pobyt v nemocnici až do tří dnů. Od nás odchází do domácího
ošetřování 99 procent pacientů po jednom dni, procento zůstává maximálně dva dny. Jsme zkušený tým tří chirurgů, který
má za sebou množství laparoskopických výkonů a dokáže zkušenosti využít ve prospěch pacienta. Ten má díky laparoskopickému výkonu menší bolesti a rychleji se zotavuje. A důležité je
i to, že ví, že půjde domů po jednom dni, má to tak nastavené
v hlavě a ono to skutečně funguje. Navíc máme velmi dobře
zvládnutou léčbu bolesti.

Je možné ve stavu záchvatu, tzv. žlučníkové
koliky či zánětu operovat?
Není to vyloučeno, ale kolika či zánět se dá zvládnout konzervativně pomocí medikamentů. A až poté, co se stav zklidní,
podstoupí pacient operaci. A právě takové pacienty máme,
někdy ale pacientovi nemůžeme vyjít vstříc, protože potřebuje být pod lékařským dohledem více dní. Nedovoluje to jeho
zdravotní stav, třeba při dalších přidružených onemocněních,
kdy by mohlo dojít ke komplikaci (těžký diabetes nebo onemocnění srdce). Je to individuální záležitost, kterou je třeba
vždy vyřešit s lékařem. Pokud není možné udělat laparoskopický výkon v Centru jednodenní chirurgie, pacient má k dispozici další odborná pracoviště ve skupině PRIVAMED jak
v Masarykově nemocnici, tak i v Mulačově nemocnici.

Pokud už žlučové kameny vzniknou, nelze spoléhat na to, že je možné
je odstranit jinak než operačně. Často jimi trpí silnější ženy nad 40 let.

Vbočený palec
lze zcela vyléčit
Více než stovce lidí, kterým způsobují bolesti a komplikují život vbočené palce (hallux valgus ), pomohou operatéři Centra jednodenní
chirurgie Nemocnice PRIVAMED.
„Operací lze defekt zcela odstranit,
záleží na míře postižení. Vbočený palec je většinou spojený s příčně rozšířenou klenbou nohy, a to je hlavní problém, který lidi s vbočeným
palcem trápí. I když se deformita
po operaci nesrovná úplně, uleví
pacientům od bolesti výrazně,“ říká
ortoped Centra jednodenní chirurgie
MUDr. Michal Frydrych. Operace
trvá půl až jednu hodinu, záleží
na míře deformity přednoží. Neměla
by se dělat pouze pro kosmetický
efekt, ale kvůli bolesti. Výkon, který
plně hradí zdravotní pojišťovny, dělají
lékaři v režimu jednodenní chirurgie.
Pacient ráno přijde do nemocnice,
týž den je operován a druhý den
odchází domů. Po operaci musí pacienti chodit po patě bez našlapování na přední část nohy, většinou to
trvá 6 týdnů, poté začínají postupně
plně našlapovat. Po operaci bývá
otok nohy, který může přetrvávat 3
až 6 měsíců. „Naši anesteziologové
mohou pacientům nabídnout regionální blokádu chodidla k potlačení pooperační bolesti. Tato metoda
dokáže pacienta zcela zbavit bolesti
na několik hodin, a tím výrazně sníží
množství podávaných analgetik, a to
i v domácí péči,“ upozorňuje lékař.
Snímek palce před operaci

Musí držet přísnou dietu?
Pacienti bývají přesvědčení, že budou mnoho dní o čaji a sucharech, a pak si budou muset dávat celý život pozor na to,
co jedí. Ale to je mýtus. Už za těch 14 dní, pokud je vše v pořádku, si mohou dopřát běžné jídlo, postupně třeba i grilované
maso. Sami pacienti nám to potvrzují, říkají, jak je úžasné, že
si mohou zase dávat jídla, která jim kdysi vyvolávala žlučníkové záchvaty. Velmi rychle se vrací k normálnímu životu včetně
fyzické zátěže, sportu apod.

Vyváženým stravováním s menším množstvím živočišných tuků a potravin s vysokým obsahem cholesterolu a větším množstvím vlákniny.
✓ Přiměřeným pohybem
✓ Dostatečným příjmem tekutin
✓ Omezením příjmu alkoholu
✓ Omezením kouření

Snímek palce měsíc po operaci

O kolik se zkrátí doba rekonvalescence?
Je to individuální, záleží na zaměstnání, které člověk vykonává,
a na tom, jak se cítí. Obecně je ale možné říci, že doba rekonvalescence oproti klasické operaci se zkrátí přibližně o polovinu. Tedy ze čtyř pěti týdnů na čtrnáct dní. Někdy se pacient
vrátí do normálního života i podstatně dříve.

Jak předcházet vzniku
žlučových kamenů

Levá noha 3 měsíce po operaci. Před operací
byl u obou nohou shodný nález.

Co si pod tím mají pacienti představit?
Každý klient je v našem centru dvakrát dopředu vyšetřený chirurgem a anesteziologem, dostane veškeré informace a stará se o něj jeden lékař – operatér za pomoci anesteziologa,
který stanoví tu nejoptimálnější anestezii pro samotný výkon,
a pak medikaci na léčbu bolesti. Pacientovi je k dispozici jeho
operatér až do úplného vyléčení, ať už například radou po telefonu, ale pokud je to potřeba, přijede kvůli němu do Centra
jednodenní chirurgie i o víkendu. Příslužba v centru navíc funguje 24 hodin 7 dní v týdnu.
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Zdraví

Fyzioterapie
při inkontinenci

Mezi konzervativní terapii při močové inkontinenci patří fyzioterapie pánevního dna. Tato terapie je zcela bez kontraindikací a nežádoucích vedlejších účinků, proto by měla být považována za terapii první volby.
Je mylné se domnívat, že močovou inkontinencí trpí jen ženy ve vyšším věku. Stále častěji se s tímto problémem
obracejí na svého lékaře ženy mladé. Velmi rizikovým faktorem totiž bývají protrahované porody, porodní poranění,
porod velkého plodu, více porodů a nadváha.
K terapii se používá mnoho přístupů. Od izolovaných stahů první vrstvy svalů pánevního dna (PD) – Kegelovy cviky,
přes zapojování svalů PD společně se svalovými skupinami v jeho okolí, až po nácvik zapojování všech funkčních
vrstev PD nejdříve izolovaně a poté komplexně se stabilizačními svaly trupu – Ostravský koncept.

1

2

Pacientka leží na zádech, sedí nebo stojí. Našpulí ústa
do těsného kroužku. Provedení je, jako když vtahuje
špagetu dovnitř úst. Reflexně dojde k zapojení svalů
PD.

Pacientka leží na zádech, dolní končetiny má
pokrčené. Snaží se přitahovat sedací kosti směrem
k sobě. Pohyb je velmi malý, bez zapojování břišních
a hýžďových svalů.
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Ukázka cviků:
3

4

Pacientka leží na zádech, dolní končetiny pokrčené.
Nyní se pokouší přitahovat k sobě sponu stydkou
a kostrč. Pohyb je opět nepatrný bez zapojování
okolních svalů.

Pacientka leží na zádech, ale tentokrát jsou pokrčené
dolní končetiny zvednuté nad podložku. Udržuje pravý
úhel v kyčlích a kolenou. Při výdechu pravá horní
končetina tlačí na vnitřní stranu levého kolena. Poté
se strany vymění.

5

6

Pacientka klečí s oporou na 4. Udržuje rovná záda,
hlava je v prodloužení trupu. Při nádechu se rozšíří
v boční oblasti trupu a při výdechu se snaží zatlačit
spodní úhly žeber proti páteři.

Výchozí poloha i provedení jako u předchozího cviku,
ale navíc při výdechu nadzvedne obě kolena několik
cm nad podložku.

Cviky na posílení svalů PD nejsou nijak fyzicky náročné, ale je nutné cvičit je správně.
Z tohoto důvodu je vhodné cvičit pod vedením odborně vyškoleného fyzioterapeuta!
Ten po úvodním vyšetření zvolí terapii každému podle jeho potřeb.
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Rozhovor

Primářka
Neurologického

oddělení je i runhojička

O

ptimismus a empatie z nové primářky Neurologického oddělení nemocnice PRIVAMED MUDr. Petry
Gregorové doslova sálá. Na oddělení pracuje už více než 16 let, od ukončení Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni. Primariát převzala v loňském roce po MUDr. Heleně Klečkové, která odešla do důchodu
a bohužel letos v únoru zemřela. „Nechce se tomu věřit. Byla to nejen naše férová šéfová, ale i druhá máma. Vytvořila
tady takové prostředí, že jsme rádi chodili do práce,” říká MUDr. Petra Gregorová.
Jaké máte plány vy?
Nedělám a ani neplánuji žádné dramatické změny, snažím se navazovat na práci
paní primářky. A v tom mi pomáhá úžasný
kolektiv našeho oddělení, ze kterého jsem
vzešla. Vsadila jsem na kartu přátelství
a kolegiality a kolegové mi to oplácejí. Mám
radost, že držíme při sobě, pomáháme si
a že jsme rádi v práci, ve které jsme všichni
víc než doma. A věřím, že to má pozitivní
dopad i na pacienty.
Kolik jich ročně ošetříte a s jakými
potížemi přicházejí nejčastěji?
Loni jich u nás bylo hospitalizováno více
než 1 300 a příjmovou a všeobecnou ambulancí jich prošlo přes čtyři tisíce. Nejvíce
je vertebrogenních onemocnění (bolesti
zad, zejména s propagací bolesti do hor-

ních nebo dolních končetin), máme pacienty s epilepsií, s roztroušenou sklerosou,
s cévními mozkovými příhodami, nádory
a záněty nervové soustavy. V rámci skupiny PRIVAMED jsme jediné Neurologické
oddělení a v tom jsme vlastně unikátní.
Poskytujeme tak konziliární vyšetření dalším
oddělením ve skupině.
Máte radu, jak na bolavá záda
a podobné neduhy?
Důležitý je pohyb, například rychlá chůze
s holemi je nejen na takové neduhy úplně nejlepší sport. Snažíme se pacienty
diagnostikovat, zaléčit, ale také motivovat
ke změně životního stylu. Aktivně rehabilitovat může úplně každý. Mnoho onemocnění
se zmírní, jakmile člověk začne s fyzickou
aktivitou. Pacientům poradíme a ukážeme
jim, jak cvičit, aby jim bylo lépe.

Jaký máte vztah k pohybu vy?
Mám ráda běh, skvěle si při něm vyčistím
hlavu. Sama běhám tak třikrát do týdne,
celkově asi 120 km za měsíc. A s kolegyněmi, primářkou Interního oddělení
Mulačovy nemocnice MUDr. Danielou
Čepelákovou a s internistkou nemocnice PRIVAMED MUDr. Petrou Ferkovou,
dáváme vždy tak kolem deseti kilometrů.
Říkáme si runhojičky a místo abychom
si povídaly u kávy, všechno vyřešíme při
běhu. A podařilo se nám vyhecovat i další
kolegy, takže jsme v minulosti zorganizovaly
ve skupině PRIVAMED Tříkrálový běh.
Nechystáte se na maraton?
Ráda bych si ho zaběhla, ale zatím běhám
tak 3 půlmaratony za rok. Ale největším
mým koníčkem je rodina, hlavně s tou chci
trávit svůj volný čas.

Zemřela primářka MUDr. Helena Klečková
Oznamujeme s hlubokým zármutkem, že dne 27. února zemřela
emeritní primářka Neurologického
oddělení nemocnice PRIVAMED
MUDr. Helena Klečková.
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Narodila se 6. 12. 1946 v Plzni.
V letech 1965 až 1971 studovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy
v Plzni, obor Všeobecné lékařství.

Po ukončení studií pracovala
ve Vojenské nemocnici v Plzni,
v roce 1984 se stala primářkou
Neurologického oddělení nemocnice PRIVAMED, která dříve byla
Městskou nemocnicí.
Paní primářka vynikala vysokou
erudicí, měla dar obrovské empatie, laskavosti a trpělivosti vůči

pacientům, kteří se za ní sjížděli ze
širokého okolí, i vůči svým spolupracovníkům a podřízeným. Podílela se
na výchově celých generací lékařů
v Plzni. V každém zanechala střípek
své laskavosti a svých lékařských
schopností.
Její ztráta je nenahraditelná, nikdy
nezapomeneme.

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

Mulačova
nemocnice, s. r. o.

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

Dvořákova 17, 301 00 Plzeň

Smluvní zdravotní pojišťovny:

tel:	+420 377 677 111
recepce nemocnice

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

+420 377 677 200
sekretariát ředitele nemocnice
fax: +420 377 375 055

201 Vojenská zdravotní pojišťovna
České republiky
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

www.mulacovanemocnice.cz

207 Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví

Smluvní zdravotní pojišťovny:

211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
České republiky

e-mail: sekretariat@mulacovanemocnice.cz

269 29 Rakovník
tel.: +420 313 525 111
fax: +420 313 513 434
e-mail: nemocnice@nemorako.cz
www.nemorako.cz
Ústavní lékárna
otevírací doba: PO–PÁ 7:30–16:30 hod.

201 Vojenská zdravotní pojišťovna
České republiky

Smluvní zdravotní pojišťovny:

205 Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 V
 ojenská zdravotní pojišťovna
České republiky

207 Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví

205 Č
 eská průmyslová zdravotní
pojišťovna

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

207 O
 borová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví

211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva
vnitra České republiky
213 Revírní bratrská pojišťovna

Pod nemocnicí 2503, 440 01 Louny
tel.: 415 620 121
tel.: 603 538 335
e-mail: info@poliklinikalouny.cz
www.poliklinikalouny.cz

Dukelských hrdinů 200

tel: +420 313 525 323

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

Poliklinika
Louny
Clinic Louny, a.s.

Masarykova
nemocnice
Rakovník, s. r. o.

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Z
 dravotní pojišťovna Ministerstva
vnitra České republiky

Domovinka,

agentura domácí péče
Úslavská 2357/75,
326 00 Plzeň-2 Slovany
tel: +420 377 243 155
e-mail: info@domovinka.cz

213 Revírní bratrská pojišťovna

Poliklinika Brno

Poliklinika Starý Lískovec, spol. s r.o.
U Pošty 14, Brno
tel.: 607 790 810

