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PŘED 90 LÉTY VZNIKLO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

Říjen 1918 si většina evropských národů připomíná jako konec 1. světové
války. Na válečných frontách se situace pro Německo a především Ra-
kousko-Uhersko vyvíjela krajně nepříznivě a hrozila katastrofou. Již koncem
září donutila vojenská situace spojence ústředních mocností Bulharsko
apozději i Turecko k příměří, rovnajícímu se kapitulaci. Zatímco ještě v led-
nu centrální mocnosti čtrnáct bodů presidenta USA Woodrowa Wilsona
odmítly, nová situace donutila rakouské představitele, aby ústy ministra
zahraničí J. Andrassiho v noci z 27. na 28. října nabídli příměří s tím, že při-
jímají požadavky americkým prezidentem formulované. V bodě 10  bylo
uvedeno právo na „poskytnutí nejsvobodnější možnosti autonomního
rozvoje národům Rakousko-Uherska“.  

Zahraniční snahy o samostatnost představovali především pozdější první
prezident ČSR T.G.Masaryk, E.Beneš a M.R.Štefánik. Ve svém úsilí se opírali
o bojové nasazení československých legií na straně dohodových mocností
ve Francii, Itálii, Srbsku a v Rusku již od vypuknutí války v r. 1914.  

14. října byla uznána Národní rada za československou prozatímní vládu.
18. října v odpovědi na oznámení ochoty Rakousko-Uherska poskytnout
svům národům jakous-takous autonomii odpověděl jménem presidenta
W.Wilsona jeho tajemník R.Lansing: „Vláda Spojených států uznala existen-
ci válečného stavu mezi Čechoclováky a německým a rakousko-uherským
císařstvím, jakož i Národní radu za vládu de facto válčící, opatřenou plnou
mocí říditi vojenské a politické věci Čechoslováků. President nemůže tudíž
přijmouti pouhou „autonomii“ těchto národů za podklad míru a je nucen
trvati na tom, aby oni a ne on byli soudci nad jakýmkoli podnikem ra-
kousko-uherské vlády, který by měl splniti jejich snahy a jejich pojímání
svých práv a osudu.“ Na základě tohoto stanoviska vyhlásil  T.G.Masaryk
českou samostatnost.

V Praze 27. října upozornil člen Národního Výboru  V.Tusar své kolegy,
že se každým dnem dá očekávat vojenské zhroucení habsburské monarchie.
Proto se den poté sešlo vedení Národního výboru, které tvořili A.Švehla,
A.Rašín, F.Soukup, J.Stříbrný a tehdy v Praze přítomný slovenský zástupce
V.Šrobár a dohodli opatření pro případ vojenského pádu monarchie.
Prvním z nich bylo převzetí kontroly nad Obilním úřadem a tím jistota, že
základní potraviny neputují mimo české území. 

Když se na vývěsce deníku Národní politika na Václavském náměstí
objevil otisk Andrássiho nóty, vyložili si jej lidé jako kapitulaci. Zanedlouho
se ulice zaplnily tisíci nadšených obyvatel. Začal převrat, později popsaný
jako lidová veselice. Nikde nedošlo k žádným krvavým střetům. Jeden z pří-
mých svědků převrat popsal slovy: „Všichni Čechové ve svaté chvíli té viděli
a cítili v sobě bratry a sestry. Odevšad ozýval se jásot a zpěv; každému muži,
ženě, starci, dítěti, dělníku rukou i dělníku hlavy plesalo srdce. Ulicemi
proudily davy lidu. Lidé snímaly a ničili orly, symboly staleté poroby.“

Členové NV se v této situaci rozhodli postavit do čela akce. Od zástupců
místodržícího hraběte Coudenhova převzali správu země. Snažili se udržet
klid a pořádek, a tak vydali první zákon, který mj. uváděl, že všechny
dosavadní zákony a nařízení zůstávají v platnosti (autorem byl A. Rašín).

Pod sochou svatého Václava byla poté vyhlášena proklamace o vzniku
samostatného státu.  

Nově ustavená Slovenská národní rada vydala 30. října „Deklaraci sloven-
ského národa“. V ní se mj. praví: „Slovenský národ je čiastka jednotného
česko-slovenského národa.... Pre tento česko-slovenský národ žiadame i my
neobmedzené samourčovacie právo na základe úplnej neodvislosti.
Prejavujeme súhlas s novo utvoreným medzinárodným právnym položením,
ktoré dňa 18. októbra 1918 formuloval president Wilson a ktoré dňa
27.októbra 1918 uznal rakúsko-uhorský minister zahraničia.“ 

Samozřejmě těmito akty zdaleka nebylo vyhráno. Již vzápětí němečtí
politici z českých zemí vyhlásili vznik tzv. provincií Deutschböhmen a Su-
detenland a v listopadu vídeňský parlament přijal zákon, začleňující do
Německého Rakouska kromě obou těchto provincií i jižní Čechy, jižní
Moravu, Novobystřicko, Brno, Olomouc a Jihlavu s okolím a nárokoval
správu nad průmyslovou oblastí severovýchodní Moravy a východního
Slezska. V Ma	arsku tamní vládní kabinet vůbec odmítal diskutovat o od-
stoupení Slovenska, jemuž sliboval pouhou autonomii. Objevily se i nároky
Polska na menší oblasti severního Slovenska a na Těšínsko, které před-
stavovalo pro republiku kamenouhelnou základnu a tehdy jediné železniční
spojení českých zemí se Slovenskem.   

Ačkoliv mladá Československá republika měla jen velmi slabé vojenské
síly, došlo k postupnému vojenskému obsazování tzv. německých území až
k historickým hranicím zemí koruny české. Složitější situace nastala na
Slovensku, které poměrně silná ma	arská armáda násilím obsadila a až po
nátlaku vojenského zástupce Dohody své pozice v lednu 1919 vyklidila.
Územní nároky Polska vyvrcholily polskou anexí Těšínska. 

Tečku za novým územním uspořádáním Evropy udělala mírová konfe-
rence v Paříži, zahájená v lednu 1919. V úvodním proslovu se francouzský
president R.Poincaré  vyslovil s uznáním pro všechny státy, které se zapoji-
ly, by
 některé jen formálně, do dohodové koalice. Hovořil též o tom, že
„řinčení řetězů znevolněných národů volalo z hlubokosti jejich stoletého
žaláře k nám o pomoc... Československo si vydobylo na Sibiři, ve Francii
a Itálii právo na samostatnost.“ Konference musela jako holý fakt přijmout
zrození nových státních útvarů, především na území Rakousko-Uherska.
Dvoučlennou československou delegaci na konferenci tvořili předseda
vláky Kartel Kramář a ministr zahraničí Eduard Beneš. Po složitých
diskusích se zainteresovanými státy byly na závěrečném jednání o hranicích
Československé republiky v zásadě akceptovány požadavky našich zástupců.
Republice byly přiznány historické české země, Slovensko a Podkarpatská
Rus. O roli E.Beneše při jednáních prohlásil prezident T. G. Masaryk: „Bez
Beneše bychom neměli republiku.“

Československá republika v původních hranicích trvala jen necelých
dvacet let. Přesto si nejen my současníci, ale i všechny příští generace,
budeme 28. říjen 1918 vždy připomínat jako den obnovy naší státní
samostatnosti.     

(jn)

VZPOMÍNKY NA PhDr. MILANA VYCHYTILA 
„Jako malý osmiletý kluk jsem přišel na náborovou hodinu badmin-

tonu, kde mě přivítal a posléze začal trénovat právě Milan Vychytil. Byl
v té době již uznávanou kapacitou v badmintonu v tehdejší ČSSR. Patřil
mezi zakladatele tohoto sportu u nás, prosadil ho do výuky na vysoké
školy.

Jako výborný lyžař - běžec uplatňoval své zkušenosti v tréninku bad-
mintonistů, které vytrénoval až na úroveň prvoligového družstva, a to ne
ledajakého. V nejvyšší soutěži dosáhlo dokonce až na bronzové medaile. 

Milan byl zakladatelem mezinárodního akademického turnaje „Turnaj
17. listopadu“, který se v Plzni uskuteční i letos již po dvaačtyřicáté.

Kolem sportu se odvíjela víceméně každá Milanova aktivita.Milan byl
muž činu.

Spoluzakládal ve svém volnu sportovní areál Slavie VŠ na Borech. Jako
zaměstnanec katedry tělesné výchovy organizoval turistické pochody, vod-
ní turistiku a mezifakultní turnaje v kopané. Mimořádně se osvědčil jako
trenér. Sportovci o něm vždy  hovořili jako o bodrém a spravedlivém
chlapovi, který ve svém soukromí byl velice skromný a přátelský.

Takového jsem ho znal i já. Mnohokrát mně v životě pomohl, a
 třeba jen
radou, o to více jsem uvítal, když se naše životní osudy spojily i po stránce
profesní a já jsem nastoupil na katedru TV, kde Milan působil od roku 1958.
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VI. GERONTOLOGICKÝ DEN 18. 9. 2008 V PLZNI

Milan měl další obor zájmu. Zabýval se myšlenkou, jak by bylo možné
vytrénovat excelentního atleta – sprintera. Nechtěl se smířit s poznatkem,
že vše je již geneticky dané a vítězem olympiády může být jen někdo, kdo
má genetický základ a předky z Jamajky. Proto sestrojil rotační dyna-
mometr a začal bádat. Svůj poslední vynález si dokonce nechal patento-
vat a začal úzce spolupracovat s Českým olympijským výborem.

Do tohoto velkého pracovního úsilí přišel z ničeho nic Milanův
odchod z tohoto světa.

Byla to velká rána pro všechny,co jsme ho znali. Nedokázal jsem si uvě-
domit, jak to vše mohlo takto skončit, protože Milan byl v mém vidění
něco jako perpetum-mobile.

Týden před smutnou událostí jsem ještě Milana zahlédl na Doubravce,
jak někam pospíchal se sportovní taškou v ruce. Jen jsem se v duchu
pousmál - a tak ho vidím stále.“

Mgr. Martin Červený

„Na plzeňskou lékařskou fakultu jsem vstoupil po maturitě v r. 1958.
Samozřejmě jsme tehdy jako vědění chtiví elévové navštěvovali pilně všech-
ny přednášky a také neméně pilně docházeli na tehdy povinnou tělesnou
výchovu do tělocvičny na Leninově (dnes Husově) třídě. Hned v říjnu,
tedy na začátku prvního semestru, se nám představil mladý asistent Milan
Vychytil s tím, že nás bude mít nejen na tělocvik, ale že nás dovede na
celostátní spartakiádu v r. 1960. Dokázal ve svých hodinách skloubit nepříliš
oblíbené spartakiádní cvičení s tyčemi s daleko zajímavější jinou sportovní
náplní, a nakonec jsme byli rádi i za tu spartakiádu, nebo
 více než týden-
ní pobyt v Praze každému přinesl spoustu nezapomenutelných zážitků. 

S Milanem jsem se poté vídal ještě jako student při letním či zimním
fakul
áku na Babyloně nebo v Krkonoších, Milan byl zdatný všestranný
sportovec, který se vždy ochotně o své zkušenosti s námi podělil.

Později, ke konci studia a v létech po promoci, když jsme se ve vod-
ním pólu dostali mezi československou elitu, dostali jsme se občas díky
tomu s povolením mezinárodního oddělení ÚV ČSTV do zahraničí.
Našim zahraničním partnerům jsme posílali novoroční „péefka“, na
nichž obvykle byli vyobrazeni hráči mužstva, někdy v nějakém vtipném
rozestavení. A fotografie jako podklad k nim a poté potřebný počet na-
množených kopií nám vždy ochotně dělal Milan. Měl k tomu fotoaparát

s bleskem, což tehdy byla vymoženost, takže fotky byly velmi zdařilé
azarámované předlohy dosud zdobí naši klubovnu na Senečáku. Když se
čas od času na tato již okolo čtyřiceti let stará tabla podívám, vždy si na
Milana vzpomenu. Asi na spodek rámu dopíši: autor Milan Vychytil.“

MUDr. Jaroslav Novák 

PhDr. Milan Vychytil se narodil 28. 11. 1932 v Kapušanech v okrese
Prešov (nyní Slovensko). Vystudoval Vysokou školu pedagogickou a 9. 10.
1958 nastoupil na asistentské místo na Oddělení tělesné výchovy, kde
působil až do srpna 1998. Zemřel náhle 14. 9. 2008. 

Již VI. Gerontologický den s tématem „Zdravě stárnout“ se uskutečnil
18. 9. 2008 v Šafránkově pavilonu. Byl pořádaný pod záštitou primátora
města Plzně Ing. M. Rödla. Organizátory  semináře byly Svaz důchodců ČR
Plzeňského kraje a Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni.
Tradičně je o tyto semináře veliký zájem, jak o tom svědčí počty poslu-
chačů. Letos jej  navštívilo 120 posluchačů především z řad pracovníků
sociálních zařízení plzeňského regionu.

Odeznělo celkem sedm přednášek zvaných řečníků - odborníků ve svých
oborech. 

Ing. Karpíšek Pavel: Senioři v Plzeňském kraji
MUDr. Červený Rudolf, praktický lékař pro dospělé:  Senior v ordinaci

praktického lékaře. ¨
Autor v přednášce uvedl, že geriatričtí pacienti, zvláště multimorbidní senioři

anebo senioři s významnou disabilitou, jsou více ohroženi závažnými poope-
račními komplikacemi než mladší dospělí pacienti. I sám věk bez ohledu na
komorbiditu a funkční stav je významným rizikovým faktorem vpřípadech
nutnosti operačního řešení jejich zdravotního stavu. To je nutné brát v úvahu
při rozhodování o indikaci operačního řešení, o strategii předoperačního
vyšetření, vlastního operačního výkonu i perioperační a pooperační péči.

Doc. MUDr. Motáň Jiří, CSc., doc. MUDr. Barcal Rudolf, CSc.: Oběhové
problémy a biometeorologické a další vlivy.

V průběhu života na každého jedince působí velké množství vlivů, mimo
jiné i biometeorologické faktory. Adaptace na tyto vlivy bývá porušena
hlavně u  malých dětí, chronicky nemocných a u seniorů. Přednášející se
zaměřil na vliv teploty, atmosférického tlaku, světla, proudění vzduchu
astresové situace na zdraví. Závěrem bylo zdůrazněno, že osoby s nižší
schopností adaptace k biometeorologickým a dalším vlivům by se měly
extrémně nepříznivým faktorům vyhýbat nebo se před nimi chránit. Patří
knim hlavně nemocní se srdečními chorobami, alergici, astmatici, ale také
starší lidé a malé děti.

DiS. Kučerová Ludmila: Dopad změn v poskytování pobytových sociálních
služeb v souvislosti s platností zákona 108/2006 Sb. 

Cílem sdělení bylo podat specifikaci pobytových služeb a možností
ovlivnění jejich kvality aplikací zákona o sociálních službách.Byly prezen-
továny poznatky z konkrétního zařízení Domova pro seniory, kde byly sle-
dovány názory pacientů a zaměstnanců na zavedení standardů kvality.

MUDr. Slouka David: Chrápání - syndrom spánkové apnoe u osob vyššího
věku 

Prosté chrápání nebo chrápání spojené se syndromem spánkové apnoe
jsou fenomény, které obtěžují pacienty nejen společensky, ale i svými riziky
zdravotními. Na Otorinolaryngologické klinice v Plzni se této problematice
věnují již 8 let a spolupracují  přitom úzce s Klinikou tuberkulózy a respi-
račních nemocí - její spánkovou laboratoří. Byl prezentován vyšetřovací,
diagnostický postup a následné možnosti řešení této problematiky s dů-
razem na rizika komplikací u pacientů, kteří léčbu nedodržují.

RNDr. Fajfrlík Karel, Ph.D.: Onemocnění přenášená klíš�aty 
Klíš
ata jako přenašeči různých infekčních onemocnění jsou v některých

oblastech vážnou hrozbou pro zdraví člověka.Česká republika není výjim-
kou. Autor názorně prezentoval mapku výskytu klíš
at v jednotlivých lo-
kalitách. Plzeňský region je co do výskytu klíš
at na předním místě. Klíš
ata
jsou důležitým vektorem řady lidských a zvířecích patogenů. Podle přená-
šených infekčních agens se onemocnění dělí na virové nemoci, bakteriální
nemoci a protozoární nákazy. Výčet všech nemocí byl podrobně uveden.
Posluchači byli seznámeni s nejčastějšími nemocemi přenášenými klíš
aty,
vyskytujícími se u nás - klíš
ovou encefalitidou a lymeskou borreliozou.
Autor podrobně rozvedl příznaky onemocnění, způsob léčby i prognózu.
Byla zmíněna ochrana proti přisátí klíštěte a také způsob odstraňování.

Prof. MUDr. Zeman Václav, CSc.: Pohybové aktivity ve vyšším věku. 
V přednášce byl zdůrazněn význam pohybové aktivity ve vyšším věku i z

hlediska psychického. Pro osoby starší 50 let nejsou vhodná silová a rychlost-
ní cvičení. Nejcennější pro seniory jsou: plavání, pěší turistika, kondiční běh,
bruslení, turistika na lyžích, běh na lyžích, vodní turistika, vodáctví, cyklo-
turistika atd. Je třeba se vyhýbat cvikům, které vedou ke zvýšení krevního
tlaku a překrvení mozkových cév (stojka, gymnastické cviky).

Frekvence cvičení by měla být 3-5krát týdně, intenzita 50-85 % maxi-
mální spotřeby kyslíku. Cvičení by mělo trvat minimálně 15 minut, lepší je
30-60 minut. Ve vyšším věku není cílem dosahovat maximální výkony, ale
udržet přiměřenou dobrou celkovou tělesnou zdatnost a výkonnost.

Ke všem sdělením proběhla bohatá diskuse a podle vyjádření účastníků
byl seminář velice zdařilý.

Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc. 
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DRUHÉ MÍSTO PLZEŇSKÉ STUDENTKY
MUC. VERONIKY VARNEROVÉ V PRIX DE MEDICINE

Dne 4. 9. 2008 proběhlo v Modré posluchárně Karolína předávání Cen
za Lékařství, Farmacii a Chemii nejlepším studentům, kteří, cituji předseda-
jícího prorektora UK prof. RNDr. Jana Bednáře, CSc., „prokázali schopnost
a vůli k aktivní vědecké práci“. Porotu tvořili atašé pro vědeckou činnost
Dr. Xaviere Moris, prof. Monique Capronová (Université de Lille) a po jed-
nom zástupci z každé české lékařské fakulty. Mezi oceněnými měla i naše
fakulta svého zástupce, studentku šestého ročníku všeobecného lékařství
Veroniku Varnerovou. Studentům předal čestná uznání prof. Jean Marie-
Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii.

Pořadí oceněných prací:
1. místo Marek Mráz (Masarykova univerzita Brno) 
2. místo Veronika Varnerová (Lékařská fakulta UK Plzeň)
3. místo Veronika Mikusová (Lékařská fakulta UK Hradec Králové). 
Osobně znám Veroniku již několik let. Sdílím s ní pracovnu a mohla jsem

ji zdáli pozorovat. Přesto je pro mě samotnou její úspěch pozoruhodný.
Veroniko, začíná nový akademický rok, vzpomínáš si ještě na své první

dojmy vysokoškolačky daleko od domova? 
Samozřejmě si na to vzpomínám a připadá mi to, jako bych do prvního

ročníku nastoupila nedávno! Byl to krůček do reálného života a tvrdého studia,
které mě fascinovalo. Na přednáškách anatomie s doc.Fialou se mi pootevřel
svět medicíny. Byla to výzva.

Vím, že první veliký úspěch jsi zaznamenala vítězstvím v soutěži SVOČ
před dvěma lety. Jak ses vlastně dostala k vědecké práci?

K vědecké práci s týmem doc. Matějoviče jsem se dostala š�astnou náhodou
ve třetím ročníku. V té době jsem již byla laborantkou na Ústavu anatomie
a měla jsem rozpracovánu studii arteria meningea media, se kterou se nám v r.
2006 podařilo prorazit konkurencí. Ale progrese teoretických oborů je již
značně limitována, proto jsem se od čtvrtého ročníku zaměřila spíše na klinický
výzkum doc.Matějoviče. Druhé místo v Prix de Medicine 2008 je jen jedním z pěti
umístění, kterých si cením. By� je nejprestižnější.

Jsi v šestém ročníku. Čeká Tě měsíční stáž ve Francii. Tušíš už, jakému
oboru by ses chtěla věnovat?

Určitě vím, kam mě srdce táhne, ale na nějaký ten ústupek z vysněného
ideálu budu muset být připravena. Jsem akční tvor, proto intenzivní medicína,
anesteziologie nebo resuscitace jsou pro mě obory volby.

Sama se raději dívám dopředu. Přesto, kdyby ses měla ohlédnout, je něco,
co bys dělala s odstupem času jinak? 

Určitě bych zásadní věci neměnila! Měla jsem totiž obrovské štěstí jak na ko-
legy z Ústavu anatomie LFP, tak na tým doc. Matějoviče z MJIP FN Lochotín.
Touto cestou bych jim ráda poděkovala.

K úspěchu srdečně gratuluji. A přeji další nejen v profesním životě. Díky
za rozhovor.

MUDr. Lada Eberlová

Ve dnech 2.-4. října 2008 se konaly v areálu zámku v Českém Krumlově
již tradiční, tentokrát XXV. konference České společnosti pro hypertenzi,
XVII. konference Pracovní skupiny preventivní kardiologie České kardio-
logické společnosti a XIII. konference Pracovní skupiny srdečního selhání
České kardiologické společnosti. 

Kongres slavnostně zahájili předseda České společnosti pro hypertenzi
prof. MUDr. J. Widimský jr., CSc., předsedkyně Pracovní skupiny pro
srdeční selhání ČKS prof. MUDr. L. Špinarová, PhD. FESC, předseda
Pracovní skupiny preventivní kardiologie ČKS doc. MUDr. O. Mayer jr.,
CSc., primář interního oddělení českokrumlovské nemocnice MUDr. J.
Florián, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro zdravotnictví a sociální
věci MUDr. V. Pavelka, starosta Českého Krumlova Ing. Luboš Jedlička
apředseda představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s. ing. Josef Kučera. 

Témata přednášená na kongresu byla tradičně spojena s léčbou arteriál-
ní hypertenze, s endokrinní hypertenzí – její diagnostikou a možnostmi
léčby, ale i s pokroky v experimentální hypertenzi. V sekci věnované velkým
tepnám přednesl prof. MUDr. J. Filipovský z 2. interní kliniky FN a LF v Plz-
ni sdělení „Aortální rigidita – nadešel čas pro její uplatnění v klinické praxi?“
a as. MUDr. J. Seidlerová z téhož pracoviště práci „Vlastnosti tepen v sou-
vislosti s genetickou variací podjednotek adducinu“, která vznikla ve
spolupráci s týmem univerzity v belgickém Leuvenu. Dále byly předneseny
recentní výsledky klinických studií. I v této sekci byli zastoupeni lékaři 2.
interní kliniky LF a FN, kdy prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. prezentoval
výsledky studie ACCORD a prof. MUDr. H. Rosolová, DrSc. výsledky studií

ADVANCE a VATD. Další sekce byly věnovány patofyziologii, etiologii
amožnostem diagnostiky a léčby srdečního selhání. V preventivně kardio-
logických sekcích z našich plzeňských zástupců vystoupil doc. O. Mayer jr.
s přednáškou „Význam a současné možnosti detekce subklinické atero-
sklerózy“ a prof. MUDr. H. Rosolová, DrSc. se sděleními „Kalciové skóre
jako marker subklinické aterosklerózy“ a „Antiagregační a antikoagulační
léčba v primární a sekundární prevenci CMP“.

Ve slavnostním bloku České společnosti pro hypertenzi přednesl předse-
da České společnosti pro hypertenzi prof. MUDr. J. Widimský jr., CSc.
slavnostní Brodovu přednášku „Léčba hypertenze založená na důkazech“.
Vítěznou prací v soutěži o ceny ČSH se stal výzkum doc. MUDr. T. Zelinky
z III. interní kliniky - kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF a VFN
Praha „Feochromocytom – nádor mnoha tváří“. 

V bloku zahraničních přednášejících vystoupili S. Oparil z USA se
sdělením „Estrogens and Womens´ Cardiovascular Health“, J. Brguljan ze
Slovinska s přednáškou „Angiotensin Receptor Blocade, Sufficient or
Maybe too much in Treatment of Hypertension“ a I. Riečanský ze
Slovenska se sdělením „Pacienti s hypertenziou a akútnym koronárnym
syndromom: rizikový profil, krg. obraz, revaskularizačná liečba“.

Paralelně probíhala i posterová a sesterská sekce.
Společenský program byl obohacen návštěvou místních historických

restaurací, koncertem skupiny Spirituál Kvintet a společenským večerem v
hotelu Růže. Kongres se velmi vydařil a těšíme se na další ročník.

MUDr. Barbora Petrlová, 2. interní klinika

XXV. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI,
XVII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS

A XIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS.
ČESKÝ KRUMLOV, 2. - 4. ŘÍJNA 2008.

MUC. Lenka Varnerová a Prof. Jean Marie-Lehn, nositel Nobelovy ceny za
chemii.
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Za předsednictví doc. MUDr. V. Fessla, CSc. a pozornosti auditoria
proběhl tradiční Večer Anesteziologicko-resuscitační kliniky. Přinášíme
stručné souhrny přednesených sdělení.  

Šestáková B., Žídková A., Kasal E., Chytra I.,Svoboda K.: Intenzivní
péče a co dál? 

Při intenzivní péči dochází u pacientů k distresu, který ovlivňuje kog-
nitivní a exekutivní funkce. Dominuje vysoká emocionalita a velmi
často dochází k posttraumatické stresové poruše. Pacienti nejsou schop-
ni své emocionální chování vůlí ovlivnit a odehrávají se psychoemoční
procesy v limbickém systému. Vzniká emoční pamě
 na boj o život.
Pacient k úzdravě potřebuje adekvátní psychosociální pomoc od všech
zdravotnických pracovníků a od rodinných příslušníků. Tato pomoc
velmi ochabuje při překladu na standardní oddělení a po propuštění do
domácího prostředí. Dochází k posttraumatickému vývoji osobnosti.
Provedli jsme dotazníkovou studii, ze které vyplynulo, že po odchodu z
intenzivní péče prožívají znovu pacienti strach o svůj život a zhoršuje se
následně i jejich zdravotní a psychický stav. Intenzivní péče je finančně
i profesně velmi nákladná a následná péče často znehodnotí toto úsilí.   

Kříž V., Havel P.: Vysokofrekvenční tryskový ventilátor TWINSTREAM
- první zkušenosti v anesteziologické praxi. Rakouská firma Carl Reiner
vyvinula nový vysokofrekvenční tryskový ventilátor TWINSTREAM,
který před několika měsíci představila v praktickém použití v rámci
plánovaného operačního programu ORL kliniky FN Plzeň. Jedná se o
přístroj, který kombinuje normofrekvenční a vysokofrekvenční ventilaci
a je využitelný u širokého spektra pacientů, a to jak v anestezii, tak
v resuscitační péči. V našich podmínkách by bylo přínosné především
jeho použití ve spojení s TIVA při endolaryngeálních mikrochirurgických

výkonech a při endoskopických operačních výkonech na tracheobron-
chiálním stromu. Zlepšuje operační podmínky, jeho obsluha je poměrně
snadná. Firma (ve shodě s našimi, dosud velmi malými zkušenostmi)
udává prakticky nulový výskyt komplikací.

Sviták R., Bosman R., Beneš J., Kasal E.: Extrémní hypoxická lakta-
témie u nemocných po náhlé zástavě krevního oběhu - prognóza, možnosti
a limity terapeutického řešení. Studie prokázala, že velikost poresusci-
tační hladiny laktátu je významným prognostickým faktorem u nemoc-
ných s tkáňovou hypoxií po náhlé zástavě krevního oběhu a zdůraznila
velký význam co nejagresivnější terapie oběhového selhání v návaznosti
na obnovení spontánní srdeční činnosti po resuscitaci.

Lejčko J., Machart S.: Radiofrekvenční intervence v léčbě chronické
bolesti.

Beneš J., Altmann P., Chytra I., Pradl R., Kasal E., Štěpán M., Sviták
R.: Perioperační hemodynamická optimalizace – otázky a odpovědi. Naše
práce se zabývá teorií hemodynamické optimalizace na podkladě pato-
fyziologických principů práce srdce a cirkulačního systému. Zaměřu-
jeme se dále na základní problematiku vlastního provádění optimaliza-
čních intervencí a jejich zasazení v časovém rámci perioperační péče.
V neposlední řadě prezentujeme výsledky naší grantové studie, v níž
jsme jednak porovnávali schopnost některých neinvazivních monitorů
hemodynamiky správně zhodnotit fluid responsi u pacientů a dále před-
kládáme výsledky vlastního optimalizačního peroperačního protokolu
postaveného na variaci tepového objemu u ventilovaných pacientů
získaného pomocí analýzy tepové křivky (přístroj Vigileo/FloTrac).  

Prim. MUDr. Karel Svoboda

VEČER ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ KLINIKY 17. 9. 2008  

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER KLINIKY TRN 24. 9. 2008
Dne 24. 9. 2008 proběhl slavnostní Večer kliniky TRN v rámci Spolku

lékařů v Plzni. Pracovní schůze a následný společenský program, které
proběhly v Parkhotelu Plzeň, byly věnovány 40. výročí založení kliniky
TRN v Plzni a životnímu jubileu paní prim. MUDr. Jany Vyskočilové,
zástupkyně přednosty této kliniky. 

Úvodní přednášky slavnostního večera byly věnovány problematice
spánkové medicíny a byly předneseny členy výboru České společnosti
pro výzkum spánku a spánkovou medicínu.

Prof. MUDr. K. Šonka z Prahy ve své přednášce popsal historii výzkumu
spánku ve světě a v Čechách, dále nastínil perspektivy tohoto mladého oboru. 

V další přednášce MUDr. M. Moráň z Brna seznámil posluchače
s možnostmi ventilační léčby poruch dýchání ve spánku od historie do
současnosti, včetně nejnovějších přístrojů umožňujících léčbu Cheyne-
Stokesova dýchání.

Následovala filozoficky pojatá přednáška doc. MUDr. P. Smolíka
z Hradce Králové o snech, historii jejich bádání a jejich úloze v lidském
životě.

Poslední řečník MUDr. P. Dohnal z Českých Budějovic se zamýšlel
nad kvalitou spánku u generace nad 50 let.

Další částí programu byla cca 20 minutová multimediální prezentace
historie oboru TRN a jubilující kliniky, kterou připravili lékaři kliniky
pod vedením prof. MUDr. M. Peška a ve spolupráci s ing. J. Brůhou.

Ve třetí části večera zazněly práce autorů z kliniky.
Prof. MUDr. M. Pešek, MUDr. M. Minárik a MUDr. L. Benešová

referovali o výsledcích genetických vyšetření v plicní onkologii. Vyšetřili
360 nemocných, kteří byli léčeni biologicky cílenou léčbou pro
nemalobuněčný karcinom plic. Dokládají, že různé formy mutace genů
pro receptor epidermálního růstového faktoru jsou prediktivním fak-
torem účinnosti biologicky cílené léčby (inhibitory tyrozinkinázy gefi-
tinibem a erlotinibem), zatímco mutace genu k-ras neznamenají vyluču-
jící faktor pro tuto terapii. Sdělení uvádí část výsledků grantového úkolu
jako IGA Č. NR 9087-3/2006. 

MUDr. D. Havel referoval o neinvazivní ventilační podpoře (NIV) jako
léčebné modalitě umožňující u určitého spektra pacientů (zejména
nemocných s exacerbací CHOPN, kardiogenním plicním edémem a dal-
šími diagnózami) dosažení cílů umělé plicní ventilace (zabránění rozvoje
tkáňové hypoxémie, korekce respirační acidózy) při redukci rizik, spo-
jených s intubací a mechanickou ventilací. 

Na JIP TRN kliniky FN Plzeň bylo v letech 2004-2007 léčeno pomocí
NIV 182 nemocných – nejčastěji (63 %) s diagnózou CHOPN v exacer-
baci, dále s komunitními pneumoniemi (29 %), levostrannou či obou-
strannou kardiální dekompenzací (22 %), spánkovou apnoí (19 %).
Často se jednalo o kombinaci těchto diagnóz, řada nemocných byla
v terminálním stadiu plicního onemocnění (např. v letech 2005 až 2007
bylo 34 nemocných při přijetí již v režimu DDOT). 

58 % z celkového počtu nemocných bylo úspěšně zaléčeno (45 % di-
mitováno do ambulantní péče, 13 % následně přeloženo do jiného
zdravotnického zařízení), u 42 % nemocných NIV selhala (u 22 % pa-
cientů nebyla dále eskalována léčba, 20 % nemocných bylo intubováno,
z tohoto počtu 7 % úspěšně zaléčeno a dimitováno do ambulantní péče). 

V přednášce uvedená kazuistická sdělení potvrzovala fakt, že nein-
vazivní ventilaci lze za určitých podmínek úspěšně využít v léčbě hypo-
xemického i hyperkapnického respiračního selhání.

MUDr. R. Bittenglová referovala o zkušenostech s léčbou více než 400
nemocných s postižením plicního intersticia. Léčebné postupy vycházejí
z výsledků histologických vyšetření plicní tkáně, v poslední době však
především z výsledků výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací schop-
ností a z analýzy buněk získaných bronchoalveolární laváží. Autorka
uvedla přehled léčebných postupů, zkušenosti s indikací nemocných
k transplantacím plic a v neposlední řadě i zkušenosti z péče o dospělé
pacienty s cystickou fibrózou, o které v rámci akutní i lůžkové části
kliniky léta pečuje.

Intersticiální plicní procesy jsou nedílnou součástí péče o pneumo-
logické pacienty. Řadíme sem více než 160 nozologických jednotek.
Hlavní podíl práce ambulance IPP (intersticiální plicní procesy) tvoří
pacienti s idiopatickou plicní fibrózou, sarkoidózou a cystickou fibró-
zou. Zlatým standardem vyšetřovacího programu u všech zmíněných
diagnóz je CT+HRCT hrudníku, bronchoskopie s bronchoalveolární la-
váží, event. plicní biopsie, u cystické fibrózy je rozhodující stanovení pří-
tomnosti genových mutací a zvýšená hladina chloridových iontů v potu.
Základem léčby je podávání systémových kortikosteroidů často v kom-
binaci s imunosupresivy, u CF pak zaměřená na snižování viskozity
hlenu a trvalou sanaci chronické infekce, opakované antibiotické kúry.
Léčba těchto onemocnění je značně svízelná, často bývá úspěchem i sta-
bilizace choroby. Při vyčerpání možností léčby indikujeme pacienty
k plicní transplantaci. Od r. 1997 bylo z naší kliniky transplantováno 12
pacientů, v současné době jich žije 6.

MUDr. F. Brůha a spol. uvedl v přehledu vývoj intervenční bron-
choskopie na klinice TRN v Plzni. Popisuje první zkušenosti s elektro-
kauterem v 80. letech, vývoj kryoterapie a posléze i laserové koagulace
a laserových resekcí u nádorů velkých dýchacích cest. Autor zmínil i zku-
šenosti s laserovou intersticiální hypertermií, brachyradioterapií, a s růz-
nými kombinacemi výše uvedených metod v této převážně paliativní
terapii nádorů průdušnice a průdušek.

As. MUDr. V. Meissner ve své prezentaci VRI – Vibration Registration
Imaging popsal stručně vývoj auskultačních metod při vyšetřování dý-
chacích fenomenů. Nová metoda zobrazení funkční dynamiky plic může
být charakterizována jako poslech pohledem. Autor popisuje vlastnosti
systému vyvinutého společností Deep Breese v Izraeli a způsob vy-
šetření. Soustava mikrofonů registruje dýchací fenomeny v průběhu
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dechového cyklu z dorzální části hrudníku, integruje tyto informace do
grafického záznamu a umožňuje vyhodnotit dynamiku dechového cyklu
v jednotlivých plicních polích. Autor popisuje základní typy nálezů
u jednotlivých plicních onemocněních. Zařízení je testováno na plzeň-
ském pracovišti jako na prvním z pneumologických pracoviš
 ve Střední
Evropě.

MUDr. V. Dubová ve svém sdělení Nová problematika ve ftizeologii
seznámila posluchače s výsledky využívání testu Quantiferonu Gold
a tuberkulinového testu v diagnostice latentní tuberkulózy u 163 ne-
mocných, u kterých byla pro různá systémová onemocnění pojiva
indikována biologická léčba antiTNF preparáty. Je známo, že tato léčba

může vést k aktivaci latentní tuberkulózy s následným těžkým
průběhem. U bezmála 12 % nemocných uvedeného souboru byla na
základě vyšetření stanovených doporučením společnosti před léčbou
biologickou indikována nejprve terapie antituberkulotiky.

MUDr. M. Honnerová (Centrum pro dýchání a spánek při TRN klini-
ce FN Plzeň) referovala o 14 letech spánkové medicíny v Plzni.
Spánková laboratoř v Plzni byla založena koncem roku 1994. Od té
doby v ní bylo vyšetřeno více než 3 tisíce pacientů. V dubnu 2008 jsme
získali akreditaci ČSVSSM.

Prof. MUDr. M. Pešek, CSc., přednosta TRN kl. FN Plzeň.

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER DĚTSKÉ KLINIKY 1. 10. 2008

K ŽIVOTNÍMU JUBILEU PANÍ DOCENTKY 
MUDr. HELENY ZAVÁZALOVÉ, CSc. 

Večer Spolku lékařů ČLS JEP v Plzni byl dne 1. října 2008 se v Šafrán-
kově pavilonu věnován dětské klinice LF a FN v Plzni. V odborném pro-
gramu a za předsednictví pana doc. MUDr. Václava Fessla, CSc. zazněla
celkem čtyři odborná sdělení, která připravily týmy lékařů dětské kliniky.
Vprvé přednášce paní MUDr. Renata Pomahačová posluchače seznámila
skasuistikou „Autoimunitní polyglandulární syndrom typu 2“ u pacienta dět-
ského věku. Na případu vhodnou formou demonstrovala kombinaci něko-
lika endokrinopatií na společném autoimunitním základě u jednoho pacienta
a podrobně referovala poslední medicínské poznatky o autoimunitní
etiopatogeneze polyglandulárního syndromu. Pan MUDr. Michal Huml na
čtyřech kasuistikách kojenců s rozvojem syndromu nízkého srdečního výde-
je demonstroval diagnostické záludnosti a specifickou hemodynamiku
koarktace aorty ve sdělení „Problematika koarktace aortálního oblouku

v novorozeneckém a kojeneckém věku“ a upozornil na nutnost časné diag-
nózy této vrozené vady. V přednášce „Hyperosmolární syndrom - diagnos-
tická a terapeutická úskalí“ pan MUDr. Tomáš Votava uvedl kasuistiku
velmi vzácného onemocnění, podrobně rozebral poslední medicínské
poznání o etiopatogenezi a možnostech léčby. Pan MUDr. Jiří Fremuth
referoval kasuistiku 13letého chlapce s nezvyklou komplikací virové infekce
pod názvem „ Syndrom nepřiměřené sekrece ADH“. Kasuistika byla velmi
kvalitně dokumentována klinickými a laboratorními nálezy pacienta a gra-
fickými vyšetřeními s nálezem reverzibilního krvácení CNS v oblasti
hypofýzy.

Každá z přednášek vyvolala živou diskuzi z pléna a přispěla k rozšíření
odborných poznatků posluchačů večera.

Doc. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D.

Docentka Zavázalová pracuje na
Ústavu sociálního lékařství Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Plzni již od
promoce. Od počátku se projevily její
pedagogické a vědecké schopnosti, snaha
celoživotně se vzdělávat a být v kontaktu
s praxí a veřejností. Tématem její kan-
didátské práce byla incidence invalidity
a její příčiny u pracovníků Škodových zá-
vodů. Pak se začala intenzivně zajímat
ozdravotně sociální problematiku osob
vyššího věku. V gerontologických výzku-
mech ústav pod jejím vedením stále
pokračuje. Data z Ústavu sociálního
lékařství jsou uznávána odborníky v obo-
rech gerontologie a geriatrie jako jedi-

nečná v republice a jsou na konferencích často citována. Informují o životě
osob vyššího věku a jejich problémech a jsou využívána pro praxi
a zabezpečení péče o seniory. 

V roce 1988 byla jmenována docentkou. Snažila se stále udržovat kontakt
s praktickou medicínou. Složila specializační zkoušku z interny a také ze
všeobecného lékařství. 

Starší pracovníci si jistě vzpomenou na dobu, kdy byla závodní lékařkou
pracovníků Lékařské fakulty. Byla empatická, ochotná naslouchat pro-
blémům pacientů, studentů i spolupracovníků. Pracovala také jako posud-
ková lékařka a v komisi, která řešila etické problémy ve zdravotnictví.
Všechny tyto pracovní aktivity rozvíjely její schopnosti pedagogické, vědec-
ké a zasloužila se o prestiž ústavu v rámci oboru sociální lékařství a veřejné
zdravotnictví v republice i v zahraničí. 

Od roku 1990 je vedoucí Ústavu sociálního lékařství. Díky celoživotnímu
vzdělávání umí hodnotit zdraví a nemoc z celostního pohledu zkušeného
lékaře a s ohledem na sociální podmínky. Celostnímu pohled na nemoc-
ného člověka učí také studenty. Snaží se stále o propojení činností ústavu
smedicínskou a sociální praxí a životem v regionu. Zasloužila se o rozvoj
spolupráce se zařízeními a institucemi ze zdravotnictví i v sociální péči. 

Docentka Zavázalová je dobrý organizátor, spravedlivý vedoucí a vy-
sloveně týmový pracovník. Ráda předává zkušenosti a znalosti studentům
ikolegům. Je otevřená diskusi v kolektivu a vítá nové názory a postupy. 

Díky dlouhému období, kdy pracovala ve funkci proděkanky pro výuku
LF si ještě více osvojila práci se studenty i mimo výuku sociálního lékařství.
Studenti k ní měli a stále mají velkou důvěru. Často ji žádají o radu
vobtížných osobních, studijních i jiných tíživých životních situacích. V roce

1993 bylo z její iniciativy založeno Středisko služeb pro studenty, kde
mohou studenti získat informace a pomoc. Byla členkou vědecké rady
fakulty. Do roku 2007 pracovala dlouhodobě jako aktivní členka Aka-
demického senátu naší fakulty. 

Docentka Zavázalová je celostátně uznávanou a respektovanou odbornicí
v gerontologii a také v sociálním lékařství. Pracuje v redakčních radách
odborných časopisů a komisích. Je členkou vědecké rady Jihočeské uni-
verzity, členkou výborů odborných společností. 

Ústav má jako jeden z mála v republice akreditaci doktorandského stu-
dia v našem oboru, což je hlavně její zásluha. Vychovala devět doktorandů,
většinou orientovaných tématem doktorandské práce na péči o osoby
vyššího věku. Je zakládající členkou občanského sdružení Soužití 2000,
jehož cílem je pomáhat zlepšit kvalitu života osob vyššího věku v domácím
prostředí a v instituci v městě Plzni .

Docentka Zavázalová vede Univerzitu 3.věku, kterou navštěvuje více než
120 seniorů. Založila pro absolventy Akademii 3. věku a Klub aktivního stáří
na LF v Plzni. Každoročně publikuje v odborném tisku, je hlavním iniciá-
torem a autorem skript a učebních textů pro studenty z oboru. Byla
řešitelkou mnoha grantů, které pomohly zejména k inovaci výuky, zlepšení
vybavení pracoviště, rozvoji a podpoře U3V a poradenství. Pod jejím ve-
dením pracovali studenti v rámci studentské vědecké činnosti, pomáhají
v rámci pečovatelské služby starým lidem v domácnosti jako dobrovolníci. 

Také tradiční Plzeňské postgraduální dny ČS JEP jsou pořádány pod
záštitou ústavu za organizačního vedení a zabezpečení docentkou
Zavázalovou. 

Většina pracovníků fakulty paní docentku zná a váží si její přímosti,
upřímnosti a přátelského chování. Nezkazí žádnou legraci, umí naslouchat
a má snahu chápat problémy druhých a pomoci jim je řešit. Za 40 let její
pedagogické činnosti pomohla mnoha studentům projít úskalími studia a
zdárně vyřešit problémy osobní a studijní. Věříme, že mnoho z nich rádo
vzpomíná na studentské časy strávené na fakultě i v Šafránkově pavilonu na
koleji. Často už čekali na chodbě nebo na schodech, až přijde do práce
apomůže, poradí se studijními nebo osobními problémy nebo i utěší po
neúspěchu u zkoušky.

My její spolupracovníci si velmi vážíme klidné a přátelské atmosféry na
našem pracovišti, kterou umí vytvořit. Víme, že je ochotna předávat infor-
mace a nevystupuje z pozice nekompromisního šéfa, ale snaží se o nastolení
důvěry, týmové práce a spolupráce ve věcech studijních i vědecko-výzkum-
ných. Je nám příkladem v zapojení do práce na fakultě i mimo ni, ale
i vosobním životě. 

Přejeme jí mnoho dalších let ve zdraví a pohodě.  
Spolupracovníci z Ústavu sociálního lékařství.
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PADESÁTINY As. MUDr. VENDULKY MACHARTOVÉ, Ph.D.

5. října 2008 oslavila těžko
uvěřitelné 50. narozeniny
přednostka Kliniky pracov-
ního lékařství LF UK a FN
v Plzni as. MUDr. Vendulka
Machartová. Narodila se v Plz-
ni. Jako zkušená cestovatelka
se projevila již v raném dět-
ství, kdy vycestovala v r. 1964
s rodiči do Etiopie, kde pra-
coval otec jako lékař. Po-
bývala zde do r. 1967. Důvod
k mírné závisti snižuje před-
stava, že první tři roky školy ji
učila vlastní maminka (učitel-
ka). Ta leckdy používala
kdceři nestandardních přístu-
pů, které jsou ve školách již roky zakázány. Základ pro další studium byl
ale zřejmě položen důkladně.

Proto v r. 1977 úspěšně odmaturovala na Gymnáziu Julia Fučíka v Plz-
ni (nyní Mikulášské náměstí) a zahájila studium na plzeňské Lékařské
fakultě Univerzity Karlovy. Promovala v r.1984 a po krátké mateřské do-
volené nastoupila 1. 10. 1985 na Kliniku pracovního lékařství, které zůsta-
la věrná až dodnes. Začínala jako sekundární lékařka. V r. 1990 složila po
předepsaných odborných stážích úspěšně atestaci z vnitřního lékařství I.
stupně a v r. 1997 specializační atestaci z oboru hygiena práce a nemoci
z povolání. V r. 2005 obhájila disertační práci a získala titul Ph.D. V letech
1990 - 93 pracovala jako lékařka na lůžkové části Kliniky pracovního
lékařství a v Ordinaci pro pracující v zahraničí, v letech 1993 - 2002 na
lůžkové části kliniky, která byla v této době spojena s Oddělením dlou-
hodobě nemocných FN. Od r. 1997 pracovala na částečný úvazek jako
odborná asistentka kliniky a od r. 1998 jako školitelka studentů v rámci
SVOČ. Od 1. 11. 2002 zastává funkci přednosty Kliniky pracovního lékařství.

V popředí jejího profesního zájmu jsou nemoci z povolání u zdravot-

níků a nemoci způsobené chemickými látkami - zvláštní láskyplný vztah
si na rozdíl od běžné populace vytvořila zejména k olovu, o jehož vlast-
nostech a účincích dokáže hovořit plynně i při vytržení z hlubokého
spánku. Je proto spoluautorkou knihy Pracovní lékařství, kde z 55
položek onemocnění z chemických látek jich sama zpracovala 49.
Přednesla celkem 112 odborných sdělení na kongresech a publikovala 34
prací v odborném tisku. Je členkou Společnosti pracovního lékařství ČLS
JEP a členkou výboru Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP, kde ji její
smysl pro systematičnost a preciznost předurčil pro funkci jednatele a
zapisovatele. Je členkou Subkomise pro zdravotnické prostředky ČLS JEP
a uznávanou soudní znalkyní v oboru zdravotnictví, podobor pracovní
úrazy a nemoci z povolání.

Tato subtilní leč energická lékařka kromě svého povolání zvládá bez
problémů i svoji rodinu s manželem lékařem a dvěmi dětmi. Před
nedávnem se jednou z dalších milovaných bytostí stal nalezený kocourek,
který si postupně podmanil a poté nenápadně ovládl všechny její členy.
Naše paní přednostka má veliký smysl pro rodinné vztahy, o všechny včet-
ně rodičů se neúnavně a obětavě stará. Chvíle volna a pohody tráví
v rekonstruované chaloupce na Číhané nedaleko Plzně, kde již vyhrála
rodinnou soutěž o nejzdatnějšího sekáče trávníku. Také všechny kočičky
v okolí již pochopily, kde pokaždé najdou něco dobrého k snědku. Je
skvělá kuchařka s dobrými nápady, kterými se často necháme inspirovat.
Také mezi našimi ženskými mozky na klinice vyniká schopností skvělého
technického uvažování, takže k práci přednostky dost často řeší problémy
s těmi zvláštními svéhlavými bytostmi zvanými počítače. Jako jedna
z nemnohých žen je při řízení automobilu paní ona a nikoliv auto.

Chvil volna jí proto příliš nezbývá, takže posezení s dobrou knihou si
dokáže skvěle vychutnat. Zážitek z cesty v dětství také zřejmě podpořil její
touhu cestovat a poznávat nové kraje, bohužel nyní také jen v mezích
časových možností.

Hodně zdraví, úspěchů, pohody v dalších letech v rodinném i pracov-
ním životě přejí jubilantce spolupracovníci.

Za Kliniku pracovního lékařství
prim. MUDr. Hana Bejčková, zást. přednosty KPL

ŽIVOTNÍ JUBILEUM prim. MUDr. JANY VYSKOČILOVÉ

Absolvovala LF UK
vPlzni a promovala na
Karlově univerzitě 5. 7.
1983. V letech 1983 - 1989
pracovala jako sekundár-
ní lékařka na interním
oddělení Městské nemoc-
nice v Plzni, od roku 1989
pracuje nepřetržitě na
Klinice nemocí plicních
a tuberkulózy vPlzni, od
1. 8. 1997 jako primářka
a zástupkyně přednosty.
Složila atestace z vnitř-
ního lékařství a v oboru
tuberkulóza a respirační
nemoci. Vyučuje na Lé-
kařské fakultě UK v Plzni
jako odborná asistentka
pregraduální pneumolo-
gickou problematiku a vo-
litelný předmět Diagno-
stika a léčba poruch
spánku a poruch dýchá-

ní ve spánku. MUDr. Vyskočilová je akreditovaným somnologem a lektorkou
kurzu společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Je členkou
řady odborných společností - ČPFS, od letošního roku její čestnou členkou,
členkou ERS (Evropské respirační společnosti), ESRS (Evropské spánkové
společnosti) a členkou DGSM (Německé společnosti pro spánkovou
medicínu). Je zakládající členkou České společnosti pro výzkum spánku
aspánkovou medicínu, od roku 2001 je místopředsedkyní této společnosti.
Dlouhodobě se věnovala i problematice intenzivní péče v pneumologii
i problematice dlouhodobé domácí oxygenoterapie - je předsedkyní sekce
pro tuto problematiku. Dále se věnuje problematice tuberkulózy a je členkou
sekce proti tuberkulóze při ČPFS ČLS J. E. Purkyně. 

O intenzitě jejího nasazení svědčí mimo jiné i skutečnost, že v oblasti
problematiky poruch dýchání ve spánku je dle sdělení prof. Šonky jedenác-
tou nejcitovanější autorkou na mezinárodním fóru!

MUDr. Vyskočilová je spoluautorkou publikace Apnoe a další poruchy
dýchání ve spánku (Grada, 2004) a dále spoluautorkou kapitol řady učeb-
ních textů, řady původních vědeckých prací a také četných přednášek (40)
a abstraktů vědeckých schůzí a konferencí.

Pod jejím vedením se od roku 1994 postupně vyvíjí laboratoř pro výzkum
poruch dýchání ve spánku, která se v poslední době, také díky systematické
spolupráci s odborníky ORL a internisty stala součástí Centra pro spán-
kovou medicínu v Plzni. 

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., přednosta Kliniky TRN FN Plzeň

Na snímku zleva: MUDr. David Havel, prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.,
MUDr. Jana Vyskočilová, MUDr. Stanislav Kos, CSc., 

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.



O Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii se v letošním roce podělili
tři výzkumníci. Všichni se podíleli na objasnění původců dvou chorob,
majících pro nakaženou osobu smrtelné následky. Jedná se o papilo-
mavirus, způsobující rakovinu děložního čípku a virus způsobující AIDS.

Polovinu Nobelovy ceny obdržel německý virolog Harald zur Hausen.
Ačkoliv již od 60. let se považovalo za prokázané, že rakovina děložního
čípku je infekčního původu, mělo se za to, že onemocnění má na svě-
domí virus ze skupiny herpes. Rakovina děložního čípku je druhým
nejčastějším nádorovým onemocněním žen, každý rok jich na toto
onemocnění umírá čtvrt milionu. V r. 1976 zveřejnil zur Hausen svoji
hypotézu, že původcem onemocnění je papilomavirus, který se mu v r.
1983 podařilo z tkáně děložního čípku, napadené rakovinou, izolovat.
Virus dostal označení HPV16 (Human Papilloma Virus 16), o rok
později byl izolován typ HPV18. Dnes ze stovky různých typů lidských
papilomavirů může okolo čtyřiceti vyvolat infekci pohlavních orgánů,
nejen děložního čípku, ale také penisu nebo pochvy. Ústup infekce sou-
visí se stavem imunitního systému. Přítomnost protilátek může infekci
zabránit. Snaha o přípravu vakcín byla před dvěma léty korunována
úspěchem. Má téměř stoprocentní účinnost proti oběma výše jmeno-
vaným nejnebezpečnějším typům papilomavirů - HPV 16 a HPV18. 

Harald zur Hausen se narodil
11. 3. 1936. Vystudoval medicínu
na univerzitě v Düsseldorfu a dlou-
há léta pracoval ve virologickém
ústavu univerzity ve Würzburgu.
V r. 1972 byl jmenován profe-
sorem virologie na univerzitě
v Erlangenu. V letech 1983 až 2003
byl vědeckým ředitelem Výzkum-
ného centra pro výzkum rakoviny
v Heidelbergu. 

Virus způsobující AIDS bývá
v současnosti označován jako
„největší zabiják“. Na AIDS již ve
světě zemřelo 25 milionů lidí,
dalších 33 milionů je nakaženo
virem HIV. Snahy lékařů odhalit
příčinu tehdy neznámé choroby
začaly v r. 1981. Koncem téhož
roku bylo v USA identifikováno již
200 případů a choroba získala svůj
dnešní název - syndrom získaného selhání imunity. 

V r. 1982 požádal klinik Willy Rozenbaum z Hopital Bichat v Paříži
Luca Montagniera o spolupráci na průkazu možného původce tohoto
nového syndromu. Rozenbaum již tehdy spekuloval o retrovirech jako
původci infekce. O rok později skupina lékařů vedených Montagnierem
(z pařížského Pasteurova ústavu dále F. Barré-Sinoussi, W. Rozenbaum,
J.-C. Chermann a další) narazila ve vzorcích tkáně ze zduřených mízních
uzlin pacientů v počátečních stádiích AIDS na aktivitu virového enzy-
mu, který napovídal na přítomnost retroviru. Jednalo se skutečně
o kauzální virus, byl nazván „Lymphadenopathy-Associated Virus“ (LAV). 

Vzorek viru poslali do americké laboratoře Roberta Galla v Ná-
rodním ústavu zdraví ve Washingtonu. Tam se Gallovu kolegovi
Mikuláši Popovičovi podařilo virus namnožit. Označili jen jako Human
T-Lymphotropic Virus Type III (HTLV-III). Oba týmy poté téměř ve stej-
nou dobu oznámily objev viru a podaly patent na krevní testy, které

umožňovaly přítomnost viru v krvi odhalit. Další výzkum vedl k poznání
mechanismů virové nákazy a reakce imunitního systému. Dnes jsou tak
již k dispozici preparáty, které významně prodlužují a zkvalitňují život
nemocného. Léky jsou však velmi drahé a ne každému nemocnému,
zejména v rozvojových zemích, dostupné. Řešením by bylo očkování, na
vakcínu proti AIDS se však ještě stále čeká. Problémem je obrovská
různorodost a proměnlivost viru a neuvěřitelná schopnost měnit svůj
povrchový pláš
. 

O prvenství v objevu vedla poté dlouhá léta francouzská a americká
strana spory, než v r. 1986 došlo mezi oběma stranami k dohodě nazý-
vat dále kauzální virus onemocnění AIDS „Human Immunodeficiency
Virus“ (HIV). Jestliže Nobelovu cenu za rok 2008 obdržel Luc Mon-
tagnier, znamená to, že prvenství základního významu udělal jako první
jeho vědecký tým. 

Francoise Barré-Sinoussi se od sedmdesátých let, kdy začala pracovat
v Pasteurově ústavu v Paříži, věnovala problematice retrovirů. Její
znalosti ji vedly v r. 1983 k objevu viru AIDS. Jako urgentní se objevila
potřeba diagnostických testů. Barré-Sinoussi publikovala přes 200
vědeckých sdělení, vystoupila na 250 vědeckých konferencích a
vychovala mnoho mladých výzkumníků. Aktivně přispěla k založení
Národní agentury pro výzkum AIDS ve Francii. Řadu let je konzultant-
kou Světové zdravotnické organizace WHO. 

Je též velmi aktivní ve spolupráci s rozvojovými zeměmi, trvale pracu-
je na vypracování vzájemné provázaností mezi základním výzkumem
a klinickým výzkumem. Cílem je dosáhnout zlepšení v oblastech pre-
vence, klinické péče a léčby nemocných. 

Luc Montagnier se narodil 18. 8.
1932 v Chabris ve Francii. Je spo-
luzakladatelem Světového fondu
výzkumu a prevence AIDS a spo-
luřídí Program mezinárodní virové
spolupráce. Obdržel již více než
dvacet vysokých vyznamenání, mj.
Rytíře čestné legie, vyznamenání
Lasker (1986), Mezinárodní cenu
Fondu Krále Faisala (1993) a další. 

Francoise Barré-Sinoussi se naro-
dila 30. 7. 1947 v Paříži. Je ředitelkou
Unité de Régulation des Infections
Rétrovirales v Pasteurově ústavu
v Paříži. 

Objevitelé viru HIV se podělili
o polovinu Nobelovy ceny. Ta se
v lékařství uděluje od r. 1901. Její
nositelé získají deset miliónů švédských
korun, pokud jich je vyhlášeno více,
o hmotnou cenu se podělí. Laureáti ji
převezmou 10. prosince při slavnost-
ním ceremoniálu, konaného na
památku zakladatele ceny Alfreda
Nobela.                                          (jn)

UPOZORNĚNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY FACULTAS NOSTRA 
- PODRUHÉ A NAPOSLED!! FACULTAS NOSTRA NA INTERNETU

Pro čtenáře a příznivce našeho periodika máme velmi vítanou novinku.
Zpravodaj Lékařské fakulty UK v Plzni Facultas nostra je od 14. července
letošního roku uveřejněn na internetových stránkách naší Lékařské fakul-
ty. Najdete ho na adrese: http://www.lfp.cuni.cz/facultas-nostra.aspx.

V současnosti je zveřejněn celý dosavadní ročník 2008 a čísla 59 - 62 z
roku 2007. Jednotlivá čísla si můžete stáhnout ve formátu PDF, na jehož

zobrazení potřebujete mít ve svém počítači nainstalovaný program Adobe
Reader, který je volně ke stažení na adrese: http://www.adobe.com/prod-
ucts/acrobat/readstep2_allversions.html.

Poděkovaní za spolupráci při tvorbě internetových stránek Facultas
nostra patří i paní Haně Navrátilové z tiskárny d-PRESS, kde je časopis
tisknut. Petr Leba

NOBELOVY CENY ZA MEDICÍNU A FYZIOLOGII 2008

Harald zur Hausen

Luc Montagnier

Francoise Barré-Sinoussi
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Protože to byla moje první stáž, bála jsem se jet někam daleko.Také
jsem chtěla jet někam kde je teplo. Ze zemí co jsem měla na výběr se mi
Chorvatsko zdálo jako nejlepší volba.

Napsala jsem do výběru měst Split na první místo a to vyšlo.
Do Splitu jsem letěla letadlem.Věděla jsem asi tři měsíce předem do

jakého místa mě zařadili a v tu dobu byli letenky jen o málo dražší než
cesta autobusem. 

Před odjezdem jsem dostala e-mail od mé kontaktní osoby.To mě
ujistilo, že vše bude probíhat v pořádku. Ale trochu jsem se spletla.
Napsala jsem studentovi, co se o mě měl starat ještě jeden e-mail s přes-
ným časem, kdy přiletím. On jen odepsal, že si na letišti musím vzít auto-
bus a přijet do Splitu. Letiště je totiž asi 30 km od města. Na otázky jaký
autobus a kde přesně mě vyzvedne už neodpověděl.Tak jsem mu ale-
spoň poslala ještě e-mail s mým telefonem a doufala, že se někde
najdeme. Autobus jsem našla v pohodě, z letiště jezdí přímý spoj od
Chorvatských aerolinií přímo do centra Splitu. Tam na mě nikdo
nečekal. Ani mě to moc nepřekvapilo.Měla jsem adresu koleje, kde jsem
měla bydlet, tak jsem si asi po hodině čekání vzala taxi. Na recepci kole-
je byla mladá slečna, která věděla o organizaci CroMSIC (Chorvatská
větev IFMSA – Croatian Medical Student´s International Comitee) .
Zavedla mě do mého pokoje, kde už byli obě spolubydlící. Celkem nás
bylo asi 15 studentů.

Koleje vypadají asi stejně jako v České republice, možná trochu horší.
Žádný velký luxus, ale stěžovat si nemohu. V pokoji jsme byli tři, sprchy
byly na chodbě společné. S kuchyní to bylo horší. Malinká lednice
a sporák se dvěma hořáky pro celé patro.Takže kupovat si něco do záso-
by, nebo vychladit si pití nešlo.Ale co bylo báječné – kolej byla asi 2
minuty od moře.Teda to bylo jen na vybetonovanou „pláž“ které jsme
přezdívali bazén, to bylo trefné. Ale když jsem šla o trochu dál, tak jsem
došla na pěší zónu podél moře.Tam se kdekoliv dalo zůstat a koupat se.
Pláže byly většinou kamenné. Teploty celý měsíc byly vysoké, proto
bydlet u moře bylo fajn.Večer na promenádu vyběhl snad celý Split.
Doma také chodím běhat ráda, ale tam to bylo jiné. Běhali tam snad
úplně všichni.Klidně se tam s vámi někdo dal do řeči a hned to rychle-
ji utíkalo. Z promenády se lesem dalo vyběhnout na kopec Marjan,
z kterého byl nádherný výhled na celé okolí.

V nemocnici jsem byla na Interním oddělení–gastroenterologie. Sice
jsem původně chtěla na chirurgii, ale nakonec jsem byla docela ráda,
protože jsem akorát dokončila 3. ročník a z klinických předmětů jsme
zatím měli jen tu internu.Tak jsem už alespoň něco málo znala a uměla.

Primář mě přivítal moc mile.Na starost mě ale měla jedna místní stu-
dentka, která akorát dokončovala poslední ročník. V tom jsem měla
výhodu, protože na mě měla čas, vše mi ukázala a vysvětlila. Práce
spočívala většinou v tom, že ona odebrala anamnézu a já jsem udělala
fyzikální vyšetření. Po té jsme spolu vše probraly, popř. jsme se šly podí-
vat na nějaký zajímavý případ či vyšetření. Moc práce jsem tedy neměla.

Chodila jsem tam každý všední den od osmi do dvanácti hodin. Ale
mohla jsem přijít v podstatě kdy jsem chtěla, nikdo mi docházku nehlí-
dal. 

Někteří stážisté si ale docela stěžovali, protože o nich doktoři ani
nevěděli a nikdo si jich nevšímal.Takže pak už do nemocnice ani
nechodili, protože tam stejně nedostali nic na práci. Jiní si zase své tuto-
ry nemohli vynachválit. Záleželo na oddělení.

Nemocnice nevypadala z venku moc pěkně, ostatně jako většina
domů mimo historické centrum. Uvnitř to vypadalo asi jako u nás
v nějaké starší nemocnici. Je to bývalá vojenská nemocnice, ale prý se
bude opravovat. Co mě překvapilo, že si moc nepotrpěli na hygienu. Nás
už od prvního ročníku učí, jak si na všechno brát rukavice, pořád si mýt
ruce jak mýdlem, tak desinfekcí. Ale tam to nikdo moc nepřeháněl
a když jsem chtěla najít umyvadlo tak jsem musela na sesternu. Nebo na
ambulanci sestřička brala krev a rukavice si na to taky nevzala.

Bavili jsme se o tom s ostatními, co je nejvíce zarazilo na chorvatské
nemocnici a všichni si všimli právě hygieny. Prý třeba na sálech se
během operace lékař klidně odběhne napít kávy, nebo si zatelefonovat.
Ani si nepřevlékne „sterilní oblečení“, jen rukavice a jde operovat
dalšího. Nevím jestli si trochu nevymýšleli, ale i bych tomu věřila.

Protože naše kontaktní osoby pro nás skoro žádné akce nepořádaly,
zábavu jsme si vymýšleli sami. Pořádali jsme různé výlety kam koho
napadlo. Na týden za mnou přijel přítel, tak jsme mohli poznávat okolí
autem. Chorvatsko je populární země pro české turisty, myslím, že si
tam každý najde něco, kam stojí za to jet. My byli v Dubrovníku, v ná-
rodním parku Krka, ostrov Brač, a také v různých městech nedaleko
Splitu. Překvapilo mě, jak se tam snadno dá cestovat, autobusy jezdí na
minutu přesně a ceny jsou srovnatelné s našimi. I když co se týče MHD
to neplatí. Organizace nám nesehnala tramvajenky, museli jsme každou
cestu do nemocnice kupovat lístek za 10 kn (1 kuna je asi 3.50 Kč).
Cestu zpátky už jsem chodila pěšky.Byla to docela příjemná procházka
přes historické centrum, které mě okouzlilo.A často jsem se stavila v ně-
jakém muzeu, nebo právě v centru se na něco podívat. Večer jsme
sostatními většinou chodili na nějaký drink do centra, které bylo v tu
dobu plné turistů. Split je velice kulturní město. Asi třikrát byla velká
akce – festival - jednou ke státnímu svátku, podruhé jako poděkování
olympionikům, třetí k nějaké jiné příležitosti. Bavili se tam jak děti, tak
dospělí, všichni byli bezprostřední a veselí a to i bez takového množství
alkoholu, které by se asi vypilo u nás.

Split byl pro mě příjemná stáž. Cítila jsem se tam spíše jako na do-
volené, ale i nemocnice mi přinesla řadu zkušeností, které doufám nějak
zúročím. Příští rok bych určitě ráda zase někam jela. Asi bych se už
odvážila někam dál, když vím, jak vše probíhá, a že se snad sama ne-
ztratím.Uvidím co bude v nabídce, ale asi by mě lákalo Mexiko,Taiwan,
nebo nějaká země na severu.

Eva Kudrnovská

STUDIJNÍ STÁŽ V CLINICAL CENTER SPLIT-KRIZINE
(CHORVATSKO) V SRPNU 2008

LETNÍ MĚSÍČNÍ STÁŽ V BRAZÍLII

V červenci 2008 jsem se díky programu IFMSA zúčastnila letní měsíční
stáže na oddělení všeobecné chirurgie v nemocnici HUOL ( Hospital
Universitário Onofre Lopes) v Natalu, v Brazílii. Brazílii jsem si vybrala,
ačkoli jsem vůbec nevěděla, co mě tam bude čekat. Bylo to takové malé
prázdninové dobrodružství už jen proto, že je Brazílie tak vzdálená od
mého domova. 

Město Natal nebyla moje první volba, po pravdě jsem si ho vůbec nevy-
brala, ale nakonec jsem za toto místo byla š
astná. Na brazilské poměry to
je relativně malé město (800 tis. obyvatel). Leží ve státě Rio Grande do
Norte na severovýchodním pobřeží, které se pyšní nejkrásnějšími písečný-
mi plážemi v Brazílii. Toto město má také mnohem menší kriminalitu
vporovnání s ostatními velkými městy jako je Sao Paulo či velice po-
pulární Rio de Janeiro. 

Letenku jsem si koupila již po Novém roce, nebo
 jsem věděla, že tzv.
acceptation card (to je zvací dopis, v němž vás druhá strana informuje
ovašem přijetí na pracoviště do některého z měst) přichází studentům
velice pozdě, když už jsou letenky vyprodané či velice drahé. Jednoduše se
dá koupit letenka do některého většího brazilského města, čekat na přijetí
a poté si koupit místní let do vaší destinace. Je to jistě risk, nebo
 se může
stát, že vám stáž z nějakého důvodu zruší či změní datum, proto je lepší se
poptat u letecké společnosti na storno poplatky.

Na letišti na mě již čekalo asi deset brazilských studentů medicíny.
Všichni byli zvědaví na Evropanku, nebo
 do Natalu příliš evropských tu-
ristů nejezdí. Jedna z mediček si mě odvezla k sobě domů, kde jsem celý
pobyt bydlela i s celou její rodinou. Jejich přijetí bylo velice vřelé. Rodina

bydlela ve velkém apartmánu a každý den k nim docházela hospodyně,
která se starala o chod domácnosti. Mít hospodyni v Brazílii je naprosto
běžná věc. Je tam velice levná pracovní síla, volných pracovních míst je
málo, a proto ti chudší a nevzdělaní tuto práci rádi vykonávají a jsou za ní
velice vděční. 

Následující den svého pobytu mě studentka zavezla do nemocnice. Já
spolu se dvěma Španělkami a dvěma Slovenkami jsme byly na naší žádost
zařazeny na oddělení všeobecné chirurgie. Zde nás přivítal jak ředitel
nemocnice, tak šéf oddělení. Následně nás předal rezidentovi, aby se o nás
staral. Většina doktorů ale na nás bohužel neměla příliš času a málokterý
mluvil anglicky, proto jsme většinu času trávily na operačních sálech
sostatními brazilskými studenty. 

V Brazílii jsou jak státní nemocnice, tak privátní. Ty státní jsou fakultní
a tam jsme pracovali my studenti. Do těchto státních nemocnic nemají
přístup turisté a cizinci nežijící v Brazílii. Ošetřují se tam chudí Brazilci
(kterých je v Brazílii opravdu hodně), kteří si neplatí pojištění a nemohou
tedy jít do soukromé nemocnice. Samozřejmě, že péče je zde o dost horší
než v privátní nemocnici. Už při vstupu na oddělení jsem byla velice pře-
kvapená.

Na každém pokoji leželo kolem deseti až patnácti pacientů. Koupelna
byla společná pro celé oddělení na chodbě. Soukromí pacientů nebylo
vůbec žádné. Na zdech byla plíseň, pokoje bez okenních tabulek s výhle-
dem do světlíku. Pacientům se prakticky věnovali téměř po celou dobu jen
rezidenti a studenti. Každému studentu 5. ročníku byli přiděleni dva pa-
cienti. Ti se o ně starali jako již odpromovaní lékaři. Předepisovali jim
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Jako studentka Lékařské fakulty v Plzni jsem se zúčastnila měsíční stáže
v sicilské nemocnici S. Elia Ospedale ve městě Caltanissetta. Zvolila jsem
si tentokrát pro svůj studijní pobyt evropskou zemi, jelikož v minulých
letech jsem měla možnost poznat zdravotnictví v Brazílii a v Kalifornii.
A rozhodně nemůžu litovat. Z Prahy jsem letěla do Catanie, což je druhé
největší město Sicílie. Z Catanie jsem pokračovala tamním autobusem
přímo do Caltanissetty. Na autobusovém nádraží mě čekali studenti
medicíny, se kterými jsem byla v kontaktu již před odjezdem. Stáž jsem
absolvovala společně s dalšími dvěma děvčaty. Elena (23 let) z Litvy
navštěvovala interní oddělení,  Chia-Yen (24 let) z Tajwanu docházela na
oddělení neurochirurgie a já jsem byla na oddělení gynekologie a porod-
nictví. Byla to moje první volba a jsem ráda, že mě na gynekologii umístili,
jelikož bych se ráda v tomto oboru specializovala. Společně, my tři cizinky,
jsme bydlely v pronajatém bytě téměř na hlavní třídě Caltanissetty. Každá
jsme měla svůj pokojíček a komplet zařízenou kuchyni, obývací pokoj
akoupelnu. Pro nás jako studentky to byl hotový přepych. Do nemocnice
jsme to neměly daleko, tak jsme chodily pěšky i přesto, že jsme dostaly na
celý měsíc průkaz na městskou dopravu. 

V nemocnici jsem trávila zhruba 5 hodin denně. Zařazení do kolektivu
lékařů proběhlo bez problémů, přijali mě velice přátelsky, což bylo pro
mne příjemné. V ranních hodinách jsem většinou bývala na ambulanci,
kde jsem si vyzkoušela základní gynekologická vyšetření a odebírala jsem

též vzorky na cytologická vyšetření, poté jsem se zúčastnila lékařské vizity
a navštěvovala jsem operační sál. Komunikace s tamními lékaři byla dosti
náročná, jelikož většina lékařů hovořila pouze svým rodným jazykem -
italštinou. Odborným výrazům jsem rozuměla díky latině a hodně jsem se
snažila co nejvíce slov pochytit a vyhledat ve slovníku. Ke konci pobytu
jsem už italsky celkem dobře rozuměla. Pouze jeden lékař hovořil plynule
anglicky, což pro mě byla velká výhoda, odpadla jazyková bariéra. Vše jsem
pozorně sledovala a musím říci, že vztah lékař - pacient je daleko vřelejší
než u nás, na druhou stranu se můžeme chlubit modernějším vybavením
a precizními postupy jak při stanovování diagnózy, tak při samotné léčbě. 

Ve volném čase jsme poznávaly okolí města a podnikly jsme i řadu
výletů po celé Sicílii. Nejvíce mě uchvátila dosud činná sopka Etna, která
se tyčí do výše 3 323 m a je k vidění z různých míst Sicílie. Na jejím úpatí
leží město Catania s mnoha překrásnými historickými památkami. Za
pozornost stojí i hlavní město Sicílie Palermo - milované a nenáviděné. Po-
časí v srpnu na Sicílii je horké a slunečné, denní teploty dosahují 40˚C.
Ocenily jsme příjemné osvěžení v Jónském, Tyrhénském i Středozemním moři.  

Celkově tuto stáž hodnotím velice pozitivně. Pobyt mě obohatil o nové
poznatky z oboru gynekologie, spřátelila jsem se mnoha mladými lidmi z
celého světa, otevřel mi cestu ke studiu dalšího cizího jazyka a umožnil mi
poznat krásy největšího ostrova ve Středozemním moři.

Alena Kohoutová, 6. ročník

Část letošního léta jsem měla tu čest strávit v Portu na severu Por-
tugalska. Volba země, do které jsem se vydala na stáž, nebyla úplně v mých
rukou, rozhodovala totiž angličtina, kterou jsem, nutno přiznat, na
medicíně příliš nevybrousila. Přesto na mě zbyla země, kterou jsem si vždy
přála navštívit, i díky doporučení mých přátel, kteří zde stáž již strávili.  

Dobrodružství začalo 1.srpna na letišti v Praze, když jsem se rozloučila
s přítelem a došlo mi, že jedu sama někam do neznáma. Přiznám se, že
jsem ve svých 24 poprvé letěla sama, ale byl to pro mne příjemnější zážitek
než jsem čekala. Už na letišti ve Frankfurtu se se mnou dal do řeči první
Portugalec. Na konci letu mi daroval knihu, kterou právě dočetl s tele-
fonem a adresou, kdybych prý v Portugalsku něco potřebovala.

Historka z letiště nebyla jediným důkazem portugalské vlídnosti
apohostinnosti. Když se například zeptáte na cestu, často se stane, že Vás
dotyčný dovede na místo určení, i když má jinou práci. Portugalci mají
i mnoho dalších dobrých zvyků, ovšem nepatří k nim dochvilnost
a spolehlivost, což jsem si měla příležitost ověřit hned po příletu, kdy mě
na letišti překvapivě nikdo neočekával, na sms neodpovídal a telefony
těch, kdo mě měli vyzvednout byly hluché. Horká chvilka naštěstí trvala
jen asi tři čtvrtě hodiny. Pak se mi na displeji objevilo první portugalské
číslo a brzy jsem se shledala, kromě našeho LEA, s prvním dalším stážis-
tou z Turecka. Po dalších dvou hodinách čekání na letišti a peripetiích
s taxíky jsme se pak konečně dostali asi v pět hodin ráno na kolej. 

Porto mě tedy nepřivítalo úplně vlídně, ale hned druhý den vše napravi-
lo. Prvním příjemným překvapením byly úplně nové koleje s pokoji pro
jednoho a krásným výhledem. Brzy ráno mě vzbudili rackové, tak jsem se
vydala dolů k řece Douro, poznávat město. První výhled na oceán mi ale
vzal dech, a tak jako správný suchozemec jsem musela vyrazit rovnou
kněmu. 

Odpoledne jsme již ve velké mezinárodní skupině poznali naše budoucí
působiště – Hospital Sao Joao. Ještě před rokem bych řekla, že ve fakult-
ní nemocnici v Plzni je složitá orientace. Po měsíci bloudění v Sao Joao si
to nemyslím. Asi za to mohly právě probíhající stavební úpravy, nebo můj
orientační smysl. Jinak ale byla nemocnice moderní a dobře vybavená.

V pondělí jsem nastupovala na chirurgické oddělení. Dostaly jsme
společně s kolegyní z Polska přiděleného tutora, kterým byl doktor
Eduardo Costas. Hned na uvítanou nám pověděl jak miluje obě naše země
a dokázal to podrobnými znalostmi zeměpisu, národních nápojů a zejmé-
na ženských jmen. Byl to moc příjemný člověk, navíc odborník na svém
místě a i přes to, že v nemocnici trávil nejméně 12 hodin denně, věnoval
nám ochotně tu trochu volna, co během práce měl. Jeho působištěm byla
chirurgická JIP, kde jsme tedy strávily většinu stáže. 

Co se týče zdravotní péče u nás a v Portugalsku, neviděla jsem nějaké
výrazné rozdíly. Spektrum pacientů se podobalo našemu, způsoby léčby
také, stejně jako ve vztahu lékaře a pacienta jsem žádné rozdíly neshledá-

medikaci, vyšetření atd. Jen jsem doufala, že všechnu práci studentů si ně-
který z lékařů zkontroluje. Za celé čtyři týdny jsem na oddělení u pacien-
tů atestovaného lékaře nepotkala. Bylo mi to zdůvodňováno tím, že atesto-
vaní lékaři mají ve státních nemocnicích malý plat, a proto docházejí ještě
pracovat do soukromých nemocnic. Také jsem se dozvěděla, že třeba na
CT vyšetření někteří pacienti čekají i více než půl roku a že není výjimkou,
že pacient s tumorem někdy čeká tak dlouho na operaci, že dříve zemře.
Ve státních nemocnicích také mívají problémy s nedostatkem materiálu.
To jsem zažila na vlastní oči. Pacientka byla připravená na sále na chole-
cystektomii a náhle anesteziolog zjistil, že již nemají žádné i.v. anestetikum
a museli měnit celý operační program. 

Všechny operace probíhaly pouze odpoledne. Jelikož se ale nemocnice
potýkala s nedostatkem anesteziologů, tak operace místo ve dvě hodiny
začínaly třeba až ve čtyři hodiny. Nedochvilnost je ale v Brazílii běžná. Ani
městské autobusy neměly jízdní řády, a i kdyby je měly, tak jsem si jistá, že
by je stejně nedodržovaly. Je ale vidět, že se Brazilci snaží situaci zlepšit.
Navštívila jsem i zrekonstruované kardiochirurgické oddělení, které bylo
plně srovnatelné s našimi kardiochirurgickými pracovišti. 

Znalosti studentů jsou srovnatelné s našimi. Jen po praktické stránce
jsou jistě lépe vybaveni. Například každý student již v pátém ročníku
pomáhal rodičce rodit dítě, dělal lumbální punkci, setkala jsem se s tím,
když student třetího ročníku zaváděl pod dohledem anesteziologa epi-
durální anestézii a mě nechal anesteziolog intubovat. Myslím si ale, že
v soukromé nemocnici by studenty všechny tyto úkony asi nenechali dělat. 

Pokud chce pacient jít do soukromé nemocnice, musí si platit velice
drahé pojištění. Výška pojištění se vypočítává podle vašeho věku, podle
toho, zda jste rizikový pacient, zda jste již někdy byl nemocný či právě
stonáte. Nejlevnější pojištění mají samozřejmě mladí zdraví lidé. Ne všech-
na pojištění zahrnují veškerou zdravotní péči. 

Nikdy bych nevěřila, že někde opravdu chudí lidé mohou umírat na ulici
bez poskytnutí péče. Bohužel tomu tak ale v některých zemích opravdu je.

Moje hostující rodina žila prakticky v jiném světě, než pacienti státních
nemocnic. Oba rodiče studentky byli právníci. Žili v obrovském apart-
mánu, který jako ostatní domy bohatších lidí byl obehnán dvoumetrovou
zdí s dráty elektrického napětí a s 24hodinovou security. Všude jezdili jen
auty, nebo
 říkali, že autobusy jsou nebezpečné. Když jeli autem v noci, tak
se v něm zamykali a na křižovatkách na červenou nezastavovali. Obecně
kriminalita v Brazílii je opravdu veliký problém. Já osobně jsem se za celou
dobu s žádným trestným činem nesetkala a to jsem jela i na výlet do Foz
do Iguacu a Ria de Janeira, ale myslím si, že to bylo jen díky tomu, že jsem
si neustále dávala pozor. Po setmění jsem zásadně nejezdila autobusem a
nechodila nikde pěšky a zbytečně neriskovala tím, že bych dávala svojí
peněženku na odiv lidem na ulici. Také jsem se informovala na místa, kam
nemám chodit, například na chudinské čtvrti, které ovládají většinou dro-
goví dealeři. Těmto oblastem jsem se vyhýbala obloukem. 

Brazilská organizace nám vymyslela velice bohatý „social program“. Ten
byl vždy v pondělí, středu, pátek, sobotu a neděli. Organizovali nám výlety,
chodili jsme na bowling, do místních barů a na výborné večeře do míst-
ních restaurací, kde opravdu vařili skvěle a cenově vše bylo srovnatelné
s cenami v ČR a někde i levnější. Chodili jsme na pláže, které jsou v Natalu
opravdu nádherné. Plavali jsme v oceánu mezi divokými delfíny a spali pod
stanem v národní rezervaci. Místní studenti se opravdu velice snažili a byli
velice vstřícní.

Stáž v Brazílii byla pro mě jistě velikým přínosem. I když jsou Brazilci
velice milí a země je to opravdu nádherná, mnohem více jsem si začala
vážit zdravotní péče jakou dostávám v ČR a jsem velice ráda, že jsem se
narodila právě zde.

Václava Novotná, studentka 6. r. všeobecného lékařství

STUDIJNÍ STÁŽ V CALTANISSETTA (ITÁLIE-SICÍLIE) 29. 7. - 2. 9. 2008

STÁŽ VE MĚSTĚ VINNÝCH SKLEPŮ A BROSKVÍ (PORTO-PORTUGALSKO)
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vala. Spíš celková organizace byla poněkud odlišná. Například zde úplně
chybí oddělení ARO, existují anesteziologové, kteří zajiš
ují anestézii na
sálech a pak emergency, kde slouží prý ten, kdo má zrovna čas, a
 už
chirurg či internista. 

Za tři týdny ale člověk příliš hluboko do zdravotního systému jiné země
nepronikne, navíc srpen je měsícem dovolených, takže doktor Eduardo
nám po dvou týdnech odjel na dovolenou a mladý lékař, který se nám měl
věnovat místo něho bohužel nebyl natolik zdatný v angličtině. 

Porto kromě nemocnice nabízí mnoho dalších zajímavých míst k vidění.
Díky dobře zorganizovanému programu jsme viděli některá muzea, také
jsme se dostali na víkend do Lisabonu a poznali ho tak včetně nočního
života v uličkách Bairo Alto (staré čtvrti). Samozřejmě jsme také několikrát
vyrazili na pláž, kterou nám doporučil starý portugalský profesor z koleje. 

Nejlepší na celé stáži ale bylo setkat se s mediky s jiných zemí. Kdy jindy
se člověk setká se studenty z Tajwanu, Finska a Peru na jednom balkóně?
Bála jsem se trochu, že se mi bude stýskat po češtině, ale už druhý den jsem
ji zaslechla na chodbě. Nakonec jsme byli čtyři Češi, takže když bylo moc
angličtiny, bylo kde si chvíli odpočinout. 

Portugalsko je nádherná země s krásnou přírodou, příjemným podne-
bím, atmosférou, historickými městy, dobrým vínem a milými lidmi. Bude
mi chybět, ale mnohem víc mi chybí noví přátelé, a
 již Ti čeští nebo mezi-
národní, tak doufám, že se vyplní naše plány o dalších společných setkáních. 

Stáž s IFMSA bych jednoznačně doporučila každému. Je to zajímavá
zkušenost, a
 už se chcete vzdělávat, nebo zažít tu nejlepší dovolenou.
Rozhodně lituji, že jsem nevyrazila někam již dřív.

Eva Chudáčková, 6. ročník 

„PRÁZDNINOVÁ“ STUDIJNÍ STÁŽ V MURCII (ŠPANĚLSKO)

V zimě minulého roku jsem se dozvěděl o možnosti vyjet s organizací
IFMSA na měsíční stáž do zahraničí. Stačilo pouze napsat test z anglické-
ho jazyka a podle umístění si vybrat destinaci. Od začátku jsem byl
nadšený pro Španělsko. Jednak protože to není úplně blízká země, kam
se člověk může podívat každý měsíc, a také to zas není příliš daleko,
abych nemusel platit jmění za letenku. A bylo mi jasné, že také poznám
tuto zemi z jiného úhlu, než jako tolik typický obyčejný plážový turista.
Všechno nakonec vyšlo a tak jsem na začátku srpna stál na pražském
letišti a čekal na let do Alicante. Bylo mi totiž přiděleno město Murcia na
jihovýchodě země. Je to hlavní město malého Region de Murcia, který se
nachází mezi velkými oblastmi Valencie a Andalusie.

Z letiště v Alicante jsem musel do Murcie jet asi hodinku autobusem.
Zde si mě měl vyzvednout zástupce místní pobočky IFMSA - po hodi-
novém čekání jsem mu zavolal a zjistil, že minulý den měli hodně dobrou
party, protože ještě spal (byly asi čtyři hodiny odpoledne). Nakonec ale
dorazil a dovezl mě do studentského bytu, ukázal nemocnici, jídelnu
a trošku popsal město. Pak zmizel a viděl jsem ho znovu až na konci stáže.
Španělská IFMSA se tedy nepředvedla, ale to nevadilo. V bytě nás bylo
pět, kromě mě ještě dva Ma	aři, Srbka a Švýcarka, dohromady v celé
Murcie pak pobývalo v srpnu asi patnáct studentů ze všech koutů Evropy
(Finsko, Řecko, Itálie, Chorvatsko a další). 

Regionu de Murcia se někdy také říká region slunce a je to označení
oprávněné, zvláště v srpnu. V prvních týdnech dosahovaly odpolední
teploty k 45 stupňům, což bylo pro mě prostředí naprosto nevhodné k ži-
votu. Brzy jsem se ale informoval, jak to běžně řeší rodilí obyvatelé
Murcie - po příchodu z práce (v mém případě z nemocnice), ležet na
posteli, snažit se nehýbat a přežít tak přibližně do sedmé hodiny večerní,
kdy teploty klesaly k příjemným 30˚C a dalo se něco podnikat. Velmi
důležitým faktem v těchto podmínkách bylo, že náš byt neměl klimatizaci.
Ale když jsem jeden večer navštívil jiný studentský byt, kde klimatizace
měli a k ní i několik ventilátorů - a výsledek byl téměř nulový, přestal jsem
litovat.

Od bytu k univerzitní nemocnici Morales Meseguer bylo asi dvě minu-
ty chůze (nemocnice o něco menší než FN Lochotín). Stáž jsem strávil na
chirurgickém oddělení, kde se o mě staral mladý doktor-rezident, který
také jako jediný uměl obstojně anglicky. Jinak to bylo s angličtinou bídné,
starší doktoři se snažili, ale většinou z nich vypadlo něco jako „tis pasiént
as komplikasión“ a tím tak končili. Ale díky rezidentovi a ještě jednomu
španělskému studentovi medicíny, který tam trávil svoji letní praxi, jsem
se dozvěděl vše, co bylo třeba, a vše, co jsem chtěl. Každý den jsem dělal
něco jiného, někdy jsme byli celé dopoledne na vizitě (ve Španělsku mají
na pacienty čas a vizita je spíše neformální povídání mezi doktory apacien-
tem a tak projít celé oddělení klidně celé dopoledne zabralo), jindy zas celý
den na operacích, na ambulanci… vždy to bylo velice zajímavé. Všichni
byli vstřícní, a jelikož Španělé nikdy nic moc neřeší, v nemocnici vládla
pohoda. Jediné co mě zarazilo a co asi plyne z toho jejich „neřešení“ byla
nepříliš velká starost o sterilitu. Rukavice se na oddělení moc nepoužívaly,
operační sály nebyly nijak exkluzivně oddělené (a nevím, jak je mohli čis-
tit, když nebyly vykachlíčkované), desinfekce pomálu - nebylo to nijak
dramatické samozřejmě, spíše drobnosti, které mě ale připadaly podivné.

Město Murcia není, co se týče historie nijak exkluzivní. Má hezké his-
torické centrum s nádhernou velkou katedrálou, ale k prohlédnutí všeho
zajímavého stačí jedno odpoledne. Nicméně krásné jsou tam večery, kdy
jsou ulice plné lidí a dát si sangrii na náměstí a koukat na osvětlenou kate-
drálu má něco do sebe.

I z toho důvodu, že Murcia je poměrně malá, jsem o víkendech dost
cestoval. Můj kamarád z gymnázia a momentálně také student medicíny
(ale v Praze) byl ve stejný čas na stáži v Madridu. Domluvili jsme se tedy
a jeden víkend si dali sraz v Granadě, v překrásném historickém městě
a hlavně místě, kde se nachází světoznámý palác Alhambra. Na lístky do
něj jsme si poctivě vystáli tříhodinovou frontu a stálo to za to. Asi nejpřes-
nější přirovnání je: „jako z pohádek tisíce a jedné noci“. A to i přes stovky
turistů, protože komplex je tak rozsáhlý, že vám to ani nepřijde. 
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V červenci 2008 se mi poštěstilo vypravit se na svou první zahraniční
stáž, organizovanou IFMSA. Přála jsem si jet do Portugalska a tento sen
se mi splnil. A proč jsem chtěla jet právě tam? Byla to mozaika mnoha
důvodů - jednak jsem si tuto zem přála navštívit mnoho let, kvůli její kul-
tuře a přírodě, jednak její obyvatelé jsou proslulí milou a přátelskou pova-
hou, a v neposlední řadě k mému rozhodnutí přispěla i zkušenost dvou
studentek naší fakulty, které stáž v Portugalsku absolvovaly. 

Mou základnou bylo podhorské městečko Covilha na východě, které je
v zimě jediným místem Portugalska, kde se dá lyžovat. Do Portugalska
jsem přiletěla do města Porto a z něj se přemístila do Covilhy autobusem,
což co do délky i do terénu projížděných oblastí bohatě vydalo za vyhlíd-
kovou trasu. Útočištěm pro moji praxi byla nemocnice Centro Hospitalar
Cova da Beira. Nemocnice je to téměř nová, moderní, útulná, město
i lékaři jsou na ni patřičně hrdí. Ihned po příjezdu nám připravili prohlíd-
ku nemocničních prostor a naši mezinárodní skupinu studentů vyfotili do
místního časopisu. 

Čtyřtýdenní stáž jsem absolvovala na oddělení neonatologie, ale lékař-
ka, která mě měla na starost, mě občas zavedla i jinam - např. na oddělení
gynekologie/porodnictví, pediatrie, ambulance, místnost pro konzultace,
na sály. Musím říci, že na oddělení jsem byla velmi spokojená, za což
vděčím zejména své vedoucí lékařce, která po celý měsíc statečně odpoví-
dala na moje dotazy a všemožně se snažila, aby mě ani nenapadlo, že ji
v práci zdržuji a dávala mi možnost co nejvíce se naučit a vidět. I ostatní
lékaři byli velmi vstřícní, i tam se projevila milá portugalská povaha taměj-
ších lidí, a pokud moje lékařka nebyla v nemocnici, ochotně se mě ujali. 

Na oddělení neonatologie a oddělení gynekologie/porodnictví bylo
hlavní náplní mé práce vyšetřování novorozenců, sledování jejich výživy,
kontakt s rodiči, sledování vývoje u dětí s novorozeneckou žloutenkou,
přítomnost při provádění císařských řezů. Moje lékařka mluvila plynně
anglicky, což velkou měrou přispívalo k vzájemné dobré komunikaci.
Všichni novorozenci našeho oddělení byli ve společné velké místnosti,
kde o ně pečovali sestry i lékaři společně, měli tam své stoly a počítače,

u kterých se během dne střídali. Co jsem měla příležitost nahlédnout,
vztah mezi pacienty a lékaři byl velmi pěkný. Jedním z důvodů bylo prav-
děpodobně i to, že se jednalo o nemocnici v menším městě a člověk jasně
vnímal, že lékař má poměrně dostatek času na věnování se pacientovi, na
rozhovor, vysvětlení následné potřebné péče apod. 

Něco málo k ubytování. Všichni studenti bydleli na kolejích, které byly
vysoko ve městě ve svahu, dopravit se do a z nemocnice znamenalo jet
autobusem či se projít pěšky (což byl vzhledem ke kaskádovitému členění
města a ke vzdálenosti výborný způsob, jak zlepšit fyzickou kondici
a vydalo to za jakýkoliv jiný sport). Na obědy a večeře jsme chodili do
jídelny v nemocnici a musím říci, že jsem byla velmi spokojená, protože
různost jídel, jejich kvalita a počet možných chodů vysoce předčil moje
očekávání. Co se týče počasí, s ostatními studenty jsme se shodli, že
takovou nudu už jsme dlouho nezažili, nebo
 každé ráno jsme se
probudili do stejného dne, který se vyznačoval všudypřítomným azurem.
Přibližně 24. den nás z míry vyvedl neznámý úkaz na obloze, který jsme
vzápětí identifikovali jako již dlouho nespatřený mrak. 

Jak jsem již psala, Covilha je menší město, takže co se týče kultury
a sportu, možnosti jsou poněkud chudší. Lze podniknout pěknou procház-
ku městem, zajít do kavárny, zatancovat do klubu,…ale žádné velkoměst-
ské vyžití očekávat nelze. Oproti tomu má Covilha jednu velkou přednost
- má výborně připravený sociální program, takže se člověk rozhodně
nenudí! V průměru třikrát týdně byly vždy na programu výlety do okolí,
do městeček, za kulturou, do bazénu, do hor, a hlavně - víkendy byly
zasvěceny výletům delším a programově nabitějším a pestřejším - navští-
vili a okusili jsme kouzlo Lisabonu, Porta a Coimbry. Portugalští studen-
ti - koordinátorka klinických stáží a její přátelé - se o nás precizně starali,
vždy bylo vše skvěle zařízené (ubytování, jídlo, program, doprava, zábava).

Portugalsko je opravdu krásná zem a rozhodně má co nabídnout.
Vrátila jsem se ze zahraniční stáže nadšená, naplněná novými poznatky,
zkušenostmi a zážitky. Vřele doporučuji! A našim plzeňským organizá-
torům IFMSA děkuji za jejich práci. Markéta Soukupová, 4. ročník

ZÁŽITEK NEMUSÍ BÝT POZITIVNÍ, HLAVNĚ KDYŽ JE SILNÝ…

„For how long are you staying here?“
„For one month.“ 
„A month! That´s pretty enough..“ Těmito slovy, vyslovenými zpoza

roušky bulharského anesteziologa, se na mě podívala ironie sama. Začal
jimi i můj první den na hlavní chirurgické klinice „Sveti Georgi“ v Plovdivu,
kde jsem v rámci projektu IFMSA měla strávit nadcházející měsíc.

Obrovská budova připomínající Ministerstvo zdraví z Orwellova ro-
mánu 1984 mě přivítala čilým ruchem, nefungujícím výtahem a vytřískaný-
mi zářivkami. Sen? Ne, jen nečekaný návrat do doby před revolucí, kterou
už sama znám jen z vyprávění.

U dlouhého stolu dvanáct vážených chirurgů, na zašlém hnědém ubruse
dvanáct káv z automatu. Ranní hlášení. Přestože jsem se před odjezdem
snažila o rychlokurs bulharštiny, rozumět nebylo lehké, takže jediným přís-
tavem porozumění se mi nakonec stala univerzální lékařská latina. „Hernia
inquinalis dextra, appendicitis acuta“… anglicky z lékařů uměl málokdo,
akdyž, tak snaha mluvit nebyla nijak překotná, zato studenti i mladá bulhar-
ská generace měli překvapivě znalosti velmi dobré, čehož jsem s povděkem
využívala - v nemocnici, při výběru tamních specialit a při bloudění.

Platy ve zdravotnictví jsou tak nízké, že většina chirurgů má dvě zaměst-
nání - dopoledne operují ve státní klinice, odpoledne tráví v klinikách
soukromých, třeba jako praktičtí lékaři.

Praxe byla v mnoha ohledech srovnatelná s praxí českou - drobné
asistence a sledování operací, převazy ran a jejich čištění, shánění hyper-
manganu, který nakonec museli přinést příbuzní nemocné pacientky -
vystačil pro celou nemocnici.

Doktoři jsou schopní, jen limitováni zastaralým zařízením a nedostateč-

nou technikou. Většina operací probíhá otevřeně, laparoskopie je spíše
výjimečnou záležitostí. O tom, že na operační sál občas zavane vítr přímo
z nemocniční chodby raději pomlčím.

Strávila jsem týden v kroužku pěti bulharských mediků. Doktoři se jim
opravdu věnovali, vysvětlili co mohli, pamatovali si jména studentů a skoro
se zdálo, že je výuka baví. Rodinná atmosféra dělá divy. Ve srovnání
sdvacetičlenným českým kroužkem namačkaným u postele jednoho
vyděšeného pacienta se to srovnat nedá.

Isil z Turecka, Míša z Brna, Veronica z Itálie, N-schien z Taiwanu a já
jsme byly ubytováni na prastarých kolejích vedle nemocnice. Nečekala
jsem nic luxusního, ale nadšený arachnolog také nejsem. Dívka z Kuvajtu
se raději rozhodla bydlet na vlastní náklady v hotelu v centru města. Místo
slíbeného stravování jsme dostaly peníze, jídelna měla zavřeno a zeptat se
jinde už znamenalo improvizaci, a ta by Bulhary vyvedla z koncepce. 

Naštěstí se v Bulharsku, co se jídla týče, splést nemůžete. Všechny
mehany jsou příjemné, s milou obsluhou a vynikající kuchyní. Sympatii
vzbudil i místní zvyk: klábosení hodiny a hodiny u piva Zagorka a pečených
brambor s balkánským sýrem. Na baničku a burek (kapsa z listového těsta
plněná tvarohem) k snídani nedám dopustit. Na rakiji a jogurt s pravým
lactobacillus bulgaricus taky ne.

Plovdiv je krásné staré město, které jsme ve volném čase prošli skrz
naskrz snad tisíckrát. Ve dne, v noci, v dešti i v slunci, kdy nás před žízní
zachránily všudypřítomné fontánky s tekoucí vodou a stín stromů, žijících
v bulharských městech s lidmi, automobily i stavbami v úplné symbióze.
Centrum plné starobylých domů s typickými arkádami, pravoslavných
kostelíků s důstojně vyhlížejícími popy, mešitou a římským amfiteátrem,

Jiný víkend jsem prožil v Madridu, který je naopak velmi moderní,
vznešený a noblesní. Od Palazio Real, přes ulici Gran Via až po Museo
del Prado, všechno úchvatné a všem dobře známé. Zajímavý zážitek mám
z býčích zápasů, které jsem v Madridu navštívil. Byla to totiž hrozná nuda
a podle mě zbytečné trápení zvířat, nechápu proč se o tom v souvislosti
se Španělskem tolik mluví, protože to není žádné terno. Diváci byli pouze
turisté a velmi staří Španělé, žádná atmosféra, toreadorům to moc nešlo.
Jednou si dokonce býk lehl na zem a rozhodl se, že jim už dál nebude
dělat šaška. Poté následovala asi desetiminutová fraška, kdy se několik
toreadorů snažilo přimět býka ke vztyku a pokračování. Nakonec tedy
vstal a ještě chvíli se honil za hadrem, ale když si pak lehl podruhé, rov-

nou ho zabili nožem. Jenom jsem nevěřícně koukal a ptal se v jakémže
století to žijeme.

Poslední víkend jsem pak pobyl v Cartageně, historickém přístavu
pouze asi dvě hodiny cesty z Murcie. Město, ve kterém se prolínají kultu-
ry všech vlastníků od punských zakladatelů, přes Římany, maury až po
křes
any. Není to velké sídlo, ale atmosférické a historie z něj přímo sálá.

Čtyři týdny uběhly jako voda a opět jsem stál na pražském letišti, ten-
tokrát se klepajíc zimou při zdejších dvaceti stupních. Byl to pěkný zážitek
a určitě to stálo za to, protože zkušenosti z nemocnice se vždycky hodí,
noví přátelé jsou k nezaplacení a Španělsko je úžasná země.

Pavel Korpa

STUDIJNÍ STÁŽ V PROVINČNÍM MĚSTEČKU COVILHÄ (PORTUGALSKO)
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symbolizujícími balkánský “melting pot“ kultur. Centrum, znovu objevo-
vané turisty, pro které tu krámky nabízejí tradiční keramiku Trojánské
kapky, produkty z růžového oleje, koberce a vlněné přehozy.

Volné víkendy jsem strávila v horách, které mě vlastně do Bulharska
přilákaly. Ve Staré Planině a v Rodopech s Bačkovským klášterem. A ve
Veliko Tarnovu, kdysi hlavním městě bulharské říše, městě, které uchváti-
lo svými domy, přilepenými v půlkruhu nad řekou jako vlaštovčí hnízda,
i pana Corbusiera.

Bulharsko je velká země, za měsíc se projet nedá. Na poznání místních
zvyků, mentality lidí a života však stačí i intenzivně prožitá doba kratší,
která vnímavým cestovatelům otevírá nové obzory, mění úhly pohledu
avrací zpátky do minulosti, připomínajíc i historii vlastní země. Jsem ráda,
že mi bylo umožněno vidět Bulharsko nejen okem turistickým, ale i okem,
kterému bylo dovoleno nahlédnout “pod pokličku“. Kéž tento pohled
zůstane nezapomenut.

Kamila Jůzlová, V. ročník

FOTBALOVÝ TÝM PLZEŇSKÝCH LÉKAŘŮ REPREZENTOVAL ČESKOU
REPUBLIKU NA EUROSPITALU

Za účasti šestnácti mužstev z celé Evropy se v německém Melsungenu
uskutečnilo neoficiální mistrovství Evropy lékařských representací
Eurospital 2008. Tradičně na tomto klání nechyběli ani zástupci České
republiky - tým plzeňských lékařů. Výhodu měli domácí - mohli do
soutěže postavit několik jedenáctek jako náhradu za tentokrát chybějící
celky Dánska, Španělska a Francie. Ze čtyř kvalifikačních skupin se po-
stupovalo do čtyřčlenného semifinále a pak už šlo o konečné umístění.

Plzeňský tým postupně zdolal Švédsko 2:0, Skotsko 2:0 a podlehl po-
zdějšímu vítězi celého turnaje Německu II 0:3. V semifinálové skupině
pak plzeňští lékaři dokázali remízovat s loňským vítězem a obhájcem
prvenství San Marinem 1:1, pak však podlehli Itálii 0:2 a Německu III
1:3. Třetí místo v semifinále je pak opravňovalo k zápasu o 5. místo, kde
jim byla soupeřem Belgie. Góly Jiřího Chvojky plzeňský tým vítězil 2:0.

Konečné 5. místo je pro tým určitě úspěchem, plzeňští lékaři v jen
málo obměňované sestavě startují v turnajích Eurospitalu již dlouhá léta
a samozřejmě věk se na výkonu přece jen postupně projevuje.
„Omlazení mužstva bude nutné“ říká čtyřiapadesátiletý kapitán družst-
va a bývalý ligový fotbalista plzeňské Škody a pražské Dukly Jiří
Chvojka, stále ještě opora týmu. „Za předvedené výkony si zaslouží
pochvalu všichni hráči, mám-li někoho vyzdvihnout, pak nesporně osu
družstva tvořenou Karlem Fajfrlíkem, Martinem Matějovičem a
Františkem Šambergerem.“ 

Konečné pořadí Eurospitalu 2008: 1. Německo II 2. Itálie 3. Německo
III. 4. Rakousko  5. Česká republika 6. Belgie. Turnaj Eurospital 2009 se
uskuteční na Slovensku.  (r)  

ÚSPĚŠNÝ 1. PLZEŇSKÝ KARDIOBĚH 4.10.2008  

V sobotu 4. 10. 2008 se v okolí lochotínského areálu FN uskutečnil 1.
Plzeňský kardioběh, který byl současně otevřeným mistrovstvím ČR
zdravotnického personálu v přespolním běhu. 

"Inspirací uspořádat tuto akci v Plzni pro nás byly běhy provázející kar-
diologické sjezdy, jak český v Brně, tak sjezdy mezinárodní, kterými chtějí
lékaři a další zdravotníci potvrdit své přesvědčení, že kondiční běh je pro
srdce prospěšný,“ uvedla kardioložka Kateřina Linhartová, hlavní orga-
nizátorka závodu. Spoluorganizátory akce byli kardiolog Richard Rokyta a
bývalý maratónec Roman Sladký. Na startu na Roudné se sešlo více než
120 běžců a běžkyň všech věkových kategorií. Závodu na obou tratích (1,6
km a 5,5 km) se zúčastnil i přední český kardiochirurg profesor Jan Pirk
a stal se absolutním vítězem závodu mílařů. Mezi startujícími byly i vý-
znamné osobnosti z řad LFUK a FN Plzeň, např. přednosta I.interní
kliniky docent Martin Matějovič, primář Neonatologického oddělení Jiří
Dort adalší. „V otevřeném mistrovství ČR zdravotnického personálu

podali zaměstnanci LF UK a FN Plzeň vynikající výkony“ řekl docent
Richard Rokyta. V celkem 14 kategoriích poměřilo své síly 58 zdravotníků.
Absolutním vítězem závodu na 5,5 km mezi zdravotníky se stal Marcel
Beran ze Žatce, následován Lubošem Janů, lékařem plzeňské Psychiatrické
kliniky a Martinou Maňasovou, lékařkou plzeňské Radiodiagnostické
kliniky. Vítězové jednotlivých kategorií na 5,5 km byli: Petr Novák, Josef
Hanzík, Jan Pirk, Martina Maňasová, Blanka Šindelářová a Blanka
Pazdiorová. Za pěkného podzimního počasí přišlo na Roudnou velké
množství lidí, kteří se řídí heslem sportem ku zdraví. Všichni závodníci
odcházeli spokojeni s tím, že překonali sami sebe. O jejich dobrou poho-
du se postarali organizátoři závodu, kteří nabídli účastníkům Kardioběhu
pohoštění a též kapela Blues Session, která hrála na zahradní slavnosti
doprovázející závod.

Richard Rokyta

Nahoře zleva: František Šamberger, Vladimír Špidlen, Boris Blecha, Karel
Fajfrlík, Ivo Bernát, Jan Opatrný, Josef Reindl, lékař týmu Jiří Chvojka ml.,
vedoucí týmu Václav Havlíček, dole zleva: lékařka týmu Alena Špidlenová,
Jiří Chvojka st., Ivan Novák, Milan Kulhánek, Karel Havlíček, Martin
Matějovič, masérka týmu Ivana Reindlová, vpředu: Pavel Mizera
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PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK

Seminární práci za letní semestr píšu v Regensburgu za zvuku ranních
nedělních zvonů. Čtenář a
 mi prosím promine, že tento text je spíše
zamyšlením a mozaikou z úryvků rozhovorů, než obsáhlá seminární práce.
Vzhledem k tomu, že poslední tři týdny své stáže jsem často trávil večery
po návratu z chirurgické kliniky sám u sebe na koleji nebo přecházením
po březích Dunaje, měl jsem až „nezdravě“ mnoho času k přemýšlení.

Část pacientů, se kterými se setkávám jsou nevyléčitelně nemocní lidé
snádorovým onemocněním a velmi rychle mi bylo jasné, že neuběhne
dlouhá doba a pravděpodobně se octnu v pozici lékaře, který bude muset
svému pacientu sdělit velmi nepříznivou a třeba i infaustní prognózu jeho
nemoci. Doposud jsem měl jen několik málo příležitostí setkat se s vy-
světlením, jak v takovém případě postupovat a na co je třeba brát zřetel.
Mé představy o tom, jak bych se měl k pacientovi zachovat, abych mu byl
schopen pomoci a hlavně abych neublížil, se zakládají na slovech lékařů
pracujících v klinické praxi a na obsahu výuky lékařské psychologie.

„Sdělte nemocnému diagnózu i prognózu, ale nikdy mu neberte naději.“
Tak znělo doporučení jednoho lékaře naší fakultní nemocnice a nelze než
s ním souhlasit. Je zřejmé, že takto formulovaná rada nechává velký pro-
stor pro individuální přístup, který, jak si myslím je nezbytný. Mám na
mysli hlavně zmínku o naději. Pacient by si měl být jistý, že i nadále bude
dostávat plnou lékařskou péči a je také třeba, aby byl nemocný infor-
mován o dalších možnostech by
 třeba jen paliativní léčby. Zmíněná rada
jakoby předpokládá, že nemocný si nějakou naději na vyléčení uchovává a
taková naděje může být mocným pomocníkem v boji se zhoubnou
nemocí. Těžko se tak asi odpovídá na naléhavou otázku, kolik času ještě
pacientovi zbývá. Snad proto se říká, že nejhoršími pacienty jsou lékaři.
U lékaře-pacienta nemůžeme počítat s činitelem blahé nevědomosti.
Přiznávám se, že toto sousloví na mě působí trochu jako klišé, ale často
právě tento činitel může být pojistkou tolik nezbytné naděje. Balancujeme
proto neustále na kontinuální škále množství nepříznivých informací,
které pacientovi o jeho nemoci můžeme povědět.

Kdybych měl vybrat dva přístupy, které se nacházejí na opačných kon-
cích zmíněné škály špatných zpráv, které pacientovi sdělíme, pak první by
byla věta jednoho lékaře z plzeňské fakultní nemocnice: „Kdybych té
babičce řekl, že má nádor, tak mi do půl roka umře.“ Naprosto chápu

takový přístup, zvláště v době, kdy slovo jako rakovina, metastáza nebo
neoplázie stále budí strach a úzkost a to i tehdy, kdy je velká část těchto
onemocnění vyléčitelná a obavy ze smrti už často nejsou na místě. Na
opačném konci škály je přístup v USA, kde, jak jsem se doslechl z před-
nášky profesora Siegenthalera, který ve Spojených státech několik let pra-
coval, je pravidlem říci pacientovi o jeho nemoci co nejvíce. Samozřejmě
to vyplývá i z trochu odlišného vztahu lékaře a pacienta, který se v USA
více blíží vztahu lékař – klient.

Navíc se lékař může stát při zamlčení špatné prognózy zodpovědným za
pacientova chybná rozhodnutí např. v obchodní sféře s příslušnou soudní
dohrou. Ačkoli zcela tržní pojetí vztahu lékař - pacient nemá podle mého
názoru v naší zemi opodstatnění ani tradici, ustálený zvyk slyšet od lékaře
skutečnou prognózu zcela jistě podporuje důvěru pacientů v lékařova
slova, protože pacient si tak nemusí domýšlet někdy i fatální představy
o své nemoci.

Pokud jde o vyučovaný předmět lékařská psychologie, musím si přiznat,
že se k této problematice nabízí spíše více otázek než odpovědí. Přestože
vím, že pokud jde o takto závažné téma mezilidských vztahů, a jestliže
navíc neexistuje jednoznačná odpově	, je mnohdy důležitější hledat otázky.

Nerad bych na čtenáře působil dojmem mechanicky uvažujícího empiri-
ka, ale v momentě, kdy opravdu budu muset řešit diskutovanou situaci,
nebude mi komplex filozofických otázek mnoho platný. Snad se projevím
osvícensky stroze a s přílišnou snahou po zjednodušení, když si postesknu::
„Příliš mnoho otázek …“ (jen jsem si vzpomněl na reakci Josefa II. na
vyslechnutou operu Únos ze Serailu, přičemž císař poznamenal: „Příliš
mnoho not, milý Mozarte!“)

I proto se snažím vše srovnat právě te	, když mám snad ještě nějaký čas.
Čas odpovědi nalézt třeba i během svého pobytu zde na univerzitní klini-
ce v Regensburgu, čas nalézt odpovědi v literatuře a ve zkušenostech
lékařů, a hlavně čas odpovědi nažít. Možná i proto trvá studium medicíny
tak dlouho. Nedělám si ale iluze, že by během života ubývalo složitých
otázek a přibývalo jednoduchý odpovědí.

Ondřej Vyčítal
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komu-

nikace s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 

Již dlouho chodím za jistým Svědkem, co v podchodu u nádraží nabízí
Strážnou věž a Probu	te se! Je tam spousta zajímavého čtení „pro celou
rodinu“. V již několika číslech ale narážím na stejné téma - transfúze.

Tato skupina věřících, tato sekta, odmítá krevní transfúze. Jak se později
dozvíme, není to tak absolutní, protože „frakce“ krve užívat smí a co se
dozvíme úplně nakonec, tak je celé to učení odvislé na způsobu, jakým
didakticky rozdělíme krev jako takovou. Ale vra
me se zpátky. Svědkové,
kteří jsou oddáni Jehovovi, nesmí přijímat cizí krev, přesněji řečeno nesmí
ji pozřít („Nebudete jíst krev těla žádného druhu“ 3. Mojžíšova 17:14).
Jehova nejspíš nepočítal s tím, že by bratři a sestry krváceli vědomě a volně
do konzerv, aby zachránili dalších bratří.

Z pohledu věřícího je to prostě tak, je to dogma, které je dáno (lidmi
vAmerice, kteří píší časopis Watch Tower = Strážná věž) a se kterým se
nepolemizuje. Protože Jehova řídí naše kroky vždy správně. Na internetu
je dokonce k naleznutí spousta článků o mladých lidech (pubescentech),
kteří „dali Jehovu na první místo“ - rozuměj zemřeli na lymfom, protože
nechtěli transfúzi, bylo jim 12, byli uvědomělí a věděli, že prodloužit si
život, ale přijít o Boží Království, že to není dobrý obchod. Pro lékaře, kteří
jsou bez vyznání, nebo kteří jsou vyznání jež umožňuje pacienty zachránit,
je toto docela problém, alespoň pro mne by to bylo značné dilema.

Upřímně - nevím, jak bych se zachoval, zda bych respektoval víru, či život
zachovávající postup. Každá rada těžká, každý pacient jiný.

Popojedeme. O oněch frakcích krve: v časopisech pro Svědky je tabul-
ka, ve které je znázorněno, že erytrocyty, leukocyty, trombocyty a plasma
(složky krve) jsou nepřijatelné (k transfúzi), ale „frakce“ z těchto 4 částí
jsou na „ osobním rozhodnutí“ (= tzv. přijatelné). Tak například frakce
z červených krvinek, hemoglobin, se podat smí. Dokonce sami Svědkové
uvádí ve svých zdrojích, že hemoglobin tvoří 97 % erytrocytu. Ale co na
tom? Základ totiž „krev žádného druhu“ Svědkové nepřijali. Protože dle
mého názoru každá víra má být dostatečně pevná, aby se dala obhájit před
každým horším názorem a manipulovatelnějšími lidmi, a dostatečně oheb-
ná a variabilní, aby se dala uplatnit před každým trefným poznatkem
apřed pokrokem.

Takže krev přijmout nesmíš, ale když se najde někdo, kdo ti z červené
krvinky sloupne membránu, tak to je v pořádku. Oblečená neoblečená,
učesaná neučesaná.

A k onomu dělení: pro Jehovisty je krev rozdělená, jak jsme již zmínili,
tzn. na erytrocyty, leukocyty, plasmu a trombocyty. Řekli jsme si, že
Svědkové nesmí erytrocyt, ale hemoglobin ano. No a te	 přichází to
nejlepší – rozdělme krev dle chemického složení: na vodu, hemoglobin,

ŠEST MEDAILÍ Z LETNÍCH AKADEMICKÝCH SPORTOVNÍCH HER 2008

Moravská metropole Brno byla místem konání Letních akademických
her ve dnech 14. - 20. 6. 2008. Do bojů o akademické tituly a medaile
zasáhli úspěšně i reprezentanti plzeňské Lékařské fakulty. V královně
sportů atletice přivezly do Plzně dva tituly akademických mistryň České
republiky olympionička Lenka Ledvinová za výkon 66,30 metrů v hodu
kladivem aKvěta Pecková za výkon 4:35:09 minuty v běhu na 1500 metrů.
O tři bronzové medaile se postarala Jana Sahánková v badmintonu, a to
v singlu, ve čtyřhře (spolu s Nikolou Fridrichovou ze ZČU Plzeň) a ve
smíšené čtyřhře (spolu s Rostislavem Peníškou z TU Liberec). Na jedinou
medaili v mužských soutěžích dosáhl plavec Jakub Fichtl na trati 400m

volný způsob za 4:05:01 minuty, na 100m znak za 1:00:76 min doplaval na
5. místě. Filipu Kozákovi stačil výkon 25:53 vteřiny na 50m volný způsob
na 7. místo, na 50m znak byl za 30:69 s osmý. 

Z plzeňské lékařské fakulty startovala na akademických hrách jen tato
minivýprava, jak výsledky ukazují, počet předčila kvalita. Ve stále těžší
konkurenci je potěšitelné, že si posluchačky a posluchači naší fakulty
dokáží načasovat formu tak, aby „domů“ nepřijeli s prázdnou. Naši
sportovci však mají pro nadcházející školní rok opravdu pořádnou moti-
vaci k tréninku – v r. 2009 se Letní akademické hry uskuteční v červnu
vPlzni. (-mč-) 

POMÁHÁ VÍRA?
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albumin, a globuliny. Toto jsou složky krve a ty jsou zakázané. Jenže! Mezi
námi se pohybuje i hemoglobin, který je, jak jsme si již řekli, povolený. Co te	?

Sami Svědkové (tedy jeden, americký lékař) píší článek, že tato nauka
nepochází z bible, ale z učení Strážné věže, které v šedesátých letech vyda-
lo prohlášení, které automaticky přebrali další Svědci. Zní takto: Žádnou
transfúzi krve! 3. Mojžíšova 17:14

Jako Boha se bojící křes
an a věřící v Jehovovo slovo, Bibli, tímto žádám,
aby krev jakoukoli cestou, v jakékoli podobě nebo formě, nebyla dána do
mého těla; v případě extrémní ztráty krve mohou být použity bezkrevní
náhražky. „NEBUDETE JÍST KREV TĚLA ŽÁDNÉHO DRUHU“.

Jmenujme další důvody, například že krev odplavuje škodliviny a tak
není dobré ji dávat dalším lidem, přenos infekcí, i ještě nepoznaných,
vedlejší reakce, úmrtí v důsledku inkompatibility, nebo že „Duše těla je
vkrvi“ (3. Mojžíšova, 3:17).

„Krátce po vzniku křes
anství - asi před 2000 lety - dostali následovníci
Krista od Boha příkaz, aby se zdržovali krve. Tento zákaz nebyl založen na
zdravotních hlediscích, ale na svátosti krve. Někteří lidé sice tvrdí, že toto
Bohem dané omezení se vztahuje pouze na jedení krve, ale význam slova
„zdržovat se“ je vcelku jednoznačný. Když nám lékař řekne, že se máme
zdržovat alkoholu, určitě si nebudeme myslet, že ho můžeme přijmout do
žil“. (Probu	te se! srpen 2006, strana 11)

Proč si to tu tak obšírně píšeme?
Poté, co jsme si všechno toto řekli … představte si, že vám přivezou na

ARO rozmlácené dítě, které bude potřebovat pár jednotek krve, ale rodiče
řeknou, že jsou Jehovisté a že si to nepřejí.

Na jednu stranu jejich víra je posiluje, na druhou jim v tomto případě
ubližuje. V podstatě je to žádost o pasivní eutanázii. Mám člověka v dia-
betickém komatu a inzulín v ruce, ale nepodám mu ho. Mám krev a člově-
ka se značnou ztrátou krve, ale nepodám mu ji.

V případě dospělého pacienta, který je při vědomí a plně orientován,
sdělí-li mi, že se chce řídit zákony Bible, budu jeho přání respektovat. Co
mi zbyde … Lékařství má sice zachraňovat, ale i respektovat lidské rozhod-
nutí (čemuž odporuje zachraňování sebevražedných pokusů).

Ale neměl bych se jako lékař snažit udělat pro svého pacienta maxi-
mum? Měl bych chápat jeho strach, úzkost, jeho náboženské důvody, ale
i tak, neměl bych se snažit přesvědčit ho, že nabízená pomoc skýtá pro něj
to nejlepší?

Případ nemocného dítěte či mladého pubescenta, který za sebe ještě
nemůže rozhodovat, a rodiče nedají souhlas k transfuzi, je daleko složitější.
Rodiče nemohou bránit v záchraně svého dítěte, alespoň si to myslím,
amyslím, že to je i zákon … Jde o to, kdo by v tomto případě dohlédl na
jeho dodržení. Zavolat městské strážníky je možnost. Zda přijedou, to je
jiná otázka, snad ano. Na internetu jsou články dětí mezi deseti a osmnác-
ti lety, které raději zemřely, než by přijaly cizí krev. Úporně prosily lékaře,
obhájce, soudy, aby jim nebyla podána ani kapka cizí krve. Psaly osobní
dopisy soudcům, že se budou jakkoli bránit této „odporné a hanobné“ věci,

a že pokud jim i přesto bude transfuze podána, budou to brát jako útok,
jako znásilnění své osoby. Nedovedu si představit něco takového v českých
podmínkách. Nejen, že by to dítě asi dřív zemřelo, než by soud rozhodl, ale
i tak – nemyslím, že by český soudce uznal dvanáctileté dítě plně zralým,
dospěle uvažujícím člověkem a zakázal tak lékařům podat transfuzi. Ale
i tak, u toho lůžka nakonec zbyde zase ten doktor, se svým přesvědčením
a pohledem na svět. Podám či nepodám.

Já, sám za sebe, podám.
A co s rodiči, jejich proklínáním, a dokonce i někdy zavrhnutím dítěte?

S některými lidmi se nedá rozumně mluvit, zvláš
 když jako jediné argu-
menty mají jména knížek a čísla odstavců. Zkuste přesvědčit nějakého
skálopevného křes
ana o antikoncepci, či o potratech. Do Polska přijela
lo	, na které lékaři prováděli interrupce. A jak dopadla - Poláci ji vyhnali
z přístavu. Bývalý spolužák, Arab, silně věřící, když mu ukázal spolubydlící
porno, křičel a zakrýval si oči.

Snad snažit se je pochopit a jejich jazykem je oslovit. Oslovit tak, aby
pochopili, že to, co konáme my, je vlastně Boží záměr a aby byli svoleni
přijmout.

Je zajímavé, jak se generace Svědků mění. Na internetu varují, že starší
Svědkové budou jistě pobouřeni a kroutit hlavou, avšak nově je povoleno
užívat hovězí krev. Jaký to má význam je mi nejasné. Nicméně - jaký dopad
a jakou hodnotu by měl například podvod - slib věřícímu, že dostane
kravskou krev, namísto toho dostane normální konzervu. Je to neetické,
navíc v medicíně. Ale jde nám prvotně o zdraví pacienta.

Dle mého názoru je tato otázka stále nedořešena a není jednotný postup.
Každý lékař se musí probojovat. Každý pacient je jiný. Ale i kdyby byl jed-
notný postup – jak se budete cítit vy, jako lékař, jenž zachrání život,
apacient na vás bude naštván, že jste ho pošpinili a vzali jste mu šanci na
věčný život v Božím Království? Obecně se s vděkem v medicíně asi moc
nesetkáme, česká vlastnost je neustále si na něco stěžovat. Ale aby byl
někdo popuzen tím, že mu zachráníte život, dokonce to nazval „znásil-
něním“, zní to lehce přitažené za vlasy.

Po pár letech nastane lehký cynismus - jsi dospělý - podepiš a klidně si
umři. Ale dítě má celý život před sebou. A jen proto, že pár lidí v Americe
napíše něco do časopisu, si vezme rodina do hlavy, že dítě prostě zemře?
Protože tento bídný život v nespravedlivém světě se nemůže rovnat s mí-
rem a spravedlností, která vládne v Království Božím?

Myslím, že bychom se měli snažit přemluvit je. A co se dětí týče, tak
i přes odpor rodiny či jich samých, transfuzi podat. Možná, že existuje
věčný život a ten tady dole je jen předstupeň, ale i tak si myslím, že život
je dar, se kterým by se mělo jako s darem nakládat - s úctou a péčí. Každý
lékař i musí stát za svým rozhodnutím. A já, jakožto dárce krve, budu krev
podávat.

J. Štěpáník, 3. ročník
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komu-

nikace s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 

Hic sunt leones. Dokážu si představit, jak tato věta věrně popisovala
skutečnost, když byla poprvé vložena do antických map jižně od kraje
horního Egypta daleko za prameny Nilu. Tedy do míst římským kar-
tografům a cestovatelům neznámých. Toto označení pro zem dalekou
a neprobádanou se postupem času vžilo i pro místa, kde zaručeně žádní
lvi nikdy nežili. Nutno ale přiznat, že takové vznosné sdělení o daleko
žijících kočkovitých šelmách zní daleko lépe než prosté: „Nemám ani
potuchy, co by tady mohlo být.“ I když ono zmíněné úsloví o lvech již
dávno neplní svoji původní funkci, pojmenovávání jevů a věcí
neznámých odbornými termíny zůstalo součástí přírodních věd dodnes.
Dobře patrné je to právě v lékařství.

Vzhledem k tomu, že prodělávám třetí ročník studia medicíny,
nemohl jsem se nesetkat během studia patologie a jiných oborů s nemo-
cemi, jejichž etiologie je idiopatická. Jde o to, že pacienti často rádi slyší
od lékařů příčinu své nemoci. Již ve středověku se doporučovalo, aby
při břišních bolestech pověděl lékař svému pacientu, kolik červů je
třeba vyhnat z břicha ven. Je jasné, že to onen ranhojič nemohl vědět,
sdělil-li však pohotově přesné číslo, nabyl renomé odborníka a získal si
důvěru léčeného. Podstata nemoci samozřejmě zajímá i lékaře. Jen
pokud je známa příčina, je možno hledat kauzální léčbu. K tomu je ještě
nutno připočíst, že pro lékaře není vždy příjemné přímo přiznat, že
o podstatě choroby, která sužuje jeho pacienta, neví on sám ani lékařská
věda zhola nic. Možná proto vznikaly názvy látek a jevů, které samy
o sobě neříkaly nic o jejich podstatě, například nemoci označované jako
familiární. Samotné toto označení nám pouze sděluje, že se nemoc
vyskytuje v jedné rodině, ale už neříká nic o tom, jestli je toto onemoc-
nění dědičné, jestli se dědičnost řídí mendelovskými zákony, nebo jestli
je způsobeno svérázným životním stylem oné rodiny či okolními vlivy.

Nemocný, kterému je sdělena diagnóza například idiopatické insufi-

cience intrahepatálních žlučovodů, by mohl být trochu zklamán, kdyby
doma zabrousil do slovníku cizích slov a zjistil, že příčina jeho nemoci
je neznámá. Ze zkušenosti svých přátel a příbuzných, kteří nejsou lékaři,
ani medicínu nestudují, vím, že používání obecně ne příliš srozumitelné
lékařské terminologie jim při návštěvě lékaře nevyhovuje a ocení pokud
se jim lékař věnuje a vysvětlí srozumitelně diagnózu. Na fakt, že se
nejedná o fenomén omezený pouze na moderní medicínu poukazuje
i článek v časopisu Vesmír: „Spisy lékařského zaměření se v Čechách
objevily ještě před založením lékařské fakulty (práce Klaretovy, Olomoucký
rostlinář). Některé z původně terminologizovaných českých výrazů postup-
ně přecházely do běžné mluvy. Je ovšem třeba podotknout, že jazyk lékařů
byl v úzkém kontaktu s latinou už tenkrát. Pacient lékařům většinou
nerozuměl ani slovo“.

Na druhou stranu latinská lékařská terminologie vznikala a vzniká za
účelem dorozumění se mezi lékaři a zároveň je projevem jisté „zasvěce-
nosti“. Myslím, že dobře tuto potřebu zmiňované „zasvěcenosti“ ilustrují
některé názvy anatomie lidského mozku. Mám na mysli oblast zona
incerta nebo životně důležitá centra mozku označovaná varovnými
slovy noli me tangere. Jak by asi působila na operovaného lékařská zprá-
va z neurochirurgické operace v oblasti nejisté místo nebo zákrok blízko
anatomické struktury nesahej na mě?

Z uvedených příkladů jistě vyplývá, že užívání odborných termínů,
a to i pro bílá místa na mapách lékařského poznání, je v medicíně dů-
ležité. Je ovšem třeba respektovat skutečný význam těchto slov a s pa-
cientem hovořit tak, aby mu to bylo ku prospěchu, namísto toho, aby
byl pacient zahlcen odbornými výrazy.

Ondřej Vyčítal
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komu-

nikace s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 
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O ČEM SE VE „FACULTAS NOSTRA“ NEPSALO …

JUDr. ALOIS RAŠÍN - PŮVODNĚ MEDIK,
POZDĚJI ODSOUZENEC K SMRTI, 

NAKONEC BUDOVATEL SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA

Časopis „Facultas nostra“ se zrodil záhy po revolučním období 1989 -
1990, kdy se jako zázrakem rozpadla vláda jedné „STRANY“ a byla
nahrazena demokracií. O tom jsme informováni denně ze všech sdělo-
vacích prostředků a můžeme sledovat, jak strany spolu válčí nebo také
spolupracují. To jsme v minulých letech neznali, jen občas jsme prožívali
jakési „pogromy“, při nichž docházelo k čistkám a padaly „hlavy“.

V úzkém kruhu naší fakulty jsme jich užili dosytnosti, vždy se „kácely
hlavy, ale mnohdy se o tom ani moc nahlas nemluvilo ani se nepubliko-
valo. Tvrdí straničtí funkcionáři se však v tom dokonale vyžívali. Dovolím
si o některých z nich poreferovat. Podle vlastních zážitků a zkušeností.

1. Z roku 1958: Před polednem jednoho slunečného jarního dne mne
vmé pracovně navštívil poprvé soudruh děkan profesor Rudolf Bureš,
který po krátkém přátelském pohovoru vyslovil své přání: Uvedl, že je
vPlzni už pátý rok děkanem, že má vedle toho ještě řadu povinností v par-
lamentě, na rektorátu, ve straně a jinde, že je na těch pět let v Plzni velmi
unaven a nutně si potřebuje trochu odpočinout. Přišel mne proto požádat,
abych ho ve funkci vystřídal, že jsem jediný nestraník, s nímž by partaj
souhlasila. Odpověděl jsem, že upřímně děkuji za důvěru a za tak lákavou
nabídku, ale že bohužel takovou náročnou funkci nemohu přijmout. Důvod
je ten, že jsem doma přísahal, že už nikdy v životě žádnou na čas náročnou
funkci nepřijmu, protože jsem už dvakrát na to těžce doplatil a víckrát že
už riskovat nesmím. Dvakrát co jsem v Plzni se pracovní zátěž podepsala
na mém zdraví: poprvé hned první rok po nástupu do Plzně, kdy jsem tu
byl sám na dva obory - anatomii i histologii s embryologií, denně přednášel
dopoledne podle rozvrhu pro první ročník, odpoledne pro druhý -
zavřením vysokých škol přerušený ročník - učebnice nebyly, bylo nutné
přednášet pomalu, v učebnách zima, nebylo uhlí - koncem listopadu jsem
dostal chřipku, po ní pneumonii, 160 studentů v posluchárně - na pneu-
monii nasedla Tbc a následovaly tři měsíce v plicním sanatoriu a po dva
roky denně polykat 50 tablet PAS - to byl první lék tehdy - a pak léta
dodržovat léčebný režim.

2. V témže roce v červnu mi večer volal proděkan prof. Mikoláš a sdělil
mi „radostnou“ zprávu - na děkanát pro mne přišel dekret, jímž mi bylo
oznámeno, že jsem jmenován proděkanem LF UK v Plzni, k čemuž mi
upřímně gratuluje - ráno mám přijít na děkanát převzít si dekret a protože
soudruh děkan je na zasedání parlamentu v Praze, a já - Mikoláš - odjíždím
ráno do Dráž	an na gynekologický kongres - a na fakultě v Plzni začínají
přijímací zkoušky maturantů do prvního ročníku, - „prosím Tě, ujmi se
organizace přijímacího řízení a zaři	 vše, co je potřeba. Bu	 zdráv a na-
zdar“. Po roce funkce proděkana, spojené se spoustou administrační práce,
s cestami na pražský děkanát - to jsme byli ještě pobočkou pražské LF! -
cesty na rektorát atd., nemožnost dodržování potřebného léčebného reži-
mu se během prvního roku funkce projevilo obnovením plicního onemoc-
nění a následovalo znovu 5 měsíců léčení v plicním sanatoriu a dva roky
polykání tablet PASu.

Soudruh děkan se omluvil tím, že neměl tušení o tom, jakou jsem
prodělal nemoc, omluvil se a řekl, že se obrátí na výbor „STRANY“.

Na to jsme se rozloučili, já jsem vyprovodil soudruha děkana až na
chodník před Procházkovým ústavem, tam jsme ještě chvilku povídali,
načež se s. děkan ke mně naklonil a pronesl závažná slova: „Nemáš ponětí,
co se připravuje. Bude se prověřovat a plno kolegů bude muset z fakulty
odejít. A k tomu, abych někoho z fakulty vyhazoval, k tomu já se nikdy
nepropůjčím. To a
 si udělá někdo, jehož svědomí mu v tom nebrání.“
Podali jsme si ruce, já jsem poděkoval a rozešli jsme se …

3. A jak to bylo dál? Byl svolán „STRANICKÝ VÝBOR“, na něm vybrán
nejschopnější a všeho schopný komunista a člen výboru - soudruh docent
Jiří Lukeš, jmenován profesorem a děkanem, který ochotně splnil vše co
bylo naplánováno, dohodnuto a provedeno.

A tak v letech 1958 - 1960 skončili své působení na fakultě doc. Dr.
Štěpán, přednosta. chemie, doc. Dr. Domanský - chirurg, doc. Dr. Mecl
aprim. Dr. Kubíček - interna, doc. Dr. Havlovic - přednosta. fyziky, prof.
Dr. Krajník - přednosta. biologie, prof. Dr. Pi
ha - přednosta. neurologické
kliniky a řada dalších.

4. Jak probíhala návštěva soudruha děkana Lukeše mi při jedné večerní
návštěvě u nás doma vyprávěl kol. profesor Pi
ha: „Soudruh děkan Lukeš
mne navštívil v mé pracovně na klinice a oznámil mi rozhodnutí fakulty,
že mé působení na neurologické klinice končí. Dovolil jsem si zeptat se, co
jako špatného jsem provedl? A dostal jsem odpově	, že jsem na prvního
máje zkoušel rigorosa. Odpověděl jsem - soudruhu děkane, přeci víte, že
jsme na prvního máje byli všichni společně dopoledne v průvodu, po
skončení jsem se vrátil zpět na kliniku, něco jsem pojedl a z únavy se
natáhl na otoman. Zanedlouho někdo zaklepal na dveře mé pracovny.
Vešel jeden student, omluvil se, že nerad vyrušuje, ale že přichází za celou
skupinu kolegů poprosit, jestli bych nebyl tak hodný a nevyzkoušel je
zneurologie; že dostali povolání na vojenské cvičení, zítra že se mají hlásit
v kasárnách, ale že jsou připraveni na zkoušku z neurologie a mají obavu,
aby nebyli na vojně dlouho a že by hodně zapomněli. Proto že přišli
poprosit, jestli bych je nevyzkoušel. Tak jsem jim vyhověl, a přitom na
gauči odpočíval. Snad to není trestné nebo nějaký prohřešek? 

Na to s. děkan pravil, že kliničtí asistenti-nestraníci na neurologii snad
všichni mají kandidaturu, ze straníků že „CSc.“ nemá nikdo. Odpověděl
jsem - ale soudruhu děkane, přeci víte, že pro získání kandidátské činnos-
ti je třeba předložil a obhájit kandidátskou disertační práci; bez toho nelze
kandidátskou hodnost získat!

Na to odvětil soudruh děkan: „Ale, soudruhu profesore, ono kdyby se
hledalo, tak by se ještě ledasco našlo.“ Na to profesor Pi
ha vyskočil,
zasalutoval a pravil: „Jo, to je argument, to beru! A děkuju Vám!“

Prof. MUDr. J. Kos
Pozn. redakce: První číslo periodika „Facultas nostra“ vyšlo v dubnu

1995.

Alois Rašín se narodil 18. 10. 1867 v Nechanicích nedaleko Hradce
Králové v rodině pekaře Františka Rašína jako deváté předposlední
dítě. „Narodil se jako dítě slabé, skoro mrtvé. Bylo nutno dítě ponořit
do studené vody, aby se vzpamatovalo“ vzpomínal později na narození
Aloise jeho starší bratr Josef. 

Po absolvování obecné školy studoval na gymnáziu v Novém
Bydžově. Málokdy obdržel jinou známku než výbornou. Menší pro-
blémy mu dělal pouze krasopis, kreslení a němčina. Snad proto jej otec
chtěl nechat dále studovat na německém benediktinském gymnáziu
v Broumově. Jenže německé vyučování se mladému studentovi vůbec
nezamlouvalo, v pololetí propadl z latiny a když se i jinak jeho prospěch
výrazně zhoršil, přestoupil do českého gymnázia v Hradci Králové. Tam
v r. 1886 s vyznamenáním maturoval. 

Po prázdninách téhož roku se stal posluchačem medicíny na Karlo-
Ferdinandově universitě v Praze. Tehdy však u něj propukla vážná plic-
ní choroba, takže na doporučení lékařů studium medicíny opustil.
Lékařské konsilium mu na jeho vlastní žádost sdělilo, že špička plic je
zachvácena tuberkulózou. 

Na doporučení lékařů Rašín opustil Prahu a odstěhoval se k sestře,
provdané za hajného v krkonošských Vítkovicích. Dvouletý pobyt v hor-

ském prostředí mu udělal dobře,
infekci překonal. Aby v tomto ob-
dobí neztrácel čas, přestoupil na
právnickou fakultu, kde nebyla
povinnost pravidelně navštěvovat
výuku. Učil se z litografovaných
přednášek a do Prahy se vrátil až v r.
1890 do 3.ročníku studia. 6.října
1891 byl promován doktorem práv. 

Ihned po promoci nastoupil jako
jednoroční dobrovolník k sanitě do
Vídně. Záhy byl převelen do Pešti,
kde za finančního přispění bratrů
složil důstojnické zkoušky. Po
návratu z kasáren na podzim 1892
zůstal v úzkém kontaktu se stu-
dentským hnutím, postupem času se

stal jednou z jeho vůdčích osobností. Praktikoval u zemského trestního
soudu, později v různých advokátních kancelářích. Odbornými články
přispíval do časopisů Neodvislost, Nové proudy a Rozhledy. Na podzim
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V období 4.-17. září 2008 se plzeňská veřej-
nost mohla v informačním stánku U Branky
v Kopeckého sadech seznámit s programem
Evropského týdnu mobility a Evropského dne
bez aut. Plzeň se tak stejně jako téměř
devadesát dalších měst České republiky zapoji-
la do akce, jejímž cílem bylo především upo-
zornit na nevýhody a rizika automobilové
dopravy a ukázat, v čem je výhodnější používat
jiné dopravní prostředky. Na deseti panelech
se tak návštěvníci stánku mohl dozvědět, 

- že „obyčejné“ auto je nejnebezpečnější do-
pravní prostředek vůbec, kterému v ČR padne
za obě
 jeden člověk každých osm hodin,

- že počty zvířat, která na silnicích ročně
zahynou, je srovnatelný s počty ulovené zvěře ,

- že v USA pod koly aut je ročně zabito či
zmrzačeno 400 milionů zvířat,  

- že znečištění ovzduší, způsobené autodo-
pravou, může vyvolat poruchy dýchání, alergie,
záněty dýchacích cest, astma, poruchy imunity,

poškození nervového systému, jater, též
leukémii a dokonce rakovinu a má ročně na
svědomí smrt okolo 370 tisíc Evropanů,

- že frekventované silnice a dálnice před-
stavují nebezpečné bariéry, 

- že veřejná doprava je mnohem levnější,
energeticky efektivnější a k životnímu pro-
středí šetrnější než automobily,

- že letecká doprava se vyznačuje enormní
spotřebou pohonných hmot a tedy i emisemi
skleníkových plynů,

- že u nás na necelých 10,3 milionu obyvatel
připadá 4,3 milionu registrovaných osobních
aut, 

- a tedy že bychom měli, než usedneme
k jízdě automobilem se zamyslet nad tím, zda
by nebyla jiná alternativa dopravy - levnější,
bezpečnější, ekologičtější a do určité míry
i rychlejší. 

Takovou alternativu nabídnul Evropský den
bez aut organizovaný v Plzni dne 17. září. V ČR

roku 1893 byl zatčen a dva roky vězněn na Borech v Plzni. Součástí roz-
sudku byla dokonce i ztráta akademického titulu. Ten získal zpět poté,
co byl v r. 1895 amnestován. V r.1899 se oženil s Karlou Jánskou. Poté
se na několik let stáhnul z politického života. 

V r. 1911 se však již jako mladočeský politik stal poslancem říšského
sněmu za klatovský okres. Po vypuknutí první světové války v r. 1914 se
Rašín stal jedním z vůdců domácího protirakouského odboje,
soustředěného v tajném sdružení zvaném Maffie. V červenci 1915 byl
zatčen, eskortován do Vídně, byl mu zabaven veškerý majetek a součas-
ně byl proti němu a jeho přátelům zahájen proces, na jehož konci
v červnu 1916 mu byl ji po druhé odebrán akademický titul a byl nad
ním vynesen trest smrti za velezradu. Ten byl po smrti císaře Františka
Josefa I. a nástupu císaře Karla I. na rakousko-uherský trůn snížen na
desetiletý žalář, nakonec však byl v červenci 1917 v rámci amnestie pro-
puštěn. 

Okamžitě po návratu z vězení se spolu s Karlem Kramářem ujal
vedení mladočeské strany. Spolu se staročechy a dalšími stranami se
počátkem roku 1918 spojili v silně pravicové Státoprávní demokracii,
Rašín se stal jejím místopředsedou. 

28. října 1918 je právě Rašín autorem textu prvního zákona samostat-
ného československého státu. V Kramářově vládě přijal funkci ministra
financí. Získal pověst budovatele státu a stabilizátora rozvrácených
poválečných financí. Byl tvůrcem měnové odluky. V době od 26. 2. do
9.3.1919 nechal uzavřít státní hranice a okolkovat veškeré oběživo, které
se na území republiky nacházelo. Část finančních prostředků nechal
zadržet ve formě nucené státní půjčky.

Ministrem financí se znovu stal v první Švehlově vládě. Nadále pod-
poroval politiku rozpočtových úspor a deflace. Zatímco okolní státy
postihovala hyperinflace, československá ekonomika byla čestnou
výjimkou, koruna naopak trvale posilovala. Ne každému se tato
Rašínova politika zamlouvala a musil čelit řadě odpůrců.

5. ledna 1923 padly v Žitné ulici 6 dva výstřely.(*) Ministr financí
JUDr. Alois Rašín, chystající se nastoupit do auta, klesl k zemi. Zra-
něnému přispěchal na pomoc lékař Dr. Weissberg, syn Ladislav a dívky
z jeho kanceláře. Prvního ošetření se mu dostalo doma, dostal injekci,
byl zabalen do deky a transportován do sanatoria v Podolí. Zde lékaři
zjistili, že pacient je bez hmatného tepu, srdce téměř nepracuje. Byl
operován s neradostnou prognózou.

Lékařské konsilium s profesory Petřivalským, Syllabou, Jedličkou
a Švehlou zjistilo, že Rašína zasáhl jen jeden výstřel, bohužel však de-
vastujícím způsobem. Projektil pronikl do těla těsně vedle levého dol-
ního okraje desátého obratle, proletěl míchou, prorazil kost a uvíznul
u jedenáctého obratle. Průstřel míchy potvrdily již první příznaky - úplné
ochrnutí dolních končetin, břišního svalstva, poruchy motility střev
a močového měchýře. K tomu se přidaly komplikace , vyvolané šokem
a zanesenou infekcí. 

Prof. Michal Jedlička telefonoval kancléři Šámalovi: „Stav Dr. Rašína
jest beznadějný. Následkem poranění míchy jest tělo od života dolů úplně
ochrnuto. Poraněný má nervový šok, který hrozí, že životu jeho může
být v několika hodinách konce. I kdyby se uzdravil, jest téměř jisto, že
by nemohl vládnout nohama a že by byl připoután úplně na lůžko.
V dutině hrudní byl velký výron krve. Dosud se neprobral k vědomí.“

Pachatel útoku byl mezitím zajištěn. Jednalo se o devatenáctiletého
anarchokomunistu z Německého Brodu, který přijel do Prahy Rašína
zabít. Chtěl tím „prospět pracující třídě, aby zastrašil reakci“. 

Předseda sněmovny František Tomášek tehdy prohlásil, že teror
nikdy nesmí zvítězit, že teroru se neustupuje. „Útočník se dopustil útoku
tím těžšího, že přerušil činnost muže, který, prošed tvrdou školou života,
naučil se v ní nezdolné vytrvalosti, neúmorné pracovitosti, železné
sebekázni a svědomitému plnění povinností, muže, který všechny tyto
své vzácné vlastnosti postavil zcela do služeb svého národa.“

Kruté utrpení prvních dnů po atentátu lékaři mírnili injekcemi anal-
getik. Po několika dnech krize pominula, jeho žena si poznamenala
„srdce krásně pracovalo a já začala doufat“. Krátce se zdálo, jakoby
došlo k zázraku. Rašín byl schopen pít červené víno a kávu, jedl vaječné
omelety, hovězí vývar, špenát, šunku. Lačnil po informacích, dožadoval
se novin. U otcova lože se scházela v podvečer celá rodina. 

Šest dní po atentátu začal pokašlávat. Musel ležet stále na zádech
a bez polštáře, aby se rána mohla hojit. Nastaly obavy ze zápalu plic. 16.
ledna navštívil Rašína po zotavném pobytu v Tatranské Lomnici prezi-
dent Masaryk. 

17. ledna se objevila zvýšená teplota, Rašín začal vykašlávat krvavé
hleny. Těm, kteří by mu chtěli poslat nějaký osobní dar, vzkázal, aby jej
raději poslali na zlatý poklad republiky. Tehdy také pronesl často cito-
vaná slova: „Politika je hrozná, těžká, všichni zodpovídáme za osud
vlasti; politik musí mluviti pravdu, bezohlednou; nedovedeme-li mluviti
pravdu sami sobě, ztratíme samostatnost; jsem optimista, věřím, že u nás
bude více takových; někdy se musí pravda zamlčeti, když ji národ ne-
snese, vyčkat pravého okamžiku, ale pak ji říci bezohledně, a to hned,
hned.“ Snad i v důsledku obtíženého svědomí a soucitu veřejnosti zlatý
poklad nesmírně vzrostl. 

Začátkem února začal plánovat, jak napíše knihu. Zdravotní stav zhor-
šovaly počínající proleženiny. Objevily se i další komplikace - zánět plic,
zánět močového měchýře, bakteriální sepse a sně
. Ráno 18. února ještě
naposled popřál všem dobré jitro. Krátce po poledni vydechnul naposled.

Rašína v pohřebním průvodu od Panteonu Národního muzea k straš-
nickému krematoriu vyprovázely 21. 2. 1923 statisíce lidí. 

J. Novák

(*) Šetřilová J.: Alois Rašín. Praha,Argo 1997

TÝDEN MOBILITY - DEN BEZ AUTA (22.9.) -
CYKLOJÍZDA

- JAK TO BYLO V PLZNI 
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25 LET OD ÚMRTÍ doc. MUDr. JIŘÍHO MATOUŠKA, CSc. 

Jiří Matoušek se narodil v Plzni 25. 3. 1931. Maturoval na klasickém
gymnáziu na Mikulášském náměstí. V letech 1949-1956 studoval na
plzeňské Lékařské fakultě, promoval v r.1956. V r. 1981 byl jmenován
docentem.

Záhy po promoci od r. 1956 začal pracovat v oboru humánní biokli-
matologie. Spolupracoval s mnoha obdobně zaměřenými pracovišti
a odborníky, např. s interní klinikou v Plzni (prof. Bobek, doc. Barcal)
a s Výzkumným ústavem balneologickým v Mariánských Lázních. S doc.
Přibilem z Ústavu tělovýchovného lékařství zkoumal účinky sauny na
lidský organismus. Další bioklimatologické práce se týkaly lázní Darkov. 

Byl stálým členem Slovníkové komise Československé bioklimatolo-
gické společnosti při Československé akademii věd a významnou měrou
se podílel na tvorbě bioklimatologických slovníků (např. Academia
Praha,1980). V r. 1982 byl jmenován docentem. V roce 1988, již posmrt-
ně, vyšla jeho monografie „Počasí, podnebí a člověk“. Spolu s doc.
Barcalem vydali prioritní „Základy humánní bioklimatologie“ v Na-
kladatelství ČSAV (1967). 

Mezi jeho koníčky patřil sport, ne ten závodní, ale rekreační. Ve volném
čase rád lyžoval, hrál basketbal, plaval, oblíbil si vodní i pěší turistiku.
Měl dobrý hudební sluch i dobrý hlas, dokonce i zpíval ve sboru divadla.
Vzácné volné chvíle věnoval rodině, dětem. Byl nositelem Čestné medaile
za zásluhy o péči o zdravotně postižené občany. Zemřel 21. 10. 1983 na
generalizaci Grawitzova nádoru. (rb-jn) 

proběhnul již po šestnácté (od r. 1991 s vynecháním let 1992 a 1994).
Organizace „Děti země“, která celou akci zajiš
ovala, zorganizovala také
cyklojízdu Plzní, které se zúčastnilo 70 cyklistů a cyklistek. Tentýž den
měli zájemci možnost nechat si bezplatně u stánku nechat změřit hlad-
inu cholesterolu a procentuální podíl tukové tkáně v těle. O den později
bylo možno se projet po nově vybudovaných cyklostezkách. Podle orga-
nizátorů byla akce v Plzni úspěšná. Hodlají v ní pokračovat i v dalších
letech. 

Snad malou vadou na kráse byla skutečnost, že v loňském roce se
k této akci připojilo 129 měst, která zorganizovala 51 cyklojízd. K nějaké
masovosti akce, jako je to již obvyklé z zahraničí, nám stále ještě dost
chybí. 

(jn)

BIOPOTRAVINY - NOVÝ HIT NA TRHU ?

Ač pro mnohé z nás není zcela jasné, co všechno předpona bio- před
názvem potraviny, ale také oblečení, paliva do automobilu, kosmetiky či
dalších výrobků znamená, dochází postupně k nárůstu trhu s těmito výrob-
ky. Za biopotraviny utratil průměrný Čech v r. 2007 necelých 130 korun,
za dva roky se však očekává již pětinásobek. V celkových číslech to už
představuje pořádnou sumu, z 1,3 miliardy vzrostou tržby na 6,5 miliardy. 

Pochopitelně díky takové prognóze roste také počet firem a zeměděl-
ských producentů, které se výrobou biopotravin živí. V r. 2006 bylo reg-
istrováno 152 „bioproducentů“, loni 253 a letos v červnu již 375.
Obhospodařovali osm procent půdního fondu. 

Z pohledu laické veřejnosti předpona bio- znamená jakousi vyšší kvali-
tu výrobku - lišící se od běžné komerční produkce jednak odlišným výrob-
ním postupem, jednak odlišným zpracováním. Nejsou však řídké případy,
kdy panuje domněnka, že u některých biopotravin jde jen o trik obchod-
níků, jak nalákat ke koupi další zákazníky. 

Hlídat kvalitu produktů z tzv. biofarem má na starosti Kontrola ekolo-
gického zemědělství, sídlící v Chrudimi. Její certifikát musí mít každý
sedlák či majitel farmy, který se s bioprodukcí hodlá na našem trhu prosa-
dit. Výrobky bio- mají být ekologicky nezávadné, musí splňovat všechny
veterinární a hygienické požadavky a zároveň vznikají za podmínek, které
jsou k přírodě šetrnější než běžná zemědělská výroba. Ekozemědělství má
být alternativou k chemizaci a technokratizaci zemědělské výroby, má
chránit přírodní prostředí, zachovávat biologickou rozmanitost venkova
a také se obejít bez geneticky modifikovaných organismů (GMO). 

Poptávka po biopotravinách v České republice je o hodně vyšší než
nabídka. Domácí producenti kryjí jen 40 procent poptávky, zbytek se
dováží. Ekologický zemědělec musí být registrován na ministerstvu
zemědělství, na svém hospodářství nesmí používat pesticidy, minerální
hnojiva, regulátory růstu, GMO, jeho zvířata nesmějí být ustájena vazně,

drůbež nesmí být v klecích, zvířata musí mít přístup do výběhu nebo na
pastvu. V březnu 2008 bylo registrováno 1564 ekozemědělců. 

Na první pohled patrný rozdíl mezi normálními a biopotravinami je
v ceně, ty bio- jsou někdy i více než dvakrát dražší. A tak napadá otázka,
jsou také kvalitnější? S ní jsme se obrátili na vedoucího Ústavu hygieny LF
UK doc. Ing. Zdeňka Zlocha, CSc.

V čem spočívají nějaké zásadní rozdíly mezi biopotravinou a potravinou
vyprodukovanou řekněme „moderními“ technologiemi?

Bioprodukty rostlinného původu se získávají podle zásad tzv. ekologického
zemědělství. Ty zahrnují nejen eliminaci chemických ochranných prostředků
a umělých hnojiv při pěstování plodin, ale také minimální používání che-
mických přídatných látek (E-aditiv) při výrobě potravin. Také při chovu
užitkových zvířat a získávání mléka nebo vajec, popříp. při zpracování masa
na různé výrobky se vylučuje (až na výjimky) veškerá aplikace syntetických
preparátů, jako jsou stimulátory růstu, říje nebo snůšky apotravinářská aditiva,
a zvířata se chovají v co nejpřirozenějších až téměř komfortních podmínkách.
Veterinární léčiva se užívají v přesně vymezeném a kontrolovaném výběru.

Liší se biozelenina a bioovoce od svých upravených produktů stejného
druhu např. obsahem vitaminů, flavonoidů, vlákniny, či možných škodlivin
typu chemických postřiků či použitých pesticidů?

Jediným nesporným pozitivem zemědělských bioproduktů je nižší
obsah cizorodých látek, kontaminujících i aditivních, ve srovnání s pro-
dukty konvenčního pěstování, chovatelství a průmyslového zpracování.

Liší se kvalitativně masné bioprodukty vyšší biologickou hodnotou od
ostatních?

Porovnávání biologické nebo senzorické hodnoty potravin obou skupin
se podle mého názoru dosud ani u nás, ani v zahraničí dostatečně syste-
maticky, dlouhodobě a metodologicky korektně neprovádělo. Ve studiích,
které byly zatím na toto téma publikovány, se častěji zjiš
ovaly vyšší obsahy

O měření tuku a cholesterolu byl před startem cyklojízdy velký zájem.
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sušiny, vlákniny a některých vitaminů a biogenních prvků v biopotravinách
ve srovnání s běžnými potravinami. V pilotní studii provedené nedávno na
našem ústavu se tato tvrzení nepotvrdila, ale naopak celkový obsah
polyfenolů, obsah vitaminu C a tzv. celková antioxidační kapacita byly
uvětšiny vzorků ovoce a zeleniny deklarovaných jako biopotraviny spíše
nižší než v produktech konvenčního zemědělství.

Ekologická zemědělská výroba je nepochybně velmi šetrná k životnímu
prostředí a její produkty logicky vykazují menší kontaminaci cizorodými
látkami. Myslím ale, že není důvodné předpokládat, že tyto příznivé okol-
nosti přímo ovlivňují biosyntetické pochody v organismu rostlin, jimiž
vznikají přírodní látky, jako jsou fenolické sloučeniny, karotenoidy, alka-
loidy, vitaminy aj. Naproti tomu se při absenci ochranných prostředků
zvyšuje riziko napadení rostlin škůdci nejrůznějšího původu. Ty mohou
v rostlinném organismu indukovat tvorbu různých látek s příznivým
účinkem na lidské zdraví (fytoalexiny), ale také mohou zhoršit senzorickou
kvalitu nebo údržnost produktů.

Kvalita masa a masných výrobků s bio- přívlastkem je nepochybně
příznivě ovlivněna nejen nepřítomností syntetických látek, kterými se
zvyšuje produkce ve velkochovech a zlepšují se některé kvalitativní vlast-
nosti potravinářských výrobků, ale také humánnějšími podmínkami při
chovu a při  porážce zvířat. Určitou pozitivní roli hraje také zpracování
bio-masa v menších množstvích a tradičními postupy. Domnívám se, že
přesto nejsou rozdíly v biologické hodnotě bio- a nebiopotravin (např.
nutriční kvalita bílkovin, skladba tuků, obsah mikronutrientů) podstatné.

Kvalitu masných výrobků podstatně ovlivňuje průběh zrání masa, způsob
skladování a doba, kdy je potravinářsky zpracováno. Ještě v nedávném
období se u našeho jatečného masa ve velké míře (minimálně 30 % pro-
dukce) vyskytovaly nepříjemné senzorické vady, jako vodnatost, bledost
nebo naopak suchost, způsobené např. nedostatečným obsahem glyko-
genu v organismu zvířete před zabitím. Tyto nedostatky se už podařilo
vmoderních velkochovech omezit na přijatelné minimum.

Jaký lze předpokládat trend ve spotřebě biovýrobků u nás? Nehrozí
riziko, že díky snížené, ale výrazně dražší bioprodukci se staneme v celkové
produkci potravin výrazně nesamostatnými?

Podle údajů uvedených v pěkné seminární práci studenta naší fakulty
Jiřího Touše působí v přítomné době v ČR necelá tisícovka ekofarem
obhospodařujících asi 7 % z celkového půdního fondu. Významné
množství biopotravin se k nám také dováží a jsou dostupné snad ve všech
obchodních řetězcích. Mnoho zákazníků věří v jejich vysokou nutriční
hodnotu a nedotčenost chemickými přípravky. Jsou ale o 20 - 40 % dražší
než konvenční potraviny, a tak se dosud zdaleka nestaly předmětem
masové spotřeby. Osobně věřím, že tržní mechanismy budou regulovat jak
nabídku, tak nákup těchto potravin, a tím i poměrné zastoupení produk-
tů ekologické a standardní zemědělské výroby v obchodech a orientaci
našich zemědělců tím nebo oním produkčním směrem. O budoucnost této
archetypální lidské činnosti u nás, ani o naši potravinovou soběstačnost
bychom se neměli obávat.

(zz-jn)

PŘEČETLI JSME ZA VÁS .... 

K internetovým nabídkám typu „Prodám ledvinu. Zn: ihned“ se vyjadřu-
je článek „Prodám ledvinu. Za 300 tisíc korun“. „Prodej ledviny není u nás
možný. Nedovoluje to legislativa a rozhodně se nejedná o etický přístup,
kdy bohatí si kupují orgány od lidí ve finanční nouzi“, řekl nefrolog
IKEMu prof. MUDr. O. Viklický. Prodeji však zcela zabránit nelze, prodá-
vající se může s obdarovaným tajně domluvit a navenek vystupovat jako
dárce. Na žijící dárce však připadá u nás jen deset procent transplantací
ledvin. Navíc musí dárce splňovat řadu pravidel: v době odběru není jiná
vhodná alternativa, jde o darování osobě blízké, musí mít stejnou krevní
skupinu, musí se prokázat, že tělo příjemce ledvinu neodmítne a samozře-
jmě dárce nesmí trpět závažnými chorobami. (mfDnes 17.5.2008, s.9) 

Kuřácká lobby je mocná a své pozice snadno nevyklízí. V České republi-
ce jsme toho přímými svědky. Zatímco v mnoha evropských zemích nová
legislativa kuřákům čím dál tím víc znepříjemňuje život, u nás je tomu
téměř naopak. A to přesto, že patnáct Čechů denně zbytečně postihne
infarkt, jemuž jeden z nich pravděpodobně podlehne. V zemích, kde našli
odvahu kouření výrazně omezit, se výskyt akutních srdečních infarktů
okamžitě snížil. U nás by to znamenalo měsíčně o 450 infarktů méně.
Nemluvě o dalších zdravotních dopadech. Poslanec B Š
astný v článku
„Proč chtějí Češi dobrovolně umírat?“ vidí důvod v nevůli poslanců:
“Spousta z nich kouří, případně mají hospodu nebo kamaráda s hospodou.
Mají pocit, že by byli sami proti sobě“. (bar, htl: Blesk 17.5.2008, s.2)

Čím vším se nezajímají bankéři. V současnosti možná mají jiné starosti,
ale nedávno byla publikována informace německého bankéře Pavana
Sukhdeva z Deutsche Bank, který se pokusil vyčíslit škodu, kterou lidstvo
ročně působí naší planetě svým podílem na vymírání živočišných a rostlin-
ných druhů. Vyšlo mu celkem 50 miliard eur. Současný tlak na cenu někte-
rých komodit a potravin je jedním z projevů dopadu ztráty biodiverzity
adeforestrace na lidskou společnost. Při současném trendu by do padesáti
let mohlo dojít ke kolapsu světového komerčního rybolovu. Studie, před-
ložená na konferenci OSN delegátům ze 191 zemí ukazuje, jak současný
trend změnit. Napsal to (pod) v článku „Účet za činnost lidstva na Zemi:
50 miliard eur ročně“. (PD 31.5.2008, s. 16) 

České obce postupně zakazují pít alkoholické nápoje na veřejnosti.
Vyhlášku, obsahující takové omezení, vydalo nebo se k ní chystá již více
než padesát obcí. Jako první takovou vyhlášku prosadilo Ústí nad Labem
a výsledek byl téměř okamžitý - situace se několik dnů poté zlepšila
oosmdesát procent, uvedli zpravodajové deníku v článku „Alkohol zaká-
zaly již tři desítky obcí“. Cílem je chránit občany, především děti a mládež,
před obtěžováním opilců. Plzeň zatím ve výčtu uvedených obcí nefigu-
rovala (PD 21.6.2008). Podle posledního přehledu zákaz pití alkoholu na
určených veřejných místech již platí v 94 městech a obcích a dalších 31 by
toto opatření rádo zavedlo ještě do konce roku (Metro 22.10.2008, č.207)

Stále častěji se v denním tisku setkáváme se stížnostmi na nedostatek
zdravotního personálu v nejrůznějších zdravotnických zařízeních. V článku
„Léčebny pro přestárlé zavírají. Chybějí sestry“ píše Š.Plaček o kritickém
nedostatku sester v Praze, kde v červnu chybělo 1200 sester a v září již
1500. Nejdramatičtější je situace v léčebnách dlouhodobě nemocných, kde
chybí sanitáři, a sestry pak musí po celých 24hodin vše obstarat samy. (PD

8. 10. 2008, s.9, č. 237). O mnoho lepší to není ani s lékaři. V článku
„Nemocnicím chybějí lékaři“ uvedl prezident České lékařské komory
MUDr. M.Kubek, že chybějí především anesteziologové, gynekologové
aporodníci a internisté. (tamtéž, s. 12). 

Na dlouhé čekací doby na operace kyčlí a kolenního kloubu ve Zlíně
upozornila zpráva ČTK („Čekací doba na operaci kyčlí a kloubu se zkrátí“).
Zatímco loni odoperovali lékaři v Ba
ově nemocnici 210 totálních endo-
protéz kyčle a 126 totálních endoprotéz kolenního kloubu, letos chtějí
odoperovat 245 kyčlí a 145 kolen. Na operaci kyčlí v současnosti čeká 850
pacientů, kolena přes 1400 pacientů. To je důvod čekacích dob 2-3 let
ukyčlí a 3-4 let u kolenou. (mfDnes 21. 6. 2008). 

Na dnes již zapomenutý případ sériového vraha Pilčíka upozornil článek
M. Vejvodové „Byl vrah Hubert Pilčík tajným agentem?“ Skupina nadšenců
se vydala pátrat na místo zaniklé hájovny, kam tehdy Pilčík vylákal jednu
ze svých obětí a kde ji také usmrtil. Měl jako bylinkář přístup do hraničního
pásma, takže zájemci o ilegální přechod hranic mu důvěřovali. Zavražděné
poté okrádal, v jeho bytě se našlo dvanáct kožichů, osm lodních kufrů
adalší. V kozím chlívku byla vězněna neteř poslední oběti, kterou se chystal
rovněž zavraždit. Ve vězení spáchal údajně sebevraždu oběšením. Hlava Pilčíka
je uchována v plzeňském Ústavu soudního lékařství LF UK. Nelze ani vy-
loučit, že byl konfidentem tajné policie, které v řadě případů předával infor-
mace o záměrech k ilegálním přechodům hranice (PD 26. 8. 2008, č. 200, s. 6).  

Velmi komplikované operace, na které museli dříve posílat pacienty do
Prahy, zvládnou na chirurgické klinice FN v Plzni vlastními silami. Umožní
jim to nový moderní přístroj - pumpa pro mimotělní krevní oběh - v ceně
1,2 milionu korun. „Bude využíván pro složité chirurgické postupy při
operacích výdutí hrudní a břišní aorty“ uvedl prof. MUDr. V.Třeška
včlánku „Novinky, které zachrání život“ (autor P.Pechoušek). Další novin-
kou je harmonický skalpel za více než 600 tisíc korun k neinvazivním
laparoskopickým operacím. Štědrým sponzorem byla Plzeňská teplárenská
a.s., která plzeňské FN na nákup přístrojů poskytne každoročně příspěvek
okolo 2 milionů korun. (mfDnes 28. 8. 2008, s. C3). 

V článku „Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem!“ je uveřejněn
rozhovor s Mgr. Pavlem Karpíškem, členem Rady Plzeňského kraje pro
oblast zdravotnictví a sociálních věcí. Uvedl mj.: „Zdravotnictví je primárně
hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, které si všichni platíme. Zá-
roveň je povinností zdravotních pojiš
oven nasmlouvat pro své pojištěnce
patřičný rozsah a dostupnost zdravotní péče. Kraj jako takový dofinancuje
především Zdravotnickou záchrannou službu, pohotovosti a pak samozřej-
mě z titulu vlastníka údržbu a investice do obnovy budov a vybavení kraj-
ských nemocnic. Jsem přesvědčen, že v nemocnicích v Plzeňském kraji je
poskytována velice kvalitní péče odpovídající typu jednotlivých nemocnic.
Zároveň je pro nás důležité, že fakultní nemocnice poskytuje díky svému
vybavení a především špičkovým odborníkům specializovanou a superspe-
cializovanou péči. Kraji se navíc podařilo zlepšit dostupnost neodkladné
péče. To vše znamená, že v porovnání s ostatními kraji jsme na tom dobře
a v ledasčems i lépe.(Nejpres č.9,2008,s.1-2)

Další rozhovor poskytnul hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr Zim-
mermann. Funkci hejtmana vykonává již druhé volební období. Uvedl mj.:



„Nebyl jsem spokojen s financováním krajů. Kraje by měly mít možnost
rozhodovat o penězích pro své školy, domovy důchodců, silnice apod. Ne
vždy tomu tak bylo a je. ... Splnili jsme svůj hlavní slib. Jsme kraj bez dluhů.
Peníze „neprojídáme“, ale investujeme. Za nevyřešený pokládám problém
Šumavy. Patří k tomu ony nesmysly zakazující lidem chodit po asfaltových
a historických cestách na Šumavě a zničení šumavských lesů, které vysázeli
naši předci, kůrovcem. Kraj není jen Plzeň. Je třeba hledat rovnováhu
zejména mezi městy a venkovem. O to jsme se celých osm let upřímně
snažili. (Nejpres č.9,2008, s. 5)

O průběhu studie MONICA na II. interní klinice FN Plzeň informoval
v článku M. Kunešové („Zájemců o vyšetření srdce je málo“) prof. MUDr.
J. Filipovský, CSc. „Potřebujeme pouze ty lidi, které jsme sami oslovili, aby
se jednalo o náhodný vzorek obyvatelstva. Počet úmrtí na kardiovaskulární
onemocnění díky léčbě sice klesá, přibývá ale rizikových faktorů, které tyto
nemoci způsobují. V Evropě jsme horším průměrem“, říká. Dvou- až

tříhodinové vyšetření zahrnuje ultrazvukové vyšetření srdce a krkavic,
měření krevního tlaku, odběr krve k vyšetření vybraných biochemických
parametrů a odezvu tepové frekvence na zrychlenou chůzi. (PD 18.9.2008,
č. 218) 

Asi velmi obtížně bude možno využít doporučení, která na základě
několika vědeckých studií uvedla E. Miklánková v článku „Zdřímněte si
vpráci!“ Vychází z poznatků o vlivu odpoledního spánku na řadu funkcí
lidského organismu: zlepšení myšlenkových a fyzických výsledků, podpora
sebevědomí a kreativity, nálady i výkonnosti až do pozdních večerních
hodin, zlepšení pozornosti, podpora paměti, odbourávání stresu, snížení
rizika infarktu a cukrovky, pocit zdraví a pohody. Samozřejmě by se před
takovou siestou neměla pít černá káva. Spánek by měl trvat okolo 20 až 30
minut. Te	 jde jen o to, přesvědčit zaměstnavatele, uvádí autorka. V tom
asi bude kámen úrazu. (Blesk 12. 10. 2008, s. 34-35).

(jn) 

DLOUHÁ CESTA K OBJEVU VITAMINU C

Pokud bychom měli jmenovat léčebné přípravky, o nichž je mezi oby-
vatelstvem nejširší povědomí, určitě by mezi nimi nechyběl vitamin C. Při
tom jeho objev je poměrně nedávný a asi málokdo si uvědomuje, že
kněmu došlo teprve před osmdesáti lety. Cesta k jeho objevu byla dlouhá,
a tato neznalost měla na svědomí tisíce obětí. Připomeňme si několik dat
a zajímavostí s objevem vitaminu C souvisících. 

Co jsou kurděje (skorbut)
Cit. podle (1): „U dospělých zůstává skorbut latentní 3 až 12 měsíců po

začátku těžkého nedostatku vitaminu C. Zjevným příznakům skorbutu
předchází malátnost, slabost, dráždivost, ztráta hmotnosti a neurčité myal-
gie a artralgie. Dásně jsou oteklé, purpurově červené, houbovité a snadno
zranitelné, a při extrémním nedostatku vitaminu C snadno krvácejí.
Případně se objeví druhotná infekce, gangréna a vypadávání zubů. Staré
jizvy se rozvolňují, nová zranění se nehojí, a ve kterékoliv části těla se
mohou objevit spontánní hemoragie. Téměř patognomické jsou hyperkera-
totické vlasové folikuly s okolní hyperémií nebo hemoragiemi.“

Cit. podle (2): „Kurděje čili skorbut jest nemoc, vyznačující se za prvé
změnami dásní, kteréž jsou naduřelé, změklé, vřídky poseté a krvácivé; dále
vyskytují se při nemoci této podlitiny krevní, dílem jen v kůži (zvláště po
údech v okolí vlasů), dílem však i ve vrstvách hlubších, tak zejména ve
vazivu podkožním a ve svalech; v těžších pak případech jak v dutinách
tělesných, tak v dutině břišní aneb hrudní krvácení se vyskytuje a krev se
hromadí. Při tom trpí nemocní v částech krvácením postižených bolestmi,
jsou nápadně slabí, bledí a často velmi spaví. Těžší případy končí obyčejně
smrtí. Kurděje vyskytují se již po několik set roků pravidelně za poměrů
stejných: v městech obležených, na lodích daleké cesty vykonávajících, ve
velkých věznicích, ve vojště špatně stravovaném, atd. - slovem obyčejně
tenkráte, když nedostává se potravy správné, zejména čerstvého masa
apotravy bylinné.“

George Anson (1697-1762)
Vztah této osobnosti ke skor-

butu je spíše okrajový. Stal se
námořníkem v r. 1721 a prodělal
rychlou kariéru. Poté, co dvakrát
v hodnosti druhého kapitána
absolvoval službu v britských
koloniích v Severní Americe
bylo mu v r. 1737 svěřeno velení
vlajkové lodi Centurion. V r.
1740 byl povýšen na komodóra
a vzhledem k probíhající
anglicko-španělské válce
pověřen útoky na španělské
majetky v Jižní Americe. V té
době poklady Nového Světa
dopravovaly španělské galeóny
jednak z panamského přístavu
Portobello do Evropy, jednak
zAcapulca na pacifickém pobře-
ží Mexika přes Tichý oceán na
Filipíny a dále do Evropy.  

Ansonova flotila šesti válečných lodí měla za cíl dobýt přístav Callao
vPeru, obsadit Panamu, zajmout galeonu v Acapulcu a příp. vyvolat
povstání Peruánců proti španělské nadvládě. Kromě lodní posádky bylo na
palubách také 500 ne právě dobře vycvičených vojáků, kteří měli toto
poslání splnit. 

Flotila vyrazila 18. 9. 1740, ovšem to již infomaci o ní francouzští agen-
ti předali Španělům, a ti se chystali britskou flotilu přepadnout v oblasti
Madeiry. K němu však nedošlo, znepřátelené strany se nepotkaly. Anson
pokračoval v cestě na jih a v prosinci dosáhl jihobrazilského Isla de Santa
Catarina (s Portugalci měla Británie spojeneckou smlouvu). Posádky lodí

v té době již začal decimovat tyfus a úplavice, následek neudržitelných
hygienických podmínek, kazícím se potravinám a nepříznivým klimatic-
kým podmínkám.    

Okolo Hornova mysu na jižním cípu kontinentu však projely jen čtyři
lodi, jedna ztroskotala a dvě se musely vrátit aby neriskovaly tentýž osud.
Další z nich poté ztroskotala u pobřeží Chile. V červnu 1941 při zastávce
na ostrově Juan Fernández počet členů posádky poklesl z původního
počtu 961 mužů na 335. To jim však nebránilo v útoku na přístavní
městečko Paita v Peru, které v listopadu 1741 vyrabovali a poté vypálili.
Cesta přes Tichý oceán přinesla další svízele. Jednu z pouhých dvou zbý-
vajících lodí musela pro neschopnost ovládání posádka opustit a Anson ji
zapálil, aby se nedostala do rukou Španělů. Ani zbývající Centurion to
neměla lehké, a s vážnými poruchami včetně četných netěsností potřebo-
vala nutné opravy. Fyzické schopnosti strádající posádky stále klesaly,
denně umíralo osm až deset mužů. Záchranou bylo dosažení ostrůvku
Tinian (nyní souostroví Mariany), o zdravotním stavu posádky nejlépe
vypovídá skutečnosti, že ze 129 nemocných 21 mužů zemřelo při převozu
na ostrov nebo krátce poté. Po nejnutnějších opravách, zotavení posádky
a doplnění zásob Centurion vyrazil na další cestu, cílem bylo Makao, tehdy
již pod portugalskou správou. Po důkladné opravě a zotavení vyrazil
vdubnu 1743 na další cestu. Tehdy se Ansonovi se podařil husarský kousek
poté, co náhodně objevil a v několikahodinové bitvě obsadil španělskou
galeonu Covadonga směřující do Manily s nákladem převážně zlata a stříbra.
Skořistí se vrátil do Makaa, prodal zboží i samotnou ukořistěnou lo	 a s po-
klady se vydal přes Kapské Město u Mysu Dobré Naděje zpět do Evropy.
Do anglického Spitheadu dorazil 15. června 1744, tedy po 3 letech a 9
měsících. 

Bilance lidských obětí byla otřesná - z 1900 mužů na palubách šesti lodí
se domů vrátilo pouhých 188 mužů. Převážná většina obětí připadala na
vrub infekčním chorobám a kurdějím. 

Joseph Allen, M.D. (1714-1796)
Joseph Allen se narodil v Irsku kolem roku 1714. Vyučil se chirurgem

a jako takový provázel Výpravu komodora Ansona na výše popsané cestě.
Je zajímavé, že přesto, že mohl na vlastní oči pozorovat výrazné změny
zdravotního stavu všech nemocných kurdějemi při kterékoliv zastávce
a změně kvality potravin, zejména po dlouhých úsecích cesty na ostrovech
Juan Fernandez a Tinian rychlé zotavení postižených a ústup patologických
příznaků, nikdy tyto poznatky nepopsal ani nepodal nějaká doporučení
k jejich prevenci. 

Po návratu do Anglie působil
jako správce Koleje Svatého
Ducha v Dulvichi. Pokračoval
v lékařské kariéře a v r. 1754
získal lékařský doktorát na
Universitě St. Andrew´s. Dožil se
82 let jako poslední z účastníků
(a přeživších) Ansonovy výpravy. 

James Lind, M.D. (1716-1794) 
V mladém věku začal James

Lind studovat u chirurga Geor-
ge Langlandse, který byl členem
College of Surgeons v Edinbur-
gu, Lindově rodném městě. Lind
se po studiích v r. 1939 stal dů-
stojníkem královského námoř-
nictva. Sloužil ve Středomoří,
vZápadní Africe a v Karibiku.
V r. 1746 nastoupil službu na
HMS Salisbury. Tehdy jej zarazi-
la obrovská úmrtnost posádky
Ansonových lodí převážně na

George Anson 

James Lind
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skorbut. Podle Linda způsobily kurděje britskému námořnictvu větší ztrá-
ty než francouzské a španělské zbraně dohromady.

Bylo mu známo, že citrusové plody mají antiskorbutický účinek - jejich
konzumaci doporučovali již od roku 1600 lékaři Britské Východoindické
Společnosti - tyto rady však nedoznaly širšího využití. Ačkoliv Lind nebyl
prvním, kdo doporučoval citrusové ovoce v prevenci kurdějí, byl prvním,
kdo studoval účinek citrusů v systematickém experimentu, pokládaném za
historicky první kontrolovanou klinickou studii. Lind se domníval, že kur-
děje jsou způsobeny jakousi hnilobnou chorobou, napadající celý organis-
mus, jíž lze zabránit podáním kyselin. 

Jeho pokus proběhl v r. 1747. Dvanáct skorbutických námořníků
rozdělil do šesti skupin. Ke stravě, kterou měli všichni společnou, přidával
další pochutinu, každé dvojici jinou. První skupina dostávala navíc jablečný
mošt, druhá pětadvacet kapek roztoku skalice, třetí šest lžiček octa, čtvrtá
čtvrt litru mořské vody (půl pinty), pátá dva pomeranče a jeden citron
aposlední dvojice kořeněnou pomazánku a odvar z ječmene. Léčení páté
skupiny skončilo po šesti dnech, nebo
 došla zásoba ovoce. V té době však
už jeden z nemocných námořníků byl zcela zdráv a druhý se téměř zotavil.
Na konci experimentu byl zjevný nějaký účinek také u první skupiny,
uostatních k žádné změně nedošlo. 

Krátce po tomto experimentu Lind z námořnictva vystoupil a poprvé si
otevřel soukromou lékařskou praxi. V r. 1753 publikoval „A treatise of the
scurvy“ (Pojednání o kurdějích), které však zůstalo nepovšimnuto. V r.
1758 se stal vedoucím lékařem Královské Námořnické Nemocnice Haslar
v Portsmouthu. V r. 1762 byla publikována Lindova „Essay on the most
effectual means of preserving the health of seamen“. V ní doporučoval
pěstovat salát, jako je např. vodní řeřicha (s obsahem 662 mg vitaminu C
ve 100 g) na navlhčených pokrývkách. Obhajoval také účinnost citrusových
plodů. Protože však jako většina tehdejších lékařů věřil, že jejich léčebný
účinek spočívá v kyselosti, pokládal za účelnější nahradit je nějakými le-
vnějšími kyselinami. 

Lind se zabýval také problémem pitné vody na moři a navrhnul využít
sluneční energie v přípravě destilované vody. Jeho myšlenka doznala
využití po r. 1810 s technologickým pokrokem. Lind pracoval až do r. 1783
v nemocnici Haslar jako starší lékař, jeho nástupcem se stal jeho syn.
Zemřel v Gosportu. 

Gilbert Blane, M.D. (1749-1834)
Narodil se v Blanefieldu vhrabství Ayrshire ve Skotsku, proto studoval

medicínu na Edinburgh University. Pak se přestěhoval do Londýna, kde se
stal osobním lékařem Lorda Rodneye. Toho v r. 1779 doprovázen na cestě
do Západní Indie (tj. do oblasti Karibiku). 

Měl velký podíl na zlepšení zdravotního stavu námořníků při dlouhých
cestách jednak zvýšenou pozorností jejich jídelníčku, jednak zavedením
přísnějších hygienických pravidel. 

V experimentu z r. 1794 na lodi Suffolk, plující non-stop po 23 týdnů do
Indie, dostávali všichni členové posádky denní dávku dvě třetiny unce (asi
20 g) citronového džusu smíchaného s grogem. Nápoj tedy obsahoval
okolo 10 mg vitaminu C. Neobjevil se žádný případ vážnějšího postižení
kurdějemi. 

Díky jeho úsilí celé námořnictvo zavedlo v r. 1795 povinnou konzumaci
citrusového džusu jako preventivní opatření proti kurdějím. Blane si poté
vybudoval výnosnou praxi v Londýně. Vláda jej pravidelně konsultovala
votázkách obecné hygieny. Mezi jeho publikace patří „Observations on the
Diseases of Seamen“ (Pozorování o nemocích námořníků) a „Elements of
Medical Logic“ (Základy lékařské logiky). Zemřel ve věku téměř 85 let
vLondýně. 

Vilhjalmur Stefansson (1879-
1962)

Narodil se v osadě Gimli vka-
nadské provincii Manitoba, rodiče
však pocházeli z Islandu. 

Studoval na universitách v Se-
verní Dakotě a v Iowě, poté an-
tropologii na Harvardské Univer-
sitě. V letech 1904 a 1905
prováděl archeologické výzkumy
na Islandu. V letech 1908-1912
podnikl společně s Dr.R.M.
Andersonem etnologickou vý-
pravu do arktických pobřežních
oblastí Kanady. Objevil skupinu
neznámých blon	atých Eskymá-
ků, kteří ještě nikdy před tím
nepotkali bělocha. 

V dalších letech organizoval
výpravu do severních oblastí Ka-
nady a na Wrangelův ostrov.
V třicátých letech se angažoval

vpodpoře sověty plánovaného vytvoření Židovské socialistické republiky
voblasti tzv. Birobidžanu na Dálném Východě Sovětského svazu. 

Stefansson se rovněž podvolil výzkumné studii, zabývající se poznatkem,
že strava většiny Inuitů pozůstávala z 90 procent z masa a ryb, často po
dobu 6-9 měsíců, prakticky bez glycidů. Ani on sám spolu s kolegy výzkum-
níky při této stravě vážněji neonemocněl. V experimentu, který byl zahájen
v r. 1928, pak ve dvojici s dalším výzkumníkem pod patronátem časopisu
JAMA konzumovali v uzavřené laboratoři několik týdnů stoprocentně
masovou dietu (maso bylo jen minimálně tepelně upravené) a poté po
zbytek roku stejnou dietu za dohledu placených pozorovatelů. Výsledek
prokázal u obou mužů neporušený zdravotní stav, aniž by přijímali jakou-
koliv vitaminovou suplementaci či cokoliv jiného kromě masa. Pozdější
studie , zabývající se kvalitou téměř syrové masné stravy kmenů obýva-
jících polární oblasti Kanady - Yukonů, Inuitů a Métíů - ukázaly, že denní
příjem vitaminu C se pohyboval mezi 52 a 62 mg/den. 

Albert Szent-Györgyi, Dr.med.
(1893-1986)

Narodil se v Budapešti v ro-
dině statkáře. Jeho matka byla
dcerou Jozsefa Lenhosséka a se-
strou Mihályho Lenhosséka, pro-
fesorů anatomie na budapeš
ské
universitě. Také Szent-György
zahájil studia medicíny na bu-
dapeš
ské lékařské fakultě, stu-
dium jej však nudilo, a tak se
zapojil do výzkumných projektů
svého strýce v anatomické labo-
ratoři. V r. 1914 byl povolán do
armády, kde sloužil do r. 1916
jako zdravotník. Aby se dostal
z vojny, způsobil si střelné pora-
nění, které vydával za zranění od
nepřítele. Byl odeslán k léčení,
čehož poté využil k dokončení
lékařských studií v r. 1917. Oženil
se a s chotí poté působil ve vo-
jenské nemocnici v severní Itálii. 

Po skončení války zahájil svoji výzkumnou kariéru v Bratislavě. Poté co
po vzniku samostatného Československa část ma	arského obyvatelstva
Bratislavu opustila, odešli i Szent-Györgyiovi. Vystřídal několik universit-
ních pracoviš
, až jej zájem o problémy buněčné respirace přivedl na
Universitu v Cambridgi. Zde v r. 1927 získal Ph.D. za práci na izolaci látky,
kterou nazval „hexuronic acid“ z tkáně nadledvin.

V r. 1931 přijal místo na Universitě v Szegedu. Spolu s kolegou
Josephem Svirbelym zjistili, že hexuronová kyselina je totožná s vitaminem
C a že má antiskorbutický účinek. V řadě pokusů jako zdroj vitaminu C
použili paprik. Szent-György pokračoval ve výzkumu buněčné respirace,
definoval fumarovou kyselinu a další metabolické děje, známé dnes jako
Krebsův cyklus. 

V r. 1937 obdržel Nobelovu cenu za fysiologii a medicínu za své „objevy
v souvislosti biologickými procesy spalování se zvláštním zřetelem k vita-
minu C a katalýze fumarové kyseliny“. O rok později začal pracovat na
problematice biofyziky svalového pohybu. Objevil, že sval obsahuje aktin,
který spolu s bílkovinným myosinem a energií z ATP kontrahuje svalová
vlákna. 

Po fašistickém převratu pomáhal Szent-György řadě židovských přátel unik-
nout ze země. Během války se zapojil do hnutí odporu. Pod záminkou
vědecké přednášky vedl v Turecku tajná jednání se Spojenci. Sám Hitler
podepsal příkaz k jeho zatčení, jemuž se vyhnul přechodem do ilegality. Po
válce se stal vedoucím biochemického oddělení Budapeš
ské university.
Spolupracoval při obnovení Akademie věd. Po převzetí moci komuni-
stickou vládou emigroval v r. 1947 do USA. Začal si budovat výzkumné
pracoviště nejdříve v Námořní biologické laboratoři ve Woods Hole,
Massachusetts, v r. 1948 získal postavení v Národním Institutu Zdraví
(National Institute of Health) v Bethesdě , Maryland. Pomocí poskytnutých
grantů založil Ústav pro výzkum svalu“ (Institute for Muscle Research).
Zde poprvé použil elektronového mikroskopu ke studiu svalu na sub-
celulární úrovni. Poté, co v r. 1955 získal americké občanství, stal se o rok
později členem Národní vědecké akademie (National Academy of
Sciences). Na sklonku padesátých let zaměřil výzkumné úsilí na pro-
blematiku rakoviny, začal studovat význam volných radikálů jako poten-
ciální příčiny. Zemřel ve Woods Hole, Mass. 

Charles Glen King (1896-1988) 
Narodil se v Entiatu ve státě Washington a záhy začal studovat na

Washingtonské Státní Universitě, nebo
 v jeho místní jednotřídní škole
chyběla dvanáctá třída. Během 1. světové války studia přerušil a sloužil
v armádě. Promoval z chemie v r. 1918, přesídlil poté na Universitu
vPittsburgu, kde obhájil Ph.D.

Od počátku jej zajímala problematika vitaminů. V letech 1931-1932 stu-
doval protikurdějové děje u morčat působením přípravků z citrónové
š
ávy. Obdobně jako Albert Szent György v Szegedu prokázal a publikoval

Vilhjalmur Stefansson

Albert Szent-Györgyi



21

na jaře 1932, že vitamin C je
totožný s hexuronovou kyseli-
nou. Dodnes panuje spor o tom,
zda si Nobelovu cenu za tento
objev nezasloužili oba výzkum-
níci stejným dílem. 

King později objevil význam-
né funkční účinky vitaminů B
a během svého čtyřicetiletého
výzkumného úsilí publikoval
řadu objevů v oblasti výživy - ze-
jména metabolismu tuků a účin-
ků enzymů a vitaminů. V r. 1942
se stal ředitelem Výživové na-
dace (Nutrition Foundation,
Inc.). Stál u zrodu Doporu-
čených výživových dávek
(R.D.A.-Recommended Dietary
Allowances), byl členem porad-
ního sboru Národního ústavu
pro artritidu a metabolické
choroby atd. Zemřel před 20 lety
ve věku 91 let. 

Kolik vitaminu C denně potřebujeme?  
O optimálních dávkách vitaminu C se vedou dlouhá léta trvající debaty.

Člověk patří mezi těch několik živočišných druhů, které si vitamin C
nedokáží samy vyrobit. Tyto druhy ve srovnání s člověkem konzumují 20-
80krát vitaminu C denně více. Proto někteří autoři doporučuji tzv.
megadávky tohoto vitaminu, řádově až 2 i více gramů. 

Takové dávky však mohou být provázeny řadou vedlejších účinků, mj.
např. průjmy. V různých zemích jsou doporučené dávky různé. Ve Velké
Británii je denní doporučené minimum 40 mg, podle WHO je optimem 45
mg, Kanada doporučuje 60 mg, v USA se pro dospělé muže doporučuje
90 mg, pro ženy 75 mg, naše doporučené dávky jsou v současnosti 75 mg
pro dospělého člověka denně (3). Poněkud vyšší dávky se doporučují
v těhotenství, při vysoké tělesné zátěži, při vysoké psychické zátěži,
ukuřáků apod. Za optimální zdroj vitaminu C se nadále pokládá čerstvé
ovoce a zelenina.  

(1) Berkow R. a kol.: Kompendium klinické medicíny. X-Egem, Praha
1996. 

(2) Chodounský K., Thomayer J. a spol.: Zdravotní slovník. Poučení
ověcech lékařských pro kruhy širší. Praha, J.Otto, s. 510 a 508 (bez roku
vydání) 

(3) Dlouhý P. a spol.: Srovnání doporučených výživových dávek
v různých zemích. Hygiena, r.41, 1996, s. 167-185.  

„OBRAZY A FOTOGRAFIE“ 
ROZHOVOR S doc. MUDr. J. BERANEM, CSc. O VÝSTAVĚ 

Jako mnozí další milovníci výtvarného umění, navštívil jsem v kavár-
ně Kačaba výstavu „Obrazy a fotografie“, na niž jsme upozornili v mi-
nu lém čísle našeho periodika. Na závěr výstavy jsme autorovi - doc.
MUDr. Jiřímu Beranovi, CSc. - položili několik otázek.

Od kdy se věnujete samostatné výtvarné činnosti? Hrají zde roli nějaké
geny, je někdo v rodině výtvarníkem?

Aktivní zájem o výtvarnou činnost se u mne projevil někdy ve škol-
ních letech. Rodiče měli výtvarné umění rádi a tak jsem vyrůstal
obklopen kvalitními obrazy.Sami se umělecké tvorbě nevěnovali, ale
mne v tom rádi podporovali.

Jaké výstavy jste již v minulosti měl? A kde? 
K samostatným výstavám jsem se odhodlal až na prahu své třicítky

a byla jich řada, zejména v posledních letech se mi v tomto ohledu daři-
lo. Vedle toho jsem se účastnil mnoha výstav kolektivních např. jako
člen Výtvarné skupiny lékařů v Praze.

Proč právě fotografie a akryl? Nebo také jiné malířské či grafické metody?
Obrazy na současné výstavě v kavárně Kačaba vznikly bez štětce

rozprašováním akrylových barev na papír. Ukázalo se, že tento postup
je nejen rychlý a tím vyhovuje mým omezeným časovým možnostem, ale
také je docela obdivuhodně bohatým výrazovým prostředkem. Foto-
grafie jsou uspořádány tak, že vytvářejí dohromady samostatný obraz ,
který sestává jak z detailů tak z celkových záběrů a vzniká tím nový

pohled na okolní svět. Grafickým metodám se nevěnuji a není to jen
z důvodů časových, ale nikdy jsem k tomu neměl blízko. Klasickou
malbu jsem opustil.  

Na fotografických dílech převládají motivy ze všední přírody, které
nám při běžném shonu poněkud unikají: Okno, Interiér, Kristus u sv.
Rocha, Kříž sv. Vintíře, Krajina aj. "Všední" příroda, naše okolí - je v tom
záměr autora? 

Fotografické záběry celkem všedního okolí se právě zmíněným
uspořádáním snaží nabídnout divákovi nevšední pohled. Téma okna má
v sobě symbol pohledu odněkud někam, Kristus je též symbolem ...
Některý název jsem velmi obecně formuloval proto, abych nabídl
divákovi co největší prostor pro jeho představivost.

Arteterapie je již uznávanou metodou užívanou k příznivému ovlivnění
duševního stavu. Pozorujete sám na sobě tento účinek? 

Arteterapie a výtvarná tvorba jsou dvě různé oblasti, jejichž cíle se liší.
Samozřejmě tvořivé aktivity obecně řečeno přinášejí do života mnoho
pozitivního. 

Určitě každý z návštěvníků výstavy mohl autorovi jen pogratulovat
k nepodbízivé a originální tvorbě, jíž prostředí kavárny vytvořilo důsto-
jný rámec. Můžeme mu popřát další bohatou inspiraci a hlavně čas
k tomu, aby ji mohl výtvarně vyjádřit. 

(jn) 

ČTVRT STOLETÍ OD ÚNOSU ČESKOSLOVENSKÝCH OBČANŮ V ANGOLE

Před 25 léty - 12.3.1983 - přepadli ozbrojenci jednoho z angolských poli-
tických uskupení UNITA město Alto Catumbela, ležící při železnici ve vni-
trozemí této rozsáhlé africké země. 

Bylo to období bojů o moc po vyhlášení nezávislosti na Portugalsku v r.
1975. Vládní MPLA byla tehdy podporována uskupením Varšavské smlou-
vy, i Československo se proto podílelo na hospodářské a vojenské pomoci.
O podíl na moci usilující UNITA vedla s MPLA léta trvající občanskou
válku. 

Při dočasném obsazení Alto Catumbely byla zničena celulózka a papír-
na na jejichž výstavbě se podílela skupina československých občanů.
Rebelové z UNITA pak s sebou na základnu nedaleko Jamby na jihový-
chodě poblíž hranice s Namibií odvlekli 66 rukojmí. Bylo mezi nimi i 18
žen a 21 dětí. Více než šest týdnů se skupina pěším pochodem přesouvala
na 1300 kilometrů vzdálenou základnu této organizace. O tom, jak únos
probíhal a jak trýznivý byl pochod neznámou krajinou, vyprávěla podle
svých vzpomínek lékařka české kolonie MUDr. Marie Hudečková, s níž
vAngole v době únosu pobývaly i její dvě děti. V Alto Catumbele působi-
la v místní nemocnici od roku 1980. Lékařský tým místní nemocnice při

jejím příjezdu tvořili dva chirurgové, urolog, gynekolog, internista a aneste-
ziolog, porodní asistentka a dvě laborantky. Počet pracovníků však se po-
stupně snižoval, takže vedle své interní a anesteziologické kvalifikace
musela dělat vše, co bylo třeba - patologické porody i chirurgické zákroky.
Ošetřování střelných ran a poranění způsobená šlápnutím na minu byla
běžnou denní praxí. Nechme ji popsat celou anabázi poté, co ozbrojenci
UNITA po několikahodinové přestřelce obsadili město a shromáždili skupinu
Čechoslováků v eukalyptovém lese necelou hodinu cesty od města.

„Plukovník nám řekl, co nás čeká. V zemi je občanská válka a UNITA
nechce, aby tu pracovali cizí experti, dokud se vnitřní problémy nevyřeší.
Možná, že v průběhu dalších dvou týdnů nás předají do vlasti. 

Vysvětlila jsem mu, že na tak dlouhý pobyt musíme mít léky. Ty však
zůstaly všechny ve městě. S vojenským doprovodem jsem se proto vydala
zpátky a naložila ještě s několika našimi přáteli, co se dalo. Když jsme
později všechno roztřídili, bylo toho asi patnáct kilo, kritický byl
nedostatek obvazového materiálu, gázy, leukoplastí a dezinfekce.

Na první základně jsme dostali něco potravin - rýži, sůl, cukr, sušené
mléko, těstoviny, ale zanedlouho se naším hlavním - a většinou jediným

Charles Glen King



CO JE TO „ÚJEDÍ“?

V minulém čísle Facultas nostra v článku „Šalba a klam“ jsme uváděli
příklady reklam na kosmetické přípravky, účinné mimo jiné též proti
„újedím“. Nepodařilo se nám tehdy zjistit, a to ani u odborníků, co to
vlastně ono „újedí“ je. 

Po pátrací akci, při níž jsem se zaměřil na antikvární lékařské publi-
kace, jsem se nakonec významu termínu „újedí“ dopátral. Ocituji ze dvou
pramenů: (*) (Cit.): Jinou kosmetickou vadou, a spíše již kožní chorobou,
vznikající z poruchy mazových žláz, jsou tzv. újedy, comédo, a uhry. Obě
tyto vady přichází spolu obyčejně najednou a celková vada potom

nazývá se akné, což česky vyjádřeno názvem trudovitost. (**) (Cit.): Újed
v. Uhrovitost. Uhrovitost čili trudovina jest choroba kůže, jevící se vy-
skytáním se újedů nebo trudů, zejména na kůži obličeje. 

(J. Novák) 
(*) Ambrož Adolf: Nové domácí léčení, díl II. Praha, Naklad

J.N.Jindra, s. 1199 (rok vydání neuveden)
(**) Chodounský K., Thomayer J. a spol.: Zdravotní slovník. Poučení

o věcech lékařských pro kruhy širší. Praha, J.Otto, s. 510 a 508 (rok
vydání neuveden) 

jídlem - stalo pirao. Snažili jsme se tuto nevábnou kukuřičnou kaši
nejrůznějším způsobem upravit, aby byla poživatelnější, ale většinou
marně. Svátkem bylo, když vojáci ulovili králíka nebo antilopu, pak se
dostalo i na nás. 

Pro každou rodinu či tří až čtyřčlennou skupinu jsme postupně dostali
dvě deky, ale moc jsme se na tvrdé a často i mokré zemi nevyspali. Děti ku
podivu snášely tyhle strasti líp než dospělí. Přesto trpěly moc. Poměrně
rychle se u všech objevily známky podvýživy, jak je známe jen z obrázků.
Nafouklá bříška, tělíčka vyhublá na kost. 

Nejhůř na tom byl kromě tří nejmenších děvčátek nejmladší František.
Měla jsem obavy, že to nepřežije. Těžké průjmy, malárie, kožní alergie,
záněty průdušek, vyčerpání. Doma se prokázalo, že měl i tasemnici. 

Ani jeho sestra Jana na tom nebyla dobře. Opakovaně prodělala srdeční
slabost, záněty močového měchýře a ledvin, záněty ženských orgánů,
poruchy cyklu, jako u všech děvčat a zajatých žen. Právě tyto dospívající
děti to měly nejtěžší, protože je odmítali nosit. Milan například absolvoval
jeden noční pochod v záchvatu malárie.

Maličkou Petru trápila těžká aftozní stomatitida. Nemohla ani jíst ani
pít, obojí působilo velké bolesti. Co dítě, to několik nemocí, řada menších
i velkých problémů. 

Mně se šlapalo čím dál tím hůř. Hned první den jsem si přivodila velké
puchýře na nohou, ty se chozením v bažinách ještě infikovaly. Botasky
jsem si vyměnila za plátěnky, pak staré plátěné polobotky, ani to moc
nepomohlo. Podvrtla jsem si v nich kotník a při pádu poranila koleno,
přetrhla vazy a poranila meniskus. Sotva jsem se belhala. 

Jaroslav N. byl přímo prototypem zdravého člověka. Osmatřicetiletý,
sportovně založený muž, který patnáct let nepotřeboval lékaře. Velmi špat-
ně psychicky snášel opakovaně nepravdivě vojáky UNITY udávaný
konečný termín našeho pochodu. 17. dubna, když jsme byli již více než
měsíc na cestě, se začal opož	ovat. O den později zůstal sedět vedle ces-
tičky a odmítal jít dál. Stěžoval si, že nemůže dýchat a že špatně vidí. Tyhle
potíže za pochodu v poledním žáru a do kopce však měla řada lidí. Bolesti
hlavy, závratě, světloplachost, nevolnost, pocit na zvracení nás sužovaly
celou cestu, stejně tak průjmy a teploty. Járu vzali na pokyn plukovníka na
nosítka. Z nich ale spadl, přinutil se proto jít dále pěšky. Takto urazil i další
den asi pět hodin pochodu, pak se zhroutil. Našla jsem jej ležet na dece
pod stromem, měl velkou horečku, profuzně se potil, upadal do bezvě-
domí. Zemřel během dvou hodin. Bez pitvy těžko určit, co bylo příčinou.
Mohla to být malárie, ale také následky pádu z nosítek, infarkt myokardu
či několik příčin najednou. Dva týdny jsme neměli cukr ani sůl. Jára se
nenaučil jíst pirao, hladověl více než ostatní. Zjištění, že na centrální zá-
kladnu nedorazí během deseti dnů, jak mu slibovali, ho nejspíš podlomilo
i psychicky.“

Smrt J. Navrátila byla smutným, naštěstí jediným letálním vyústěním
celého šestitýdenního putování. 4. června 1983 se postupně všichni sešli na
základně v Jambě na území, které UNITA měla zcela pod kontrolou.
Únosci postupně propustili nejdříve ženy a děti, po nich 29.6. sedm mužů,
doporučených k propuštění Mezinárodním červeným křížem a konečně až
téměř po roce se 23.6.1984 do Prahy vrátilo i zbylých dvacet mužů. 

Zdravotními problémy trpěl při dlouhém putování každý. I MUDr.
Hudečková si odnesla následky. Po návratu absolvovala rozsáhlou operaci

kolenních vazů a menisku, léčení se zkomplikovalo dalším záchvatem ma-
lárie s hospitalizací na infekční klinice. Trvalým následkem byly artrotické
změny obou kolenních kloubů, pracovala proto jen na částečný úvazek. 

Politická situace se v Angole dnes poněkud změnila. V r. 1994 byl zahá-
jen mírový proces, který spočíval v zapojení UNITA do vlády. Boje však
pokračovaly a v r. 1999 byl mírový proces prohlášen za neúspěšný. V únoru
2002 byl předák UNITA J.Savimbi zavražděn, poté byl mezi oběma frakce-
mi uzavřen klid zbraní. Volby plánované na rok 2006 se však nekonaly ake
skutečné demokracii má země ještě daleko. Země má bohaté přírodní
zdroje, mezi něž patří zlato, diamanty, úrodná půda a lesy, vody bohaté na
ryby a velké zásoby ropy, ale kvůli dlouholeté válce je zatím využívá jen
minimálně. Může však brzy patřit mezi nejbohatší země Afriky. Zatím však
se 85 % obyvatel živí vlastní zemědělskou činností. Téměř jediným zdro-
jem příjmů zůstala rostoucí těžba ropy.Na Olympijských hrách v Pekingu
měla Angola zastoupení v šesti sportovních odvětvích, její tým basketbalis-
tek mělo naše družstvo za soupeře ve skupině. 

Pokusili jsme se kontaktovat paní MUDr. M. Hudečkovou a požádat ji
o rozhovor pro naše čtenáře. Do uzávěrky tohoto čísla se nám to zatím
nepodařilo. 

(jn) 
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PRANOSTIKA

Výstavu fotografií pod názvem "Spirit of Arctida" lze navštívit
ve dnech 20. 10. - 28.  11. ve Společenském salonku Měštanské
besedy v Plzni. Autorkou fotografií je doc. RNDr. Marie
Korabečná, CSc. z Ústavu biologie LF UK. Díky renomé
autorky lze zcela určitě očekávat nejen nevšední pohledy na
oblasti nám geograficky dosti vzdálené, ale také nevšední
umělecký zážitek.  

V říjnu mráz a větry, leden, únor teplý. 

Čím dříve listí v říjnu opadává, tím úrodnější bude příští rok.

Šimona, Judy, zima leze z půdy.

Svatý František zahání lidi do chyšek. (Františka je 4.10.)

Svatá Hedvika do řepy medu zamíchá. (Hedviky je 17.10.)

Na svatého Lukáše, hojnost chleba i kaše. (Lukáše je 18.10.)

Směšným může být každý, vtipným jen bystrý.
(Jan Werich)

Kde se jedná o osudu národa, tam se neskáče do tmy.
(Alois Rašín)

Veselá mysl tahá hřebík z rakve.
(Italské přísloví)

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít
vysokého věku.

(G. B .Shaw)

Ti, co neovládají lo�, nadávají na řeku, že je klikatá.
(vzdělanec Čou Mi z doby Sung 960-1279, in: Lexikon čínského

mudrosloví, Praha, Academia 1999)
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