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V Nemocnici Na Františku vzniklo oddělení plastické chirurgie 

Nemocnice Na Františku dnes otevřela oddělení plastické chirurgie a stala se tak 
čtvrtým nemocničním zařízením v Praze, které provádí plastické zákroky 
na samostatném odborném pracovišti. Tým specialistů pod vedením renomovaného 
plastického chirurga Josefa Kulhánka se bude zaměřovat na řešení následků 
po prodělaných onemocněních a úrazech i na estetické výkony prováděné na přání 
klientů. 

Dosud se v Nemocnici Na Františku dělaly jen vybrané plastické operace a menší zákroky 
v rámci stávajícího chirurgického oddělení. Nemalou část pacientek chirurgie však tvoří ženy 
s rakovinou prsu, kvůli kterým nemocnice potřebovala rozšířit operační program o náročnější 
plastické výkony, jež zdravotní pojišťovny hradí jen na specializovaných pracovištích 
plastické chirurgie. Vedení nemocnice se proto rozhodlo takové oddělení vytvořit. 

„Zaměření nově vzniklého pracoviště plastické chirurgie plynule navazuje na náš 
onkologickochirurgický program, který cílí na pacientky s rakovinou prsu. Těch u nás ročně 
ošetříme kolem čtyř stovek. Naši plastičtí chirurgové se podílejí na operačním odstranění 
nádoru a následné rekonstrukci prsu. Pro pacientky je samozřejmě komfortnější, pokud 
mohou oba zákroky proběhnout v tomtéž zdravotnickém zařízení,“ vysvětlil David Erhart, 
ředitel Nemocnice Na Františku a primář chirurgického oddělení. 

Lékaři Nemocnice Na Františku se však chystají provádět i celou řadu dalších plastických 
výkonů, mezi něž patří lalokové plastiky kožních defektů, operace proleženin, karpálních 
tunelů, skákavých prstů (trigger finger) i některé operace poúrazových stavů. Kromě zákroků, 
které řeší určité zdravotní obtíže, budou nadále poskytovat i služby estetické chirurgie, jako 
jsou korekce břicha, úpravy prsů, operace očních víček, liposukce či facelifty.  

Podle primáře Josefa Kulhánka si oddělení neklade za cíl stát se obdobou velkých pracovišť 
plastické chirurgie ve fakultních nemocnicích. Příležitost naopak vidí v prostředí menší 
městské nemocnice, kde je možné se pacientům individuálně věnovat. „Představujeme 
alternativu pro pacienty, kteří chtějí kvalitní péči, ale preferují méně anonymní prostředí 
s velkou mírou osobního přístupu. Zájemcům o hrazené estetické zákroky můžeme navíc 
nabídnout nižší ceny, než bývají na soukromých klinikách,“ dodal Kulhánek. 
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