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DVĚ ROZDÍLNÁ „DEVÍTKOVÁ“ JUBILEA: 1939 A 1999
Po brutálním nátlaku prezident Hácha kapitulační protokoly podepsal
a svěřil české země pod ochranu Německé říše. Z grafologického rozboru jeho
podpisů vyplývá „psychická i tělesná únava, stísněnost, velký stres a úzkost“.
Samostatné Československo zaniklo, když jen krátce překročilo dvacet let
své existence.
16. března byl vytvořen nový státní útvar - Protektorát Čechy a Morava.
Spontánní reakce na okupaci se strany českého obyvatelstva byla zásadně
odmítavá. Prvním výrazným protiněmeckým vystoupením byla pou na Říp
30. dubna 1939 s účastí 60 tisíc lidí, další akce následovaly v Praze v chrámu sv. Víta, u hrobu Františka Palackého, při převozu ostatků básníka K. H.
Máchy na Vyšehrad, na vrchu Křemešník na Pelhřimovsku, na Svaté Hoře
u Přibrami, a při dalších příležitostech. Poutě na sv. Vavřinečku u Domažlic
se 13. srpna 1939 zúčastnilo 100 tisíc lidí, po ní byli odvlečeni do koncentračního tábora páter Tylínek a Msgre Stašek. Protičeský teror se stupňoval.
To však je již jiná kapitola.
Ke 12. 3. se vztahuje výročí pro naši zemi v současné době daleko významnější. Na sjezdu Severoatlantické aliance 12. března 1999 v Praze do
NATO vstoupily první tři země bývalého Východního bloku, jak byl nazýván
pakt Sovětského svazu a jeho evropských satelitů Varšavská smlouva, Česká
republika, Ma arsko a Polsko. Základním článkem tohoto uskupení, přesně jmenovaného jako North Atlantic Treaty Organisation (doslova „Organizace Severoatlantické smlouvy“) je článek 5, kde se praví:
„Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více
z nich v Evropě nebo v Severní Americe bude považován za útok proti
všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému útoku, každá z nich
uplatní právo na individuální či kolektivní obranu, uznané článkem 51
Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto
napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními
stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití
ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti.“
V celé historii NATO od podpisu tzv. Washingtonské smlouvy v dubnu
1949 naštěstí k jeho použití nedošlo. Článek měl především odradit Sovětský svaz a „jeho“ uskupení, jaké představovala Varšavská smlouva, od
útoku na západní Evropu. V takovém případě by napadeným státem byly
i Spojené státy americké, které by na takový útok jako jediné mohly účinně
odpovědět. My jsme tehdy stáli na druhé straně, zde na západě republiky
jako „pevná hráz socialismu a míru“.
Členské státy NATO poprvé použily článek 5 dne 12. 9. 2001 jako odpově na teroristické útoky na USA. V současné době má NATO 27 členů.
Naše začlenění garantuje, že se situace z let 1938/39 nebude opakovat.
(r)

V březnu si připomínáme dvě výročí událostí, které obě měly pro naši
vlast velmi závažné důsledky, by zcela rozdílného charakteru. K té první
došlo 15. března 1939 v Berlíně. Prezident tehdy již po mnichovském diktátu
okleštěné Československé republiky dr. Emil Hácha byl v té době v Berlíně.
Proč, to nám přiblíží další řádky.
Prezident Hácha přijel o den dříve do Berlína na audienci, sjednanou
s tehdejším říšským kancléřem Adolfem Hitlerem ministrem zahraničí Františkem Chvalkovským. Jel tam s úmyslem jednat o problematice Slovenska,
kde tehdy nabyly převahu separatistické tendence a slovenský sněm v poledne 14.3. dokonce vyhlásil samostatnost.
Když byli po půlnoci, nebo spíše časně ráno 15.3. Hácha s Chvalkovským
uvedeni k Hitlerovi, hodlal československý prezident přejít okamžitě ke slovenské otázce. Hitler mu však k dlouhým projevům nedal příležitost a bez
okolků prohlásil, že protiněmecké zločiny Československa neustaly ani po
Mnichovu, takže německá branná moc začne v 6.00 ráno s obsazováním
českých zemí.
Podle svědka „Hácha s Chvalovským na toto prohlášení seděli ve svých
židlích jako zkamenělí... Musela to být pro ně obzvláš těžká rána slyšet, že
nastal konec jejich země“.
Podle historiků se prezident Hácha ještě snažil improvizovat a hledat jakoukoliv variantu, jak Hitlera od jeho záměru odvrátit. Nabídl mu například
okamžitou demobilizaci československé armády. Nacistický vůdce však
jakékoliv diskuse odmítal: „Má rozhodnutí jsou nezměnitelná! Neudržitelný
stav v českých zemích je nutné řešit vojensky!“ Hácha protiargumentoval, že
bez československé vlády nemůže o něčem podobném rozhodnout. Opakovaně se nechal telefonicky spojit s Prahou. Hitlera tím uváděl v zuřivost.
Podle historiků totiž hrozilo, že pokud Hitler Háchu nezlomí, bude se
československá armáda tvrdě bránit a vypukne válka. Ač bylo tehdy
okleštěné území českých zemí dlouhodobě neubránitelné, nacistům se tato
možnost vůbec nehodila.
Prezidenta při jeho vzdoru postihl i srdeční záchvat. Hitlerův překladatel
údajně na to prohlásil: „Jestli nám tu umře, tak svět řekne, že jsme ho
zavraždili!“ Hitlerův osobní lékař Theodor Morell Háchu okamžitě vyšetřil,
zkontroloval tep a podal mu povzbuzující injekci. Zotavený Hácha (bylo mu
tehdy 66 let) se vzchopil natolik, že s obnovenou energií - dle Hitlerových
vzpomínek - projevil ducha odporu, jehož předtím zcela postrádal“.
Hácha se k těmto chvílím později vracel: „Můžete vydržet Hitlerovo řvaní,
protože kdo řve, nemusí být uvnitř ábel. Ale byl tam i Göring s tou svou
bodrou tváří. Vzal mne za ruku a měkce mi domlouval, je-li opravdu třeba,
aby ta krásná Praha byla v několika hodinách srovnána se zemí. Já poznal,
že se mnou mluví ábel, který je schopen svou hrozbu splnit.“

24. BŘEZEN - SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI TUBERKULÓZE
lo u nás k pravidelnému poklesu počtu hlášených onemocnění, pak se však
tento příznivý trend zastavil a každoročně bylo v letech 1990 - 1998 léčeno
přes 1800 pacientů pro TBC, z toho přes 500 nemocných mělo silně infekční formu onemocnění vyžadující dlouhodobou izolaci a léčbu. V r. 1999
došlo poprvé po 10 letech ke statisticky významnějšímu poklesu počtu
nových onemocnění a recidiv a tento trend pokračuje i nadále. Platí to i pro
oblasti s nejvyšším výskytem tuberkulózy v ČR, kam patří již po řadu let
hlavní město Praha, naopak mezi oblasti s nejnižším výskytem patří tradičně
jižní Čechy a Vysočina. Pro srovnávání výskytu jsou důležitá relativní čísla,
kdy v Praze bylo v roce 2007 11,5 onemocnění TBC dýchacího ústrojí na
100.000 obyvatel. Celostátní průměr pak byl 7,7 onemocnění na 100.000
obyvatel. Ve srovnání s těmito čísly jsou však velmi varující údaje o výskytu
TBC u tzv. rizikových skupin, kam u nás počítáme hlavně žadatele o azyl
(výskyt více než stonásobný!) i další cizince, bezdomovce, osoby v nápravných zařízeních a drogově závislé. Jestliže např. v Západočeském regionu
byla zjištěna TBC v roce 1997 v 92 % u občanů ČR, v roce 2000 bylo jejich
zastoupení 79,5 %, což znamená, že každý pátý nemocný zde byl cizinec.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlašuje každoročně 24.březen
dnem boje proti tuberkulóze, která stále patří ke globálním onemocněním
ohrožujícím lidstvo.Obrátili jsme se proto na předsedu České pneumologické
a ftizeologické společnosti ČLS JEP MUDr. Stanislava Kosa, CSc., ředitele
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí Janov, s několika dotazy k problematice tuberkulózy (TBC), jak je vidí z pohledu povolaného odborníka.
Jaká je současná nemocnost tuberkulózou ve světovém měřítku?
Každoročně onemocní na celé zeměkouli přes 8 miliónů lidí a takřka 3
milióny lidí na TBC umírá, i když se tato čísla týkají převážně rozvojových
zemí. Volba data - 24.3. - připadá na den, kdy v roce 1882 německý profesor Robert Koch publikoval svůj objev původce tuberkulózy, který byl také
nazván jeho jménem „Kochův bacil“.
A jaká je v tomto směru situace u nás ?
Česká republika patří mezi země s nejdokonalejším a dlouhou dobu fungujícím systémem dohledu nad tuberkulózou, díky němuž máme k dispozici údaje o výskytu TBC onemocnění plic a dalších orgánů a díky němuž
patříme mezi země s velmi nízkým výskytem TBC. Do roku 1990 docháze1

(prakticky všechny země na východ od ČR, Rumunsko, většina afrických
zemí, atd.) nepovažuje odborná společnost za rozumný a zdůvodněný krok.
Naopak podporujeme posunutí primovakcinace do 7.-12. měsíce roku života, aby bylo možné provést nejdříve očkování hexavakcínou a také vyhledat případné imunodeficience u kojenců.
Jak dále snižovat riziko nákazy touto nebezpečnou infekční chorobou?
Pro nejbližší budoucnost z toho vyplývá jednak potřeba na tuberkulózu
jako na stále se vyskytující onemocnění nezapomínat, a to jak mezi lékaři,
tak mezi širokou veřejností. Soustředěnou pozornost je nutno věnovat
rizikovým osobám, jejich cílenému vyšetřování a řádné léčbě.

V roce 2007 byl celostátní podíl cizinců na hlášených onemocněních TBC
16,5 %! Navíc léčba cizinců bývá složitější a často se vyskytují problémy s její
úhradou. Zvyšující se výskyt TBC u cizinců trvá i nadále.
Na poměrně příznivé situaci u nás se zcela určitě podílí povinné
očkování. Jak je tomu v současnosti - i mezi odborníky je přetřásána otázka povinného přeočkování ?
V současné době se v odborné i laické veřejnosti diskutuje otázka očkování proti TBC, tzv. BCG vakcinace. Zatím funguje povinné očkování novorozenců v porodnici (primovakcinace), tak i přeočkování v 11 letech u osob
s negativní tuberkulinovou reakcí (revakcinace). Ministerstvo zdravotnictví
připravuje zrušení revakcinace, což však v současné době nedostatečné
ochrany našich hranic proti zavlečení TBC z krajin s jejich velkým výskytem

(s MUDr. Stanislavem Kosem, CSc., hovořil -jn-)

XXX. SVĚTOVÝ KONGRES SPORTOVNÍ MEDICÍNY V BARCELONĚ (3)
18. - 23. 11. 2008
kázalo echoKG vyšetření žádné významné rozdíly, a také další nálezy byly
obdobné: EKG poruchy polarizace, arytmie, poruchy diastolické funkce
v echoKG a poruchy v srdeční SPECT.
N. M. Panhuyzen-Goedkoop a J. Smeets (Arnhem-Holandsko): Sotalol
treatment in athletes with atrial fibrilation. U 12 sportovců s paroxysmální
(zátěžovou) nebo trvalou síňovou fibrilací byl aplikován Salotolol k úpravě
srdečního rytmu. V některých případech došlo k úspěšné úpravě, ve dvou
případech bylo nutno provést invazivní zákrok. Všichni pokračovali se
sportovní činnosti, avšak na nižší úrovni než před léčením.
F. M. Quatrini a spol. (Řím-Itálie): Prevalence and long-term clinical significance of aortic root dilatation in competitive sthletes. Při proměření
průměru aortálního root u 2318 sportovců se prokázala závislost tohoto rozměru na tělesných rozměrech sportovce, nikoliv však na typu sportovní discipliny. Průměrné hodnoty u mužů byly 32,2 mm, u žen 27,5mm. Případy
dilatace aortálního rootu nejsou zcela obvyklé a zasluhují si trvalého klinického dozoru.
B. Di Giacinto a spol. (Řím-Itálie): Mechanical systolic time is shortened
in highly trained athletes. Echokardiografická studie u netrénovaných osob
ve srovnání se sportovci prokázala, že u výkonných sportovců je patrné
mírné, ale významné zkrácení mechanické systoly a naproti tomu prodloužení doby trvání diastoly. Uvedené změny souvisí s vyšší výkonností srdce
sportovců.
M. Marzín Agarón a spol. (Madrid-Španělsko): Post-exercise response of
heart rate recovery following a maximum exercise test in amateur cyclists.
Pokles tepové frekvence v časné fázi zotavení po maximální zátěži dosáhl
v průměru 20,5 tepů 60 sekund po skončení zátěže. Rychlejší pokles TF byl
patrný u skupiny mladších cyklistů (do 20 let) než u starších (20-40 let).
Rychlost zotavení TF po zátěži lze využít jako jeden z faktorů determinující kardiorespirační kapacitu vyšetřovaného.
A. Caballero Oliver a spol. (Španělsko): Feasibility of a training programme in basic life support and automated external defibrillation in athletes. Od r. 2005 proběhlo v Andalusii 21 kurzů výuky v kardiopulmonální
resuscitaci a použití automatických externích defibrilátorů. Frekventanti obdrží kvalifikační osvědčení. Lze předpokládat, že v případech náhlé srdeční
zástavy se postiženému dostane rychlé první pomoci a zvýší se jeho vyhlídky
na přežití.
L. Stefani a spol. (Florencie-Itálie): Effects of sports activity in BAV athletes with mild aortic regurgitation. Bikuspidální aortální chlopeň je poměrně
častou vrozenou anomálií. Není kontraindikací sportovní činnosti. Při pětiletém sledování sportovců s BAV bylo zjištěno zvětšení rozměrů aorty a levé
komory, nepřesahující hranici normy. Zdá se, že sportovní činnost nemá
u sportovců s BAV negativní vliv na oběhový systém.
T. Saka a spol. (Kaiseri-Turecko): Soccer related sudden deaths in Turkey.
Ze 3284 případů náhlé smrti na oddělení soudního lékařství v Istanbulu mělo
15 případů přímý vztah ke kopané. Ke smrti došlo při utkání nebo krátce
po něm. V devíti případech byla příčinou ICHS, ve dvou případech ICHS
spolu s další poruchou, v 1 případě hypertrofická kardiomyopatie a ve třech
případech se příčina nepodařila určit. Riziko náhlé smrti nelze podceňovat
zejména u osob se známými rizikovými faktory.
D. Lucini a spol. (Milán-Itálie): Playing position predicts autonomic profile
in elite soccer players. Pomocí spektrální analýzy tepové frekvence bylo
vyšetřeno 22 profesionálních hráčů opakovaně během celé sezóny. Oscilace
nízké frekvence byly zjištěny nejvyšší u útočníků, nejnižší u obránců a brankářů. Obdobné rozdíly byly zjištěny u některých dalších parametrů.
R. Garcia-Borbolla a spol. (Cádiz.Španělsko): Elite sailors: are their hearts
all the same? Porovnání echokardiograficky zjištěné velikosti srdeční a maximální spotřeby kyslíků u jachtařů-olympioniků různých tříd ukázalo, že fyzická náročnost jednotlivých tříd je různá. Jachtaři třídy RS:X, Laser a Finn
měli významně vyšší parametry komorových rozměrů a V02max než jachtaři ostatních tříd.
A. Avila a spol. (Bogota-Kolumbie): Detection of cardivascular abnormalities in female football players using italian model of pre-participation

Ve třetí části informace o 30. Světovém kongresu sportovní medicíny
přinášíme výběr sdělení z dalších oblastí medicíny (sportovní kardiologie,
výživa.
B. De la Cruz Torres a spol. (Sevilla-Španělsko): Analysis of pNN50 and
pNN20 in healthy subjects and cardiac patients. U skupiny zdravých dobrovolníků a kardiaků po akutním infarktu myokardu bylo provedeno hodnocení variability tepové frekvence v klidu a při standardní zátěži na bicyklovém ergometru. Při použití pNN50 jako hodnotícího kritéria nebyly mezi
zdravými a kardiaky zjištěny žádné rozdíly. pNN20 se pro hodnocení
odezvy na aerobního cvičení jeví jako významně senzitivnější parametr ve
srovnání s pNN50.
M. Fernández a spol. (Sevilla-Španělsko): Resting electrocardiographic
findings in university athletes. Při vyhodnocení klidových EKG záznamů
u 1073 sportovců se jako nejčastější odchylky vyskytoval neúplný blok pravého Tawarova raménka (29%) sinusová bradykardie (18%) a hypertrofie
levé komory (7%). Nebyl pozorován žádný případ ischemie myokardu.
F. Trujillo a spol. (Sevilla-Španělsko): Cardiac structural pathology in competitive sportsmen subjected to echocardiography: a 6 year experience. Při
hodnocení 624 echokardiografických vyšetření byly u 5,2% vyšetření
zachyceny abnormality, u 3.3% byl nález sporný. Mezi patologickými nálezy
se jednalo o 7 případů hypertrofické kardiomyopatie a 26 případů valvulopatií. 79 % valvulopatií bylo asymptomatických. Celkem jedenácti sportovcům (včetně všech případů hypertrofické kardiomyopatie) byl vysloven
zákaz závodního sportu.
J. Fernández-Armenta a spol. (Sevilla-Španělsko): Responses of n-terminal
pro brain natriuretic peptide (NT-proBNP) and cardiac troponins to sporadic
exercise in sedentary subjects. NT-proBNP a srdeční troponin T jsou pokládány za markery poranění myokardu. U závodníků bývá pozorováno zvýšení těchto markerů bez jednoznačné interpretace výsledků. V této studii
byl zachycen výrazný vzestup NT-proBNP u šesti ze 16 hráčů kopané po
utkání, u nikoho však nedošlo ke vzestupu troponinu T. Nebyl také pozorován žádný vztah ke vzestupu aktivity kreatinkinázy a její MB frakce.
A. Kiko a spol. (Prešov-Slovensko): Protocol of cardiac examination in
young athletes for the prevention of sports-related cardiovascular complications. Je navržen třístupňový protokol, zahrnující následující vyšetření: 1.
stupeň: anamnéza, klinické vyšetření, TK a EKG. 2. stupeň (při určitých
abnormalitách v 1. stupni): EchoKG, Holterovské vyšetření, variabilita TF,
monitorace TK, zátěžový test, transezofageální stimulace. 3. stupeň (v nejasných případech): specifické metody – koronarografie, srdeční CT nebo MR,
elektrofyziologické studie.
M. Martín a spol. (Oviedo-Španělsko): Routine ECG as part of the preparticipation screening programme: so much or so little? U 1220 sportovců bylo
v případě suspektního klidového EKG nálezu provedeno další vyšetření
(echoKG, holterovská monitorace, zátěžový test a srdeční MRI). V 7 případech byla zjištěna tlouška stěny levé komory 13-15 mm, v 5 případech
WPW syndrom, suspektní patologické případy byly zcela ojedinělé. Prevalence EKG abnormalit v klidovém EKG je sice nízká, ale není to argument proti rutinnímu skríninku v rámci preventivní prohlídky sportovců.
Gomez V. (Faro-Španělsko): Syncope and drowning during swimming race.
V pozadí opakovaných synkopálních epizod u mladé plavkyně byla progresivní sinusová bradykardie provázená periodami asystolie po dobu osmi sekund
opakovaně. Problémy vyřešila implantace dvojitého komorového pacemakeru.
R. Mercuri a spol. (Florencie-Itálie): Adaptive hypertrophy: a five-years
echo follow-up in athletes. Longitudinální echokardiografické sledování
profesionálních fotbalistů ukázalo, že rozměry levé komory a LVMi (index
hmotnosti levé komory) dosahují horní hranice normálního rozmezí.
Během pětiletého sledování se uvedené parametry významněji neměnily,
zřejmě pod vlivem dlouhodobého systematického tréninku.
S. Bondarev (Petrohrad-Rusko): Features of disadaptation of cardiovascular system in patients with physical and psychoemotional stress. U 55 nemocných s diagnózou chronické stressem vyvolané kardiomyopatie a u 11 profesionálních sportovců strádajících chronickým fyzickým stressem nepro2

práh a na výkon na závodní 100m trati pokud nějaký, tak spíše negativní
vliv. Před krátkodobým výkonem nelze takový doplněk doporučit.
D. Jiménez-Pavón a spol. (Granada-Španělsko): Effects of beer intake on
rehydration parameters compared with water alone. Po dvouhodinovém
výkonu na úrovni 60% maxima v horkém prostředí (35 ˚C) došlo k průměrnému poklesu tělesné hmotnosti o 2,4 kg. Poté jedna skupina během
následujících dvou hodin vypila 600ml piva a dále vodu ad libitum, zatímco druhá skupina pila pouze vodu ad libitum. Došlo k rehydrataci o 1,3
resp. 1,6 % původní tělesné hmotnosti, výchozí úrovně však nebylo dosaženo. Mezi oběma skupinami nebyl významný rozdíl.
MUDr. J. Novák

screening. U 27 hráček kopané bylo provedeno kompletní vyšetření, u 12
též echokardiografické vyšetření. EKG abnormality spočívaly v nálezu respirační arytmie, odchylek v časné repolarizaci a inkompletní blokádě pravého Tawarova raménka. V jednom případě byl zachycen síňokomorový
blok II. stupně (Mobitz I). EchoKG vyšetření však žádné významné poruchy
neodhalilo.
B. Erice a spol. (Pamplona-Španělsko): Electrocardiographic and echocardiographic findings in teenage athletes. EKG vyšetření u 471 mladých sportovců i nesportujících zachytilo 40 „pozitivních“ EKG nálezů (EKG známky
hypertrofie myokardu, WPW syndrom, komorová extrasystolie, prodloužený QTc, negativní T-vlna v hrudních svodech). Na EchoKG byly známky
hypertrofie levé komory a tloušky komorového septa prokázány jen v 6
případech.
C. Fernadez-Vivancos a spol. (Sevilla-Španělsko): Repolarization abnormalities in competition sportsmen. U 15 sportovců vysoké výkonnosti s abnormální repolarizací v klidovém EKG (negativní T-vlny ve 3 hrudních svodech) bylo provedeno kompletní kardiologické vyšetření (EchoKG, holter.
zátěžový test,u 4 osob srdeční MR). Jen v jednom případě byla zjištěna
apikální hypertrofie, která po přerušení tréninku vymizela. V ostatních případech byla vyšetření fysiologická, nebyly zachyceny žádné závažné arytmie.
V. Pedrosa a spol. (Sevilla-Španělsko): The ventricular function response to
a sporadic exercise in sedentary subjects. U 16 zdravých mužů bylo provedeno komplexní vyšetření včetně EKG a EchoKG před utkáním v sálové
kopané a po něm. Nebyly zjištěny žádné významné patologické alterace jednotlivých sledovaných parametrů.
T. Vandenbogaerde a spol. (Auckland-Nový Zéland): Acute effects of carbohydrate-protein sports drink on performance in swimmers. U 16 výkonných plavců byl porovnán vliv suplementačního glycido-bílkovinného nápoje s placebem na výkonnost plavců na trati 100 metrů a při stupňovaném
plaveckém testu. Doplněk měl na výkon v plaveckém testu, na anaerobní
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IX. SYMPOZIUM LÉKAŘSKÝCH FAKULT ČR O VÝUCE HUMANITNÍCH
PŘEDMĚTŮ, PRAHA, 18.12.2008
Ale nedostatky v této oblasti jsou na obou stranách, nechci všechno svalovat na pacienta, že si dovoluje příliš a nebo se chová nespolečensky.
Na objem výkonů je počet závažných chyb v medicínské praxi skutečně
velice nízký. Ale když už se to stane, tak je lepší tu chybu přiznat nežli ji
skrývat, to pak vede k domněnkám ze strany pacienta, že se jednalo
o pochybení daleko větší, nežli ve skutečnosti nastalo. A nedůvěra jen roste.
Měl by to však s pacientem probrat nějaký výše postavený pracovník,
primář, vedoucí oddělení, přednosta kliniky, podle povahy a závažnosti případu. Pro méně zkušeného lékaře je probírání takové záležitosti s pacientem mnohem obtížnější, není si jist, zda to pacientovi objasnil dobře a zda
nadřízení se na něj nebudou zlobit, že něco chybně uvedl. Pokud chybu
pacientovi vysvětlí výše postavený pracovník, pacient to vnímá jako jistý
respekt ke své osobě a vysvětlení lépe přijme.
Je důležité, aby si lékař byl vědom, že taková dovednost nespadne z nebe.
Jako další dovednosti musí i komunikační dovednost rozvíjet vlastním
studiem, nejenom cestou pokusů a omylů. V současné době je produkce
renomovaných nakladatelství, která tuto literaturu vydávají, obdivuhodná
a nabídka velice široká. Vycházejí překlady kvalitních prací i české recenzované monografie. Chci tedy zdůraznit, že ten, kdo se chce dozvědět co
nejvíc o komunikaci mezi lékařem a pacientem, o úskalích v této oblasti,
může se vzdělávat a má z čeho.
S výukou předmětů, které se k této oblasti vztahují, se u nás začalo
v roce 1990, je tedy za námi již téměř dvacetileté úsilí. K tomu, aby výuka
směřovala k co nejlepšímu výsledku, přispívají i naše pravidelná sympozia,
jichž se zúčastňují především vyučující, kteří mají tyto předměty na starosti,
z různých lékařských fakult České republiky, lékařskou veřejnost o nich
informujeme v Časopisu lékařů českých. Studenti výuku těchto témat
v rámci předmětu lékařská psychologie berou rozhodně se zájmem. Spíš je
pak otázka, nakolik získané znalosti použijí v praxi, zda je realita dokonce
nějak nedeformuje. Setkáváme se s tím, že studenti například konfrontují
informace, které jim říkáme, s tím, co vidí na lékařských pracovištích. To
v nich vzbuzuje jisté rozpaky a táží se, zdali vědomosti o tom, jak budovat
vztah lékaře a pacienta, budou moci vůbec použít, když vidí, že praxe je jiná.
Pro lepší představu o dílčích tématech sympozia lze např. zmínit přednášku o posuzování spokojenosti pacientů (J. Mareš), o násilí ve zdravotnictví (K. Dobiášová a H. Hnilicová) a přednášku o etice J. Šimka. Podrobnější sdělení obsahující souhrny všech přednášek pravděpodobně vyjde
v Časopisu lékařů českých.
Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Dne 18. 2. 2009 se v Akademickém klubu 1. LF UK v Praze uskutečnilo
již 9. sympozium o výuce humanitních předmětů na lékařských fakultách
ČR. Na jejich přípravě se plzeňská psychiatrická klinika po celou dobu
aktivně podílí. Tentokrát byl ústředním tématem sympozia vztah mezi
lékařem a pacientem na počátku 21. století.
Vztah lékaře a pacienta je v současné době podrobován těžké zkoušce.
Odráží stav naší společnosti, ve které vzájemné vztahy obecně nejsou zdaleka
na optimální úrovni, spíše se zdá, že upadají. Jeden z důležitých aspektů
těchto vztahů, který představuje respekt mezi lidmi, degradoval v posledních letech na jakýsi „utilitární respekt“, kdy někdo druhého respektuje
pouze tehdy, když ho potřebuje. Když ho přestane potřebovat (a to platí i ve
vztahu k lékaři), tak se respekt ze vztahu vytrácí.
Souvisí to i s tím, že dříve například byl lékař uctíván nejenom proto, co
umí, ale i pro to, co ví. Dnes má přístup k vědomostem v podstatě každý,
kdo ovládá práci s internetem a tudíž takovou hodnotou, jakou dříve vědomost byla, dnes zdaleka není.
V zjednodušeném laickém pohledu může být lékař ten, kdo tu technologii pouze zapne a vypne. V představách mnohého pacienta má vlastně
tu dovednost sama technologie. Domnívá se, že přístroj umí daleko víc nežli
samotný lékař a může si dokonce myslet, že onen odborník při určitém
úkonu vlastně není příliš důležitý. I když samozřejmě ve skutečnosti tomu
tak vůbec není.
Do vztahu lékař-pacient zasévá nedůvěru mimo jiné i právní stránka
medicíny. Zdá se dokonce, že jeden se bojí druhého. Pacient se např. někdy
obává, že lékař nějaký zákrok či postup neprovedl správně; to samé platí ze
strany lékaře, který pacienta podezřívá, že si bude správně vedenou léčbu
v něčem vykládat jako chybu lékaře a bude ho třeba jednou žalovat. Z toho
důvodu je na řadu vyšetřovacích, chirurgických výkonů, u nás na psychiatrii
se to například týká elektrokonvulzivní léčby, vypracován tzv. informovaný
souhlas, dokument, který pacient podepisuje s tím, že souhlasí s určitou
léčbou či vyšetřením a bere na vědomí komplikace, které se mohou vyskytnout. Vzájemnou důvěru to ovšem neposiluje.
V povědomí občana není správná představa o tom, co je demokracie.
V naší geografické oblasti demokracie nemá náležitou tradici a tak si ji leckdo může vykládat jednoduchým a pohodlným způsobem, že demokracie
dává každému možnost vůči druhému jednat jak se mu zachce. Ale tak to
není. Bohužel upadá takové to „dobré vychování“, základní společenský
takt. Vidíme to například v ambulanci, kam přicházejí pacienti neupravení,
v pracovním oblečení, je vidět, že návštěva lékaře pro ně nic neznamená.
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5. ASIJSKO-OCEÁNSKÁ KONFERENCE O OBEZITĚ, BOMBAY (INDIE),
5. - 8. 2. 2009
informovanost obyvatelstva, řízení reklamy, ovlivňování dětí, celospolečenské ozdravné projekty jako je zdravá škola, zdravé město, zdravý podnik atd.
Prof. James také zmiňoval vliv epigenetických faktorů během nitroděložního
vývoje, na straně jedné malnutrici, na straně druhé obezitu matek, kterým
je nutno věnovat větší pozornost v prevenci obezity následných generací.
V oblasti patofyziologie obezity určitě zaujala excelentní přednáška „Viscerální obezita a adipocytokiny“ japonského profesora Y. Matsuzawy, jehož
pracovní skupina stála u objevu adiponectinu, tedy dominantního sekrečního cytokinu adipocytů. Adiponectin je indikátorem a pravděpodobně
také mediátorem metabolického a kardiovaskulárního rizika. Mnoho studií
potvrdilo, že adiponectin je inverzně asociován s inzulínovou rezistencí,
rizikem diabetu a rizikem infarktu myokardu. Jeho vysoké hladiny naopak
výrazně chrání organismus před rozvojem diabetu mellitu, hypertenze, systémovým zánětem a aterosklerózou. Ke snížení produkce adiponectinu
a tak jeho nižším plazmatickým hladinám dochází u osob s akumulací viscerálního tuku. Předpokládá se tedy, že metabolický syndrom je spolupodmíněn i hypoadiponectinemií. Profesor Matsuzawa ve své přednášce podal
podrobný přehled mechanismů kterými se předpokládá protektivní účinek
adiponectinu. Zvýšení hladiny adiponectinu zlepšeným životním stylem,
charakterizovaným zvýšenou pohybovou aktivitou a váhovou redukcí
u obézních, bylo skutečně spojeno se snížením rizika diabetu mellitu 2.
typu, nicméně tyto změny byly ve srovnání s bazální hladinou adiponectinu
nesrovnatelně menší. Měření plazmatické hladiny adiponectinu tak může
znamenat další prognostický faktor pro riziko diabetu a kardiovaskulárních
chorob. Významným adipokinem produkovaným zejména ve viscerální tukové tkáni je také inhibitor aktivátoru plasminogenu-1, jehož vysoké
hladiny zvyšují riziko trombogenních vaskulárních chorob.
Profesorka M. Chandalia z USA, Texaské univerzity, přednesla podobnou vynikající přednášku „Funkce tukové tkáně vs. velikost“, kde charakterizovala jak morfologické, tak metabolické a sekreční odlišnosti bílé tukové
tkáně v závislosti na celkovém "depu" a distribuci bílé tukové tkáně v organismu.
Přednáška, kterou jsem přednesla za kolektiv autorů z I. interní kliniky
a Ústavu klinické biochemie LF a FN v Plzni, dále spoluautorů z Fyziologického ústavu AV ČR, Státních veterinárních laboratoří v Praze a Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni, spadala také do oblasti patofyziologie
tukové tkáně a zabývala se možným vlivem perzistujících organických polutantů na funkci tukové tkáně. Jde o látky hromadící se v tukové tkáni převážně z dietární expozice. Podařilo se nám prokázat ireverzibilní vztah mezi
plazmatickou hladinou adiponectinu a plazmatickou koncentrací polychlorovaného bifenylu PCB 153 u obézních, kteří nedrželi energeticky
restrikční dietu. Tento vztah nebyl prokázán v kontrolní skupině lidí s normální hmotností a vymizel u obézních po třech měsících léčby na nízkokalorické dietě.
Co se týká léčby obezity byla kromě režimových opatření včetně dietoterapie, věnována na konferenci pozornost také farmakoterapii obezity a jejích
komorbidit. Velká část konference se pak samostatně zabývala úlohou
bariatrické chirurgie, která je schopna léčit metabolické komorbidity obezity. Mluví se tedy v současné době o tzv. "metabolické chirurgii" a její roli
v léčbě tzv. „diabezity“. Základní chirurgické přístupy v léčbě obezity jsou
restrikční a malabsorpční výkony. Zatímco restrikční (bandáž žaludku, sleeve
žaludku) dramaticky omezují příjem potravy pacientem, malabsorpční
(bypassové) typy operací omezují absorpci živin z tenkého střeva a už jeho
zkrácením, anastomózami, či v současné době nejčastěji prováděnou biliopankreatickou diverzí. Všechny tyto výkony lze v současné době již provádět laparoskopicky, čímž významně klesá operační riziko. V této souvislosti je třeba zmínit i Českou republiku a profesora M. Frieda, který první
na světě provedl laparoskopicky bandáž žaludku. Celkové množství bariatrických výkonů prudce stoupá tak, jak přibývá obezity, zejména jejích
těžších stupňů, kde tato léčba přináší nemocnému největší benefit.
Můj celkový dojem z konference byl jednoznačně pozitivní, navíc umocněný podmanivým koloritem Indie. Konference bezesporu přinesla další
střípky poznání v obezitologii, nicméně faktem zůstává, že obezita je celosvětovým, celospolečensky závažným problémem, jehož vyřešení v krátké
době mimo katastrofické scénáře nepřepokládá ani ten největší optimista.
MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
odborná asistentka Ústavy hygieny LF UK v Plzni
místopředsedkyně České obezitologické společnosti ČLS JEP

5. Asijsko-Oceánská konference o obezitě se konala ve dnech od 5. do 8.
2. 2009 v indické Bombayi. Její vědecký program sestával z části týkající se
metabolické chirurgie a chirurgických přístupů v léčbě obezity, na které
navazovala tradiční témata obezitologických konferencí jako je epidemiologie obezity, základní a klinický výzkum obezity, konzervativní léčba obezity včetně farmakoterapie obezity a jejích komorbidit. Součástí konference
byl také kurz v obezitologii s možností získat certifikát SCOPE, vedený P.
Jamesem a S. Rossnerem, a satelitní symposium věnované prevenci obezity jak u dospělých, tak také u dětí s hlavním záměrem modifikovat životní
styl, včetně odhadu reálných možností.
Úvodem, než se ponoříme do jednotlivostí týkajících se všech možných
aspektů obezity, bychom si měli definovat co to vlastně obezita je. Podle
mezinárodní klasifikace chorob jde skutečně o chorobu. Je definována
zmnožením tělesného tuku nad optimální hranici. Za tu je považováno
u dospělého muže 20% a u ženy 25% celkové tělesné hmotnosti. Velmi
důležitou roli v rozvoji následných komorbidit obezity, které ve svém důsledku zhoršují kvalitu života nemocného a vedou ke zkrácení délky jeho
života, hraje rovnováha mezi tukovou složkou a tzv. tuku prostou tělesnou
hmotou, v níž dominuje zastoupení svalů. S porušenou rovnováhou mezi
těmito dvěma tělesnými kompartmenty a se zmnožením tukové tkáně
zejména v oblasti viscerální (označováno jako androidní či abdominální typ
obezity, či jako typ jablka) dochází většinou ke zhoršení metabolických,
endokrinních, auto- a parakrinních funkcí bílé tukové tkáně a k oxidačnímu stresu. Ty kauzálně vedou k rozvoji nebo se asociují se vznikem hypertenze, dyslipidemie, insulinové rezistence, systémového zánětu, protrombogenního stavu a ektopického ukládání tuku do ostatních orgánů, které jsou
tak poškozovány ve svých funkcích. Můžeme tak mluvit o tzv. „bolavé“
tukové tkáni, která přestože je zmnožená, neplní své funkce a naopak
změněnou sekrecí svých cytokinů přispívá de facto k rozvoji diabetu mellitu II. typu a kardiovaskulárních chorob. Problémem současné doby je
enormní nárůst incidence a prevalence obezity a jejích důsledků celosvětově. Z tohoto nárůstu se obviňuje současné obezitogenní prostředí a životní styl, tedy zevní faktory, které působí globálně i interferují s genetickými dispozicemi, které pak určují podle odhadů rozvoj obezity u konkrétního jedince ze 40-70%. Někteří lidé tak mají šanci svojí genetickou
výbavou vzdorovat současnému obezitogennímu prostředí lépe, někteří
hůře, jako je tomu např. u nositelů tzv. „šetřících“ genů, které byly z historického hlediska po období nedostatečného příjmu selektovány pro přežití
jako výhodnější. Velmi důležitou roli umocňování prevalence obezity v následných generacích hrají také faktory epigenetické, t.j. zejména nutriční
stav matky (obezita či podvýživa) a její aktuální výživa během těhotenství.
A nyní ke konkrétním zajímavým sdělením předneseným na 5. AsijskoOceánské konferenci o obezitě. Vezmeme-li to systematicky od epidemiologie, pak všechny přednášky prakticky z celého světa, včetně rozvojových
zemí, poukazovaly na zvyšující se trend v incidenci a prevalenci obezity. Dokonce i oblasti Severní Afriky odhadují prevalenci obezity u dospělých žen
mezi 13-36% , u mužů mezi 4-22%, u dětí v předškolním věku v 8%, Indové
pak udávají v současné době obezitu u 30% dospělých, v USA tvoří obézní
ve většině amerických států více než 30% dospělé populace. Jen pro porovnání naše data z ČR podle šetření z r. 2008 udávají obezitu u 23% dospělých
mužů, 21% dospělých žen, navíc nadváhu má dalších 41% dospělých mužů
a 28% dospělých žen (profesor Š. Svačina, 2009).
Plenární přednášku „Prevence obezity - celospolečenský zdravotní přístup“ přednesl prof. P. James, bývalý prezident IASO, který zdůraznil
vedoucí roli WHO v prevenci obezity a vedení globálního boje s obezitou.
Poukázal na to, že nejde o problém, který mohou vyřešit samotní zdravotníci, zdůraznil nutnost celospolečenského přístupu a zaktivnění politiků
v prevenci a boji s obezitou a změnou obezitogenního prostředí. Rozlišil tři
úrovně, na kterých je nutno prevenci stavět: i) celospolečenskou prevenci
týkající se každého, ii) individuální prevenci u rizikových jedinců či skupin
obyvatelstva, iii) cílenou prevenci a léčbu u těch, kteří již problém s váhou
mají. Za jednoznačně prokázané protektivní faktory v prevenci vzniku
obezity se považují pravidelná fyzická aktivita a strava s dostatkem vlákniny
potravy, naopak za rizikové se označuje strava energeticky bohatá, při tom
nutričně chudá a sedavý styl života. V celospolečenském přístupu je třeba
kromě politických rozhodnutí a legislativních ustanovení zmínit také klíčovou roli potravinářského průmyslu a tržní nástroje ovlivňující jeho chování,

6. SYMPOZIUM O PERITONEÁLNÍ DIALÝZE, PRAHA 5. 3. 2009
Peritoneální dialýza ve své moderní formě je už i v našem státě etablovanou metodou náhrady funkce ledvin a není třeba ji blíže představovat.
Touto metodou je léčeno asi 10 % všech dialýzovaných. Zatím tedy není

Dne 5. března 2009 pořádala I. interní klinika LF UK a FN Plzeň
6. ročník dnes již tradičního Sympozia o peritoneální dialýze pracoviš Čech
a Moravy. Sympozium se konalo v pražském Clarion Congress Centru.
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tujícím profesorem na dvou lékařských fakultách ve Walesu a jedné v Anglii.
Dr. Fluck ve svém sdělení analyzoval problémy spojené s neplánovaným
akutním zahajováním dialyzačního léčení, zejména riziko infekčních komplikací při nutnosti kanylace velkých žil. Na svém pracovišti zavedl užívání
peritoneální dialýzy i pro akutní situace a zjistil snížení infekčních a dalších
komplikací a kratší dobu hospitalizace při tomto postupu.
Dr Rutherford se ve své přednášce věnoval tématu cévních kalcifikací
a možností jejich prevence u peritoneálně dialyzovaných. Je známo, že
extraoseální kalcifikace u nemocných se selháním ledvin jsou velmi akcelerované a souvisí s jejich vysokou kardiovaskulární morbiditou a mortalitou. Kardiovaskulární komplikace, nikoliv urémie, jsou hlavní příčinou
úmrtí dialýzovaných, a v této oblasti je pravděpodobně hlavní možnost
intervence pro snížení vysoké mortality dialýzovaných.
Od roku 2007 se stala součástí tohoto sympozia Karel Opatrný Jr.
Memorial Lecture, která je přednášena kolegy a přáteli prof. K. Opatrného
Jr. (1954-2006). Letos byla proslovena prof. MUDr. O. Schückem, DrSc, na
téma „Možnosti posouzení reziduální glomerulární filtrace se zřetelem k peritoneální dialýze“. Slavnostní přednášce předsedali doc. MUDr. M. Matějovič, PhD., přednosta I. interní kliniky LF UK a FN Plzeň, a prof. MUDr.
M. Mydlík (Košice).
Další sdělení z české strany zahrnovala oblast dialyzační statistiky, neinfekčních - tedy mechanických, transportních a kardiovaskulárních komplikací peritoneální dialýzy a další. Svůj blok přednášek měly i sestry zabývající se peritoneální dialýzou.
Sympozium se tradičně těší poměrně vysoké návštěvnosti - i letos počet
účastníků dosáhl 300, z toho bylo 110 lékařů. Věříme, že sympozium splní
svůj účel - pomůže lékařům a sestrám v praxi zvládat co nejefektivněji péči
o peritoneálně dialýzované pacienty s cílem co nejvíce snížit jejich morbiditu a mortalitu. Za sponzorování a podporu při organizaci sympozia je
třeba vyjádřit poděkování firmě Baxter.
Doc. MUDr. S.Opatrná, PhD., I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

zřejmě dostupná a nabízená všem nemocným s chronickým selháním ledvin,
kterým může přinést prospěch. Metoda peritoneální dialýzy se musí provádět velmi pečlivě, aby se předcházelo komplikacím, případně musí být
komplikace rychle a účinně léčeny. Jen tak je možno udržet dlouhodobě
správnou funkci peritoneálního katétru a peritonea jako dialyzační membrány. Protože peritoneální dialýza představuje v rámci nefrologie poměrně
úzkou specializaci a protože řada center má poměrně malé soubory pacientů,
slouží toto naším pracovištěm organizované sympozium hlavně jako doškolovací - zabývá se problémy bezprostředně spojenými s klinickou praxí.
V letošním roce byla nosným tématem problematika peritoneální dialýzy
u diabetiků.
Z I. IK byly prezentována čtyři sdělení - prof. Rušavý mluvil o poruchách
evakuace žaludku u diabetiků a možnostech diagnostiky a léčby, dr. Klaboch
rozebíral popis případu úspěšně vyřešené gastroparézy u komplikované
polymorbidní diabetičky I. typu na peritoneální dialýze, dr. Krčma mluvil o
úskalích kontroly glykémie u dialyzovaných diabetiků, doc. Opatrná se ve své
přednášce zaměřila na specifické problémy u diabetiků na peritoneální dialýze
týkající se infekčních komplikací, peritoneálního transportu a dalších.
Atraktivní součástí sympozia jsou přednášky renomovaných zahraničních řečníků. V letošním roce přijali naše pozvání dr. Richard Fluck z Velké
Británie a dr. Peter Rutherford původem z Velké Británie, t.č.evropský medicínský ředitel firmy Baxter se sídlem v Curychu.
Dr. Fluck, absolvent medicíny v Cambridge, je významným klinickým
nefrologem ve Velké Británii, vybudoval velké nefrologické pracoviště s velkým důrazem na kontrolu kvality péče. Je spoluzakladatelem registru dialýzovaných pacientů ve Velké Británii, který je využíván i britskou vládou ke
kontrole kvality péče a k regulaci financování dialyzačního léčení.
Dr. Rutherford vystudoval medicínu v Londýně, postgraduální doktorské
studium absolvoval na prestižní Yalské univerzitě ve Spojených státech. Kromě základního a klinického výzkumu na vysoké úrovni v nefrologii a kardiologii se věnoval i řízení zdravotnictví na regionální i národní úrovní. Je hos-

EPIDEMIE INFEKČNÍ HEPATITIS - MÝTY A REALITA
bylo v celé ČR podchyceno 1655 onemocnění (v Plzeňském kraji 34), což
je nejvíce od r. 1996. K šíření nákazy docházelo vesměs při nedodržování
osobní hygieny, ale např. i při homosexuálních stycích. Na rozdíl od předchozích let nedošlo k rozšíření infekce v rómské komunitě.
Trvá stále ještě zvýšené riziko nebo již pominulo?
Díky zvýšené osvětě, časnější diagnostice, uplatňování protiepidemických
opatření v ohnisku nákazy, tj. pasivní a aktivní imunizaci, zvýšené osobní hygieně ve školních i předškolních zařízeních se současně prováděnou častější
dezinfekcí došlo k postupnému snižování počtu nakažených. I tak bylo
v lednu a únoru 2009 podchyceno v celé republice dalších 276 nemocných
(v Plzeňském kraji 10).
Jaká jsou hlavní rizika u těch, kde onemocnění proběhlo?
Obvykle k uzdravení nemocného dochází během několika týdnů jen při
podpůrné a symptomatické léčbě. Komplikace se vyskytují spíše u nemocných vyššího věku, kdy může mít protrahovaný průběh, může se objevit
cholestáza a dokonce i relapsy. Může se vyskytnout anemie, posthepatitický,
únavový nebo dyspeptický syndrom. Prognóza však je převážně příznivá,
úmrtí jsou zcela výjimečná.
A konečně, co běžně dělat, abychom se nenakazili?
I do budoucna lze při větším počtu zdrojů infekce (příp. kontaminaci
potravin či vody) počítat s rozšířením této infekce. Trvalou nespecifickou
prevencí je důsledná osobní hygiena, ta bohužel nepomůže při případné
kontaminaci potravin či vody. Nezbytným předpokladem udržení klidné
epidemiologické situace je vysoká úroveň osobní hygieny zejména na epidemiologicky významných pracovištích (potravinářství, vodárenství, zdravotnictví). Od r. 1994 je k dispozici i očkovací látka proti virové hepatitidě A. Očkování by mělo být samozřejmou součástí příprav před odjezdem do zemí s nižším hygienickým standardem (zejména Afrika, Asie,
Střední a Jižní Amerika). Své děti nechává navíc očkovat stále větší počet
rodičů, nicméně je třeba počítat s tím, že většina naši populace je
nechráněna. S plošným očkováním proti této infekci se u nás v dohledné
době nepočítá.

Nedávno nás media děsila epidemií infekční hepatitidy. Podnikaly se i takové zoufalosti, jako omývání tyčí k držení v tramvajích dezinfekčními roztoky apod. Na doc.MUDr. P. Pazdioru, CSc. jsme se obrátili s několika
otázkami, abychom si vyjasnili současný stav.
Zdá se, že v mediích kampaň kolem epidemie utichla. Jak vypadá
momentální situace?
S rozvojem životní úrovně stoupá i hygienická úroveň. V rozvojových
zemích se např. s virem hepatitidy A setkává takřka 100 % populace už
v raném dětství, tj. v době, kdy tato infekce probíhá vesměs bezpříznakově.
Po setkání s touto infekcí se do dospělosti dostává víceméně odolná populace, která je chráněna proti této nákaze a ve které se paradoxně prakticky
nesetkáme s manifestními onemocněními u dospělých. V České republice
jsme v této situaci byli zhruba do 40. let minulého století, v dalších zhruba 30
letech nebyli ničím výjimečné epidemie na školách, příp. ve vojenských kolektivech. Od té doby se šíření této infekce u nás prakticky zastavilo, přibývá
ročníků, které se už v dětství ani v dospělosti s rizikem infekce na našem
území nesetkaly a které jsou vůči nákaze vnímavé (podle našich recentních
poznatků je ve věku do 40 let vnímavých 95 % populace). Výjimečný byl rok
1979, kdy k nám byly z Polska dovezeny jahody kontaminované virem hepatitidy A, které se staly součástí cukrárenských, příp. mražených výrobků. Díky
jejich vysoké spotřebě onemocnělo více než 32 000 obyvatel republiky. Od
té doby k obdobné situaci, při které by se do našich potravin dostal v tak
masivním počtu původce této nákazy, nedošlo. Každoročně se ale obdobným způsobem nakazí při pobytu v zahraničí desítky našich obyvatel, k nákaze dochází nejčastěji v Egyptě a na Slovensku; k přenosu dochází nejen
při konzumaci tepelně neupravených kontaminovaných potravin, ale i díky
snížené osobní hygieně. Na celkových počtech nemocných v ČR se tato
importovaná onemocnění podílejí v jednotlivých letech mezi 5-30 %.
Odkud se ta epidemie vůbec vzala? Kdy jsme ji na našem teritoriu začali
pozorovat?
V loňském roce došlo k rozšíření této nákazy nejdříve mezi narkomany,
od kterých došlo k šíření nákazy do dalších částí populace. Během r. 2008

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER TRANSFÚZNÍHO ODDĚLENÍ 18. 2. 2009
V přehledu uvedly infekční onemocnění a rizikové faktory, které vedou
k dočasnému či trvalému vyloučení z dárcovství. Zdůraznily i méně známé
aspekty, pro které jsou dárci vylučováni. Autorky vyhodnotily pozitivní
výsledky povinného screeningového testování dárců (HIV, hepatitidy B, C
a syfilis) zjištěné na TO FN Plzeň v období 1997 - 2008. U dárců krve nebyla zachycena žádná HIV pozitivita a ostatní výsledky svědčí pro dobrou epidemiologickou situaci mezi dárci krve. Závěrem byla zdůrazněna důležitost
pravidelného a bezplatného darování krve.

V úvodu večera omluvil doc. MUDr. J. Motáň, CSc. předsedu doc. MUDr.
V. Fessla, CSc. a ujal se předsednictví. Transfúzní oddělení připravilo program
večera ve spolupráci s Hematologicko transfúzním oddělením Rokycanské
nemocnice, protože obě oddělení již čtvrtým rokem úzce spolupracují.
Úvodní přednášky byly zaměřeny na problematiku rizika přenosu infekčních chorob transfuzí krve. P. Šlechtová, M. Hauerová a J. Ticháčková ve
svém sdělení „Minimalizace přenosu infekčních chorob transfuzí krve“ se
zaměřily především na předodběrové a poodběrové vyšetření dárců krve.
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logických laboratorních metod, bylo do vyhledávání kompatibilních erytrocytárních přípravků pro naši pacientku s těžkou anemií zapojeno i TO FN
Plzeň a ÚHKT Praha.
Kasuistikou pokračovalo i sdělení autorek J. Faltysové a E. Fronkové
„Potransfúzní reakce“. Autorky popsaly vážnou potransfúzní reakci způsobenou záměnou transfúzního přípravku při jeho podání u lůžka pacienta. Upozornily, že právě lidská chyba je nejčastější příčinou těžkých hemolytických reakcí a svým sdělením apelovaly na posluchače na nutnost
dodržování všech kontrolních mechanismů, které mohou záměně předejít.
V závěru večera R. Herynková referovala v přednášce „Darování krve
a konkurenční prostředí“ o novém fenoménu v transfúzní službě. Shrnula
základní principy darování krve i historický vývoj transfúzní služby s důrazem na vývoj v posledních 20 letech, kdy se objevuje i v tomto oboru
konkurence. Zvolené téma mělo vést k zamyšlení nad vhodností budování
komerčních plazmaferetických center ve velkých univerzitních městech.
Transfúzní zařízení v těchto městech stále hledají nové dárce, a proto právě
dárce krve se může stát předmětem konkurence.
Předsedající doc. MUDr. J. Motáň, CSc. na závěr poděkoval všem za
zdařilý večer, živou diskusi a ocenil i spoluúčast přednášejících z HTO
Rokycanské nemocnice.
MUDr. Růžena Herynková

J. Hrubá v kasuistice „Podání transfuze krve je rizikové i ve 21. století!“
referovala o případu, kdy i při dodržení zákona a všech předpisů, a to jak
ze strany transfúzního oddělení, tak ze strany dárce krve, byl vyroben transfúzní přípravek, který byl vysoce rizikový z hlediska přenosu virové hepatitidy. I ve 21. století je podání jakéhokoliv transfúzního přípravku rizikové
a je nutné dodržovat zásady racionální hemoterapie.
Autorky z Rokycanské nemocnice přispěly přednáškou A. Lavičkové, M.
Králové a R. Rožánkové na téma „Ne každá darovaná krev může být použita jako krevní přípravek - rozbor příčin“. Cca 5% krve dárců musí být po
odběru zlikvidováno. Příčinou bývá průkaz zvýšení jaterních testů dárce,
chylozita plazmy, reaktivita v povinných testech na HIV, hepatitidu B, C
a syphilis, hlášení rozvoje závažného onemocnění dárce po odběru atd.
Transfúzní oddělení provádí řadu opatření, kterými se snaží tyto ztráty minimalizovat.
Další prezentací z HTO Rokycany byla „Kasuistika z krevního skladu“
autorek A. Lavičkové a M. Králové, ve které demonstrují, jak časově náročné
může být vyhledávání kompatibilních krevních přípravků pro pacienty s autoprotilátkami, které senzibilizují erytrocyty a znemožňují provedení klasického předtransfúzního vyšetření. U takových pacientů může předtransfúzní
vyšetření trvat řadu hodin, u našeho případu dokonce několik dnů. Vzhledem k tomu, že menší pracoviště nedisponují celou škálou imunohemato-

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMAKOLOGIE 25. 2. 2009
MUDr. Hana Brabcová ve svém sdělení „Vaskulitida jako překvapivý
nález u nemocné“ uvedla neobvyklou kasuistiku systémové vaskulitidy
u nemocné diagnosticky na rozhraní obvyklého třídění. Zejména ukázala,
jak bylo přínosné vyšetření PET CT a jak se podařilo potlačit aktivitu
onemocnění léčbou kortikoidy v délce let a v dostatečné dávce.
MUDr. Pavel Jeremiáš ve své přednášce „Problematika časné diagnostiky
ankylozující spondylitidy“ zdůraznil, že pacienti s ankylozující spondylitidou
přicházejí k revmatologovi většinou pozdě, a tak je zahajována léčba již
v přítomnosti méně reverzibilních změn. Potíže jsou hodnoceny jako nespecifické a na závažnou diagnózu se pomýšlí, až když potíže neustupují.
Na závěr večera MUDr. David Suchý v přednášce „Zvýšené riziko léků ve
stáří - konkrétní případy“ upozornil na úskalí léčby starších lidí a změněnou
terapeutickou hodnotu některých léků ve stáří. Zaměřil se na terapii amiodaronem, ticlopidinem, digoxinem a dalšími.
Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Odborný program zahájil doc. MUDr. Otto Mayer, CSc., přednáškou
„Úroveň kontroly rizikových faktorů u pacientů s ICHDK po intervenčním
výkonu“. Doc.Mayer upozornil na skutečnost, že potlačování rizikových faktorů aterosklerózy je účelné i v sekundární prevenci a je rozhodující pro
osud nemocných. Intervenční zákroky zlepší kvalitu života, ale pro osud
pacientů nemají zdaleka takový význam. V druhé části tohoto tématu
MUDr. Jan Voříšek prezentoval vlastní výsledky a konstatoval, že u těchto
pacientů je léčba hypertenze a hypercholesterolemie v dobré skladbě, ale
bez uspokojivého účinku ve smyslu dosahování doporučených cílových
hodnot krevního tlaku a hladiny LDL-cholesterolu.
MUDr. Zdenka Poklopová se ve své přednášce „Nová orální antikoagulancia: antiXa nebo antitrombiny“ věnovala těmto novým orálním antikoagulanciím, která by měla nahradit warfarin. Věnovala se farmakologickým
vlastnostem, uvedla výsledky studií, které jsou základem indikace a dávkování přípravků. Upozornila na trvající diskuzi, zda je účelnější vyvíjet
přípravky toho či onoho typu.

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER KLINIKY ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE
POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ 11. 3. 2009
upozornil, že ani dokonalý implantát nedokáže odstranit chyby při indikaci
a nedostatky v operační technice. Následovala přednáška autorů Hořák,
Ruml „Luxace hlezna u dítěte - kasuistika“, ve které seznámili s velice vzácným poraněním hlezna v dětském věku. V literatuře jsou jen ojedinělé
zmínky o tomto poranění. V dokonale zdokumentované kasuistice autoři
prezentovali způsob léčení a výsledný stav s odstupem. Nepraš v přednášce
„Artroskopie kyčelního kloubu“ předvedl současné možnosti artroskopie při
poranění a degenerativním postižení kyčelního kloubu. V přednášce byl
prezentován zatím největší soubor pacientů v naší republice, kterým bylo
artroskopicky ošetřeno postižení chrupavčitého labra acetabula nebo postižení chrupavky hlavice femuru. Artroskopické ošetření je miniinvazivní,
efektivní a oddaluje rozvoj artrotických změn.
Zeman P. a Nepraš v poslední přenášce „Artroskopická terapie meniskeálních lézí“ nás seznámili se současnými trendy ošetření poranění menisků.
V závěrečném slově docent MUDr. E. Kasal, CSc. ocenil tradičně bohatou tematickou pestrost a popřál klinice a přednášejícím mnoho dalších
úspěchů v práci a spokojených pacientů.
prim. MUDr. Pavelka Tomáš, Ph.D.

Dne 11. 3. 2009 se uskutečnil v posluchárně Šafránkova pavilonu večer
Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, kterému předsedal
docent MUDr. Eduard Kasal, CSc.
Klinika se prezentovala šesti přednáškami, které ukázaly široké spektrum problematiky současné ortopedie a traumatologie pohybového aparátu a multioborovou spolupráci.
V úvodní přednášce autorů Koudela jr., Koudela sr., Koudelová a Kunešová „M. Ledderhose - kasuisiky“ byla probrána etiologie vzniku, diagnostika a diferenciální diagnostika poměrné vzácného onemocnění. V dokonale dokumentové přednášce byly na kasuistikách ukázány léčebné
možnosti. Ve sdělení „Léčení zlomenin acetabula typu C z kombinovaného
přístupu“ autorů Pavelka, Zeman J., Houček byl prezentován způsob
ošetření nejtěžších typů poranění acetabula postihující oba pilíře. Autoři
pro názornost zvolili formu doplnění přednášky videozáznamem operačního postupu. Přestože ošetření těchto poranění patří jen na specializovaná pracoviště, autoři ukázali současné možnosti léčení.
Malotín v přednášce „Naše zkušenosti s hřebem PFN A“ shrnul přednosti
hřebu pro ošetření zlomenin horního konce femuru nové generace. Poukázal na přednosti implantátu, zdokonalení operační techniky a zároveň

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER NEUROCHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ
18. 3. 2009
než 300 pacienty operovanými pro stenózu krčních tepen. Většina těchto
pacientů byla operována v celkovém znecitlivění s kontinuálním peroperačním elektrofyziologickým monitorováním mozkových funkcí a s komplexní
neuroprotekcí při uzávěru tepny. Tento postup umožnil minimalizovat zavádění intraluminálního shuntu (pod 3 % případů), který je považován za
rizikový. Klinické pooperační výsledky referovaného souboru předčily nejpřísnější kriteria stanovená na základě multicentrických mezinárodních studií.
Ve druhém sdělení nazvaném „Endoskopická endonasální transsfenoidální resekce hypofyzárních adenomů“ informovali autoři P. Vacek, V.

Večer neurochirurgického oddělení se konal u příležitosti 60. narozenin
prim. MUDr. Milana Choce, CSc. Před zaplněným auditoriem večer moderoval prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
V úvodu jubilantovi popřál za spolek lékařů JEP v Plzni doc. Jiří Motáň,
CSc. a poté prof. MUDr. Zdeněk Mraček ocenil dosavadní práci a zásluhy
primáře Choce o rozvoj plzeňské neurochirurgie.
V první přednášce večera s názvem „Operativa krkavic na neurochirurgickém oddělení FN v Plzni“ autoři J. Mraček, J. Mork, D. Štěpánek, I.
Holečková, P. Štruncová a M. Choc shrnuli své devítileté zkušenosti s více
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paliativní výkon, je-li zachována alespoň částečně míšní funkce, zatímco
u pacientů s paraplegií je postup konzervativní.
V přednášce „Cervikální myelopatie - dynamické onemocnění“
autorského kolektivu S. Žídek, D. Bludovský, I. Holečková a D. Štěpánek
představili neurochirurgický pohled na pacienta s cervikální myelopatií
a možnosti klinického, elektrofyziologického a grafického dynamického vyšetření páteře a míchy. Zhodnocením získaných informací je pak možno
zvolit optimální strategii chirurgické léčby těchto nemocných.
Večer uzavřela přednáška autorů L. Navrátila a J. Lejčka na téma „Failed
back surgery syndrome - možnosti invazivní nechirurgické léčby bolesti“. Autoři
v ní ukázali diagnostické a terapeutické možnosti punkčních metod u pacientů se syndromem SI skloubení, fasetovým a radikulárním syndromem.
Referovali vlastní zkušenosti s ablativní radiofrekvenční léčbou u pacientů
s fasetovým syndromem a s periradikulární pulsní radiofrekvenční léčbou.
Přednášky pracovníků neurochirurgického oddělení si přišli poslechnout
nejen lékaři a sestry Fakultní nemocnice v Plzni, ale i terénní lékaři spřízněných oborů a studenti Lékařské fakulty UK v Plzni. Přednesená sdělení
byla aktuální, velmi dobře dokumentovaná a odrážela některé nové trendy
v práci neurochirurgického oddělení. Posluchači odcházeli spokojeni, přestože nebyla připuštěna diskuse pro slavnostní rámec večera.
Prim. MUDr. M. Choc, CSc.

Hrabě a J. Mraček o nově zavedené operační technice léčby tumorů hypofýzy na neurochirurgickém oddělení v Plzni. Zatímco mikrochirurgický přední
transnasální transsfenoidální přístup k nádorům hypofýzy byl na plzeňské
neurochirurgii používán od roku 1996, nová endoskopická metoda dále
zjemňuje chirurgický přístup nosními průduchy, umožňuje dokonalý přehled
v operačním poli i do stran, kam dříve používaný mikroskop nedohlédl. Touto
technikou bylo dosud léčeno 11 pacientů bez komplikací s výbornými
výsledky.
Třetí přednáška na téma „Kranioplastika v rizikovém terénu“ přednesená
V. Runtem přinesla informaci o problematice rekonstrukce lebního krytu u pacientů po dekompresivních kraniektomiích prováděných nejčastěji pro kraniocerebrální trauma. Ukázala možnosti a nové postupy náhrady části kalvy
allotransplantátem s dobrými funkčními a kosmetickými výsledky i v rizikovém
terénu (po předchozích zánětlivých komplikacích a odloučení původních
kostních štěpů).
Autoři D. Bludovský a S. Žídek ve sdělení „Metastatické postižení páteře
- současné trendy v léčbě“ předložili přehled současných diagnostických
možností a strategie léčby pacientů s metastatickým nádorovým postižením
páteře. U pacientů se solitární metastázou převažuje snaha o radikální odstranění metastázy s dekompresí míchy a kořenů a následnou rekonstrukcí
nosné funkce páteře. U pacientů s mnohočetnými ložisky je indikován

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
PROFESORA MUDr. KARLA OPATRNÉHO, SEN., DrSc.
Profesor Opatrný byl významným a oblíbeným pedagogem na poli pre- i
postgraduálním. Vychoval desítky studentů, lékařů a vědeckých pracovníků.
Byl precizním organizátorem a pořadatelem řady regionálních, národních
i mezinárodních vzdělávacích seminářů a konferencí (např. konference dialyzačních pracovníků v Žinkovech, kurzy International Faculty for Artificial
Organs, kongresy Československé, resp. České nefrologické společnosti). Nejen na půdě LF UK v Plzni zastával prof. Opatrný významné funkce: byl členem
její vědecké rady, předsedou Akademického senátu, působil jako člen předsednictva Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví, Komise pro obhajoby
doktorských prací či grantových agentur. Za své zásluhy o rozvoj plzeňské
fakulty byl vyznamenán Zlatou medailí Karlovy Univerzity. Jeho celoživotní vědecko-výzkumná aktivita se odráží nejen v množství publikovaných prací,
skript, učebnic a přednesených přednášek, ale rovněž v členství v redakčních radách časopisů Plzeňský lékařský sborník a Aktuality v nefrologii.
Připomeňme si profesora Opatrného také jako vynikajícího otce, který
vychoval dva syny, kardiologa Jana a nefrologa Karla. Druhý ze jmenovaných se stal profesorem vnitřního lékařství, doktorem lékařských věd
a nástupcem otce jako přednosty I. interní kliniky, kterou úspěšně vedl
a rozvíjel až do roku 2006. Jeho neobyčejně plodný a nefrologii zcela oddaný život však předčasně ukončila zákeřná nemoc.
Na závěr mi dovolte profesoru Opatrnému za sebe i za své kolegy poděkovat, že nám svým osobním příkladem ukazoval cestu poctivého
a odvážného života. Klinika, kterou budoval, pokračuje v tradici jím prosazované úzké vazby výzkumu a medicínské praxe. Za všechny, které jste
učil a motivoval, Vám přeji do dalších let pevné zdraví a neutuchající životní svěžest.
Q.B.F.F.F.Q.S.
Doc. MUDr. Martin Matějovič, PhD, přednosta I. interní kliniky

Non opus est verbis, credite rebus (Netřeba slov, věřte věcem) - tento
citát by mohl být mottem dlouhé, plodné, ale i nesnadné profesní cesty
prof. MUDr. Karla Opatrného, sen., DrSc., bývalého přednosty I. interní
kliniky LF UK a FN v Plzni, který v dubnu oslaví své 85. narozeniny.
Profesor Karel Opatrný se narodil 10. dubna 1924 v Mýtě u Rokycan. Na
Lékařské fakultě UK v Praze promoval v roce 1950 a nastoupil na umístěnku na Interní kliniku v Plzni, se kterou neodlučně spojil celý svůj profesní i osobní život. V roce 1968 se na podnět tehdejšího přednosty prof.
Sovy, DrSc. začal věnovat formování nefrologie a položil tak základy celonárodně uznávanému pracovišti. Jeho zásluhou se 15. května 1969 uskutečnila první hemodialýza v Plzni. Ve spolupráci s prof. Podzimkem, přednostou
chirurgické kliniky, stál u zrodu transplantačního programu, jehož stavebním
kamenem byla první transplantace ledviny v Plzni, provedená 13. března 1972.
Profesní růst prof. Opatrného byl navzdory jeho aktivitám a schopnostem
bržděn nevolí bývalého komunistického režimu. Dlouhých 18 let po promoci
musel čekat na možnost obhajoby kandidatury lékařských věd (1968) a habilitační práce (1969). Doktorskou práci na téma „Virová hepatitis B u dialyzovaných nemocných a problematika s ní spojená“ obhájil v roce 1985.
V témže roce byl Krajským výborem KSČ vetován návrh tehdejšího děkana
LF v Plzni na jeho jmenování profesorem. Teprve s nástupem demokratických poměrů byl v roce 1990 jmenován řádným profesorem vnitřního
lékařství a od roku 1991 do roku 1994 působil jako přednosta 1. interní kliniky
LFUK v Plzni. Během svého působení v čele kliniky rozvíjel prof. Opatrný
nadále plzeňskou nefrologii a transplantologii, byl průkopníkem zavedení
nových hemodialyzačních metod a cit pro rozvoj kliniky převtělil do dynamického rozvoje i dalších oborů vnitřního lékařství (hemtaoonkologie, intenzivní metabolická péče aj.).

PŘEDSTAVUJEME ABSOLVENTY PLZEŇSKÉ LF
MUDr. LIBOR POKORNÝ
MUDr. Libor Pokorný se narodil 11. září 1930 v Plzni. Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Plzni a promoval v Karolinu v r. 1956. V 60. letech
začal působit jako kardiolog v Konstantinových Lázních, v letech 1960-63
pak v Ústavu pro choroby oběhu krevního v pražské Krči. V roce 1963 stál
u zrodu nové vznikající lázeňské léčebny pro mladé kardiaky v Konstantinových Lázních, kde působil jako primář až do roku 1973. Poté byl z politických důvodů zbaven funkce. Absolvoval stáže na IV. interní klinice VFN
v Praze u kardiologa prof. Bohumila Prusíka, na II. chirurgické klinice FN
u sv. Anny v Brně u kardiochirurga prof. Jana Navrátila a v roce 1968 na
kardiologické klinice v německém Freiburgu. Po listopadu 1989 byl jmenován
do funkce vedoucího lékaře léčebných lázní. V roce 1993 odešel do důchodu.
Po studiích na fakultě v Plzni se chtěl specializovat na neurologii, což ale
nevyhovovalo organizátorům zdravotní péče v Plzeňském kraji. Distribuční
komise, která tehdy dávala umístěnky, jej odmítla přijmout na místo i obor,
který si vybral, a dostal umístěnku jinam. Asi rok pracoval na psychiatrii.
V Mariánských Lázních tehdy fungoval velký neurologický ústav - Tepelský dům, který původně patřil řádu premonstrátů z Teplé. Když sem
MUDr. Pokorný nastoupil, zakrátko začala rozsáhlá rekonstrukce a zařízení
bylo uzavřeno. Nastoupil proto prozatímně do Konstantinových Lázní,
které tehdy spadaly pod Mariánské Lázně.

„Pak se stala zvláštní věc, která jak se později ukázalo, pro mne byla osudovou“, vypráví sám MUDr. Libor Pokorný. „Jel jsem se představit svému
dočasnému šéfovi a chtěl se ještě ten den vrátit zpět do Plzně. Byl pošmourný listopadový den, na stráních ležel poprašek sněhu a do odjezdu
vlaku zbývalo dost času. Vyšel jsem na Hradišský vrch zvedající se nad
lázněmi, abych se rozhlédl po krajině. Když jsem viděl tu nádheru kolem,
řekl jsem si, že tady bych mohl žít. Byl to takový zvláštní moment, jakési
kouzlo místa a okamžiku - genius loci. Nikdy jsem na tyhle věci nevěřil, ale
potvrdilo se staré rčení „zachycen drápkem, lapen je celý ptáček“.
Když před zimní přestávkou odjeli poslední pacienti, odjel jsem i já do
Prahy na IV. interní kliniku VFN profesora Prusíka, kde jsem měl domluvenu odbornou stáž. Poznal jsem špičkové odborníky v oboru, mezi kterými jsem se cítil velmi dobře. Obor mne nadchl natolik, že jsem se rozhodl
kardiologii nadále věnovat, a vrátil se do Konstantinových Lázní.
Když mi bylo asi třicet let, měl jsem pocit, že nastala chvíle, kdy bych měl
získávat další odborné zkušenosti, a rozhodl jsem se zúčastnit konkurzu do
výzkumného ústavu v pražské Krči. Byl jsem přijat a strávil tam tři roky.
V té době jsem se oženil. Moje žena na tom byla kádrově podstatně hůř
než já. Ještě za studií na gymnáziu byl její otec z politických důvodů na šest
let uvězněn. Jen díky lidskosti a statečnosti jejích profesorů se jí podařilo
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Lázně se tehdy pustily do rozsáhlé rekonstrukce kotelny a provoz v nich
byl asi na půl roku zastaven. Zažádal jsem si o neplacenou dovolenou
a vyjednal si odbornou stáž na proslulé kardiologické klinice v německém
univerzitním městě Freiburgu u profesora Reindella. Klinika se na vysoké
úrovni zabývala podobnou oblastí kardiologie jako naše lázně - sekundární
prevencí a epidemiologií ischemické choroby srdeční. Od německé kliniky
jsem dostal stipendium a později si vydělal peníze i za lékařské služby. Do
Freiburgu jsem odjel původně na půl roku. Mezitím ale na domácí politické
scéně přituhlo a začátkem února přišlo sdělení, že se musím vrátit, jinak se
vystavuji riziku trestního stíhání pro nedovolené opuštění republiky.
Po návratu z Německa nastal prudký zlom ve vztahu režimu ke mně, StB
nedovedla pochopit, jak a proč jsem se do Německa dostal. Zjišovala,
s kým jsem se v Německu stýkal, a nutila mne podepsat různá prohlášení.
Vše jsem odmítl a později se to, jak jinak, odrazilo na mém zaměstnání.
Nemohl jsem zastávat svoji funkci, moje místo zrušili.
Jako první lázně v České republice jsme v roce 1969 zavedli bicyklovou
ergometrii, metodu funkčního testování srdce, se kterou jsem se podrobně
seznámil během svého pobytu ve Freiburgu. Významně to zlepšilo naši
práci, funkční diagnostika srdce se dostala na nesrovnatelně vyšší úroveň,
což se promítlo do kvality péče o nemocné. O bicyklové ergometrii jsme
natočili instruktážní film, který jsme poprvé prezentovali na Lázeňských
dnech. Významně zlepšilo diagnostiku také telemetrické vyšetření a Holterova metoda. Na jejím podkladě bylo možné daleko přesněji určit některé
závažné poruchy srdeční činnosti.
V roce 1972 byl v politickém procesu v Brně odsouzen a uvězněn můj
bratr. Z vězení se vrátil v lednu 1976 a následující rok podepsal mezi prvními Chartu 77. Odmítl jsem podepsat prohlášení proti Chartě, což se dále
projevilo na mém postavení na pracovišti.
Po listopadu 1989 jsem byl na základě výběrového řízení jmenován na tři
roky vedoucím lékařem léčebných lázní. Bylo mi 59 let a Konstantinovy
Lázně tehdy měly 150 zaměstnanců. Stále jsme ještě spadali pod hlavní ředitelství v Mariánských Lázních, které byly dost zadlužené. Když jsem v roce
1993 předával symbolicky klíče od ústavu svému nástupci byly Konstantinovy Lázně již samostatnou akciovou společností a bez dluhů.
Léčivé prameny v Konstantinových Lázních obsahují nejvíce volného
oxidu uhličitého v celé ČR. Minerálka má při vývěru teplotu kolem 8-10
stupňů. V praxi se dnes uhličitá minerálka temperuje přidáním obyčejné
horké vody. Takto ve správném poměru naředěná je stále ještě dost
nasycená minerály, aby splňovala léčivé vlastnosti.
A mé koníčky? Rád maluji. Rodiče a učitelé se domnívali, že bych této své
zručnosti mohl využít i v budoucím povolání. Školil jsem se v několika výtvarných kurzech pro amatérské malíře u pana profesora Skupy, později u plzeňských akademických malířů Weniga a Maura. Jako student jsem si přivydělával ilustracemi do časopisu Plzeňsko, navrhoval plakáty, divadelní kostýmy
a dekorace pro amatérská divadla. Tato trvalá záliba nesmírně obohatila celý
můj život.
Krom toho mám rád hudbu, četbu, zahradu a nadevše rád se toulám po
lese. Příroda je pro mne stále zdrojem estetických prožitků - jednou vnímám
krajinu očima Chittussiho, jindy zase Kamila Lhotáka, Otakara Lebedy či
Jana Trampoty. S tím souvisí i vznik naučných stezek v okolí Konstantinových
Lázní. V týmu tří lidí s Ing. Kalistou a RNDr. Caisem jsme vytvořili čtyři
takové stezky; já se věnoval historii, vlastivědě a výtvarné stránce. A právě
vybudování naučných stezek považuji za svého nejužitečnějšího koníčka.“
(Z rozhovoru pro Zdravotnické Noviny 2009, č. 49, s.25-28 čerpal -jn-)

odmaturovat, ale o studiích na vysoké škole si mohla nechat jen zdát.
Teprve po několika letech, bez souhlasu a proti vůli zaměstnavatele, začala
dálkově studovat Vysokou školu ekonomickou.
Jednou za mnou přijel zcela nečekaně můj bývalý šéf z Konstantinových
Lázní. Sdělil mi, že hledá vedoucího lékaře pro nové vznikající lázeňskou
léčebnu pro mladé kardiaky.
Nabídka třípokojového bytu, a tím i našeho společného bydlení, podstatně vyšší mzdy, možnost samostatné práce, to vše rozhodlo. Nabídku jsem
mohl přijmout i díky své dosavadní kvalifikaci a získaným zkušenostem.
Pacientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval doléčovací odbornou péči, bylo
v té době mnoho. Mládež vedle zdravotní péče potřebovala i pedagogický
dozor - vychovatele, kteří by s nimi vyplnili volný čas. Mnozí kouřili, což se
neslučovalo s jejich onemocněním, a vznikaly tu bohužel i sexuální problémy, dokonce nechtěná otěhotnění. Kromě toho se rozrůstal vandalismus.
Mladí pacienti vyplenili kostel na Krasíkově, otevřeli hrobku a zneuctili mumifikované ostatky dávno zesnulých pánů ze Švamberka. Pro mne to byly
velmi znechuující záležitosti. Byl to nejen důsledek režimu, ale i atmosféry
té doby.
Kardiochirurgie se začala prudce rozvíjet již po 2. světové válce. V důsledku politické izolace za tuhého komunistického útlaku v 50. letech bylo reálné nebezpečí, že se u nás dostane do izolace i rozvoj vědy a techniky.
Nepochybně k tomu v mnohých případech také došlo. S medicínou tomu
ale bylo trochu jinak. Komunističtí funkcionáři a jejich rodinní příslušníci
stonali stejně jako jiní lidé a zdravotní péči požadovali na té nejvyšší, minimálně evropské úrovni. Aby nemuseli jezdit za odborníky do Moskvy,
posílali některé naše lékaře na školení do zahraničí.
Medicína u nás tedy zaostalá nebyla, držela krok s vyspělými západními
zeměmi. V čem jsme ale zaostávali, byla dostupnost moderních léků a diagnostických přístrojů pro obyčejné lidi. I banální léky se platily draze a sháněly poměrně složitě v zahraničí. Přístroje dovezené ze západu byly drahé,
bylo jich málo a na vyšetření se čekalo někdy celé měsíce. Na to už dnes
lidé zapomínají.
Operace porevmatických získaných srdečních vad často nepřinášely
očekávaný efekt. Operace chlopní vyžadovaly velkou zručnost a zkušenost
chirurgů, nákladné moderní přístrojové vybavení a dokonale vyškolený
a sehraný tým. Ne všechny operace se také zdařily. Některé srdeční vady
byly tak složité a komplikované, že jejich korekce byla nad síly a možnosti
vyvíjející se kardiochirurgie.
Hlavní příčinou výskytu u vrozených srdečních vad byly především
genetické vlivy, nepochybně interkurentní infekce a špatná životospráva v době těhotenství. Vrozených vad je samozřejmě více druhů, ale srdeční vady
patřily vždy k nejzávažnějším. Stávalo se, že až v lázních jsme u pacienta
odhalili chlopenní vady.
Lázeňská sezóna bývala přes zimní období na určitou dobu přerušena,
a tak jsem mohl každý rok odjet někam na zkušenou. Mimo jiné jsem byl
na stáži u profesora Navrátila v Brně, kde jsem měl příležitost sledovat od
samého začátku postup při zjišování a diagnostikování srdeční vady, operativu i způsob doléčení. Viděl jsem desítky operací i velmi vzácných
vrozených srdečních vad.
Od začátku 60. let se začalo politické klima u nás i v okolních socialistických zemích zvolna měnit. Na počátku roku 1968 se poměry uvolnily především v důsledku neshod ve vedení samotné komunistické strany. Politický
tlak, různá nesmyslná omezení a udavačství, to vše začalo zvolna
ochabovat.

PŘEDSTAVUJEME ABSOLVENTY PLZEŇSKÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTY
MUDr. PETR MIKOLÁŠ
Petr Mikoláš se narodil 18. července 1961 v Domažlicích. Zůstal jedináčkem, tatínek byl ekonomem na domažlických jatkách a posléze v masokombinátu v Klatovech, maminka zdravotní sestrou, která po maturitě
v týdnu měnové reformy v r.1953 nastoupila na „úrazovku" do FN v Plzni
v éře doc. Polívky a MUDr. Landrgota. Později přešla do vojenské nemocnice v Klatovech. Po mateřské dovolené v r. 1963 zakotvila jako asistentka
hygienické služby a tím se stala zřejmě nenápadným pojítkem do sféry
zdravotnictví i pro svého potomka.
Nechme dále MUDr. Mikoláše vyprávět jeho životní příběh: „Prožil jsem
idylické dětství v malé vesnici Hluboká u Kdyně, kde jsem chodil do stejné
budovy do školky a pak i do vesnické dvoutřídky - tedy obecné školy, kde
si nás dvě paní učitelky různě předávaly a kultivovaly naše vědění. Zásadní
impulsy hodnocené nyní spíše z odstupu: otec založil v roce 1959 lyžařský
oddíl místního Sokola Hluboká a kolem mne rostli přeborníci okresu, kraje
a ti nejlepší v dorosteneckých a juniorských kategoriích i v rámci ČSSR byli
do desátého místa. Tím jsem byl nasát i já běžeckým lyžováním...a impuls
druhý: děda Jakub Mikoláš, narozen v r. 1899, vlastní pílí a s velikým sebezapřením (životní motto:Přes překážky k cíli) vybudoval obchod zbožím
koloniálním, výčep přes ulici, výkup a prodej vajíček ve velkém (naše sklepy
těch naložených do vodního skla před expedicí pojaly 200 000), majitel

prvního motocyklu ve vsi v r. 1931, druhého rádia v r. 1932 (zdroj-obecní
kronika), poté po poměrně v poklidu prožité II.světové válce (kdy půjčoval,
naléval a pak umazával dluhy místním opilcům, lenochům a „nepřizpůsobivým") uvržen v prosinci 1948 spolu s mým otcem do komunistického
vězení za napomáhání přechodu státní hranice (stejnými opilci, lenochy
a „nepřizpůsobivými" tč. v členství v KSČ) a následně dožívající v obrovské
deziluzi .....a pak právě od mého nejútlejšího dětství mne zásobující informacemi o zločinech komunismu, kdy „povinně a rád" jsem třikrát denně
s dědou Kubou sedával u střední vlny 251 metr u Hlasu Ameriky - pro neznalé ráno 6.30, večer 17.30 a 21.00 - Marína Havranová z Washingtonu,
Ivan Medek z Vídně....
Tedy v mých 15 letech výchozí pozice zhruba tato - škola taková, aby
oddálila nutnost rozhodnutí o definitivním zaměstnání, s možností navázat
na školu takovou, která umožní cestovat a opustit (či alespoň opouštět není hezčí krajina než Pošumaví kolem rodné hroudy) komunistický
průšvih, lehce si s režimem nenaběhnout a když se bude lámat chleba, tak
nikdy do komunistické strany (strana 10 % pomýlených věřících a 90% procent vyčůránků či spíše chladných a nejvíce opovrženíhodných kalkulantů)
nevstoupit. Následovala tedy v létech 1976 až 1980 studia na gymnáziu
J.Š.Baara v Domažlicích s přesahem přes všechny předměty - tedy dokaž
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Paralelně od ledna 1990 nástup na Oddělení tělovýchovného lékařství, fajn
lidé, hezké zážitky ze sportovních akcí, z pocitu kontaktu s duší sportu, ale
v rámci nové koncepce medicíny velká nejistota. Sloužím stále na I. interní
klinice a stále více mne to táhne zpět na internu, i pro pocit jistější existence, protože 2.2.1991 se nám narodila dcera Markétka. Uprostřed listopadu 1992 se domlouvám o službě se Zdeňkem Rušavým o domluvě
v následujících dnech s profesorem Opatrným seniorem a nástupu zpět na
I. interní kliniku, ale týž den večer mi volá Luboš Hruška, autor meditační
zahrady a politický vězeň, a žádá mne jménem Konfederace politických
vězňů, abych jako syn a vnuk podobně postižených nastoupil na místo
revizního lékaře do nově zakládané pojišovny Ministerstva vnitra a pomohl
udržet její správné směřování jako pojišovny politicky pronásledovaných.
Nabízený plat také nebyl k zahození a tak spíše ze setrvačnosti úspěšně
skládám v prosinci 1992 atestaci z tělovýchovného lékařství a namísto
návratu na I. interní kliniku pak od 1.1.1993 nastupuji do Pojišovny MVČR.
Pohoda, klídek...ale příliš brzo schovat se za kamny úředničiny - takže bez
jakýchkoli animozit a do dnešního dne ve velké pohodě k bývalým spoluzaměstnancům opouštím pojišovnu a k APRÍLU 1.4.1994 nastupuji na gastroenterologii I.IK a snad poprvé v životě se cítím zakotven. Učím se, pracuji, ale s odstupem od revoluční euforie se ukazuje moje velká slabina nechu či neschopnost k vědecké práci - životní filozofie vycházející z francouzského přísloví: „Proti narození a smrti není obrany - v mezidobí
zachovej radost!" - v praktickém životě to pro mne znamená být pacientovi
k dispozici v určenou denní dobu, případně i něco navíc, probrat s ním jeho
strasti a pokusit se jim porozumět, na vše naroubovat léčbu v intencích
posledních poznatků vědeckého poznání (ke kterému se prokoušou jiní) a ve veškerém zbylém mne do smrti vyměřeném čase kopat do míče se
synem (mj. narozen na Valentýna 14.2.1998 a pokřtěn po dědovi Jakub),
prokousávat se novými filmy, obcházet hrady a zámky, lyžovat v Dolomitech, běhat po Šumavě či kolem Plzně po svých i na běžkách, chodit po
galeriích, číst spousty nádherných knížek, prochutnávat se po večerech
moravskými víny a skvělými produkty manželčiny kuchyně, sledovat Ligu
mistrů ve fotbale a play-off české hokejové extraligy......V listopadu 1998 na
druhý pokus (ó, jaká hanba) atestuji z gastroenterologie, na světě je zmíněný
synek Jakub a přede mnou nejistý osud zaměstnance FN bez vědeckých
a publikačních ambicí zaměstnaného již jen vždy na dobu určitou. Z této životní filozofie nutně musíme dojít k osvětlení rozhodnutí o přestupu do
rodiny soukromých lékařů, což se podařilo převzetím praxe kolegyně Věry
Čechurové v létě roku 2001 v předvečer vlastních 40. narozenin. A v tomto
bodě cítím nesporný zlom dosavadního života i profesní kariéry - jinými
slovy, nezměnil bych ani den ve svém života běhu. I zdánlivě „opuštěná
témata" proskakují na povrch spíše v pozitivní rovině - můj vztah ke sportu
se „protáhl" přes vlastní zaběhnuté maratóny na hranici 3 hodin, hezké dny
na lyžařských kurzech, kus života strávený péčí o vrcholové sportovce až k
dnešní roli dopingového komisaře a člena exekutivy antidopingového
výboru České republiky, kdy moje poslední kontrolní akce dopingového
komisaře se sklenutím jakéhosi oblouku v čase i prostoru odehrála
21.3.2009 v mé rodné obci Hluboká u Kdyně na vrcholné akci české
atletiky - mistrovství ČR v přespolním běhu.....“

svému učiteli, že i jeho nezáživný předmět se lze naučit - nikdy jsem na
vysvědčení trojku neměl, ale žádný mne nebavil nad rámec povinností.
V této době jsem relativně nejlehčeji klouzal matematikou a fyzikou, tedy
přihláška na vysokou byla na ČVUT, jaderná fyzika (nebaví mne, ale největší naděje na přijetí). Návazně víkend po odevzdání přihlášky (listopad
1979) návštěva otcovy spolužačky na srazu třídy a slova o tom, že mladý
inženýr je "kanonenfutter" na dílně v každé fabrice, ale doktor medicíny si
zase může vybrat - od chirurga po lokty potřísněného krví po lékaře biokybernetika, a tedy s vizí o odložení rozhodnutí o dalších 6 let hurá na medicínu, změna přihlášky, smutek paní profesorky fyziky a matematiky....pak
v květnu 1980 maturita na jedničky a kolem 20.června 1980 přijímačky na
medicínu - rovnou z vody, bez učení - to mi rozmluvil Lá a Veber ze Kdyně,
tehdy v pááku medicíny - a ono to dopadlo, bez protekcí, bez odvolávání....V sobotu (byla pracovní - ti komouši) 20.9.1980 zápis a od pondělka
22.9.(po chmelu v Mutějovicích, farma Nesuchyně) krásných 6 let studií, krizový moment v zimním semestru II. ročníku - v rámci praktik z fyziologie
(doc. Vlk) povolán na pohovor o členství v KSČ, ponecháno 14 dní na
rozmyšlenou (interval do příštích praktik) - a pak z mé strany rozpačitě
a přesto jednoznačně jakákoli koketérie se zločineckou organizací odmítnuta a panem docentem Vlkem podobně velkoryse akceptováno mé rozhodnutí.... A pak v šestém ročníku v roce 1986 opět situace jako na konci
devítiletky i gymnázia - žádný obor není tím vyvoleným a děs z chybné
volby překrývá vše ostatní. V té chvíli již všech šest let studia je za mnou
i „velení" běžeckému výcviku na zimních výcvikových kursech v Rokytnici
nad Jizerou (s Jardou Šmídákem, Jiřulkou Boháčem, Ríšou Rokytou sen.,
Věrou Štruncovou, Růženkou Techlovou... a Mejdlem Lukavským), a tak na
lyžařském úniku s lyžařským oddílem LF UK ve Velké Rače ve Slovenských
Beskydech v únoru 1986 mne oslovuje kolegyně Marta Zárybnická, že je
šance uplatnit se jako tělovýchovný lékař na oddělení u prim. Jeschkeho.
Slovo dalo slovo, promoce v červnu 1986, domluva mezi kádrováky fakulty a Fakultní nemocnice o fíglu, jak z absolventa VŠ udělat zaměstnance,
po posledních prázdninách tedy na měsíc září nástup na Ústav tělovýchovného lékařství k doc. Přibilovi a v říjnu 1986 hurá na vojnu - přijímač
v Do nom Kubíně, pak 3 týdny omylem u stíhačů v Přerově, krutou zimu
1986/1987 u železničního vojska v Olomouci a od 8.3.87 do 30.9.87 jako
Náčelník zdravotní služby na odloučené jednotce Praha-Hostivař - neskutečný veget v rozpadajícím se komunismu (major Dedek, major Zmitko slušní chlapi, dále skvadra alkoholiků v různém stupni rozpadu osobnosti).
Návazně stále bez nutnosti pevného směřování do oboru tělovýchovného lékaře život na svobodárně v Pramenní ulici, 4.10.1987 den po návratu
z vojny nástup na oddělení VII. C k Jirkovi Dvořákovi (Jirko díky za všechno a klobouk dolů před tebou), leden a únor 1988 plicní kolečko a jako
svobodný, bezdětný (a nezamilovaný) léčebna Janov (primáři Žando z Losiné - díky a klobouk dolů), od března 1988 oddělení V.A ( Rušavko, Ťéšo,
Steini - díky vám) a pak od 1.10.1988 tři měsíce na chirurgii (prim. Sůvová
- díky Vám) a konečně od ledna roku 1989 VI.B (otče a synu Opatrných díky vám, a Karle juniore-budiž Ti země lehká, byl jsi chlap), pak ve čtvrtek
9.11.1989 atestace z interny, 17.11.1989 v pátek studentská revoluce,
prosinec na centrálním příjmu I.IK (nezařazen, odcházím přece na tělovýchovné), a od ledna 1990 tedy konečně můj obor. V mezidobí a ve víru revoluce rozchod s životní láskou a v březnu 1990 počátek vztahu s mojí
nynější manželkou - stylově na plese Fakultní nemocnice v Besedě.

Tady vyprávění životního příběhu kolegy Mikoláše končí. Za čas si určitě
rádi přečteme pokračování.

Z VĚDECKÉ RADY LF UK V PLZNI DNE 19.2.2009
V úvodu proběhlo řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Martina
Matějoviče, Ph.D. docenta LF UK v Plzni a přednosty I. interní kliniky FN
Plzeň v oboru Vnitřní nemoci. Hodnotící komise zasedala ve složení: předseda prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA (III. interní klinika VFN 1.
LF UK v Praze) a členové: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (Interní hepatogastroenterologická klinika LF MU v Brně), prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
(Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN LF MU v Brně), prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (II. interní klinika FN u sv. Anny
LF MU v Brně) a doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. (IKEM Praha).
Byla schválena změna ve složení komise pro habilitační řízení MUDr.
Silvie Lacigové, Ph.D., odborné asistentky LF UK v Plzni a lékařky I. interní
kliniky FN Plzeň v oboru vnitřní nemoci. Nové složení habilitační komise:
předseda prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. (III. Interní klinika VFN, 1. LF
UK v Praze), členové: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. (II.interní klinika
FN, LF UK v Plzni), prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. (IKEM Praha),
doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (ARK FN u sv. Anny LF MU v Brně)
a doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc. (Ústav fyziologie LF UP v Olomouci).
VR dále schválila nové členy oborových rad pro jednotlivé obory.
Oborová rada anatomie, histologie a embryologie:
Doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Ludmila
Boudová, PhD. (LF UK Plzeň), doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc. (LF UK Plzeň),
doc. MUDr. Milena Králíčková, PhD. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Helena
Kvapilová (LF UK Plzeň), prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. (IKEM Praha),
prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Josef

Stingl, CSc. (3. LF Praha), RNDr. Petr Šíma, CSc. (AVČR - MBÚ), doc. Dr. Ing.
Eduard Rohan (ZČU Plzeň), prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc. (LF UK Plzeň).
Oborová rada dermatovenerologie:
Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Petr
Arenberger, DrSc. (3. LF UK Praha), doc. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
(LF UK Plzeň), doc. MUDr. Karel Ettler , CSc. (LF UK Hradec Králové),
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Petr Panzner,
CSc. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. (1. LF UK Praha), doc.
MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Vladimír Vašků,
CSc. (LF MU Brno)
Oborová rada fyziologie a patologické fyziologie:
Doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. František
Vožeh, CSc. (LF UK Plzeň), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (Akademie věd
České republiky), doc. MUDr. Jan Mareš, CSc. (3. LF UK Praha), MUDr.
Jan Barcal, Ph.D. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. (LF UK
Plzeň), prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. (1. LF UK v Praze), doc.
MUDr. Pavel Pučelík, CSc. (LF UK Plzeň).
Oborová rada gynekologie a porodnictví:
Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Jaromír
Bouda, CSc. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc. (LF
UK Plzeň), MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Jaroslav
Živný, DrSc. (1. LF UK Praha), doc. MUDr. David Kužel, CSc. (1. LF UK
Praha), doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (2. LF UK Praha), prof. MUDr. Aleš
Roztočil, CSc. (Nemocnice Jihlava), MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. (LF UK Plzeň).
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prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. (LF UK Martin, SR), prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D. (LF UK Plzeň).
Oborová rada pediatrie:
Doc. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Ivan Novák,
CSc. (1. LF UK Praha), prof. MUDr. František Stožický, DrSc. (LF UK Plzeň),
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. (2. LF UK Praha), doc. MUDr. Josef Sýkora,
Ph.D. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (LF UK Plzeň),
prof. Ing. Jiří Křen, CSc. (ZČU Plzeň).
Oborová rada sociální lékařství:
Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc. (LF UK Plzeň), doc. MUDr.
Vladimír Vurm, CSc. (JU České Budějovice), prof. PhDr. Jiří Mareš, DrSc.
(LF UK Hradec Králové), prof. MUDr. Vladimír Zaremba, DrSc. (LF UK
Plzeň), prof. MUDr.Jan Holčík, DrSc. (LF MU Brno), MUDr. Květuše
Zikmundová, CSc. (LF UK Plzeň).
Oborová rada stomatologie:
Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Eva
Gojišová (3.LF UK Praha), doc. MUDr.Vlasta Merglová, CSc. (LF UK
Plzeň), doc. MUDr..Pavel Poleník, CSc. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Jiří
Vaněk, CSc. (LF MU Brno), doc. MUDr. Eva Záhlavová, CSc. (LF UK
Plzeň), prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc. (LF UK Plzeň).
Oborová rada vnitřních nemoci:
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Jan
Filipovský, CSc. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (LF UK
Plzeň), doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.( EÚ Praha), prof. MUDr. Richard
Hampl, DrSc. (EÚ Praha), doc. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (LF UK
Plzeň), doc. MUDr. Otto Mayer jr., CSc. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Sylvie
Opatrná, Ph.D. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. (LF UK
Plzeň), prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. (LF UK Plzeň), doc. MUDr.
Richard Rokyta, Ph.D. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
(LF UK Plzeň), prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. (LF UK Plzeň), prof.
MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. (EÚ Praha), doc. MUDr. Milan Teřl,
Ph.D. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D. (LF UK Plzeň), doc.
MUDr. Karel Vondra, DrSc. (EÚ Praha), prof. MUDr. Václav Zamrazil,
DrSc. (EÚ Praha).
Dále VR schválila zkušební komisi DSP pro obhajoby disertačních prací
MUDr. Jany Hirmerové a Mgr. Jindry Vrzalové v programu vnitřní nemoci
ve složení: předseda prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. a členové
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., prof.
MUDr Václav Zamrazil, DrSc., prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., prof. MUDr.
Karel Horký, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., doc. RNDr. Ladislav
Pecen, CSc., doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc., doc. MUDr. Otto Mayer jr., CSc.,
doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
VR též projednala otázku výstavby Univerzitního medicínského centra
(UNIMEC).
Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. seznámil VR s vědecko-výzkumnou náplní a uvažovanými odbornými týmy UNIMECu a architekt Ing. Němeček
seznámil VR s návrhem na územní řešení projektu, který má být zaslán do
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). VR vyslovila jednomyslný souhlas s uvažovanou výstavbou a vědecko-výzkumnou
náplní centra.
(hř – red)

Oborová rada hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie:
Doc.MUDr. Petr Pazdiora, CSc. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Milena
Černá, DrSc. (3. LF UK Praha), doc.MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (LF MU
v Brně), doc.MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. FVZ Hradec Králové, doc. MUDr.
Otto Mayer, CSc. (LF UK Plzeň), MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. (LF UK
Plzeň), prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. (3. LF UK Praha), prof. MUDr
Hana Rosolová, DrSc. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.
(LF UK Plzeň), prof. MUDr. Václav Zeman, CSc. (LF UK Plzeň), doc. Ing.
Zdeněk Zloch, CSc. (LF UK Plzeň).
Oborová rada chirurgie:
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. František Antoš, CSc. (IPVZ Praha, 1.LFUK), prim. MUDr. Milan Choc, CSc.
(LF UK Plzeň), doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. (LF UK Plzeň), prof.
MUDr. Karel Koudela, CSc. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc.
(LF UK Plzeň), doc. MUDr. Bohuslav Čertík, Ph.D. (LF UK Plzeň), prof.
MUDr. Robert G rlich, CSc.(IKEM Praha), doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.
(LF UK Plzeň), prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (2. LF UK Praha), prof.
MUDr. Jan Sch tzner, CSc. (2. LF UK Praha), doc. MUDr. Tomáš Skalický,
Ph.D. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc. (2. LF UK Praha), as.
MUDr. Josef Vodička, Ph.D. (LF UK Plzeň).
Oborová rada lékařská farmakologie:
Prof. MUDr. Vladislav Eybl, DrSc. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Vladimír
Geršl, CSc. (LF UK Hradec Králové), doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.
(LF UK Plzeň), doc. MUDr. Otto Mayer Snr., CSc. (FN v Plzni), MUDr. Jan
Barcal, Ph.D. (LF UK Plzeň), RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR), MUDr. Monika Bludovská, Ph.D. (LF UK Plzeň).
Oborová rada lékařské mikrobiologie:
Doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Petr Pazdiora,
CSc. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Petr Panzner, CSc. (LF UK Plzeň), doc.
MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. LF UK Plzeň), prof. MUDr. Alena Tomšíková, DrSc. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová,
DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR), doc. RNDr. Jaroslava Svobodová,
CSc. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha), RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D. (LF
UK Plzeň), RNDr. Karel Martínek, Ph.D. (LF UK Plzeň).
Oborová rada neurologie a psychiatrie:
Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Jiří
Beran, CSc. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. (1. LF UK
Praha), prof. RNDr. Ivo Budil, PhD. DSc. (ZČU Plzeň), prof. MUDr. Pavel
Kalvach, CSc. (3. LF UK Praha), doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. (3. LF
UK Praha).
Oborová rada otorinolaryngologie
Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Zdeněk
Kasl, CSc. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. (1. LF UK Praha),
doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc. (LF UK Hradec Králové), prof. MUDr. Rom
Kostřica, CSc. (LF MU v Brně), prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (LF
UK Plzeň).
Oborová rada patologie:
Prof. MUDr. Michal Michal (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Ondřej Hes,
Ph.D. (LF UK Plzeň), prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (LF UP Olomouc),
prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc. LF MU Brno), prof. MUDr. Václav Mandys,
CSc. (3. LF UK Praha), prof. MUDr. František Fakan, CSc. (LF UK Plzeň),

PLZEŇSKÝ LÉKAŘSKÝ SBORNÍK Č. 74/2008
lékařství jsou obsažena ve dvou příspěvcích J. Kohouta. Neodmyslitelnou
část rozsahu sborníku tvoří laudace při příležitosti životních jubileí učitelů
naší fakulty - prof. MUDr. Aleny Linhartové, DrSc., doc. MUDr. Heleny
Zavázalové, CSc., MUDr. Jany Táborské, Ph.D., MUDr. Vendulky Machartové, Ph.D., prof. MUDr. Jana Filipovského, CSc. a doc. MUDr. Petra
Panznera, CSc. Výběrová bibliografie vědeckých prací ústavů a klinik
Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 2007 zabírá 38 stran. Sborník byl distribuován na všechna pracoviště LF a FN v Plzni. Zájemci si jej mohou
zakoupit ve Středisku vědeckých informací LF v Pavlovově ústavu, které
též vyřizuje písemné objednávky. Ve středisku si lze též sborník zapůjčit k
prostudování.
(r)

V novém svazku Plzeňského lékařského sborníku je zahrnuto především 15 původních výzkumných statí. Autory jsou (uvádíme prvního autora)
P. Pučelík (Ústav fyziologie - 2 práce), M. Kunová a spol. (Ústav patologické fyziologie), V. Zeman (Ústav tělovýchovného lékařství), R. Herynková
a spol. (Transfúzní oddělení), J. Šmejkal (Ústav tělovýchovného lékařství),
T. Svoboda a spol. (Komplexní onkologické centrum), V. Arnetová (Onkologické a radioterapeutické odd. FN), V. Zaremba a spol. (Ústav sociálního lékařství), V. Machartová a spol. (Klinika pracovního lékařství - 2 práce),
H. Čechová (Klinika pracovního lékařství), H. Bejčková (Klinika pracovního lékařství), I. Šebová a J. Kortánová (Klinika pracovního lékařství) a M.
Šamanová a P. Mandys (Ústav soudního lékařství). Témata z oblasti dějin

STÁLE SE NAJDOU OCHOTNÍ DÁRCI KRVE
povzbudivé, že se ke svému prvému odběru odhodlalo 37 nových dárců,
ochotných darovat krev i v budoucnu a rozšířit tak registr stálých dárců.
Pracovníci transfúzního oddělení si velice váží svých dárců a všech lidí,
kterým není lhostejné zdraví svých spoluobčanů, a vítají i jakoukoliv pomoc
při podpoře a propagaci dárcovství krve.

Dne 11. 3. 2009 proběhla na Transfúzním oddělení FN Plzeň akce
„Daruj krev s Českým rozhlasem“. Speciální odběrový den se opakuje
čtyřikrát ročně. Smyslem akce je jednak pomoci transfúzním zařízením
doplnit potřebné zásoby krve a dále oslovit nové, dosud nerozhodnuté
dárce krve. Letošní již 55. společný odběrový den byl velmi úspěšný. K odběru se na Transfúzní oddělení v Plzni dostavilo 123 osob ochotných
darovat svoji krev, což je téměř dvojnásobný počet než obvykle. Je velice

Prim. MUDr. Růžena Herynková
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VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ
Setkání bylo nesmírně zdařilé, svědčí o tom i řada přídavků, které si
posluchači vyžádali. Na závěr se uskutečnila autogramiáda autorkami
vydaných knih.
Senioři upřímně poděkovali autorkám a ocenili příjemný zážitek.
Organizátoři seniorského vzdělávání se k poděkování připojují.
V případě zájmu jsou autorky ochotné podobnou akci zopakovat.
Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.

Letní vzdělávací cyklus seniorů byl zahájen netradičním setkáním s poezií.
Připravila jej PhDr. Tamara Kopřivová z ústavu jazyků naší fakulty a členka
Střediska západočeských spisovatelů, která si jako svého hosta pozvala básnířku PaedDr. Jaroslavu Málkovou, předsedkyni Střediska západočeských
spisovatelů. Autorky přednesly výběr ze své básnické tvorby. Společným
tématem jejich poezie se staly cesty. Cesty k sobě, ke kořenům, k rodnému
městu. Cesty do jiných oblastí umění – do výtvarna i do hudebního světa.
Značná část pořadu byla věnována i cestám opravdovým, autorky se ve
svých verších vyznávaly ze svých zahraničních lásek zejména k Francii
a Itálii. Poetické setkání provázela videoprojekce podbarvená hudbou.

Na obrázku za katedrou zleva: PhDr. T. Kopřivová, PaedDr. J. Málková
a doc. MUDr. H. Zavázalová, CSc.

LIONI SE ČINILI
nálada. Z výtěžku předali Lioni 55.000 Kč zástupcům plzeňského Tyfloservisu,
který za ně koupí hlavně pomůcky pro nevidomé. Další větší sumu peněz
věnuje klub na uspořádání tradičního hudebního matiné na jaře pro nevidomé
nejen z Plzeňska , ale i z bavorského příhraničí., tak jako tomu bylo v loňském
roce, kdy se na stejné koncertní akci přátelsky sešli čeští i němečtí nevidomí,
aby si při hudbě a pohoštění popovídali o problémech zrakově postižených na
obou stranách hranice. Plzeňští Lioni tak přispívají k plnění jednoho z cílů této
světové humanitární organizace „Sight first“ (Zrak především), které navrátilo
zrak už několika milionům nevidomých na celém světě, zvláště v rozvojových
zemích.
(JAS)

Plzeňský pánský klub Plzeň-City, v jehož řadách je několik lékařů a členů
naší fakulty, pořádal už tradičně prodej „svařáku“ u Branky. V roce 2008 to
bylo už po deváté. Za tuto dobu si získal značnou přízeň veřejnosti, která ví, že
celý výtěžek prodejní akce je vždy věnován organizaci nevidomých a slabozrakých Typhlosevis. Víno přivážejí Lioni sami přímo od pěstitelů z jižní
Moravy Ve dnech 11.-13 prosince 2008 se ho vypilo v Plzni 800 litrů!. Svařené
víno prodávají členové klubu v pohárcích (O,2 l) za 25 Kč a nabízejí k tomu
dokonce i drobné vánoční pečivo. Ke stánku přicházejí zahrát hudebníci
(mezi nimi i dudák) koledy a vánoční melodie, a tak se v okolí shromaž ují
houfy lidí (mezi nim četní studenti) a vytváří se tu tu velmi přátelská vánoční

Plzeňští Lioni v prosincových mrazech: doc. MUDr. F. Lošan, CSc. vlevo s prof. MUDr.et RNDr. J Slípkou, DrSc., vpravo s MUDr. L. Bolkem, Ph.D.

JAKÁ BYLA ZIMNÍ SEZÓNA NA ŠUMAVĚ?
padech byla naše pomoc marná, skončily úmrtím postiženého, když příčinou
bylo srdeční selhání. Podnikli jsme také tři pátrací akce po pohřešovaných
osobách o celkové době trvání 40 hodin, při nichž bylo technikou Horské
služby najeto 518 km. Všechny tři skončily dobře, postrádané osoby se
dostaly do bezpečí.
Které vážnější úrazy byste uvedl?
Ve skiareálu Zadov došlo k pádu lyžaře z dopravního zařízení. Bylo
podezření na vnitřní zranění a zranění bederní páteře. To se však po převozu do zdravotnického zařízení na štěstí nepotvrdilo. Horší následky měl

Ačkoliv sněhová pokrývka z horských oblastí ještě zdaleka nezmizela
a lyžařští nadšenci se těší, že vydrží až do velikonoc, přece jen hlavní nápor
na zimní střediska již pominul. Nabízí se příležitost uplynulou sezónu bilancovat. Na koho povolanějšího se obrátit než na náčelníka Horské služby
Šumava pana Michala Jan uru.
Jaká byla letošní zimní sezóna z hlediska bilance vašich záchranných akcí?
Členové Horské služby v oblasti Šumavy v této sezóně (ke 14.3.2009pozn.) ošetřili 749 úrazů, z nichž 198 předali pracovníkům rychlé záchranné služby a ke třem byla povolána letecká záchranná služba. Ve dvou pří11

něji zajistit bezpečnost turistů a lidí žijících na území NPŠ. V souvislosti
s tímto projektem se u Horské služby jedná hlavně o doplnění záchranného
materiálu, transportní a svozné prostředky, defibrilátory (Šumava má nyní
3ks AED - Špičák, Zadov, Kramolín)), oxymetry a prostředky, které zkvalitní poskytnutí 1. pomoci v horském terénu do příjezdu lékaře ZZS. Uvažuje
se o rozšíření spolupráce s NPŠ (strážní služba), Policií ČR a HZS v jednotlivých krajích. Již nyní je spolupráce na velice vysoké úrovni a společná
setkání a cvičení jsou velkým krokem kupředu.
(s náčelníkem HS Šumava Michalem Janurou rozmlouval -jn-)

náraz lyžařky do stromu ve skiareálu Špičák. Došlo k pneumothoraxu spolu
s mnohočetnými zlomeninami. Toto polytrauma se poté potvrdilo. Ve skiareálu Zadov stejně jako skiareálu Lipno utrpěli lyžaři zlomeniny stehenní
kosti, obojí se potvrdilo při ošetření v nemocnici. Ve skiareálu Lipno byli
naši příslušníci voláni k případu akutního infarktu myokardu, po úspěšné
resuscitaci postiženého odtransportovala posádka vrtulníku. Byli jsme také
voláni k případu úrazu elektrickým proudem na horské chatě na Špičáku.
Jak lyžaři respektují doporučení doplnit svoji výbavu ochrannými přilbami?
Je to stará bolest, úrazy hlavy provázené komocí mozku postihují ty, kteří
doporučení nerespektují, daleko častěji. Současně však nás těší, že podíl
lyžařů na svazích hor s ochrannými přilbami roste, takže lze očekávat, že
tyto počty těchto někdy velmi vážných úrazů budou ve statistikách postupně klesat.
Jaký máte dojem z ukázněnosti návštěvníků hor, respektují pokyny
Horské služby?
Na ukázněnost návštěvníků všeobecně si nemohu stěžovat. Samozřejmě
se najdou jedinci, kteří si nějaké rady k srdci příliš neberou, už to, že těch
ochranných přileb vidíme stále více však svědčí o tom, že si lyžaři dají říci.
Nezaznamenali jsme dokonce žádný případ úrazu pod vlivem alkoholu.
Jaké jsou ve vašem regionu novinky?
Začátkem února tohoto roku byla otevřena nová terénní stanice na
Prášilech. Služba v zimním období je zde plánována na sobotu a neděli, a již
byly ošetřeny tři akutní úrazy. S celotýdenní službou v této lokalitě počítáme v letní sezóně zejména v prázdninových měsících v červenci a srpnu.
Jeden záchranář zde bude mít trvale k dispozici skútr, čtyřkolku a služební
transportní vozidlo.
HS Šumava je zahrnuta do projektu Bezpečná Šumava. Jedná se o pilotní projekt Národního parku Šumava (NPŠ), Horské služby, obcí na území
NPŠ, Policie ČR a HZS Plzeň a České Budějovice. Cílem je co nejdůklad-

LYŽAŘSKÉ KURZY 2009
Ústav tělesné výchovy Lékařské fakulty v Plzni
pořádá pro studenty základní zimní kurzy (ZZK)
v zahraničí (Rakousko, Itálie, Švýcarsko).
Již šestým rokem společně s CK Loudatour směřujeme kurzy do lyžařské oblasti Adamello Ski tj.
Passo Tonale, Ledovec Presena, Ponte di Legno
aTemü (propojeno v jednu lyžařskou oblast). Letos
se uskutečnily v termínech 19. - 24. 2. a 5. - 10. 3.
Oblast Adamello se rozkládá na severozápadním okraji Val di Sole.Okolí je proslaveno díky
ledovci Presena, který umožňuje skoro celoroční

lyžování z nadmořské výšky 3 016m. Areál nabízí
na 100 km sjezdovek - 30 km lehkých, 50 km
středně těžkých a 20 km těžkých.
Ubytovna Rustico Vacanza se nachází v obci
Velon vzdálené cca 6 km od střediska Passo
Tonale, kterou máme sami pro sebe. Pro všechny
účastníky je zajištěna polopenze (snídaně - formou švédských stolů a večeře - moučník, polévka, hlavní jídlo a ovoce), vždy je zajištěn
dostatečný přísun tekutin (s ohledem na pohyb
ve vyšší nadmořské výšce).

V letošním roce se zúčastnilo 75 studentů. Na
základní zimní kurzy se hlásí studenti od 1.
ročníku až po 5. ročník, doplňujeme je i absolventy, příp. zaměstnanci LF. Studenti 2. ročníku
mají možnost získat 4 kredity za absolvování
kurzu.
S potěšením můžeme konstatovat, že rok od
roku stoupá lyžařská vyspělost studentů, kteří se
kurzů účastní. Oba kurzy proběhly v naprostém
pořádku a bez zranění díky ukázněnosti všech
frekventantů.
M. Červený

VLIV MÉDIÍ NA POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI O PROBLEMATICE ZDRAVÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ
Naše vnímání světa je dnes do značné míry dotvářeno tiskem, rozhlasem,
televizí a další mediální technikou. Tyto hromadné sdělovací prostředky
neboli masmédia jsou v dnešní době neodmyslitelným společníkem většiny
členů naší společnosti. Hlavním znakem pro tato média masové komunikace je právě jejich hromadný vliv, kterým působí jak na dospělou populaci, tak i na mládež a děti.
Problematika zdraví se dotýká víceméně každého člověka, a to zpravidla
velmi osobně. To velmi dobře vědí i lidé, kteří média řídí a kteří v nich
působí, a proto je medicína vděčným a častým tématem velké řady dokumentů, seriálů, článků, publicistických pořadů a v neposlední řadě reklam.
Lidé jsou zavalováni informacemi o zdraví a ve velké míře jimi také
ovlivňováni. V této práci bych se chtěla věnovat několika konkrétním
otázkám, které souvisí s vlivem médií na laickou veřejnost, na povědomí
o českém zdravotnictví a důsledky ve vztahu pacient-lékař.
Poplašné zprávy
Zprávy o vypuklých epidemiích nebo dokonce hrozících pandemiích se
pomalu stávají denním chlebem. Mám trochu obavy, že až se hrozba nějaké
pandemie opravdu stane reálnou, nikdo tomu nebude přikládat důvěru. Na
druhou stranu zbytečná panika, kterou nedávno vyvolaly podobné zprávy
ohledně ptačí chřipky, přispěla k ověření, jak je na tom naše země s vakcínami a ukázalo se, jak složité by bylo sehnat jejich dostatečné množství
v případě potřeby. V dalším případě přispěly hororově vyhlížející zprávy
o úmrtí několika dětí na meningokokovou infekci k veřejné diskusi o očkování dětí proti tomuto onemocnění a v lepším případě snad i přivedly
některé zodpovědné rodiče s dětmi do dětských ordinací. Ale dochází také
ke kuriózním situacím, jako když nedávno proběhlá zpráva o záměně
novorozenců v třebíčské porodnici vzbudila vlnu zájmu nejistých otců
o testy paternity.

Standard fyzické krásy
Média nás denně bombardují stále stejnými stereotypními obrazy toho,
co podle nich tvoří fyzickou atraktivitu. To vede k nespokojenosti lidí se
sebou samými a s jejich partnery a ke snaze přizpůsobovat se určitému
vzezření, které se ale nemusí shodovat se zdravým životním stylem. To pak
vede k extrémům jako jsou poruchy příjmu potravy u stále mladších dívek
nebo plastické operace. Nejenže mediální obrazy definují, jak má člověk
vypadat, jaký zevnějšek je považován za atraktivní, ale vedou navíc lidi k tomu, aby ty, kteří se této šabloně vymykají, posuzovali negativně. Především
ženy se snaží drasticky hubnout a žádají po lékařích, aby jim pomohli
změnit svůj zevnějšek k obrazu jejich mediálního vzoru. Zdravotní hlediska
jdou v tomto případě stranou a do popředí se dostávají ta společenská.
Myslím, že zde je úlohou lékaře objektivně zhodnotit situaci pacientky a případně se pokusit podpořit její sebevědomí a přimět ji ke zvážení rozhodnutí. Kompliment, zvláš jedná-li se o opačné pohlaví, může být přesvědčivější než odborná přednáška o zdravotních rizicích.
Internet
Ohromným zdrojem odpovědí na otázky týkající se zdraví je internet. Od
odborných článků, přes lékařské poradny, veřejné diskuse, až po „babské
rady“. Pacient si může o svém onemocnění získat spoustu informací včetně
možností léčby a zkušeností lidí trpících stejným onemocněním. Nevýhodou je, že publikovat na internetu může vlastně kdokoli a zveřejněné
informace nejsou nijak ověřované. Pak se lékaři setkávají s pacienty, kteří
se brání navržené terapii a řídí se mylnými radami získanými na internetu.
V takovém případě může pacientovi zájem o informace spíše uškodit
a lékařům zkomplikovat práci. Myslím, že je zde důležité, aby sám lékař své
pacienty důkladně a srozumitelně informoval a věnoval čas a trpělivost
jejich otázkám.
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konce se z něj dozvěděla i o možnosti očkování jako prevence rakoviny
děložního čípku. Že by se jednalo o širokou osvětu ve formě jednoduchého
televizního formátu? Snad ano, ale co se mi osobně nelíbí, je prezentace
některých bioetických problémů, o kterých by se měla spíše vést diskuse.
Jsou zlehčovány a předváděny jako všední záležitosti s jasným řešením.
Reklama
Nebudu se zmiňovat o reklamách na léky nebo jiné farmaceutické výrobky, to by byla kapitola sama o sobě. Ale i v reklamách na spotřební zboží
a potraviny se velice často skloňuje slovo zdraví. Kdo chce prodat svůj produkt, dá mu přívlastek zdravý. Zřejmě to pramení ze zkušenosti, že lidé si
svého zdraví cení, a že bývá vysoko v jejich hodnotovém žebříčku.
Závěrem
Krátké postřehy, které jsem v těchto několika odstavcích nastínila jsou
pouhým zlomkem toho, co všechno by se dalo v této problematice zmínit.
Média jsou pouze prostředkem vzájemného působení člověka na člověka.
A jako většina prostředků v lidských rukách se i média dají využívat a nebo
zneužívat. Je třeba si pečlivě vybírat, co jak necháme působit na své vědomí
a podvědomí.
Objektivita se posuzuje těžko. I média, která poskytují pouhá fakta, formují
výsledný dojem už jejich samotným výběrem, volbou formulací a kladením
důrazů. Důležité je vytvořit si vlastní názor založený na pravdivých informacích a vlastním svědomí.
Klára Lášková
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komunikace
s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru.

Hlídací psi
Tisk a televize loví senzace. Hledají kontroverzní informace, mají tendenci ukazovat netradiční záběry. Mnohdy ukazují svět horší, než je. Dobré
zprávy už nejsou divácky atraktivní. Sice je to jedno z poslání médií, dohlížet na dění ve společnosti a informovat veřejnost o případných nepravostech, ale omezí-li se pouze na kauzy a skandály, zvrhává se v bulvár a jednostrannost. Čím dál více se stávají terčem mediálního útoku nemocnice,
lékaři a zdravotnictví vůbec. Zvyšují se nároky na všemožná právní ošetření
a hlavně na důkladnou dokumentaci, zkrátka každý lékař musí být připraven na případnou obhajobu svého počínání. Média pečlivě o každém zajímavějším případu informují a z nejváženějšího povolání se pomalu stává
pronásledovaná a pečlivě hlídaná práce. Pacienti ztrácejí důvěru a úctu ke
svým lékařům a roste jejich podezíravost. Jako i v jiných oborech nebo institucích i tady selhání několika jedinců vrhlo špatné světlo na celé zdravotnictví. Nemyslím si, že by se měla tato selhání tajit a zametat pod koberec,
ale jejich řešení pod tlakem médií není nejšastnější.
Seriály
Fenoménem posledních let se staly televizní seriály z lékařského prostředí. Televize je ve velkém nakupují ze zahraničí, ale i produkují své vlastní, nebo se těší velké divácké oblibě. Lékaři jsou kladní hrdinové, co si
poradí v každé situaci. Samotnou mě překvapilo, jaký vliv mají na své diváky, když za mnou nedávno přišla sestřenice a vyptávala se na můj názor
na alternativní porod. Když jsem se divila, jak na tuto problematiku narazila, řekla mi, že se to zrovna řešilo v seriálu, který pravidelně sleduje. Do-

BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ POJETÍ ZDRAVÍ A NEMOCI
O výběru daného tématu jsem nepřemýšlel dlouho. Ze seznamu okruhů
zadání se mi líbilo hned několik témat, jistě by šlo napsat velmi zajímavé
práce na řadu z nich. Mě ovšem zaujalo téma biopsychosociální (dále budu
nazývat psychosomatické1) medicíny již před několika lety. Jsem rád, že
v zadání témat bylo právě mnou zvolené, jelikož cítím potřebu cosi o daném problému napsat.
Před několika řádky jsem nazval téma „problémem“. A tak ho také
vnímám. Medicíně jsem chtěl, někdy i musel, věnovat mnoho času, mnoho
jsem se dozvěděl. Až za několik měsíců nastoupím do lékařské praxe, budu
vědět, co vyšetřit při jaké nemoci, jaký diagnostický postup zvolit, kam
nemocného odeslat, jaké léky mu předepsat. Nikdo mi ale za dlouhá studia
neporadil, jak nemocného uzdravit.
V tom dle mého názoru je „tajemství“ biopsychosociálního modelu nemoci a zdraví. Již (lépe řečeno „až“) v roce 1977 Světová zdravotnická organizace přijala biopsychosociální model nemoci. Tedy takový model nemoci, na kterém se podílejí jak faktory biologické, psychologické tak sociální.
To je již 31 let. Přesto jsem jako student 6. ročníku daného tématu
nedotčen. Výjimku tvoří Psychiatrická klinika LFUK v Plzni , která není
k danému tématu lhostejná, čas však na dostatečnou výuku nedostala,
možná i pro nezájem studentů a hlavně zdravotnického systému o psychiku
člověka. Nevím, jak se o dané téma zajímá zahraničí nebo jiné fakulty u nás.
Mám ale pocit, že ta naše není výjimkou. Cítím se být zklamán z toho, že
se musím psychosomatikou zabývat sám a v podstatě až po ukončení studia. I když se mi zdá, že k pochopení uzdravovacích a onemocňujících
pochodů vždy hraje psychosomatika základní roli.
Pro výše uvedené jsem si vybral biopsychosociální pojetí zdraví a nemoci jako téma seminární práce.
Psychosomatiku vnímám jako součást biopsychosociálního modelu nemoci a zdraví, jelikož sociální aspekt ovlivňuje psychiku a biologický aspekt
somatiku; proto si zde dovoluji s tímto termínem, který je mi přirozenější,
manipulovat.
Celostní pohled na zdraví a nemoc je obsažen v takzvané psychosomatické medicíně, tedy přístupu, který při léčení pacienta bere na zřetel všechny
tři složky, které se mohou podílet na vzniku onemocnění, tedy bio-psychosociální aspekty. V České republice je medicína orientována zcela výhradně
na složku biologickou a tu také velice úspěšně léčí, přesto jsou tací, kteří
provozují psychosomatickou medicínu a snaží se vysvětlit kolegům lékařům,
kteří se stále orientují pouze na model bio, že existuje i možné rozšíření na
psycho a sociální. Přestože cesta psychosomatiky není a nebude ani do
budoucnosti cestou pro všechny medicínské obory a ne všichni lékaři ji
budou uplatňovat, má v moderní medicíně své nezastupitelné místo. Těch,
kteří se již orientují i na psycho a sociální model nemoci, není mnoho. Zcela
náhodou jsem narazil na rozhovor s MUDr. Janem Hnízdilem z Centra
komplexní péče v Dobřichovicích (1). A velmi potěšen jsem zjistil, že
podobně smýšlející lidé o medicíně jsou a dokonce již uzdravují.
Dobřichovice nejsou jediným takovým místem. Po krátkém pátrání jsem
zjistil, že podobných „nemocnic“ je po republice několik. Ve zmiňovaném
centru jde model léčby ruku v ruce s modelem bio-psycho-sociálním již
sedm let. Přesto se setkává s nepochopením zdravotních pojišoven i lékařských fakult.

Psychosomatické pojetí léčby je totiž velmi levné a efektivní. Ve zmíněném centru se přistupuje k pacientovi jako k individualitě, která žije
nějaký život. Ne jako k příznaku, jak to známe z nemocnic. S pacientem je
nejprve důkladně rozebrán jeho styl života, jeho problémy a tímto způsobem lékař-psychosomatik nachází, co stojí za příčinou dané nemoci.
Pokud nenachází, je teprve na místě podrobné a často nákladné vyšetření
(CT, MR, laboratoř...). Tím nechci ovšem říci, že psychosomatik ignoruje
nynější technické vymoženosti. Tím chci sdělit, že je používá ne paušálně,
čehož jsem svědkem v moderní medicíně, ale až k potvrzení toho, na co
lékař-psychosomatik přišel.
Tak se táži, proč zdravotní pojišovny na uvedený model léčby odpovídají: „Pane doktore, nemáte čas si s pacientem povídat, musíte sbírat body.
Pokud si s ním chcete povídat, povídejte si po práci.“ A proč lékařské fakulty odmítly rozšířit na popud zmíněných center výuku bio-psycho-sociálního
pojetí nemoci? (cit. podle 1). Výuka nynějšího a jediného bio modelu
medicíny se často podobá spíše domácímu samostudiu, prostor by se na
psychosomatiku jistě našel, byla-li by chu. Kolektiv psychosomatiků navrhl
kompletní koncepci zavedení výuky mediků ministerstvu zdravotnictví
s touto odpovědí: „Vážení kolegové, vaše návrhy jsou naprosto vynikající,
souhlasíme s nimi, ale te na ně není vhodná chvíle, te řešíme finanční
krizi. A až bude dost peněz, tak dojde i na psychosomatiku“. A ono je to
právě naopak. Ten nedostatek peněz není příčinou krize, ale ten je důsledkem toho, jak se ta medicína v ordinacích provádí, kolik naprosto
zbytečných vyšetření, kolik naprosto zbytečných léků. Takže s tou psychosomatikou je nutné začít a to bude mít následně i ekonomický dopad na
úsporu peněz, které plynou do zdravotnictví (postřeh MUDr. Hnízdila).
Dalším tématem, které by šlo zařadit do roviny „sociální problém nemoci“, jsou léky. Dnes je sociálně-ekonomický systém nastaven tak, že nás
vůbec nemotivuje dbát o své zdraví. Každý občan odvádí do systému
zdravotního pojištění stejnou dávku a to a si je vědom své zodpovědnosti
za zdraví, a se chová sebezodpovědněji ke svému tělu a psychice, a se
nezajímá o své tělo, psychickou pohodu, systému je to jedno. Ovšem tento
systém je solidární, čili dá se pochopit jeho smysluplnost. Co mi však více
znepokojuje jsou všudypřítomné zázračně tvářící se přípravky farmaceutických firem. Opět se ztotožňuji s názorem dr. Hnízdila (1): „Proč
bychom se starali o své zdraví, když na všechno máme pilulku, která nám
ihned pomůže od bolesti. Stačí zajít do lékárny a jsme zdraví!“
Nejsem zatím lékař, ale v ordinacích jsem pochopil, že tak lidé vnímají
proces uzdravování. Paradoxem je, že pokrok na poli farmaceutickém
i technickém v medicíně je enormní, přesto nemocných lidí neubývá. Medicína je svázaná sociálním systémem v model bio-pojetí nemoci. Takový
model vynikajícím způsobem léčí, ale málokdy uzdravuje. Takový systém
nás motivuje při bolesti zad si vzít analgetikum a ne zajít za odborníkem,
který přijde na to, proč nás záda bolí. Dalo by se i spekulovat, zda analgetikum v tomto případě nehraje jen roli placebo efektu, jehož vliv jsem
nejednou spatřil. Psychosomatici samozřejmě nejsou stoprocentně úspěšní,
někteří pacienti nejsou ochotni si s terapeutem „povídat“, čili rozebírat své
osobní potíže. Bojí se odkrýt své chyby. V takovém případě je opravdu na
místě moderní medicína a sáhnout k chronifikaci pacienta. Dle MUDr. V.
Chvály, terapeuta, vedoucího pracoviště Střediska komplexní terapie psy13

chosomatických poruch v Liberci, předsedy výboru sekce psychosomatiky
Psychiatrické společnosti, takovouto chronifikací proteče zbytečně zdravotnictvím asi 25 % peněz, což je ohromná suma!
Všimněte si, že pokud se sledují statistiky nemocnic, tak se uvádí počty
pacientů, počty operací, počty zákroků, ale nikde se neuvádí počet uzdravených lidí a právě tam psychosomatika naopak věnuje svoji pozornost
uzdravování lidí, což je ekonomicky pochopitelně nevýhodné, protože
v současném systému každý uzdravený člověk je ekonomická ztráta. Je to
v podstatě systematická sebelikvidace.
Jen krátce zmíním i další postřeh týkající se chronifikace. Všiml jsem si,
že je „in“ mít některé nemoci. Od bolestí hlavy, přes syndrom karpálních
tunelů, hypertenzi, vysoký cholesterol, atd. Jakoby se nositelé příznaků těchto nemocí ve společnosti chlubili, že už konečně také patří do té většiny. To
je opět psycho-sociální aspekt nemoci. A naopak „out“ jiné nemoci. V popředí by jistě stála psychiatrická onemocnění nebo tělesné vady, které jsou
stále velmi stigmatizovány a sociálně degradují člověka na „někoho divného“.
Psychosociální model nemoci se děje každodenně v ordinacích lékařů.
Krásným případem jsou děti. Jsou-li rodiče vytížení natolik, že nejsou
schopni se děcku věnovat, začne ho bolet třeba bříško. Rodiče vezmou
děcko lékaři a ten začne tak, jak ho fakulta naučila bádat, co že tomu děcku
je. Odebere krev, promačká břicho, udělá další vyšetření. Ovšem nikdy jsem
neviděl dotaz, co ho trápí, jak se má… Není se však čemu divit, nikdo to
mediky neučí. Máme zvládnuté škatulkování nemocí podle různých schémat, podle kritérií, která jsou v knihách. Nikdo nás ale nenaučil s pacientem hovořit. Umět se ptát. A tak nám lehce unikne somatizované bolení
bříška, kterým si děcko jen vydobývá zvýšenou pozornost rodičů. Děcku se
sice nic nenajde, ale bude do budoucna dobře vědět, jak příště opět vydobýt
pozornost rodičů. Je jen otázkou času, kolikrát to zopakuje, kdy se somatizování stane pravou bio-nemocí. Učebnice jsou totiž plné psychických vlivů
na rozvoj nemocí. Myslím si, že to většina lékařů ví, ale nějak tento fakt
ignoruje, nebo s ním neumí pracovat.
Jsem velmi rád, že u nás podobná centra komplexní péče vznikají. I když
to nemají vůbec snadné. Nově příchozímu pacientovi je při příchodu
věnována minimálně hodina času. Lékaři jí nemají zaplacenou, pojišovna
s tím nepočítá. Pacient si hradí jen nadstandardní výkony. Přesto ji tito
lékaři pacientovi dají. Zajímají se o člověka, jak pracuje, jak odpočívá, co má

za starosti… Budují partnerský vztah. Tato centra podle mě splňují přístup
bio-psycho-sociálního pojetí zdraví a nemoci.
Závěr
Na dané téma existuje odborná literatura a šla by napsat teoretická práce.
Mě ovšem přišlo přínosnější i zajímavější podívat se na danou věc z úhlu
reality.
Vycházel jsem z mála zdrojů, ovšem z mnoha zkušeností, které podpořili
zdroje. V podstatě jsem se touto prací snažil rozšířit názory zmíněných
lékařů-psychosomatiků a doplnil je svými postřehy. Na konci studií zjišuji,
že se o bio-psycho-sociální model nemoci a zdraví budu muset zabývat sám,
že mě fakulta na dané téma nechá netknutým. Uvědomuji si, že netknutým
mohu zůstat celý život, protože systém ode mne takový přístup nevyžaduje. Mne ovšem psychosomatika zajímá, jsem přesvědčen, že stojí jako základna pyramidy zdraví a nemoci. Prozatím ale nemám prostor se jí věnovat,
nejprve musím zvládnout studium bio-medicíny. A pokud možno si zachovat psychickou pohodu, abych nesomatizoval, což považuji za základ
úspěšně dokončeného studia medicíny.
Rád bych se dočkal toho, že bio-psycho-sociální model nemoci a zdraví
bude přirozenou součástí jak studia medicíny, tak léčení pacientů, ale také
vědomí i nevědomí většiny lidí. Rád bych kolem sebe viděl lidi, kteří si uvědomují, že zdraví není ukryto v krabičkách léků, že ho ani lékař nerozdává
v ordinaci, že ani ministr nestojí za lepším zdraví spoluobčanů. Rád bych
viděl více Center komplexní péče a rád bych jednou v takovém zařízení pracoval. Těšilo by mě, kdyby se navzájem taková centra podporovala v práci
s klasickými nemocnicemi.
Poznámka
V textu jsou použity názory a přímé citace zmíněných lékařů. Jedná-li se
o citace, je tak uvedeno v závorce za textem.
Použitá literatura
1. www.cro.cz - rozhovor s MUDr. Janem Hnízdilem a dalšími z Center
komplexní péče ze dne 18.VI.2008 a 26.IX.2008
2. vlastní poznatky
3. internet
Radek Stříbrný
Práce vznikla v rámci výuky sociálního lékařství v 6. ročníku všeobecného
směru.

O ČEM SE MLUVÍ
SVAZ PACIENTŮ CHCE POVINNÉ TESTY NA HIV PRO LÉKAŘE
Podle Pražského deníku zadržela v polovině března 2009 cizinecká policie v modřanské poliklinice šestadvacetiletého albánského stomatologa
Shaquira Vukaje, který měl od října 2008 zákaz rizikové činnosti proto, že
byl nakažen virem HIV. Po zadržení byl opět propuštěn na svobodu, avšak
může být z České republiky i vyhoštěn.Vyhoštění mu hrozí proto, že v ČR
pobýval nelegálně, nebo platnost jeho víza skončila v listopadu 2008.
Stomatolog neměl údajně zakázáno vykonávat stomatologickou praxi,
měl pouze zakázáno vykonávat rizikovou činnost, např. včetně sexuálních
kontaktů, při které by mohlo dojít k ohrožení zdraví ostatních osob. Proto
se hygienická služba obrátila na cizineckou policii se žádostí o prověření,
zda cizinec svou prací v ordinaci neporušuje zákaz vykonávat rizikové činnosti. Lékař musí mít hygienou schválený provozní řád; hygienici při kontrolách zjišují, zda lékař používá ochranné pracovní prostředky, zda má
správně nastavený režim dezinfekce či v jakém stadiu HIV infekce je.
O albánském lékaři však tyto informace hygienici neměli, protože je
neudával. Podle sdělení pracovnice Krajské hygienické stanice hlavního
města Prahy však následná hygienická kontrola neprokázala žádné jeho
pochybení; rovněž prohlásila, že „riziko, že by někoho nakazil, je spíše
teoretické než praktické.“
To, že je osoba HIV pozitivní neznamená, že nemůže vykonávat svou
práci; potvrdili to oba prezidenti České stomatologické i České lékařské
komory. Taková osoba nesmí pouze vykonávat rizikovou činnost. Prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek připomněl, že potvrzení
o zdravotní způsobilosti, které potřebuje každý zdravotník k tomu, aby
mohl vykonávat své povolání, vydává ošetřující lékař ; otázkou je, zda
ošetřující lékař věděl i to, že tento cizinec je HIV pozitivní.
Miroslav Hlavatý z občanského sdružení Česká společnost AIDS pomoc
řekl ČTK, že žádná profese není automaticky vyloučena z výkonu povolání
kvůli HIV infekci. U HIV pozitivních, kde by jejich případné poranění
mohlo vést k přenosu viru na jinou osobu, rozhoduje o jejich schopnosti
pracovat v daném oboru a na daném konkrétním pracovišti epidemiolog
z orgánu veřejného zdravotnictví; v případě uvedeného stomatologa to
byli pracovníci pobočky hygienické stanice v Praze 4. Riziko přenosu HIV
od infikovaného zdravotníka na pacienta je velmi nízké a souvisí pouze s
jeho krvavým poraněním, nedodržením základních hygienických pravidel
nebo úmyslným nakažením.

Modřanský případ vzbudil neobvyklou pozornost a publicitu. Nejradikálněji zareagoval Svaz pacientů ČR; podle Pražského deníku posílá
ministerstvu zdravotnictví dopis, kterým požaduje zákon, nařizující testovat lékaře na to, zda nejsou nakaženi nebezpečnou nebo snadno přenosnou infekcí. Luboš Olejár ze Svazu pacientů říká: „Doktoři vědí o nás
pacientech vše. Nechceme, aby nás ohrožovali tím, že budou nosiči onemocnění nebo virů, jako je HIV nebo třeba tuberkulóza. Zdravotníci by se
měli podrobovat pravidelnému testování na náklady zaměstnavatele“.
S takovým požadavkem ale ministerstvo zdravotnictví a Česká lékařská
komora nesouhlasí, podle ní by tak byla část populace diskriminována.
Zdravotníci by se museli nechat testovat periodicky – několik týdnů po
nákaze se totiž ještě nestihnou utvořit protilátky; odběry by se tak musely provádět několikrát do roka. Výhrady mají proto i nemocnice. Každý
lékař se musí chovat tak, jako by on nebo jeho pacient byl HIV pozitivní
a musí používat ochranné prostředky při ošetření (rukavice, ústní masku,
brýle, jednorázové pomůcky apod.).
Požadavek Svazu pacientů ČR, aby zdravotníci byli povinně testováni
na virus HIV, je podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka
v rozporu s Listinou základních práv a svobod, s Úmluvou o lidských
právech a biomedicíně a věcně je „nedůvodný a nesmyslný“.
„Lékař se musí vždy ke každému pacientovi chovat tak, aby ho nepoškodil“. Podle M.Kubka „možné pochybení jednoho stomatologa nemůže
být důvodem k diskriminaci celého povolání.“
Riziko možného přenosu infekce z pacienta na lékaře je obecně mnohem vyšší než z lékaře na pacienta. HIV pozitivní pacienti, ačkoliv znají
svou povinnost informovat vždy a včas svého ošetřujícího lékaře o svém
onemocnění, často je zatají (zejména cizinci), jiní o něm zatím ani nevědí.
Proto pokud by povinné testování zdravotníků vstoupilo v platnost, měli
by zdravotníci mít logicky stejné právo požadovat testy od svých pacientů, což je rovněž absurdní, nesmyslné a nepřijatelné.
Je proto důležité, aby všichni zdravotníci důsledně dodržovali předepsaný hygienický režim při ošetřování kteréhokoliv pacienta , dodržovali
zásady zachování lékařského tajemství a prováděli všechna dostupná preventivní opatření (včetně zdravotní výchovy ), která by vzniku a šíření HIV
infekce účinně zabránila.
Prof. MUDr. J.Kilian, DrSc., Stomatologická klinika FN a LF v Plzni
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BUNĚČNÁ TEORIE - 170. VÝROČÍ
snažili tyto tkáně klasifikovat. Byli to např. Lamarck (1744-1829), Bichat
(1771-1802) a zvláště Blainville (1777-1850).
K přechodu od tkání k buňce, tedy od histologie k cytologii, byl nejblíže
náš Jan Evangelista Purkyně, který popsal jako první buňky (označované
termínem zrnéčka) mozečku, které nesou jeho jméno. Přednášel o nich na
sjezdu přírodozpytců v Praze již v roce 1838, tedy 2 roky před Schwannem.
Purkyňův žák Gabriel Valentin (1810-1883), současník Schwannův, dokonce získal první cenu „Grand prix“ v r. 1835 v soutěži Francouzské akademie
věd, vypsané na téma „Je možné srovnávat vývoj organických tkání u živočichů a rostlin?“ Do anonymní soutěže zaslal svoji zprávu o 1100 latinsky
psaných stranách na téma „Histiogeniae plantarum atque animalium inter
se comparatae“ .Výsledky této mohutné práce možno shrnout v konstatování, že všechny součásti organických těl a rostlinných buněk, tak živočišných zrnéček vznikají ze základní substance, která se akumuluje kolem
organizačních center - jader, která se vyskytují jak u rostlin, tak u živočichů.
Ke stejným výsledkům došel tedy Schwann při formulaci své buněčné
teorie o čtyři roky později a nezávisle, protože jak přednáška Purkyněho na
pražském sjezdu, tak práce Valentinova nevyšly nikdy tiskem. Je ovšem
s podivem, že ač Valentin na žádost FAV svoji práci zkrátil a předložil
znovu do tisku v r. 1837, proč nebyla nikdy vytištěna. Měla v pařížském
archivu přečkat vydání práce Schwannovy? Teprve po více než sto letech
mohl připravit podrobný rozbor Valentinova díla (tedy přesně před 70 lety)
Miloš. B. Volf pod názvem „Valentinův rukopis „Histiogenia comparata“
(Příspěvek k dílu Purkyňovu a k dějinám buněčné teorie)“. Sta byla otištěna ve Sborníku prací vydaném k 90. narozeninám prof. Dr. Františka
Vejdovského, Věstník čs. zoologické spol. VI-VII, Praha, 1939 : 274-512.
(JAS)

V únorovém čísle (75/09) našeho časopisu „Facultas nostra“ v tomto
„devítkovém“ ročníku jsme vzpomínali dvojího výročí geniálního zakladatele
evoluční biologie Charlese Darwina. Dnes si připomeňme další osobnost,
jen o rok mladšího německého anatoma Theodora Schwanna (1810-1882),
který zemřel ve stejném roce jako Darwin. Tento vědec vydal právě před
170 lety (1839) knihu, která přinesla revoluční pohled na stavbu všech
živých organismů. Proklamoval v ní totiž buněčnou teorii, která spolu
s darwinismem a mendelismem tvoří trojici zásadních přínosů 19. století
k rozvoji biologických věd.
Theodor Schwann se narodil 7. 12. 1810 v pruském Neussu, studoval
medicínu ve Würzburgu a v Berlíně a stal se asistentem známého anatoma
Johanesa Müllera. Zabýval se zvláště studiem neuroanatomie, popsal gliové
buňky, vytvářející pochvu periferním nervům a tyto buňky nesou dodnes
jeho jméno. V roce 1838 se setkal s botanikem Mathiasem Jakobem Schleidenem (1804-1881), který studoval buněčnou stavbu rostlin, a toto setkání ho
stimulovalo ke studiu mikroskopické stavby živočichů a přivedlo k poznání,
že tělo živočichů i rostlin se skládá z podobných drobných elementů - buněk.
Tuto svoji koncepci předkládá roku 1839 ve spise „Mikroskopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum
der Thiere und Pflanzen“ („Mikroskopická zkoumání shody ve struktuře
a růstu živočichů a rostlin“).
Každý velký objev má svoji historii a také buněčná teorie měla řadu předchůdců., kteří připravovali cestu k její konečné formulaci. V botanice to byl
Angličan Robert Hooke (1625-1703), který ve svém spise „Micrographia“
(1665) popsal rostlinnou buňku a označil ji termínem cellula.. Teprve na
přelomu 18. a 19.století si všímali stavby těla živočichů zvláště francouzští
anatomové, kteří považovali za základy orgánů buněčné tkáně, a proto se

LOUIS BRAILLE (1809-1852) - 200 LET OD NAROZENÍ
V rodině sedláře Braillea v městečku Coupvray
se jako čtvrté dítě narodil 4.1.1809 synek Louis.
Když mu byly tři roky, chtěl si ze zvědavosti
pohrát s nástroji svého otce a nešastnou náhodou přišel o oko. Přesto (či snad právě proto) že
jej léčila místní stará bylinářka, která na poraněné oko přikládala obklady s odvarem z lilie,
a teprve později jej převzal do péče oční lékař
z nedalekého městečka se rána zanítila. Infekci se
nepodařilo zastavit ani dalšími prostředky, mezi
něž patřily např. i vysoké dávky projímadla kalomelu. Během následujícího roku Louis nejen
zcela oslepl na poraněné oko, ale díky „soucitnému“ postižení druhého oka (ophthalmia sympathica) zcela oslepl.
Rodinu Brailleových stejně jako mnohé další
spoluobčany postihly v této době další těžkosti.
Bylo období napoleonských válek, městečkem v letech 1814-1816 opakovaně táhly jak francouzské
tak nepřátelské oddíly s téměř trvalými požadavky na stravu, ubytování, domácí zvířata atd. Válečné strádání vedlo k vypuknutí epidemie neštovic, která si vyžádala mnoho obětí na životech.
Osleplý Louis však měl velké štěstí, že do městečka přišel osvícený kněz Abbé Lacques Palluy
a učitel Antoine Bécheret. Seznámili se s malým
Louisem a po dohodě mu umožnili navštěvovat
běžné školní vyučování. Louisovi rodiče byli oba
gramotní, a také všichni starší sourozenci chodili
do téže školy. Louis si vedl velmi dobře, avšak
vyskytla se další překážka. Podle nového vládního
výnosu nemohl dále pokračovat ve školním vzdělání s ostatními dětmi.
Pánové Bécheret a Palluy tentokrát desetiletému Louisovi znovu pomohli. Vyhledali markýze
d´Orvilliers, který nedávno navštívil speciální školu
pro zrakově postižené ve Versailles. Popsal problémy malého Louise řediteli školy Sebastianu
Guilléovi, přemluvil rodiče Louise a již v únoru
1810 Louis s otcem drožkou odcestovali do Paříže.
Louis se stal nejmladším studentem školy. Ta
v období revolučních změn prošla řadou reorganizací - nakonec sdílela stejný objekt jako slepí
přestárlí bezdomovci a žebráci. Ředitel dr. Guillé
byl povoláním oftalmolog. V Paříži založil první

oční kliniku. Jako ředitel školy vydržel v této funkci navzdory mnoha vládním změnám při Francouzské revoluci, v dobách Napoleonovy éry i při
restauraci Bourbonů na trůn. Škola nakonec
získala prostory bývalého semináře Svatého Firmina, což nebyl právě nejšastnější výběr. Přes
500 let staré objekty sloužily v minulosti jako
sirotčinec, v období revoluce dokonce jako vězení pro kněze a další osoby, které měly svazky se
starým režimem a nebyly ochotny spolupracovat
s novou vládou. Jejich internace vyvrcholila v r.
1792 několikadenním masakrem, během nějž
uvěznění kněží byli vyvražděni. Stavební stav
objektu by si zasloužil důkladné rekonstrukce, té
se mu však nedostalo. Úzká schodiště, mrňavé
místnosti a zdi na dotek vlhké, zápach plísně,
s tím se chovanci po celý den setkávali. Pro
Guillého však měl objekt jednu základní před15

nost - umožňovat dokonale oddělit chovance
podle pohlaví. Vždy také přísně trval na ženském
personálu, pečujícím o dívčí osazenstvo.
Ačkoliv se tato instituce honosila názvem
Královský ústav pro nevidomou mládež, poměry
ve škole nebyly zdaleka „královské“. Louis stejně
jako ostatní byl nucen často vydržet o okoralém
chlebu a vodě, žáci byli nezřídka zneužívání k velmi sporným lékařským pokusům a při přestupcích trestáni dvoudenním uzamčením v „samotce“.
Byl dokonce zaznamenán Guillého přezíravý citát,
že slepci jsou „degenerovaná stvoření, odsouzená
k vegetování na zemi“.
Na provoz si škola vydělávala prodejem vlastních výrobků, mezi něž patřily pantofle, dětské
biče, rybářské sítě a slaměné polstrování křesel.
Největší zakázkou však bylo šití ložního prádla
pro pařížský systém veřejných nemocnic. Sama
La Salpetriére, největší z nich, měla kapacitu 10
tisíc pacientů. Žáci si též sami zhotovovali školní
uniformy.
Denní rozvrh výuky a práce žáků zaujímal
plných třináct hodin. Střídmá strava pozůstávala
převážně z fazolí a ovesné kaše. K pití sloužila
neošetřená voda přímo ze Seiny. Jednou týdně
se žáci koupali. Vytápění místností bylo
nedostatečné.
Jeden světlý bod však patřil ke Guillého zásluhám. Jako milovník hudby zavedl pro všechny
žáky povinnou hudební výuku. Nelitoval námahy, aby pro školní orchestr obstaral hudební
nástroje a aby angažoval vynikající dobrovolné
učitele hudby mezi hudebními profesionály. Pro
hudebně nadané studenty to byly zcela určitě
nejšastnější chvíle jejich školní docházky.
Tomuto školnímu režimu se malý Louis rychle přizpůsobil a dokonce se velmi těsně spřátelil
s Gabrielem Gauthierem, žákem jen o rok starším. Naučil se hrát výborně na cello a varhany,
často poté vystupoval jako varhaník při bohoslužbách.
Součástí výuky bylo naučit žáky číst. Tehdy se
používal systém vynalezený Valentinem Haüyem,
spočívající v přitlačení vlhkého archu na raznici
s textem. Poté byly dva listy vždy slepeny rubem

k sobě. Objemné publikace byly velmi těžké,
jejich výroba obtížná a nákladná, a naučit se číst
vyžadovalo značné trpělivosti. Škola měla k dispozici pouze čtrnáct svazků. Na počet sta žáků
trochu málo. Není divu, že Louis je přečetl všechny.
Rok 1821 v činnosti školy znamenal významnou změnu. Dr. Guillié byl obviněn z milostných
avantýr s jednou z vychovatelek a ministerstvo
vnitra, pod nějž škola spadala, jej z vedení školy
odvolalo. Nový ředitel André Pignier byl po nástupu poněkud zdrcen stavem budovy a okamžitě
se pokusil podmínky žáků poněkud vylepšit.
Jedním z opatření byly vycházky mimo budovu
dvakrát týdně - v neděli k návštěvě mše svaté
v kostele sv. Mikuláše, ve čtvrtek do místní botanické zahrady. Žáci v doprovodu některého z vychovatelů se mimo školní budovu pohybovali
tak, že se přidržovali dlouhého lana
V témže roce školu navštívil armádní kapitán
Charles Barbier, absolvent královské vojenské akademie. Byl autorem myšlenky tzv. „nočního
písma“, které sestávalo z dvanácti bodů a četných
čárek. Jeho prvotním cílem bylo dát vojákům
možnost předávat si ve tmě zprávy, aniž by potřebovali hovořit. Jeho návrh přivítal ředitel Pignier
a několik stránek textu poskytl svým svěřencům.
Louis byl možností komunikovat tímto způsobem nadšen a hned začal pracovat na jeho
zdokonalení. Ve škole tou dobou patřil k nejlepším žákům, vyhrál ceny v zeměpisu, historii, matematice a hře na klavír a byl také obratným
obchodníkem ve školní prodejně. Nad novým

principem přemýšlel nejen po nocích ve škole,
ale také doma během prázdnin. Po řadě pokusů
dospěl k šestibodovému systému s využitím otcova šídla. Systém dokončil, když mu bylo patnáct
let v roce 1824. Šestibodový princip umožňoval
rozeznat písmena pouze jedním prstem s dotykem všech bodů najednou. Nebylo třeba prstem
pohybovat jako u systémů používajících vícebodové symboly. Bylo také mnohem snadnější si
tento princip osvojit. Pravděpodobně prvním
„čtenářem“ Brailleova písma byl jeho nejlepší
kamarád Gabriel Gauthier.
Velmi špatná ekonomická situace školy nutila
vedení k řadě úsporných opatření, mj. též k velmi
střídmé stravě, pozůstávající nezřídka jen z chleba a vody. Lékařské kontroly z ministerstva musely dokonce konstatovat, že „mortalita mezi studenty je vysoká“. I za těchto podmínek se mladý
student Louis Braille nadále věnoval svému oblíbenému koníčku - hudbě, jako talentovaný varhaník našel uznání i u Felixe Mendelssohna, a díky
vynikajícím studijním výsledkům jej ředitel
Pignier postupně stále více zapojoval do role
učitele stejně postižených žáků školy. Louis tak
vyučoval matematiku, gramatiku, hudbu a zeměpis. V r. 1828 vymyslel princip, jak zachytit slepeckým písmem hudbu, nyní již zcela s vyloučením čárek. Novou abecedu si postupně osvojili
i čerstvě přijatí učitelé.
V r. 1829 byla vydána první kniha psaná
Brailleovým písmem. Její plný název zněl „Metoda jak psát slova, hudbu a písně pomocí bodů,

k využití nevidomými a určená pro ně“. Špatné
hygienické podmínky, v nichž po dlouhá školní
léta vyrůstal, musela negativně ovlivnit jeho zdravotní stav. Asi v pětadvaceti letech svého věku
onemocněl tuberkulózou. Diagnoóza jej zřejmě
nijak nepřekvapila, během školní docházky touto
chorobou onemocnělo tolik jeho spolužáků, že
návštěvník školy si mohl povšimnout, že při nástupu se pro kašel a dušnost mnozí ani neudrželi
delší dobu zpříma. Po celý zbytek života již
dospělý Louis Braille střídal období zdánlivě
dobrého zdraví s obdobími záchvatů kašle s krvavou expektorací a kolapsovými stavy. Nedbaje pracovního vytížení, nemoci a varhanických povinností pracoval dále na zdokonalení svého vynálezu. Ačkoliv ve francouzštině se nevyskytuje
„w“, na žádost slepého syna Sira George Haytera,
portrétisty britské královské rodiny, je do své
abecedy přidal. Obdobně zdokonaloval hudební
kód, aby jeho slepí přátelé mohli jeho pomocí
komponovat.
V r. 1839 Braille publikoval podrobný návod,
jak usnadnit komunikaci mezi zdravými a nevidomými. Zajímavé je, že přestože byl ve svém
mateřském ústavu-škole vedením i svými žáky
respektován, k zavedení výuky pomocí jím vynalezeného principu došlo až po jeho smrti. Tuberkulóze podlehl dva dny po dosažení 43 let věku
6.1.1852 v Paříži. Jeho ostatky byly v r. 1952 přeneseny do pařížského Panthéonu. V lednu jsme si
připomněli 200 let od jeho narození.
J. Novák

KDE SE VZALA TEPLICKÁ ZÁTOKA A BRNĚNSKÝ MYS V ARKTIDĚ?
Nově objevenou zemi nazval na počest císaře Zemí Františka Josefa a vztyčil vlajku mocnářství. Samotný ostrov byl pojmenován Wilczekův.
Znovu však výpravu čekaly dlouhé zimní noci, kdy denní světlo, spíše
příšeří se jen krátce prodralo mlhami. Lihový teploměr dokonce naměřil až
-51 ˚C. Tehdy také výprava zaznamenala první obě na životě. Otto Franz
Keisch, rodák z Pačlavic u Kroměříže, si zřejmě již z domova přivezl
tuberkulózu. Jeho stav se začal náhle prudce zhoršovat a 16.3.1874 skonal
a byl pohřben na ostrově. .
Výprava se poté do května věnovala mapování, zakreslování nových
a nových ostrovů a ostrůvků, a samozřejmě také pojmenovávání jednotlivých geografických lokalit. Tak dostaly své jméno Brněnský mys i Teplická zátoka na nejsevernějším Rudolfově ostrově. Teplická zátoka sloužila
později jako východisko řady polárních výprav na přelomu 19. a 20. století.
Na nejvyšším dosaženém bodu byla uložena láhev s dokumentem o jeho
dosažení. Výprava objevila a pojmenovala další ostrovy - Šanovský ostrov,
Petermanova země, ostrov Vídeňského Nového Města a došlo i na
Payerův ostrov. Při této průzkumné
výpravě urazil Payer se svými druhy
a saněmi pěšky přes 800 km!
Palčivým problémem se stával
návrat do Evropy. Tenčící se zásoby
a zhoršující se zdravotní stav posádky vedly k rozhodnutí opustit
lo stále uvězněnou v ledovém krunýři. Nadlidské úsilí bylo korunováno úspěchem - jen se třemi čluny
se ledovým polem dostali polárníci
na volné moře. Čirou náhodou narazili u jednoho z ostrovů na kotvící ruské rybářské lodi. Kapitán
Voronin je vzal na palubu škuneru
Nikolaj a po dohodě o odměně zanechal rybaření a výpravu dopravil
po 812 dnech 3. září 1874 do norského přístavu Vardö.
Po návratu z Arktidy se Julius
Payer stal oslavovanou osobností
vědeckého i společenského života.
Vedle rakouských řádů a vyznamenání obdržel zlatou medaili od
Royal Geographical Society, Teplice

Je určitě pozoruhodné, že v naprosto odlehlých neobydlených končinách
dalekého severu se nalézá místo pojmenované „Teplická zátoka“. Jakou má
souvislost s polárníkem českého původu se pokusíme čtenářům přiblížit.
V tehdejším Šanově u severočeských Teplic se 1.9.1842 narodil Julius
Payer. Jeho otec byl penzionovaným kapitánem. Zemřel když Juliovi bylo
14 let. Na prahu dospívání nastoupil nejdříve do c.k. školy pro kadety v Lobzowě u Krakova, v letech 1857-9 absolvoval tereziánskou vojenskou akademii ve Vídeňském Novém Městě. Po absolvování akademie již v r. 1866
působil v italské Veroně jako podporučík a v r. 1859 se zúčastnil bitvy
u Solferina.
V letech 1860-1863 sloužil nadále u posádky ve Veroně, pak krátce jako
vyučující na škole pro kadety v Eisenstadtu. Poté, co byl povýšen na poručíka, sloužil v posádce v Benátkách.
Ve volném čase procestoval italské Alpy a Vysoké Taury, uskutečnil přes
sto vysokohorských výstupů. Sestrojil podrobnou topografickou mapu celého
území. Proto byl převelen do vojenského zeměpisném ústavu ve Vídni.
Když se v r. 1868 začala připravovat 2. Německá arktická výprava, přihlásil se a byl pověřen topografickými pracemi a dohledem na saňové
výpravy. Úkolem expedice bylo prozkoumat východní pobřeží Grónska
a dosáhnout co nejzazšího severu. Lo Germanie však v ledových pustinách
a hustých mlhách zabloudila, uvízla v ledu a byla donucena přezimovat.
V červnu 1870, když se ledy uvolnily, však na další cestu na sever nebylo ani
pomyšlení a výprava se vrátila. Úkol cesty tak splněn nebyl.
O dva roky později byl ve Vídni ustaven Výbor pro expedici k severnímu
pólu, jemuž se sbírkami podařilo nashromáždit sumu 175 tisíc zlatých.
Účastnící byli opět vybráni z dobrovolníků o velení se rovným dílem dělili
námořní kapitán Karl Weyprecht a Julius Payer, pověřený řízením průzkumu na ledu a pevnině. Prvním důstojníkem se stal Matouš Brosch z Chomutova. V červnu 1872 se lo Tagetthoff s třiadvacetičlennou posádkou
vydala na cestu. Během následujícího měsíce lo dosáhla norských břehů,
13.7. vyplula z Trömse do neprozkoumaných končin Arktidy. Netrvalo však
dlouho a již 30.7. byla lo obklopena ledem a 21.srpna zcela nedaleko Nové
Země znehybněna bez naděje na uvolnění. Pro expedici se stal osudný
13.říjen, kdy puknutí ledové kry napříč lodí vyvolalo nutnost vyložit na led
část nákladu pro případ katastrofy. Lo sevření krou vydržela a poté šlo
o přežití do jara následujícího roku. Teploty vzduchu v lednu a únoru 1873
dosahovaly až -46 ˚C, rtu tuhla mrazem. Nezbývalo nic jiného, než se
nechat unášet mořskými proudy bez jakékoliv možnosti situaci nějak
ovlivnit severovýchodním směrem do neprobádaných končin.
Naděje posádky se však nenaplnily. Ani letní měsíce nepřinesly uvolnění
lodi z ledového sevření. 30. srpna 1873 se však z pozorovatelny ozvalo:
„Země, konečně země!“ Až 2. listopadu kolem osmé hodiny ranní mohl
Julius Payer v doprovodu dalších členů posádky vystoupit na pevnou zem.
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1869-1870 und der Polar-Expedition von 1871“. V ní uvedl nejen všechna svá
vědecká pozorování a měření, ale často strhujícím způsobem vylíčil dobrodružství a strádání. Podle Payerových kreseb knihu doplnilo 146 xylografických ilustrací. Kniha vyšla v nákladu 60 tisíc výtisků!!
Po propuštění z armády se oženil a přestěhoval do německého Frankfurtu. Na místním Städel Institutu zahájil studium malířství, v r. 1880 přešel
na mnichovskou akademii. Zde také vytvořil cyklus čtyř monumentálních
obrazů vztahujících se k tragickému osudu Franklinovy výpravy v r. 1845.
Dočkal se povýšení do rytířského stavu, psal se poté „von Payer“. V r. 1884
se po ztrátě oka odstěhoval z Paříže do Vídně, živil se malováním
a vyučováním malbě. Roku 1899 obdržel roční důchod 400 zlatých.
Na sklonku života po náhlé mozkové příhodě ztratil řeč. Zemřel 20. srpna
1915 v Bledu v dnešním Slovinsku. Pohřben byl ve Vídni.

jej jmenovaly čestným občanem, v Německu obdržel
čestný doktorát, atd.
Finanční odměna za objev
souostroví však nebyla valná,
dostal jen 44 zlatých.
Při rekonvalescentním pobytu ve Františkových Lázních poznal svoji budoucí
manželku. Napsal obsáhlou
publikaci „Die österreichischungarische Nordpol-Expedition
in den Jahren 1872-74, nebst
einer Skizze der zweiten
deutschen Nordpol-Expedition

(jn)

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ...
krve pro účely operací. Společnost Panasonic kromě toho vybaví plasmovými televizory též čekárny pro klienty oddělení a poskytne materiální
vybavení speciální místnosti pro odběr krevních destiček (článek „Společnost Panasonic v Plzni podporuje dárce krve“. Plzeň. Rozhled, 2009, č.3, s. 9)
Na I. interní klinice FN byla uvedena do provozu druhá angiolinka
určená především akutním pacientům s počínajícím infarktem myokardu.
Dlouhodobě plánovaní pacienti tak v případě akutního příjmu nebudou
nuceni na svůj výkon čekat, FN Plzeň se v celém regionu stává jediným pracovištěm, které disponuje takovou kapacitou. (Plzeň. rozhled, 2009, č.3, s.9)
Na riziko nákaz přenášených klíšaty upozorňuje v článku „Jaro přináší
riziko nemocí přenášených klíšaty“ MUDr. D. Fránová. Klíšata mohou
člověka nakazit klíšovou encefalitidou, Lymeskou borreliózou, vzácněji
tularémií či ehrlichiózou. Prevenci představuje omezení pohybu v místech
s vysokým výskytem klíšat, používání vhodného oděvu a obuvi, používání
repelentů a prohlídka těla při návratu z přírody. V případě přisátí klíštěte je
na místě desinfekce a poté odstranění klíštěte. (Plzeň. rozhled, 2009, č.3, s. 60)
Chválu na novou Gynekologicko-porodnickou kliniku FN v Plzni uvádí
O. Čermáková v článku „Plzeň má nejmodernější porodnici v zemi“. Nejen
moderní prostorové uspořádaní, již přímo vyprojektované pro potřeby
kliniky, ale i nadstandardní vybavení hrají významnou roli v současném
nárůstu počtu porodů. Na celkových nákladech 560 milionů korun se 215
miliony podílela sama nemocnice. (Zč. metropol, 2009, č.4, s. 3)
O tom, jak se v Anglii postupně kuřáci podřizují rostoucí nekuřácké
většině referuje J. Jarvis v článku „Kuřáci versus nekuřáci“. Podle protikuřáckých zákonů se v Anglii nesmí kouřit v hospodách, zaměstnanci nesmí
kouřit na pracovištích kde jsou nekuřáci a zaměstnavatelům zákon ukládá
povinnost dodržování tohoto zákazu zajistit. Kuřáků v Anglii ubývá. Někteří
kouření omezují a nakonec zcela eliminují v důsledku komplikací, které
musí kvůli cigaretám zdolávat. (Metro 6.3.2009, č.46, s.22)
Zřejmě o něčem podobném, jak je zavedeno v Anglii, si budeme muset dál
ještě nějaký ten rok jenom zdát. V článku „Další kolo bitvy proti cigaretám
startuje“ uvádí F. Sušanka, jaké problémy lze očekávat v našem parlamentu při
jednání o této nejstarší projednávané změně zákona. Předkladatel novely si
dokonce povzdechl: „Není vůle poslanců zabývat se jím“. V ČR zemře na
nemoci související s kouřením ročně 22 tisíc lidí. I kdyby novela prošla, o
její vymahatelnosti již nyní panují pochyby. (PD 13.3.2009, č.62, s. 9).
O nejmodernější technice, umožňující operaci hypertrofie prostaty výkonnějším laserovým přístrojem, referoval článek „V Plzni funguje přístroj
na „odpaření“ prostaty“ (ČTK). Zákroky plzeňských urologů již bude hradit
pojišovna. Nová technika umožňuje, aby pacient po zákroku byl propuštěn
do 24 hodin a do 2-3 dnů se vrátil do práce. (Zdrav. noviny 9.3.2009, č.3, s. 10).
Možná neskončí tolik léků v odpadkovém koši, podaří-li se prosadit možnost nekupovat celé balení léku, ale třeba jen polovinu či třetinu v případě,
že balení obsahu několik platíček. Postačí-li k vyléčení jen část balení, nač
doma poté schovávat zbytek. Psala o tom B. Jarošová v článku „Plate jen
léky, které „sníte“. Novinka by mohla platit od 2. pololetí. (mfDnes č.56,
7.3.2009, s.1-2).
Několik desítek Plzeňanů se nechalo vyšetřit bezplatně v rámci celosvětového dne ledvin v dialyzačním středisku na Borech. Při podezření na
ohrožení funkce ledvin byli objednáni na další nefrologické vyšetření.
Ledviny jako párový orgán sice hodně vydrží, pokud však nejsou schopny
plnit svoji funkci, čeká nemocného dialýza do konce života, někdy transplantace ledviny. Chorobami ledvin trpí až deset procent obyvatel.
(M.Kunešová: „Plzeňané chtěli vyšetřit ledviny“. PD 13.3.2009, č. 62, s. 2)
Potěšitelný trend nárůstu počtu porodů v České republice v posledních
deseti letech pokračuje. Zatímco v r. 1999 byl počet novorozenců u nás
pouhých 83 471, v r. 2008 se ČR může pochlubit již 119 600 novorozenci.
V posledních třech letech je počet nově narozených vyšší než počet
zemřelých. O „baby boomu“ však se hovořit nedá, přeplněné porodnice
mají na svědomí silné ročníky žen ze sedmdesátých let. Dá se čekat, že po
určité kulminaci dojde opět k poklesu. (J.Vavroň, H.Škondová: „Loni se
narodilo nejvíce dětí za 15 let“, Právo 14.3.2009, s. 3).
(jn)

Několik zajímavých článků vyšlo v dvoutýdeníku „14 dní“. V článku
„Gingko biloba, zlatý důl bez účinku“ uvádí pisatel výsledky výzkumu, publikované loni v časopise JAMA. Šestiletá studie neprokázala, že by užívání
výtažků z Gingko biloby snižovalo riziko demence nebo Alzheimerovy choroby. S tímto závěrem se shoduje většina odborníků. (14 dní, 19.1.2009, s.9)
Se zajímavými výsledky výzkumu obsahu škodlivých látek v ovzduší našich příbytků seznamuje článek „Jedy dýcháme venku, ale i doma!“ Svíčky,
vonné tyčinky a zejména osvěžovače vzduchu jsou zdrojem nejen drobných
polétavých částic, ale také škodlivin, jakými jsou benzen, toluen, styren,
xykeny a spousta dalších. Trvale přítomné jsou výpary z nábytku, koberců
a dalších předmětů. Může se vyskytovat formaldehyd, azbest, lepidla, produkty spalování, těkavé látky, ftaláty a změkčovadla, pesticidy a samozřejmě
součásti tabákového kouře. Nejzaručenější radou za těchto okolností je
i přes drahé energie větrat, měnit a čistit vzduch. (14 dní, 19.1.2009, s. 14)
V brzké době přijme první pacienty nemocniční areál v Plané u Mariánských Lázní. Areál, uzavřený před šesti léty, byl zrekonstruován nákladem
60 milionů korun a zaměří se nejdříve na jednodenní a estetickou chirurgii.
Výhledově počítá s lůžkovými kapacitami především pro internu, možná
i gynekologii, dětské a porodnici. Kapacita lůžek by se tak měla vrátit na dvě
stě. Při své návštěvě hejtmanka MUDr. M. Emmerová tyto plány podpořila, plánská nemocnice by se podle ní měla stát platným členem v síti zdravotnických zařízení kraje. (J.Pašková: „Plánská nemocnice dostala konečnou
tvář“. Právo 22.1.2009, s. 12).
Na rozporné názory odborníků na přeočkování dětí proti TBC upozornil
článek „Přeočkování dětí proti TBC rozděluje lékaře“. Zatímco dětská lékařka MUDr. Cabrnochová zastává názor, že při přeočkovávání ve věku 11
let jsme v zůstali v Evropě zcela osamoceni, pneumoložka MUDr. Nykodýmová však takový krok pokládá za riskantní, nebo by se mohl projevit
vyšším výskytem TBC u dětí. Spor o vyhlášku, která by rušila přeočkování,
zatím trvá. (Právo, 22.1.2009, s.8)
Jak nedostatečné znalosti mají Češi o národním nápoji pivu uvádí (vj)
v článku „Průzkum: O pivu vědí Češi jen velmi málo“. Zjistil to průzkum
společnosti AISA na objednávku plzeňského Prazdroje. Češi např. neví, co
znamená „desetistupňové pivo“, jaký je obsah alkoholu, kolik je v něm
obsaženo oxidu uhličitého. (PD 27.1.2009, č.22, s.11).
Pneumatiky na břiše zlikvidují lépe než sklapovačky višně a kvalitní čokoláda, uvádí se v článku „Co byste měli vědět o břišním tuku“. Cesta k likvidaci tuku v břišních partiích vede přes vyřazení nevhodných potravin, pravidelný sport a promyšlený jídelníček. Snížit příjem kalorií a zvýšit energetický výdej plaváním, jízdou na kole, tenisem či aerobikem, tak zní doporučení. (14 dní, 2.2.2009, s. 6)
Na problémy se spánkem, které mohou vyústit až v závislost na lécích
a trvalé poškození zdraví, upozornil F. Sušanka („Roste počet Čechů, kteří
neusnou bez léků“). Mnoho občanů své spánkové potíže řeší léky na spaní,
které však jsou vysoce návykové. Měsíčně se u nás spotřebuje hypnotik za
dvacet milionů korun. Negativní vedlejší účinky léků při dlouhodobém
užívání mohou posléze převažovat. (PD 20.2.2009, č.43, s. 11)
Zajímavou léčebnou alternativu nemocným s bércovými vředy nebo
s diabetickou nohou nabízí nemocnice v Hořovicích. U pacientů s chronickými ranami larvy mouchy bzučivky zelené dokáží zkonzumovat a vyčistit
ránu tak, že oddělí rozhraní mrtvé a živé tkáně, ránu vyčistí a odstraní
i nežádoucí bakterie. Rána se pak lépe hojí. (Blesk 23.2.2009, s. 14)
E. Zavadil se v článku „Boj proti alkoholu? Levná fanta“ povšimnul, že ve
většině restaurací jsou menší objemy nealkoholických nápojů dražší než
větší objemy piva. Uvádí výsledky městské studie, podle které téměř sto
procent mládeže od 14 do 18 let má zkušenosti s alkoholem. Nejoblíbenější
je právě díky své láci pivo. Autor článku proto vítá iniciativu jedné z restaurací, v níž upravili cenu jednoho z nealko nápojů tak, aby byl levnější než
pivo. (PD 27.2.2009, č.49, s. 9)
Pět plasmových televizí vylosují dárci krve, kteří se dostavili na Transfúzní oddělení Fakultní nemocnice v únoru a v březnu. Motivační akcí je
získat nové dárce právě v měsících, kdy docházívá ke kritickému nedostatku
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VZPOMÍNKA NA ALEŠE HRDLIČKU (1869-1943)
a zvyky. Došel k závěru, že na americkém území nedošlo k vývoji člověka
a na tento kontinent lidé přišli později, v době před 15 tisíci lety, kdy ostatní kontinenty Asie, Evropa a Afrika již byly lidstvem osídleny. Původ amerických indiánů spatřoval ve východní Asii, studoval proto národy v této oblasti, také v Mongolsku, Tibetu, na Aleutách, na Sibiři a na Aljašce. Při pobytu na Aljašce nalezl důkazy o tom, že cesta na Aljašku přes Beringovu úžinu
přivedla na americký kontinent první osídlence. Došel k teorii, že v období
mezolitu se kočovné kmeny vydaly za zvěří na východ, nebo jižní oblasti
Asie již byly zalidněny, a tak se přes zamrzlou úžinu dostali do dnešní
Ameriky. Nejprve se jednalo o kmeny Algonkinů, Irokézů a Siouxů, dále na
jih pronikli Aztékové, po nich přišli Toltékové a usídlili se na území Mexika
a Yukatánu, až jako poslední přišli Eskymáci a Athabaskové, kteří obsadili
severní oblasti kontinentu.
Hrdlička při svých antropometrických měřeních zjistil, že mezi jednotlivými lidskými plemeny jsou jen nápadně malé rozdíly. To byl pro něj
důkaz jednotného původu lidstva. Vyslovil také teorii neandrtálského stupně vývoje lidstva: „Neandrtálci jsou v přímém poměru k dnešnímu člověku.
Žili v otevřených tábořištích, v jeskyních a pod skalními útesy. Předvěký
člověk, který po nich následoval, žil často na týchž místech. Zanechal
podobné stopy činnosti - žil téměř stejných způsobem života. Archeologie
neposkytuje žádné důvody pro odloučení a oddělení neandrtálského člověka, tj. při sapientaci. Nálezy poukazují na plynulou vývojovou souvislost.“
Dnešní názory na vývoj člověka se v tomto směru od Hrdličkových liší,
pojednáme o nich v některém z příštích čísel Facultas nostra.
V r. 1927 vyslovil Hrdlička teorii o jednotném původu a vývoji člověka:
„Člověk se vyvinul z živočišných předchůdců. Všeobecný zákon vývoje platí
též pro člověka. Člověk se mohl vyvinout jen tak, kde vývoj živočichů
dospěl k nejvyššímu řádu savců, ke catarhinním (úzkonosým) primátům a z
nich k lidoopům antropoidům. Pozůstatky živočišných předchůdců člověka nacházíme v prostorách Starého světa - v Evropě, Asii a Africe. Na této
prostoře došlo k vývoji člověka, jak nám to dokazují četné nálezy z celého
staršího období čtvrtohor“.
V r. 1918 založil odborný časopis „American Journal of Physical Anthropology“, byl jeho šéfredaktorem plných 25 let. O deset let později
založil American Society of Physical Anthropologists, předsedal jejímu
prvnímu vědeckému zasedání v r. 1930 v Charlottesville (Virginia) a byl
presidentem společnosti do r. 1931.
Když v r. 1930 jeho spolupracovník Jindřich Matiegka založil
Antropologický ústav v Praze, Hrdlička velkoryse ústav obdaroval řadou
cenných exponátů. Zemřel 5. září 1943 ve Washingtonu po opakovaném
srdečním záchvatu.
(jn)

Před 140 léty 29. března 1869 se
v Humpolci narodil Aleš Hrdlička. Původní křestní jméno znělo Alois, později
si je změnil na dodnes uváděné „Aleš“.
Základy školního vzdělání dostával od
raného dětství od matky Karolíny. Mohl
proto na začátku školní docházky nastoupit hned do 2. třídy. Když mu bylo
13 let, otec dostal dobrou pracovní nabídku a rodina se přestěhovala za oceán
- do New Yorku. Tam však rodinu čekalo velké zklamání, otec slíbené místo
nedostal a musel nastoupit do továrny
na doutníky. Tam také záhy k otci nastoupil i mladý Aleš, stal se pomocným
dělníkem. Touha po vzdělání jej zavedla
do večerní střední školy a kurzů angličtiny. V osmnácti letech podle přání
otce se chystal na obchodní školu, ale těžce onemocněl. Tyfus vystřídal
zápal plic a zánět pohrudnice, snad souvisící s tuberkulózní nákazou.
Zkušenosti s lékařskou péčí a vlastní průběh nemoci jej vedli ke změně
zájmu, rozhodl se studovat medicínu. Roku 1889 se zapsal na newyorskou
Eclectic Medical College a již v roce 1892 jako první mezi kolegy graduoval. Nakrátko v New Yorku také zahájil v r. 1894 lékařskou praxi. Dále studoval na newyorské Homeopatic College a v Baltimore ještě téhož roku
absolvoval další lékařské zkoušky. Dokončil tím své lékařské vzdělání.
Krátce poté nastoupil do ústavu duševně nemocných v Middletownu.
Antropometrická měření prováděná na pacientech posléze předurčila celý
jeho další život.
Ve funkci antropologického poradce ve Státním patologickém ústavu
v New Yorku se začal plně věnovat oboru, který se začal koncipovat v 1. polovině 19. století. Hlavním cílem bylo studium člověka jako článku, spjatého
s živočišnou říší, od níž se odloučil svým specifickým historickým vývojem.
V r. 1896 odjel do Evropy, kde vyhledával veškeré zdroje pro své antropometrické studie - navštěvoval muzea, nemocnice, university, ústavy, věznice,
pohřební ústavy apod. Proměřil stovky osob než výzkumný pobyt zakončil
ve Francii, kde se setkal s nejvýznačnějšími badateli v tomto oboru. Měl zde
také možnost prostudovat lebku javanského opočlověka z nálezu z r. 1891.
Do USA se vrátil v r. 1898 a zahájil své studijní cesty po Americe. V r.
1903 založil Antropologické oddělení Národního musea (nyní Smithsonian
Institution) ve Washingtonu a začal zkoumat indiánské kmeny. Po určitou
dobu dokonce mezi Indiány žil, aby důkladně poznal jejich životní styl

VÁCLAV BENEŠ-TŘEBÍZSKÝ (1849-1884) - 160 LET OD NAROZENÍ
Václav Beneš-Třebízský patřil k těm mnoha spisovatelům, o nichž jsme
se ve škole mnoho nedozvěděli. Ač během svého krátkého života za sebou
zanechal úctyhodné dílo, námětově čerpající především z české historie,
spíše jsme doma našli některou z jeho knížek než abychom se dozvěděli
něco o jejím autorovi. Možná i proto, že byl vysvěceným knězem, možná
proto, že nebyl pokládán za významnějšího autora.
Narodil se v jedné z nejchudších chaloupek , pokryté došky, v obci Třebízi u Slaného 25.února 1849. Manželé Benešovi měli pět dětí, k jejich
radosti a starosti však nakonec zůstal jen jediný Václav. Chudičká jizba, v níž
se pracovalo, vařilo i spalo, byla svatyňkou svornosti, lásky a spokojenosti
s málem, jak uváděli pamětníci. Místnůstka malá jako dlaň hostívala v zimě
každý večer několik besedníků. Přicházíval dědeček Martin Šaroch, maminčin tatínek, soused Skůra, Kokeš a jiní. Hlavní slovo vždy vedl Václavův otec
krejčí Beneš, člověk svérázný, sečtělý, znalec kronik, pověstí a bájí, sám živá
kronika kraje. Náměty jeho večerních vyprávění byly brány i z písemných
záznamů, jakými tehdy byla Hájkova nebo Dalimilova kronika, kronika
Trojánská a jiné spisy.
Malý Václav sedával v koutečku jako pěna a poslouchal, jak se žilo na té
či oné tvrzi, jak bývalo v Čechách za panování toho neb onoho krále nebo
když nevládl nikdo, do jeho paměti se vrývaly chmurné výjevy z válek, spáleniště, bědování postižených a výsměch kořistníků. Tehdy se v něm rozněcoval plamen lásky k minulosti českého národa.
Samozřejmě si z dětství pamatoval poutě, vykonané s otcem, vůdcem
procesí, do nedalekých Tuřan, do Ročova i na Svatou Horu. Nemalé kouzlo
měly pro něho i krajové zvyky v rodině věrně zachovávané. Na rorátní mše
se chodilo do sousední Kvílice za šera s lucernami, udržovaly se vánoční
zvyky, svatojanské a májové pobožnosti a další.
Malý Václav nejdříve navštěvuje kvílickou školu a pana učitele Václava Kytku
poslouchá jako vlastního otce. Ten záhy rozpozná nadání a touhu po dalším
vzdělání, otec pak na radu slánského františkána pátera Gilberta Procházky
dává synka do čtvrté třídy slánské hlavní školy a potom do nižšího gymnázia.

Čtyři hodiny denně v zimě v létě
dochází žák a student Václav Beneš
do Slaného a zpět do rodného
Třebíze. Čtyři roky uběhnou jako
voda a mladý student se dostane do
Prahy na vyšší gymnázium k piaristům jako chovanec arcibiskupského konviktu. Při první cestě do Prahy jej doprovodí otec a nemohou
vynechat návštěvu všech historických míst, o nichž v raném dětství
slýchal při vyprávění dospělých.
V Praze nezažívá jen radosti, ale
i konflikty zejména se spolužáky
německé národnosti. Spolu s ostatními českými spolužáky pak
vzrušeně prožívá kladení základního kamene při založení Národního divadla, zanícený vlastenecký
projev Karla Sladkovského při navrácení Svatováclavské koruny z Vídně do
Prahy, stává se dychtivým posluchačem vědy a dějin a nadšeným vlastencem.
Po ukončení gymnázia vstupuje Václav Beneš do kněžského semináře,
chce být národním buditelem a dobrým knězem. Jediné, co mu v tom může
zabránit je chatrné zdraví. O vánočních prázdninách ve druhém roce studií
doma na náledí uklouznul a podvrtnul si kyčelní kloub. Na bolesti moc nedbal. Po návratu do semináře však nastydnul a poraněný kloub se zanítil. Byl
poslán na léčení do lázní v Teplicích, pak se doléčoval doma, ale výsledek
léčení nebyl valný. Levá dolní končetina zůstala zkrácena a Václav Beneš po
celý život pak na levou nohu napadal.
Již v konviktu začal Václav se svými literárními prvotinami. Vycházely
v konviktském časopisu Zora. Bez udání jména autora vydal ve Slaném
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kde bydlel, postihlo další prudké chrlení krve. Václava Beneše donesli do
jeho pokoje v bezvědomí. Ač plný plánů do budoucna, chorobu - tuberkulózu - již nepřekonal. 20. 6. 1884 v Mariánských Lázních skonal. O čtyři
dny později byl pochován na pražském Vyšehradě.
Snad krátká ukázka z jeho povídky „Akademická legie“, čerpající námět
z dobývání Prahy švédským vojevůdcem Banérem za třicetileté války v r.
1639. Na úspěšné obraně Prahy se podílela též Akademická legie, složená z
narychlo vycvičených studentů Univerzity Karlovy.
„Hoši držte se! - Kdo jste z české krve, všichni semhle ke mně! Vzpomeňte na
starého Žižku, pamatujte na Prokopy, mějte před očima Břetislava ... Držte se
hoši! – Český lev se probudil, pozdravte ho, braši!“
Touže chvílí opět se bitva rozzuřila. A dělo, kde stáli čeští hoši se starým studentem, jakoby zrovna samo střílelo; blesky u jícnu ani neochabovaly.
A hrozným rachotem, když se poněkud zmírnil, prorážela starodávná: Kdo jste
Boží ...
Starý student se usmíval; ani si nevšiml, že asi ze tří ran krvácel. A dříve než
sobě, obvázal ramena i hlavy asi osmi soudruhům.
„Nic vám nebude! – Zhola nic, hoši! – Mistr Jesenius byl chlapík a něčemu
nás naučil.“
Starý student byl již zapsán u proslulého tohoto anatoma a zúčastnil se i první
sekce v Praze. Hlavu měl šedivou jako popel, nad hořením rtem důkladný knír,
vlasy kratičké, bradu po španělsku a u boku kord. Tenkráte byl imatrikulován
v Karolíně. A chovali se k němu velice zdvořile i medicinae artis doctores celeberrimi. O někdejším mistru svém uměl nejednu vysoce zajímavou příhodu
vypravovati. A studenti by ho nosili na rukou. Udržoval mezi nimi ještě jakž takž
ducha starého, ryzího. (*)
(*) V. Beneš-Třebízský: Z různých dob. Praha, F. Topič 1902.

několik pohádek, které slýchal doma, později ve Světozoru vyšla jeho první
povídka Mara Bočarovna. Když se vrátil z léčení v Teplicích, dopsal román
Pod skalami. Krátce před vysvěcením mu zemřel otec. První mši, slouženou
19.7.1875 v kostele Panny Marie před Týnem, tak byla přítomná jen jeho
šastná usmívající se maminka.
Na prvním kaplanském místě v Litni u Karlštejna čekala na Václava
Beneše chmurná a vlhká světnice na staré faře, prochladnul v lijavci při svěcení kříže v nedaleké Seči a další zdravotní potíže na sebe nedaly čekat.
Chrlení krve jej přivedlo opět domů do Třebíze pod péči maminky.
V březnu 1876 je ustaven kaplanem v Klecanech u Prahy. Ke Klecanům
je přifařena řada okolních obcí, celkem tři tisíce obyvatel. Denně se střídá
vyučování ve školách, kázání, pohřby, svatby, křesanská cvičení, zaopatřování a další kněžské povinnosti - a k tomu široká obec čtenářů, čekajících
na poutavá literární zpracování historických dějů. Mají o ně zájem redaktoři řady předních časopisů. Kaplan Beneš by rád všem vyhověl, jen kdyby
sloužilo zdraví. Ale to moc sloužit nechce. V r. 1878 jej postihne druhý zápal
plic s chrlením krve a trvá několik měsíců, než se vrátí ztracené síly. V r.
1882 však krátkou pohodu přeruší úmrtí osoby mu nejdražší - maminky.
Roku 1883 krátce vypomáhá na faře v Líbeznici, poté se poprvé v životě
vydal na delší cestu - do Alp. Po návratu se pustil znovu naplno do práce.
Psal do noci, chtěl vyhovět všem zájemcům, ale znovu jej zradilo zdraví.
Další masivní chrlení krve jej v prosinci roku 1883 téměř zahubilo. Přesto
nedal na rady přátel, aby změnil místo a důkladně si odpočinul. Dále zůstával ve své kaplance v Klecanech, ač se sotva vlekl, trpěl dušností a malátností, obtížně chodil.
V roce 1884 si přece jen dal říci a 3.června odjel do Mariánských Lázní.
Čtrnáctého června při návratu z procházky jej u sousedního domu hotelu,

MIKULÁŠ KOPERNÍK - K ČLÁNKU V MINULÉM ČÍSLE

Podle původní rytiny

Definitivní důkaz. Polští a švédští vědci identifikovali ostatky slavného astronoma Mikoláše Koperníka.
DNA ostatků nalezených před třemi lety v katedrále ve Fromborku na severu Polska a vlasů objevených
v knize, kterou Koperník vlastnil, se totiž shoduje.
Převzato z Lidových novin

VÝZNAMNÁ MONOGRAFIE PLZEŇSKÝCH A HRADECKÝCH AUTORŮ
V září 2008 vyšla v nakladatelství Maxdorf
kniha Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči od autorského kolektivu
Novák I., Matějovič M. a Černý V. Tato kniha
shrnuje nejen poznatky a zkušenosti z klinické
praxe, které se týkají akutního selhání ledvin, ale
opírá se o rovněž o aktuální výsledky experimentálního a klinického výzkumu. Kniha má rozsah
145 stran a na jejím vzniku se podíleli jako
spoluautoři pracovníci I. interní kliniky FN Plzeň
a LF UK Plzeň společně s pracovníky Kliniky
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
FN z Hradce Králové. Kniha je orientovaná na
téma, se kterým se setkává každý, kdo pracuje na
jednotce intenzivní péče a stará se o kriticky
nemocné. Ledviny, které se zásadním způsobem
podílejí na kontrole homeostázy, jsou orgánovým
systémem, jenž u kriticky nemocných vedle respiračního systému nejčastěji selhává. Podpora
nebo náhrada funkce ledvin má jako hlavní cíl
kontrolu stavu vnitřního prostředí při využití

kontinuálních nebo intermitentních eliminačních technik. Zvláště kontinuální techniky zaznamenaly velmi dynamický technický rozvoj v průběhu 90. let minulého století a v tomto období se
rovněž začaly prosazovat do běžné klinické praxe
v péči o kriticky nemocné s akutním selháním
ledvin. Na JIP I. interní kliniky FN v Plzni se nové
kontinuální očišovací metody zavedly do komplexního léčebného managementu jako první
v České republice počátkem 90. let a její pracovníci se významnou měrou podíleli na jejich popularizaci, technickém vylepšování a rozšiřování
v podmínkách intenzivní péče. Kniha si neklade
za cíl konkurovat rozsáhlým a podrobným učebnicím nefrologie, ale má ambici doplnit informace v problematice akutního selhání ledvin, které
se nejčastěji vyskytuje u kriticky nemocných jako
součást multiorgánového selhání, a posloužit
jako praktický manuál, ve kterém je snadné se
orientovat a rychle se dopracovat potřebných
informací.
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PUBLIKACE PLZEŇSKÝCH AUTORŮ V NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
V R. 2008
Zavázalová H. a kol.: Inovované dodatky k vybraným kapitolám ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví.
Slípka J.: Outlines of Histology I. (Dotisk)
Kilian J. a kol.: Stomatologie pro studující všeobecného lékařství. (Dotisk)
(r)

V nakladatelství Karolinum v loňském roce byly vydány nebo jsou k tisku
připraveny následující publikace plzeňských autorů:
Švíglerová J., Slavíková J.: Fyziologie gastrointestinálního traktu.
Rosolová H., Karlíček V.: Clinical Examination in Internal Medicine.
Valenta J., Fiala P.: Topographic Anatomy.

POHLEDNICE Z MINULOSTI FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ
Za 1. světové války byly Františkovy Lázně lazaretním městem a místo
pohlednic se odtud odesílaly korespondenční lístky polní pošty. S poválečným budováním Československé republiky, jejíž vznik přijímá převážně německé obyvatelstvo města chladně, přichází do lázní opět život.
Byly objeveny nové vývěry pramenů a rozvíjí se také zdárně lázeňská turistika. Pohlednice jsou opatřovány novými známkami, umělecky navrženými
Alfonsem Muchou, a do lázní přijíždí také president Masaryk, jehož jméno
nese lázeňský park.
Přichází však podzim 1938 a s ním okupace čs. pohraničí. „Sudetoněmecké“ lázně navštěvuje dokonce sám diktátor Hitler jako předzvěst 2.
světové války, která učinila opět z lázní lazaretní centrum.
Poválečné období charakterizuje odsun většiny německého obyvatelstva
a značná mezinárodní izolace města, ležícího na samé hranici „tábora socialismu a míru“. Lázně se stávají místem odborářských lázeňských pobytů
a rekrace a ze zahraničních návštěvníků jsou to hlavně hosté ze zemí
východního bloku. Teprve postupné uvolňování režimu a následná demokratizace společnosti navrátila do lázní mezinárodní klientelu a vrátila
lázním pověst celosvětového významu.
Konec knihy věnuje autor bohatství léčivých zdrojů a zvláště jejich centru v nedaleké přírodní rezervaci Soos, která ve svých slatiništích obsahuje
bohatství vývěrů minerálních pramenů a výronů plynu v bahenních sopkách. Tomuto přírodnímu bohatství vděčí Františkovy Lázně za to, že jsou
prvními slatinnými lázněmi, prvními lázněmi s využitím léčby přírodním
plynem a lázněmi s prameny s nejvyšším obsahem Glauberovy soli na světě.
Závěrem je možno autorovi jen blahopřát k velmi zdařilé publikaci
a popřát mu hodně dalších úspěchů při studiu a propagaci zdravotnictví
a zvláště balneologie v naší krásné západočeské oblasti.
(JAS)

Po vydání vynikající rozsáhlé knihy „Lázeňství v Mariánských Lázních“
(2006) v níž autoři A.Somol a R. Švandrlík podrobně a kriticky vylíčili vývoj
od vzniku těchto lázní až do současnosti, vydává první z autorů - náš kolega a absolvent naší plzeňské fakulty internista MUDr. Antonín Somol
samostatně knihu „Pohlednice z minulosti Františkových Lázní“.
Jde o publikaci nezvykle čtvercového formátu o 40 stranách, psaných
dvojjazyčně, střídavě česky a německy. Knížka je svázána tkanicí, a obsahuje také volně vložené souhrny v angličtině, francouzštině, ruštině a italštině.
Koncepce celého díla, tištěného často v barvách na žlutavém papíru je
netradiční. Nejde o sbírkové album starých pohlednic nostalgického charakteru, jak by se mohlo podle názvu zdát, i když se autor v úvodu zabývá
historickým vývojem pohlednic,v nichž vidí kulturní dokumenty, svědčící o
koloritu doby. Pohlednice pomáhají autorovi pouze dotvořit jakési ilustrované dějiny Františkových Lázní, jako významného západočeského balneologického centra.
Kniha začíná připomínkou Goethova opakovaného pobytu v lázních,
tedy v době časných let 19. století, kdy ještě pohlednice nebyly známy.
Velkému básníkovi a přírodovědci, jemuž zde byl vystavěn pomník, je
věnována zmínka i v závěru knihy v souvislosti s jeho výzkumem sopečné
Komorní Hůrky v nedalekém okolí lázní. V polovině 19.století byla dalším
vzácným literárním hostem lázní také Božena Němcová, jejíž dopis s obdivem k lázním je tu citován.
První skutečné pohlednice s barevnými obrazy lázeňských budov byly
z přelomu 19. a 20. století. Na obrazech jsou už zachyceny dnešní lázeňské
budovy a jejich postupné přeměny. Cizojazyčné nápisy na budovách svědčí
o vzrůstající mezinárodní klientele lázní, mezi nimiž byly i osobnosti
Rakousko-Uherského trůnu.

VÝSTAVA „TĚLO A TĚLESNOST“ V ZÁPADOČESKÉ GALERII
neunikne pozornosti rytecké ztvárnění „Anatomické sochy“ od Josefa Berglera, posmrtný odlitek hlavy Bernarda Bolzana od Ernsta Poppa či maska
hlavy sv. Václava od Josefa Václava Myslbeka.
Třetí oddíl „Duše v těle“ dokládá, jak umělci dokázali zachytit duševní
stav člověka ve svém díle. Typickým dílem je „Charakterová hlava č. 37“
Franze Xavera Messerschmidta, vyjadřující snad rozpustilost, snad šibalství,
karikatury Antonína Gareise („Učený vůl“, „Úřední hyena“), „Bludička“ od
Lva Lercha či zadumaný „Anatom“ od Gabriela Cornelia von Maxe. V tomto
oddílu je autenticky zastoupen i Jan Evangelista Purkyně, který fotografovi
Emanuelu Lokajovi sehrál šest emocí, aby byly zvěčněny jako typická mimika.
Výstava byla zahájena vernisáží 17. února a potrvá do 26. dubna. K výstavě byl vydán barevný katalog, v němž je reprodukováno 22 z vystavených
67 exponátů. Určitě stojí za to ji navštívit.
(jn)

Ojedinělou výstavu výtvarného umění pořádá Západočeská galerie v Plzni
ve výstavní síni „13“ v Pražské ulici. Téma „Tělo a tělesnost“ se promítlo do
četných výtvarných děl malířů a sochařů 19. století. Výtvarná díla jsou nenásilně rozdělena do tří oddílů.
V oddílu „Figura“ se prezentují především ženské akty, snad proto, že na
rozdíl od živého mužského modelu se ženský model v akademické výuce začal
uplatňovat až ve druhé polovině 19. století. Svými díly jsou zastoupeni Jaroslav
Čermák, Vojtěch Hynais, František Kupka, třemošenský rodák Václav Brožík
(„Husitka“) a další.
V oddílu „Tělo“ jsou zastoupena díla, čerpající z anatomických studií lidského
těla, založených na pitvě. Tyto studie výtvarným umělcům umožnily postupně
korigovat znalosti o stavbě lidského těla a uplatnit je ve svých dílech.
Jednou z cest poznávání těla bylo i snímání odlitků obličejů. V tomto oddílu

Exponát z výstavy: fotograf Emanuel Lokaj před 150 léty vyhotovil šest podob emocí:
Dobrá pohoda, Rozhořčení, Odmítavost, Opovržení, Přemýšlení a Šibalství.
Modelem byl věhlasný fysiolog Jan Evangelista Purkyně
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ERRATA: K ČLÁNKU O „LETNÍM ČASE“
Z POHLEDU LÉKAŘSKÉHO BIOKLIMATOLOGA
zejména pak s periodou 20-28 hodin, tj. biorytmy cirkadiánní. Pro naše téma
má samozřejmý význam sezónní (infradiánní) biorytmus, tj. pravidelné střídání
ročních období. V dalším se budeme podrobněji zabývat biorytmy cirkadiánními s ohledem na problematiku přechodu „zimního času“ na „letní čas“
a naopak. Přirozeným biorytmem je „zimní čas“, zatímco „letní čas“ zavedla
uměle dřívější, zejména totalitní, společnost, údajně z ekonomických důvodů.
Omlouváme se čtenářům i autorovi.
(r)

V minulém čísle Facultas nostra (č.75/2009) došlo při přepisu rukopisu
příspěvku doc. MUDr. R. Barcala, CSc. „Stanovisko lékařského bioklimatologa k tzv. „letnímu času“ s ohledem na cirkadiánní biologické rytmy“
k vynechání jedné řádky, takže třetí odstavec sdělení na straně 1 tím ztratil
smysl. Uvádíme správné znění celého odstavce:
V lékařské bioklimatologii nás zajímají nejen b.r. s periodou kratší 20 hodin
(biorytmy ultradiánní) a s periodou delší než 28 hodin (biorytmy infradiánní), ale

PRANOSTIKY A ŽIVOTNÍ MOUDRA
Co neudělá Matějova pila, to udělá Josefova
širočina. (24.2. Matěj, 19.3. Josef)
Na sv. Řehoře, led pluje do moře, žába hubu
otevře, líný sedlák, který neoře. (12.3.)
Na svatého Josefa odkud vítr fouká,
odtud nepřízeň kouká.
Pěkně-li na svatého Josefa, bývá dobrý rok.
Mnoho deš ů březnových - hubené léto.
Březen bez vody - duben bez trávy.

ŽIVOTNÍ MOUDRA
Rovné tělo se nebojí šikmého stínu. In: Lexikon
čínského mudrosloví. Praha, Akademia 1999
Lépe je slyšet než neslyšet, lépe je vidět než slyšet,
lépe je vědět než vidět, lépe je konat než vědět.
(Autorem, výroku je Sün-c´- 3.stol. př.n.l..
In: T. Hejzlarová, J. Hejzlar: Lexikon čínského
mudrosloví. Praha, Akademia 1999)
Hdo je smělý má svět celý
(chodské přísloví).
Ke všemu co je veliké je prvním krokem odvaha.
(J.W.Goethe)
Chceš-li realizovat své sny, probu se.
(Rudyard Kipling)
U nás se vždycky více platilo za muziku než
za fyziku. Proto u nás není žádný Einstein.
(Jan Werich)
Život je pevnost, o níž ani já ani vy moc nevíme.
(Napoleon Bonaparte)
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