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BUDEME DÁLE UČIT MEDICÍNU?

Bouři nevole vyvolalo usnesení vlády České republiky, schvalující věcný
záměr zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických
pracovištích, předpokládající transformaci stávajících fakultních nemocnic
na akciové společnosti s minoritním podílem univerzit. Kromě studentů
a učitelů z Akademického senátu University Karlovy se proti ní postavili
i členové vědecké rady UK a děkani universitních lékařských fakult. Podle
odpůrců plánu, připisovanému všeobecně ministru zdravotnictví Tomáši
Julínkovi (Cit.:„Netajím se záměrem převést fakultní nemocnice na akciové
společnosti. Naším cílem je ale poté z nich vytvořit univerzitní neziskové orga-
nizace.“), by v případě realizace tohoto záměru stát již nebyl schopen za-
ručit rozhodovací kompetence univerzit v klinic-
ké výuce, vědě a výzkumu. Univerzitní odborníci
a přední čeští vědci se domnívají, že tento krok
by mohl znamenat až znemožnění výuky studentů
lékařských a farmaceutické fakulty a že představuje
ohrožení budoucnosti celého zdravotního systému
v České republice. Kprotestům se přidali i medici
a na protestní petice na všech sedmi fakultách
získali stovky podpisů. Argumentují též s tím, že
(cit. „akciovky by neměly povinnost uzavírat s uni-
verzitami smlouvu o výuce. Studenti by si museli
povinné stáže třeba platit.“)

Premiér Mirek Topolánek se pokusil uklidnit
atmosféru okolo univerzitních nemocnic prohlá-
šením: „Veřejně garantuji, že ani vláda, ani pan mi-
nistr Julínek nepřevede fakultní nemocnice na akciové
společnosti.“ Podle předsedy Akademického senátu University Karlovy
Marka Hilšara je nyní nutné připravit zákon o převodu fakultních ne-
mocnic na veřejnoprávní neziskové organizace, vnichž by univerzity měly
rozhodující slovo. K tomuto názoru se kloní i ministr školství Ondřej
Liška (Cit.: „Postavení univerzit v nemocnicích se léta řídí jen zvykovým právem,
to je třeba změnit a jasně určit práva vysokých škol na nemocniční půdě, přede-
vším ve vztahu k výuce mediků.“)

O co vlastně v návrhu na univerzitní nemocnice jde: návrh počítá s tím,
že stát vloží do univerzitní nemocnice, akciové společnosti, majetek, který
nyní používá fakultní nemocnice. Také univerzita by měla do nemocnice
vložit svůj majetek, který se nachází v areálu nemocnice a používá se pro
poskytování zdravotních služeb. Pak získá podíl na základním kapitálu
univerzitní nemocnice 34%. Tento podíl má univerzitě zaručit, že nebude
přehlasována vněkterých důležitých otázkách. O tom, jaký majetkový podíl
bude mít univerzita a jaký stát, se ale zřejmě ještě povedou diskuse. Děkan
1. LF UK Tomáš Zima soudí, že poměr 34:66 by měl být vyváženější.

Ministerstvo zdravotnictví ovšem už přímo v návrhu změnu nevylu-
čuje. „V rámci přípravy návrhu zákona bude diskutováno případné rozšíření
majetkové účasti univerzit,“ se uvádí.

Univerzitní nemocnice mají být podle věcného záměru svázány jedině
s těmi univerzitami, které mají lékařskou fakultu. Zároveň mohou vznikat
univerzitní pracoviště. Část jiné než univerzitní nemocnice se může stát
univerzitním pracovištěm, když se na něm vzdělávají zdravotníci a když
dostane od ministerstva zdravotnictví tento status. 

Ve věcném záměru zákona o univerzitních nemocnicích se mj. uvádí
(cit.: „Věcný záměr si klade za cíl odstranit dvojkolejnost v řízení nemocnic.
Výuka zdravotnických pracovníků bude zabezpečována na základě smlouvy
uzavírané mezi univerzitou a univerzitní nemocnicí. Obsahem smlouvy bude
zejména množství, struktury a kvality výuky v nemocnici na jedné a poskytová-

ní finančních prostředků univerzitou na druhé
straně. Univerzitní nemocnice budou definovány jako
poskytovatelé vysoce specializovaných zdravotních
služeb současně se věnující výuce zdravotnických pra-
covníků, vědě a výzkumu. Univerzitní nemocnice
budou založeny jako akciové společnosti bez veře-
jné nabídky akcií. Jejich zakladatelem bude stát.
Stát jako zakladatel akciové společnosti vloží jako
nepeněžitý vklad podnik zahrnující majetek, se
kterým hospodaří příslušná fakultní nemocnice. Akcie
univerzitní nemocnice budou omezeně převoditelné.
Univerzita bude oprávněna převézt akcie pouze na
jinou univerzitu. V případě dosažení zisku bude vylou-
čeno vyplacení podílu na zisku členům orgánů spo-
lečnosti. Univerzitní nemocnice bude povinna vést
oddělené účetnictví za zdravotní služby, vzdělání a vý-

uku, vědu a výzkum a další činnosti, tedy bude odděleno hospodaření s fi-
nančními prostředky v těchto čtyřech oblastech. Univerzitní nemocnice
budou uzavírat s univerzitami smlouvu, jejímž předmětem bude úprava pod-
mínek vzdělávání a výuky v univerzitní nemocnici.“)

Ministr Julínek k připravovaným zákonům v rámci reformy zdravot-
nictví říká: „Fámy o zákonech, které ještě nikdo neviděl, nám práci neuvě-
řitelně komplikují. Čím větší pitomost, tím více se tomu věří.“ O zákonech je
třeba podle něj dále diskutovat a veřejnost s obsahem reformy seznámit. 

Jedná se o složitý problém, který se snažili vyřešit již mnozí ministři během
mnoha předchozích let, ale nikomu se přijatelné řešení najít nepodařilo. Za
pozornost stojí, že nová předloha by měla představovat řešení, které celé
složité soužití kliniky, výuky a výzkumu umožní. Zdá se přitom, že hlavní
důraz je kladen na aspekt ekonomický, ale pedagogický, výzkumný i klinický
aspekt je ponechán spíše stranou.

Jedno však je jisté - a	 konečné znění zákonu o univerzitních nemoc-
nicích bude mít jakoukoliv podobu, výuka medicíny u nás neskončí.  

(jn)
Pozn.: Citáty čerpány z denního tisku.

ROZLOUČENÍ S DOCENTEM MUDr. ZDEŇKEM OUDOU, CSc.

S velkým zármutkem jsme přijali smutnou
zprávu o úmrtí doc. MUDr. Zdeňka Oudy,
CSc., emeritního přednosty Urologické kliniky
FN v Plzni, který zemřel dne 20. 5. 2008 ve
věku nedožitých 72 let po delší těžké nemoci.

Doc. Ouda se narodil 6. 6. 1936 v Plzni.
Zde také až na krátký pobyt v Chebu, kam se
rodina dočasně přestěhovala během jeho dět-
ství, prožil celý svůj život. Studoval zde na
gymnáziu a také na LF UK všeobecné
lékařství. Promoval v r. 1960 a po základní
vojenské službě nastoupil jako sekundární

lékař na chirurgické oddělení tehdejšího ZÚNZ Škoda Plzeň (Závodní
ústav národního zdraví sloužící zejména pro zaměstnance koncer-
nového podniku Škoda), dnešní Mulačova nemocnice. Měl štěstí, jak
říkával, na výborné školitele, učitele a výborné chirurgy - docenta
Špinku, prim. Jirouška, prim. Gibiše a další, kteří jej učili nejen
chirurgii, ale podporovali též jeho zájem o urologii. Proto není divu, že
po získání obou atestací z chirurgie rovněž úspěšně atestoval z urolo-
gie a v r. 1976 jako zkušený chirurg a urolog přijal místo zástupce před-
nosty tehdy ještě na urologickém oddělení FN v Plzni pod vedením.
doc. MUDr. Čestmíra Pokorného, CSc.

Doc. Ouda zde v brzké době obhájil kandidátskou práci na téma
subrenální anurie. Společně s doc. Pokorným usiloval o vybudování uro-



Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Teen Challenge Plzeň
a O.S. Ulice - Agentura sociální práce ve spolupráci se Společností pro
návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně uspořádaly
17. a 18. 6. 2008 již 4. Konferenci o prevenci a léčbě závislostí v sále
Betlémské kaple v Husově ul. č. 14 v Plzni . Akce byla zaštítěna předsta-
viteli města Plzně JUDr. Marcelou Krejsovou a JUDr. Karlem Palečkem,
zúčastnili se i zástupci Plzeňského kraje. Konference i v tomto roce

získala akreditaci vzdělávací akce od České lékařské komory a České
asociace sester.

„Čtvrtý ročník jsme nazvali „V proudu času“, nebo	 při sestavování
programu jsme si uvědomili, jakou dynamikou v této oblasti prochází
celá společnost včetně preventivních a léčebných postupů,“ vysvětluje
Dana Šedivá, vedoucí přípravného výboru konference. „Jde nám o me-
zioborová setkání odborníků, kteří se v různých kontextech s fenomé-
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Konference „Člověk v rukou zdravotníka I“., pořádaná Mladou fron-
tou a.s. divizí Medical Services a Krajským edukačním centrem Plzeň při
Profesní odborové unii zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slez-
ska se uskutečnila 6.6.2008 v hotelu Primavera v Plzni-Černicích pod
záštitou hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimmermanna.  

Náměstkyně ředitelky pro úsek regulace nelékařských povolání a vý-
zkumu PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková z Národního centra
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně seznámila
s novinkami, které se týkají prodloužení registrace nelékařských zdravot-
nických pracovníků. 

S dalším příspěvkem vystoupila Dagmar Šimčíková, Dis. na téma
“Když smutek začíná být nemocí“ a přiblížila všem problematiku depre-
sivního onemocnění.

Poutavou přednáškou, doplněnou filmovými ukázkami, zaujal všech-
ny posluchače přednosta Psychiatrické kliniky v Plzni doc. MUDr. Jiří
Beran, CSc. Ve své přednášce „Psychiatrie na prahu 21. století“ se zabý-
val jak zlomovými okamžiky v historii psychiatrie, tak současnými
trendy v oboru psychiatrie. 

Markéta Stezková z Psychiatrické kliniky v Plzni se věnovala ve své
přednášce „Je mentální anorexie cesta ke kráse?“ závažnému tématu
poruchy příjmu potravy, které  se v poslední době dostává do popředí
zájmu nejen zdravotnické, ale i laické veřejnosti, včetně modelingových
a reklamních agentur.  

Velmi podnětnou byla též přednáška Bc. Lenky Šlechtové „Obecné
zásady komunikace s jedinci se smyslovým postižením“, v níž seznámila
posluchače se zásadami komunikace se sluchově a zrakově postiženými.

Václav Krása z Národní rady osob se zdravotním postižením ocenil
příležitost vystoupit na této konferenci a upoutal všechny zúčastněné

příklady nevhodné komunikace, které vedly k zamyšlení nad nedostatky
v oblasti komunikace se zdravotně postiženými občany.

Téma šikany na pracovišti zpracovala Mgr. Simona Bejvlová z organizace
Člověk v tísni. Upozornila na závažnost šikany, znepříjemňující jedincům
život v pracovním životě a zmínila i možnosti vypořádání s mobingem.

V odpoledním bloku vystoupila PhDr. Blanka Šestáková z ARK FN
Plzeň s velmi zajímavou přednáškou „Intenzivní péče ano, a co dál?“
a hovořila o problémech pacientů, kteří jsou přeloženi z intenzivní péče
na standardní oddělení. Hovořila mimo jiné i o projektu „Mozek“, který
pomáhá lidem po ukončení intenzivní péče.

Přestože poslední příspěvek Markéty Vuové z ARK FN Plzeň „Ba-
zální stimulace smyslových orgánů“ byl dle harmonogramu až na konci
programu, udrželi pozornost všichni a v prostoru vymezeném diskusi
zaznělo několik dotazů.

Myslím, že program konference byl velmi zajímavý a témata před-
nášek vedla k hlubokému zamyšlení. Proto diskuse probíhala i během
závěrečného oběda. 

Věřím, že všichni odcházeli domů obohaceni o zkušenosti přednáše-
jících, kterým patří velký dík. V neposlední řadě je třeba poděkovat or-
ganizátorům sympozia Mladé frontě a.s. divizi Medical Services a Kraj-
skému edukačnímu centru Plzeň při Profesní odborové unii zdravot-
nických pracovníků Čech, Moravy a Slezska, vedeného PhDr. Ivanou
Mádlovou, Ph.D.

Poznámka: Krajské edukační centrum Plzeň vzniklo v r. 2007. Hlavním
úkolem centra je organizovat a zajiš�ovat celoživotní vzdělávání zdravotnic-
kých pracovníků v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Centrum
vede PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D.

Bc. Helena Kovandová

logické kliniky, což byl úkol v tehdejší době při nedostatečném perso-
nálním a technickém vybavení velmi náročný. Jeho přičiněním se po-
stupně kvantitativně i kvalitativně zlepšoval urologický tým, rozšiřova-
lo se spektrum operačních výkonů a zejména nových diagnostických
metod. Doc. Ouda jako správný chirurg miloval otevřenou operativu,
v indikovaných případech však jednoznačně uznával endoskopické
přístupy a v endoskopických technikách vyškolil celou řadu mladých
urologů.

Věnoval se mj. plně diagnostice a léčbě TBC urogenitálního traktu,
publikoval své zkušenosti v odborných časopisech. V 80. letech minulého
století společně s doc. Pokorným vybudoval tradici československých
urologických konferencí, během nichž dostaly prostor i urologické sestry
k prezentaci svých prací. Na tyto konference konané v Žinkovech na
Plzni-jihu řada dnes již starších kolegů ráda vzpomíná nejen pro jejich
vynikající odbornou, ale i společenskou úroveň. V r. 1990 byl jmeno-
ván docentem urologie a současně se stal i přednostou Urologické
kliniky. Plně si uvědomoval náročnost své tehdejší funkce. V době, kdy
z kliniky postupně odcházeli erudovaní a zkušení urologové do privát-
ní sféry, dokázal zabezpečit odbornou úroveň poskytované urologické
péče. I přes tyto těžkosti a organizační změny tehdejší doby nezištně
podpořil vznik samostatného urologického oddělení v Klatovech, v němž
viděl a zdůrazňoval zkvalitnění urologické péče pro pacienty Kla-
tovska a Sušicka. V této době nedostatku finančních prostředků na
zakoupení technického vybavení - nákup sonografických přístrojů,
urodynamického přístroje či extrakorporálního litotryptoru - se osob-
ně významně angažoval a podařilo se mu tento deficit brzy úspěšně
vyrovnat. V průběhu těchto hektických let publikoval řadu článků
a významných epidemiologických údajů o nádorech ledvin a močového
měchýře. Rozvíjel intenzivnější spolupráci s plzeňskými histopatology,
která je dnes naprostou samozřejmostí a přerostla dokonce v celore-
publikový urologický rámec. V r. 1999 dokázal připravit společně se
svými spolupracovníky úspěšnou celostátní urologickou konferenci

v Plzni, která byla českými i slovenskými urology velmi kladně hod-
nocena. Odborná sdělení řady autorů urologické kliniky v Plzni včet-
ně doc. Oudy zde byla náležitě oceněna.

Jako vysokoškolský učitel ovlivnil řadu studentů, kteří jej obdivo-
vali a také z řad absolventů byli postupně přijímáni na kliniku mladí
lékaři a lékařky. Doc. Ouda jako jeden z mála nepreferoval pouze
mužské kolegy, vážil si práce žen lékařek a dovedl rovněž náležitě
ohodnotit práci urologických sester.

My, jeho blízcí spolupracovníci, jsme oceňovali jeho taktnost a di-
plomacii v jednání s pacienty, personálem i vedením nemocnice. Jeho
osobní angažovanost šla mnohem dál. Byl příkladem i jednomu ze
svých synů, který je také urologem, převzal od doc. Oudy pomyslný
štafetový kolík a stal se přednostou plzeňské urologické kliniky.

Posledních deset let mu kazilo radost ze života srdeční onemoc-
nění. Nejvíce bolesti si však vytrpěl poslední tři roky svého života, kdy
statečně bojoval se zhoubným onemocněním, se kterým bojoval již
celý předchozí život u druhých jako chirurg a kterému podlehl i jeho
otec. Celý život si přál mít psa, což se mu splnilo až v posledních 14
letech jeho života. Jeho milovaná německá boxerka Brita jej však
opustila ve chvílích jeho vlastního vážného stonání. 

Odchodem doc. MUDr. Zdeňka Oudy, CSc. ztrácíme dobrého uči-
tele, kolegu, přítele, lékaře humanistu, laskavého člověka s výborným
smyslem pro humor, který nám pomáhal v pracovním i osobním životě.
Odešel také arbitr elegantiae, kterým mezi západočeskými urology
určitě byl, a které ovlivnil i v tomto směru. 

Doc. Ouda zanechal na tomto světě smutnou manželku Věru, své
tři děti a 6 vnoučat. Brzkého příchodu sedmého vnoučete se bohužel
již nedočkal. Důstojné rozloučení se zesnulým se konalo v pátek 30. 5.
2008 v plzeňském krematoriu.

Čest jeho památce!

prim. MUDr. Pavla Toufarová a spolupracovníci

4. KONFERENCE O PREVENCI A LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ NA PLZEŇSKU
„V PROUDU ČASU“, 17. - 18. 6. 2008



3

nem závislosti potkávají. A dnes prakticky není oboru práce s lidmi, kde
by k takovému setkání nemohlo dojít. V Plzeňském kraji jsou (podle
údajů k roku 2006) mezi obyvateli ve věku 15-65 let na 1000 obyvatel
2-4 uživatelé nealkoholových drog. Zhruba 30% populace ČR uvádí
zkušenost s nealkoholovou drogou. Ani alkohol však nelze v tomto kon-
textu ignorovat. To, že v ČR je minimálně 300 tisíc problémových uži-
vatelů alkoholu, je věc poměrně známá. Méně je známo možná to, že
v letech 2003-2006 bylo u 2143 zemřelých při dopravních nehodách
zjištěno u cca 37,5%  těchto osob požití alkoholu a u 11% požití nealko-
holových látek. Proto je užívání alkoholu a dále i nikotinu v konferenci
věnován významný prostor a je skvělé, že město Plzeň i v této oblasti
prevence nezůstává pozadu.“

V tomto roce se konference zúčastnilo 126 registrovaných účastníků
ze zdravotnictví, školství, sociálních služeb i úřadů a státních institucí i
z akademické půdy atd. Poprvé byl i zahraniční host Carla Rothes z Por-
tugalska. 

Program konference:
Václav Stehlík, psychiatrická ordinace Inel, Martin Parula, Ulice - Agen-

tura terénní sociální práce, o. s.: Substituce v Plzni. Příspěvek se zabýval
letitým deficitem substituční léčby na území Plzeňského kraje azpůsobem,
jakým je řešen nyní novou ordinací MUDr. Stehlíka v rámci společnosti Inel. 

Vratislav Řehák, Remedis, Praha : Klinická data prokazují nižší zne-
užitelnost substituce kombinací buprenorfinu a naloxonu. Substituční léčba
novým preparátem kombinujícím buprenorfin s naloxonem (SUBOX-
ONE) je srovnatelně účinná při významně nižším potenciálu zneužití
k injekční aplikaci. Výrazně se tím posiluje harm reduction efekt substi-
tuční léčby a současně klesá atraktivita preparátu pro černý trh. Preparát
je vhodný jak k detoxifikaci, tak i k dlouhodobé substituční léčbě. Te-
rapeutickou výzvou i nadále zůstává fenomén závislosti na jehle, jehož
zvládnutí vyžaduje dlouhodobou komplexní psychosociální intervenci,
optimálně v podmínkách multidisciplinárního pracoviště. Stabilizace pa-
cienta na substituční léčbě usnadňuje i efektivní řešení somatických
komplikací, např. léčbu chronických infekcí viry hepatitid. Na základě
analýzy literárních zdrojů i vlastního souboru lze doložit, že pacienti
v substituční léčbě mají úspěšnost léčby chronické HCV infekce srov-
natelnou s pacienty dlouhodobě abstinujícími.

Karolína Vodičková, manažerka prevence kriminality, Město Plzeň,
Michal Kandler, Terénní program CPPT, o.p.s: "Kluby - semeniště hříchu
nebo partner prevence?" 

Představen byl projekt BEZPEČNÝ KLUB jehož cílem je podpořit
zodpovědný přístup provozovatelů klubů, diskoték a jejich personálu,
zprostředkovat spolupráci s místní samosprávou na zajištění spokojeného
průběhu nočního života. Známka „Bezpečného klubu“ vytyčuje ideální
standardy, jejichž cílem je snižovat možná rizika spojená s pobytem
v klubu nebo na diskotéce a současně realisticky a plně respektovat
legitimní obchodní zájmy provozovatelů. 

Petr Hrouzek - Program následné péče CPPT, o.p.s.:  Sedm let násled-
né péče v CPPT, o.p.s. Plzeň. Příspěvek shrnul dosavadní vývoj doléčo-
vacího programu poskytovaného Centrem protidrogové prevence a tera-
pie (CPPT) o.p.s. od roku 2000. Pojednával o proměnách koncepce po-
skytovaných služeb v kontextu doléčování v ČR a současných trendů
a představil současné řešení služeb následné péče a výhled dlouhodo-
bého rozvoje Programu následné péče CPPT,o.p.s. včetně programu
chráněného bydlení.

Michaela Hlavová, Teen Challenge Plzeň: Doléčovací program Teen
Challenge Plzeň. Popsala vývoj projektu Následné péče v kontextu his-
torie a současnosti prvního doléčovacího programu v Plzeňském kraji.

Gustav Černý, Teen Challenge Plzeň: Pracovní sociální agentura. Autor
představil nový projekt pro klienty využívající služeb pro drogově závislé
s problémem zapojit se aktivně na trh práce.

Jakub Václavů - Tady a te	, o.p.s. s přispěním Ulice, o.s.:  Drogy, krimi-
nalita a kolik nás to všechno stojí. Příspěvek se zabýval kriminalitou sou-
visející se získáváním finančních prostředků uživateli drog. Do jaké míry
jsou do této kriminality vtaženi i jiní lidé, tzn. rodinní příslušníci a ti,
kteří přímo i nepřímo na drogové kriminalitě vydělávají. Obětí je víc,
než si většina lidí dává do souvislosti, tak jako je mnoho skrytých lidí,
kteří přímo profitují na obchodu s nelegálními drogami.

Carla Rothes, Teen Chalenge Portugal: Popis práce se závislými v Por-
tugalsku (historie a principy práce). Srovnání přístupů k dané problema-
tice v zemi s podobným počtem obyvatel (cca 10 milionů), s totalitní
minulostí, a se současnými problémy souvisejícími  se začleněním do
EU.Portugalská lektorka prezentovala další dva příspěvky na témata
„Harm Reduction vycházející z principu Public Health“ a „Primární pre-
vence v dlouhodobém kontextu“.

Stanislav Kudrle, soukromá psychiatrická praxe: „Trauma a závislost“.
Přednáška se zabývala vztahem mezi traumatizací a vznikem závislosti.
Trauma jako predikament. Na kasuistickém příkladu dokumentoval
účinnost traumatu jakožto osudového dilematu podporujícího vznik
závislosti na návykové látce. Abusus návykové látky je nevědomým
pokusem o normalizaci vnitřního světa, jenž v posledku selhává.

Dana Šedivá, Petr Hrouzek - CPPT, o.p.s., , Markéta Cerná - O.S.
Kotec: Standardy kvality RVKPP versus Standardy kvality Ministerstva
práce a sociálních věcí (MPSV). Blok příspěvků se zabýval rozdíly v za-
cílení a obsahu Standardů Rady vlády pro koordinaci protidrogové poli-
tiky (RVKPP) a MPSV a rozdíly procesu šetření kvality sociálních služeb
u poskytovatelů (certifikace vs. inspekce), dosavadními zkušenostmi se
zaváděním standardů MPSV, zejména jejich významu pro další upev-
nění profesionality neziskového sektoru, poskytujícího služby cílené na
prevenci, léčbu a doléčování závislostí na návykových látkách. 

Kristýna Karpíšková, O.S.Ulice - Agentura terénní sociální práce, o. s.:
Toxibyty. Autorka analyzovala byty uživatelů drog, jejich obsazení a naše
pozice a působení v nich.

Marek Rubricius , O.S. Ulice - Agentura terénní sociální práce, o. s.:
Terénní sociální pracovník v drogových službách v romské rodině. Byl
popsán vtah romské rodiny k neromským streetworkerům v drogových
službách a  jednotlivé fáze vztahu představené na konkrétní práci s blíže
nespecifikovanou romskou rodinou.

Václav Hejda - FN Plzeň: Epidemiologie HEP a poslední trendy v léčbě
těchto onemocnění.

Dalibor Sedláček a  Jana Braunová - AIDS centrum  FN Plzeň: Péče
o HIV pozitivní pacienty v ZPČ regionu a současné trendy v prevenci
a léčbě. Od roku 1994 se AIDS centrum FN Plzeň věnuje péči o HIV
pozitivní osoby a to nejen ze Západočeského regionu. Nyní je evidováno
celkem 112 HIV pozitivních a do dispenzární péče je zařazeno 64 z nich.
U naprosté většiny léčených osob je dosahováno velmi dobrých výsledků
za pomoci celého spektra antiretrovirových přípravků, které umožňuje
individualizaci léčby pro každého nemocného. 

Lukáš Eisenvort - Pedagogicko psychologická poradna Plzeň: Sezná-
mení s výsledky dotazníku pro metodiky prevence na základních školách.
Autor podal informaci o Aktuálním stavu primární prevence na půdě
školy, o roli a postavení školního metodika prevence ve škole a o cel-
kovém systému školství.

Kateřina Volfová , Vojtěch Zeman - koordinátor prevence K-centra
Příbram: Jiný kraj, jiný mrav. Aneb zkušenosti s programy primární pre-
vence ze Středočeského kraje. Jak se vede primární prevenci UNL ve
Středočeském kraji? Na tuto otázku se autoři podívali z pohledu ne-
ziskové organizace K-centra Příbram, která realizuje programy primární
prevence UNL zejména na Příbramsku a Berounsku.  

Alena Vrbová, O.S. Ledovec,  Jiří Hort, O.S. Kotec: Certifikace kvality
programů Primární prevence užívání návykových látek. PROČ a K ČEMU?

Pohled na vedoucí odborníky při panelové diskusi. 
Zleva: MUDr. Jiří Bláhovec, MUDr. Stanislav Kudrle,

MUDr. Václav Stehlík, MUDr Vlastimil Řehák.

Pohled do auditoria 
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48. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LF UK V PLZNI 14.5.2008

Pod záštitou děkana LF UK v Plzni doc. MUDr. J. Koutenského, CSc.
proběhla ve středu 14.5. 2008 v Šafránkově pavilonu na Lochotíně  48. stu-
dentská vědecká konference. Přihlášené práce byly rozděleny do pěti pre-
graduálních a dvou postgraduálních sekcí, v nichž na závěr byly vyhlášeny
práce vítězné. Přinášíme přehled a stručnou charakteristiku těchto vítěz-
ných sdělení.

Sekce I: V. Polívková (3.r.), M. Smetanová (4. r.), Ústav fyziologie - ško-
litelky MUDr. M. Chottová-Dvořáková, Ph.D. a Doc. MUDr. J. Slavíková,
CSc.: Vliv aplikace guanethidinu a capsaicinu na expresi MRNA pro CRLR
v srdci laboratorního potkana.

Neuropeptid odvozený od genu pro kalcitonin (CGRP) je nervový pře-
našeč, který na srdci vykazuje pozitivní inotropní a chronotropní účinek.
Účinky CGRP na cílové tkáně jsou zprostředkovány specifickými recepto-
ry označovanými receptory podobné kalcitoninovému receptoru (CRLR).
Bylo prokázáno, že CGRP a jeho signální systém hraje významnou roli za
různých patologických stavů.  Po senzorické denervaci v srdci přetrvávají
specifické receptory pro CGRP s výjimkou levé síně, kde dochází k pokle-
su. Naproti tomu chemická sympatektopmie snižuje expresi genu pro
CRLR v srdci laboratorního potkana.  

Sekce II: O. Fiala (5.roč.), J. Vyčítal, J. Brůha, Chirurgická klinika - ško-
litelé MUDr. V. Liška, prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. a Dr. med. M. Dahlke,
PhD.: Intraportální aplikace prasečích mezenchymálních kmenových buněk
zvyšuje regeneraci jater po parciální ligaci portální žíly.

Použití embolizace jaterní žíly je limitováno regeneračním potenciálem
jaterního parenchymu. Z kostní dřeně, odebrané aspirací z tibie prasat
domácích, byly izolovány mezenchymové stromální buňky (MSC). Poté byla
provedena ligace vybraných větví portální žíly. Do neokludovaného kmene
portální žíly byly aplikovány MSC nebo fyziologický roztok (u kontrolní
skupiny). Infuse MSC do portální žíly urychlila a zvýšila regeneraci jater po
provedení parciální ligace.  

Sekce III: E. Chudáčková (5.r.), Ústav mikrobiologie - školitelé Ing. J.
Hrabák, Ph.D. a prim. MUDr.T. Bergerová: Kmeny Klebsiella pneumoniae
rezistentní ke karbapenemům ve FN Plzeň.

Možné mechanismy zodpovědné za rezistenci bakterií Klebsiella pne-
umoniae vůči karbapenemům představuje bu
 tvorba beta-laktamáz štěpí-
cích molekuly antibiotika, nebo strukturální změny v buněčné stěně bakte-
rie, zabraňující průniku molekuly do buňky. Bylo zachyceno 7 neopakujících
se isolátů K. pneumoniae necitlivých ke karbapenemům. Zepidemiologického
hlediska nejrizikovější typ rezistence - produkce metalo-beta-laktamáz -
nebyl prokázán. U všech kmenů byly identifikovány změny ve struktuře
vnější buněčné stěny.  

Sekce IV: M. Ryantová (5.roč.), Gynekologicko-porodnická klinika - ško-
litelka prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.: Prostaglandiny E1
(PGE1), E2 (PGE2), a F2a (PGF2a) v ovulačním hlenu u potrácejících, v séru
a peritoneální tekutině u pacientek s endometriózou.

Prostaglandiny v rámci ženského reprodukčního systému zastávají důle-

žité funkce na dějích jako je ovulace, oplození a implantace vajíčka a porod.
Cílem práce bylo zjistit, jaké hladiny PGE1, PGE2 a PGF2a se objevují
vovulačním hlenu spontánně potrácejících pacientek a jaké u žen s endo-
metriózou. U potrácejících jsou klidové hladiny vyšetřovaných prostaglandi-
nů významně vysoké, což lze považovat za možnou příčinu potrácivosti.
Upacientek s endometriózou byly zaznamenány velmi vysoké hladiny
PGF2a a PGE1 v séru a PGE2 v peritoneální tekutině, které mohou nega-
tivně ovlivnit fertilizaci, nidaci nebo implantaci časného embrya.  

Sekce V: Varnerová V. (5.roč.), I. interní klinika, školitelé MUDr. A.
Kroužecký, Ph.D., MUDr. R. Sýkora a doc. MUDr. M.Matějovič, Ph.D.:
Ovlivňují metody kontinuální náhrady funkce ledvin svým bioinkompatibil-
ním působením perfúzi orgánů a jejich energetickou rovnováhu?

Na zvířecím modelu byl sledován vliv kontinuální hemofiltrace (CVVH)
na perfúzi orgánů, jejich mikrocirkulaci a energetickou rovnováhu. V prů-
běhu 10 hodin byl opakovaně sledován průtok krve hepatosplanchnickou
oblastí a ledvinami, mikrocirkulace sliznice ilea a kůry ledvin a parametry
rovnováhy energetického metabolismu. Kontinuální hemofiltrace sama o sobě
neovlivnila perfúzi orgánů ani parametry jejich energetického metabolismu. 

Sekce VI: P. Černá, Ústav farmakologie a toxikologie - školitel prof.
MUDr. V. Eybl, DrSc.: Protektivní účinek Resveratrolu v akutním jaterním
poškození thioacetamidem u potkana. 

Resveratrol je přírodní polyfenolická sloučenina vyskytující se mimo jiné
v hroznech vinné révy. Thioacetamid (TAA) patří mezi hepatotoxiny způ-
sobující poškození jater vedoucí k fibróze. Po aplikaci TAA došlo k vý-
znamnému zvýšení aktivity ALT a AST a hladiny LP a byla inhibována
aktivita GSH-Px a katalázy u potkanů kmene Wistar. Resveratrol významně
snížil aktivitu ALT a LP a inhiboval LDH ve srovnání s kontrolní skupinou.
Z těchto výsledků vyplývá možný hepatoprotektivní a antioxidační účinek
resveratrolu při hepatotoxickém působení thioacetamidu.

Sekce VII: Chvojka J., Sýkora R., Kroužecký A., Raděj J., Varnerová V.,
Karvunidis T., Novák I., Matějovič M. - Jednotka intenzivní péče, I. interní
klinika: Renální hemodynamika, mikrocirkulace a metabolismus ve zvířecím
modelu peritonitidou indukovaného septického šoku.

Dosud pevně zakotvené dogma o renální vazokonstrikci s následným
rozvojem ischémie a akutní tubulární nekrózy jako dominantní příčině
akutního selhání ledvin v sepsi je v poslední době zpochybňováno. U osmi
mechanicky ventilovaných selat byla navozena sterkorální peritonitida po-
dáním autologního střevního obsahu do peritoneální dutiny. Cílem bylo
dosáhnout rozvoje hyperdynamické sepse s postupnou progresí do septického
šoku. Po 12, 18 a 24 h byla sledována systémová hemodynamika a regionální
perfúze ledviny, mikrocirkulace kůry ledvin, renální žilní tlak, a měřen
renální metabolismus kyslíku, acidobáze a poměr laktát/pyruvát. Z výsledků
bylo možno uzavřít, že renální vazokonstrikce a hypoperfúze nejsou příčinou
akutní dysfunkce ledvin v tomto klinicky relevantním modelu sepse. Klí-
čovým patofyziologickým faktorem je pravděpodobně mikrovaskulární dys-
funkce a porucha energetického metabolismu. (jn) 

Proces certifikací Primární prevence užívání návykových látek byl zahá-
jen dne 2.10. 2006. Jak si dnes  stojí programy specifické primární pre-
vence, které prošly tímto procesem v Plzeňském kraji, jaký vliv má
naplňování „Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů primární
prevence užívání návykových látek“ na existenci těchto zařízení, jejich
vývoj a přidělené dotace, a to například i v návaznosti na naplňování
chybějící strategie kraje. 

Jana Hendrichová, Pedagogicko-psychologická poradna Domažlice:
Jak ovlivnit postoje dětí ke kouření? Jaké jsou možnosti preventivních
aktivit v oblasti dětského kuřáctví? Nechceme, aby děti kouřily, ale víme,
že kouří. Jsme si vědomi toho, že je těžké odolat nátlaku kamarádů, že
se kouření může zdát v jistém věku atraktivní, a že právní omezení
nemají v moci dětskému kuřáctví zabránit. Preventivní program má po-
vzbuzovat děti v rozhodnutí nekouřit. Na co by měl být tedy zaměřen?
Můžeme se spolehnout na odstrašující obrázky? Je účinnější zaměřit se
na předání informací a nechat rozhodnutí na dětech? Jakou formou
předávat tyto “kuřácké” informace? 

Vladimír Blažek, Michaela Hlavová, Karel Nyerges - Teen Challenge

Plzeň: Jaký jsem a jaký také jsem. Sebepoznávací technika, proč lidé
využívají masky? Jak vnímá klient sám sebe a jak ho vnímá jeho okolí?

Martin Pešek a Michal Kandler - CPPT, o.p.s. - DANCE8: Projekt
Terénního programu CPPT, o.p.s. na taneční scéně. Obsahem příspěvku
byla prezentace služby a sebeprožitková část procesu testování alkoholu
na taneční scéně. Cílem této nově poskytované služby terénním pro-
gramem CPPT v rámci snižování rizik spojených s pobytem na párty je
informovat návštěvníky o rizicích užívání alkoholu a motivovat je k uvědo-
mění si možných krátkodobých i dlouhodobých následků svého jednání. 

M. Čermáková, J. Kadlecová - P-centrum CPPT, o.p.s.: Využití tech-
niky v primární prevenci. Techniky jsou důležitou součástí  většiny inter-
aktivních programů primární prevence při práci s dětmi a dospívajícími.
Workshop nabízí ukázku techniky, která pomocí vlastního prožitku
umožňuje zpracovat téma drog a vývoje závislosti. Tato technika nabízí
prostor pro vyzkoušení si takových metod jako je imaginace, využití vý-
tvarných prvků a modelování situací. Součástí workshopu je metodická
část, která poukazuje na vedení  a ukončení techniky, její rizika a pozi-
tiva. (D. Šedivá)

STUDENTI NA VĚDECKÉM FÓRU ÚSPĚŠNĚ REPREZENTOVALI 
NAŠI FAKULTU !

Pan Xavier Morise, atašé Francouzského velvyslanectví v Praze pro
vědeckou a universitní spolupráci, zaslal vedení naší fakulty informaci
o výsledcích Ceny za lékařství 2008, udělované společností Société Pierre
Fabre Médicaments. Celostátní porota, která zasedala v Praze 2. června
t.r., rozhodla po ústních prezentacích kandidátů následovně: 1. cena:

MUC. Marek Mráz, Masarykova universita Brno  2. cena: MUC.
Veronika Varnerová , Lékařská fakulta UK v Plzni  3. cena: MUC.
Veronika Mikušová (LF UK v Hradci Králové).  Soutěže se dále zúčast-
nili kvalitní prezentací MUC. Vít Martin Matějka a MUC. Petra Svo-
bodová.
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PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER UROLOGICKÉ KLINIKY 28. 5. 2008

Přednáškový večer urologické kliniky se konal dne 28.května 2008
v přednáškovém sálu Šafránkova pavilonu. Večer tradičně moderovala
prim. MUDr. Pavla Toufarová, která zpočátku informovala přítomné
o úmrtí doc. MUDr. Zdeňka Oudy, emeritního přednosty Urologické
kliniky FN v Plzni, který zemřel po těžké nemoci 20. 5. 2008. Jeho od-
chodem ztrácí nejen plzeňská urologická obec výborného a zkušeného
odborníka, ale také vynikajícího pedagoga a kolegu. Přednáškový večer
byl proto věnován vzpomínce na doc. Oudu.

První sdělení na téma Urologické nemoci ve stáří autorů P. Toufarová,
D. Mrkos a M. Hajžman prezentovala na začátku odborného programu
prim. Toufarová. Nejdříve krátce seznámila posluchače s obecnou
lékařskou geriatrickou terminologií. Nastínila budoucí perspektivy týka-
jící se vzrůstajícího počtu seniorů ve vyspělých zemích Evropy i v ČR,
které nás nutí zabývat se stále častěji problematikou seniorů. Autoři
provedli statistickou analýzu hospitalizovaných a předložili údaje o nej-
častějších urologických diagnózách obou pohlaví v tomto věku za dvou-
leté období (2006 a 2007). Nastínili možnosti současné léčby včetně
stále častějšího užití laparoskopických operačních přístupů např. při léčbě
nádorů ledvin nebo užití šetrnější operační techniky - PVP při léčbě be-
nigní hyperplazie prostaty u pacientů vyššího věku.

Autoři V. Eret, M. Hora, O. Hes, J. Ferda a Z. Chudáček pokračovali
druhým sdělením Laparoskopická radikální nefrektomie ve FN Plzeň
2003-2007. Během pětiletého období bylo provedeno celkem 206 la-
paroskopických radikálních nefrektomií (LRN) v léčbě parenchymového
nádoru ledvin. Práce dokumentovala, že s přibývajícími zkušenostmi se
zrychluje operační čas, klesá počet komplikací a výskyt konverzí. LRN
se během pětiletého období stala podstatnou součástí operativy ve FN
Plzeň. Laparoskopii  podstoupila zhruba polovina pacientů (49,5 %)
indikovaných k RN. Indikovány byly malignity nižšího klinického stádia
T1-T2 (8-10 cm), ve vybraných případech lze indikovat i pokročilejší stá-
dia (cT3a -T3b, N+). V porovnání s otevřenou operativou je metoda
technicky náročnější a dražší, ale přináší výhody miniinvazivity.    

Doc. M. Hora (spoluautoři V. Bursa, M. Sviták, V. Eret, T. Ürge a D.
Kazakov) prezentovali video s názvem Glansektomie pro karcinom pe-
nisu. Nová chirurgická metoda v léčbě nižších stádií karcinomu penisu
umožňuje ve spolupráci s plastickými chirurgy odstranění pouze glandu
penisu a vytvarování nového glandu z dermoepidermálního štěpu. Tato

metoda přináší nemocnému vynikající kosmetický efekt, namísto dříve
indikované mutilující parciální amputace penisu. 

Autoři T. Ürge, M. Hora a V. Eret prezentovali video Laparoskopická
ureterolitotomie. S pokrokem extrakorporální litotripse a endourologic-
kých operací se během posledních 15 let indikace k otevřené operaci
litiázy výrazně snížily. K indikaci pro otevřenou operaci lze doporučit
pouze obecné principy, založené na konsensu názorů ze zkušenosti
a technických omezení méně invazivních přístupů. Indikace k ureteroli-
totomii jsou tedy přísně individuální. Příkladem může být selhání en-
dourologických metod nebo objemná litiáza. Miniinvazivní alternativou
je laparoskopická ureterolitotomie. Jedná se o bezpečnou a efektivní
metodu. Pacient plně profituje z miniinvazivity výkonu.  

Další přednáška Traumata ledvin prezentována autory J. Hlaváčová,
M. Hora, T. Ürge, J. Jambura, J. Ferda a J. Bulka shrnula výskyt trau-
mat ledvin ve FN Plzeň v období 2000 až 2007, kdy bylo ošetřeno 38
pacientů. V souboru převažovala tupá poranění ledvin způsobené pře-
devším dopravními nehodami. U 17 pacientů bylo postupováno konzer-
vativně, 21 bylo indikováno k operačnímu řešení- z toho u 10 byla ledvina
po chirurgickém ošetření ponechána. Obecně je v současnosti prefero-
ván konzervativní přístup i u poměrně rozsáhlých poranění než dříve,
operační výkon je pokud možno záchovný. 

Přednáška Zkoumané markery pro časnou detekci karcinomu prostaty
přednesená P. Běhounkem (spoluautoři J. Klečka a M. Hora) přiblížila
nové markery vyšetřované u tohoto onemocnění. Dále se blíže věnovala
markerům, které jsou zkoumané na Urologické klinice FN Plzeň a to
zejména DD3 (Differential display code 3), a také nově nabíraným
markerům MMP9 a TIMP1 (metaloproteinázy a jejich inhibitory).   

J. Klečka jr. (spoluautoři T. Ürge a M. Hora) přednesl sdělení La-
paroskopické řešení retroperitoneální cysty. Autoři ve svém závěrečném
sdělení prezentovali kazuistiku pacientky s domnělou cystou pravé led-
viny. Tato byla primárně punktována na spádové urologii. Následně po
převzetí pacientky do péče  naší kliniky bylo vysloveno podezření na
cystický tumor retroperitonea. Pacientka podstoupila laparoskopickou
exstirpaci benigního cystického tumoru pravé poloviny retroperitonea
shistologickým nálezem benigního mucinozního cystadenomu. Přednáška
byla  doplněna krátkým ilustračním videem z vlastní operace.               

As. MUDr. V. Eret

Kolegové poskytli redakci Facultas nostra souhrny svých sdělení,
s jejichž výtahem seznamujeme čtenáře.

Varnerová V. (5.ročník LF UK v Plzni): Ovlivňují metody kontinuální
náhrady funkce ledvin perfúzi orgánú a jejich energetickou rovnováhu?
(Školitelé: MUDr. R. Sýkora, MUDr. A. Kroužecký, Ph.D., doc. MUDr.
M. Matějovič, Ph.D. - I.interní klinika Fakultní nemocnice v Plzni)

Kontinuální náhrada funkce ledvin (CRRT) je široce užívanou
metodou především na jednotkách intenzivní péče, a její vliv na organis-
mus je předmětem intenzivního výzkumu. Terapeutický výsledek aplikace
CRRT může být důsledkem nejen jejího působení na vlastní onemoc-
nění, ale i interakcí s organismem  jako takovým (především díky kontaktu
krve s umělými povrchy mimotělního okruhu - tzv. bioinkompatibilita
metody). O této skutečnosti ale dosud nemáme dostatek informací.
Cílem práce proto bylo na zvířecím modelu sledovat,  jak kontinuální
hemofiltrace (CVVH) ovlivňuje perfůzi orgánů, jejich mikrocirkulaci
aenergetickou rovnováhu u organismu nezatíženého onemocněním. Měření
byla provedena u 13 zdravých selat v celkové anestézii. Stabilní hemody-
namické parametry nebyly provázeny změnami na úrovni perfúze a mi-
krocirkulace sliznice ilea ani ledvinné kůry. Kontakt krve s mimotělním
okruhem též nevedl k alteraci orgánového energetického metabolismu
jater a ledvin. Kontinuální hemofiltrace per se neovlivňuje regionální
ani mikrovaskulární perfůzi orgánů ani parametry jejich kyslíkového
a energetického metabolismu.   

Matějka V. M., Svobodová P. (5. ročník LF UK v Plzni): Vylučování

mRNA MMP-7, MMP-9 a TIMP-1, TIMP-2 u nemalobuněčného plic-
ního karcinomu. (Školitelé: MUDr. L. Holubec, Ph.D., prof. MUDr. O.
Topolčan, CSc., doc. MUDr. J. Finek, Ph.D., MUDr. M. Pešta - Oddělení
onkologie a Ústřední izotopová laboratoř Fakultní nemocnice v Plzni) 

Cílem studie bylo zhodnotit vztah mezi vylučováním mRNA MMP-7,
MMP-9 a TIMP-1, TIMP-2 ve tkáňových vzorcích nemalobuněčného
plicního karcinomu (NSCLC) při využití reálného času PCR a histolo-
gie tumoru a stupně onemocnění. Vzorky rakovinné tkáně a vzorky ze
sousedících bezpečných okrajů (kontrolní vzorky) byly při operačním
zákroku isolovány od 91 nemocných průměrného věku 62 let. Jednalo
se u 54% nemocných o plicní rakovinu ze skvamózních buněk, u 39 pro-
cent pacientů o adenokarcinom a u 7 procent o jiný histologický typ.
Z tkáňových vzorků byla izolována celková RNA a poté byla provedena
reversní transkripce pomocí soupravy SuperScript III. V rakovinné tkáni
bylo zjištěno významně zvýšené vylučování MMP-7 a MMP-9 ve srov-
nání s kontrolními odběry. Stejný rozdíl byl nalezen u TIMP-1. Nebyly
zjištěny významné rozdíly v genové expresi  mRNA MMP-7, MMP-9
a TMP-1 mezi nemocnými s adenokarcinomem a nemocnými s plicní
rakovinou ze skvamózních buněk. Studie prokázala významný rozdíl
v genové expresi mRNA MMP-7, MMP-9 a TIMP-1 mezi rakovinnou
a kontrolní zdravou tkání u nemocných, kteří se podrobili operaci pro
NSCLC. 

Slavnostní předání cen se uskuteční v Praze 4. 9. 2008.   
(r)

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER GYNEKOLOGICKO PORODNICKÉ KLINIKY 
4. 6. 2008 

Dne 4.6.2008 v 18.00 hod. se konal v přednáškovém sále Šafránkova
pavilonu „Večer gynekologicko-porodnické kliniky“. Schůzi předsedal
prof.MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., přednosta chirurgické kliniky. 

Na pracovní schůzi kliniky zazněly 4 přednášky: 1. Cibulka J.:  Sper-
matozoidální antigen 2. Chaloupka P.: Riziko poranění cév v gynekolog-
ické endoskopii  3. Vlček P.: Problematika vertikálního přenosu HIV
infekce  4. Štěpán J. Řešení a výsledky porodního poranění análního
sfinkteru.

MUDr. J. Cibulka ve své přednášce přítomné  seznámil s dosavadními
výstupy své práce v rámci postgraduálního studia. Jeho práce přítomné
zaujala svým dopadem na vývoj plodnosti mužů, která se v poslední době
jak známo postupně významně zhoršuje. K problematice diskutoval
prof. MUDr. Jaroslav Kos, prof. MUDr. Vladiskav Třeška, DrSc. a prim.
MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.

As. MUDr. P. Chaloupka  přednesl práci s praktickým dopadem
zaměřenou na závažné komplikace v průběhu laparoskopických výkonů.



PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER MIKROBIOLOGICKÉHO ÚSTAVU 11. 6. 2008

Za předsednictví doc. MUDr. V. Fessla, CSc., zahájil před skromným
auditoriem poslední předprázdninový přednáškový večer R. Bárta sdě-
lením na téma „Transportní  izolátory, jejich použití a bezpečnost při
transportu pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou“. Izolátory obsahují
speciální antimikrobiální filtry, které snižují riziko nákazy od pacientů
v případech podezření např. na Ebola-infekci turistů, vracejících se z en-
demických oblastí výskytu, a pod. K tématu byla bohatá diskuse, do níž
se zapojili mj. též doc. Pazdiora, doc. Fessl a další. Tematicky blízkým
bylo i další sdělení P. Hrdličky a R. Bárty „Matematické modely infekcí
a řešení biologických nákaz“, v němž se autoři zmiňovali o teoretických
předpokladech, ale i praktických možnostech řešení závažných biologic-
kých nákaz (včetně bioterorismu) na úrovni města Plzně, regionu, státu
i EU. Třetí přednáška nezapřela, že prvním autorem je renomovaný
fyzik a lékař, který se podílí na činnosti ZZS (J. Růžička). V přednášce
„Možnosti hrudní impedance v přednemocniční neodkladné péči“ (spo-
luautoři R. Bárta, P. Hrdlička a L. Hejkal) seznámil přítomné s možnost-
mi hrudní bioimpedance jakožto rychlé metody k orientačnímu po-
souzení některých základních funkcí nemocného (srdeční výdej apod.).

I k tomuto tématu byla zajímavá diskuse, v níž se účastníci shodli na
tom, že to je zřejmě velmi nadějná metoda, ale interpretace jejích vý-
sledků není jednoduchá. R. Sviták (spoluautoři R. Bosman a E. Kasal)
v přednášce „Přežití nemocných po náhlé zástavě krevního oběhu mimo
nemocnici a jejich následné hospitalizaci“ dokumentoval na vlastním
souboru osud nemocných, u nichž došlo mimo nemocnici k akutní zá-
stavě oběhu a po následné resuscitaci k jeho obnovení. Dlouhodobé
přežití a stupeň neurologických následků závisí především na včasnosti
poskytnuté resuscitace a také na délce resuscitačního úsilí, nutného
k obnovení základních tělesných funkcí. I když se výsledky zlepšují, stále
je poměrně hodně nemocných, u nichž se s adekvátní resuscitací začíná
pozdě. Určitě by pomohla větší znalost laiků v resuscitaci, protože každá
minuta čekání na kvalifikovanou pomoc snižuje naději na dobrý trvalý
výsledek resuscitace. 

Doc. Fessl na závěr zhodnotil velmi dobrou úroveň všech sdělení
a ocenil i bohatou diskusi, svědčící o zájmu, jemuž se problematika
záchranné služby těší.

Doc. MUDr. J. Motáň, CSc. 

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
PLZEŇSKÉHO KRAJE 18. 6. 2008

Večeru Mikrobiologického ústavu v přednáškovém sále Šafránkova
pavilonu předsedal doc. MUDr. J. Motáň, CSc.

V úvodním sdělení s názvem „Poradenské centrum pro identifikaci
a epidemiologii b-laktamáz produkovaných gramnegativními bakteriemi -
společný projekt Ústavu mikrobiologie LF UK a FN Plzeň, Státního
zdravotního ústavu a Nemocnice Na Homolce“ představila H. Černá
společný projekt těchto třech subjektů na koordinaci řešení problémů,
přinášejících stále častější výskyt resistencí u bakterií v České republice.

J. Kudová přednesla souhrnnou informativní přednášku na téma
„Laboratorní diagnostika virových infekcí CNS“ o současných možnos-
tech diagnostiky virových agens těchto závažných onemocnění. Většinu
vyšetření provádí pracoviště ústavu a nebo jsou vzorky zasílány do spe-
cializovaných referenčních laboratoří.

Tato dvě sdělení jsou součástí mikrobiologického bloku většího pro-
jektu, jehož autory jsou odborníci laboratorního komplementu z oblasti
klinické biochemie, imunologie, mikrobiologie a imunoanalytických metod.
Projekt si klade za cíl přiblížit lékařské veřejnosti tyto obory komplemen-

tu. Počáteční kurzy jsou přístupné na adrese www.e-labmed.cz a jsou
součástí elektronické formy vzdělávání lékařů.

Další dvě přednášky již více přibližovaly mikrobiologickou každoden-
ní praxi a zabývaly se zajímavými kasuistikami.

V prvním sdělení, s názvem „Infekční endokarditis způsobená mikro-
bem Rothia dentocariosa“, připomněla J. Audesová (spoluautor J. Kla-
boch) v kasuistice pacienta s infekční endokarditidou po předchozím
stomatochirurgickém zákroku a zdůraznila nutnost pátrání po širších
anamnestických souvislostech.

Poslední mluvený příspěvek přednesla L. Geigerová: „Recidivující pseudo-
membranózní kolitida (kasuistika) a naše zkušenosti s vyšetřením
Clostridium difficile“. Jednalo se o stále častěji se vyskytující onemoc-
nění a laboratorní průkaz jeho původce.  

Přednáškový večer doplnily i dva postery u kterých na závěr proběhla
diskuse s jejich autory. Šlo o „Význam koncentračních polí patogenních
bakterií a kvasinek“ (autor F.Zahradník) a „Aspergilosy respiračního trak-
tu“ (autorka A. Tomšíková). Karel Fajfrlík
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Přednáška byla velmi dobře dokumentována a v diskusi, které se zúčast-
nili prof. MUDr. Třeška, DrSc. a prim.MUDr. Zdeněk Novotný, CSc., byla
zdůrazněna důležitost bezpečnosti vstupu do břišní dutiny.

MUDr. P. Vlček ve velmi zajímavém sdělení hovořil o riziku a závaž-
nosti přenosu HIV infekce na plod v průběhu těhotenství a porodu. I tato
přednáška vzbudila u přítomných značný ohlas a diskuse se zúčastnili
prof.MUDr. Třeška, DrSc. a doc.MUDr. Jiří Motáň, CSc., kteří se zají-
mali především o častost výskytu této infekce. Klinika v posledních 5
letech řešila 5 případů HIV v souvislosti s těhotenstvím.   

V poslední přednášce seznámil MUDr. J. Štěpán všechny přítomné
s problematikou porodního poranění análního sfinkteru. Ošetřením
těchto poranění se klinika věnuje v posledních letech velmi intenzivně.
Prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. zdůraznil důležitost kvalitního ošetření
tohoto poranění v co nejkratším odstupu od jeho vzniku.

Závěrem lze konstatovat, že celý večer GPK, který byl komponován
multioborově, se setkal se zájmem všech přítomných a jeho průběh byl
hodnocen pozitivně. 

prim. MUDr.Zdeněk Novotný, CSc., zástupce přednosty kliniky

Doc. MUDr. LUBOMÍR KUŽELA: „POTRAVNÍ DOPLŇKY - JSOU DŮLEŽITÉ
PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU?“ (ZPRÁVA O SEMINÁŘI)

II. interní klinika a plicní klinika FN v Plzni
spolu s firmou Nutra-Bona uspořádaly 10. 6. 2008
v pavilonu 4 ve fakultní nemocnici Bory seminář
k problematice potravních doplňků. Úvodní slovo
k uvedenému tématu pronesl doc. MUDr. Lubo-
mír Kužela, DrSc. ze 3. lékařské fakulty UK v Praze.
Na zahájení své přednášky zdůraznil definici

„doplňku stravy“ podle vyhlášek 23/2001 a 446/2004 s tím, že se jedná
o přípravky doplňující běžnou stravu spotřebitele a zároveň příznivě
ovlivňující jeho zdravotní stav. V naších podmínkách se již nesetkáváme
s případy úplného deficitu některých základních složek výživy, přesto
však za určitých podmínek k malnutriční situaci může dojít. Jedná se
např. o děti od časného věku živené vegetariánsky, o některé skupiny

sportovců, o osoby seniorského věku a zejména o některé nemocné.
Nutriční potřeby ovlivňuje řada faktorů, k nimž je třeba při hodnocení
výživy a doporučeních přihlížet. Z léků mají na výživový stav nemoc-
ného negativní vliv např. vitamin K, antikonvulziva, kortikosteroidy,
perorální kontraceptiva, nitrazid a zejména antibiotika. Často podceňu-
jeme patologii střevní mikroflory. Doplňky obsahující tzv. probiotika
ovlivňují příznivě imunitu, neutralizují karcinogeny, mohou snižovat
hladinu cholesterolu, snižují nákladovost a zvyšují efektivitu léčebného
procesu. Preparát Nutrabona obsahuje směs probiotik, uzavřenou v
enterosolventním obalu. V závěru doc. Kužela upozornil, že riziko mal-
nutrice existuje u 40-60 % pacientů. Doplňky výživy, indikované
výživovým odborníkem, mohou přinést výrazné zlepšení.      

(jn)  



ŠOBRŮV DEN - XXIV. KONFERENCE O HYPERLIPOPROTEINÉMIÍCH -
19. 7. 2008

Tradiční konference k problematice lipoproteinemií se tentokrát ode-
hrávala v posluchárně Lichtenštejnského paláce, sídla Hudební fakulty
AMU v Praze. V úvodním sdělení „Tuková tkáň a cholesterol“ Š. Svačina
shrnul současné poznatky o vzájemných souvislostech mezi tukovou
tkání a metabolismem lipidů, zejména cholesterolu. Ve sdělení „Klinické
studie: očekávání, realita a zklamání“ R. Češka charakterizoval dyslipi-
demie (DLP) jako změněnou koncentraci cholesterolu nebo triglyceridů
nebo HDL-cholesterolu, vyvolanou kombinací faktorů genetických a fak-
torů daných životním stylem každého jedince. DLP jsou jedním z nejzá-
važnějších faktorů rozvoje kardiovaskulárních onemocnění a osoby s DLP
by měly být aktivně vyhledávány. Řada rozsáhlých klinických studií
potvrdila účinnost hypolipidemik, neméně významná však jsou režimová
opatření týkající se životních návyků (zanechání kouření, zdravá strava,
pohybová aktivita). V současnosti familiární hypercholesterolemie v ČR
zdaleka není pod kontrolou. 

Polymorfismy některých kandidátních genů a metabolickým syndro-
mem se zabývala práce A. Žáka a spol. 

O diagnostice a léčbě myopatií při léčbě statiny hovořila K.Rašková.
Na nesplněná očekávání při léčbě hyperglykémie a na kardiovaskulární
riziko u diabetiků upozornil T.Štulc. 

K. Zídková upozornila v přednášce „Úloha genetických faktorů v po-
pulační variabilitě HDL“ na význam polygenní dědičnosti u HDL-cho-
lesterolemie. P.Kraml se všímal exprese transferinového receptoru v mo-
nocytech, elasticity karotických tepen a endotelové dysfunkce u mužů
v rámci primární prevence. M. Zeman se zabýval vztahy adiponektinu
a leptinu u metabolického syndromu. Poměr adiponektin/leptin je u MS
snížen. M. Kocík pokládá komplex intima/media za vhodný ukazatel

preklinické aterosklerozy (ve sdělení „Vztahy vybraných polymorfismů
genů metabolismu lipidů k tlouš
ce komplexu intima-media u osob s dys-
lipidémií“).

V. Soška a J.Fiala („Změny v hladinách lipoproteinů a CRP, indukované
hormonální antikoncepcí“) doporučili opatrnost při předpisování
antikoncepce u žen se sklonem k metabolickému syndromu. V. Adám-
ková („Vývoj dietních zvyklostí v okrese Benešov v období 1997-2006“)
zjistila, že po přechodném zlepšení vybraných parametrů venkovské
populace je v poslední době opět patrné výrazné zhoršení - nižší příjem
vitaminu C, kalcia a vlákniny, pokles fyzické aktivity a vzestup BMI. D.
Jackuliaková a spol. („Metabolický syndrom jako ukazatel inzulínové
rezistence u familiární kombinované hyperlipidemie (FKH)“) doporučují
v případě kombinace FKH a insulinové rezistence agresivnější hypolipi-
demickou léčbu. Z. Urbanová a J.Pi	ha uvedli na několika kazuistických
případech léčbu dyslipidemií v klinické praxi. 

Na posterové prezentaci doložili E. Mistrík a spol., že syndrom MIAC
(malnutrition, inflammation, atherosclerosis and calcification) negativně
ovlivňuje průtok kožní mikrocirkulací dorza nohou v průběhu hemodi-
alýzy. I. Hrnčiříková a spol. vyhodnotili možnosti primární prevence kar-
diovaskulárních chorob v nutriční poradně. Tříměsíční nutriční a pohy-
bová intervence vedla k poklesu hmotnosti, BMI, obvodu pasu a krev-
ního tlaku, zvýšil se podíl HDL/Tchol. T.Vařeka a spol. se zabývali kon-
centrací homocysteinu a parametry oxidačního stresu u depresivních
poruch. M. Dušejovská a spol. upozornila na varovnou frekvenci výskytu
komponent metabolického syndromu u mužů a žen.

Souhrny prezentovaných sdělení budou uveřejněny v periodiku
Vnitřní lékařství. (jn)

PŘEDNÁŠKA prof. Dr. JASMINKY GODNIC-CVAR Z MEDIZINISCHE
UNIVERSITÄT WIEN 13. 6. 2008:

„KNOWN BIOLOGICAL EFFECTS OF NANO-STRUCTURES“

V pátek 13. 6. 2008 vystoupila v Šafránkově pavilonu s přednáškou
„Známé biologické účinky nanostruktur“ vídeňská profesorka Dr. Jas-
minka Godnic-Cvar. Prof. Godnic-Zvar pochází z chorvatského Záhřebu,
kde vystudovala lékařskou fakultu. V r. 1991 absolvovala stáž v San Fran-
cisku, od r. 1992 pracuje ve Vídni, v současnosti jako vedoucí Oddělení
pracovního lékařství Interní kliniky Lékařské univerzity. Zabývá se aler-
gologií a pulmonálními projevy chorob z povolání. Problematice vlivu
nanostruktur na zdraví člověka se věnuje již několik let. 

Jako nanočástice označujeme částice menší než 10-7 metru. Jsou jed-
nak přírodního, jednak uměle vytvořené člověkem. Mezi ty přirozeně
vznikající se řadí produkty lesních požárů, produkty vznikající vulkanic-
kou činností, ale také viry a další, jejich množství lze měřit v miliardách
tun ročně. Nanočástice vznikající lidskou činností mají původ ve spalo-
vání látek při provozu motorových vozidel, leteckém provozu, svařování
apod. Nanorozměry  však umožňují i nové technologie, může jít o vlák-
na, trubičky, plátky, potahy atd. 

Právě styk s těmito nově vytvářenými nanočásticemi může být poten-
ciálním rizikem pro člověka. Do lidského organismu mohou nanočástice
proniknout nejčastěji cestou dýchacího systému, možný je i vstup trávicím
traktem či kůží. Nanočástice mohou prostupovat hematoencefalicou

Prof. J. Godnic-Zvar při přednášce

Z jednání o spolupráci na Ústavu tělovýchovného lékařství (zleva prof.
MUDr. V. Zeman, CSc., prof. Dr.med. Godnic-Zvar a MUDr.J.Novák 

Pohled do auditoria
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Doc. MUDr. Petr Panzner CSc. se
narodil v Plzni 22. února 1958. Po ab-
solvování gymnázia studoval na Lékař-
ské fakultě v Plzni a promoval v roce
1983. Již v době studia na LF se zabý-
val imunologií ve studentské vědecké
činnosti. Hned po promoci nastoupil
na Oddělení klinické imunologie a aler-
gologie ve FN na Borech, v roce 1986
atestoval v oboru vnitřní lékařství a v
roce 1990 v oboru alergologie a kli-
nická imunologie. 

V roce 1993 získal hodnost kandi-
dáta věd a v roce 1995 se habilitoval
a byl jmenován docentem. 

V roce 1994 byl ustaven samostat-
ný Ústav imunologie a alergologie a MUDr. Panzner byl jmenován jeho
přednostou. Zkušenosti získával i na zahraničních pracovištích - půl-
roční stáž v Univerzitní nemocnici v Marseille ve Francii v roce 1992,
v roce 1993 měsíční pobyt na ORL klinice ve Vídni a dvakrát pobyt v la-
boratoři Meakins-Christie na Univerzitě McGill v Montrealu v Kanadě
- v létech 2000 a 2003. 

Odborná činnost docenta Panznera zahrnuje prakticky celou oblast
alergologie s hlubším zaměřením na alergie lékové a alergie na hmyzí
jed. Dále byla pod jeho vedením na ÚIA podrobně zkoumána labora-
torní a ambulantní diagnostika alergii, včetně vzácnějších alergenů. V po-
slední době se jeho odborné zaměření obrátilo hlavně k moderní diag-
nostice astmatu neinvazivními metodami. Z oblasti imunologie se věnuje
zejména diagnostice a léčbě primárních poruch imunity.

Bohatá je jeho publikační činnost - zahrnuje spoluautorství na sedmi
knihách a učebních textech, přispěl rovněž kapitolou o alergologii do
lékařského repetitoria. Jako editor i spoluautor se v roce 2004 spolu
s prof. Špičákem zasloužil o velmi podrobnou důležitou postgraduální
učebnici Alergologie. Časopisecká publikační činnost obsahuje přes 50
článků v našich i zahraničních časopisech. 

Kromě vlastní publikační činnosti je členem redakčních rad časopisů
alergologických společností v České republice - časopis Alergie, v Polsku
- časopis Alergia, astma, imunologia, časopisu Kazuistiky v pneumologii
a šéfredaktorem české a slovenské verze časopisu Current Opinion in
Allergy and Clinical Immunology.

Je každoročně zván jako řečník na kongresy Evropské akademie aler-
gologie a klinické imunologie a na pravidelné sjezdy České společnosti
alergologie a klinické imunologie. Pravidelně přednáší na seminářích
pořádaných ČSAKI i jinými společnostmi.  

Docent Panzner je aktivním členem řady společností českých - místo-
předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP,
místopředsedou správní rady České iniciativy pro astma (ČIPA), člen
České imunologické společnosti při AV ČR, i zahraničních - člen výkon-
ného výboru Evropské akademie alergologie a klinické imunologie
a člen rady Evropské unie lékařů specialistů pro obor alergologie.

Velmi významná je jeho činnost pedagogická. Se vznikem samostat-
ného Ústavu imunologie a alergologie v roce 1994 se imunologie stala
pevnou součástí základního teoretického vzdělání mediků na LF v Plzni.
Jeden semestr přednášek a seminářů je zakončen zkouškou. Výuce se
věnuje s velkým nasazením a u studentů je oblíben. Stejně intenzivně se
věnuje postgraduální výuce a	 už přímo na pracovišti nebo přednášením
a vedením seminářů na IPVZ. 

Ke svým spolupracovníkům je náročný, ale současně velmi přátelský.
Podněcuje je, kromě pečlivé klinické práce v ambulancích a labora-
tořích, i k intenzivní výzkumné práci a publikační činnosti. Za vedení
docenta Panznera dosáhl ÚIA vysoké úrovně mezi alergologickými a imu-
nologickými pracovišti v České republice.

Činnost doc. Panznera byla odměněna v roce 2004 Cenou Vladimíra
Zavázala, kterou za záslužnou práci uděluje Česká společnost pro aler-
gologii a klinickou imunologii.

Docent Panzner je nejen dobrým šéfem, ale i oblíbeným společníkem
mimo pracoviště. Rád sportuje, mezi jeho nejoblíbenější sporty patří
lyžování - sjezdové i běžecké a rekreační cyklistika. Do dalších let mu
pracovní kolektiv ústavu popřál mnoho zdraví a energie! K přání se
připojuje i redakce tohoto časopisu. (M. Gutová)

bariérou, mohou vyvolat zvýšení cytosolické koncentrace kalcia, oxida-
tivní stress a tvorbu zánětlivých mediátorů. Pronikání nanočástic do
organismu závisí do značné míry na velikosti a zejména povrchu částice.
Mají tendenci se shlukovat, tím ztrácejí svoji mobilitu s nanotechnolog-
ické vlastnosti. V kombinaci s některými škodlivinami, např. kouřením,
významně zvyšují morbiditu, v tomto případě je až 5krát vyšší riziko
plicního karcinomu. Současné úsilí se zaměřuje nejen na uplatnění na-
notechnologií v běžném denním životě, ale také v preventivních opatřeních
vůči možným negativním vlivům na zdraví člověka, zejména v místech,
kde lidé s těmito produkty přichází nejvíce do styku, tedy na pracovišti. 

Nanotechnologie vyvolá podle některých expertů novou průmyslovou
revoluci, jako jí byl vynález a uplatnění elektrického proudu. Na úrovni
atomů bude  možný interdisciplinární rozvoj nejrůznějších oborů lidské
činnosti - v oblasti letecké a kosmické techniky, v chemii, lékařství, elek-
tronice, počítačové technice, optice, strojírenství  i jemné mechanice. 

Přednášku prof. J. Godnic-Cvar vyslechlo na pokročilou dobu slušně
zaplněné auditorium. Hostující odbornice poděkovala v závěru za po-
zvání a vyjádřila naději, že mezi jejím pracovištěm a plzeňskými odbor-
níky se podaří navázat prospěšnou spolupráci.    

(vz a jn)

ŽIVOTNÍ JUBILEUM Doc. MUDr. PETRA PANZNERA, CSc.

Prof. MUDr. PAVEL SOBOTKA, DrSc. OSLAVIL OSMDESÁTINY

Kulaté životní jubileum je vždy příležitostí k bilancování a někdy vše-
tečným otázkám. Nedalo nám  nepoložit několik takových otázek čer-
stvému osmdesátníkovi prof. MUDr. P. Sobotkovi, DrSc. (nar. 8.6.1928
ve Vlašimi), vedoucímu Ústavu experimentální fyziologie LF UK v Plzni
v letech 1971-1990.  

Jak fit se cítí stále svěží osmdesátník?
Věk neregistruji, dokonce se mi zdá, že se nic nemění. Tu a tam

nějaký drobný úraz, při sportu, na zahradě, nic závažného. 
Čemu vděčí za to, že si ještě dokáže provětrat plíce při tenisu a prohnat

i ty mnohem mladší?
Chce to neustálou aktivitu od brzkého rána (žena mi říká, že jdu do

práce se Škodováky) až do pozdního večera. Nedovedu jen tak koukat
do prázdna. Plíce mi však věk občas připomenou - když sprintem stih-
nu tramvaj, pak dvě stanice dýchám jako parní lokomotiva.

Jak si udržet celý život stejnou váhu? Mají patofyziologové nějaké
tajemné "spalovače tuků"?

Jak již bylo řečeno - chce to stálou aktivitu, k tomu sezónní práce na
zahradě. Trávu sekám pořád jen kosou, kolo štěstí u Mountfielda jsem
kvůli sekačce ještě nevyzkoušel. Chce to také kromě fyzické aktivity
i přiměřenou stravu - pravidelnou snídani, oběd v menze - upřednostňuji
brambory před knedlíky - ale naše menza vaří senza!, a večer večeře.
V jídle si nevybírám, jím vše. Na nějaké diety a spalovače tuků nevěřím.

Mimochodem, jaké plodiny pěstuje zkušený patofyziolog?
Z ovoce se těšívám na jarní úrodu třešní - ta letos byla slabá. Zato

úroda jablek by to měla vynahradit. Ze zeleniny nedám dopustit na
rajčata a cukety, kochám se růstem brambor, které mne trvale motivují
k fyzické aktivitě (ač bych si je bez práce mohl kdykoliv koupit v samo-
obsluze). Svádím nekonečný boj s nejrůznějšími druhy plžů, kteří o mé
výpěstky rovněž usilují. 

A jak si udržet celý život i bujnou kštici?
Kštice je dána, nemám na ni žádný vliv. 
K výuce: jsou studenti jiní než bývali? Pokud ano, v čem?
Studenti se moc nemění, mají však mnohem více možností než před

léty. Stále převažuje faktografie, měli bychom více působit výchovně. To
se týká etiky, historie, filozofie spod. 

Experimentuje se ještě stále na praktikách s pokusnými zvířaty (jako
za nás)? Pokud ne - nechybí to, trochu?

Stále se nevzdáváme zařazení praktik s pokusnými zvířaty, studenti by
si měli osvojit některé dovednosti dříve než se vrhnou na člověka. Sa-
mozřejmě se vší etikou a vztahem k živému stvoření si studenti mohou
vyzkoušet základní chirurgickou techniku, podání injekcí a jiné. Na pokusné
zvíře se nedíváme jako zákon, podle kterého se oficiálně jedná „jen o věc“. 

Radosti - ... a starosti s Plzeňským lékařským sborníkem. Bude někdy
mít Impact Factor?



9

Doc. MUDr. EDUARD KASAL, CSc., PŘEDNOSTA ANESTEZIOLOGICKO-
RESUSCITAČNÍ KLINIKY LF A FN V PLZNI, JE ŠEDESÁTNÍKEM

Narodil se 19 4. 1948 v Plzni, je absolventem gymnázia na Mikulášském
náměstí, v tehdejší době střední všeobecně vzdělávací školy Julia Fučíka
v Plzni. Vystudoval Lékařskou fakultu v Plzni, kde v červnu 1972 pro-
moval. Své medicínské vzdělání začal na Neurochirurgickém oddělení,
kde již jako medik fiškusoval. Po promoci nastoupil již na naši kliniku.
Jeho denní zájmy jsou široké, velice rád „muzicíroval“, jako kytarista
(baskytarista) byl členem studentského jazzového orchestru, který později
pokračoval jako orchestr absolventů LF nebo lépe zaměstnanců LF.
Velice rád sledoval jazzovou hudbu a vyhledával vždy koupi optimální
reprodukční techniky, aby poslech hudby doma byl co nejkvalitnější.
Vedle svých muzikálních zkušeností vyniká i zručností a ve spolupráci
se svým bratrem - stavařem si postavil chatu v Holoubkově.  Právě k těmto
místům ho poutalo rodiště jeho otce a do těchto míst se trvale a rád
vrací. Jeho velkou láskou byli i Beatles a právě výběr této hudby přispěl
i k tomu, že jeho matka se stala příznivkyní a šiřitelkou této hudby
„anglických kluků“. A že to s muzikou myslel dobře, svědčí i to, že při
jeho padesátinách měl jeden jazzový koncert se svou skupinou v rámci
mezinárodního jazzového festivalu v Plzeňském divadle.  Hudba však v jeho
30 letech dala najevo, že se bude muset víc věnovat medicíně a proto
rychle nastoupil erudici odbornosti anesteziologie a resuscitace.  V roce
1976 absolvoval základní atestaci a v dalších letech atestace v celé šíři
našeho oboru, včetně urgentní medicíny a intenzivní medicíny. 

Přesto, že byl pracovně vytížen zaměstnáním, trvale ho lákaly i pobyty
v zahraničí. A tak odjel v r. 1981-1982 na osm měsíců do Kambodže,
kde jako československý expert konzultant pro anesteziologii a resusci-
taci pracoval v Takeu. Na tato místa v Kambodži trvale a rád stále

vzpomíná. Po návratu dále hledal možnost dalších zahraničních pobytů,
a v letech 1989-1992 se usídlil v Lybii v Misuretu. Zde pracoval jako
přednosta jednotky intenzivní péče a poznal prvky frankofonní struktury
zdravotnické profese. 

Velice rád se věnoval výuce a od roku 1978 s přerušením zahraničních
pobytů, pracoval jako odborný asistent naší kliniky. Byl vždy aktivním
členem týmu při klinických zkouškách léků. Po návratu ze zahraničního
pobytu v Lybii, se již vrátil  na Kliniku anesteziologie a resuscitace a od
r. 1998 je přednostou Kliniky anesteziologie a resuscitace. 

Publikoval 44 původních prací, 23 kapitol monografií, a sestavil první
učebnici anesteziologie a resuscitace na Lékařské fakultě v Plzni. Je členem
odborných společností ČLS. Řešil několik grantů a hlavně se podílel na
závažné problematice meningokokové encefalitidy v celé České repub-
lice. V posledních letech se stal hlavním garantem Evropské resuscitační
rady a uvedl zásady této evropské rady do České republiky. 

Ve své praxi prožil  krátce rozvoj našeho oboru, ale jeho práce zvláš	
po návratu v r. 1992 již přinesla pohled do široce se rozvíjejícího oboru
anesteziologie a resuscitace. Docent Hoder vždy říkal, že cylindr a frak se
naučí nosit a užívat až třetí generace. A doc. Kasal po přestěhování kliniky
do nových prostor, má již kliniku, která má čtyřicet lékařů a počet sester
se pohybuje kolem sto třiceti. Přístrojová technika drží krok s evrop-
ským trendem.

A já mu přeji, aby kráčel po červeném koberci úspěchu našeho oboru,
k jeho další progresi, prosperitě a jeho osobní radosti.

Doc. MUDr. Václav Fessl, CSc.

Mám radost a zadostiučinění z toho, že se podařilo udržet kontinuitu
ve vydávání této publikace od r. 1956. Radost i z toho, že PLS nabízí
možnost publikovat začínajícím autorům-výzkumníkům v situaci, kdy je
obtížné proniknout do celostátních či zahraničních časopisů. Starost mi
dělá někdy možná trochu přezíravý vztah přednostů ústavů a klinik k to-
muto periodiku. Při přednáškových večerech Spolku lékařů zaznívá velký
počet zajímavých sdělení, která však bez publikace zapadnou.

Samozřejmě pomýšlet na Impact Factor je u periodika našeho
charakteru jen hudbou vzdálené budoucnosti. 

Medicínská tradice v rodině zůstává zachována?  
Syn Petr je absolventem naší fakulty a jako neurolog pracuje v Soko-

lově, vnuk Petr a vnučka Jana u nás studují, takže o medicínu v rodině

je na další dvě generace postaráno. 
Přejeme jubilantovi, nejen jako celá RR Facultas nostra, ale též

jménem širokého okruhu jeho kolegů a kolegyň, aby se ještě dlouhá léta
pln svěžesti mohl těšit nejen ze svých potomků zdárně navazujících na
rodinné „řemeslo“, ale také ze své zahrádkářské produkce, z tenisových
stopbalů, lobů i dělových podání, a samozřejmě i z překrásné krajiny
naší i německé Šumavy, kam pravidelně vyráží obdivovat kouzelnou
přírodu.     

Podrobnější životopisné údaje jubilanta byly publikovány ve Facultas
nostra č. 32/2003 a v Plzeňském lékařském Sborníku č. 65/1998. 

Ptal se  (jn)

Doc. MUDr. JAN FILIPOVSKÝ, CSc. SLAVÍ PADESÁTINY

Dne 4. července 1958 se Plzni narodil pan docent Jan Filipovský. Po
studiích na gymnáziu v ul. Pionýrů, jak se tehdy jmenovalo, nastoupil na
Lékařskou fakultu v Plzni a zde r. 1985 promoval. Již jako student se začal
zajímat o vnitřní lékařství a pracoval jako vědecká síla na interní klinice
pod vedením tehdejšího docenta Jaroslava Šimona. Spolu s kolegy Cetkov-
ským, Šrámkem, Brunátem a dalšími pracovali především na epidemiolo-
gických studiích v kardiovaskulární oblasti, a lze říci, že tato činnost ho
přivedla ke kardiovaskulární medicíně na celý život. Po promoci nastoupil
na II. interní kliniku, která byla právě tehdy založena. Do té doby jednot-
né pracoviště se rozdělilo na dvě kliniky a část pracovníků odešla do nově
otevřené budovy na Lochotíně. Tím vznikla nová pracovní místa a dr. Filipov-
ský mohl nastoupit na kliniku i přesto, že jeho kádrový profil nebyl nejlepší.

Začal jako sekundární lékař a zároveň pokračoval ve vědecké činnosti.
Již v r. 1988 vyšel první článek v mezinárodním časopisu Journal of Hu-
man Hypertension, kde byl spoluautorem, a r. 1991 článek v časopisu
Cardiology, kde byl hlavním autorem. Tyto časné úspěchy byly pro něj
důležité a od té doby se mu vědecká práce a publikování jejích výsledků
včasopisech, které splňují mezinárodní kritéria kvality vědeckých periodik,
stalo samozřejmou součástí jeho práce. Přispěla k tomu také jeho dobrá
znalost angličtiny, kterou se učil od mládí díky své mamince, profesorce
jazykové školy. V průběhu studia na medicíně a v prvních letech po pro-
moci se pilně učil francouzsky a jeho učitelka, paní profesorka Danuše
Bělohlávková, mu svým typicky vehementním způsobem vnutila myšlenku,
že je třeba (ještě v době komunizmu!) se ucházet o stáž ve Francii. Myšlen-
ka to byla zpočátku neuvěřitelná, ale do toho přišly politické změny adr.
Filipovský již měl navázány kontakty s konkrétními pracovišti v Paříži.
Proto mohl odjet na podzim roku 1990 na osmiměsíční stáž do Paříže, kde
pracoval ve Výzkumné jednotce kardiovaskulární epidemiologie INSERM.
Zde pokračoval v epidemiologické práci a dále navázal úzké styky se
skupinou profesora Michela Safara, přednosty interní kliniky vnemocnici

Broussais. Spolupráce s jeho žáky trvá dodnes. Profesor Safar se věnoval
výzkumu vysokého krevního tlaku a byl průkopníkem studia vlastností
tepenného systému a jeho role v patogenezi hypertenze. Tento aspekt byl
v klinickém výzkumu zcela nový, protože skupina profesora Safara zaved-
la metody umožňující neinvazivní vyšetřování velkých tepen a publikovala
první práce na sklonku 80. let. Dr. Filipovský se vrátil do Paříže ještě
vnásledujícím akademickém roce, což mu umožnil grant přidělený Fran-
couzskou společností pro arteriální hypertenzi. Po návratu do České
republiky se stal zaměstnancem Lékařské fakulty UK, v roce 1997 obhájil
kandidátskou disertační práci a roku 1998 se habilitoval. 
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V době působení ve Francii publikoval několik úspěšných prací. Je to
především článek o prognostickém významu krevního tlaku měřeného
během fyzické zátěže: autoři publikovali jako první na světě jasná data
svědčící o tom, že krevní tlak při standardizované zátěži je prediktorem
vzniku srdečně cévních onemocnění, a to podstatně silnějším než klidový
krevní tlak. Je škoda, že tyto výsledky nejsou dodnes aplikovány
apoužívány v klinické medicíně a že problémy se standardizací tělesné
zátěže a s měřením krevního tlaku nejsou vyřešeny. Přesto má článek stále
dobrý ohlas a celkově se dočkal přes 100 citací. Po návratu domů začal
pracovat v několika různých oblastech. Tou hlavní jsou vlastnosti velkých
tepen: podařilo se mu získat přístroj na měření tepenné tuhosti, a tak mohl
pokračovat podobným směrem v klinickém výzkumu, jakého se účastnil
vpařížské nemocnici Broussais. První prací byla Studie aktivních seniorů,
kde spolu s postgraduálními studentkami dr. Dolejšovou adr. Seidlerovou
prováděli měření u absolventů Univerzity III. věku  (první vyšetření byla
prováděna v roce l998). Tato data přispěla do současně probíhajícího
Evropského projektu referenčních hodnot tepenných parametrů, inicio-
vaného kolegy z Francie. Projekt má přispět k využití tepenných parametrů
v klinické praxi. Další oblastí je epidemiologie kardiovaskulárních nemocí:
od r. 2000 se účastní dohromady se spolupracovníky studie MONICA
(MONItorování KArdiovaskulárních trendů a determinant). Jde o nejvý-
znamnější a nejrozsáhlejší studii svého druhu v České republice, v jejímž
rámci jsou vyšetřovány náhodně vybrané vzorky obecné populace. Kromě
základních poznatků, jako jsou výskyt rizikových faktorů v české populaci,
nemocnost a úmrtnost na kardiovaskulární nemoci, jsou data využívána k řa-
dě dalších prací, protože rozsáhlý náhodně vybraný vzorek obecné popu-
lace představuje velmi cenný materiál. Další kolo studie MONICA se
plánuje na podzim tohoto roku, kdy v Plzni bude vyšetřeno asi 1700 jed-
inců. Jinou oblastí jeho zájmu je genetika hypertenze. Začal se jí věnovat
především díky spolupráci s dr. Janem Staessenem z belgické Lovaně, kde
také dlouhodobě stážuje jedna z jeho postgraduálních studentek dr.
Seidlerová. Společně pracují na projektu EPOGH (European Project on
Genes in Hypertension), kdy jsou velmi podrobně vyšetřovány rodiny
hypertoniků a kontrolní rodiny normotenzních jedinců. Projekt se věnuje
především studiu toho, jak geny ovlivňují fungování systému renin - angio-
tenzin - aldosteron a metabolizmus sodíku, a stal podkladem účasti v dal-
ších probíhajících projektech přijatých do 6. a 7. rámcového programu
Evropské unie. Zmíněné projekty jsou multicentrické a ty tvoří základní
rámec výzkumné práce, ale doc. Filipovský se spolupracovníky publikuje
také samostatné výsledky svého pracoviště. V letošním již vyšly dva plné
články v časopisech s „impakt faktorem“: jde o práci věnující se homocys-
teinu a aortální tuhosti a dále o článek o polymorfizmech některých genů
ve vztahu k vlastnostem tepen dolních končetin. Jeho práce mají dobrý
ohlas, protože se dočkaly více než 300 citací, a z toho články, kde je prvním
autorem, byly citovány více než 200krát. Všechny tyto velké projekty by
nebylo možné realizovat bez pilné práce a nadšení postgraduálních stu-
dentů (dr. Dolejšové, dr. Seidlerové, dr. Hromádky, dr. Hirmerové) a dal-
ších spolupracovníků (doc. Mayera jun. a prof. Rosolové). 

Je aktivní v odborných společnostech. Již 10 let pracuje ve výboru České
společnosti pro hypertenzi, v současné době jako pokladník. V r. 2007
zřídila Česká internistická společnost funkci krajských konzultantů a doc.

Filipovský jím byl jmenován pro Plzeňský kraj. Tato funkce by měla při-
spět k tomu, aby se odborná společnost více než dosud podílela na kon-
cepci vnitřního lékařství. V r. 2005 založil spolu s několika kolegy z jiných
zemí novou evropskou společnost, věnující se studiu vlastností tepenného
systému, s názvem ARTERY: Association for Research into Arterial
Structure and Physiology. Tato společnost se úspěšně rozvíjí apořádá kaž-
doročně na podzim konferenci. Ta loňská se konala v Praze a doc.
Filipovský byl jejím hlavním organizátorem (viz foto - jubilant druhý zpra-
va). Společnost začala také vydávat nový časopis pod názvem Artery
Research a ten nyní bojuje o získání „impakt faktoru“. Je také členem re-
dakčních rad několika dalších časopisů. Nejvíce si cení toho, že v roce 2006
byl zvolen na tři roky do redakční rady časopisu Journal of Hypertension,
jenž je oficiálním časopisem Mezinárodní společnosti pro hypertenzi a Ev-
ropské společnosti pro hypertenzi s „impakt faktorem“ kolem 6. Jeho odborná
kariéra byla završena v letošním roce, kdy úspěšně proběhlo profesorské
řízení. Vědecká rada Univerzity Karlovy schválila jeho kandidaturu všemi hlasy.

Od r. 2001 je přednostou II. interní kliniky, což je zatím nejdéle v his-
torii pracoviště. Na klinice se pod jeho vedením rozvíjí řada interních
oborů. Je to především neinvazivní kardiologie, kardiovaskulární prevence
a angiologie. Doc. Filipovský přímo vede Centrum pro diagnostiku a léčbu
arteriální hypertenze, které bylo uznáno Evropskou společností pro hyper-
tenzi jako „Centre of Excellence“ spolu s pěti dalšími pracovišti v České
republice. Dále zde funguje Centrum preventivní kardiologie ana velmi
dobré úrovni pracuje Jednotka intenzivní péče. Dalšími obory, které se na
klinice rozvíjejí, jsou diabetologie a obezitologie, endokrinologie se
zaměřením na nemoci štítné žlázy, kostní metabolizmus (funguje zde
osteocentrum) a gastroenterologie. V blízké budoucnosti čekají kliniku
velké změny, protože se má přestěhovat do jiné budovy, kde bude postave-
na nová Jednotka intenzivní péče, a spojit se s kolektivem bývalého Inter-
ního oddělení Vojenské nemocnice. Toto období bude jistě náročné nejen
pro přednostu, který musí celý proces manažersky zvládnout, ale pro všechny
zúčastněné, a musíme doufat, že celý proces bude úspěšný a povede ke
zlepšení péče o nemocné s vnitřními chorobami v borském areálu Fakultní
nemocnice v Plzni. 

Doc. Filipovský se také angažuje na Lékařské fakultě v Plzni - již od r.
1997 je členem jejího Akademického senátu. 

Pan docent Filipovský má dobré rodinné zázemí. Manželka Helena je
praktická lékařka a spolu vychovávají dvě dcery, devatenáctiletou Terezu,
která profesně možná půjde v šlépějích rodičů, a čtrnáctiletou Evu. I když
mu práce zabírá většinu času, snaží se udržet si své koníčky. Jeho velkým
hobby je hudba, kterou nejen rád poslouchá, ale také aktivně provozuje
jako houslista. Již 34 let hraje ve smyčcovém orchestru zaměřeném na kla-
sickou hudbu. Tato činnost mu umožnila aktivně poznat mnoho vý-
znamných děl jako např. Beethovenovy rané symfonie, Vivaldiho Čtvero
ročních dob, Janáčkovy skladby pro smyčcový orchestr, díla Antonína
Dvořáka, Josefa Suka a další. Ve volných chvílích také rád sportuje. Vzimě
se věnuje sjezdovému lyžování a v létě cyklistice. Již několik let na podzim
navštěvují s manželkou kurzy tanečních pro dospělé.

Za kolektiv II. interní kliniky bych chtěla popřát našemu přednostovi
mnoho zdraví a další úspěšná léta nejen na poli pracovním, ale i v or-
chestru, na sjezdovce a na tanečním parketu. B. Petrlová  

ŽIVOTNÍ JUBILEUM Doc. MUDr. JANA ZÁHLAVY, CSc.

Před pěti léty uvedla Facultas nostra v č.
32/2003 laudaci k sedmdesátinám jubilanta.
Narodil se 29.6.1933 v Plzni, vystudoval v Plzni
Masarykovo reálné gymnázium (v r. 1951) i lé-
kařskou fakultu (v r. 1957), trvale zakotvil na
Ústavu patologické fysiologie plzeňské Lékař-
ské fakulty a celý život věnoval tisíce hodin
volného času práci v tělovýchově v nejrůzněj-
ších dobrovolných funkcích. Při příležitosti
jeho pětasedmdesátin jsme jej požádali o něko-
lik aktuálních informací. 

Stál jsi u zrodu rozsáhlého sportovního
areálu Slávie VŠ na Borech - kdy a jak to
tenkrát začalo?

Již v roce 1955 jsme se s přítelem - pozdějším
docentem fyziky na ZČU Marcelem Bendou -
zapojili do snah o rozvoj vysokoškolské tělový-
chovy. Po překonání nepřízně městských
orgánů se podařilo v roce 1957 zahájit výstav-
bu sportoviš	 na Borech. Nejprve byl postupně
vybudován velký tenisový areál, pak další hřiště
pro volejbal, házenou, lehkou atletiku, softbal.
Později též několik sportovních hal - o tu nej-
větší třídvorcovou pro tenis se významně za-
sloužil i arch. P. Němeček, který má i úzký vztah

k naší fakultě. Na sportovištích našly sportovní
vyžití tisíce studentů nejen v rámci výuky, ale
i ve volném čase, vždy	 koleje byly přes ulici.
Vyrostli zde však i mnozí sportovní represen-
tanti.

Celá dlouhá léta jsi v tenisovém oddíle bafu-
ňařil. Co říkáš současnému plzeňskému tenisu?

A co říkáš českému tenisu z mezinárodního
hlediska - kdy se objeví noví Lendlové, Šmídové,
Kodešové ...bude to ještě někdy?

Je fakt, že český tenis nemá v současné době
hráče výkonnostně srovnatelné s Kodešem,
Lendlem, Šmídem a dalšími esy minulých let.
Ve vrcholných soutěžích družstev - v Davis
Cupu a Fed Cupu však stále patříme mezi pět
nejúspěšnějších zemí světa. I juniorská družst-
va dosahují slušných úspěchů. Celkově však je
na úrovni českého tenisu patrná určitá výkon-
nostní stagnace, která se projevuje i v zápa-
dočeské oblasti i v našem oddíle. Nesmíme
však zapomenout, že se výrazně zvyšuje kon-
kurence,  zejména mezi dospělými. Podílí se na
tom rychlý příliv úspěšných sportovců z výcho-
du - hlavně z Ruska a Číny, ale i např. z Thaj-
ska, Kypru či jiných donedávna exotických zemí. 

Ještě máš v tenisu či basketu nějaké funkce?
V tenisových funkcích pracuji skutečně

mnoho let, v současnosti jsem členem oblast-
ního výboru i členem výkonného výboru Čes-
kého tenisového svazu.
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ABSOLVENT PLZEŇSKÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTY RYTÍŘEM ČESKÉHO
LÉKAŘSKÉHO STAVU

4. dubna 2008 byl v Břevnovském klášteře v Praze pasován Rytířem čes-
kého lékařského stavu za rok 2007 prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
Vyznamenaný lékař se narodil 30. 6. 1930 v Horaž
ovicích. V Plzni
ukončil studia na Lékařské fakultě UK v r. 1955. Věnoval se poté en-
dokrinologii, pracoval u doc. Karla Šilinka v Endokrinologickém ústavu
v Praze. Od r. 1969 pracoval na interní klinice Fakulty dětského lékař-
ství UK ve Fakultní nemocnici Pod Petřínem, zprvu jako asistent, později
jako docent a profesor, nakonec jako přednosta této kliniky. V r. 1992
po zrušení fakultní nemocnice byl pověřen vedením interní kliniky VLA
v Ústřední vojenské nemocnici. Tam založil I. osteocentrum v ČR, jehož
je dodnes vedoucím. Nadále je vědeckým pracovníkem VLA. 

Prof. Blahoš je členem řady našich i zahraničních odborných spo-
lečností, vědeckých rad Ministerstva zdravotnictví, 2. LF UK a dalších,
redakčních rad několika odborných a vědeckých časopisů, čestným ob-
čanem Horaž
ovic, Miami (USA) a Manily (Filipíny), autorem či spolu-
autorem 370 vědeckých prací a 10 monografií, mezi nimiž nejvýznam-
nější místo zaujímá „Endokrinologie“ (spolu s O.Blehou), přednášel na
kongresech ve všech světadílech, absolvoval řadu stáží na významných
zahraničních pracovištích. 

Je též předsedou České lékařské společnosti J.E.Purkyně, do jejíhož
čela byl zvolen opakovaně. V r. 1999 byl v tajných volbách zvolen prezi-
dentem Světové lékařské asociace (WMA), sdružující 80 národních aso-
ciací. Francouzským prezidentem Chiracem byl jmenován Rytířem Čest-
né legie, byl jmenován prezidentem Svépomocné společnosti členů Čestné
legie v ČR.   

Prof. Blahoš je ženatý a má dva syny.
Uve
me alespoň dvě profesorovy odpovědi na otázky, mířící k aktuál-

ním problémům současné medicíny:
Vědecké poznatky jdou vpřed stále rychleji. Aby lékaři mohli držet krok

s nejnovější vědou, dochází ke stále hlubší specializaci jednotlivých lékař-
ských oborů. Není to překážkou ucelenějšího pohledu na zdraví pacienta?

Moji učitelé interny, profesoři Bobek v Plzni, Jedlička a Gregor

v Praze, zastávali rozumné stanovis-
ko, že vzdělaný internista by měl mít
přehled po celém oboru. Platí to
i dnes. Pokrok v jednotlivých od-
bornostech, které spadají do oblasti
vnitřního lékařství, je ovšem tak ve-
liký a rychlý, že nelze atomizaci
interny zabránit. Všeobecně vzdě-
laný internista nemůže do hloubky
sledovat novinky jednotlivých oborů,
ale ani úzce specializovaný odbor-
ník dnes nestačí sledovat pokrok ve
svém oboru do všech podrobností.
Pojmem „přehled“ tedy rozumím
umět se alespoň orientovat, znát
nejdůležitější souvislosti, hodnotit
příchozí informace a nebát se po-
učit, když nevím. Nebezpečný lékař

(a nejenom lékař) je ten, který předstírá, že je vševědoucí.  
Determinuje člověka lékařské povolání v pohledu na svět a na život?
Každé zaměstnání, jež berete vážně, vás nutně ovlivňuje, a to jak fyzicky

tak duševně. Žijete v něm podstatnou část svého aktivního života. Lékař
se ve svém povolání stýká s lidmi svého profesního ražení i s pacienty,
kteří na něj také zpětně působí. Lékař si snad více než příslušník jiné
profese uvědomuje křehkost rovnováhy mezi zdravím a nemocí, někdy
mezi životem a smrtí, ale i ceny vzájemného porozumění a pomoci.
Internista se setkává se stářím, v němž se mění priority lidských hodnot.
Stárne-li sám lékař, uvědomuje si a oceňuje stále více hodnoty lidského
života, a tuší, jaká úskalí mu mohou přinést dny budoucí. Jan Werich
pravil, že stáří je zlé, ale je to jediný způsob jak přežít.

Prof. Blahoš se stal patnáctým nositelem titulu „Rytíř českého
lékařského stavu“, uděleného poprvé v r. 1996.  (jn)

Jak vidíš naše vyhlídky na zisk medailí na
olympiádě v Pekingu? Tipnul by sis počet na-
šich medailových zisků?

Tak jak roste celosvětově konkurence a pro-
fesionalizace sportovců, a díky tomu i kon-
kurence ve všech sportovních odvětvích, bude
zisk jakékoliv medaile pro naše závodníky velice
obtížný - jejich počet si netroufám odhadnout.

Máš ještě nějaké pracovní úvazky?
Stále pracuji na zkrácený úvazek, účastním se

převážně výuky zahraničních posluchačů a to
jak přednášek, tak praktických cvičení. Jsem
členem výboru Společnosti pro psychosomatic-
ké integrace, členem České fyziologické spo-

lečnosti a Společnosti pro patologickou a klinic-
kou fyziologii. Na fakultě jsem členem Obo-
rové rady a Komise pro obhajobu disertačních
prací pro fyziologii a patofyziologii.

Co rodina - kráčí někdo v tenisových šlé-
pějích?

Moje dcera Eva, v žákovském věku opakovaně
mistryně ČR, se nyní věnuje trénování mláde-
že. Její starší syn Jakub byl celkem úspěšný -
pohyboval se okolo 200. místa na světě. Před
rokem se oženil s úspěšnou českou juniorkou
Bárou Strýcovou. Ta letos docílila svých nej-
úspěšnějších výsledků ve Wimbledonu, což ji
posunulo do prvé stovky světového žebříčku.

Syn Jan je přednostou oddělení nukleární me-
dicíny ve FN Plzeň, také jeho starší dcera je
celkem úspěšná tenistka a na mezinárodních
turnajích se již protlačila do první dvoustovky.
Ambiciózních mladých hráčů se každou
sezónu objeví několik desítek a udržet se
v popředí znamená tréninkovou dřinu a obě-
tování. 

Děkujeme z rozhovor.
I redakční rada Facultas nostra se připojuje

k zástupu gratulantů a do dalších let přeje
oblíbenému členovi učitelského sboru fakulty i
obětavému sportovnímu funkcionáři „Ad mul-
tos anos“. (Rozmlouval -jn-)

MUDr. JOZEFA KUNTSCHNEROVÁ

PŘEDSTAVUJEME ABSOLVENTY PLZEŇSKÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Čtyřicet let je dlouhá doba, během níž se v ži-
votě člověka hodně změní. 21. srpen 1968 je
datem, na které zcela určitě celá generace sou-
časných šedesátníků a starších nikdy nezapo-
mene. Okupace Československa vojsky Varšav-
ské smlouvy a následná „normalizace“ poměrů
směrem k utužení pozic vedoucí síly společ-
nosti - Komunistické strany Československa -
ovlivnilo osudy a životní běh mnohých našich
spoluobčanů zcela zásadním způsobem. Svůj
příběh byla ochotna vyprávět čtenářům Facul-
tas nostra tehdy mladá asistentka Ústavu fysio-
logie, nadšená a odborně zdatná vysokoškolská
učitelka, ke každému přímá a přátelská,
MUDr. Jozefa Kuntscherová. Dejme jí slovo:

„Prožila jsem se svou dobou téměř vše, co
bylo a je pro ni příznačné. 

Narodila jsem se v r. 1942 ve slovenské hor-
ské vesničce a od krajní podvýživy mou starší
sestru a mne zachránilo až školní stravování
zavedené v poválečných létech i v naší škole,

kam jsem nastoupila již jako pětiletá. Paní uči-
telka chtěla ulehčit mé těžce nemocné mamin-
ce. Ve školních a středoškolských létech jsem
měla několik atak revmatické horečky. První
ještě před tím, než byl běžně dostupný peni-
cilín. Spolykala jsem kilogramy natrium gen-
tisicum. Starší kolegové si jistě vzpomenou na
dávkovací schémata. V prvních dnech ataky vy-
plnily tablety jedné dávky obě dětské hrstičky.
Po této zkušenosti žádný div, že jsem svým ne-
mocným vždy předepisovala léky s co možná
nejdelším intervalem podávání a pokud možno
více kompozitní. Nebylo to levné. Za každého
režimu a v každé době jsem měla problémy
s náklady své ordinace na léky. V létech těsně
před odchodem do důchodu takové, že když
jsem z příjmů odečetla pokuty - sankce zdra-
votních pojiš	oven, tak jsem pracovala za ne-
celých 30 Kč/hodina.

Jednoho dne, to již jsem byla v 8. třídě, se
vrátil tatínek - dělník ve stavebnictví, ze školní

schůzky se slovy: „Půjdeš na zdravotní školu.
Jsi stále nemocná. Tam snáze najdeš pomoc.
Budeš zdravotní laborantka.“ On ani já jsme
nevěděli dost dobře, co to je a co to obnáší.
Bylo to však jedno. Hlavně jsem chtěla stu-
dovat, a na tom co, mi nezáleželo. Na Strednej
zdravotnickej škole v Martině jsme měli vynika-
jící učitele, a to i z řad lékařů. Mé nadšení bylo
veliké a dovedlo mě až na lékařskou fakultu.
Přijímací zkoušky jsem vykonala v Bratislavě,
byla jsem však přijatá s tím, že nastoupím na
LF v Plzni. Plzeň v r. 1959 zřejmě neměla dost
uchazečů a československá pouta se upevňovala
při všech možných příležitostech. Do Plzně. To
mi v 17ti přišlo velmi lákavé, a tak jsem se ocit-
la na půdě naší LF. Nikdy jsem toho nelitovala.
Výuka teoretických i klinických oborů byla
taková, že a	 přemýšlím sebevíce, nedokážu si
z let 1959-1965 vybavit ani jediného učitele,
který by neučil „celou hlavou i celým srdcem“.
Zcela nezapomenutelní jsou však prof. J. Kos
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Z VĚDECKÉ RADY LF UK V PLZNI DNE 22.5.2008

Na schůzi Vědecké rady proběhlo jmenovací řízení doc. MUDr. On-
dřeje Hese, Ph.D., docenta LF UK v Plzni a vedoucího lékaře Laboratoře
speciální diagnostiky Šiklova patologicko-anatomického ústavu FN Plzeň.
Doc. Hes přednesl profesorskou přednášku „Nově popsané nádory led-
vin - perspektivní jednotky pro příští WHO klasifikaci“.

Dále proběhlo habilitační řízení MUDr. Dmitrye Kazakova, CSc.,
odborného asistenta LF UK v Plzni a lékaře Laboratoře speciální diag-
nostiky Šiklova patologicko-anatomického ústavu FN Plzeň MUDr. Ka-
zakov přednesl habilitační přednášku “Kožní klinické a patologické rysy
systémových onemocnění“.

VR schválila habilitační komisi MUDr. Luboše Holubce, Ph.D. ve
složení: předseda prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., II. interní klinika
FN, LF UK v Plzni, členové: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.,
Chirurgická klinika FN, LF UK v Plzni, doc. MUDr. Renata Soumarová,
Ph.D., Interní hematoonkologická klinika FN, LF MU v Brně, doc.

MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., Onkologický ústav u sv. Alžběty v Bratislavě,
SR a doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc., Akademie věd ČR v Praze.

VR dále schválila nové členy oborové rady programu Anatomie, his-
tologie a embryologie prof. MUDr. Jiřího Valentu, DrSc., Ústav ana-
tomie LF UK Plzeň, a doc. Dr. Ing. Eduarda Rohana, Katedra me-
chaniky, ZČU Plzeň. 

VR vzala na vědomí že zákon o financování vědy je v připomínkovém
řízení. 

K problematice zákonu o univerzitních nemocnicích je VR názoru,
že tato je dostatečně zveřejněna v tisku a na zpravodajských webech.
Shromáždění akademické obce k této problematice proběhlo 21. 5.
2008 na 1. LF UK v Praze.

VR se seznámila s přípravou přijímacího  řízení na naši fakultu dne
12. 6. 2008 a konstatovala, že počet žadatelů je vysoký.

(r)

a asistent J. Heřt z anatomického ústavu a prof.
K. Bobek a asistent K. Opatrný z interní kliniky.
Jak říká vždy jeden můj spolužák z LF, také
Slovák, Andrej Kováčik: „Nikde by nás neboli
mohli nauči	 viacej.“

Za studia jsem tři roky pracovala jako po-
mocný vědecký pracovník na anatomii, po pro-
moci jsem však nastoupila jako asistentka na
fyziologický ústav. Velmi mi vyhovovala mož-
nost střídání výuky a výzkumu. Nedařilo-li se
právě v jednom, mohl se člověk plně vyžít
v druhém. Přednosta fyziologického ústavu
doc. J. Vlk iniciativě nebránil. Výzkumně jsem
se zabývala metabolismem acetylcholinu v ná-
vaznosti na problematiku, které se věnoval
doc. J. Vlk a doc. S. Tuček. Doc. Vlk velmi
dobře přednášel a u zkoušky vyžadoval hlu-
boké znalosti. Studenti proto trvale požadovali
na asistentech vedle vedení a pomoci při prak-
tických cvičeních i rozsáhlé konzultace. Strá-
vila jsem tak se studenty hodiny a hodiny nad
rámec povinné výuky. Tyto hodiny patřily k nej-
krásnějším a nejplnějším v mém tehdejším
profesionálním životě.

Tak nás zastihl srpen roku 1968. Byl to šok.
U stranické prověrky na přelomu r. 1969-70

jsem přiznala, že vpád vojsk Varšavské smlouvy
poci	uji jako okupaci a že si myslím, že to

trvale poškodí věc socialismu. Z KSČ mě vy-
loučili a opakovaně poté předvolávali na kádrové
oddělení  LF a žádali, abych podala výpově
 ze
zaměstnání. Odmítala jsem to trvale s pouka-
zem na to, že jsem neporušila pracovní kázeň,
a když chtějí, a	 mi dá výpově
 vedení LF.
Nesměla jsem pokračovat v disertační přípra-
vě, směla jsem však nadále vyučovat praktická
cvičení i publikovat v odborných časopisech.

V r. 1977 měla končit základní školu naše
dcera. Třídní učitelka nás počátkem r. 1976
pozvala a sdělila nám, že mají příkaz z kraj-
ského výboru KSČ, že dcera nesmí v žádném
případě dostat doporučení ke studiu na střední
škole. Tak jsem výpově
 ze zaměstnání nakonec
přece jen podala sama. Poptávka po obvodních
lékařích byla tak vysoká, že nás s manželem
vzali na lékařské obvody v Kamenici nad Lipou
i s příslibem, že budou-li se děti dobře učit, ne-
budou jim orgány KSČ klást kádrové překážky.

Ukázalo se, že by	 to mělo být „za trest“,
žádný trest to nebyl. Práce praktického lékaře
je krásná. Široký záběr. Trvalý pocit, že dobré
medicíně nelze dostát, nelze vše obsáhnout,
nelze být dosti vzdělaná a dosti dobrá. Občas
trochu pomohl Blair Pascal se svým: „Je totiž
daleko krásnější vědět něco o všem než vědět
všechno o jediné věci.“

V r. 1993 mě okolnosti donutily zařídit si sou-
kromou ordinaci praktického lékaře. Bylo to
spojeno s tolika administrativními požadavky,
že jsem to téměř vzdala. A poté následovalo
víceméně trvalé dohadování se ze zdravotními
pojiš	ovnami. Ctila jsem a ctím zásadu, že toho,
kdo je právě na „pacientské židli“ nemohou za-
jímat pracovní problémy zdravotníků. Doufám,
že jsem profesionální cti dostála. V roce 2000
jsem se však rozhodla pro starobní důchod. 

Prožívám zkušenost většiny lékařů. Je to pro-
fese na celý život. Nelze se odpoutat alespoň
od sledování odborných novinek a problémů
zdravotníků a zdravotnictví.

Z našich tří dětí je lékařem prostřední syn. Je
věrný Lékařské fakultě  v Plzni. Nejmladší syn
naštěstí začínal studovat již v době, kdy kvůli
tomu nebyla nutná změna profese rodičů ani
stěhování rodiny z místa na místo.“

Tady vyprávění kolegyně Kuntscherové
končí. Její osud nebyl tehdy nijak výjimečný.
I jako praktická lékařka si dokázala najít zají-
mavá témata ke zkoumání, jak o tom svědčí
její dvě nedávno otisknutá sdělení v Časopisu
lékařů českých. Samozřejmě jí do dalších již
„důchodcovských“ let přejeme hodně radosti
z vnoučat i profesních úspěchů manžela a syna.  

MUDr. J. Novák 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA PLZEŇSKOU LÉKAŘSKOU FAKULTU

Na plzeňskou lékařskou fakultu podalo pro školní rok 2008/09 při-
hlášku 1320 zájemců o všeobecné lékařství a 692 zájemců o zubní
lékařství. K přijímacímu řízení se dostavilo 1037 zájemců o všeobecné
lékařství a 537 zájemců o zubní lékařství. Podmínky přijetí splnilo 356
zájemců o všeobecné lékařství a 50 zájemců o zubní lékařství. Počty se

mohou ještě změnit v náhradním termínu dne 26.6. Zápisy ke studiu
proběhnou 9. července, předpokládaný počet posluchačů v novém I.
ročníku studia je 200 posluchačů všeobecného lékařství a 46 poslu-
chačů zubního lékařství.

M.Buriánková

PŘIHLÁŠKA NA LÉKAŘSKOU FAKULTU PŘED PADESÁTI LÉTY

Každý ze současných posluchačů naší fakulty před přijímacím ří-
zením musel poslat přihlášku ke studiu. Na tom jistě není nic divného,
takový čtyřstránkový list obsahuje rubriky pro řadu osobních a studij-
ních údajů. Před půl stoletím „Dotazník pro uchazeče o přijetí ke studiu
na vysoké školy“ měl svá specifika. Kromě běžných osobních údajů
obsahoval i podrobné údaje o rodičích a sourozencích, případném
manželovi či manželce a jeho(jejích) rodičích, u každého byl požadován
údaj o politické činnosti do r. 1945, do února r. 1948, od února 1948
a nyní (čtyři kolonky!). V bodě 13 se požadovaly údaje o majetkových
poměrech příslušníků rodiny. Já jsem tam např. vyplňoval: Otec vlast-
níkem jedné osminy rodinného domku v Nové Huti, kterou zdědil po
otci, za okupace byl majitelem téhož, po r. 1945 matka obdržela darem
jednu čtvrtinu činžovního domu v Plzni od své matky, u otce bylo stejné.
(Uvedené majetky později skončily tak, že matka se sourozenci předala
činžovní dům státu, převzal jej Bytový podnik, a otec s matkou - mojí
babičkou - a sourozenci byli donuceni rodinný domek prodat, nebo	 ze
zákona nikdo nemohl užívat dvě bydliště s možností trvalého bydlení).
Pozoruhodná byla rubrika 16 „Prostudovaná odborná nebo politická li-
teratura“. Tam jsem uvedl publikace v pořadí: „V. I. Lenin mládeži“, „K.

Gottwald mládeži“, „Manifest KSČ“, „Besedy s lékaři o zdraví i o nemo-
cech“ a „Vítězové nad hladem“ od Paula de Kruifa. V další rubrice byl
dotaz na „Brigády (dlouhodobé, krátkodobé - druh brigád např. důlní,
žňová, kulturní)“. Uvedl jsem tam: 1953 - senná brigáda - Zelená (okr.
Klatovy), 1955 - chmelová brigáda - Libořice u Podbořan, 1956 -
chmelová brigáda - Železná u Podbořan, 1957 - stavební brigáda - Plzeň-
Slovany, a 1957 - bramborová brigáda bez udání kde (bylo to někde na
Klatovsku). Následovalo „Členství v celonárodních organizacích“
a výslovně byly uvedeny ČSM (Československý svaz mládeže) - tam jsem
byl při studiu na 2. jedenáctiletce ve funkci člena, pak „Pionýr“, v něm
jsem nebyl, a jiné. Pak bylo třeba uvést členství v některé politické
straně Národní fronty, to jsem samozřejmě nemohl být, a poté v bodě
20 „Jaké máš osobní záliby?“ Uvedl jsem sport, divadlo, filumenii
a četbu. Pak už následovaly otázky o příbuzných: Prošel očistným
řízením podle dekretu 138/45 nebo 16/45 někdo z tvých příbuzných?
Kdo? (Uve
 výsledek). Bylo proti tvým rodičům a příbuzným učiněno
opatření AVNF (Akčního výboru Národní fronty)? Byl nebo je někdo
z tvých příbuzných odsouzen nebo trestán? Pobyt tvůj i členů rodiny
v zahraničí. Uvedl jsem pouze můj jediný třídenní zájezd do Vídně
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Dne 22.května 2008 se konal ve velkém koncertním sále bavorského
příhraničního okresního města Tirschenreuth slavnostní koncert v rámci
37. dnů severobavorského kraje. Koncert velkého orchestru symfoniků
z Hofu se konal pod řízením Armina Rosina (karlovarského rodáka)
profesora vysoké školy „Musikhochschule“ ve Stuttgartu, vynikajícího
dirigenta, skladatele a průkopníka moderního pojetí pozounové hry
s množstvím vydaných desek na tento nástroj a nositele četných cen
a vyznamenání.

Program koncertu zahájila dirigentova skladba „Fanfáry chebské měst-
ské věže“ a následovaly „Chebské tance“ chomutovského rodáka Anto-
nína Enderse a potom „Ouvertura k opeře Ifigenie v Aulidě“ Christoffa
Wilibalda Glucka - považovaného podle programového letáku za „bavor-
ského Čecha nebo českého Bavora“, který studoval hudbu v Praze (1731).

Po přestávce byla jako hlavní bod programu provedena premiérově
skladba Widmara Hadera „Passio Christi et Anti-Christi“ Jde o závěreč-
nou baletní část prvního jednání Haderovy opery „Jan Hus“. Widmar
Hader, rodák z Lokte(*1941), je autorem četných orchestrálních, balet-
ních, komorních, klavírních a varhanních skladeb, prováděných snad ve
všech zemích Evropy, ale i v zámoří. Hudbou a pohybem chce autor
v šesti obrazech vyjádřit paralelou křížové cesty Kristovy příbuzné osudy
českého reformátora formou procesí, procházejícího od Husova zajetí
přes výslech, odsouzení až k cestě na hranici v Kostnici. Procesí pak
končí valpurgiánským večerem studentů v pražském klášterním sklípku.

Je ovšem škoda, že jsme vyslechli jen koncertní provedení jedné části

prvního jednání bez zpěvu. Celá opera má tři dějství a sleduje libreto
Rudolfa Mayera- Freiwaldau. V opeře vystupuje vedle Jana Husa a jeho
ochránce Jana z Chlumu a jeho ženy Magdaleny také kazatel a refor-
mátor Petr Chelčický a Jakoubek ze Stříbra, český král Václav IV. a jeho
žena Žofie, král Zikmund, ale i papež Jan XXIII, kardinál D´Ailly,
hospodská s dcerou Evou a řada dalších. Je tu i bohatý sbor studentů,
lidu, biskupů-účastníků koncilu.

V opeře je také řada vstupů v češtině. Hned na počátku se ozývají
výkřiky pražského lidu „Hus je tady“, „Hus je v Praze“. Jsou tu zařazeny
i české středověké písně, jako „Buoh všemohúcí“ ,“Ó králi nebeský, uslyš
svuoj lid český, uslyš naše hlasy, daj pokojné časy“ a zvláště píseň “Jezu
Kriste, štědrý kněže“ jejíž slova prý složil sám Hus. Celá opera pak končí
protestem radikálních studentů kteří se sešli v Praze ve sklípku v blízkosti
univerzity a sbor zpívá starou husitskou píseň z Jistebnického kancio-
nálu. „Zhlédniž na nás zmilelý Pane….“

Celý koncert v Tirschenreuthu uzavřelo provedení symfonické básně
„Tábor“ ze Smetanovy „Mé vlasti“. Naplněný sál odměnil symfoniky za
vynikající výkony dlouhými ovacemi ve stoje a orchestr musel dvakrát
opět usednout k přídavkům. Celý večer vyzněl jako upřímný příspěvek
ke snahám našich sousedů o upevnění dobrých německo-českých vztahů.
Hrstka českých účastníků koncertu se vracela přes blízké hranice plna
hlubokých uměleckých dojmů a v naději, že zvláště opera Jan Hus z pera
rodáka z našeho pohraničí bude jednou provedena i na koncertních
nebo dokonce operních scénách Husovy vlasti. (JAS)
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k plaveckému utkání v r. 1953. Dále dotaz zda žije nebo žil někdo
z příbuzných v cizině, jména a adresy těch, kteří mohou potvrdit prav-
divost v jednotlivých odstavcích (uvedl jsem přítele mých rodičů z Kra-
lup nad Vltavou), a konečně závazek: V případě přijetí na vysokou školu
zavazuji se, že po absolvování vysoké školy budu pracovat 3 roky na pra-
covišti, které mi určí příslušné ministerstvo. Jako bod 29 následovala
osnova životopisu, který byl zvláštní přílohou dotazníku. Tam bylo
požadováno uvést u uchazeče o vysokoškolské studium mj. dle Návrhu
na úpravu životopisu: Prostředí ve kterém vyrůstal - rozvésti od mládí
do dnešního dne. Sociální poměry, potíže ve studiích, případně i rodin-
né. Politická činnost, v ČSM, Pionýru, SČSP (Svazu československo-
sovětského přátelství) a jiných masových organizacích. Rodiče - otec,
majetkové poměry (výměr zemědělské půdy), zaměstnání - pracovní
zařazení, členství a rozsah činnosti a funkce v politických stranách,
masových organizacích a veřejná činnost, a) za I. republiky, b) v době
okupace, c) od r. 1945 do r. 1948, d) od r. 1948 do dnešního dne, e)
adresa bydliště. Tyto údaje jako v předchozím bodě uvést i o matce a
sourozencích. Žije nebo žil někdo z příbuzných v zahraničí - uve
 místo

pobytu, kdy a za jakým účelem opustil ČSR a jaké styky s ním udržuješ.
Uve
 jména, přesné adresy a politickou příslušnost těch, kteří o tobě
mohou podat informace (příbuzné neuváděj). A na závěr prohlášení, že
veškeré údaje v dotazníku i životopise jsou pravdivé a úplné a že jsem
nezamlčel žádné skutečnosti rozhodné pro posouzení mé přihlášky
k vysokoškolskému studiu. A pak už doufat, že vědomosti při ústních
pohovorech z biologie, chemie, fyziky a všeobecného rozhledu uspoko-
jí examinátory, že pracovníci kádrového oddělení děkanátu nenajdou
v mé „anamnéze“ nějaký vážný kádrový škraloup, a že se snad na fakul-
tu hlásí i dost uchazečů o studium z dělnickým původem, aby poměr
nás, původem  z okruhu pracující inteligence odpovídal kádrové politice
strany (míním tím KSČ). A pak jen čekat netrpělivě na dopis, kde bude
oznámen výsledek.

Dnešní uchazeči o studium to mají o poznání snazší. Lze dokonce
oprávněně předpokládat, že odpovědět na řadu z výše uvedených otázek
by vůbec neuměli, a pokud ano, jednoduše by to ignorovali. Tehdy před
padesáti lety by se to však mohlo krutě vymstít. Je dobře, že ta doba je
už navždy za námi.    MUDr. J. Novák 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU NA LF UK V PLZNI

Na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni už 20 let existuje
v rámci celoživotního vzdělávání také studium seniorů v Univerzitě
třetího věku (U3V), Akademii třetího věku (A3V) a absolventi U3V se
dále setkávají v Klubu aktivního stáří.

Výuku Univerzity třetího věku zajiš	ují akademičtí pracovníci fakulty,
odborníci z fakultní nemocnice z praxe. Programy těchto aktivit jsou na
webových stránkách fakulty (www.lfp.cuni.cz).

Hlavním tématem U3V je „Člověk ve zdraví a nemoci“ a studium je
čtyřsemestrové. Navštěvuje je 120 seniorů (převážně seniorek) nejen z
Plzně, ale i ze vzdálenějšího okolí. Nejedná se o profesní vzdělávání, ale
rozvíjí vědomosti seniorů, a slouží k získávání nových poznatků.

Po ukončení prvního ročníku sami posluchači připravili v Hotelu
Centrál seminář, kde vystoupili a přednesli vlastní práce na téma: „Jaké
je být seniorem.“



Některá periodika, např. týdeník Metro, začala v souvislosti s nedo-
statkem krve některých skupin otiskovat tzv. „krevní barometr“, na němž
nedostatkové skupiny označují. V tisku se objevily zprávy, že v souvislosti
se zákonem předepsanými platbami ve zdravotnictví došlo k poklesu dárců
krve. A tak jsme se dotázali přímo u zdroje - jaká je situace na trans-
fúzním oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. 

Kolik dárci v současnosti platí za dobrovolný dar? Nedá se jim to nějak
kompenzovat?

Odpově	: K poklesu odběrů dárců krve na TO FN Plzeň nedošlo. Dárci
krve jsou na transfúzním oddělení osvobozeni od poplatků v souvislosti se
zákonem. Darování krve je bezplatné, dárcům mohou být kompenzovány
náklady za dopravu. Dárci mají nárok na pracovní volno v den odběru a
odpočet  z daňového základu 2 000,- Kč za jeden bezplatný odběr.

Kolik jste měli odběrů ve srovnatelném období loni a letos? 
Odpově	: Ve srovnatelném období nedošlo ke změně počtu odebraných dárců.  
Některé pojiš
ovny nabízejí dárcům, např. nositelům Janského plakety,

určité bonusy. Máte pocit, že dárci z tohoto důvodu přestupují jinam?
Resp. evidujete, k jakým zdrav. pojiš
ovnám  dárci krve patří?

Odpově	: Zda je ovlivněna volba pojiš�ovny  výhodami pro dárce krve
nevíme. Příslušnost k zdravotní pojiš�ovně však je u dárců evidována.

Co je nového ve Vašem oboru, např. jak funguje evidence dárců vzác-
ných skupin a možnosti dodání odjinud v případě potřeby apod.

Odpově	: Registr dárců vzácných krevních skupin je zaveden řadu let
a všechna transfúzní oddělení s tímto registrem spolupracují. Vedení a aktu-
alizaci registru zajiš�uje Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze.
V rámci republiky existuje i možnost napojení na světové registry vzácných
dárců a možnost  dodání krví i z těchto registrů již byla využita.  V Ústřed-
ní vojenské nemocnici v Praze je nově založen sklad zmražených krví vzác-
ných krevních skupin, který je rovněž možno v akutních situacích využívat. 

S jakými hlavními  problémy se v současnosti setkáváte?
Odpově	: Trvale se Transfúznímu oddělení v Plzni nedaří navýšit stabilní

registr dárců krve tak, aby bylo možno pokrýt vysokou potřebu transfúzních
přípravků především ve Fakultní nemocnici, kde je centralizovaná nákladná
zdravotní péče nejen z vlastního regionu. Vhodným řešením by byla i
možnost zpracování odebraných krví z regionů s menší spotřebou krví a
nevyužitým potenciálem dárců (například z Klatovska, Domažlicka,
Karlovarska, Chebska…).

Samozřejmě v tomto úsilí přeje RR našeho periodika plzeňskému
Transfúznímu oddělení hodně zdaru. Určitě by tam rádi přivítali nové
dárce i z řad plzeňských mediků. 

(Na otázky redakce odpovídaly 
prim. MUDr. R. Herynková a MUDr. J. Hrubá)  

(r)  
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Na závěr studia vypracují studenti test, jeho výsledky probíráme na
závěrečném kolokviu, kde také anonymně hodnotí průběh a organizaci
studia, kvalitu přednášek a navrhují nová témata. V průběhu studia jsme
uskutečnili dva tématické zájezdy (Lázně Konstantinovy Lázně - s vý-
kladem lékaře, Mariánské Týnice, Konvent v Plasích).

Zájem o tuto formu studia je veliký a zdaleka nemůžeme uspokojit
všechny zájemce.

Studium je oficiálně ukončeno předáním certifikátu v Karolinu.
Akademie třetího věku, kterou navštěvuje kolem 100 osob vyššího

věku je vlastně předstupněm U3V, přednášky, kromě zdravotnického
zaměření jsou doplňovány i problematikou širší (např. beseda s policej-
ním mluvčím, lékárníkem, fyzioterapeutem a další).

Klub aktivního stáří vznikl z požadavku našich bývalých absolventů,
náplň zajiš	uje ve spolupráci s posluchači, kteří se také mohou zúčastnit
přednášek Akademie třetího věku. Na programu byl např. nácvik základů
masáží, seznámení s počítači  (vedl Mgr. Míka), vazba květin, návštěvy
výstav, zoologické a botanické zahrady, či domovů pro seniory. 

Proč vzdělávat seniory?
V naší zemi se neustále prodlužuje střední délka života, lidé se doží-

vají vyššího věku. Podle demografických prognóz bude v nejbližších letech
třetina osob nad 60 let, v současné době tvoří necelých 20 %. Díky této
příznivé situaci budou, především ženy, žít zhruba 20 - 25 let v dů-
chodovém věku. Gerontologové doporučují nejrůznější formy aktivity
jako nejlepší prostředek proti osamělosti a sociální izolaci. Zaměstná-
vání osob vyššího věku je problematické, doporučují se náhradní aktivity,
jednou z nich je právě vzdělávání, které může přispět ke spokojenému
a kvalitně prožitému stáří. 

Chceme poděkovat vedení fakulty za vstřícnost a pomoc v zajiš
ování
těchto forem vzdělávání, všem vyučujícím, kteří se zasloužili o zdárný
průběh a také akademickým pracovníkům, kteří se za naší fakultu
zúčastnili promoce. 

Za organizátory studia seniorů
Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.

Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

Zápis do dalšího ročníku studia se uskuteční 23. září 2008 ve 13.00 hod.
v hale Šafránkova pavilonu LF UK v Plzni, Alej Svobody 31. Poplatek na
akademický rok činí 150,- Kč.

IZRAELSKÝ LÉKAŘ V KONFLIKTU

Habib Shhada
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komu-

nikace s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 
„Nechci toho arabského lékaře!“
„Tak ten Arab na mě nebude šahat!“
Nebo naopak: „Musíte mi sehnat arabského doktora!“ nebo „Toho

Žida nechci!“
Dokonce slyšíme od doktora třeba: „Ani náhodou toho pacienta

nebudu léčit, je mi to jedno co mu je!“
Jsou to věty, které často slyšíme v nemocnicích v Izraeli a často kom-

plikují životy lékařů a samozřejmě i životy pacientů.
Jak každý ví, v Izraeli je konflikt, který nemá konec. Je to jako tunel,

ve kterém bloudí lidé už více než 50 let a bohužel není vidět druhý
konec, protože obyvatelé Izraele mají na prvním místě náboženství.

Většina v Izraeli jsou Židé, pak muslimové a menšina jsou křes	ani.
Rád bych uvedl skutečné události, které jsem slyšel od příbuzných

nebo kamarádů, aby každý pochopil, jak těžká je situace v nemocnicích.
Mladá paní přišla do nemocnice s bolestmi hrudníku. Byl to zpočátku

normální případ, až na skutečnost, že ta paní byla muslimka. K pa-
cientce přišel lékař a promluvil na ní hebrejsky: „Co vás bolí?“ A její
výraz ve tváři se okamžitě změnil, řekla: „Neumím hebrejsky. Chci arab-
ského lékaře!“ Lékař chtěl začít s vyšetřením a poslouchat srdce a plíce,
paní samozřejmě odmítla. Dokonce křičela a byla agresivní, odmítla, aby
se jí dotknul Žid.

Otázka zní, co má dělat lékař v takové situaci? Měl by nechat tu paní
a hledat arabského lékaře, když příznaky ukazují na infarkt? Co když se
té paní stane něco vážnějšího? Kdo za to pak může?

Doktor tak měl velký problém, ale najednou se pousmál a řekl větu:



V českém politickém životě se často uvádí historický význam let, kon-
čících „osmičkou“. Pro sportovní veřejnost určitě nebude nezajímavé zjištění,
že bilance medailových umístění československých sportovců při olym-
piádách, pořádaných v letech končících na osmičku, byla výrazně úspěšnější,
srovnáme-li ji s ostatními  olympiádami. Vzhledem k tomu, že novodobé
olympijské hry již oslavily stoleté výročí svého vzniku, napočítáme
olympiád končících na osmičku v letopočtu pět. Sportovci, reprezentu-
jící naši vlast, při nich vybojovali celkem 18 zlatých, 12 stříbrných a 13
bronzových medailí. Zalistujme v historických análech a připomeňme si
jména olympijských vítězů  z těchto vrcholných sportovních podniků. 

V pořadí IV. OH v r. 1908 se konaly v Londýně. Startovala na nich
poprvé také skromná skupina sportovců pod národní českou vlajkou,
ačkoliv jsme tehdy byli ještě součástí habsburské Rakousko-uherské
monarchie. Na zlato naši sportovci tehdy ještě nedosáhli, přivezli však
zásluhou šermířů dvě medaile - bronzové (V.von Lobsdorf a družstvo
šavlistů). V r. 1928 při IX. OH v Amsterodamu se již naši reprezentanti
ze zlata radovali. Jezdec F. Ventura vyhrál Velkou cenu národů ve skoku
a gymnasta F. Vácha ve cvičení na bradlech. Na poválečných XIV. OH
v Londýně v r. 1948 se medailová bilance našich barev podstatně zvýšila.
Zlaté medaile si z Londýna přivezli E. Zátopek (běh na 10 km), J. Torma
(box), J. Holeček (1 km na kanoi), F. Čapek (10 km na kanoi), J. Brzák s B.
Kudrnou (10 km na deblkánoi) a družstvo sportovních gymnastek. Jed-
ním z lékařů této výpravy byl pozdější vedoucí Ústavu tělovýchovného
lékařství v Plzni MUDr. Z. Hornof. Vůbec nejúspěšnějšími hrami v his-
torii československého sportu byly XIX. OH v Mexico-City v r. 1968.

Zde zaznamenala největší úspěch gymnastka V. Čáslavská, která excelo-
vala ve třech individuálních disciplinách (přeskok, prostná a bradla)
a ještě výrazně pomohla k celkovému vítězství i československému druž-
stvu. Další zlaté medaile pak přidali atletka M. Rezková (skok do výšky),
M. Duchková (skoky do vody z 10m věže) a Plzeňan J. Kůrka (střelba
z malorážky vleže). Asijský Soul byl svědkem XXIV. OH v r. 1988. Zde
zlatou bilanci rozhojnili další Plzeňan M. Varga (střelba z malorážky
vleže), J. Pribilinec (chůze na 20 km) a tenista M. Mečíř. 

Nadcházející XXVII. OH v Pekingu budou prvními „osmičkovými“
hrami pro samostatnou Českou republiku. Samozřejmě budeme držet
palce našim reprezentantům, stejně jako miliony diváků po celém světě
budou držet palce těm „svým“. Ve stále tvrdší konkurenci již sama účast
na OH je úspěchem, všichni naši reprezentanti museli splnit velmi tvrdé
limity nebo projít sítem kvalifikačních soutěží. Těm, kterým vyjde opti-
mální forma právě v těch nejdůležitějších chvílích jejich sportovní kari-
éry a vybojují nějaký cenný kov, bude patřit obdiv nás všech. Nicméně
ty, kterým se to nepodaří, a z početné české výpravy to bude většina,
nezatracujme. Určitě i oni udělali v dlouhodobé přípravě maximum pro
úspěšnou reprezentaci, určitě i oni jeli do Pekingu s odhodláním nepro-
dat svoji kůži lacino. I pro ně platí „Sláva vítězům, čest poraženým!“.

Jedno přání však určitě mají sportovní příznivci na celém světě spo-
lečné. Nech	 nadcházející vrcholná sportovní soutěž proběhne v duchu
fair play, bez dopingových a jiných skandálů, nech	 si všichni - přímí
účastníci i my u televizních obrazovek - odnesou jen ty příjemné a vzru-
šující zážitky z čestného sportovního zápolení.   (jn)

„Nebojte se, chci jen pomoc, a	 nemáte vážnější potíže, prosím!“
Zajímavé bylo, že ta věta byla řečena arabsky a na tu paní, to zanecha-

lo určité kouzlo. Souhlasila poté, aby ji tedy vyšetřil. Naštěstí lékař uměl
trochu arabsky, i když ne tak dobře, ale jedna věta mu stačila jak vidíte.

Druhý případ je opačný:
Přišel muž do nemocnice, bylo vidět, že je Žid. Trpěl bolestí v břiše.

Blížil se k němu doktor a měl cedulku se jménem AHMED, což je „arab-
ské jméno“.

Muž se na doktora podíval divně a když se lékař u toho pána zastavil,
tak ho slušně zdravil a ptal se, co ho bolí. Ten muž se podíval kolem
a řekl: „Co se tu děje? Chci normálního doktora! Chci jiného doktora!
Nechci nějakého Araba!“

Doktor se otočil s pochopením a odešel od pacienta a pak přišel
jiný doktor s cedulkou MOSHE. Pacient se uklidnil a řekl: „No

konečně Žid, lepší doktor“.
Moše se podíval na pacienta s úsměvem a řekl: „Žid možná, bohužel

lepší nejsem, pan doktor AHMED je náš nejlepší lékař v nemocnici,
úžasný spolupracovník a mají ho rádi všichni pacienti. Je slušný člověk
a má rád každého. Příští týden má přednášku v New Yorku a to s do-
poručením státu“. 

Pacient se divil a díval se překvapeně, pak vstal a hledal Ahmeda.
Velmi se mu omlouval a chtěl, aby ho zase vyšetřil.

Závěr:
Proč se díváme, kdo je doktor? Jakým jazykem mluvil? Odkud

pochází nebo čemu věří? Není to snad jedno?
Ten stav a ty problémy a tyto průpovídky budeme poslouchat v Izraeli

pořád, pokud se nevyřeší všechny diplomatické problémy a to bohužel
ze dne na den nebude.

PŘED OLYMPIJSKÝMI HRAMI V PEKINGU
JAK ÚSPĚŠNÁ BUDE „OSMIČKOVÁ“ OLYMPIÁDA?

MARTIN PODHRÁSKÝ

PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÉ SPORTOVCE NAŠÍ FAKULTY

Pražský rodák vystudoval Gymnázium Arab-
ská v Praze, maturoval v roce 2003. Ke spor-
tovní střelbě jej přivedl ve čtrnácti letech
kamarád, který se zajímal o zbraně. Jednalo se
o střelecký kroužek. Ze začátku to bral jen jako
zábavu pro volný čas a jako možnost poznat
spoustu fajn lidí se společnými zájmy. Po-
stupně však se dostavily stále lepší výsledky a
postup ve výkonnostních skupinách, završený
zařazením do juniorské reprezentace.

Na své sportovní začátky vzpomíná: „V Praze
jsem začínal u trenéra Jirky Streita, který pro
mě udělal hodně, a	 už to byly kvalitní pod-
mínky pro trénink, tak i přátelství. Do juniorské
reprezentace jsem se dostal v sedmnácti a již
v jednadvaceti jsem přešel do seniorské repre-
zentace. Od roku 2003 jsem zaměstnaný jako
sportovec u profesionálního Sportovního Klubu
Policie Rapid Plzeň. Mým současným trené-
rem v klubu SKP Rapid Plzeň je pan Václav
Šašek, který je zodpovědný za většinu přípravy
během roku. Státním trenérem, který má na
starosti pistolovou reprezentaci je pan Bře-
tislav Putna.“

Na otázku podle čeho se ve střelbě vybere
optimální disciplina odpovídá: „Tak základní
rozhodnutí mezi střelbou z pušky a z pistole za

mě udělaly okolnosti, protože pro střelbu z pušky
nejsou v Praze moc podmínky, takže se tam
převážná většina začínajících střelců věnuje
pistoli. Pistolové disciplíny se dělí na statické
a dynamické. Během začátků se střílí všechny
disciplíny a postupem času člověk začne k ně-
které inklinovat. U mě to byly dynamické dis-
ciplíny, hlavně rychlopalná pistole, což je olym-
pijská disciplína, kterou budu střílet v Pekingu.“

Cesta k nominaci na Olympijské hry však
nebyla jednoduchá. Dokladem prvních spor-
tovních úspěchů jsou dorostenecké medaile ze
soutěží Českého poháru. Prvním pronikavěj-
ším úspěchem bylo vítězství v Českém poháru
v juniorské kategorii, díky kterému si vybojoval
místo v juniorské reprezentaci. První velký
mezinárodní úspěch zaznamenal na Mistrov-
ství světa v r. 2002 ve finském Lahti, kde si
v juniorské kategorii vystřílel bronz v rychlo-
palné pistoli. Následující rok se několikrát
probojoval do finále v závodech Světového
poháru a tím  se zařadil do seniorské reprezen-
tace. V r. 2004 mu jen o jeden bod uniklo nomi-
nační místo na Olympijských hrách v Aténách. 

Ve střelbě kromě soutěží jednotlivců probí-
hají i soutěže družstev. V seniorské kategorii
českému týmu, jehož byl členem, dva roky po

15
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PRVENSTVÍ Doc. RNDr. M.KORABEČNÉ, Ph.D. VE FOTOGRAFICKÉ
SOUTĚŽI 

Fotografie Majky Korabečné nazvaná „Souznění“ vyhrála soutěž vy-
hlášenou Magistrátem města Plzně „Plzeň historická i současná, město
plné života“.

Jak jsi se dostala do soutěže?
O soutěži jsem se dozvěděla od rodičů, kteří čtou noviny mnohem

více než já. Řekla jsem si, že to zkusím, začala jsem trochu přemýšlet o
zadání soutěže - co by se mohlo hodit - jasně jsem zavrhla panoramata
se zapadajícím či vycházejícím sluncem a všechny památky notoricky
známé z pohlednic a propagačních materiálů o Plzni. Po této úvaze se
mi soutěž zdála jako jasná výzva a rozhodla jsem se, že jdu do toho.

Kdy tě napadlo fotit právě na tomto místě? Chodíš tudy často?
Původní záměr byl fotit okolí Škodovky - industriální krajinu s ko-

míny a ten den zrovna luxusně tvarovanými a nasvícenými mraky.
Většinou se do těchto končin pěšky nedostanu, spíš projíždíme - jako
neřidič se můžu dívat z okénka, kochat se a přemýšlet si o různých
věcech, takže jsem předem věděla, že v těchto končinách jsou dobrá
místa. Bylo to někdy koncem března, byla ještě dost zima a vítr. Jak jsem
tak hledala správné motivy, ocitla jsem se najednou u lávek před Jižním
nádražím. Tak jsem tam chvíli poskakovala a hledala vhodný záběr, aby
tam bylo všechno a navzájem se to nepřekrývalo a nepůsobilo rušivě. Po
návratu domů tuhle fotku oba synové shodně pochválili, a jelikož mi
spíš pochválí chutnou krmi než fotku, tak jsem na ně dala.

Máš v oblibě secesi?
Secesi mám ráda hodně, je mi sympatický její příklon ke kvalitnímu

uměleckému řemeslu - to mám ráda a ocením ve všech podobách. Jako
biolog na secesi zase oceňuji i časté užití stylizovaných přírodních mo-
tivů. Na fotografii je ale Dům u rytířů a ten je spíše přiřaditelný k his-
torizujícím stylům počátku minulého století než k secesi. Rozhodně to
není obyčejný dům a je po renovaci řádně vyšňořený.

Děláš si fotky sama nebo si je necháváš zpracovat jinými?
Temná komora in silico skýtá netušené možnosti, které po krůčcích

objevuji. Když dojdu k výsledku na monitoru, ukládám zatím na „flešku“
a odcházím do minilabu, kde už mám spolehlivé spolupracovníky, kteří
vědí, že další úpravy jsou většinou nežádoucí - eventuelně je konzultu-
jeme. Dosáhli jsme křehké shody elektronických zařízení ve způsobu

barevného podání. To by se mělo časem také změnit - doma už je
připravena velká tiskárna a stohy fotografických papírů - jen s kalibrací
barev je potíž, ale snad se podaří ji také zvládnout.

Kde byla fotka vystavena a kde je te�?
Fotka byla poprvé vystavena ve formě velké reprodukce v rámci výs-

tavy na Plzeňských dnech v Senátu ČR ve Valdštejnské zahradě, kde
proběhlo také vyhodnocení soutěže a předání cen. Po skončení této
akce byly všechny panely převezeny zpět do Plzně a te
 jsou instalovány
v sadech pod Masnými krámy.

A my můžeme jen dodat, že všechny fotografie budou v Křižíkových
a Šafaříkových sadech vystaveny po celé léto, takže si je může každý
zájemce nejen zdarma, ale i opakovaně důkladně prohlédnout. Doc.
RNDr. M. Korabečné, Ph.D. patří určitě vedle gratulací i obdiv nad
řemeslnou dokonalostí oceněného díla.   (jn)

Vítězný snímek M. Korabečné. Originál je barevný.  

sobě těsně uniklo medailové umístění a družstvo
skončilo smolně „až“ čtvrté, loni se však koneč-
ně českému týmu podařil bronz na Mistrovství
Evropy ve španělské Granadě. Tamtéž v soutěži
jednotlivců po pokaženém finále skončil na 5.
místě, přesto právě loňský šampionát považuje
za svůj dosavadní největší úspěch.

„Na Světovém poháru loni na jaře v Sydney
jsem díky 5. místu vystřílel nominační místo na
Olympijských hrách v Pekingu. V současné době
vrcholí příprava na tuto nejdůležitější soutěž mé

dosavadní kariéry. Na začátku sezóny jsme kvůli
lepším klimatickým podmínkám trénovali pře-
vážně v zahraničí, v dubnu jsme si byli vyzkoušet
olympijskou střelnici v Pekingu, nyní už probíhá
většina příprav u nás. Na olympiádě bych byl
spokojen s umístěním do desátého místa, samo-
zřejmě čím výše tím lépe. Skloubit studium a sport
se zatím daří, často díky vstřícnému pochopení
vyučujících. Časově je příprava náročná hlavně
na jaře a v létě, kdy se odehrává největší část
přípravy a probíhají všechny důležité soutěže.

Jako doplňkové sporty ke střelbě si zajdu na
squash, mám rád plavání, kolo, někdy doháním
kondici při běhu a v posilovně. Po promoci bych
se rád věnoval chirurgii“, doplňuje stávající po-
sluchač 4. ročníku. 

Za nedlouho budou v centru pozornosti ne-
jen sportovní veřejnosti Olympijské hry v Pe-
kingu. Martinovi bude na dálku fandit nejen
přítelkyně Gabriela, ale určitě tisíce příznivců
naší reprezentace. Přesnou mušku mu přeje i re-
dakční rada našeho časopisu.   (jn)

PŘEČETLI JSME ZA VÁS...

V článku „Doktorské studium na UK pohledem absolventů“ se autoři
J. Mareš a S. Ježek zabývají reflexí doktorského studia jeho absolventy.
Soubor tvořili absolventi PhD. studia na patnácti fakultách UK Praha
na rozhraní let 2006-2007. Dotazníkovou metodou byly získány údaje
od 392 osob. Po třech letech studium úspěšně dokončilo 16%, po čtyřech
letech 39%, po pěti letech 65% atd. V zahraničí stážovalo na jiných pra-
covištích jen 11% respondentů, z nich častěji doktorandi lékařských
oborů (17%). Z celé UK stážovalo v zahraničí 43% respondentů, častěji
doktorandi přírodovědných a lékařských oborů (53 resp. 50%). (Forum
2/2008, s. 30-32). 

B. Oš	ádal se v článku „Postgraduální vědecká výchova lékařů“ za-
mýšlí nad otázkou „Praxe nebo věda?“, vyplývající mj. z varujícího
zjištění, že počet lékařů-vědců podle analýzy Národního ústavu zdraví
(NIH) v USA neustále klesá. Stále méně mladých lékařů se zajímá o vě-
deckou výchovu jako nedílnou součást své odborné kariéry. Příčinu vidí
mj. v nedostatečné motivaci studentů lékařských fakult, kteří jsou vycho-
váváni především k praktické medicíně. Významným faktorem je i výška

stipendií postgraduálních studentů, která je obvykle podstatně nižší než
plat v řádném zaměstnání. Na UK se snaží pro postgraduální studium
získat uchazeče osobním ohodnocením z grantů školitele, výběrem
atraktivních výzkumných témat, možnostmi práce ve zkušeném týmu apod.
UK v tomto směru výhodně spolupracuje s Akademií věd ČR. (Forum
2/2008, s. 36-37). 

Jednou z aktivit, kterou UK nabízí v rámci celoživotního vzdělávání
je Univerzita třetího věku. Ve stejnojmenném článku připomněla M.
Pavelková loňské dvacáté výročí počátků U3V. V současné době se
kurzy U3V realizují na čtrnácti ze  sedmnácti fakult UK. V r. 1993
vznikla Asociace univerzit třetího věku, která spolupracuje s mezinárod-
ními organizacemi, zabývajícími se touto problematikou. Ve výčtu fakult
je uvedena i naše  s nabídkou kurzu „Člověk ve zdraví a nemoci“. (Fo-
rum 2/2008, s. 46-48). 

M. Kunešová v článku „Kolik z nás má nemocné srdce a cévy?“ infor-
muje o studii MONICA, kterou připravuje II. interní klinika FN v Plzni.
Doc. Filipovský v rozhovoru uvedl, že i když žijeme zdravěji a máme
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daleko lepší zdravotní péči, srdečně-cévní choroby jsou mezi příčinami
úmrtí stále první. Umírá na ně 46 procent mužů a 57 procent žen. V rámci
studie bude u vybraného populačního vzorku posouzen současný zdra-
votní stav a riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění. (Plzeňský deník
č. 130, 4.6.2008, s. 2). 

K pití alkoholických nápojů se vztahuje hned několik článků V člán-
ku „Prospívá pití piva lidskému zdraví? Lékaři: V přiměřeném množství
ano“ jsou citovány závěry publikace Doc. M. Emmerové a spol. „Pivo
a zdraví“. Zdůrazňuje se „přiměřené množství“ a „rozumná míra“, někdy
jen „několik doušků“, aby bylo dosaženo slibované prospěšnosti. (Plzeň-
ský rozhled č.5/2008, s.42, autor (r)). Pozitivní je i informace o spoluprá-
ci proti škodlivým účinkům nadměrné konzumace alkoholu, kterou
v rámci společné Deklarace o spolupráci Plzeňského Prazdroje a města
Plzně podepsali zástupci obou stran. Město společně s Plzeňským Pra-
zdrojem bude v budoucnu organizovat kampaně pro veřejnost, zamě-
řené zejména proti alkoholu za volantem a proti konzumaci alkoholu
nezletilými. (Nejpres r.3, č.5, s.1, autor (nej)). Méně potěšitelná je v témže
čísle zpráva „Stock a rekordní finanční výsledky“, informující o rekord-
ních tržbách Stocku Plzeň-Božkov ve výši 1,86 miliardy korun s čistým
ziskem téměř půl miliardy díky jednoznačnému růstu poptávky po kva-
litních značkových lihovinách. Stock se na českém trhu lihovin podílí
35-36 procenty (Nejpres č.5, 2008, s.3, autor (jam)). Okrajově s těmito
zprávami souvisí statistika, uvedená pod titulkem „Duben, letos nejvíce
mrtvých na silnicích“. O život při dopravních nehodách přišlo 69 lidí.
Dopravní expert R.Š	astný upozorňuje, že v řadě srovnatelných zemí je
počet smrtelných nehod v dopravě poloviční. U nás připadá ročně 110
mrtvých na milion obyvatel ročně, některé západoevropské státy však
vykazují jen 50 až 60 mrtvých. Ve všech statistikách mezi příčinami
nehod zaujímá významné místo opilost řidiče nebo jiného účastníka sil-
ničního provozu (D.Dostál, Š.Plaček: Plz. deník, 2.5.2008, s. 9).

Článek „V Plzni provedli laparoskopickou cévní rekonstrukci“ pojed-
nává o unikátní operaci lékařů Chirurgické kliniky FN Plzeň. Spočívá
v náhradě břišní tepny a pánevních tepen cévní protézou a představuje
v současnosti naprostou špičku v oboru. Tým chirurgů pracoval ve složení
MUDr. V. Kuntscher, Ph.D., MUDr. J. Moláček, Ph.D. a MUDr. V. Ve-
selý. Cévní chirurgie je jedním z nosných programů Chirurgické kliniky
FN v Plzni. (Zdrav. Noviny, č. 16/2008, s. 10, (red)). 

Poněkud zavádějící titulek „Nevytížený a dobrý pediatr je dnes vzác-
ností“ mínil autor výroku MUDr. M. Gregora tak, že rodiče, kterým se
zdá, že ošetřující lékař nevěnuje jejich dítěti dostatek času, jen obtížně
najdou jiného dobrého pediatra, který by si na ně v návalu práce mohl
udělat více času. V rozhovoru s redaktorkou A. Zajíčkovou zástupce pri-
máře dětského oddělení ve Strakonicích vyjádřil pochyby o tom, zda
i jinde ve světě chodí maminky k lékaři s takovými drobnostmi jako
u nás. Není příznivcem vegetariánské stravy dětí, a když se pro ni rodiče
rozhodnou, pak tedy jen lakto-ovo-vegetariánská strava může dítěti za-
jistit všechny důležité živiny. (Plz. deník, 7.6.2008, s.27)

Zajímavou službu nabídly Plzeňanům pracovnice Městské charity u stánku
na náměstí Republiky v podobě bezplatného vyšetření paměti jako testu,
umožňujícího rozpoznat počínající symptomy Alzheimerovy choroby. Test
je možno absolvovat stále, kontaktním místem je sídlo Městské charity
v Polední ulici 11. Na tuto možnost upozornil E.Zavadil v článku „Zapo-
mínáte? Zkuste bezplatný test.“ (Plz. deník, 26.6.2008, s.3) 

V článku „Inkové byli mistry v trenapanaci lebek“ se autor zamýšlí
nad důvody, které vedly k vysokému výskytu těchto operací (až u třetiny
nalezených lebek) u Inků v 15. století. Vedle rituálních a kulturních dů-
vodů v současnosti převládají důvody medicínské. Nejspíše se léčila válečná
zranění - operace byly prováděny převážně na levé straně lebky, kam
dopadala rána z pravé ruky nepřítele. (Plz. deník č.112, 14.5.2008, s.11).

(JN+JB)

NEDOŽITÉ OSMDESÁTINY Doc. MUDr. MILANA PŘIBILA, CSc. 

Rodák z Pardubic (nar. 16. 3. 1928) dokončil lékařská studia na plzeňské
lékařské fakultě v r. 1953. Po promoci pracoval na interní a poté na kožní
klinice, krátce byl též přednostou oddělení tělovýchovného lékařství FN.
V r. 1961 nastoupil jako asistent Ústavu tělovýchovného lékařství LF u doc.
MUDr. Z. Hornofa. Po něm se stal v r. 1974 vedoucím ústavu až do r.
1994, kdy odešel do důchodu. 

O jeho vědecko výzkumné a pedagogické činnosti bylo již napsáno
v předchozích příspěvcích (*). Uvedu proto jen dvě osobní vzpomínky
na kolegu, s nímž jsem téměř patnáct let spolupracoval. 

V období před olympijskými hrami v Mexico-City v r. 1968 se vý-
zkumná činnost v oblasti výkonnostního sportu u nás stejně jako v mnoha
dalších zemích soustředila na problematiku reakce a adaptace na pobyt
ve vyšší nadmořské výšce a na adaptační změny, které tento pobyt pro-
vázejí. S omezenými prostředky, které jsme tehdy měli k výzkumné práci
v této oblasti, zorganizoval doc. Přibil výzkumný projekt, při němž po-
rovnával odezvu na tréninkové zatížení kanoistů při tréninku v nížině,
tedy v Plzni na Radbuze, a ve středohoří v nadmořské výšce 1000 m, což
je poloha Čertova jezera na Šumavě. S takovýmto experimentem byla
pochopitelně spojena řada nejen technických, ale i organizačních pro-
blémů. Vzpomínám na obavy samotných sportovců o své lodě, uložené
během desetidenního tréninkového mikrocyklu přímo u Čertova jezera
(žádná nebyla ani poškozena ani odcizena), na problémy s obstaráním
potřebných povolení a nakonec i na vlastní zpracování materiálu přímo
na místě s jednou laborantkou, která denně pod mikroskopem pilně do
noci vyhodnocovala diferenciální krevní obraz ve vzorcích krve, ode-
bíraných trénujícím sportovcům. Je třeba připomenout, že v šedesátých
letech ještě neutichnul rozruch kolem beden s nacistickými dokumen-
ty, potopenými do Čertova jezera na sklonku války a poté vyzdvižených
potápěči. Přes tyto a řadu dalších drobných obtíží doc. Přibil zorganizo-
val sledování, které tehdy u nás nemělo obdoby a bylo by velmi obtížné
zajistit je i v současných podmínkách. 

Druhá vzpomínka se vztahuje k mé vlastní sportovní dráze. V r. 1973
jsem se prvně přihlásil k plaveckému maratónu na 10 km na Lipně, po
kterém jsem už pokukoval několik let před tím, ale kvůli jiným aktivi-
tám mi to nevycházelo. Podle propozic musel mít každý plavec svého
doprovodníka na člunu, připraveného v případě nutnosti plavci pomo-
ci. Domluvil jsem se tehdy s Milanem, zkušeným vodákem. Na Lipně
koncem června byla ještě pěkná sibérie, voda měla okolo 16 stupňů,
když se zvednul vítr, bylo plavání proti vlnám velmi obtížné. Poté, co
jsem se přihlásil a následně dorazil na místo, už se nedalo couvnout.
Plavalo se po startu na pláži pod obcí Lipno pět kilometrů k obrátce na
dohled od Frymburku a stejným směrem zpět. K občerstvení vezl na

lodi Milan termosku se sladkým horkým čajem a čtyři tuby Pikaa, což
bylo slazené kondenzované mléko s kakaem. Na obrátce jsem točil jako
první, kelímek s čajem jsem však v třesoucí se ruce sotva udržel. Zpá-
teční trasa už bylo utrpení, postupně jsem tuhnul a poslední půlkilometr
již ani nepamatuji, jak jsem doplaval. Probral jsem se až v maringotce
vodních záchranářů, měl jsem na sobě deku a v Milan do mne lil teplý
čaj. Svědci mi pak živě líčili závěrečnou fázi mé plavby. Na dohled od
cíle jsem najednou změnil v pravém úhlu směr zcela mimo trasu závo-
du, Milan se člunem mne obeplul tak, abych mu vrazil do boku a tím
mne nasměroval k cíli. Když jsem po pár desítkách metrů opět uhnul
falešným směrem, znovu mne předjel a znovu nasměroval k pláži.
Několikrát se tento manévr opakoval, až jsem konečně narazil do čelní
stěny mola, která byla cílem závodu. Pak mi pořadatelé pomohli na břeh
a dotáhli do tepla, kde jsem pomalu přišel k sobě. Na vlastní kůži jsem
tak vyzkoušel, co dokáže hypotermie a snad i hypoglykémie při tehdy
čtyřhodinovém závodě. Díky Milanovi z toho byla alespoň bronzová
medaile, jiný doprovodník by mi asi hodil kruh a dotáhnul mne co
nejrychleji ke břehu. V pozdějších létech jsme této problematice věno-
vali velkou pozornost. 

Dlouhá léta věnoval doc. Přibil svůj výzkumný zájem bioklimatologic-
ké problematice (spolu s doc. MUDr. J. Matouškem). Méně je známo, že
některé z jeho prvních prací se zabývaly významem pohybové aktivity
v léčebném programu diabetiků (spolu s prim. MUDr. Pirochem a PhDr.
Techlovou) a léčebnou tělesnou výchovou v lázeňské rehabilitaci ne-
mocných po srdečním infarktu (s prim. MUDr. Badalem). Byl autorem
skript „Tělovýchovně lékařské praktikum“ (spolu s doc. MUDr. Horno-
fem a MUDr. Novákem) a několika dalších učebních textů. Řadu let byl
členem výboru Čs. společnosti tělovýchovného lékařství, byl editorem
„Referátového výběru z tělovýchovného lékařství“, pracoval jako lékař
ve svazech kanoistiky a cyklistiky. Měl velkou zásluhu na zapojení
plzeňského Ústavu tělovýchovného lékařství do celostátního Meziná-
rodního biologického programu, jehož výsledky naměřené v sedmdesá-
tých letech u několika tisíc probandů v celém Československu dodnes
slouží jako normativy tělesné zdatnosti naší populace. Doc. MUDr. Mi-
lan Přibil zůstane navždy zapsán jako fundovaný odborník, výborný uči-
tel a obětavý kamarád nejen v paměti svých blízkých spolupracovníků,
ale též v paměti stovek absolventů nejen naší fakulty, ale i tělocvikářů
na tehdejší Pedagogické fakultě.       

(jn)
* Spol.: 60 let doc. MUDr. Milana Přibila, CSc. Plzeň. lék. Sborn. 56,
1988, s. 242-243.
* Zeman V.: Plzeň. lék. Sborn. 69, 2002, s. 119-120.         



NEDOŽITÝCH DEVADESÁT LET FOTOGRAFA VILÉMA HECKELA

Před devadesáti lety (21. 5. 1918) se v Plzni
narodil jeden z předních českých fotografů Vi-
lém Heckel. V Plzni absolvoval měš	anku, pak
se čtyři roky učil živnostenským fotografem
v portrétním oboru u plzeňského fotografa
Aloise Chmelíka. V r. 1936 jako osmnáctiletý
přišel do Prahy, kde se uchytil u firmy Indus-
foto. Po krátkém působení v ateliéru Světozor
byl od r. 1941 patnáct let zaměstnán jako prů-
myslový fotograf v brněnské Zbrojovce, pak
nastoupil dráhu volného fotografa-výtvarníka.
Jako aktivní horolezec doprovázel českosloven-
ské representační družstvo při zimním přecho-
du hlavního hřebene Vysokých Tater již v r.
1953. O pět let později fotografoval první čes-
koslovenskou výpravu na Kavkaze, za snímek
Kavkaz obdržel v r. 1959 zlatou medaili na
bienále horské fotografie v Tridentu v Itálii.
V r. 1960 uspořádal první samostatnou výstavu
v Praze, následující rok i v Plzni a v Brně.
Následovala druhá horolezecká výprava na
Kavkaz a řada dalších, mj. do Afghánistánu na
Hindúkuš, na Korsiku, do Pákistánu.

Za svého života vydal patnáct svazků fo-
tografických publikací. Zejména díky horole-

zeckým fotografiím získal neobyčejnou popu-
laritu a stal se jedním z nejznámějších fo-
tografů u nás i v cizině. Sám o sobě prohlašo-
val: „Říkají mi fotograf hor - a mají asi pravdu.
Hory jsou mi nejbližší.“ Jan Suchl** o tajemství
jeho pronikavého úspěchu prohlásil: „Talent
a práce, harmonické spojení nevšedního talen-
tu a nevšední pracovitosti.“ Podle redaktora
Gustava Vlka „to co představují v českoslo-
venské fotografii jména Sudek, Plicka v oblasti
folklóru, krajiny, krás Prahy, to znamená Vilém
Heckel v oblasti našich hor a zahraničních
velehor“. 

Přišel však osudný rok 1970. Tragický 31.
květen toho roku vzpomenul ve společné
monografii pražský tělovýchovný lékař a lékař
mnoha vysokohorských expedic MUDr. Ja-
romír Wolf*: „Pouze jednou v historii dobývání
výšin naší planety se stalo, že celá výprava do
posledního muže zahynula. Tato po dlouhou
dobu neuvěřitelná skutečnost se stala tragic-
kou výsadou československé expedice do
peruánských And v r. 1970. Všech patnáct
členů výpravy zahynulo. Jeden člen těžkým
úrazem a ostatní v základním táboře, v němž
se v klidu dne téměř idylickém připravovali na
výstup na šestitisícový vrchol Huascaránu.
Posledního květnového dne toho roku se po
poledni protáhla páteř kontinentu. Jako si
člověk někdy lehne a protažením páteře uvol-
ní jemná skloubení obratlů. Zemětřesením se
z Bílých Kordilér odlupovaly masy hornin. La-
viny kamení, sněhu, ledu a vody sjely rychlostí
závodních automobilů ze svahů hor a pokryly
dna údolí, pole a pastviny. A lidská města. Bylo
zničeno téměř čtvrt miliónu domů. Zahynulo
sedmdesát pět tisíc lidí a padesát tisíc bylo
zraněno. V té tisícové číslici je téměř nicotné
číslo čtrnáct. Jak se hory napjaly, z vrcholu
nádherného Huascaránu se utrhla iracionální
masa kamení a v několika vteřinách zavalila
základní tábor československé expedice. V ne-
pochopitelném okamžiku ukončila životy
všech jejích členů. Byl mezi nimi i Vilém
Heckel, fotograf a horolezec, vynikající lyžař,
nezapomenutelný kamarád, otec, manžel.“ 

Podle soudobé statistiky několikaminutové
zemětřesení vyvolalo pád laviny kamení a bahna,
která se zřítila obrovskou rychlostí do údolí. Ze
severního vrcholu Huascaránu zbyla jen čtvrti-
na, tři čtvrtiny způsobily jednu z největších svě-
tových přírodních katastrof. Zahynulo 75 000
lidí, 50 000 bylo zraněno. Zničeno bylo 200
000 budov. Síla zemětřesení, jehož epicentrum
se nacházelo v oceánu západně od přístavu
Chimbote, byla 7-9 stupňů Richterovy škály.** 

Velehorské fotografie Viléma Heckela jsou
více než pohledy z několika ztečených velehor.
Jsou svědectvím o mentalitě člověka této doby.
Vznikly z podnětů, které jsou pro polovinu dva-
cátého století projevem přesvědčení, že člověku
vrozená dobyvačnost nových a nových obzorů
je zásadním, či dokonce jediným smyslem jeho
existence.*** 
*Heckel V., Wolf J.: Horolezecká zastavení.
Praha, Olympia 1988
** Suchl Jan: Cesta končí pod Huascaránem.
Praha, Olympia 1972
***Dvořák K.: Vilém Heckel. Praha, Panorama
1982 

J. Novák 

V bohaté historii naší fakulty jsme se setkávali i ve společensky složité
době nezřídka s osobnostmi, které svým věhlasem zanechaly nesmaza-
telnou stopu v rozvoji celé naší fakulty. Mezi těmi, na. něž nelze
zapomenout byl profesor MUDr. a RNDr. Otto Slabý, DrSc., zakladatel
a dlouholetý vedoucí Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty
UK v Plzni. Letos by se dožil 95 let.

Šíře jeho vědeckých zájmů byla rozsáhlá. Pohled na člověka, jako
výsledek nejen ontogenetického, ale i fylogenetického vývoje vyjádřil v
desítkách svých vědeckých prací a vštěpoval jej tisícům studentů a
odborníků nejen u nás a v zahraničí na mezinárodních vědeckých kon-
ferencích, ale i v době svého expertního pobytu na univerzitě v Alžírsku.
Medicína byla v jeho pojetí užitou biologií a vědecky se zabýval hlavně

evoluční morfologií lebky, zvláště jejího nosního pouzdra, ale i vývojem
končetin také ve vztahu k vrozeným vývojovým vadám. Byl také vynika-
jícím entomologem a studium hmyzu mu bylo příležitostí k řešení
obecně biologických otázek původu druhu a vlivu zevního prostředí na
morfologickou stavbu organismu. Profesor Slabý jako mezinárodně
uznávaný vědec se zasloužil významně o budování ústavu, v němž
vychoval své následovníky a založil rozsáhlou sbírku srovnávacího
embryologického materiálu, která může sloužit ke studiu i dalším gene-
racím našich i zahraničních vědeckých pracovníků. Nemalou měrou se
zasloužil také o budování celé plzeňské fakulty u jejíž kolébky stál a na
níž pracoval po 40 let až do své smrti před 15 lety.                             

(JAS) 

VZPOMÍNKA NA Prof. MUDr. RNDr. OTTO SLABÉHO, DrSc. (1913-1993)

(J.Wolf*): Dvojice kázně, odříkání a pomíjejícnos-
ti. Přes drsnoty povrchů, přes řehole půstu, přes
prázdnotu prostoru dočkáte se milostivého vzetí

na brdečky země.
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ELIZABETH BLACKWELLOVÁ A ELISABETH GARRETOVÁ-
ANDERSONOVÁ - VSTUP ŽEN DO MEDICÍNY

V mnoha částech světa bylo po staletí spo-
lupůsobení žen v lékařské profesi (jako lékařky)
jednoznačně zakázáno, ačkoliv působení žen
vmedicíně jako ošetřovatelek a pečovatelek nebo
v příbuzných profesích bylo obecně rozšířené.
V současné době mnoho zemí světa garantuje
stejné lékařské vzdělání bez rozdílu pohlaví. Ne-
bylo tomu vždy tak, a proto jsem v této práci
chtěla nastínit osudy dvou významných žen, které
se významně podílely na prosazení žen v této
profesi. 

19. století bylo úsvitem moderní doby. V této
době docházelo k rozvoji průmyslu a s tím také
ke vzniku nové střední třídy obyvatel. To vše
vedlo k rozvoji i lékařské profese, nebo	 lidé
měli více peněz a mohli si dovolit využívat
služeb lékařů. V této době to byla ještě profese
čistě mužská. Přestože praktické péči o nemoc-
né se ženy věnovaly odedávna, tak v 18.století
byly vyřazeny z jakékoliv odborné přípravy, včet-
ně univerzitního vzdělávání. 

Ve Spojených státech i v Evropě se zvedala
vlna hnutí žen bojujících za hlasovací právo, za
vstup do společenského a politického života.
Postupně bylo ženám ze středních vrstev umož-
něno studium na univerzitách a veřejnost je
začala uznávat v různých profesích. Lékařství
bylo jednou z posledních oblastí, kde stále do-
minovali muži a ženy musely dlouho a usilo-
vně bojovat, aby se i v této profesi uplatnily.

První ženou, která kdy vystudovala medi-
cínu byla Elizabeth Blackwellová v USA, kde
byl proces udělování lékařské licence nejméně
přísný. Blackwellová byla přesvědčena, že ženy
jsou od přírody lépe nadány k léčitelskému
povolání než muži. Byla současně bojovnicí za
ženská práva a průkopnicí vzdělávání žen
v medicíně.

Britka Elizabeth Garrettová-Andersonová
byla první ženou, která získala lékařské vzdě-
lání ve Velké Britanii. 

Pozoruhodnou výjimkou mezi lékaři, zmiňo-
vanou v této souvislosti historiky,  byl doktor
James Barry (1797-1865), který působil jako
vojenský lékař v britské armádě a získal věhlas
jako prvotřídní střelec i jako vynikající chirurg.
Pitva provedená po jeho smrti prokázala, že dr.
Barry byl ve skutečnosti ženou.4

ELIZABETH BLACKWELLOVÁ (1821-1910) 

Elizabeth Blackwellová se narodila 3. února
1821 v Bristolu v Anglii jako třetí z devíti dětí
majitele cukrovaru Samuela Blackwella a jeho
ženy Gayle. S. Blackwell si mohl díky svému
postavení dovolit poskytnout dobré vzdělání
všem svým synům i dcerám. Celá rodina v roce
1832 emigrovala do Spojených států - do New
Yorku, aby zde pan Blackwell založil novou
továrnu. Blackwellovi byli velice nábožensky
založenou rodinou, věřili, že v božích očích
jsou si muži a ženy rovni. Byli také proti otro-
kářství, otec Samuel byl stoupencem Wilber-
force (hnutí za odstranění otroctví). Elizabeth
a její sourozenci tedy vyrůstali v centru poli-
tického dění a smýšlení jejího otce se odrazilo
i v Elizabethině chování a jednání. Rodina se
přestěhovala do Cincinnati. Po třech letech
otec onemocněl a zemřel, ale Elizabeth s matkou
a sestrami zde žila až do roku 1844. 

Po otcově smrti začala Elizabeth svou karié-
ru vyučováním dětí v Kentucky, aby si vydělala
peníze na studium medicíny, protože už tehdy
se toužila věnovat lékařské praxi. Usadila se
v domácnosti lékaře, kde věnovala svůj čas
studiu jeho rodinné lékařské knihovny. Dále se
aktivně zapojila do hnutí proti otroctví, ve kte-
rém se její bratr Henry Blackwell seznámil
a oženil s Lucy Stoneovou, bojovnicí za voleb-
ní právo žen. Také další bratr Samuel C. Blac-
kwell se oženil s jinou bojovnicí za práva žen
Antoinette Brownovou.

V roce 1845, po smrti své přítelkyně, se Blac-
kwellová pokoušela dostat na 29 lékařských
fakult, ale všemi byla odmítnuta. Pokoušela se
také získat studijní pobyt u mnoha lékařů. Ač-
koliv s ní někteří sympatizovali, žádný z nich se
neodvážil ji zaměstnat jako praktikantku. Až
v roce 1847 byla přijata na Genevskou lékařskou
školu v New Yorku (o jejím přijetí rozhodlo
studentské hlasování, když mužští studenti se
domnívali, že její přihláška je podána jen
žertem). Celou dobu studia čelila předpojatosti
profesorů a studentů, že studia nedokončí.
Navzdory tomu všemu však svoje studia 23.
ledna 1849 úspěšně završila a stala se tak první
ženou s lékařským titulem a to s nejlepším
prospěchem z celého ročníku. Poté odcesto-
vala do Paříže a Londýna, aby zde získala
potřebné zkušenosti a praxi. 

Po návratu do New Yorku v roce 1851 a po
odmítnutí v několika nemocnicích se rozhodla
založit v roce 1857 se svou sestrou Emily ne-
mocnici pro ženy a děti: „New York Infirmary
for Indigent Women and Children”, ve které
pracoval převážně ženský personál. Během ob-
čanské války v USA organizovala práci zdravot-
ních sester a učila mnoho žen ošetřovat raně-
né. V roce 1868 se zasloužila o založení ženské
lékařské koleje: Women's Medical College.
V roce 1869 opustila sestru Emily a vrátila se
natrvalo do Anglie, kde se poté podílela na
založení lékařské fakulty pro ženy. Zde také
vyučovala a později působila na katedře gyne-
kologie jako profesorka, a to až do roku 1907.
Zapojila se aktivně do hnutí za likvidaci naka-
žlivých chorob - zvláště syfilis, která byla v této
době velice rozšířená zejména díky prostituci.
Během svého života napsala mnoho prací a před-
nášek o zdraví a tělesném vývoji žen, o různých
chorobách a také práce z oblasti hygieny a
preventivní péče (1852: The Laws of Life.
Considered with Reference to the Physical
Education of Girls (Zákony života: úvahy s od-
kazem na tělesnou výchovu dívek), 1871: The

Religion of Health, 1878: Counsel to Parents on
the Moral Education of Their Children. 1884:
The Human Element in Sex, 1895, její autobi-
ografie: Pioneer Work in Opening the Medical
Profession to Women, 1902: Essays in Medical
Sociology). 

Elizabeth adoptovala osmiletou Katherine
Barryovou, irskou imigrantku, která s ní zůsta-
la po zbytek jejího života. Zemřela 31. května
1910 v Hastingsu a byla pohřbena ve Skotsku.
V r. 1974 byla vypodobněna na poštovní znám-
ce USA. 

ELIZABETH GARRETTOVÁ-ANDERSON
(1836-1917)

Elizabeth Garrettová-Anderson se narodila
9. června 1836 jako dcera Louise Dunnellové
a Newsona Garretta - majitele zastavárny v Al-
deburgh v hrabství Suffolk. V rodině bylo dva-
náct dětí. Byla sestřenicí Elizabeth Dunnellové,
která se vdala za Richarda Garretta III - vlast-
níka zámožné firmy. Elizabeth se vzdělávala
doma a v soukromé dívčí škole. V roce 1859
navštěvovala Garrettová v Londýně přednášky
doktorky Elizabeth Blackwellové, které pro ni
byly velice inspirativní. V roce 1860 se rozhod-
la studovat lékařství, což byla v její době pro
ženu neslýchaná věc. Začala navštěvovat Mid-
dlesexskou nemocnici v Londýně, kde chtěla
získat co nejvíce informací a odbornou praxi.
Zde však bylo její přijetí zamítnuto, stejně tak
i na několika jiných lékařských školách. Později
získala povolení studovat anatomii soukromě
v Londýnské nemocnici a další obory u někte-
rých profesorů na univerzitě St.Andrews a na
Edinburghské vysoké škole. Její cesta k získání
lékařského diplomu byla strastiplná. Londýn-
ská univerzita a mnoho jiných ji odmítala při-
pustit ke zkouškám. Nakonec jí přijala spo-
lečnost lékárníků, dovolila jí vykonat zkoušky
a získat tak v roce 1865 LSA licenci.

Elizabeth požádala o přijetí ve všech lon-
dýnských nemocnicích, ale všude byla odmít-
nuta. V roce 1866 dostala povolení založit
ošetřovnu St Marylebone, kde vykonávala
funkci hlavní lékařky. Londýnské instituce tak
umožňovaly chudým ženám domoci se lékař-
ské pomoci od kvalifikovaných lékařů stejného
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pohlaví. Z ošetřovny se záhy postupně vyvinu-
la nová nemocnice pro ženy, kde Dr. Gar-
rettová pracovala přes dvacet roků. 

V roce 1870 se dostala na proslulou Sor-
bonnu v Paříži, kde získala lékařský titul M.D.
Její závěrečná práce pojednávala o migréně.
Toto téma si vybrala proto, že k jeho zpracová-
ní nepotřebovala žádné laboratorní zařízení,
k němuž by pravděpodobně nezískala přístup.
V léčbě migrény propagovala zejména změnu
stravování, zákaz alkoholu, pravidelný pohyb
a pobyt na čerstvém vzduchu. V témže roce byla
zvolena do Rady londýnských škol. Současně
pracovala jako lékařka ve východní londýnské
nemocnice pro děti. V roce 1871 se vdala za
Jamese G.S.Andersona (zemřel v roce 1907) -
majitele lo
ařské společnosti. Měla s ním tři
děti: Louisu (nar.1873), Margaret (1874), která
zemřela o rok později na meningitidu, a Alana
(1877). Louisa se stejně jako její matka stala
průkopnicí pozice žen v lékařství. Elizabeth
usilovala spolu s Blackwellovou a Sophií Jex-
Blakeovou o založení nové nemocnice pro ženy.
V roce 1874 se podílela v Londýně na založení
Lékařské fakulty pro ženy. Obě instituce
spolupracovaly. V roce 1889 se celé zařízení

přestěhovalo do nové nemocnice (na Euston
Street), která byla velice dobře vybavena. Práce
zde byla umožněna mnoha lékařkám, které zde
získávaly nezbytnou praxi. Škola v Hunter
Street měla přes 200 studentů, ženám zde bylo
umožněno studium od roku 1877, a například
v roce 1896 zde již studovalo 159 studentek.

Garrettová se zabývala hlavně porodnictvím
(stala se profesorkou), infekčními a respirační-
mi chorobami. Když se v roce 1883 uvolnilo
místo děkana na lékařské škole pro ženy, byla
do této funkce jednoznačně zvolena. Funkci
děkanky vykonávala až do roku 1903. Stejně jako
Blackwellová publikovala řadu spisů, např.: The
care of infants: a manual for mothers and nurses
(1884), Puerperal fever: an inquiry into its nature
and treatment: a graduation thesis (1877), The
practice of medicine by women (1876), Medical
women: a thesis and a history (1872), A visit to
some American schools and colleges (1867).

V roce 1897 byla Dr. Garrett-Andersonová
zvolená prezidentkou východoanglické části
Britské lékařské asociace. 9. listopadu 1908 byla
zvolena starostkou Aldeburghu, jako první sta-
rostka-žena v celé Anglii. Zemřela 17. prosince
1917 v Aldeburghu, zde byla také pohřbena.

V roce 1918 byla nemocnice pro ženy přejme-
nována na Nemocnici Elizabeth Garrett-An-
dersonové.

Závěrem lze říci, že ke konci devatenáctého
století začaly ženy lékařky vyžadovat postavení
a uznání, kterého se jim kdysi v historii dostá-
valo (a	 už v rolích léčitelek, kořenářek, porod-
ních bab nebo šamanek). Začal se jim konečně
otevírat svět v oblastech, které pro ně byly uza-
vřeny od dob počátků inkvizice.

Použitá literatura:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/
Elizabeth_Blackwell
2. http://en. wikipedia.org/wiki/
Elizabeth_Garrett_Anderson
3. http://www.egaforwomen.org.uk
4. Porter R.: Historie medicíny od starověku po
současnost, Prostor 2001 5. Otto J.: Ottův
slovník naučný, 4.díl, strana 123, Praha 1891 6.
Niklíček L., Štein K.: Dějiny medicíny v datech
a faktech, Avicenum Praha 1985 7. Brooke E.:
Ženy léčitelky, Oldag Ostrava, 1997

MUC. Alena Kuřinová
Příspěvek byl zpracován jako studentská

seminární práce na Ústavu sociálního lékařství
LF UK v Plzni. 

ISMAP ORGANIZED BASKETBALL TOURNAMENT

On May 4th and May 11th International Students Medical
Association in Pilsen (ISMAP) organized  basketball tournament both
for men and for girls. Eight men teams and five girl teams applied. In
the round robin system there were three candidates for winning trophy
in men, reaching all of them 6 wins with one loss, so that only point
score decided in favor of the “Gators” team. In girls tournament there
was no doubt about final victory of “Wnba” team, which beat all other
opponents and reached four clear wins. Forty games gave final ranking
as follows: Men: 1. Gators  2. Mad-O  3. S-Acetylhydroliponamid  4.
Pumba  5. Vakas  6. Ceguinhos  7. Algarvios e apendice  8. Spartans “B

Team”   Girls: 1. Waba  2. 7up  3. Popxikibel  4. Green Team  5. High
Hoops. Final results: Men: Gators - Mad-O 42:39. Girls: Wnba - 7up
36:24. Team lists of the winners: Men - Gators: Ilias Manolikakis, Yannis
Diakogeorgiou, Lepheterios Xanthis, Konstantinos Vasipoulos, Kostis
Diakogeorgiou, Giorgos Karampelias. Girls - Waba: Joana Anadia, Ana
Rita, Magda Montreiro, Nehali. Successful event will be repeated again
in the new school year. All participants finished heavy program in good
condition.                   

(r) 
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4. ZAHRADNÍ SLAVNOST LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V PLZNI 27. 6. 2008

Za hojné účasti návštěvníků z řad zaměstnanců, studentů a hostů a
také za příznivého počasí se 27.června na zahradě Procháskova ústavu
na Lochotíně odehrála již tradiční zahradní slavnost. Podrobnosti k ní

přineseme v příštím čísle Facultas nostra, dnes jen dvě fotografie
částečně nastiňující atmosféru slavnosti.                              

(r)

Děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. J. Koutenský, CSc. mohl být s průběhem
slavnosti i s kvalitou podávaných jídel i nápojů plně spokojen

(foto M. Dvořák)

Jedním ze souborů, který doplnil atmosféru slavnosti živou muzikou, byl
Meteláček ze Základní umělecké školy ve Chválenické ulici

(foto M. Dvořák)
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VÝSTAVA „CHODSKO VE SBÍRKÁCH MUDr. JAROSLAVA NOVÁKA“

Když jsem během plánování výstavy „Medicína ve výtvarném umění“
- ze sbírky doktora Jaroslava Nováka, pořádané Společností malíře Václa-
va Brožíka ve Třemošné, objevila další sběratelskou oblast pana doktora
Jaroslava Nováka - Chodsko, okamžitě jsem projevila zájem o uspořá-
dání výstavy obrazů a předmětů z této sbírky.

Chodsko, tento historický a líbezný kraj, lákalo již od 18. století
známé umělce, jak malíře, sochaře, keramiky, tak i spisovatele a básníky.
Čerpali zde náměty pro svá díla a tvořili zde takoví umělci jako byli na
příklad B. Němcová, Q. Mánes, J. Š. Baar, J. Vrba, K. M. Čapek-Chod,
bratři Špillarové, A. Jirásek a další. Díky sběratelské vášni se panu do-
ktorovi Novákovi podařilo shromáždit neuvěřitelné množství obrazů,
soch, keramiky, knih a dalších různých předmětů týkající se historie,
umění a kultury Chodska. Bylo velmi obtížné vybrat pro výstavu to
nejdůležitější a nejzajímavější, protože naše výstavní síň není tak velká,
aby se zde mohla představit celá tato mimořádně rozsáhlá sbírka. Přesto
se nám podařilo vystavit téměř sto obrazů a kreseb. Z přebohaté sbírky
knih, keramiky a soch jsme však mohli vystavit jen malou ukázku.

Vernisáž výstavy se konala ve čtvrtek 29. května a její skvělou atmos-
féru navodily děti z třemošenské Základní umělecké školy, které před-

vedly pečlivě připravený hudební program sestavený z chodských písní.
Jejich milé vystoupení bylo podtrženo i tím, že vystupovali v tradičních
chodských krojích.

Výstavu pak zahájil ředitel muzea Chodska v Domažlicích pan Mgr.
Josef Nejdl. Byli jsme velmi rádi, že přijal naše pozvání k zahájení vý-
stavy, nebo	 v jeho povídání o Chodsku se prolínala velká znalost toho-
to regionu s velkou láskou k tomuto kraji. Potěšila nás i přítomnost
starosty městyse Klenčí pod Čerchovem pana Karla Smutného.

Výstava končila 19. června a během této doby ji zhlédlo několik
stovek návštěvníků. O úspěchu této výstavy svědčí i četné záznamy
v návštěvní knize, které vyjadřují nejen obdiv k této sbírce, ale i velký
zájem o region Chodska.

Skutečných sběratelů je v naší hektické době velmi málo. Společnost
malíře Václava Brožíka se proto připojuje k přání ředitele muzea
Chodska, pana Mgr. Josefa Nejdla, a přeje panu doktorovi Jaroslavu
Novákovi hodně úspěchů v jeho sběratelském úsilí. 

Božena Bumbálková
Předsedkyně Společnosti malíře Václava Brožíka
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Svatá Markyta hodila srp do žita.
(13.7. začátek žní, kresba Mikoláše Aleše)

Málo píle na začátku - mnoho lítosti na konci.
(Lexikon čínského mudrosloví, Praha, Academia

1999)
Když se necháš vést krákajícím havranem, dojdeš k

mršině. (Arabské přísloví)
Člověk není ve stáří moudřejší, jen opatrnější.

(Hemingway)

ŽIVOTNÍ MOUDRA
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