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ZAMYŠLENÍ NAD „OSMIČKOVÝMI“ JUBILEI

Letos jsme si připomněli řadu tzv. „osmičkových“ jubileí, tj. letopočtů,
končících osmičkou, v nichž se pro náš národ událo něco významného,
snad možno říci přelomového. 

K těm vzpomínaným rokům patřily určitě 1918, 1938, 1948, 1968, a kdy-
by se o rok neopozdila sametová revoluce, přiřadili bychom sem i rok 1988.
Jedná se vesměs o letopočty dvacátého století, které  jsme snad až na ten
první mnozí na vlastní kůži zažili i s jejich důsledky, ovlivňujícími velmi
výrazně naše životy či životy našich blízkých. Při této příležitosti nelze
nevzpomenout, že „osmičkové“ roky s vážnými důsledky pro náš národ se
odehrály i v minulých stoletích a i ty bychom si čas od času mohli připome-
nout. Na sklonku roku 2008 se k tomu naskýtá příležitost

Rok 1278
Na českém trůnu seděl 29. pa-

novník přemyslovské dynastie,
„král železný a zlatý“ Přemysl
Otakar II. Za jeho panování se
podstatně rozšířilo území čes-
kého státu, z něhož se zásluhou
panovníka stala středoevropská
velmoc. Poslední léta svého
panování však i mocný král
musel spolknout nejednu hořkou
pilulku. Nejdříve jej proti jeho
snahám říšští kurfiřtové nezvolili
císařem Svaté říše římské. Krátce
nato se díky revoltě některých
příslušníků české šlechty musil
podvolit zvolenému císaři Rudol-
fu Habsburskému a složit mu pří-
sahu věrnosti. Udělením léna
získal jen dědičné země koruny
české, ztratil však všechna ostatní území včetně Chebska. Za dva roky však
přerušil s Rudolfem veškeré styky a chystal se na rozhodující bitvu. Ta se
odehrála 25. července 1278 na Moravském poli u Dürnkrutu  na tehdy zcela
vyschlých mokřinách poblíž řeky Moravy, na území dnešního Rakouska.
Útok zahájila lehká uherská jízda Rudolfova, Přemysl nasadil do čelního
útoku své těžkooděnce na koních. V bitvě muže proti muži rytířský král
Přemysl Otakar II. zahynul. Zakolísání českých řad vedlo k panice, která se
změnila v útěk i těch oddílů, které vůbec ještě do boje nezasáhly. Stovky
bojovníků byly pobity, další stovky utonuly ve vlnách Moravy. Podle posled-
ních poznatků se nepotvrdila tradovaná zrada některých českých feudálů.
Následujících pět let patřilo k ponurým obdobím dějin, známých pod
pojmem „Braniboři v Čechách“.  

Rok 1458
Po smrti císaře Zikmunda, jímž vymřel rod Lucemburků na českém

trůnu, panovalo v Čechách bezvládí. Až 27. února 1458 zasedl zemský sněm,
aby zvolil nového panovníka. Všemi přítomnými hlasy byl 2. března zvolen
a novým českým králem prohlášen Jiří z Poděbrad. O dva měsíce později
došlo na korunovaci. Ač bývá často nazýván „husitským králem“, slíbil
snášenlivost kališníkům i katolíkům. Dokázal se vypořádat i s extrémisty Když
se dokonce Tábor vzpíral vstoupil do jednoty poděbradské,  rozhodl se
vynutit si poslušnost silou a město oblehl. Měš	ané se raději vzdali bez boje,
král jim za to potvrdil privilegia a vyžádal si jen vydání odbojných husitských
kazatelů, brojících proti dvojí víře. Byl mezi nimi i plzeňský Václav Koranda.
Jiřík je poté izoloval na svých hradech tak dokonale, že z nich již žádný živ
nevyšel. Panování Jiřího z Poděbrad se poté vyznačovalo zápasem o
hospodářskou prosperitu a o udržení stávajících poměrů, tedy dvojvěří.
Snažil se najít v cizině přátele a spojence, dokonce usiloval o vytvoření
jakéhosi mezinárodního mírového společenství feudálních států.

Rok 1618
Když pod nátlakem českých stavů císař Rudolf II. podepsal v červenci

1609 tzv. Majestát, zdálo se, že svoboda vyznání je v českých zemích natr-
valo zajištěna. Majestát představoval nejliberálnější náboženský zákon v celé
Evropě. Nástupce Rudolfa II. císař Matyáš prosadil přímé nástupnictví na

císařském trůnu. Pod nátlakem byli čeští šlechtici včetně převážné části
stavovské opozice přinuceni přijmout za českého krále vzdáleného Matyá-
šova příbuzného Ferdinanda II. Štýrského. Ten se sice zavázal dodržovat
Rudolfem II. podepsaný Majestát, velmi brzy však císařští pražští místodržící
Slavata a Martinic dali najevo, že „o Majestát nestojí a starat se o něj nebu-
dou“. V pražském Karolinu se 6. března 1618 sešel sjezd protestantských stavů
a přijal rezoluci proti závažnému porušování Majestátu a jeho dodatků. 

Odpově
 císaře Matyáše nedala na sebe dlouho čekat - požadavky stavů
odmítnul a další činnost sjezdu v rozporu s Majestátem zakázal. Protes-
tantští stavové se však v Karolinu 22.5. znovu sešli a o den později, snad
ipod vlivem šeptandy, že hradní posádka se chystá uvěznit a popravit
stavovské vůdce, se vypravili na Pražský hrad. Císařští místodržící - Slavata,
Martinic a písař Fabricius  - tři nenávidění exponenti režimu, byli svrženi
zoken královského paláce. Neuvěřitelná náhoda způsobila, že z výšky mož-
ná osmnácti metů přistáli naměkko v odpadcích, zetlelých na měkký humus.
Jen Slavata utrpěl těžší zranění, všichni tři však se přes střelbu z oken dostali
do města a poté oba nezranění uprchli do Vídně referovat císaři.

Pražskou defenestrací tak byl zahájena řetěz událostí, z nichž celoevrop-
sky nejvýznamnější byl začátek třicetileté války.

Rok 1648  
Kýženým koncem třicetileté války se stal Vestfálský mír, dojednaný po

dlouhých jednáních vyčerpaných válčících stran v Münsteru a Osnabrücku.
Mírová smlouva byla podepsána v münsterské katedrále 24.10.1648, o něko-
lik měsíců později si strany vyměnily ratifikační listiny. Objevily se dva nové
státní celky - Holandsko a Švýcarsko, hlavní válčící strany Švédsko, Francie,
Braniborsko, Sasko i Bavorsko si připojily významná území. Nesplnila se
očekávání českých protestantských exulantů na návrat do vlasti, český stát
byl ponechán v pásmu přísně katolického vyznání. Praha přišla nenávratně
o valnou část rudolfinských sbírek a dalších pokladů, odvezených jako
válečná kořist do Švédska. Nejvíce však české země utrpěly hospodářsky.
Odhaduje se, že ze tří  milionů obyvatel na počátku války zůstalo na jejím
konci v Čechách 1,1 milionu, na Moravě 0,5 milionu. K předválečné hus-
totě osídlení se české země vrátily až po padesáti letech. Podle soudobých
pramenů bylo v Čechách vypáleno a zničeno 215 zámků, 80 měst, 813 ves-
nic, na Moravě 63 zámky, 22 měst a 332 vesnic. Do exilu odešlo téměř 150
tisíc lidí, převážně příslušníků kulturní elity národa.       

Rok 1848
Do drobných nepokojů v Praze se v květnu 1848 rozhodnul zasáhnout

velící generál v Čechách Alfred Windischgrätz. Zněkolikanásobil vojenské
hlídky v ulicích, rozkázal rozestavit děla, namířená do ulic. Dal najevo, že
armáda je nadále pilířem císařského režimu. Pražané si však připadali jako
v okupovaném městě. Docházelo k drobným potyčkám. 

10. 6. se v aule Karolina konal studentský mítink. Byla přijata proklamace,
žádající stažení dělostřeleckých baterií z řady míst. Současně požadovala

Král Přemysl Otakar II. (1233-1278)

Barikáda na Malém rynečku u Staroměstského náměstí v červnu 1848
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NENÍ TOHO PLÝTVÁNÍ TROCHU MOC?

vydání zbraní a sřeliva akademickým legiím. Text byl vylepen po Praze, vojá-
ci však plakáty přes noc strhali. O dva dny později 12.6. se asi dva tisíce lidí
sešly u sochy sv. Václava (autor: Čeněk Jan Bendl) na Koňském trhu (dnes
Václavské náměstí).  Dav lidí se pak vydal k Windischgrätzovu sídlu - zem-
skému velitelství. Na jeho obranu vystoupily útvary granátníků a začaly dav
vytlačovat do okolních ulic. došlo k prvním zraněním, k prvním výstřelům.
Protestující studenti a dělníci začali stavět barikády. Během několika hodin
jich vyrostlo na dvě stě. Vysokoškoláci se zabarikádovali v Karolinu, v bu-
dově techniky a v Klementinu. Proti chabě vyzbrojeným asi šedesáti me-
dikům a právníkům nastoupily tři stovky granátníků. Vojáci zatarasenými
vchody brzy do budovy pronikli a ve vyšších patrech Karolina studenty zajistili. 

Když se nepodařilo dojednat kapitulaci a povstalci stále trvali na svém
požadavku odstoupení generála, nechal Windischgrätz převést na levý břeh
Vltavy děla a čtvrtý den povstání zahájil na Staré město kanonádu. Totéž
opakoval o den později, došlo k vypálení Staroměstských mlýnů a soused-
ní vodárenské věže. V sobotu 17.6. vzbouřenci kapitulovali. Na straně vojska
bylo 12 padlých a 62 zraněných, na straně vzbouřenců 43 padlých civilistů,
mezi nimi však ku podivu žádný student. Raněno bylo 63 osob, z toho 11
studentů. Ve vězení se ocitlo 276 lidí, z nich 94 bylo postaveno před soud. 

Za jeden z výsledků nepokojů v Praze a ještě spíše později ve Vídni bylo
v roce 1848 zrušení nevolnictví. Robotní patent byl přijat 7. 9. 1848, prostým
venkovanům však byl zcela nesrozumitelný - byl napsán latinsky. Přestože
zprvu panovala fáma, že lid byl oklamán, opak byl pravdou. Robotní i všechny
ostatní poddanské povinnosti byly zrušeny, aniž za to museli venkované cokoliv
zaplatit. U pozemkových vlastníků získali sedláci panskou půdu, na níž ro-
botovali, do svobodného držení za třetinu odhadní ceny. Druhou třetinu za-
platil stát, zbytku se bývalý majitel musil vzdát. Stát tak vyplatil vrchnostem asi
600 milionů zlatých, což umožnilo výraznou modernizaci zemědělské výroby. 

Závěrem je třeba poznamenat, že  pozoruhodných osmičkových letopoč-
tu by se v naší historii našlo určitě daleko více. Již dříve jsme např. připo-
mněli založení Karlovy university v r. 1348 (viz Fac. nostra č. 63/08). A zcela
určitě bychom při listování historickými prameny našli i jubilejní roky
končící třeba na devítku nebo nulu či jiné číslice. Přece jen však „osmička“
má v tomto směru tradované jakési výsadní postavení, které jsme se snažili
tímto příspěvkem ještě poněkud doplnit.

(Podle P. Hory-Horejše: Toulky českou minulostí II.-VII.)  
(r-jn)

Alarmující údaje přinesl anglicky napsaný článek v periodiku Metro ze 6.
června t.r. Byl převzat z kanadského zdroje vycházejícího v Torontu.

Článek začíná výzvou: představme si 35 tisíc mohutných afrických slonů,
valících se po širokém městském bulváru. Je to určitě dost obtížné. A přece
jen - to obrovské stádo o celkové hmotnosti 210 milionů kilogramů před-
stavuje množství potravy, převážně poživatelné, které každoročně bez užitku
skončí v odpadu jen z londýnských domácností, tedy bez restaurací, škol, ne-
mocnic, potravinářských výrobců atd. Velká část těchto potravin má  ještě
původní obaly, nikdy se je nikdo ani nepokusil rozbalit, natož ochutnat. 

Smutná fakta o nedostatku potravin a s tím spojených krizích v různých
částech světa jsou tak v ostrém kontrastu s tragikomickou situací Západ-
ního světa. Nepředstavitelné množství potravy se jednoduše vyhazuje.

V jedné z dalších britských studií, zaměřených na tento problém, provedli
rozbor domácího odpadu ze dvou tisíc domácností. Ze studie vyplynulo, že
ve Spojeném království se ročně vyhodí plná třetina zakoupených potravin,
celkem 6,7 milionu tun.

V americké studii, provedené pod patronátem Department of
Agriculture, došli k podobnému závěru. V USA se ročně vyhodí do odpadu

27 procent potravin, celkem 44 miliard kilogramů. Na každého obyvatele
připadá půl kila nevyužitých potravin denně. 

A znovu britská studie: každý den lidé ve Spojeném království vyhodí 7
milionů krajíců chleba, 1,2 milionu párků, 660 tisíc vajec, 2,8 milionu rajčat,
700 tisíc balení čokolády a 260 tisíc balení sýrů. Z toho 61 procent mohlo
být konzumováno v případě lepšího uskladnění či rozumného nakupování. 

Studie varuje ještě před dalším negativním jevem, s plýtváním potravina-
mi spojeným. Britové zbytečně za potraviny, které jim nejsou k žádnému
užitku, utratí ročně přes 10 miliard liber. Toto obrovské kvantum podléhá
hnilobě, díky níž se do atmosféry uvolní ročně osmnáct milionů tun oxidu
uhličitého. Pokud by se toto podařilo odstranit, odpovídala by výsledná úleva
životnímu prostředí ekvivalentu stažení dvaceti procent aut z provozu. 

Nakupovat potraviny s rozumem, v přiměřené pestrosti i množství, které
opravdu potřebujeme, by mělo být pro každého zákazníka potravinářské
provozovny samozřejmostí. I když „na to máme“ představuje plýtvání
potravinami neúctu nejen k potravinám samotným, ale zejména k obyva-
telům mnoha oblastí naší planety, kteří se narodili do daleko skromnějších,
ba nuznějších poměrů.  (r-jn) 

ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE LF UK V PLZNI NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI 
S NÁDOROVOU TÉMATIKOU

Ve dnech 17.-22. října 2008 se konala na malebném řeckém ostrově
Kos, údajném rodišti antického praotce medicíny Hippokrata, v souostroví
Dodekanesos, již 8.mezinárodní konference zaměřená na výzkum rakoviny
(8th International Conference of Anticancer Research, Řecko). Tato akce je
pravidelně pořádána athénským pracovištěm International Institute of
Anticancer Research pod záštitou prof. Johna G. Delinassiose. Na této mul-
tioborové konferenci se setkávají stovky účastníků z celého světa, aby zde
během několika dní prezentovali výsledky svého výzkumu i poznatky a zku-
šenosti z rutinní praxe a v plodné diskuzi konfrontovali své závěry a názory
s ostatními kolegy. Pro tuto diskusi je prostor jednak v průběhu jednání
odborných sekcí, jednak během společenské části konference.

Na kongresu bylo v průběhu šesti jednacích dní prezentováno přes sedm-
setpadesát příspěvků z nejrůznějších oblastí onkologie, patologie a molekulární
biologie nádorů a onkochirurgie. Bylo též možno se seznámit s problema-
tikou cirkulujících nádorových buněk, s novými trendy genomiky, epigeno-
miky a proteomiky malignit, se současnou biologickou léčbou a imunoterapií
a se závěry nových studií týkajících se karcinogeneze, diagnostiky nádorů,
moderních chemoterapeutik či chemorezistence a angiogeneze apod.

Jednotlivé sekce byly tematicky zaměřeny a sdružovaly přehledové před-
nášky, prezentace preklinického výzkumu, klinických studií i zkušenosti
zběžné lékařské praxe, čímž bylo vytvořeno ideální prostředí pro vedení
diskuzí k právě probíranému tématu. 

Na konferenci byla bohatě zastoupena i Česká republika jak počtem
účastníků (více než 20), tak především počtem odborných příspěvků
(celkem 24) a účastí svých zástupců ve vedení jednotlivých sekcí. 

Za Lékařskou fakultu UK Plzeň se této konference zúčastnili prof.
MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., doc. MUDr. Marie Ludvíková, PhD., as.
MUDr. Jiří Bouda, PhD., MUDr. Luboš Holubec, PhD., MUDr. Miroslava
Čásová, Mgr. Jindra Vrzalová, MUDr. Markéta Pražáková a MUDr. Václav
Liška (viz foto 1), kteří aktivně vystoupili na konferenci s 9 přednáškami a 4
postery.  Celkem 5 účastníků z Plzně bylo přímo vyzváno organizačním vý-
borem konference k přednáškám typu „invited speaker“ a byl jim pořa-
datelem uhrazen konferenční poplatek. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan,

CSc. (viz foto 2) prezentoval ve své přednášce „The biological activity of
tumor in routine practice“ závěry z více než 300000 rutinních vyšetření
nádorových markerů u deseti nejčastějších nádorových onemocnění. Z jeho
práce vyplývá, že optimální je vyšetřovat čtyři imunoanalytické parametry -
nádorový marker etablovaný pro danou malignitu vždy v kombinaci s cy-
tokeratinovým fragmentem, proliferačním markerem a vhodným růstovým
faktorem. Doc. MUDr. Marie Ludvíková, PhD. seznámila auditorium s výz-
namem galektinu-3 pro diagnostiku nádorů štítné žlázy a pro prognózování
kolorektálního karcinomu ve své přednášce „Galectin-3: A useful tumor
marker in thyroid and colorectal cancer“. Současně přednesla i přednášku

Část plzeňského zastoupení na 8th International Conference of Anticancer
Research, zleva doc. MUDr. Marie Ludvíková, PhD., MUDr. Markéta
Pražáková, prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., Mgr. Jindra Vrzalová,

MUDr. Miroslava Čásová



„Clinical implications of epithelial ovarian cancer pathobiology: an overview“,
vkteré shrnula embryologické, morfologické, patobiologické a molekulárně
genetické aspekty epiteliálních ovariálních tumorů ve vztahu ke klinickému
chování nádorů a možnostem jejich léčby. As. MUDr. Jiří Bouda, PhD.
prezentoval ve své přednášce „A review of prognostic factors of early cervical
carcinoma“ současné klinické, morfologické a molekulárně biologické prog-
nostické faktory cervikálního karcinomu ve vztahu k prognóze onemoc-
nění a volbě strategie léčby. MUDr. Luboš Holubec, PhD. seznámil ve své
přednášce „Hormone-refractory prostate cancer - new options or its manage-
ment“ s novými možnostmi onkologické léčby karcinomu prostaty rezis-
tentního k hormonální léčbě. Současně upřesnil i možnosti sledování
nemocných a monitorování efektu léčby této závažné malignity. V další
přednášce „The importance of biomarkers in prostate cancer diagnostics (a pi-
lot study)“ se zabýval srovnáním exprese jak klasických nádorových marke-
rů, tak nových slibných prognostických faktorů z řad metaloproteináz, růs-
tových faktorů a proliferačních markerů u nádorů prostaty a dalších
onemocnění prostaty (benigní hyperplazie prostaty a prostatická
intraepiteliální neoplazie), která vstupují do diferenciální diagnózy s pro-
statickým karcinomem. MUDr. Miroslava Čásová přednesla přednášku
„HE4 - a new marker for ovarian cancer in routine?“, kde prezentovala výsled-
ky studie nového markeru ovariáního karcinomu, který nabízí rozšíření
diagnostických a prognostických možností této závažné malignity. MUDr.
Václav Liška prezentoval ve své přednášce „Tumour markers and prognosis
of recurrence and survival  after liver surgery for colorectal liver metastases - a dy-
namic study“ zkušenosti s klasickými a proliferačními nádorovými markery
ve vztahu k časné diagnostice časné recidivy jaterních metastáz kolorektál-
ního karcinomu po jejich radikální chirurgické léčbě. Současně přednesl
sdělení „Use of cytokines of inflammatory response in process of liver regener-
ation in porcine model of partial portal vein ligation“, kde přítomné seznámil
s výsledky experimentální práce zabývající se regenerací jater s použitím
cytokinů tumor necrosis factor alpha a interleukin-6. 

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan prezentoval také v posterové sekci zají-
mavý poster „Why sometimes results of tumor markers studies are so various?

Comparing of rules from clinical research studies with standards of non-inter-
ventional tumor marker studies advantages of application if new statistical
tools“, kde vysvětloval použití nových možností statistické analýzy klických
souborů ve vztahu k charakteru souboru. Současně diskutoval rozdíly ve
výsledcích různých klinických studií. MUDr. Markéta Pražáková seznámila
v posteru „Chromogranin A“ se zkušenostmi jejího pracoviště při
stanovování markeru neuroendokrinních malignit. Mgr. Jindra Vrzalová
přispěla do posterové sekce sdělením „Multiple markers in the follow-up of
ovarian cancer“, kde prezentovala výsledky multiplexové analýzy většího
množství imunoanalytických prognostických parametrů  ovariálního karci-
nomu. Všechny výše uvedené přednášky a postery se setkaly na konferenci
s kladným ohlasem a zaujaly publikum, o čemž svědčila bohatá diskuze
amnohdy i nabídky ke spolupráci z řad ostatních zahraničních účastníků.

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. předsedal  v sekci Tumor markers.
Doc. MUDr. Luboš Holubec, PhD. byl předsedajícím v sekcích Clinical
chemotherapy a Diagnosis and prognosis. Oba obohatili průběh uvedených
sekcí diskuzí s přednášejícími. 

Konference byla doplněna zajímavým doprovodným programem. Pro
účastníky kongresu byla v místech ruin antického chrámového komplexu
Asclépeion uspořádána rekonstrukce Hippokratovy přísahy v helénských
kostýmech. Ve městě Kos jsme obdivovali Hippokratův platan (viz foto 3).  

Celkově lze tento kongres po všech stránkách vysoce kladně hodnotit.
Obohatil nás účastníky o nové poznatky, poskytl stimuly a podněty pro
další výzkumnou práci a zejména poukázal na nutnost stále těsnější koope-
race mezi pracovníky v teoretickém výzkumu, v laboratorní diagnostice i v
klinické praxi. Pevně však věříme, že zprostředkovaně bude mít konference
efekt rovněž pro samotné pacienty, kteří mohou mít benefit z nových diag-
nostických i terapeutických přístupů k malignímu onemocnění.   

MUDr. Václav Liška

Hippokratův platan v městě Kos.

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. přednášející.
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Za účasti zaplněného auditoria byla v zámec-
kém areálu Akademie věd ČR v Třešti  zahájena
dvoudenní konference s mottem „Minulost- pří-
tomnost - budoucnost“

Obsáhlý referát o Zdravotním zabezpečení
Letních olympijských her v Pekingu přednesl
šéflékař olympijské výpravy MUDr. J. Větvička
(Praha). Vyzvedl snahu organizátorů vyjít účast-
níkům maximálně vstříc, což dokumentovalo
velmi výrazné zlepšení městského klimatu po
celou dobu konání her díky radikálnímu ome-
zení dopravy i provozu průmyslových znečiš	o-
vatelů. V bohatě obrazově dokumentované před-
nášce včetně videonahrávky zachytil nejen
zdravotní zařízení plně dostupná a využívaná jed-
notlivými výpravami, ale také např. ubytovací
prostory, jídelny a některá sportoviště. 

H. Lepková a spol.-Brno (Nordic walking -
aktivní způsob života v každém věku) představila
technicky jednoduchou pohybovou aktivitu na
čerstvém vzduchu jako jednu z cest ke zlepšení
kvality života a u seniorů možnost zvýšit pocit
funkční nezávislosti. M. Ďatko a J. Mudrová-
Brno (Arytmogenní kardiomyopatie pravé srdeč-
ní komory jako příčina náhlé smrti mladé spor-
tovkyně) referovali o případu náhlé smrti při
fyzické zátěži soutěžního volejbalového utkání

ipřes opakované preventivní lékařské prohlídky.
J. Novák a H. Kvapilová-Plzeň (Soudně lékařský
pohled na utopení) uvedli rozbor příčin utopení,
které postihuje několik stovek případů ročně.
Vposledních létech zdá se mít tendenci k nárůstu.
Na utopení se často spolupodílí vliv alkoholu. Uve-
deny dva případy vraždy utopením. O novinkách
v oblasti dopingové kontroly hovořil T. Paul-Praha
(Novinky ve standardu pro terapeutické výjimky).

K. Bergediová a E. Tibenská-Bratislava (Imuno-
modulační efekt beta-D-glukanu u elitních spor-
tovců)na poměrné rozsáhlém souboru experi-
mentálně prokázaly snížené riziko infektů hor-
ních dýchacích cest snížené kolísání imunitních
funkcí pod vlivem fyzické zátěže. P. Homolka-
Brno (Zdravotní zabezpečení cyklistického ultra-
maratonu) referoval o zdravotní problematice
cyklistických závodů na 300 až 4500 km. K nim
patří zejména výrazná spánková deprivace,
známky rhabdomyolýzy zatěžovaných svalových
skupin, v extrémních klimatických podmínkách
minerální dysbalance a další. 

J. Říhová-Praha (Nové přístupy v léčbě omr-
zlin) uvedla z vlastních zkušeností jednak někdy
nesprávné postupy zejména v případech časných
neodůvodněných amputací, jednak nová dopo-
ručení při využití konservativní terapie včetně
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29. říjen se uvádí jako „Světový den psoriázy“. V Mezinárodní statistice
nemocí bychom našli asi velmi málo diagnóz, které mají svůj „světový den“.
Že mezi takto uznávané patří právě psoriáza svědčí o tom, že se jedná
ozdravotní problém vpravdě celosvětový, a tedy aktuální i u nás. Na prof.
MUDr. Vladimíra Resla, CSc. jsme se proto obrátili s několika dotazy, aby-
chom si problematiku tohoto onemocnění přiblížili. 

Postihuje toto onemocnění u nás skutečně 3-7 % populace? Nedávno byl
v periodiku "14 dní" uveřejněn článek, vyjadřující se velmi pochvalně k pre-
parátům australského lékaře dr. Michaela Tiranta v léčbě chronické psoriázy.
Máte s tímto lékem vlastní klinické zkušenosti? Je již u nás oficiálně schvá-
len nebo stačí, že jej otestovali v Rakousku? Ví se něco nového o etiologii
tohoto onemocnění nebo je tomu jako v dobách našeho studia v šedesátých
letech, tedy že se neví téměř nic? Zabírají někdy nepochopitelné prostředky,
jako se pamatuji, byl v jednom případě popisován ústup potíží po pastě na
podlahu? Co k psoriáze dodat nového? Dieta? Koupele? Prevence?

Prof. Resl si udělal čas a na naše všetečné otázky odpověděl: 
„Nedávno jsem si listoval materiály 1. poválečného celostátního sjezdu

smezinárodní účastí o lupénce, který se konal v  r. 1952 v Plzni. Muselo to
být „husté“, že si jako dítě na mnohé pamatuji z častého odreagování a do-
mácích postěžování svého otce (Pozn. red.: prof. MUDr. V. Resl sen. byl v té
době přednostou kožní kliniky FN v Plzni). Bylo zřejmě tehdy více než
svízelné vše zorganizovat. Nesmírným problémem bylo sehnat pro účast-
níky jídlo, s velkým nepochopením se setkávala realizace sjezdu s přístupem
tehdejších představitelů, vím, že mnoho věcí otec zaplatil ze svého, aby
nebyla ostuda. Zároveň jsem si v tomto časovém odstupu potvrdil, jaký
pokrok i v této oblasti medicína uskutečnila.

Psoriasis vulgaris, lupénka postihuje podle různých údajů 2 - 5% popu-
lace od lehkých forem (i latentních) až po nejtěžší s  postižením celého
integumenta, ale i kloubů (psoriasis arthropatica) s výraznou fyzickou a psy-
chickou zátěží pacienta. Statisticky i různými dotazníkovými testy bylo
prokázáno, že snížení kvality života nemocných s psoriázou je srovnatelné
s jinými závažnými chorobami (revmatoidní artritida, nádorová onemoc-
nění, deprese, srdeční selhání apod.). Mnohdy vznikají nemocným pro nut-
nost stálého ošetřování problémy v zaměstnání, lokální léčba velmi zatěžuje
nejen časově, ale i finančně (např. vyšší spotřeba vody, léky), přistupují i ná-
klady na léčbu lázeňskou, či přímořskou. Dyskomfort, viditelnost nemoci,
interpersonální a partnerské vztahy vedou i k depresím až k suicidiálním
pokusům. Padesát procent pacientů s lupénkou má závažnější formy, 30%
má kloubní změny a 20% arthropatii až invalidizující postižení.

Právě pro upozornění na problematiku těchto lidí a potřebnou pomoc i po-
učení vznikl i World Psoriasis Day (WPD) - Světový den lupénky. Připojení
k těmto aktivitám představuje i projekt PSORNET a týden lupénky pořá-
daný pro nemocné Českou dermatovenerologickou společností a našimi
nadačními aktivitami Českou akademií dermatovenerologie a Derma-
tologickým universitním fondem, který proběhl v uplynulých dnech.

Náhled na etiopatogenézu přece jen pokročil: Je zjevná dominantní
dědičnost s neúplnou penetrací genu. Zjištěna asociace na HLA-CW6, - B17,
- DR7 (I. typ), na HLA-A27, event. BW38 a B13 (II. typ). Potomci pacienta
nemusí přejít z genotypické do fenotypické formy, nemusí tedy onemocnět.
Spouštěcích mechanizmů se uvádí asi 30, nejčastější jsou viróza, stres, angí-
na, fokusy (ORL, chrup aj.). Pak obvykle vzniká akutní exantematická forma
nemoci s charakteristickými gutátními projevy. Jinak je nemoc primárně
zánětlivou autoimunitní chorobou s převážně chronickým stacionárním
průběhem. Tvoří se totiž hlavně ložiska především nad lokty, koleny, v kří-
žové oblasti a ve kštici. Proč právě v těchto místech? Vysvětlení spočívá
v tzv. Koebnerovu fenoménu: mechanickým drážděním keratinocytů se
uvolní fosfolipidy buněčných membrán za vzniku kyseliny arachidonové.
Další metabolizací (cyklogenáza, lipoxyoxygenáza) vzniká řada zánětlivých
mediátorů, včetně kys. 12- hydroxyeikostetraenové. Psoriatici mají význam-
ný defekt počtu receptorů pro tento zánětlivý mediátor. Kyselina arachi-
donová zůstává extracelulárně a zvýší chemotakticky zánětlivé elementy,
což vede ke vzniku psoriatického ložiska. Vlivem zánětu se zvýší metabolis-

mus keratinocytů až na šestinásobek, tyto nedostatečně uzrávají, takže se
tím vysvětluje i histologický podklad nemoci (hyperkeratóza, parakeratóza,
přítomnost zánětlivých elementů). Klinicky pak vidíme nadměrné šupení
kůže. (Vlastně i většina  léků na lupénku  jsou v širším slova smyslu cyto-
statika, aby se zpomalila nežádoucí zrychlená keratinizace). S Koebnerovým
fenomenem se klinicky setkáváme rovněž i u jiných nemocí (lichen ruber,
bradavice, výsev eflorescencí v operačních jizvách atd.). Kromě psoriasis
guttata, nummularis, circinata, serpiginosa, gyrata, geographica, známe celou
řadu dalších forem psoriázy, např. psoriasis verrucosa, rupioides, inversa,
psoriatickou erytrodermii, psoriasis palmoplantaris, psoriasu nehtů (vzhled
náprstku), ojedinělá ložiska na sliznicích (genitálu či ústech) a v poslední
době se přiřazuje k obrazu nemoci i acrodermatitis continua suppurativa
Hallopeau. V učebnicích se tradují Auspitzův fenomen, nebo fenomen
svíčky, jejichž podkladem je de facto histologický obraz nemoci.

Diferenciální diagnóza zvažuje seboroickou dermatitidu, kvasinkové
intertrigo, dermatomykózy, parapsoriázy, mycosis fungoides, pityriasis rosea,
eczema (nummulare), erytematodes,  syfilis, různé erytrodermie, carcinoma
Bowen, erythroplasia Queyrat, balanoposthipis, lichen ruber, m.Reiter.

Kauzální léčbu dosud neznáme, terapie není jednoduchá, podle rozsahu
a tíže může být ambulantní nebo za hospitalizace, lázeňská, přímořská
(zejména Jadran, Mrtvé moře) klimatoterapie (známý je např. Davos ve Švý-
carsku). Obecně je terapie zaměřena na zklidnění nálezu u akutních forem,
intenzivnější postup je u chronických. Musíme mít na mysli, že nemoc se
i sama vyvíjí, zhoršuje a zlepšuje i sezónně. Tj. i tzv. účinný lék  různých
léčitelů,  může pak být „vysoce účinný“ zrovna ve fázi spontánní remise.  

Léčbu lze rozdělit na lokální a celkovou. Při zevní terapii jsou určitým
základem nejrůznější koupele. Bu
 v samotné vodě, nebo s přísadami (např.
bylinné extrakty, sůl, mořská sůl z Mrtvého moře, psoraleny), sirné lázně
(naše Ostrožská Nová Ves, oblíbené Smr
áky na Slovensku). Z externích se
nejdříve obecně užívají keratolytika (např. kys. salicylová 3-10%). Zde mů-
žeme zřejmě zařadit odpově
 na dotaz uvedený shora na novější preparát
z Australie. Je již propagován asi tři roky na našich odborných setkáních.
Jde o směs ovocných kyselin z  přírodních zdrojů a zatím se zdá, že může na-
lézt své uplatnění u lehkých forem nemoci, i když opět nejde o kauzální léčbu. 

Subjektivně i objektivně příznivě působí aplikace emoliencií většinou
krémů, ale i mastí (sádlo, vaselina). Známé popíchnutí dermatologů nahoře
uvedené, které se spíše traduje na úrovni povídek Alaricha, je zmíněna účin-
ná „pasta na podlahy“. Nejde v podstatě o nic jiného než derivát nafty, resp.
vaselinu, a promaštění kůže může u „hroší“ kůže některého jedince přinést
dočasnou úlevu. 

Další topická léčba používá mnohé klasické i moderní antipsoriatické léky:
Dehet (pix), vzniklý suchou destilací kamenného uhlí, dřeva, nebo bitu-

minózních břidlic: patří sem pix lithantracis, liquor carbonis detergens
(světlý dehet, výhodný pro ambulantní léčbu), ichtyol (Ichtoxyl, Saloxyl). Již
od 19. století, až dosud, se používá Goeckermanova metoda spojení léčby
dehtem (např. pix pasta) s UV zářením. Dehty mají adstringentní, antipru-
riginózní, protizánětlivé, antiproliferativní, antimykotické a antibakteriální
působení. Do této skupiny je možné zařadit i léčení naftalanem (derivát
ropy - např. lázně a produkty v Chorvatsku - Ivanic Grad, či Azerbejdžánu).

Chrysarobin, Dithranol (cignolin, anthralin) se používají již 80 let v kon-
centraci 0,05%, nebo i v tzv. minutové léčbě (výhodná ambulantně) ve
vyšších koncentracích. Po 10 minutách se  látka smývá. Opět se také užívá
tzv. Ingramova metoda, tj. kombinace s UV paprsky.

Kortikosteroidy jsou oblíbené pro snadnou aplikovatelnost a účinnost.
Mají nežádoucí účinky. Musí se proto volit správná síla, doba, místo
a rozsah používání. Většinou se vystačí s preparáty skupiny 2, ale tvrdošíjná
ložiska ošetřujeme i kortikoidy skupiny 3 nebo 4. Dokonce se někdy volí
speciální okluzivní léčba (krytí polyetylénovou folií). Nežádoucí účinky se
omezí jen jednodenním užitím nebo intermitentní či tandemovou léčbou.

Moderními a výhodnými přípravky, zejména pro ambulantní ošetřování, jsou
analoga vitaminu D3 (calcipotriol, tacalcitol). Lze je kombinovat s kortikoidy
(kombinovaně nebo intermitentně), s UV zářením i cyklosporinem či acitretinem.

aplikace analogů prostaglandinu a kostní scinti-
grafie. I. Hrnčiříková a spol.-Brno (Výživa a pitný
režim orientačních běžců) na základě dotazní-
kového průzkumu u juniorských representantů
zjistili řadu nedostatků jak ve složení stravy, tak
vpitném režimu mladých závodníků. J. Jančík-
Brno (Funkční aerobní zdatnost u prvoligových
fotbalistek) porovnal výsledky zátěžového testu
prvoligových hráček s českými standardy pro prů-
měrnou populaci. Fotbalistky se vyznačovaly
výrazně nadprůměrnými parametry. 

J. Bogdálek a spol.-Brno (Fyzio-programy pro

vysokoškoláky - cesta ke zdravému životnímu
stylu) uvedl vlastní zkušenosti z odezvy studentů
na tři nabídnuté programy. Studentky jevily nej-
větší zájem o program, zaměřený na výživu a pro-
blematiku zad (správné držení těla), studenti zcela
jednoznačně preferovali problematiku zad a da-
leko méně program výživy. J. Malinčíková a spol.-
Olomouc (Pohybová aktivita u obézních dětí)
uvedla kasuistiky obézního chlapce a dívky, u nichž
vhodná pohybová aktivita, dietní opatření a prů-
běžná kontrola vedly k významné redukci nad-
váhy. O zkušenosti z činnosti obezitologické am-

bulance se podělil D. Pastucha a kol.-Olomouc
(Zpráva o činnosti dětské obezitologické ambu-
lance při OTVL při FN Olomouc). Zdůraznil nut-
nost edukace celé rodiny. Zařazují pohybové
aktivity o intenzitě 50-60% V02max. D. Pastucha
se stejným kolektivem autorů (Možnost detekce
inzulínové rezistence pomocí homeostatických
indexů HOMA a QUICKI u obézních dětí) do-
poručují využít indexů HOMA a QUICKI jako
relativně snadno dostupné testy odhalující posun
k inzulínové rezistenci.  

J. Novák

PSORIÁZA - STÁLÝ, ALE ŘEŠITELNÝ PROBLÉM
(KE SVĚTOVÉMU DNI PSORIÁZY 29. ŘÍJNA)
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Další skupinu léčiv představují retinoidy. Tazaroten je acetylovaný lokální
retinoid, který se váže na receptor pro kys. retinovou. Účinek je srovnatelný
se středně účinnými kortikoidy. 

Důležitou součástí léčby je fototerapie. Nutný je individuální přístup,
určení fototypu člověka, minimální erytémovou dávku (MED), příp. minimál-
ní fototoxickou dávku (MPD). Do tohoto způsobu léčby patří i helioterapie
(pokaždé slunce nesvítí, nejasné spektrum, nestejná intenzita), thalasotherapie
(komplexní působení koupání, solí a UV záření - ne všem lidem dostupná).
Užívá se záření UVA nebo SUP  (selective ultraviolet phototherapy), tj.
kolem 320nm. V posledních létech dominuje spíše UVB záření, hlavně
úzkopásmové 311nm. Kromě zářičů celotělových existují i vany či sprchy,
které co nejvíce napodobují pobyt u moře (TOMESA - Totes Meer Salz).
Některé zářiče jsou naopak přizpůsobeny k ošetřování kštice (hřebeny),
plosek a rukou (deskové zářiče). V případě UVA záření lze použít ještě
zcitlivění pokožky místně nebo celkově použitým psoraleny (furokumariny).
Látky původně rostlinného původu (již Egyp	ané fotosensibilizující rostli-
nou Ammi maius léčili vitiligo) jsou vyráběny synteticky (Oxoralen cps.,liq.)
a užívají se jako tzv. PUVA terapie. Existují schémata ozařování a dávka
celoživotně by neměla přesáhnout 1000 J/cm2.

Celková léčba. U úporných a generalizovaných forem se používá Cyclo-
sporin A (Sandimmun Neoral, Consupren), působící imunosuresivně a imu-
nomodulačně, methotrexát jako antagonista kyseliny listové, který snižuje
proliferaci keratinocytů (hlavně u erytrodermické a artropatické formy)
adále celkově podávané retinoidy - acitratin (Neotigason cps.), které rovněž
redukují především epidermální proliferaci. Poslední je vhodný u pustulóz-
ní a erytrodermické formy. Lze jej kombinovat s fototerapií. (Kontraindiací
je gravidita pro teratogenitu).

Naše odborná společnost v návaznosti na světové standardy léčby ve spo-
lupráci s pojiš	ovnami stanovila i kriteria k zavedení velmi účinné tzv. bio-
logické léčby, která je ale nesmírně finančně náročná. Nemocný musí spl-
ňovat mnohá kriteria, jako neúčinnost jiné léčby, prodělání předchozí systé-
mové léčby, hodnotí se rozsah onemocnění - PASI skóre, existují kontra-
indikace, musí se vyloučit tbc, nutný je laboratorní sreening. Léčba je
soustředěna do center (prakticky krajů). Zkušenosti jsou zatím 3 roky, efekti-
vita léčby je zatím velmi povzbuzující, s.c. aplikaci většinou zastane nemocný
sám (někdy ambulantně infúze). Jde o biotechnologicky připravené prepa-

ráty, které lze zatím rozdělit na léky blokující TNF faktor (etanercept, inflixi-
mab, adalimumab) a léky blokující aktivaci T- lymfocytů (efalizumab a alfa-
cept). Jsou činěny pokusy s vakcinami receptorů T-buněk a génovou terapií.

Méně obvyklé, ale nadějné způsoby léčby spočívají ve využití askomycinů
(protizánětlivé makrolaktamy, tlumící T lymfocyty a mastocyty), tj. pime-
crolimus či tacrolimus. Dále jsou to sulfony a salazopyrin vhodné u pustu-
lózní a erytrodermické psoriázy, adapalen (derivát kys. naftolové), v sousedním
Německu používané estery kys. fumarové (antiflogistikum) a azathioprim.
Vhodná je i hydroxyurea jako inhibitor DNA a i u nás již dostupný
mycophenolat mofetil s antivirovými, anitbakteriálními vlastnostmi, který
inhibuje syntézu guaninu a LTB4 a 12-HETE.

Musím se ještě zmínit o nutnosti psoriatiků dodržovat zdravý způsob
života, vhodné sporty, boj s obezitou, netučná jídla, hojnost zeleniny, vita-
minů, důslednou léčbu nemocí a stavů, které jsou „spouštěcími mecha-
nizmy nemoci“, což je v podstatě hlavní prevencí nemoci. Nemocní se mají
vyhýbat stresům, řádně léčit nemoci provokující časté výsevy nebo se jim
vyhýbati (streptokokové infekce, virózy, bronchitidy, léky, fokusy aj.)
Důležitá je i volba partnera. Dědičnost je 30% při postižení psoriázou u jed-
noho rodiče, 60% při výskytu u obou rodičů.

Jako u každé svízelné nemoci se na standardní léčbu nabalují různé více
či méně účinné  způsoby léčby od přírodních až po alternativní, přičemž
některé mohou být i škodlivé (např. masti s obsahem arsenu). Na tomto
místě uvedu nyní často propagovanou léčbu pomocí kaprovité rybičky
Garra rufa, která pochází z termálních pramenů v tureckém Anatalu, blízko
města Kangalu. Voda je zde 36˚C. Jistě zde spolupůsobí koupání, klima
asnad určitý druh peelingu provedený rybičkami, které aktivně konzumují
proteiny z šupin. V domovině je voda totiž chudá na bílkovinou potravu.
Rybky jsou již dovezené a v podobných podmínkách se užívají léčebně.  Ale
tyto mnohdy alternativní metody by vydaly na samostatnou kapitolu,
konečné řešení bude jistě ve vědeckém 100% odhalení etiologie. 

Prognóza nemocných quad sanationem je stále nepříznivá, quoad vitam
příznivá. Moderní průzkumy překvapily i dermatology. Psoriáza postihuje
psychiku srovnatelně jako diabetes mellitus či infarkt myokardu a 10%
nemocných uvažovalo o sebevraždě. Proto je třeba nemoc nepodceňovat,
ale účinně léčit.“ Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc

Dermatovenerologická klinika LFUK v Plzni

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER RADIODIAGNOSTICKÉ KLINIKY 8. 10. 2008

Dne 8. října se konal večer Radiodiagnostické kliniky LFUK a FN v Plzni
v rámci Večerů Spolku lékařů v Plzni za předsednictví prim. MUDr. Milana
Choce, CSc.. Pracovníci Radiodiagnostické kliniky prezentovali celkem pět
sdělení, která se věnovala nejmodernějším způsobům zobrazovací diagnos-
tiky a endovaskulární terapie. Doc. MUDr. Jiří Ferda představil ve svém
sdělení „Výpočetní tomografie s duální energií záření“ novou metodiku
chemické analýzy tkání in vivo, kterou je možné využít k dalšímu  zkvalit-
nění zobrazení kardiovaskulárního systému,  k zobrazení parenchymových
orgánů a v neposlední řadě k chemické analýze složení urolitiázy. MUDr.
Eva Ferdová ve svém sdělení „Horečky nejasného původu, využití 18F-FDG-
PET/CT“ představila zkušenosti s objasňováním příčin febrilních stavů
pomocí hybridního zobrazení. MUDr. Hynek Mírka se zabýval možnostmi

časného zobrazení relapsu Crohnovy nemoci pomocí ultrasonografie s kon-
trastní látkou v práci „Hodnocení aktivity Crohnovy nemoci: porovnání kon-
trastní ultrasonografie a magnetické rezonance s blood-pool kontrastní látk-
ou“. Problematika  hodnocení elasticity mízních uzlin a jejich využití v difer-
enciaci benigního a maligního postižení byla tématem sdělení MUDr.
Kristýny Ohlídalové „Ultrazvuková elastografie mízních uzlin“. Přehledná
práce MUDr. Milana Nováka zakončila program shrnutím zkušeností s en-
dovaskulární léčbou akutních onemocnění aorty pomocí stentgraftů.
Pracovníci Radiodiagnostické kliniky potvrdili, že se věnují  nejaktuálnějším
otázkám radiodiagnostiky a že rozvíjejí na špičkové úrovni nejmodernější
způsoby diagnostického zobrazení intervenční radiologie. 

Doc. MUDr. J. Ferda, Ph.D. 

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ORL KLINIKY 22. 10. 2008

Dne 22. 10. 2008 byl u příležitosti životního jubilea doc. MUDr. Zdeňka
Kasla, CSc. ORL klinikou LF UK a FN v Plzni uspořádán Večer Spolku
lékařů České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Úvodem pohovořil před-
nosta kliniky doc. Slípka o životě a působení jubilanta na LF UK v Plzni.
Popřál mu mnoho zdaru do dalších let. K přání všeho nejlepšího se poté
připojili další gratulanti nejen z plzeňské akademické obce. V odborném
programu bylo probráno několik témat ORL problematiky. Z. Kasl ve
sdělení: „Orientace na mapě prahového audiogramu“ osvětlil záludnosti
malých posunů sluchového prahu, které přinášejí v oblasti jádra řeči až neu-
věřitelné změny v rozumění řeči. Z plné komunikační pohody se může
postižený rychle propadnout do komunikační katastrofy a naopak. 

F. Ruml v přednášce „Léčba Ménierovy choroby vysokými dávkami beta-
histinu“ přehledně vysvětlil principy léčby Ménierovy choroby a demonstro-
val výsledky uvedené léčby. Díky užití vysokých dávek betahistinu dochází
nejen k rychlému ústupu nepříznivých symptomů onemocnění, ale zejmé-
na se výrazně prodlužují klidová stadia recidivujícího onemocnění. 

Ve sdělení autorů V. Hrabě a P. Vacka  „Endoskopická endonazální trans-
fenoidální chirurgie“ byly demonstrovány nové postupy chirurgických tech-
nik, které se rozvinuly při bohatém užívání moderních endoskopických po-
stupů v rinologické oblasti. Spoluprací neurochirurga a rinologa byl při

chirurgickém řešení afekcí v oblasti tureckého sedla získán lepší přehled,
orientace a přístupnost pro výkony v uvedené oblasti. Byly demonstrovány
obrazové záznamy postupů při řešení několika klinických případů. 

D. Slouka a V. Hrabě ve sdělení „Laserová operace hemangiomu měkkého
patra“ uvedli možnosti využití dvou laserových přístrojů při chirurgickém
řešení likvidace hemangiomu. Předpokládá se, že různá vlnová délka lasero-
vých paprsků (532 nm a 1064 nm) s rozdílným koeficientem absorbce může
ovlivnit výsledky hemoglobinové termolysy a tím i úspěch v řešení afekce.
Byly demonstrovány první výsledky. 

Poslední sdělení kolektivu autorů (M. Vohlídková, J. Pešta, J. Slípka)
„Přínos vysokorychlostní kamery v diagnostice hlasových poruch“ názorně
předvedlo obdivuhodné možnosti zobrazení sliznice kmitajících hlasivek při
užití vysokorychlostní kamery (4000 obr./s ) tak, že ve stanovených řezech
vzniká videokymografický obraz, který detailně rozeznává dynamiku mor-
fologických změn v uvedené oblasti. Přínos této techniky byl zdařile demon-
strován na klinickém vývoji a léčebných výsledcích při obrnách hlasivek. 

Po ukončení odborného programu se účastníci večera sešli k přátelské
debatě v kuloárech Šafránkova pavilonu. 

Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.



Již tradičně v měsíci říjnu se 29.10. 2008 konal v posluchárně Šáfránko-
va pavilonu Večer Oční kliniky. Přednáškovému večeru předsedal prof.
MUDr. František Fakan, CSc. Na večeru zaznělo pět přednášek.

Jako první to byla přednáška autorek Říčařová R., Frdlíková D., Špidlen-
ová A.: Problematika léčby toxoplasmové chorioretinitidy. V této přednášce
autorky v úvodu připomněly diagnostiku a klinický obraz toxoplasmové
chorioretinitidy. Dále uvedly současná schémata léčby tohoto závažného
očního onemocnění. Problematika správné volby léčby je modifikována
tím, že toxoplasmová chorioretinitida je do určité míry samolimitující one-
mocnění a dosud nebyly provedeny klinické studie, které by efekt (resp. vznik
recidiv) různých typů léčby porovnaly. V poslední době je diskutovaným
lékem volby Biseptol tbl. Dále autorky dokumentovaly na kazuistice pro-
blematiku léčby pacienta s tímto onemocněním. Závěrem upozornily vzhle-
dem k dosud nevyřešené problematice léčby toxoplasmové chorioretinitidy
na nutnost správné prevence tohoto závažného očního onemocnění. 

Jako další zaznělo sdělení Moderní trendy v léčbě periokulárních kapilár-
ních hemangiomů u dětí, vlastní zkušenosti, autorů Jurčuková M., Říčařová R.,
Černá Z., Fikrle T., Říčař J.

Periokulární kapilární hemangiom (PKH) je benigní vaskulární tumor,
který vzniká proliferací endoteliálních buněk. K rychlému růstu tumoru po
narození dochází následkem poklesu angiogenní inhibice placentou matky.
Nejčastěji postihují hlavu, krk a periorbitální oblast v 38-60 %. K ulceracím
a krvácení může docházet až u 13% případů. U 60 % dochází ke spontánní
remisi a jen u 10 % je nutná intenzivní léčba. Rychle rostoucí PKH mohou
způsobit deformaci rohovky, astigmatismus a tím i ambyopii s následným
vznikem šilhání. Orbitální léze mohou vést ke kompresivní ischemii zrako-
vého nervu, exoftalmu a keratopatii. V léčbě rychle rostoucích tumorů je
vhodná léčba kortikoidy (Prednison, Medrol) 3-5 měsíců v sestupných
dávkách (vasokontrikce, ischemie a potlačení VEGF). Na druhém místě
vmoderní léčbě PKH je aplikace pulzního barvivového laseru (PDL)
ovlnové délce 595nm. Tyto paprsky se selektivně rezorbují oxyhemoglo-
binem, poškozují hemoglobin, vedou ke stagnaci průtoku krve v cévách
anásledné fibrózní proliferaci. Díky systému předchlazení tekutým dusíkem
se léčba ve většině případů provádí bez anestesie. Ze souboru 12 dětí s PKH,
které se vyskytly na oční klinice v posledních 2,5 letech, jen u 6 pacientů
byla nutná léčba: 3x akutní chirurgický výkon k zastavení krvácení z výdutě,
1x jen léčba kortikoidy celkově (víčko+očnice), 1x jen PDL, 1x kombino-
vaná léčba steroidy+PDL s velice dobrým kosmetickým i funkčním efek-
tem. Nebyly zaznamenány žádné komplikace léčby a nález je stabilní
uvšech 6 pacientů. Léčebné úspěchy byly zaznamenány díky mezioborové
spolupráci s hematology dětské kliniky a dermatology.

Ve třetím sdělení na téma Léčba sekundárního hemorhagického glauko-
mu bevacuzimabem referovali autoři Sováková I., Rusňák Š., Rusňáková I.,

Traksmandlová E., Frdlíková D., Kozová M. o svých zkušenostech s terapií
dekompenzovaného neovaskulárního glaukomu Bevacuzimabem. Bevacu-
zimab (Avastin) je monoklonální protilátka proti VEGF (cévní endotelový
růstový faktor). Je jedním ze tří inhibitorů VEGF, které se v posledních
letech začaly používat a našly uplatnění i v oftalmologii. Na souboru kazuis-
tik dokumentovali efekt intravitreálních injekcí 1,25 mg Bevacuzimabu.
Hodnotili klinický nález, regresi rubeozy, pokles NT a sledovali koncentraci
VEGF v nitrooční tekutině. Dekompenzovaný neovaslulární glaukom (tj.
glaukom spojený s novotvorbou cév na duhovce a v oblasti komorového
úhlu) představuje vždy závažný terapeutický problém. Podle zkušeností
autorů se intravitreální aplikace Bevacuzimabu ukazuje jako jedna z dalších
možností, kterou lze využít v léčbě tohoto komplikovaného a často obtížně
zvladatelného onemocnění.  

Ve čtvrtém příspěvku autoři Kozová M., Rusňák Š., Říčařová R. referovali
o přínosu stanovení promotorů angiogeneze u pacientů s proliferativní dia-
betickou retinopatií (PDR). Přítomnost a závažnost patologické neovasku-
larizace sítnice je dosud posuzována pouze pomocí biomikroskopického
vyšetření fundu a fluorescenční angiografie. Důležitou roli v procesu pato-
logické neovaskularizace hrají promotory angiogeneze. Předpokládá se, že
jejich koncentrace v nitrooční tekutině korelují se závažností očního nálezu.
U pacientů s PDR autoři prokázali pomocí multiplexové analýzy vysoké
koncentrace promotorů angiogeneze v nitrooční tekutině a detekovali i
významný pokles koncentrace nejvýznamnějšího promotoru angiogeneze
(vaskulárního endoteliálního růstového faktoru VEGF) po intravitreální
aplikaci 1,25mg bevacizumabu používaného v léčbě PDR. Stanovení kon-
centrací promotorů angiogeneze se jeví jako potenciálně přínosná metoda
pro přesnější monitoraci klinického nálezu a mohla by být užita i pro sle-
dování efektu antiVEGF terapie.

V posledním kazuistickém sdělení referovali autoři Kasl Z., Janoušková
K., Říčařová R., Muhamad L. problematiku lymfomu orbity. Nehodgkinský
lymfom patří mezi maligní onemocnění, která se svojí klinickou prezentací
mohou objevit v ambulanci oftalmologa. Tak tomu bylo i v případě pacien-
tky, která se dostavila na oční kliniku pro jednostranný exoftalmus do-
provázený bolestmi. Provedenými diagnostickými vyšetřeními bylo vysloveno
podezření na intraorbitální lymfom, jehož diagnóza byla potvrzena bioptic-
kým vyšetřením. Pacientka dále podstoupila léčbu na hematoonkologickém
oddělení a t.č. je již několik měsíců v remisi a v další dispenzární péči hema-
tologického oddělení a oční kliniky. 

Večer Oční kliniky se setkal se zájmem přítomných, což se projevilo
bohatou diskuzí k jednotlivým sdělením. Průběh večera a úroveň jedno-
tlivých přednášek v závěru profesor MUDr. F.Fakan zhodnotil kladně.        

Doc. MUDr. R. Říčařová, CSc.
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PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER OČNÍ KLINIKY 29. 10. 2008

Program: Bárta R., Bednarčík P., Perk J.: Použití uzavřené cirkulace
u transportního izolátoru a ovlivnění vnitřního mikroklimatu. Sedláček A.:
Srdce, věčná záhada. Pospíšil V.: Stavění krvácení metodou endoskopického
klipování. Hovorová A., Kučerová T., Cajthamlová Z.: Diferenciální diag-
nostika bolestí břicha v dětském věku se zaměřením na gynekologickou

etiologii, kasuistiky. Hrůzová K., Chudáčková E.: Přínos klasické radiologie
v diagnostice mnohočetného myelomu. Thoendel A.: První zkušenosti
s použitím tkáňového lepidla při laparoskopickém řešení kýl.

Bližší informace o večeru nebyly redakci dodány.     
(r)

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER NEMOCNICE ROKYCANY - 15. 10. 2008

NÁVŠTĚVA KING´S COLLEGE LONDON (II)

Po milých odezvách a opakovaných výzvách k pokračování odhodlávám
se dopsat započaté, totiž navazuji na svůj příspěvek ze září tohoto roku (Fac.
nostra č. 68-69/2008). Původně jsem měla v úmyslu věnovat se čistě faktům.
Mohla bych po několika hodinách příprav a překladu informačních zdrojů
vypsat třeba výši školného a počet učitelů, což nakonec nejspíš i udělám.
Když se ale vracím do vzpomínek, dominují emoce. Analýza se nabízí, je to
ženské, navíc odlišnost kultur a jazyková bariéra dílo dokonají… 

Po třinácti letech jsem byla na místech, která jsem nemyslela, že kdy uvi-
dím, viděla se s lidmi, které jsem nedoufala, že ještě kdy potkám. Od příle-
tu na Ruzyni, ještě doma, hlavou mi paralelně běžely záznamy velikých
zážitků. Skákala jsem z myšlenky na myšlenku jako zoufalý fotograf, co mu
beznadějně mizí záběr za záběrem. A když jsem konečně mohla vyprávět,
co velikého se mi přihodilo, sama jsem cítila, jak běžně působí i to nejexo-
tičtější, jak zmatněly i ty nejpestřejší kontrasty. Výmluvně působí zápletka
z fotolabu. Když jsem dávala film s královnou k vyvolání, kladla jsem paní
za přepážkou na srdce, a	 je červená opravdu červená - jsou to fotky
zANGLIE! Druhý den se mi paní omlouvala, že se snažila, ale skoro žád-
nou červenou tam nenašla… Měla pravdu. To jen já byla plná barev a zmá-
mená dizzy emocemi.

Stačí se zastavit u přechodu na Trafalgar Square. Už jsem psala, na silnici
se jezdí nejspíš vlevo, ale přecházíte-li, je tam jednou „look right“, pak zase
„look left“. To už mi cvrnká šňůra aut o špičky bot a míjí úředník v saku na
skládačce, helmu zvesela zavěšenou na šíji. Taxík růžový, dva černé a zase
kolo. Tentokrát sportovní, na něm dáma v lodičkách a bez helmy. Míjí ji
auto za autem, nic ji nevysílí mírný kopec směrem k National Gallery. A te

tu máme chodce. Kus světa v jednom okamžení. Černočerní, malí, velcí, bílí
i zrzaví. Někdo v sandálech a tílku - je přece červen - jiná v kozačkách s ko-
žíškem a svetrem s lemem stejné kvality - je děsná zima přece! To je Londýn.

K myšlence navštívit nějaký londýnský anatomický ústav mě vedla profesní
zvědavost a hledání nových inspirací. Jistě, s ohledem na výstup nelze
srovnávat nesrovnatelné. Stejně jako vytrhávat i to nejimpresivnější z kon-
textu. Byla jsem v zemi bývalého impéria, v monarchii s neobyčejnou his-
torií. Jen běžné oslavy královniných narozenin se letos účastnilo 1100 vojáků.
Trooping the Colour je oficiálním ceremoniálem od roku 1748. I tentokrát
přihlížely davy nadšených royalistů smíchané s žasnoucími turisty. O barvách
jsem už psala, tvary třeba klobouků nechám na někdy příště. V závěru nám
nad hlavami proletělo celkem 55 letadel RAF, a to v nejrůznějších orna-
mentech.
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VÝUKOVÝ POBYT V TOLEDU

Ve dnech 22. - 27. 9. 2008 jsem se zúčastnil
výukového pobytu na Universidad de Castilla -
La Mancha (UCLM) v Toledu. Byl jsem pozván
k přednáškám na Escuela Universitaria de En-
fermeria y Fisioterapia (EUEF), kde jsem měl
čtyři přednášky s tématy civilizační nemoci, adap-
tace na teplo a chlad a celotělová kryoterapie. Na
mých přednáškách byli i studenti fakulty spor-
tovních studií a rekreologie. Všechny tyto fakulty
sídlí v bývalé továrně na zbraně, ovšem komplet-
ně modernizované a dobře vybavené pro výuku.

UCLM vznikla spojením několika vysokých
škol v oblasti Castilla - La Mancha. V současné
době má kompletní sestavu fakult humanistických,
přírodovědných, technických a  fakultu právnic-
kou. Většina fakult a rektorát sídlí v Toledu, ně-
které v okolních městech. Lékařská fakulta je
situována v Albicante. V současné době má uni-
verzita 30 tisíc studentů, 2 500 vyučujících, 1 000
organizačních pracovníků a pomocný personál.

Byl jsem přijat koordinátorem UCLM pro za-
hraniční vztahy Carlosem Barbou, který nabízel
našim studentům možnost studia, ovšem ve špa-
nělštině. Před začátkem semestru absolvuje cizí
student šestitýdenní intenzivní kurz španělštiny,
po kterém prý je již schopný studovat příslušný
obor. Věřím tomu, že tento kurz může dát zákla-
dy dorozumění v běžném životě, jsem však skep-
tický k tomu, že by stačil pro odborné studium.

Mimo výuku jsem navštívil dvě nemocnice
vToledu: Hospital Nacional de Paraplejicos a Ge-
riatric Hospital Virgen del Valle. Hospital Nacional
de Paraplejicos je jednou ze dvou podobných

nemocnic ve Španělsku (druhá je v Barceloně).
Vyznačuje se komplexní péčí o paraplegiky. Ti
jsou transportováni do nemocnice již v akutním
stádiu (většinou helikoptérou od dopravní
nehody) a přijati na JIP. V nemocnici zůstane
paraplegik tak dlouho, dokud se nenaučí o sebe

postarat (např. jsme viděli nácvik přesunu z vo-
zíku do auta a zácvik v řízení auta). Rehabilitace
a ergoterapie jsou tam na vysoké úrovni. Geria-
trická nemocnice se liší od našich geriatrických
zařízení především svojí velikostí a možností
poskytovat komplexní péči. I zde se klade velký

Základní fakta o King´s College:
Univerzita byla založena roku 1829. Dnes je řazena mezi TOP 25 světo-

vých alma mater. Z jejího lůna vzešlo zatím osm nositelů Nobelovy ceny.
Zmně známých celebrit vědy zde působili Thomas Hodgkin, J. C. Maxwell
nebo Lord Lister. V roce 1953 tady byla objevena struktura DNA. Dnes tu
studuje téměř dvacet tisíc studentů, z toho 6 200 postgraduantů.

Výuka anatomie v rámci nejrůznějších oborů probíhá právě v části pros-
tor Hodgkinovy budovy. A ačkoli jsem doporučovala nesrovnávat nesrov-
natelné, vyberu informace, které korelují s aktivitami na našem Ústavu
nanejvýš aktuálními.

Studenti všeobecného lékařství si mohou v úvodu semestru za 25 liber
půjčit set kostí čítající i lebku. Vrátit nutno kompletní a v dokonalém stavu
nejpozději týden před začátkem zkouškového období, v němž zkoušku sklá-
dají. V ideálním případě jim bude vráceno liber deset… Pozn.: I tady mají
kreditní systém. Závěrečná zkouška je ryze virtuální, formou počítačového
testu. Průběžná kontrola znalostí během semestru se děje rovněž čistě dis-
tančně, slabším studentům jsou nabídnuty konzultace.

Výuka sama probíhá zejména na pitevně. Mají tu dvě, v té větší 38 stolů
většinou se dvěma nerezovými rakvemi nad sebou, takže během výuky je
kdispozici kolem padesáti kadaverů. Ty jsou fixovány jen několik týdnů
před použitím, takže struktury působí „docela původně“. Do výuky jsou
zváni specialisté i pacienti ze sousedící univerzitní nemocnice. Postupuje se

podle klinického pohledu. Takže třeba u demonstračního pacienta s jíc-
novými varixy projdou obraz portální hypertenze a na přiděleném torzu
pak preparují játra.

Oči přecházejí při pohledu na gejzíry doplňkových pomůcek. Mírně
ztišující byla rekognoskace několika modelů, které máme na našem Ústavu
také. Rovněž preparáty ve válcích zjevně obstojí i v globalizovaném světě.
Co mě ohromilo byly asi dvoucentimertové transverzální řezy nejrůznější-
mi úrovněmi těla, zalité ve fixační tekutině do plexisklových hranolů. K nim
byla k dispozici komparace s CT snímky. A všelijaké jiné zobrazovací
metody ukazující jen jiný obraz téhož. Dále CD-ROMy, videa, kosti, mokré
preparáty… Studentům je dovoleno učit se na vypreparovaných tělech i v
době mimo výuku. Pokud je v pitevně plno, mohou se přesunout do „tuto-
rial room“. Tu zjevně nemáme, snad proto mě nenapadá přirozený překlad.
Je to jakási studovna, ovšem vybavená roztodivnými studijními pomůckami.

Průvodcem mi byl Dr. Alistair Hunter, Academic Manager of the Dis-
secting Room - za nepřeklad se omlouvám, ale vzhledem k bezprecedent-
nosti pozice se raději nepouštím do jazykových experimentů. Pan doktor mi
ochotně a trpělivě věnoval kus pátečního odpoledne a na závěr mě zavedl
do míst, které oko mé i mysl nejfantasknější nemohly čekat. Docela
nepřipravená octla jsem se v hloubi pátečního odpoledne v Gordon Museum.

Ale o tom snad příště. MUDr. L. Eberlová

14. 6. 2008 Trooping the colour, britská královna Alžběta II.

Autorka příspěvku mezi plzeňskými preparáty.
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CHIRURGICKÁ KLINIKA FN LAUREÁTEM CENY MĚSTA PLZNĚ
V roce 2006 přišla plzeňská radnice s nápadem oslavit důstojným způ-

sobem vznik samostatné republiky. Hned v prvním ročníku byl zájem
občanů o akce s oslavami spojenými obrovský. To bylo radnici impulsem
oslavy v roce 2007 i letos zopakovat. Za symbolické vstupné 28 korun tak
byly např. otevřeny četné turistické atraktivity města - muzea, zoologická
zahrada, DinoPark, Západočeská galerie, historické podzemí, plavecký
bazén i zimní stadión, takže každý z obyvatel města si mohl ze široké
nabídky vybrat. V podvečer 28.10. proběhla vzpomínková akce na náměstí
T.G.Masaryka, průvod na náměstí Republiky, koncert plzeňského rodáka
Jiřího Suchého a závěrečný ohňostroj na hudbu Bedřicha Smetany a Anto-
nína Dvořáka. 

Novinkou programu byl v předvečer výročí slavnostní večer ve Velkém
sále Měš	anské besedy s předáním významných ocenění města. Slavnostní
akt doplnili umělci z operního souboru Divadla J.K.Tyla. Z rukou primá-
tora města Plzně ing. Pavla Rödla tak přijaly Historickou peče	 města paní
Josephina Navrátilová a paní Danuška Bělohlávková, Cenu města Plzně
kolektiv prof. MUDr. Vladislava Třešky z Chirurgické kliniky Fakultní
nemocnice a Čestné občanství města Plzně prof. MUDr. Zdeněk Mraček.

Vedoucímu vyznamenaného kolektivu plzeňských chirurgů prof.
MUDr. Vladislavu Třeškovi, CSc., jsme při této příležitosti položili několik
otázek.

Jak vnímáte udělení Ceny města Plzně právě Vašemu kolektivu?
Cena Města Plzně v předvečer 28.října a 90. výročí vzniku Československé

republiky má pro chirurgický tým velký a zásadní význam. Toto ocenění dostal
náš kolektiv za dlouholetou experimentální a klinickou práci v oblasti výzku-
mu nádorů jater, která zejména v poslední době přináší našim pacientům své
ovoce ve smyslu rozšíření možností operability dříve neoperabilních zhoubných
primárních nebo sekundárních nádorů jater.Cena je významným impulsem do
další práce, která nás na tomto poli v budoucnu čeká.

Kdo tvoří vyznamenaný kolektiv?
Čtyřčlenný kolektiv tvoří prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., doc. MUDr.

Tomáš Skalický, PhD., MUDr.Alan Sutnar, PhD. a MUDr.Václav Liška, PhD.
V čem vidíte největší pokrok jaterní chirurgie v posledních letech?

Chirurgie jater zaznamenala v posledních letech velký vývoj především díky
novým sofistikovaným technickým metodám, novým chirurgickým postupům
a zásadní změně onkologické léčby, která využívá tzv. léčbu biologickou.Stále
platí, že radikální chirurgická léčba má zásadní význam pro dlouhodobé
přežívání nemocných s tímto zákeřným onemocněním.Naše klinika se zaměři-
la na oblast podpory regenerace jaterní tkáně,která je nutná pro udržení jater-
ních funkcí po radikálních chirurgických výkonech u rozsáhlých jaterních
nádorů. Společně s dalšími pracovišti ve FN v Plzni na Lochotíně, které se
podílejí na tomto programu, pracujeme v klinickém a experimentálním výzku-
mu, jehož přínosem je a bude další rozšíření operativy v této oblasti.

(r)

důraz na rehabilitaci a ergoterapii.
Absolvoval jsem také jeden oficiální oběd v ty-

pické španělské restauraci. Proti mému očekávání
probíhal oběd s pěti předkrmy, hlavním jídlem,
zákuskem, kávou a nezbytným španělským vínem
v poklidném tempu tři a půl hodiny. Ubytován
jsem byl v univerzitním zařízení Collegio Mayor
Maraňon v centru Toleda ve starobylé budově,
uvnitř ovšem zcela zmodernizované. Pokoje jsou
1 - 2 lůžkové s příslušenstvím a klimatizací. K dis-

pozici jsou společenské prostory a kuchyňka.
Toledo je starobylé město s množstvím pamá-

tek, které bylo dokonce krátce v 16. století hlavním
městem Španělska. Nelze přehlédnout, že zde
sídlil a tvořil také známý malíř El Greco. Na jeho
obrazy narážíte doslova na každém kroku. Jeho
nejznámější obrovské plátno „Pohřeb hraběte
Orgaze“ se nachází v kostele St. Tomé. Archi-
tektonickým skvostem je katedrála s úchvatnou
výzdobou a klenotnicí, dále synagoga del

Transito a kostel Maria La Blanca, které byly pře-
budovány z mešit a mají dosud nádhernou arab-
skou výzdobu. Nelze opomenout také velmi
zachované středověké hradby a brány. Překvapilo
mne, že v Toledu neuznávali ITIC kartu (na kte-
rou mi mimochodem dali slevu i v Číně). Na druhé
straně jsou ve středu po 16.00 hodin některé pa-
mátky pro občany EU bezplatné a některé podle
nám neznámého klíče i jindy.

Prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.

VĚDECKÁ RADA LF UK V PLZNI DNE 23. 10. 2008
V úvodu jednání přednesl svoji habilitační přednášku „Význam thymidin-

kinázy v laboratorní diagnostice“ MUDr. Luboš Holubec, Ph.D., odborný
asistent II. interní kliniky FN Plzeň a vědecký pracovník Imunoanalytické
laboratoře.

Hodnocení doktorandského studia přednesl doc. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D. 
VR projednala a jednohlasně schválila návrh na složení komise pro jme-

novací řízení doc. MUDr. Martina Matějoviče, Ph.D., docenta LF UK
vPlzni a přednosty I. interní FN Plzeň, v oboru Vnitřní nemoci, v tomto
složení: předseda: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA, III. interní
klinika VFN 1. LF UK v Praze; členové: prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.,
Fakultní nemocnice Motol v Praze, prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.,
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN LF MU v Brně,
prof. MUDr. Jan Lata, CSc., Interní hepatogastroenterologická klinika LF
MU v Brně a doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., IKEM Praha.

VR projednala a jednohlasně schválila návrh na složení komise pro
habilitační řízení MUDr. Stanislava Pavla, CSc., Ph.D.,  hostujícího profe-

sora LF UK v Plzni a vedoucího lékaře Fotodermatologické sekce Derma-
tologické kliniky Leiden University Medical Centre, NL, v oboru Derma-
tovenerologie v tomto složení: předseda:  prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.,
Dermatovenerologická klinika FN LF UK v Plzni, členové:  Prof.  MUDr.
Jiří Štork, CSc., Dermatovenerologická klinika VFN 1. LF UK v Praze,
doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., I. dermatovenerologická klinika FN LF
MU v Brně, doc. MUDr. Milan Buček, CSc., Odborný léčebný ústav neu-
rologicko-geriatrický, Moravský Beroun a RNDr. Zdena Tuháčková, CSc.,
Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha. 

VR projednala a jednohlasně schválila návrh na složení komise pro jme-
novací řízení doc. MUDr. Jiřího Jirky, DrSc. z Institutu klinické aexperi-
mentální medicíny, v tomto složení: Předseda: prof. MUDr. Karel Matou-
šovic, DrSc.,  II. LF UK Motol, Praha. Členové: prof. MUDr. Miro Mydlík,
DrSc., Klinika nefrologie, Košice, Prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc., IKEM,
klinika diabetologie, Praha, prof. MUDr. Josef Erben, DrSc., FMC Par-
dubice, prof. MUDr. Karel Opatrný, DrSc., LF UK Plzeň. (řeř-r)

STUDIJNÍ STÁŽ V HOSPITAL DE SÄO JOÄO V PORTU

V srpnu 2008 jsem se studentskou organizací IFMSA vycestovala do
Portugalska. Na měsíc jsem se stala součástí života města Porto, prazdroje
známého vína. Linka Prazdroj Plzeň - Prazdroj Porto vedla přes písemný
test, krátký ústní pohovor a motivační dopis v angličtině. Par avion jste
vPortu zhruba za pět hodin. Hodinky si během letu nařídíte o hodinu zpět. 

Pracovní část měsíce jsem strávila v Hospital de Sao Joao, podle tam-

tamů druhé největší nemocnici v zemi, na oddělení maxilofaciální chi-
rurgie, z které se nakonec ještě  vyloupla také chirurgie plastická a rekon-
struktivní. Moje původní představa o náplni praxe, kterou jsem jako stu-
dentka zubního lékařství měla, se tak zdála být ne zcela přesná. Nebylo to
ale na škodu, protože ani operace, kterými se upravují odstáté uši nebo
povislé prsy mě nenudily. A leckterý stážující kolega z interního nebo



BRAZÍLIE - IDEÁLNÍ STÁŽ PRO MEDIKA
Minulé léto jsem měl to štěstí účastnit se stáže IFMSA na Gynekolo-

gicko-porodnickém oddělení v Joao Pessoa v Brazílii. Brazílii jsem si vybral
ze tří hlavních důvodů; medicína, lidé a příroda. Během stáže v univerzitní
nemocnici je studentům medicíny svěřováno mnohem více lékařských
úkonů, než je zvykem u nás, a mohou se proto lépe učit praktickým doved-
nostem. Přátelská povaha Brazilců je ve světě velice známá a krásy této
země mne navíc již dlouho lákaly. Naštěstí se všechny moje naděje a přání
potvrdily a moje stáž předčila všechna očekávání.

Zpočátku jsem se potýkal s jazykovou bariérou. To, že moje měsíční
jazyková příprava nebyla zcela dostačující, jsem se uvědomil hned po
přistání ve Fortaleze, největším městě na severu Brazílie, když jsem se ani
na letištních informacích nemohl domluvit anglicky. Podobná situace byla
i v nemocnici, kde anglicky hovořilo pouze několik lidí, takže po týdnu jsem
už jinak než portugalsky nemohl komunikovat. Naštěstí je v medicíně
mnoho slov univerzálních a já se učím jazyky rád. Navíc byli všichni lékaři
i studenti velice příjemní a mojí portugalštinu, často velice obtížně srozu-
mitelnou, podporovali a opravovali.

O tom, že je Brazílie rájem pro medika toužícího po „hands-on experien-
ce“, jsem se měl možnost přesvědčit již první odpoledne. Šel jsem se pouze
představit, ale skončil jako asistence u porodu císařským řezem. Druhý den
jsem kromě asistence u sekce již asistoval i u porodu a zašíval ránu po epi-
siotomii. V Brazílii vzhledem k velikým sociálním rozdílům mezi vrstvami
existují dva kvalitou výrazně odlišné druhy nemocnic; soukromá a státní -
fakultní. Zatímco v soukromé nemocnici si pacient péči hradí sám, popř. ze
svého pojištění, ve fakultní nemocnici je péče hrazená univerzitou, potaž-
mo státem. V této nemocnici pak pracují převážně studenti a absolventi.
Starší, atestovaní lékaři většinou pracují na soukromých klinikách, nebo je
vlastní a do fakultní nemocnice docházejí učit pro prestiž a osobní rozvoj.
Ve fakultní nemocnici si pacienti lékařskou péči nehradí, její kvalita je ne-
srovnatelně nižší. Lůžka na chodbách, zastaralé vybavení a hlavně chirur-
gický blok mne udivovaly každý den. Během celé stáže jsem neviděl Ste-
rillium či podobnou desinfekci, šili jsme catgutem, všechny sekce a gyneko-
logické operace byly prováděny ve svodné anestézii, nikdy jsem neviděl tlu-
mení bolesti za porodu či podávání jiných léčiv vyjma jednou oxytocinu.
Porodní asistentky u porodu nebyly a instrumentovali také jen medici. Boty
jsem měl věčně od krve nebo od plodové vody, protože se na sály nikdo
nepřezouvá, není ani do čeho. Nikdy předtím jsem nikoho neviděl operovat
v lodičkách a myslím, že už ani neuvidím. Po návratu jsem si každý den
bloku gynekologie a porodnictví na GPK FN Plzeň v rámci 6. ročníku při-
padal jako Alenka v říši divů a neustále si říkal, že tohle je zcela jiný svět.
Na druhou stranu jsem po celou dobu stáže neviděl žádnou infekční kom-
plikaci chirurgického výkonu, rovněž porody probíhaly zcela hladce.

Brazilci jsou vskutku velice přátelští lidé. Vcelku rychle a snadno se s nimi
navazuje kontakt, což mi nejen stáž výrazně zpříjemnilo, ale také otevřelo
celou řadu možností. Brazilští studenti medicíny totiž chodí na noční služ-
by do ostatních nemocnic a já chodil s nimi. Abych si ze stáže odnesl co

možná nejvíce, cirkuloval jsem po odděleních na HU UFPB (Hospital
Universitário  Universidade Federal da Paraíba) v Joao Pessoa, kde jsem
měl praktikovat, a seznámil se tak s mnoha lidmi. Oddělení byla dvě, oddě-
lení rizikových těhotenství (na fyziologická byly jiné porodnice) a gynekolo-

infekčního oddělení si nechal dojmy večer u vína převyprávět. Při opera-
cích jsem spíše přihlížela, párkrát držela lékařům háky nebo odsávala krev.

První den v nemocnici jsem se dozvěděla, že vedoucí oddělení má do-
volenou a na starost mě dostal doktor Enrique, kterého už jsem pak mno-
hokrát nepotkala. Po čtrnácti dnech se vedoucí oddělení Jorge vrátil
apředal mě do rukou doktorky Izabelle, o které jsem si pro její mladistvý
vzhled do té doby myslela, že je sestřička. V hierarchii oddělení jsem ale
postupovala i nadále. A když jsem si na konci pobytu přišla pro certifikát,
na který se podepisuje zástupce IFMSA a  tzv. tutor (lékař, který vás celou
stáží provádí), setkala jsem se s jakýmsi direktorem oddělení, kterého jsem
viděla tehdy poprvé a také naposledy.

Tak trochu nefunkčnost a zmatkovitost organizace je pro Portugalce
alespoň podle mých zkušeností typická. Národním koloritem je ale nedo-
chvilnost. Nejdelším čekáním v důsledku selhání portugalské strany pro nás
bylo tříhodinové čekání na odjezd k večeři v Lisabonu. Portugalci se zkrát-
ka leckdy zpozdí a leckdy nepodají (pádnou) omluvu. Berou čekání vklidu,
kam spěchat... Pokud byl sraz stanoven na devátou, bylo dobré ujistit se,
zdali je to devátá západoevropského nebo portugalského času.

Zajímá vás, jak Portugalcům přiblížit Českou republiku? Zapomeňte na
Havla nebo hokej. Zcestovalejší jedinci možná ocení krásy Prahy. Nej-
známějším Čechem je tu ale Petr. Petr Čech. Když jsem pánovi z ostrahy
studentské koleje řekla, že studuji ve městě, kde se Čech narodil, šel málem
do kolen. Bez humoru.

Nejlepší zážitky ze stáže se však nemocnici přeci jenom vyhýbaly a byly
spíše součástí situací a chvil, které jsem trávila s dvěma Čechy (se studen-
tkou plzeňské a studentem olomoucké fakulty), Slovincem (věděl, kdo byl
Bedřich Smetana), Finem (uznával české hokejové umění) a Rakušanem
(měl pochopení pro to, že jsme mu česky říkali Sklepmistr), které jsem
vPortu poznala. Nicméně osazenstvo bylo z různých evropských zemí včetně
Ruska, z kontinentu asijského, severo- i jihoamerického. Kulturní rozdíly

byli nejcitelnější u tajvanské dívky, která za všechno děkovala téměř v před-
klonu. Přeci jen by nám možná neškodilo přebrat něco tradic z orientu. 

Bydleli jsme ve studentských apartmánech asi 20 minut chůze od cen-
tra Porta. Každý dostal vlastní pokoj se společnou kuchyní, balkonem
asociálním zázemím v takzvaném "bloku". Jeden blok pobral 14 lidí stej-
ného pohlaví. Uklízečky vytíraly bloky každý den (!) nevyjímaje naše poko-
je (!!). Jednou týdně pak měnily erární ručníky (!!!). Z počátku měsíce se
puritánské "cleaning women" snažily po vzoru Popelky třídit hrách od
čočky, v našem případě pánské bloky zbavovali dam a naopak. Myslím, že
už po týdnu došly k tomu, že ne vždy má smysl třídit. 

Téměř každý večer jsme se pak v hojném počtu (už nejen stejného
pohlaví) scházeli na balkonech a klábosili až do ranních hodin - naše
“Balcony party“.Veškerý noční život začíná v Portugalsku kolem půlnoci
apozději, což pro mě osobně byl asi největší problém ve všedních dnech,
protože v nemocnici vzdálené pomocí tamní MHD asi tři čtvrtě hodiny
jsem měla být už v 8.30. 

Volné víkendy jsme trávili s novými přáteli na výletech po okolí. Vřele
doporučuji městečko Guimaraes a cestu lanovkou na kopec nad ním. Asi
povinností každého cestovatele je návštěva hlavního města a my jsme
Lisabon vynechat nemohli. Pro hicuvzdorné milovníky velkoměst ideální
cíl. Rozdíl teplot mezi severněji položeným Portem a Lisabonem je opravdu
citelný. 

Jako spíše praktickou radu budoucím stážistům doporučuji cestovat do
Porta přes Lisabon. Praha - Lisabon je mnohem úspornější koupě letenky
než Praha - Porto. Rozdíl je víc jak tří tisíce korun a vlaková jízdenka
Lisabon - Porto stojí asi 30 Euro.

Celkově stáž hodnotím nadmíru pozitivně a ve snaze vyhnout se nic
neříkajícím klišé u toho také zůstanu. Nevíš, dokud nezažiješ.

Eva Kutílková

Zleva: sestřička, Lucianna, Venturielso, MUC. Rušavý a Moises

Š	astná brazilská maminka a š	astný český porodník
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ZÁPISKY MLADÉ ZÁVISLAČKY
Přišel mi dopis od matky mojí nejlepší kamarádky. Z normálního dopisu

vyndáte list, maximálně dva listy popsané inkoustem, ale tento dopis obsa-
hoval spousty listů, byl hrozně těžký a jeho obsah byl ještě tíživější. 

Na malém papírku stál úvod: Milá …, posílám Ti zápisky mojí dcery,
jelikož jsi její nejlepší kamarádkou, snad mi dokážeš pomoc identifikovat
aspoň z části jednotlivé osoby, či místa, protože jen ty znáš mojí dceru
nejlépe, jakožto její kamarádka. Dále se na Tebe obracím,protože jsem po-
stupem času zjistila, jak cizí mi moje vlastní dcera je a nevím, co mám dělat,
děkuji Ti předem za veškerou tvojí snahu a kdykoliv budeš chtít, stav se u nás.

Trošku mě zamrazilo v zádech, protože jsem si uvědomila, jak dlouho
jsem mojí kamarádku neviděla, jestli mezi námi to pouto vůbec platí, jestli
si mě ještě vůbec pamatuje. Pak jsem si vzpomněla na to, když jsem jí minule
potkala, jako bych jí viděla te
. Stála přede mnou v nesmyslném a společnost
pobuřujícím oblečení, oči podmalované natolik, že vypadala jako smrtka
a její přihlouplý výraz napovídal k tomu, že požila nejméně dva litry vína,
nebo si dala cigaretu marihuany, či něco podobného. Její poslední slova
zněla ve smyslu, abych táhla kdovíkam a když se pak zavěsila kolem ramen
stejně podivnému klukovi, došlo mi, že te
 pro ní asi nejsem zrovna ten
nejdůležitější člověk na světě, naopak jsem tam kdesi na druhé straně, ne-
uvěřitelně malá a schoulená do klubíčka. 

Zavřela jsem se do pokoje před zbytkem světa a rozhodla jsem se číst to,
co mi bylo posláno. Byla jsem totiž plná zvědavosti, ale zároveň i bázně,
měla jsem strach, co o mě napíše, jestli se o mě vůbec zmíní, jestli to bude
bolet, anebo vůbec, avšak touha dozvědět se mě překonala.

Zápisek první. Dneska jsem potkala prima kamarády, to není jako s mojí
kamarádkou, oni jsou jiní, takový více světaznalí. Abych se neztrapnila, dala
jsem si s nimi cigáro, sice jsem se poprvé malinko zakuckala, ale svalila jsem
vinu na to, že jsou těžký a že já jsem převážně zvyklá na lehké. Celé od-
poledne jsme se poflakovali různě po městě, kluci si udělali srandu z jedné
babky, trošku jí zdrbli jejího starého jezevčíka, ale mě to přišlo strašně
legrační a ta paní se tomu vlastně taky zasmála. Pak jsem už musela domů,
protože mi mamka nedovolovala courat se déle než do šesti. 

Zápisek druhý. Z domu jsem se vykradla brzy ráno, asi tak o půl hodiny
dřív, než normálně vycházím, abych se s klukama mohla sejít ještě na
zastávce, než pojedou do školy a dát si s nimi jednu kouřovou, doma jsem
řekla, že musím na ranní volejbal, kam se občas dřív chodívala, ale te
 už
mě to celkem přestalo bavit. 

Odpoledne po škole jsme se zase sešli a dohodli, že půjdeme ke klukům
domů a tam si uděláme pořádný mejdan. Strašně jsem se těšila, protože
jsem doufala, že si mě Saša konečně všimne a bude se mi víc věnovat.
Bohužel mi začal dohazovat svého mladšího bráchu, že je mnohem lepší
než on a mě to pěkně naštvalo. Odešla jsem.

Začala jsem o  své kamarádce přemýšlet a napadlo mě, že toho jejího
idola znám, kdysi jsem ho potkávala u nás na sídlišti, když tam hrával mezi
domy různé turnaje v ping-pongu, také se mi vybavilo, když jsem je jednou
potkala, že šel s nimi, vždy	 to je strašný, naposledy jsem se doslechla, že
vykrádají byty. Jejej. 

Zápisek třetí: Rozhodli jsme se, že oslavíme narozeniny společně, Saša,
jeho bratr a já. Akorát, že oslava se protáhla na několik hodin a já přišla
domů pozdě, to byl strašný bengál. Kdybych přišla včas, myslím, že by se
maminka zlobila mnohem víc, protože jsme vypili spousty alkoholu a tedy
já vám byla strašně v náladě, připadala jsem si, že uletím někam daleko
abude mi ještě líp než te
, no kdyby mě kluci nedrželi, spadla bych z té
skály, na které jsme slavili, ale asi by mi to v tu dobu bylo jedno.

Zápisek čtvrtý. Už čtyři týdny je to, od té doby, co kluky znám. Dneska
jsem s nimi poprvé hákovala školu, sešli jsme se u Mikyho na bytě v půl
devátý a pustili si film, kluci otravovali s tím, že se budeme koukat na porno,
ale já jsem se tomu naštěstí vyhnula, ne že by to nebylo zajímavé, ale copak

je normální, abych se s nimi na to koukala. Místo toho jsem si dala veselého
čouda z okna, kluci se ke mně přidali. Asi po půl hodině jsme se všichni
všemu začali moc smát, smáli jsme se i pytlíku na stole, který se rozpohy-
boval následkem velkého průvanu. Kluci řekli, že na sobotu seženou něco
speciálního, nevěděla jsem, o co půjde, ale už te
 jsem se strašně těšila. Naší
slezinu rozehnal nečekaný vpád Mikyho táty, který se o nás dozvěděl díky
telefonátu nějaké sousedky naproti z činžáku. Ten den jsme se už nesešli.

Zápisek pátý. Sobota. U Saši doma. Kluci sehnali opravdu něco extrém-
ně hustýho, řekli mi, že to nebude sranda, protože to na mě možná prvně
bude dost působit, ale já jsem se nebála, věděla jsem, že to ustojím. Kluci
vzali zrcadlo a pěkně rozkouskovali bílý prášek na čtyři díly. Každý z nás ho
postupně nasál jednou a pak druhou nosní dírkou. Hustý. Účinky se dosta-
vili za pár chvil, bylo to báječné. Připadala jsem si ještě v lepším světě, než
předtím, když jsme slavili narozeniny a nebo kouřili marihuanu. Kluci mě
donutili, abych doma nějak zařídila, že přijdu až v deset, protože mě chtěli
vzít do klubu. Mě se to nějak povedlo zařídit, takže jsme mohli vyrazit. Klub
se jmenoval Jun, z venku to byla taková oprýskaná budova, ale uvnitř ho-
tový ráj, bylo tam spousta mladých lidí a nádherný kresby na zdech a bezva
hudba. Mě bylo krásně po té dávce zázraku a díky dvou dalším pivům jsem
svůj stav tak trošku přikrmila. O půl desátý jsem tak nějak vypadla z nej-
horšího a rozhodla se i přes protesty jít domů.

Zápisek šestý. Potkala jsem svojí kámošku, to byste nevěřili, jak se tvářila,
když jsem byla oblečená do úplně božího oblečení a ona, chudák, na sobě
měla ty samé džíny a třičko, jako vždy, asi jsem na ní byla trošku ostřejší,
ale stejně už si toho nemáme moc co říct. Zavěsila jsem se do Mikyho, pro-
tože nás čekala dlouhá cesta do klubu Jun, kam jsem začala chodit pravidelně
skoro každý den, matka se mě přestala ptát, kdy se vrátím, vždycky jsem
dodržela stejnou dobu a vracela jsem se přesně v deset, občas o pár minu-
tek déle, ale to se dalo zanedbat. Dneska měli chlapci zas připravený nějaký
nový objev, už pár dní jeli na žilní aplikaci, ale já jsem zatím nechtěla, bála
jsem se jehel jako čert kříže. Jenže mě zase ukecali, páni, nepamatuji si
vůbec nic, vím, že se pilo spousty alkoholu a kouřilo mnoho cigaret, ale
nevím opravdu nic. Pamatuji si, že jsem přišla domů a dostala pár facek,
proto mě tak bolí tváře, strašně mě třeští hlava a nemůžu vylézt z postele.
Ve dveřích se objevila moje matka a křičela na mě, že takhle do školy
nemůžu, a jak si to vůbec představuji přijít ve všední den v půl jedné a být
tak opilá. Nebyla jsem schopná nic říct. Odešla. Po chvíli mi přinesla čaj se
snídaní až do postele, řekla mi, že mi tedy pro dnešek napíše omluvenku a
že jí musím slíbit, že už se to nebude opakovat. Tak jsem jí to slíbila a ulehla
zpátky. Vzbudila jsem se až pozdě odpoledne a chtěla se vypravit ven, ale
mamka mi to zakázala, takže jsem naštvaně zůstala zavřená ve svém pokoji.

Zápisek sedmý. Už jsem dlouho nepsala. Skoro ani nemůžu psát, nic mě
nebaví, moje školní výsledky odpovídají nejhorším studentům. Doma mě už
nikdo neudrží. Máma mi neustále nadává, že málo jím a vypadám moc
hubeně, ale nemám čas jí vysvětlovat, že jím dost, akorát občas zapomenu.
Také pomalu nevím, kde začnu brát další peníze. Naše výdaje se poněkud
zvýšily, už to není jako dřív, že jedna dávka stačila pro všechny. Mám pro-
blém s tím, že to co vidím, kolikrát není skutečné. Tuhle jsem šla po ulici
apřišlo mi, že mě pronásleduje starší žena, pořád za mnou šla, čím víc jsem
jí utíkala, tím byla blíž, až jsem z toho děsu zakopla a upadla, rozhlížím se
kolem a ta ženská nikde, jen všichni nechápavě zírali. Pak jsem se rozhod-
la, že půjdu za klukama, začali jsme trávit čas v jiném klubu, zvaném Roj.
Bylo to tam lepší, aspoň člověk nepotkával pořád ty samé lidi, taky tu byla
lepší možnost získat kvalitnější materiál. Když se mi nechtělo domů, prostě
jsem zůstala u někoho spát, mamce jsem samozřejmě vždycky předem
zavolala, aby neměla takový strach, až jsem nakonec domů přestala chodit
úplně a raději jsem bydlela s partou lidí na bytě. Tam se dělo spousty věcí,
takový legrační hry. Bylo mi tam fajn.

gie, které mělo pár lůžek v rámci chirurgického oddělení, a ambulance.
Kromě toho jsem chodil na noční služby do jiných nemocnic s kamarády
studenty, konkrétně do porodnice Candida Vargas a Hospital de Emer-
gencia e Trauma. Candida Vargas byla veliká porodnice, kde se za noc naro-
dilo více dětí, než v HU za týden. Vzhledem k tomu, že tam sloužili dva
lékaři a medici, jsem se tam dostal opravdu ke všemu. V den mých
narozenin jsem tam přivedl na svět dvě brazilské děti a při mé poslední
službě mne již nechali po vybavení hlavičky porod císařským řezem
dokončit. Služby na pohotovosti byly také velice zajímavé, viděl jsem
mnohá poranění, která jsou u nás snad jen velmi vzácná, jako různá střel-
ná, bodná i brutální tupá poranění z různých potyček.

Medicína však nebylo jediné, čeho jsem si v Brazílii užil. Péče místní
IFMSA organizace byla velice kvalitní. Davi, místní student a dobrovolník
IFMSA, který mne měl na starosti, vzal svůj úkol velice zodpovědně a snažil
se mi zpříjemnit můj pobyt, jak jen mohl. Vyzvedl mne na autobusovém
nádraží a odvezl k jinému dobrovolníkovi, u kterého jsem bydlel. Na každý
víkend měl pro mne připravený program. Vždy si pro mne připravil něco
neobvyklého a zajímavého, a	 už jsme se proháněli na koních po plantážích

cukrové třtiny otce jeho přítelkyně, šli na koncert jeho kamaráda, jeli
objevovat krásy okolních pláží, jeli na plavbu k ostrůvkům v moři za úplňku
nebo jsme se vypravili na koncert na pláž v Natalu.

Celý měsíc v Joao Pessoa jsem prožil naplno. Většinu času během dne
jsem trávil v nemocnici, noci pak na různých večírcích, nočních službách
vporodnici nebo na pohotovosti. O víkendech mne pak Davi bral na různé
výlety a kulturní akce ve městě a okolí. Po měsíci stážování jsem se ještě
vypravil poznávat krásy Brazílie. Z této cesty jsem si odnesl řadu neza-
pomenutelných zážitků, například karneval ve Fortaleze, noc v houpacích
sítích v srdci amazonské džungle, plavbu pod vodopády ve Foz do Igucu,
výhled z Corcovada v Rio de Janeiro i perné chvilky v nebezpečném Salvadoru. 

Stáž v Brazílii byla pro mne velice přínosná a jsem vděčný dobrovol-
níkům z IFMSA, že mi tuto zkušenost umožnili. Naučil jsem se další jazyk,
mnoho viděl a zažil. Stáž navíc výrazně ovlivnila mé rozhodování o budoucí
specializaci. Stáž v Brazílii bych doporučil všem, kdo mají rádi cestování,
chtějí zažít něco neobvyklého a zároveň se zlepšit v praktických lékařských
dovednostech.

Zdeněk Rušavý, 6. ročník 
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Po tomhle posledním zápisku už mi bylo naprosto jasné, co se s mojí
kamarádkou děje a rozhodla jsem se, že s tím něco udělám, lidi kolem ní
jsem opravdu znala z vyprávění a hlavně ty kluby zas tak neznámé nebyly.
Zítra se tam zkusím vydat, třebas když si s ní promluvím, pochopí, že dělá
špatně a půjde se mnou domů za její mamkou a společně zkusíme vyřešit
situaci. Možná by bylo dobré nějaké odvykací centrum.

Ráno jsem šla s elánem do školy, těšila jsem se, že dnes budu velice uži-
tečná, snad jí poznám na první pohled, přece se zas tak nemohla změnit. Ve
škole se to neskutečně táhlo a já jsem se nemohla dočkat odpoledne, měli
jsme vyučování až do půl čtvrté. Po té jsem popadla svojí tašku přes rameno
a rázovala jsem si to do klubu Roj. Abych se místním tak trochu vyrovnala,
nevzala jsem si jako obvykle tričko a džíny, ale místo toho černé kalhoty
ačernou košili s krátkým rukávem. Vstoupila jsem dovnitř, páchlo to tam
alkoholem, cigaretami a ještě dalšími podivnými zápachy. V protějším rohu
seděla moje kamarádka se svojí partou a zrovna se něčemu chichotali. Šla
jsem jím vstříc, pozdravila, všichni se na mě podívali jako na největší hmyz.
Ona na mě vyjela, co tam dělám. Řekla jsem jí, že s ní potřebuji mluvit a ona,
že na mě nemá čas, chtěla jsem jí odtáhnout, ale řvali na mě i ti ostatní,
vzdala jsem to, bylo mi jen a jen do pláče. 

Nemohla jsem jít domů, bylo mi hrozně. Napadlo mě jít za její mámou.
Bydlela totiž kousek od toho klubu. Všechno jsem jí vylíčila, mé pocity z těch
zápisků, co se stalo, když jsem jí v tom klubu viděla, začaly jsme brečet obě,
strašně jsem chtěla pomoc, ale věděla jsem z knih a různých časopisových
článků, že je to hodně těžký kalibr a je třeba mít hrozně trpělivosti.

Její maminka navrhla, že tam půjdeme spolu a odtáhneme jí domů. Nevě-
řili byste, jak hrozné to tenkrát bylo, strašné hádky, nadávky, urážky, ještě
te
 když si vzpomenu, je mi z toho zle. 

Maminka jí zavřela doma, nechala jí vyspat a druhý den jí odvezla do od-
vykacího zařízení, také měla ze všech těch medií spousty zkušeností a vě-
děla, že nemá cenu stále důvěřovat vlastní dceři. Věděla, že by stejně zase
spadla do závislosti, že by se mohla postupem času stát prostitutkou, také
jí nedalo a všimla si, že z jejího pokoje zmizela spousta věcí, které již te

používá někdo jiný pro své účely.

Po pár dnech, co jsem věděla, že je moje kamarádka v zařízení, se u nás
rozezněl telefon, ta	ka na mě zavolal, že je to pro mě. Volala mi ona, ve
spěchu mi řekla, že utekla a že potřebuje nějaké peníze, aby mohla odjet
úplně pryč z téhle země, hrozně mě prosila, abych jí pomohla. Bylo to
poprvé od té doby, co začala žít se svojí partou a na mě se vykašlala, kdy

jsem jí slyšela tak hezky prosit, až mi to bylo líto a domluvila jsem si s ní
místo setkání. Jelikož jsem byla vždycky šetřílek, měla jsem v prasátku na-
sbíráno asi pět tisíc korun, rozhodla jsem se ale, že jí nedám všechno, kdyby
mi to neměla jak vrátit, tak aspoň nepřijdu o všechno. Jelikož jsem byla
zvyklá vždy se dělit rovným dílem, vzala jsem s sebou 2500 Kč.

Našim jsem řekla, že jsem si vzpomněla, že máme na zítra do školy něco
koupit, máme speciální hodinu, jelikož nezaznamenali nějakou levotu, ne-
chali mě v klidu odejít. Sešla jsem se s ní v parku u sochy, kde jsem jí pře-
dala obnos peněz. Vypadala mnohem lépe, než když jsem jí viděla v klubu.
Moc mi poděkovala a řekla mi, že jsem stejně její nejlepší kamarádka a že
mi napíše nebo zavolá, až se dostane někam do bezpečí. 

Druhý den k nám volala její maminka, jestli o ní nevím, že prý utekla
zústavu, samozřejmě jsem zatloukala, stejně jsem nevěděla, co bych jí řekla,
když jsem sama neznala  cestu její dcery. Měla jsem o ní strach, ale věděla
jsem, že je silná, že te
 všechno dokáže a potají jsem jí držela pěsti.

Po týdnu se ve zprávách objevilo, že v jednom panelovém domě ve
sklepě našli zubožené tělo mladé dívky, kterou zatím neidentifikovali. Zača-
la jsem mít strach, najednou jsem cítila v kostech, že jde o ní, bylo mi snad
nejhůř v mém životě, cítila jsem se vinna. Příští den už znali tělo oběti, byla
to ona, podle lékařské zprávy byla předrogovaná a umlácená k smrti. Naši
se mi snažili jakkoliv pomoc, ale já nebyla schopná řeči. Zavřela jsem se
vpokoji a zůstala tam do druhého dne. Uvědomila jsem si, že kdybych jí
přesvědčovala od začátku a pomáhala jí už dřív, nikdy by se tohle nestalo.
Asi jsem byla špatná kamarádka.

Když se na to dívám te
 s odstupem, chci uvést tu hlavní myšlenku, proč
jsem napsala tento příběh. Jde o to, že se postupně snižuje věková hranice
drogami závislých dětí, a	 už jde o alkohol, cigarety, marihuanu, nebo tvrdé
drogy. Tento příběh se týká matky, která byla profesí doktorkou, měla na svou
dceru málo času a nevěnovala se jí tolik jako jiné matky, navíc její dcera nikdy
nepoznala otce, protože se její rodiče nikdy nevzali. Z vyprávění věděla, že šlo
také o doktora. A tak chci apelovat na nastávající doktory, jako na budoucí
rodiče, tato profese zabírá spousty času, je náročná psychicky, ale nikdy nes-
míme zapomínat na to, že naučit se pomáhat druhým nenachází cenu v tom,
že budeme zachraňovat cizí životy, ale naučíme se zachraňovat včas životy
naše, našich blízkých i vzdálených příbuzných, ale hlavně také našich dětí. 

Aneta Kolářová
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komunikace

s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 

POPLATKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Zavedení poplatků ve zdravotnictví od 1. ledna 2008 vyvolalo bouřlivé
diskuse na toto téma. Slýcháme zcela rozdílné názory, protože tato opatření
mají jistě celou řadu odpůrců, ale i zastánců. V mnoha případech toho bylo
využito k politickým šarvátkám ve snaze zviditelnění se. Samozřejmě nejvíce
odpůrců nalezneme mezi opozičními politiky a určitou skupinou pacientů.
Jako student medicíny mohu toto téma rozebírat nejen ze strany pacienta,
ale i z pozice zdravotníka. Během krátké doby jsem se setkal s mnoha
rozdílnými názory jak v médiích tak mezi lidmi v mém okolí.. Dopředu po-
znamenávám, že se nedokáži přiklonit k žádné ze zmiňovaných stran.

Zdravotnictví je velice komplikované, citlivé a samozřejmě také velmi
finančně nákladné odvětví. To si mnozí lidé ani neuvědomí. Samozřejmě,
běžný člověk namítne, že si platí zdravotní pojištění a při pohledu na výplatní
pásku se zdá tato položka vysoká. Jenže systém funguje na principu solidár-
nosti - tzn. zdraví doplácejí na nemocné. Stačí si zjistit skutečné náklady na
některé léčby například: pobyty na odděleních ARO, onkologické léčení,
komplikované operace. Troufám si tvrdit, že tyto částky jdou do statisíců
imiliónů korun na jediného pacienta.

Pravidelné zdražování energií, služeb a potravin, které potřebujeme každý
den bereme téměř jako samozřejmost. Bohužel, příliš jsme si zvykli na „bez-
platnou zdravotní péči“ a bereme to jako věc, na kterou máme nárok. Je
dobré si položit otázku, zda je poplatek několika desetikorun za naše zdraví
opravdu taková nehoráznost. Z vlastní zkušenosti jsem se setkal s člověkem,
který denně vykouří 2 krabičky cigaret, vypije 5 piv a za několik málo návštěv
lékaře ročně zaplatí jen s odporem, protože je na tom finančně špatně. Toto
mi přijde přinejmenším trochu zarážející. Stejně tak je vhodné zmínit po-
platek za pobyt v nemocnici, kde náklady nezahrnují jen samotnou léčbu,
ale například i stravování, které by si dotyčný pacient musel platit i kdyby
byl doma zdráv. Jedním z důvodů zavedení regulačních poplatků bylo jistě
omezení využívání zdravotní péče v případech, kdy to opravdu nebylo nutné.
Jistě existují jedinci, kteří navštívili lékaře při nejmenší příležitosti. Hovoří
za to statistika, která dokazuje, že průměrný roční počet využití ošetření na
jednoho Čecha překračuje průměry na obyvatele srovnatelných států. Každý
si tak aspoň nejdříve trochu rozmyslí, zda je vyhledání lékařské pomoci
opravdu tak nutné. Nejsem ekonom a nemohu posoudit finanční výhodnost
pro vlastní zdravotnická zařízení, ale tím, že tyto peníze zůstávají přímo jim,
tak to jistě znamená navýšení jejich rozpočtů, což může přispět ke zlepšení
chodu či nákupu potřebného vybavení a beru to jako pozitivum. Samozřejmě
to nese zvýšené nároky na novou administrativu.

Do nepříliš příjemné situace se však zpočátku dostali samotní lékaři. Pro-
placení práce, které je zprostředkované pojiš	ovnou, je přeci jen často pří-
jemnější než nově zavedená povinnost výběru poplatku přímo od pacienta.
V určitých případech slýcháváme, že i lékařům je tato povinnost značně
trapná a jistě nikdo nestojí o dohady. Bohužel na druhé straně stojí hrozící
sankce za nevybrání peněz ze strany pojiš	ovny. Je nutné vzít v úvahu, že
tato změna je dána zákonem, který tuto skutečnost nařizuje a je pak trochu
smutné pokud je zlost vybíjena na lékařích. Často to pak trochu narušuje
vztah lékař x pacient. Určitě je také trochu rozdílná situace pro lékaře v ne-
mocnici ve velkém městě a například praktického lékaře na vesnici, který
má s mnoha pacienty přeci jen osobitější vztah a je pod určitým osobním
dohledem ze strany svých registrovaných pacientů, kteří jsou často ovlivňo-
váni médii. Naštěstí většina lidí tuto záležitost vzala s rozumem a od počátku
této reformy nevznikají závažnější konflikty. Počáteční euforie, která v prv-
ních týdnech tohoto roku trvala, pomalu ustává a zřejmě největší problém
byl s raným nezvykem českých lidí.

Stejně jako každý list má dvě strany, tak ani já nemám tak kladný názor
na tuto reformu. Určitě ne v takové podobě, jako je nyní. Vezměme nega-
tiva na několika konkrétních příkladech. První do očí bijící je platba v pří-
padě dětí. Takový nedonošený novorozenec často potřebuje několikatý-
denní náročnou nemocniční péči. Rodiče, kteří jsou už z tohoto důvodu
postaveni do nepříjemné situace, jsou dále zatěžováni každodenními po-
platky za svoji ratolest. Něco takového alespoň mně připadá v moderní spo-
lečnosti trochu ubohé a nepříliš domyšlené. V některých zemích je z tohoto
důvodu často v případě dětí od poplatků za zdravotní péči upuštěno. Dal-
šími skupinami jsou rozhodně důchodci a sociálně slabí lidé. Vezměme
vúvahu, že staří lidé vyhledají lékaře v průměru zřejmě nejčastěji. Je zde
největší potřeba léků a tím i odvíjející se značná částka za zdraví, kterou je
nutné každý měsíc vyčlenit. I v tomto případě by bylo přinejmenším vhodné
diskutovat o zrušení plateb, případně o určitých úlevách. Již bylo zazname-
náno několik situací, kdy člověk v poměrně vážném stavu odložil vyhledání
lékařského zařízení jen z důvodu obavy, že nedokáže tuto péči uhradit.
Samozřejmě to neslo následky z ohrožení na zdraví a všeho se schopně ujala
média. Přestože jsme od počátku ujiš	ováni, že budeme ošetřeni v každém
případě bez ohledu na finance, tak i zde převládl strach z reakce zdravot-
ního personálu či trapnosti celé situace. Možná by pomohla déletrvající
pravidelná osvěta, co se týče pravidel a vzniku konkrétních situací, aby
kněčemu podobnému opravdu nemohlo příliš docházet. I když tyto záleži-
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KANDIDÁTI NA LÉKAŘE!

Tak mi připadá, že většina studentů píše své slohové práce o smrti, nemo-
cech, pacientech, ale já si řekla ne! Utrpení a smutku je všude kolem nás
dost, tak proč smutnit i v povinné písemné práci na psychologii? Vždy	 už
jen to, že ji musím napsat, je pro mě osobním utrpením. Takže jsem zvolila
téma v tomto směru úplně neškodné, alespoň podle mě. Rozhodla jsem se
zamyslet nad tím, proč se tolik lidí chce stát, a	 již dobrovolně, nebo nedo-
brovolně lékařem či lékařkou. A možná i nad tím, co toto povolání přináší,
odnáší atd. Myslím, že budoucí kandidáty na lékaře rozdělím do několika
skupin, kolik jich přesně bude, ještě te
 sama netuším, nechme se překvapit.

Skupina první: Do této skupiny řadím lidi, kteří mají lékařské povolání
v rodině. Tím mám na mysli - maminka, tatínek, dědeček i pradědeček byli
lékaři. Myslím, že panuje obecně dojem, že tito studenti mají cestičku již
vyšlapánu, tak proč vyšlapávat jinou, možná i trnitější. Prostě se od nich
očekává, že budou pokračovat v rodinné tradici. Lituji je. Tedy hlavně lituji
ty, kteří se rozhodnou pro tu novou, nevyšlápnutou cestu. Jistě není lehké
se doma vzepřít rodinnému očekávání a pro všechny zúčastněné, jasně
dané věci - Pepíček bude lékařem. Ale co když chudák kluk doktorem být
nechce? Tak dost možná upadne na čas v nemilost, ale s velkou pravděpo-
dobností se rodina smíří s jeho volbou, tedy v dnešní době už to tak doufám
funguje. No a zajisté také existují Pepíčkové, kteří chtějí pokračovat v rodin-
né tradici - tím pádem je vše jasné. Konec, šmytec. 

Skupina druhá: Tuto skupinu bych nazvala „Analfabeti“. Proč? Jednoduše
proto, že na střední škole trochu pokulhávali v matematice. Výčet vysokých
škol, kde se matematika nevyučuje, není moc velký, takže komu nevadila
krev, šel na medicínu, komu vadila krev, šel na práva. Tím samozřejmě nechci
naznačit, že by naši právníci byli nějaké měkoty, které při pohledu na kapku
krve omdlévají.

Skupina třetí: „Lidumilové“ - je zvláštní skupina lidí, kteří mají již od
raného mládí pocit, že jejich posláním je pomáhat lidem, za všech možných
i nemožných situací. Také mají rádi lidi všeho druhu, což je dnes, řekla bych
skoro hrdinství. Lidumilové již v mateřské školce věděli, co bude jejich život-
ním povoláním, nikdy paní učitelce neřekli, že chtějí být popeláři nebo
kosmonauti, jako my ostatní. Jejich odpově
 vždy zněla: „Já budu dokto-
rem!“ Lidé z této skupiny, jsou ochotni pomáhat komukoli, při čemkoli
ahlavně za cokoli, takže klidně i za nic, tedy zadarmo. Bohužel pro nás, co
žijeme po většinu času v České republice, se s nimi nemáme moc šancí potkat,
protože lékaři z této skupiny houfně odjíždějí vykonávat své povolání do
zemí třetího světa, kde za svou práci opravdu skoro nic nedostanou. Co je
k tomu vede? Snad touha, možná až vášeň, pomoci každému od problému,
bolesti, trápení. A co z toho mají? Dobrý pocit? Nebo snad cítí jakési za-
dostiučinění? Připadá jim, že jejich život dává smysl jen tehdy, pomohou-li
zachránit život někomu jinému? Nevím. Až nějakého člena z této skupiny
potkám, zeptám se. Třeba mi dá odpovědi na moje otázky. Nebo se zkuste
zeptat sami, až budete zrovna projíždět rovníkovou Afrikou. Ale pozor,
Lidumilové jsou druh ohrožený, možná až vymírací, tak si s našimi otázka-
mi pospěšme.

Skupina čtvrtá: „Prestižáci“. Pozor, nemám te
 na mysli vyznavače kožené
obuvi, velmi oblíbené v minulém století, i když i tato skupina lidí stále ještě
existuje a charakteristické je pro ně, bu
 již ukončené, nebo stále ještě probí-
hající studium na ČVUT a na nohou jejich oblíbené „Prestiže“. Já mám te

na mysli lidi, kterým jde o prestiž jako takovou. Ano, takovíto lidé se nachá-

zejí i na právnických školách, ale to sem te
 nemotejme. Prestižáci - lékaři,
medici, si jdou jasně za svým cílem. Vědí, že povolání lékaře a titul před
jménem, v naší společnosti něco znamená. Úctu, vážnost, vliv. Vždy	 již
vdávných dobách byli různí mastičkáři a léčitelé povětšinou vážené osob-
nosti, za kterými chodili lidé pro rady, králové a panovníci se na ně obraceli,
když jim bylo nejhůře. Ruku na srdce, komu z nás by to nedělalo dobře?
Takové malé, úplně nevinné pohlazení ega. Jenže „Prestižáci“ jaké já mám
na mysli si potřebují své ego hladit a zvyšovat neustále. Je to až posedlost,
být stále lepší než ostatní, tím pádem vyhledávanější a váženější společnos-
tí. Pocit, že já jsem někdo, je pro ně jako droga. Ale nesmí jim to přerůst
přes hlavu, protože by se z toho mohli taky úplně jednoduše zbláznit.

Skupina pátá: „Bohové“ - ještě horší skupina než ta předchozí. Lidé z této
kategorie zkrátka potřebují mít pocit moci nad někým. Pocit, že mají něčí
život ve vlastních rukách je pro ně velmi důležitý a kde jinde než v medicíně
mohou tohle zažít? Nevím. Možná, že „Bohové“ často nemají vládu nad
svým vlastním životem, proto potřebují mít rozhodující slovo v životech
ostatních. Z těchto mediků se zřejmě rekrutuje ten typ doktorů, kteří se
spacienty moc nepářou. Žádné diskuze o léčbě, léčebných postupech a te-
rapii, jednoduše to bude tak jak já říkám. Diagnózu sdělí mezi dveřmi
a rychle za dalším pacientem. To, že právě oni mění během minuty životy
lidí, a	 již k lepšímu, nebo k horšímu, to je ten správný adrenalin.

Skupina šestá: „Badatelé“ - tito medici a později lékaři se rozhodli
pomáhat lidem, ale trochu jinak, než klasický lékař. Badatelé chtějí nalézat
nové léky proti dosud nevyléčitelným nemocem. Vědí, že je to běh na
hodně dlouhou tra	 a že možná nikdy nedoběhnou do cíle, ale kdyby se jim
to podařilo, jejich sláva bude dosahovat hvězd a učit se o nich budou další
a další generace. A to za život strávený v laboratoři podle nich stojí.

Skupina sedmá: Zlatá střední cesta. „Mix“, čili od každého kousek. Stejně
jako nemůže být nikdo na půl těhotný, tak ani nikdo z nás nemůže mít
rodiče napůl doktory, to je trochu defekt. Ale že jsou v nás malí analfabeti,
je možná lehkou výhodou, protože si alespoň nedokážeme dostatečně rychle
spočítat, o co nás zdravotní pojiš	ovny okrádají. Lidumil, by měl být v kaž-
dém člověku, a	 již se chce dotyčný stát lékařem nebo kosmonautem. Když
si vybere povolání lékaře, jistě své lidumilství uplatní více na Zemi než na
Marsu, to by pak bylo spíše „ufomilství“. Touha po znání v rozumné míře,
nás požene zdravě dopředu v dalším vzdělávání. A kdo z nás by si alespoň
jednou, na malinkatou chvilinku, nechtěl zahrát na toho, kdo o všem rozho-
duje a vše řídí? A když všichni zůstaneme nohama na zemi, klidně si
můžeme stavět vzdušné zámky, pokud pod nimi budou pevné základy.

Souhrn: skupin je nakonec 7, slovy - sedm, hezké číslo, svět byl taky
stvořený za sedm dní, ne? To by znamenalo, že každý den, možná tedy
kromě muže a ženy atd., vznikla i jedna skupina lékařů. Jistě někoho napad-
nou i další skupiny, ale já jsem svou fantazii již úplně vyčerpala, te
 jen
doufám, že mi to všechno projde a nikdo z mediků na mě nebude vrhat zlé
pohledy. Na zamyšlení nad tím, co lékařské povolání přináší a odnáší, už mi
nezbývá dost papíru a také mi dopisuje tužka, takže snad někdy příště.

A do které skupiny jste se zařadili vy?
Kateřina Malínská

Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komunikace
s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 

tosti byly rozebírány podrobně mnohokrát, berme zdravotnictví jako citli-
vou a důležitou součást, která je každodenně potřeba a poučení obzvláště
určité skupiny pacientů k tomuto tématu je nutné k předejití ohrožení
zdraví některého z nich.

Celému systému změn byla dána určitá zkušební lhůta, po které by měla
být tato reforma komplexně vyhodnocena. Nejvíce zajímavé bude, zda sku-
tečně dojde k dlouhodobému a doložitelnému snížení návštěv u lékaře a ke
snížení spotřeby léků. Právě k těmto dvěma cílům byly regulační poplatky
zavedeny a nelze dělat konečné závěry během několika prvních týdnů fun-
gování úprav. Myslím, že pokud se tak stane a pokud by ze strany politiků

byla vůle ke změnám v případech, které jsem zmiňoval tzn. hlavně děti, dů-
chodci a některé konkrétní diagnózy, bral bych reformu mnohem příznivěji.
Určitě by tak bylo odstraněno několik hlavních nesouhlasných argumentů.
Názor si musí udělat každý sám. Snažil jsem se celý problém popsat z něko-
lika pohledů a rozebrat nejčastější zmiňované klady a zápory a je snad i ne-
možné se v tuto chvíli přiklonit k některé straně.

Petr Sýkora

Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komunikace
s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 

KONCERT LIONS CLUBU PLZEŇ BOHEMIA KE SVĚTOVÉMU 
DNU ZRAKU 12. 10. 2008

U příležitosti Světového dne zraku uspořádala pobočka Lions Clubu
Plzeň Bohemia jako jediná v České republice benefiční koncert, na němž
vystoupila Plzeňská filharmonie pod taktovkou dirigenta Debashishe
Chaudhuriho. Na programu byl výběr z děl J. Ježka, G. Bizeta, A. Dvořáka,
G. Rossiniho, E. Lalo, D. Milhauda a P. I. Čajkovského. Ve Velkém sálu
Měš	anské besedy jako sólisté vystoupili Josef Wagner (zpěv), Kateřina A.
Štastná (zpěv), Lenka Strejčková (housle) a Jan Budín (klarinet). Večerem
provázeli Marie Málková a Milan Friedl. Všichni účinkující svým výkonem

naprosto uchvátili obecenstvo. Po koncertu jsme položili několik otázek
hlavní organizátorce paní Anny Šperlové.

Po kolikáté se podobná akce konala? Proč je jedinou v České republice?
Koncert se konal již potřetí. Jediný je proto, že ještě nikoho nenapadlo udělat

něco podobného ke Světovému dni zraku. Je to naše myšlenka, která se velmi
dobře ujala.

Jaké výkony předvedli účinkující? Jak se jejich výkony líbily?  Přidávali? 
Na koncertu v Měš	anské besedě vystoupili všichni ohlášení účinkující. Za své
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výkony  je nadšené publikum odměňovalo bouřlivým aplausem. Jedinečný byl
výkon indického dirigenta D. Chaudhuriho, nevidomá sólistka K. A. Š	astná
svým zpěvem si celé publikum nejen získala, ale doslova dojala. 

Jaká byla návštěva? Kolik přišlo nevidomých a slabozrakých? Jak je o ně
při koncertě postaráno?

Měš	anská beseda byla vyprodaná. Poskytli jsme zdarma vstupenky pro
Základní školu pro nevidomé v Plzni-Doubravce a Tyfloservisu v počtu 150 ks
vstupenek. O nevidomé nebylo třeba se zvláštně starat, byli vždy s doprovodem
a pokud něco potřebovali, naše členky byli k dispozici. 

Spokojenost s dosaženým cílem - prostředky ve prospěch postižených
spoluobčanů? Lze uvést konkrétně, k čemu se použijí?

Koncert je rok od roku lepší,
chystáme již nyní na říjen 2009 4.
koncert. Na koncertě jsme odměnili
nevidomého kvalifikovaného masé-
ra nemocnice ve Stodě pana
Václava Šindeláře a slečnu Lenku
Stehlíkovou, absolventku Fakulty
aplikovaných věd ZČU, která ač
sama zrakově postižená pomáhá
ve svém volném čase jiným - posti-
ženým s Downovým syndromem.
Každý dostal částku 10 tisíc
korun. Dále společně s hnutím
Stonožka obdržela Základní škola
pro zrakově postižené v Doubravce
šek na částku 97 000 Kč na koupi
pomůcek pro zrakově postižené.
Smyslem koncertu není jen předá-
vat peníze, ale hlavně co nejvíce
zrakově postižených pozvat přímo
na koncert a společně s nimi
oslavit jejich svátek. 

Plánuje Lions Club Plzeň
Bohemia další podobné akce?

Ano, příští rok se uskuteční
v říjnu další koncert. Přípravy na
něj již samozřejmě začaly. Naším
záměrem je, aby se koncert stal
tradiční významnou kulturní
událostí města Plzně. Plzeňská filharmonie s indickým dirigentem Debashishem Chaudhurim

Nevidomá zpěvačka
Kateřina Alexandra Š	astná

VZPOMÍNKA NA MUDR. OTAKARA HECHTA (1888-1968)

V letošním roce uplynula ku-
latá výročí od narození (1.5.1888)
a úmrtí (21. 3. 1968) plzeňského
lékaře MUDr. Otakara Hechta. Po
promoci na pražské lékařské fakul-
tě začínal nejdříve na interním od-
dělení plzeňské nemocnice, poté
strávil nějaký čas na chirurgii.
Krátce působil na pražské klinice
prof. MUDr. Kutvirta a poté na
rhinologickém ústavu prof. MUDr.

Cízlera. Podle svých pražských zkušeností chtěl hned po návratu do
Plzně v r. 1920 založit otolaryngologické oddělení, podařilo se to však
až v r 1930. Po zřízení samostatné ORL kliniky po vzniku plzeňské
lékařské fakulty působil jako zástupce přednosty. V r. 1957 byl jmeno-
ván zasloužilým lékařem. Patřil mezi zakládající členy Československé
otolaryngologické společnosti, byl členem Plzeňské lékařské župy a Sdru-
žení odborných lékařů. Miloval výtvarné umění, navštívil řadu význam-
ných světových galerií a sám také množství kvalitních výtvarných děl
vlastnil. Měl rád i hudbu, uměl hrát na kytaru a rád si s přáteli zazpíval.
S chotí Marií roz. Fialovou měl dceru Evu. Jeho ostatky jsou uloženy na
pražském hřbitově na Malvazinkách.   (podle PD  -r-)  

JAKÁ JE NAŠE MLÁDEŽ?

Nahlédnutí do denního tisku příliš optimistickou odpově
 na tuto otáz-
ku nenabízí.  Podle sociologů P. a K. Sakových na základě výzkumu v letech
1982-2005 mladí lidé ve věku 14-19 let nyní tráví dvě třetiny volného času
u televize nebo videa, druhé místo v žebříčku oblíbenosti obsadil počítač.
Výrazně vzrostl počet    lidí této věkové skupiny, kteří utrácejí čas pobytem
v restauracích, povídáním s přáteli a nicneděláním. 

Za nasměrování dítěte jsou především zodpovědní rodiče. Nelze vinit
potomky z toho, že podléhají něčemu, co je jim v hojné míře bez omezení
všemi kanály servírováno. Navíc stále více ubývá lidí ochotných bezplatně
či za nízkou odměnu s mládeží pracovat. 

Podle Státního zdravotního ústavu kouří mezi 13. a 15. rokem 30 procent
chlapců a 33 procent dívek. Mnozí z nich si první cigaretu zapálí již před
svým desátým rokem. Zatímco 94 procent teenagerů ve věku 15-18 let v r.
1992 drogu nikdy neokusilo, o čtyři roky později jejich počet klesl na 74
procent a před třemi lety to bylo již jen 53 procent mladých. 

Alkohol pravidelně konzumuje třináct, občas až 60 procent mladistvých.
Ve společnosti roste tolerance k drogám, především ke kouření marihuany,
jež je v některých vrstvách dokonce pokládáno za standardní součást život-
ního stylu. Ke droze tíhnou hlavně mladí muži, trpící samotou a depresemi.
Volný čas často tráví u hracích automatů, sexem a zahálkou.(1) 

Z loňských výsledků Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách
(ESPAD) vyplývá, že ve třinácti letech už převažující množství Čechů okusilo
pivo, víno i kouření. S destiláty má v tomto věku zkušenost 38 procent z nich,
s marihuanou kolem dvaceti procent. Přibývá dospívajících, kteří udávají
své první zkušenosti s drogami, alkoholem a kouřením ve věku do třinácti let.

Ve srovnání se studií z roku 1995 jsou současní dospívající v konzumaci
legálních drog opět dále. Zatímco tehdy měly třináctileté děti s pitím piva
zkušenost v 61 procentech, loni už alespoň jednu sklenici piva vypilo 73
procent z nich. Ve zhruba podobné míře narostly i zkušenosti s pitím vína
a destilátů. V konzumaci marihuany je nárůst nejvýraznější, zatímco v r. 1995

ji okusilo 5 procent třináctiletých, loni už to bylo téměř 21 procent. Řada
mladistvých si navykla popíjet pravidelně v nadměrných dávkách. Alespoň
třikrát v měsíci se pořádně opije celá pětina šestnáctiletých. 

Obdobně alarmující údaje potvrdili plzeňští terénní pracovníci v rámci vý-
zkumu mezi dospívajícími. Do němoty se mladí Plzeňané poprvé opijí ve věku
13,8 roku. Vstupními drogami jsou cigarety a alkohol. Na třetím místě stojí
marihuana, která je označována za „vstupní bránu“ k tvrdým drogám. K těm
patří především pervitin nebo heroin. K nižší konzumaci bohužel dosavadní
opatření, jako je zvyšování cen alkoholu či cigaret, zatím příliš nevedla. Účin-
nější bývá trvalá osvěta, v rodině, ve škole, v zájmových organizacích.(2) 

S uvedenými údaji plně koreluje šířící se epidemie obezity. Tak je ozna-
čován dramatický nárůst tlustých dětí v České republice. Na zemi se nad-
váhou vyznačuje více než miliarda dospělých, u 300 milionů se jedná o vý-
raznou obezitu. V ČR trpí nadváhou více než polovina dospělé populace
akaždé páté dítě ve věku od šesti do dvanácti let. Ročně kvůli obezitě
zemře na 17 milionů lidí. Řešením je dostatek pohybu a pestrá vyvážená
strava v pravidelných intervalech. (3)

Asociace pedagogů základního školství v ČR nechala tisíc učitelů a ře-
ditelů škol vyplnit dotazníky, v nichž měli anonymně popsat své zkušenosti
se žáky během uplynulých pěti let. Téměř 87 procent pedagogů se vyjádřilo,
že se děti chovají hůře, 12,25 procenta je názoru, že jejich chování je stejné
a pouhých tři čtvrtě procenta pokládá chování žáků za lepší. Hodnocení
„hůře“ znamená většinou „citelné zhoršení“. 

Psychologové mají pro tento trend určité zdůvodnění. Významnou roli
hraje vysoká rozvodovost, s tím souvisící jakýsi pocit viny rodičů vůči dětem
a z toho poté vyplývající výchovná rozbředlost. Někdy neběží ani tak o počet
rozvodů, jako spíše o celkové rozvolňování vztahů. Stoupá nejen počet dětí
narozených mimo manželství, ale též mimo jakoukoliv jinou formu part-
nerství. Děti jsou pak ve výchově asymetricky ovlivňovány jedním modelem
vztahu ke světu, nutné duality se jim nedostává.(4)
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V rubrice „studenti čtou a píší noviny“  (5) napsal student-gymnazista své
postřehy ze současné školy: „...Učitel už není neomezeně mocný velitel třídy,
kterého každý uposlechne na slovo. A to je samozřejmě dobře, protože tak
mají žák a učitel k sobě blíže a škola ztratila nádech vězení. Učitel se snaží
hodinu zpestřit, snaží se, aby nebyla k ubíjení nudná. Avšak nastává tu jeden
problém. A tím je podle mně agresivita, a	 už mezi žáky samotnými, nebo
namířená proti učitelům....Jestli to takhle půjde dál, budou muset učitelé
chodit do škol s neprůstřelnou vestou, obuškem a záložní devatenácti-
milimetrovou pistolí za pasem. U vstupu do školy se kolem osmé hodiny
bude řadit dlouhá fronta, nebo	 kontrola aktovek a případných ostrých,
bodných či palných zbraní po kapsách bude nezbytná....Před každým
těžkým testem, který s sebou samozřejmě přináší větší pravděpodobnost
špatné známky a následné frustrace řešené napadnutím učitele, bude při
obraně pomáhat dobrovolnická garda, posilující řady ozbrojených složek
kantorů....Pokud by se tohle opravdu někdy stalo, pak věta „vystudovat není
žádná sranda“ dostala zcela nový význam. Snad se tak nestane...“

Na závěr uve
me, že by bylo nemoudré z uvedených údajů dělat nějaké
ukvapené závěry. Nad zkaženou mládeží lamentovaly naši předci i předkové
našich předků odedávna. Je nabíledni, že mládež své vzory chování hledá

ve svém okolí, má své hrdiny. Neměli by to být neskuteční hrdinové pohád-
koví, dnes bychom řekli virtuální, ale osobnosti z masa a kostí, z nichž je
možno si vzít příklad. Kéž by to byli v dobrém slova smyslu vlastní rodiče. 

Že netřeba zcela lámat hůl ukazuje již zmíněná statistika. Stále ještě se
mezi mládeží najde okolo 40 procent těch, kteří často či pravidelně ve vol-
ném čase aktivně sportují, okolo 25 procent často či pravidelně čtou knížky,
okolo 55 procent často či pravidelně studuje. Puberta bývá v medicíně
uřady patologických stavů obdobím, kdy se tyto stabilizují, zmírňují či zcela
vymizí. Doufejme, že podobný proces zasáhne pozitivně též do oblasti
chování a životního stylu naší mladé generace.     (jn) 

(1) Perknerová K.: Děti volí televizi a počítač. Třetina z nich kouří. PD
31.8.2008, s.9

(2) Plaček Š.: Alkohol okusila už většina třináctiletých dětí. PD 14.6.2008. 
(3) Dvořáková Z.: České děti stále tloustnou, nadváhu už jich má třetina.

PD 12.6.2008, s.10
(4) Chuchmy J.: Zlobivé české děti a mlčící spisovatel. mfDnes 18.10.2008,

č.246
(5) Holický J.: Odevzdej zbraň, bude zvonit! mfDnes 18.10.2008, č.246,

s.B5

Jaké zkušenosti mají třináctiletí (v %)

1995 1999 2003 2007
První sklenice piva 61,1 62,8 66,6 73,0
První sklenka vína 53,4 58,0 62,1 59,7
První sklenka destilátu 32,2 37,2 40,0 38,0
První cigareta 62,6 65,6 67,9 71,5
Marihuana 5,2 12,5 15,3 20,7

Pravidelné pití u šestnáctiletých (v %):
Alkohol za posledních 30 dní: 

šestkrát a více 1995 1999 2003 2007
Pivo         17,8 24,1 23,1 21,9
Víno 4,8 7,0 8,7 7,7
Destiláty 11,5 12,7 12,6 12,3

Tiskem proběhly v krátkém časovém sledu protichůdné zprávy - jednak
že se činnost letecké záchranné služby omezí, jednak že se naopak rozšíří.
Proto jsme se dotázali přímo ředitele této organizace MUDr. Michala
Marečka a zástupce náčelníka CLZS Líně MUDr. Zdeňka Paška jaký je
současný stav věcí.

Jak je organizačně LZS v Líních začleněna do našeho systému rychlé
záchranné služby?

Centrum letecké záchranné služby AČR se nachází na letišti Líně. CLZS
je vojenský zdravotnický útvar, jehož jedním z úkolů je, na základě mezire-
zortní dohody mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví,
zajiš	ovat leteckou záchrannou službu na území bývalého Západočeského
kraje, nyní kraj Plzeňský a Karlovarský. Máme nasmlouváno 400 letových
hodin za rok. CLZS je začleněno jako výjezdové středisko pod dispečink
ÚZZS Plzeň, který rozhoduje o jeho použití.

Jaký je stávající stav LZS v Líních z hlediska vybavení a personálu?
Náš útvar poskytuje zdravotnickou posádku ve složení lékař a zdravot-

ní sestra. Techniku (vrtulník Sokol W3A) a obsluhující personál (piloti,
palubní technici a směnu pozemních techniků) zabezpečuje 24. základna
Dopravního letectva Praha Kbely. Posádky slouží 24 hodinové cykly a k
dispozici je vrtulník pro LZS a vrtulník pro službu SAR. Tento druhý
vrtulník je navíc možné využít v případě většího množství zraněných či při
hromadném neštěstí. Během pracovní doby jsme velmi často schopni poskyt-
nout další zdravotnickou posádku. Díky plnění dalších úkolů ve prospěch
armády, můžeme tuto druhou posádku aktivovat do 120 minut i v mimo-
pracovní době. Pro naše další vojenské úkoly používáme prakticky identické
přístrojové vybavení, které cirkuluje v pravidelných intervalech v „ostrém“
provozu. Jsme schopni přepravit dva těžce raněné pacienty najednou
a tomu odpovídá i zdvojená sada přístrojů na palubě helikoptéry.

Pro laickou veřejnost - kolik zásahů ročně vaše LZS provede? Kam
nejčastěji postižené transportuje?

Každoročně ve prospěch civilního zdravotnictví odlétáme kolem 400
letových hodin. Celkový čas zásahu bývá o cca 20-50% delší, nebo	 zahrnu-
je ošetření pacienta, přepravu z heliportu do nemocnice a posádky zpět na
heliport. Rozlišujeme
primární vzlety - na
místo nehody či jiné
události vyžadující zásah
zdravotníků, ty jsou
kratší a nejčastěji končí
na emergency FN Plzeň.
Naproti tomu
sekundární vzlety jsou
transporty mezi nemoc-
nicemi, tj. již vyšetřený a
dle možností stabilizo-
vaný pacient se převáží

do nemocnic vyššího typu na
specializovaná oddělení - bývají
delší a cílem je opět fakultní
nemocnice v Plzni či jiná
nemocnice v České republice.   

Existuje již nějaká propojenost
LZS v rámci EU? Pokud ano, s
kým spolupracujete? Můžete
např. na přání poraněného
německého občana jej odtrans-
portovat do Německa?

Mezinárodní spolupráce pravidelnějšího charakteru zatím nefunguje.
Hlavním důvodem je, dle mého názoru, nedostatečná legislativa a také
následné finanční náležitosti. Existuje pouze jakási forma příhraniční spo-
lupráce, např. německý turista se zraní na Šumavě a toho lze po dohodě
transportovat do nejbližší německé příhraniční nemocnice. Několik tako-
vých transportů jsme v minulosti provedli, ale jsou velmi zřídka. Provoz
vrtulníků je hrazen MZČR a je určen českým občanům. Transporty cizinců
na našem území jsou samozřejmě možné, ale jsou zatíženy následně vel-
kou administrativou. Plánované překlady spadají do kategorie repatriací,
kterou se zabývají civilní firmy, to již není parketa  CLZS. Na druhou stranu
poskytujeme zdravotnické vybavení a zdravotnický personál pro vzdušné
odsuny (aeromedical evacuation) vojáků ze zahraničních misí letadlem
Airbus A 319. Tyto přepravy lze na základě žádosti Ministerstva zdravot-
nictví realizovat i pro ostatní občany ČR ze vzdálených destinací. Tran-
sportní kapacita jsou dva těžce ranění (v podmínkách ICU) a dva až čtyři
lehce zranění ležící pacienti. Nad rámec letecké záchranné služby se
podílíme na transportu nemocných vojáků po celé republice - nejčastěji do
ÚVN Praha.

Jaké jsou další perspektivy LZS v Líních? Není třeba se obávat v případě
změn ve vedení resortu - obrany či zdravotnictví - že by mohla přijít na
přetřes možnost zrušení či přesunu LZS jinam? 

Na tyto otázky se těžko odpovídá. Budoucnost není nikdy jistá. Máme
smlouvu s pojiš	ovnami, s Ministerstvem zdravotnictví, plníme personální
i materiálové požadavky. Poskytujeme kvalitní službu za příznivou cenu, dě-
láme armádě reklamu na západě Čech a daňový poplatník si toto uvědomuje
a podporuje nás. Armáda by měla část svých prostředků používat i ve
prospěch svých občanů, kteří se na její provoz skládají. Troufám si říci, že
pro naši budoucnost více udělat nemůžeme. Vedle toho nám narůstají po-
vinnosti pro armádu a již delší dobu nejsme závislí pouze na provozování
letecké záchranné služby. Budeme rozšiřovat naše řady o další lékaře
a zdravotní sestry. Věříme v naší perspektivu. Trendem v ošetření vojáků
apřeneseně i turistů (hlavně v méně rozvinutých zemích) je jejich letecký
transport do 72 h po základní stabilizaci na místo definitivního ošetření,
do ČR. Evropské země mají před námi náskok a tento úkol je nyní naší
prioritou. (r-jn)

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA V LÍNÍCH ROZŠIŘUJE SVOJI ČINNOST



PŘEČETLI JSME ZA VÁS ....

V článku „Co řeknou čísla o kvalitě nemocnic“ pojednává J. Šrámková
orozhodnutí Plzeňského kraje zveřejnit údaje o výkonech prováděných ve
čtyřech krajských nemocnicích - v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech
aStodě. Údaje zahrnují především počty konkrétních zákroků, jaká je
úspěšnost a průměrná délka hospitalizace. K tomu bývá přiložen též celore-
publikový průměr. Mluvčí VZP J. Rod však uvedl, že suchá statistika nevy-
povídá o kvalitě nemocnic a pacient by se neměl orientovat jen podle těch-
to tabulek. (mfDnes 18.10.2008, s.D3). 

Varování před přehnaným používáním internetu přinesl redakční článek
„Internet, alkohol a spánek ovlivňují váhu mladých dívek“. Dospívající dívky
často odpoledne surfují na internetu, večer jdou na diskotéku, domů
přicházejí v noci a pak málo spí. U více než 5 tisíc dívek ve věku 14-21 let
zjistili výzkumníci v Bostonu, že čím více času tráví dívky u internetu, tím
vyšší je jejich BMI (body mass index). Více přibíraly i ty, které málo spaly
akonzumovaly pravidelně alkoholické nápoje. (PD, 8.8.2008, č.185) 

Více než tisícem operací za 17 let činnosti se mohou pochlubit lékaři
hemato-onkologického oddělení FN Plzeň, připomíná v článku „Zachrá-
nění pacienti? Už tisíc“ M. Kunešová. Přežívá i dvaačtyřicetiletá J. V., která
před sedmnácti léty byla první pacientkou, která transplantaci kostní dřeně
v Plzni podstoupila. V navazujícím článku „Náš registr je třetí nejlepší na
světě“ uvádí táž autorka, že plzeňské centrum získalo v r. 2005 akreditaci
Světové asociace dárců krve jako čtvrté na světě po Anglii, Francii a USA.
Registr dárců kostní dřeně čítá 33 tisíc dobrovolníků. Přednosta oddělení
MUDr. V. Koza považuje za skvělé skutečnost, že české zdravotnictví
dokáže tak nákladné operace zaplatit. 

V článku „Mobily škodí pokožce“ nás zaujalo zjištění britských dermato-
logů, že v pozadí řady záhadných vyrážek pacientů stojí mobilní telefony.
Příčinou je nikl, který většina z nich obsahuje. Při kontaktu s lidskou kůží
dochází k alergické reakci. Alergií na nikl trpí v Británii třicet procent po-
pulace. Někteří výrobci již slíbili, že používání niklu při výrobě mobilů
odstraní. (PD 24.10.2008, č. 251, s.29)

I naši veřejnost zaujala zpráva o „pančovaném“ mléku v Číně. V práško-
vém sušeném mléku byla prokázána přísada melamin s úmyslem vykazovat
lepší nutriční hodnoty, konkrétně vyšší obsah proteinů. V článku „Toxické
mléko zabilo v Číně další dítě“ uvádí M. Mužíková, že po konzumaci takového
mléka onemocnělo dvanáct set batolat, dvě zemřela. Melamin poté, co se
dostane do zažívacího traktu, se mění na amoniak a může způsobit kolaps
ledvin. Výroba tohoto produktu v inkriminované továrně byla zastavena.
(PD 16.9.2008, č.218). 

Pod titulkem „Některé firmy nezaměstnají kuřáka“ je uveden příklad
pražské firmy, která kuřáky do pracovního poměru nebere. „Kuřáci jsou
podstatně méně výkonní než nekuřáci“ sdělil majitel společnosti. Podobné
příklady jsou stále častější. (14 dní, 2008, 27.10.2008, s.11)

O zajímavém vynálezu napsal V. Bílek v článku „Český vynález: trubička
vyléčí a vstřebá se“. Firma Ella-CS vyrábí jícnový stent, který se po snadném
zavedení rozvine do požadovaného rozměru. Do dvou až tří měsíců se rozloží
a vstřebá, tou dobou se již zdravotní stav pacienta upraví. (mfDnes,
17.6.2008, s. A5) 

V článku „Nenechme se polapit stressem“ se J. Jarvis přimlouvá za to, aby
ti, kteří ve své profesi jsou evidentně stresovým situacím pravidelně vysta-
veni, byli řádně ohodnoceni. Schopnost vypořádat se se stresem nemá každý
stejnou a určité typy lidí by některá povolání neměli vykonávat. Mezi těmito
povoláními jsou jmenováni policisté, manažérské pozice, letový provoz, spe-
ciální vojenské jednotky, záchranné služby atd. (Metro 1.10.2008, č.192, s.10)

Jak vyplývá z článku R.Matulíka „Genografický test mapuje“ asi jen
dvacet procent  obyvatel České republiky může o sobě tvrdit, že tu jejich
předkové žili od nepaměti. Původem od baltoslovanských přistěhovalců se
může sice pochlubit většina z nás, nicméně u některých lze vystopovat koře-
ny dánské, německé, jihoevropské a samozřejmě i další. Příjmení člověka
s tím zpravidla nemá vůbec nic společného. Genografický test se díky gene-
tickým analyzátorům stal metodou dostupnou širokým vrstvám obyvatel.
A ti ji také náležitě využívají. (Právo 13.1.2007, s. 12-13)

Pisatelka A. Strejcová upozorňuje na nepříjemné zkušenosti při prázdni-
novém putování. Se svým přítelem se napili vody z vodopádu Džurla na

Krymu a poté zažili natolik strašlivý průjem a zvracení, že vyhledali pomoc
v nemocnici v Aluště. V článku „Jak přežít v ukrajinské nemocnici“ poté
vylíčila provedený výplach žaludku a střev, aplikaci injekcí jejichž obsah
neznala, ranní měření teploty a odběr krve k vyšetření, podání „nechutné
slané tekutiny s glukózou“, a poté paní primářkou doporučené dietní
pokyny, které si však musí vzít k srdci každý pacient sám, nebo	 nemocnice
pro ně nevaří. Přestože je článek psán mírně pejorativním tónem, již násle-
dující den byli oba hospitalizovaní turisté natolik fit, že po úhradě 70 hři-
ven, tedy asi 250 Kč za dva dny pobytu, mohli nemocnici po svých opustit.
(Kalimera č. 5, 2008, s. 1)

O rekonstrukci interiérů Dětského a dorostového oddělení Psychiatrické
kliniky FN je článek „Dětské oddělení je plné barev“. Úpravy těchto prostor
jsou důležité pro co nejméně stresující pobyt dětí v nemocnici. Na oddělení
jsou mladí pacienti s nejrůznějšími problémy, např. s poruchami příjmu potravy,
hyperkinetickými projevy, pomočováním, koktavostí, tikovou poruchou,
schizofrenií, syndromem týraného dítěte i s autismem. Doba hospitalizace
se pohybuje až okolo dvou měsíců. (koř: Plzeňský rozhled č. 10, 2008, s. 30)

Malý zájem o preventivní programy se strany našich občanů kritizuje
včlánku „Cesta ke zdraví - prevence nebo léčba?“ D. Fránová. Češi podce-
ňují význam preventivních prohlídek u praktických lékařů, zubních lékařů
či pediatrů, nízká je proočkovanost proti chřipce, mnoho lidí příliš nectí
zásady zdravého životního stylu. Očkování proti infekčním chorobám není
určeno jen pro děti, mnohé vakcíny jsou určeny právě dospělým. (Plzeňský
rozhled č.10, 2008, s. 40)  

Neúprosná statistika říká, že rakovinou v našem kraji onemocní každý
třetí obyvatel a každý čtvrtý jí podlehne. V nemocnosti onkologickými one-
mocněními patří Plzeňskému kraji v celostátních žebříčcích prvenství. Proto
lze určitě uvítat zahájení výstavby nového pavilonu pro onkologické a radio-
terapeutické oddělení. Veřejnost o tom informoval P. Pechoušek v článku
„Miliarda na nádory“. (mfDnes 5.11.2008, č.260, s. C1 a C4). 

Na prezidenta České stomatologické komory kandidoval po odstupu-
jícím Jiřím Pekárkovi plzeňský stomatolog Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D..
V obsažném rozhovoru s redaktorem P. Pechouškem („Chce se stát prezi-
dentem zubařů“) uvedl mj.: Naše lékařské fakulty a stomatologické kliniky
se nacházejí v nezáviděníhodné situaci. Kliniky se musí denně vyrovnávat
s rozporem - na jedné straně poskytovat vyžádanou léčebnou péči při slo-
žitých případech a zároveň plnit ekonomické ukazatele stanovené fakultní-
mi nemocnicemi a zajistit kvalitní výuku mediků pro lékařské fakulty. Sto-
matologické kliniky zápolí s nedostatkem finančních prostředků, s úbytkem
kvalifikovaných pedagogů a s nedostatkem pacientů vhodných pro výuku
studentů.“ (mfDnes 5.11.2008, č. 260, s. C4)

V „povolebním“ rozhovoru s M. Kunešovou („Zemen: Můžeme čekat
zubařskou katastrofu“) se doc. MUDr. J. Zemen vyjádřil k výsledku volby,
kdy novým prezidentem ČSK byl zvolen MUDr. Pavel Chrz. „Jsem zkla-
maný, nikoliv pro nenaplněné osobní ambice, ale proto, že jsem tím ztratil
šanci navázat na práci doktora Pekárka a některé věci ještě zlepšit.“ Dále
uvedl: V praxi je přes šedesát procent aktivních zubních lékařů starších
padesáti let. V nejbližších letech v souvislosti s odchodem do důchodu
můžeme očekávat „zubařskou katastrofu“. (PD 11.11.2008, č. 265, s. 3)   

Jestliže osmdesát procent léků s pseudoefedrinem končí ve varnách
drogy pervitinu a tím je určeno pro černý trh s drogami jistě není v pořád-
ku. Je až s podivem, že teprve nyní přichází opatření, jak tomuto zneužívání
běžných léků zabránit. Od nového roku bude nutné při koupi volně prode-
jných léků s obsahem pseudoefedrinu  prokázat totožnost, jak informuje
M.Kunešová v článku „Bez občanky si lék na chřipku nekoupíte“. Ten ti-
tulek je určitě trochu zavádějící, „léků na chřipku“ bez pseudoefedrinu
bude ve volném prodeji určitě dostatek, takže i ti, co totožnost nebudou
schopni prokázat nezůstanou bez pomoci. (PD 10.11.2008, č.264, s.2)

B. Procházková v článku „Lékaři často podceňují první příznaky cukrovky“
upozorňuje na znepokojivý fakt, že na diabetes se u nás v současnosti léčí
již 755 tisíc nemocných a jejich počet ročně o několik tisíc stoupá. Nej-
lepším ukazatelem přicházející nemoci je tzv. dlouhodobý cukr, tedy hladina
cukru v krvi v delším časovém období. Pojiš	ovny však takový počet měření,
jaký by byl potřeba, nehradí. (PD 11.11.2008, č. 265)

110 LET OD NAROZENÍ AKADEMIKA FRANTIŠKA BĚHOUNKA

František Běhounek se narodil v Praze 28. října 1898, aniž by tušil, že den
jeho narození se stane o dvacet let později uznávaným státním svátkem. Po
maturitě se rozhodl studovat fyziku a matematiku, později též radiologii.
Když získal stipendium ke studiu v cizině, stal se v Paříži žákem objevitelky
rádia Marie Sklodowské-Curieové. Byl jedním ze zakladatelů Státního radio-
logického ústavu. Do pařížské laboratoře se opakovaně o prázdninách vracel.

Při studiu atmosféry jej nejvíce zaujal problém kosmických paprsků.
Když se poté naskytla příležitost k důkladným měřením atmosférické elek-

třiny v polárních krajích, přimluvila se paní Curieová o to, aby byl mladý
Běhounek jako vědecký účastník členem Amundsenovy výpravy vzdu-
cholodí Norge v r. 1926. Prováděl měření na Špicberkách, s jeho přístroji
pak na palubě vzducholodi pracoval Švéd Malmgren za letu k pólu.
Výsledky měření, zpracované Běhounkem a Malmgrenem, byly tenkrát jedi-
ným vědeckým ziskem výpravy. 

O rok později jej generál Umberto Nobile pozval k účasti na polárním letu
vzducholodi Italia jako specialistu na kosmické záření. Italia dosáhla základny
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PŘED 70 LÉTY ZEMŘEL MALÍŘ AUGUSTIN NĚMEJC

V čísle 22/2000 našeho periodika byl otisknut článek, pojednávající o mo-
numentálním triptychu, zdobícím schodiště Pavlovova ústavu. Autorem
triptychu, původně určeného pro Vyšší hospodářskou školu, je jeden z nej-
známějších plzeňských malířů Augustin Němejc.  

Narodil se 15. 3. 1863 v Nepomuku v rodině řezníka Josefa Němejce. Podle
jeho vlastních slov byl jeho život prostý jak chleba. Vyrůstal v prostředí
rodinné pohody v krásném rázovitém kraji. Od dětství prožíval barvité pouti,
jarmarky, slýchal pohádky a pověsti od své babičky ze mlýna v nedalekém
Klášteře. 

Od roku 1875 se učil v Plzni hodinářem. Pak jej čekalo tovaryšské putování,
prošel Čechy, Moravu a dostal se až do Itálie. To již sám zkoušel kreslit, navíc
shlédnul slavná díla klasiků ve Vídni a v italských městech. Na malířskou aka-
demii v Praze byl přijat v r. 1882, v letech 1883-1884 byl žákem prof. Fran-
tiška Sequense.  V r. 1889 zavítal na slavnou malířskou akademii do Mnichova.
Po návratu se usadil v Plzni, které zůstal věrný po celý svůj další život. V r. 1890
namaloval „Beznadějnou lásku“, obraz byl vyznamenán druhou cenou na ju-
bilejní výstavě v Praze v r. 1891. Odměnou mu byl roční stipendijní pobyt v Paříži. 

Po návratu do Plzně námětově čerpal především ze života lidu na
Plzeňsku. V r. 1900 mu bylo svěřeno provedení hlavní opony pro nové
plzeňské divadlo (dnes Divadlo J. K. Tyla). Současně pracoval i na třech
lunetách jubilejního sálu v nově vystavěné budově muzea (dnes
Západočeské museum). V r. 1901 byl zvolen dopisujícím, později řádným
členem Akademie věd a umění. 

Léta I. světové války mu poskytla náměty, vyjadřující jeho soucítění
s vojáky, nasazenými na bojištích (např. „Loučení s vojákem“, „Ranění vojá-
ci“, „Na frontu“ aj.). Po válce v samostatné republice nadále čerpal z prostého
života lidí. Zemřel 16.8.1938 a je pohřben na čestném místě na Ústředním
hřbitově v Plzni. Jeho dílo je bohatě zastoupeno ve sbírkách Západočeské
galerie a zejména ve stálé expozici v rodném Nepomuku. Na rodném
domě v Nepomuku stejně jako v Mánesově ulici v Plzni jsou umístěny
pamětní desky. J. Novák

Kuba O.: Aug. Němejc. Vlastivědné muzeum, Nepomuk 1961. 

Kingsbay na Západním Špicberku 6. 5.
1928, k letu na severní pól odstartovala 23.
5. Nepříznivé počasí znemožnilo sestoupit
na led přímo na severním pólu, nicméně
Běhounek se tak stal prvním Čechem, kte-
rý této mety dosáhl. Na zpáteční cestě však
výpravu stihla katastrofa, nepříznivé poča-
sí, zejména silný protivítr a námraza, byly
příčinou, že Italia základny vKingsbay nedo-
sáhla. Po pětapadesáti hodinách letu narazila
neovladatelně severovýchodně od souostro-
ví na led, velitelská kabina se odtrhla i s devíti
členy posádky, dalších šest mužů odleh-
čený trup okamžitě odnesl neznámo kam. 

Trosečníkům se podařilo podat telegrafickou zprávu o ztroskotání a také
souřadnice, kde se nacházel jejich „červený stan“, to jest přístřešek, původ-
ně určený pro přechodný pobyt na severním pólu. Z italské lodi „Cittá di
Milano“, kotvící v kingsbayském přístavu, tak mohli Nobileho alespoň
částečně upokojit zprávami o intenzivních snahách o jejich záchranu. Tro-
sečníky se podařilo zásobit potravinami, jako první u nich zdařile přistál se
svým letadlem Švéd Lundborg. Po jeho naléhání s ním jako první doletěl
do bezpečí zraněný velitel Nobile. 

Nakonec nejúspěšnější při záchraně výpravy byl sovětský ledoborec
Krasin, kterému se podařilo vzít na palubu nejen pět zbylých trosečníků na
kře, ale také další dva ze trojice, která se vydala pěšky vyhledat pomoc. 

Ztroskotání se neobešlo bez obětí. Beze stopy zmizelo všech šest členů
posádky, které vzducholo
 po svém ztroskotání odvlékla. Pochod za záchra-
nou též nepřežil švédský badatel Malmgren. Jednou z obětí záchranných
prací byl legendární polárník Roald Amundsen, který se spolu s celou po-
sádkou letadla při pátrání po trosečnících vzducholodi Italia zřítil do moře. 

O Běhounkovi Nobile napsal (*): „ ...Morální sílu a nezdolnou energii
osvědčil v nejhroznějších okamžicích, které jsme prožívali. Stejně pečlivě

prohlížel elektrometry, jako chystal oheň na přípravu medvědího masa
achodil na obhlídku kolem stanu. Nezanedbával ani své druhy v neštěstí.
Nikdy neodmlouval jediným slovem. To je myslím největší chvála, jakou je
možno pronést o učenci a o člověku ...“  

Vědecká pozorování z letu Italie byla publikována v několika jazycích. Po
řadu let pak profesor Běhounek přednášel na Karlově universitě. Patřil
k zakladatelům Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT. Byl zároveň před-
nostou Onkologického ústavu v Praze, kde se snažil najít nejvhodnější způ-
soby radiační terapie u pacientů, postižených zhoubnými nádory. 

Dále pracoval jako vedoucí dozimetrického oddělení Ústavu jaderného
výzkumu Československé akademie věd.  V r. 1953 se stal členem kore-
spondentem ČSAV. 

František Běhounek vedle
odborných publikací napsal
28 beletristických publikací,
především pro mládež. Ztro-
skotání vzducholodi Italia
acestu za záchranou popsal
vknize Trosečníci na kře le-
dové, později přepracovanou
jako Trosečníci polárního
moře. 

Od padesátých let byl ex-
pertem ministerstva zahra-
ničních věcí v UNESCO.
Zemřel v Karlových Varech
1. ledna 1973.    

(jn)

(*) Běhounek F.: Troseč-
níci polárního moře. Praha,
SNDK 1966.                        Ilustrace Václava Junka

OSUDY DÁVNÉHO EXULANTA (AUGUSTIN HEŘMAN 1605-1686)
Augustin Heřman byl jedním z tisíců českých

exulantů, kteří byli nuceni opustit vlast po ne-
š	astné bitvě na Bílé hoře v r. 1620. Uve
me jeho
životní osudy jako příklad za všechny.

Narodil se v Praze v r. 1605.  Po utužení císař-
ské habsburské moci a s ní spojenou katolizací
odešel nejdříve do Německa, později do Amste-

rodamu v Holandsku. Snad tam se naučil nesnad-
nému umění kreslit mapy. Osvojil si holandštinu
a angličtinu. 

Ve službách Holandské západoindické společ-
nosti plul opakovaně mezi Evropou a Amerikou
- společnost obchodovala s tabákem a kožešina-
mi z holandských a anglických kolonií v Novém

světě. Z r. 1633 je znám dokument, kde je uveden
jako jeden ze zástupců holandské vlády při jed-
nání s Indiány o koupi území v místech dnešní
Filadelfie. 

V dalších letech se jeho jméno stále častěji
objevuje v dějinách Nového Amsterodamu,
dnešního Nového Yorku. Zasedal v Radě devíti
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MUDR. FRANTIŠEK RICHTER (1870-1951)
- TŘEŠŤSKÝ LÉKAŘ-LIDUMIL

Dělníku Baltazaru Richterovi a jeho choti Karolíně Růžičkové se 27. 11.
1870 narodil jako prvorozený syn František. Později mu přibyli sourozenci
sestra Aloisie a bratr Antonín. Studoval na Lékařské fakultě Karlovy uni-
versity v Praze, kde 23.7.1898 promoval. Hned poté začal svoji lékařskou
praxi v Třešti a vykonával ji až do své smrti. Byl doktorem všeobecného
lékařství v pravém slova smyslu. Napravoval zlomeniny, trhal zuby, zajiš	o-
val porody, léčil kožní nemoci a byl považován za výborného diagnostika.
Byl praktickým lékařem, panským lékařem, také lékařem velkostatku, pokla-
denským, železničním, později městským a soudním. 

Od r. 1902 do r. 1908 byl starostou místního Sokola. V r. 1911 dal v Třešti
popud k založení spolku Záchrana. Vznikla tak organizace, zajiš	ující
chudým rodinám, že po ztrátě člena rodiny nezůstaly bez pomoci.

V letech 1910 až 1915 svými odbornými přednáškami a ukázkami z obo-
ru chirurgie přispíval na schůzích Jihlavsko-znojemské župy českých lékařů.
Během I. světové války byl povolán jako záložní lékař do vojenské záložní
nemocnice v Třešti. Zajiš	oval kurzy Červeného kříže pro výcvik zdravot-
níků a pracoval v Okresní péči o mládež. Obětavě pomáhal v období epi-
demie španělské chřipky a při založení Ligy proti tuberkulóze. Byl svým
pacientům neustále k dispozici, skoro nečerpal dovolenou a bylo-li jej třeba,
neznal volné neděle.     

Po vzniku samostatného Československa se zapojil do politického života.
V r. 1919 byl zvolen prvním náměstkem starosty, v r. 1920 se stal starostou

města a v této funkci působil až do r. 1935.
Zasloužil se o vybudování vodovodu, elek-
trické sítě, chodníků a dalších vymožeností. 

Krátce po dokončení studií se v r. 1899
oženil s Kateřinou Paarovou. O rok později
se jim narodil syn Václav, poté dcery
Anežka, Jaroslava a Marie, a v r. 1908 další
syn František (později pokračoval v otco-
vých šlépějích jako lékař-chirurg v Lázních
Jeseník). MUDr. František Richter byl po
celý život skromným, nezištným lidumilem
sminimálními osobními požadavky. Celý
jeho život byl naplněn intenzivní prací. Byl
též dobrým hudebníkem, dochovaly se do-
konce některé jeho koledy. Jeho koníčkem
bylo rybaření, zahrada, rád chodil na houby.
Zajímal ho život lidí, literatura a přírodní
vědy. Své rodině a svému městu věnoval
veškeré své znalosti a dovednosti. Zemřel
2.9.1951 ve věku 81 let.                        (jn)

Podle letáku Muzejního spolku v Třešti a Muzea Vysočiny Jihlava

mužů, která měla právo radit guvernérovi této
holandské kolonie, jak má vládnout. Guvernér
Peter Stuyvesant měl zas právo radu vyslechnout,
poté rozhodnul, jak uznal za vhodné. Heřman
opakovaně zastupoval holandskou vládu při
dohadování hranic mezi holandskými a anglický-
mi koloniemi. 

Získal dokonce povolení přepadat španělské
aanglické lodi, plující mezi americkými břehy
aEvropou. Stal se vlastně „legálním“ pirátem, a ač
to není doloženo, asi této výsady i využil. Když se
na západě státu Delaware, kterou vlastnili An-
gličané, začali usazovat holandští kolonisté,
anglickému guvernérovi Josiasovi Fendallovi se
to vůbec nelíbilo. Augustin Heřman se vypravil
do Marylandu, aby spor urovnal, snad též
guvernérovi nabídnul nakreslit mapu území,

které dobře znal. Guvernér souhlasil, jako
odměnu Heřmanovi nabídnul rozsáhlé území na
sever od Bohemia River - České řeky. 

Je pravděpodobné, že se Augustin Heřman
zabýval myšlenkou založit na tomto území osadu
českých exulantů. Do smlouvy se zapsal jako
„Augustin Heřman z Nové Bohemie v provincii
Maryland“. Do domu, který si nechal postavit na
území Bohemia Manor (České panství) se
nastěhoval v r. 1661. Tehdy také začal intenzivně
pracovat na mapě Marylandu. 

Nebyl to nijak snadný úkol. Jednak se o území
přeli Angličané s Holan
any, jednak na rozsáh-
lých pláních žily indiánské kmeny, které celé
území pokládaly za svoje teritorium, svěřené jim
Velkým Duchem. Heřman se svojí družinou pra-
coval na prozkoumání a zakreslení geografie
státu téměř deset let. V r. 1670 mohl na mapu
napsat: Virginia a Maryland, jak jsou osídleny
aobydleny tohoto přítomného roku 1670. Vymě-
řeno a přesně vykresleno jedině prací a úsilím
Augustina Heřmana, Čecha. 

Poslal mapu do Anglie, kde byla v letech 1672-
73 vyryta a vydána. Její originál je uložen v Brit-
ském museu v Londýně. Angličané znovu potvr-
dili Heřmanovi jeho svrchovanost nad Českým
panstvím.

Když však v r. 1673 opět navštívil Nový Am-
stertodam, byl zajat a uvězněn. Za spolupráci
sAngličany byl odsouzen k trestu smrti, podařilo
se mu však uprchnout a dostat se až do Marylandu.
Do Nového Amsterodamu se již nikdy nevrátil. 

Zemřel na svém Českém panství v r. 1686 a byl
zde také pochován. Žádná česká osada však v

těchto místech nevznikla. Heřmanův dům zanikl
při požáru v 19. století. Na náhrobním kameni
zbyl nápis „Augustin Heřman, Čech.“

Odvážných, inteligentních a podnikavých kra-
janů jako byl Augustin Heřman ztratila naše vlast
statisíce, a to nejen v 17. století, ale opakovaně
ive stoletích dalších, z náboženských či politických
důvodů, naposledy v době zcela nedávné. Dnes
lze věřit, že k žádné podobné násilné emigraci již
nikdy v budoucnu nedojde.                      

(jn)

Augustin Heřman, 1605-1686

Plzeňský rodák Miroslav Horníček (nar. 10. 11.
1918) se k divadlu dostal v ochotnickém spolku
při plzeňské reálce. Se spolužáky založil Stu-
dentský avantgardní kolektiv. Po studiích byl
krátce zaměstnán jako úředník v plzeňské
nemocnici. V r. 1941 přijal angažmá v plzeňském
Městském divadle. Krátce po válce odešel do
Prahy, kde nejdříve hrál v divadle Větrník,
později v Divadle satiry. Šest let vystupoval na
scénu Národního divadla, v r. 1955 se stal dalších
šest let partnerem Jana Wericha v divadle ABC.
Po Werichově odchodu vytvořil dvojici s Mi-

lošem Kopeckým, pak dva roky působil v Hu-
debním divadle v Karlíně, v divadle Semafor a v
Městských divadlech pražských. 

V r. 1967 spolupůsobil v projektu Kinoautomat,
předvedeném na Světové výstavě v Montrealu.
Samo publikum tehdy rozhodovalo, jak děj bude
pokračovat. Mimořádně populární byly jeho Ho-
vory H, zejména pro inteligentní humor, vtip
avěhlas osobností, s nimiž Horníček při lahvi čer-
veného vína rozmlouval.       

Horníček byl i úspěšným spisovatelem. Po své
prvotině „Dobře utajené housle“ vydal „Javorové

listy“, „Listy z Provence“ a řadu dalších. V jedné
z jeho publikací se prezentoval dalším z oborů
jeho zájmu, surrealistickými kolážemi. 

Ještě za svého života vyjádřil souhlas k po-
jmenování divadla v plzeňském Domě kultury
Inwest na „Divadlo Miroslava Horníčka“. Při
příležitosti jeho osmdesátin 10. 11. 1998 mu
primátor města Plzně Zdeněk Prosek udělil Čest-
né občanství města Plzně. V DK Inwest a na
domě, v němž v Plzni prožil mladá léta, byly
odhaleny pamětní desky. Zemřel 15. 2. 2003
vLiberci. 

NEDOŽITÉ DEVADESÁTINY MIROSLAVA HORNÍČKA (1918 - 2003)
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Na své první vystoupení v Plzni vzpomínal
následovně (*): „A pak tu byla Plzeň a další
zdůležitých pro mne osmiček. V letopočtech
končících osmičkou mne leccos potkává. Napří-
klad narození. Nejen mé; i mého syna. A v roce
padesátém osmém jsem poprvé vystoupil na
jeviště s tím, že si mám celý večer povídat s lidmi.
Přišlo jich snad sto, snad víc a samí dobráci.
Nikdo mne nehnal holí, nikdo neudeřil a nikdo
po mně ničím nehodil. Přiznám se, že na vy-
stoupení jsem se připravoval. Prvních padesát vět
jsem si napsal. A snažil jsem se jich držet. Ale už
desáté jsem se neudržel, či ona se neudržela mne
a rozběhla se jinam, než jsem jaksi chtěl.....“

Na otázku „Co považujete v životě za nej-
důležitější?“ odpověděl:

„Život sám. Jeho trvání, prohlubování a obo-
hacování. Tím nemyslím jen pouhou existenci,
pouhé trvání, obohacování požitky jídla či
finančními vylepšeními a prohlubování požitky
jinými. Nemyslím tím také život náš anebo svůj,
ale život vůbec. Být nebo nebýt mi nikdy není
otázkou, zda žít či nežít, protože bytí je bytím jen
za jistých podmínek, ze kterých svoboda a právo,
vědomí spravedlnosti a jistoty jsou mezi první-
mi.“

Několik let byl Horníček také odpovídajícím
vpořadech „Odpovědna“. Uve
me několik z jeho
vtipných odpovědí:

Hraje při úderu do hlavy nějakou roli rozdíl mezi
tvrdým a měkkým dřevem?

H.: Při menším počtu úderů tento rozdíl nehraje
roli. Při větším počtu úderů vás to přestane zajímat. 

Před měsícem jsem se dotýkal i drátů na zem
spadlých. Protože se mi nic nestalo, ztratil jsem
důvěru v úřední spisy. Co mám dělat?

H.: Dotýkejte se drátů i nadále a tak dlouho,

dokud této ztracené důvěry opět nenabudete. 
Vyhlédla jsem si pro svoji dcerušku mladého

a hezkého lékaře. Nemohu ho však stále přimět, aby
k nám docházel. Pora
te mi nějaký delikátní způsob.

H.: Zatemňujte přes den okna. Kam nechodí
slunce, tam chodí lékař. 

Můj lékař mi řekl, že jsem hypochondr. rád bych
věděl, co mám společného s tímto řeckým filozofem.

H.: Řečtí filosofové byli vesměs lidé dobrých
vlastností, a proto vás takové srovnání nemusí
trápit. Já vám však radím: změňte lékaře. Najděte
si takového, který by vás léčil a ne se jen chlubil
svou vzdělaností. 

Již tři roky stavíme tělocvičnu, ale máme dosud
jen základy. Co máme dělat?

H.: Cvičte zatím jen základní cvičení. 
Svoji hereckou činnost po boku Jana Wericha

popsal Horníček následovně: „Skočí-li neplavec
do hluboké a studené vody, tone. Zalyká se, je jím
lomcováno, neví co by a jde ke dnu. Je-li ovšem
sám. Ale vedle mne byl plavec nad jiné vyspělý,
moudrý delfín v modrém moři srandy, a já od
prvních okamžiků cítil, že neplavu-li, jsem nesen,
nadnášen, že jeho ruka, pevná a laskavá, je vždy-
cky na dosah. Zkoušel opatrně, kam že ještě
mohu, co a jak bych ještě zvládl, a co už ne, kde
už ztrácím hlavu, nemaje pevnou půdu textu pod
nohama, a sledoval, v čem jsem svůj a jiný, v čem
bych svůj a jiný jednou mohl být.“

A Jan Werich ocenil našeho plzeňského rodá-
ka slovy: „Tak vidíš, partnere Horníčku, mluvě
oPravdě z pěny zrozené dostal jsem se do dob,
kdy jsem přestával být děcko, kdy jsem přestával
nevěděti a začínal se učit věděti. A krátce nato,
ledva jsem trochu okusil stromu poznání, byl
jsem vyhnán z ráje dětství. Od té doby se snažím
najít cestu zpět.

Ty víš, že já vím, a já vím, že Ty víš. Že já vím,
že Ty víš, že padesátka, šedesátka, sedmdesátka,
že to jsou mžiky a nikoliv epochy. A že oba víme,
že epochy a staletí jsou ony mžiky na jevišti, kdy
vlastní ucho se diví, co vlastní huba povídá. A di-
váci se smějí, protože slyší pravdu, kupodivu,
kupodivu, pane kolego. Přeji Ti mnoho takových
mžiků, které jsou štěstí. Nebo	 štěstí, zdá se mi, to
je pocit blaha a spokojenosti, který prýští z tvo-
ření nového.“

(jn)

(*) Horníček M.: Hovory. Praha, Olympia 1970

CEVA PŘINÁŠÍ NOVÝ ROZMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 
PRACOVNÍKŮ LABORATOŘÍ

Spoluprací společnosti Abbott Laboratories s.r.o. ČR, Lékařské fakul-
ty Univerzity Karlovy v Plzni a Klatovské nemocnice a.s. vznikl v dubnu
tohoto roku projekt s názvem CEVA - Centrum Edukace a Výzkumu
Abbott. Projekt, který má celorepublikovou působnost, je zaměřen na
rozvoj spolupráce mezi komerčním sektorem, výzkumem a klinickou
aplikací pro laboratorní diagnostiku.

Zakladatelé projektu mají mnohaleté zkušenosti s řešením výzkum-
ných projektů a navíc v Klatovské nemocnici téměř dva roky funguje
školící centrum společnosti Abbott. Novum a odlišnost projektu CEVA
spočívá v jeho rozsahu a dostupnosti. Nesoustředí se pouze na základní
vzdělávání pracovníků v laboratorních oborech, ale na šíření aktuálních
poznatků vědy a výzkumu v laboratorní diagnostice či na sdílení
zkušeností s analytickými systémy Abbott. Novinkou je poskytování
odborných konzultací k interpretaci laboratorních výsledků. 

Projekt je členěn do jednotlivých tématických kurzů, v nichž jsou uži-
vatelům k dispozici jednak edukační texty, přednášky, literární odkazy,
ale zejména jsou rozvíjeny odborné diskuse a konzultace. 

Cílem projektu CEVA je nejen šíření aktuálních poznatků vědy a vý-
zkumu v oblasti laboratorní diagnostiky, zefektivnění podpory a zlepše-
ní edukce uživatelů diagnostiky a analytických systémů firmy Abbott,
poskytování odborných konzultací k interpretaci laboratorních výsled-
ků, podpora odborných diskusí pracovníků v laboratorní medicíně ale
i urychlení zavádění nových laboratorních metod do klinické praxe a v ne-
poslední řadě i zvýšení počtu studentů provádějící SVOČ a PGS. Toto
vše při očekávaném nárůstu objemu poskytnutých laboratorních služeb. 

Hlavní užitnou technologií projektu je Moodle, online výukový systém,
který se zdarma distribuuje pod hlavičkou „open source“ licencování.
Moodle byl vybrán pro svou uživatelskou jednoduchost a přehlednost,
do systému se lze přihlašovat kdykoliv a odkudkoliv.  

Srdce projektu tepe v alma mater  mnoha do  projektu zapojených
odborníků, děkanátě LF UK Plzeň, a splňuje tak zároveň požadavky
praktické, tedy geografickou dostupnost pro zástupce kteréhokoliv ze
zakládajících subjektů. Projekt CEVA je řízen koordinační radou, za
plnění cílů projektu, organizační a ekonomické vedení a komunikaci s uži-
vateli je zodpovědný vedoucí projektu. Obsah projektu stejně jako i za-
pojení konkrétních odborníků probíhá v souladu s potřebami uživatelů.
Tito se tak do značné míry stávají spolutvůrci projektu a podílí se na jeho
aktuální podobě. 

Více informací o projektu CEVA naleznete na internetových
stránkách www.ceva-edu.cz.

O společnosti Abbott Laboratories
Abbott Laboratories je americká společnost s globální působností,

kterou založil v Chicagu v roce 1888 lékař Dr. Wallance C. Abbott. V sou-
časné době patří firma Abbott ke světové špičce společností poskytu-
jících zdravotní péči.  Působí ve 130 zemích světa a zaměstnává více než
55 000 pracovníků. Abbott zkoumá, vyvíjí a dodává produkty a služby
pokrývající oblast zdravotnické péče, od prevence po diagnózu, terapii
a její monitorování. Oblastmi působení společnosti Abbott jsou diagno-
stické, lékařské a farmaceutické produkty, včetně přístrojů používaných
přímo v nemocnicích, diagnostické testy a přístroje a doplňky výživy pro
děti a dospělé. 

Výrobní program diagnostické divize firmy Abbott pokrývá potřeby
biochemických, imunologických, hematologických, mikrobiologických,
toxikologických laboratoří a transfuzních stanic včetně technického
servisu a poradenských služeb. Produkty firmy Abbott dosahují špičkové
úrovně, protože využívají nejnovějších poznatků současné vědy a slouží
k zlepšení zdraví i záchraně životů pacientů. Více informací o spo-
lečnosti na www.abbott.cz. (Klečková)
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JEŠTĚ JEDNOU: CO JE ÚJEDÍ

V minulém čísle Facultas nostra jsme již objasnili pojem újedí. Než číslo
vyšlo, dostali jsme na naši výzvu zajímavou informaci od kolegů manželů
Kuntscherových z Kamenice nad Lipou. K problému nám napsali:

„Napadlo nás, jako asi mnoho dalších kolegů, že „újedí“ může označovat
uhrovitost-trudovitost. Vždy	 ta jistě tehdy také patřila k jedněm z nejčas-
tějších kosmetických defektů.

Podíváme-li se do Stručného lékařského slovníku PhDr. Jana Kábrta
aMUDr. Vladislava Valacha, vydaného Státním zdravotnickým nakladatel-
stvím Praha v roce 1958 na heslo „comedo“ na straně 50, stojí tam: „come-
dó, -ónis, f. (cum s, edó jím; dříve pokládán za parasita, č. újed). Comedo,
uher, rozšíření vlasového folikulu ...“

Autoři slovníku tedy slovo „újed“ znali. Zda označovalo jen domnělého
parazita v ústí mazové žlázy nebo parazita obecně, ze slovníku zcela jed-
noznačně nevyplývá. Prazit = újed by také dávalo smysl. Každý parazit něco
někomu „ujídá“. Pravděpodobnější však je, že označovalo jen „uher“.
Termín „újed“ mohl souviset se snahou obrozenců vytvořit české slovo
pokud možno doslovným překladem z latinského kmene „edó“. Ve starší
češtině se tak pro „uhrovitost“ mohlo používat termínu „újedí“.“

Tolik naši kolegové manželé Kuntscherovi. My jim za toto objasnění
děkujeme,  uvedený slovník jsme neměli k dispozici. Od autorské dvojice
Prof. PhDr. Jan Kábrt, CSc. - MUDr. Jan Kábrt, CSc. však v r . 1988 vyšel
v nakladatelství Avicenum „Lexicon medicum“, v němž u hesla „comedó, -
ónis, m. (l. comedere sžírat) se píše: „komedon, zánětlivé onemocnění
mazových žláz s černými hyperkeratotickými zátkami v ústí folikulů“. 

Tím diskusi na téma „co je újedí“, zahájenou v č. 67 našeho časopisu,
končíme.  (r)  

ŽIVOTNÍ MOUDRA

Ozdobou omezenců je jejich tupost.

Láska je jako měsíc: zmenšuje se když neroste.

Snáší-li žena druhou ženu, je k ní vlídná, nesnáší-li ji,
je k ní velmi vlídná 
(George Sandová)

Příroda napodobuje sama sebe. 
(B.Pascal)

Lidé by se měli brát, když se dobře poznají, obvykle se však
v tomto okamžiku rozvádějí  

(Jan Sobotka) 

Nejsilnější argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor
s řadovým voličem.

Ze všech špatných způsobů vlád je demokracie nejlepší. 
Winston Churchill

Často nám velké služby prokazují malí přátelé. 
(A. Karr)

Jedna větev nedělá strom, jeden strom nedělá les. 
(Lexikon čínského mudrosloví, Praha, Academia 1999)

Zbytečný člověk nemá přítele.
(Arabské přísloví)

Vrcholem lenosti je vstávat v pět hodin ráno, aby se mohlo nic
nedělat.

Sestrou poctivé mysli je chudoba.
(G. Petronius)

Je snadnější se sporu vyvarovat, než ho pak odvracet.
(Lucius Annaeus Seneca)

Hřímá-li v listopadu, bude úrodný rok. 

Po svatém Martině zima nežertuje.
(Martina je 11.11.)

Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě. 
(Kateřiny je 25.11., Štěpána je 26.12.)
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