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Akademický senát měl při svém zasedání v posluchárně Šafránkova 
ústavu na programu jediný, o to však závažnější bod – volbu nového 
děkana naší fakulty. Z členů AS se na jednání dostavili akademičtí 
pracovníci MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.; doc. 
MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; doc. MUDr. 
Jindřich Fínek, Ph.D.; doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.; doc. MUDr. 
Eduard Kasal, CSc.; doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.; MUDr. Vilém 
Kuntscher, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; prof. MUDr. 
Karel Pizinger, CSc.; doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc.; doc. MUDr. 
Tomáš Skalický, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.; prof. MUDr. 
Alena Skálová, CSc.; PhDr. Dana Zdeňková a studenti MUC. Petr Beneš, 
MUC. Vojtěch Česák, MUC. Lukáš Galek, MUC. Jan Kotyza, MUC. 
Theresa Meindl, MUC. Eva Müllerová, MUC. Lukáš Prajka a MUC. 
Adam Vrána. Kromě členů AS bylo jednání přítomno 15 hostů.

V úvodu předseda AS doc. MUDr. J. Slípka, CSc. seznámil AS s písem-
ným sdělením člena AS MUDr. Kielbergera, že se z pracovních důvodů 
(pobyt mimo ČR) rozhodl vzdát se členství v AS. V souladu s volebním 
a jednacím řádem byl na jeho místo kooptovám MUC. Adam Vrána. 

Předseda AS poté seznámil členy AS i přítomné hosty s kandidáty na 
funkci děkana LF UK v Plzni. Z původních šesti navržených kandidátů 
se tři písemně kandidatury vzdali. Tři zbývající poté v abecedním pořadí 
přednesli svá jakási programová prohlášení, zaměřená na směřování naší 
fakulty v případě zvolení. Za řečnickým pultem vystoupili doc. RNDr.
Marie Korabečná, PhD., Doc.MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. a doc. 
MUDr. Milan Štengl, Ph.D.

V následné diskusi doc. MUDr. Zichu, CSc. zajímal názor jednotlivých 
kandidátů na požadavek navýšení počtu studentů oboru zubní lékařství. 

Doc.Korabečná se domnívá, že nic nebrání navýšení počtu studentů 
s přihlédnutím ke kapacitním možnostem fakulty. Požadavek plně pod-
poruje. Doc.Kreuzberg uvedl, že obor je specifikem naší fakulty. Ví o 
tom, že situace je vážná. Nelze navyšovat násobně, je třeba spolupracovat 
s ostatními fakultami a získat finanční prostředky. Problémem je i počet 
pedagogů vzhledem k jejich odchodům do privátní sféry. Doc.Štengl 
je principiálně pro navýšení počtu studentů, ale je třeba znát finanční 
rozvahu a sehnat prostředky. V závěru doc. Zicha zdůraznil, že již nyní je 
situace hraniční a v budoucnu očekává podporu vedení fakulty. 

Prof. MUDr. A. Skálová poté poděkovala všem třem kandidátům 
a konstatovala, že předvolební boj byl čestný a korektní. Slíbila, že AS se 
bude rozhodovat také čestně a zodpovědně.

Předseda volební komise MUDr. J.Barcal stručně seznámil AS s pra-
vidly volby. Členové AS převzali volební lístky, upravili je a podle zásad 
tajného hlasování vhodili do urny. Volební komise po krátké přestávce 
oznámila výsledek volby.

Bylo odevzdáno 24 platných hlasů. Hned v prvním kole získal 
nadpoloviční počet 13 hlasů doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. a ve 
volbě děkana tak zvítězil. V krátkém vystoupení doc. Kreuzberg za pro-
jevenou důvěru poděkoval a přislíbil, že pro další rozkvět naší fakulty 
udělá co bude v jeho silách. Výsledek volby bude zaslán rektorovi UK 
ke schválení.

AS dále vyhlásil volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. 
Byly sestaveny volební komise. Volby proběhnou v termínu 23. a 24. 11. 2009.

Do Rady vysokých škol VŠ na léta 2010-2011 byl jednomyslně sch-
válen navržený kandidát MUDr. J. Barcal, Ph.D.

K jednání se ještě vrátíme v příštím čísle. (r)

Se dvěma rozdílnými informacemi se 
mohli nedávno setkat Plzeňané. V denním 
tisku proběhla zpráva České kardiologické 
společnosti, podle níž za posledních 15 let 
poklesl průměrný věk nemocných, kteří dosta-
nou poprvé srdeční infarkt, ze 63 na 49 let. 
Dnes již není výjimkou, že infarkt postihu-
je i třicátníky. Důvody vidí odborníci v řadě 
faktorů, jako je hektický způsob života, práce 
pod neustálým stresem, nezdravá strava, 
nedostatek pohybu, celkové přetěžování orga-
nismu a nedostatek odpočinku, kouření a obezi-
ta. Lidé mají často vysoký krevní tlak a vysokou 
hladinu cholesterolu v krvi a vůbec o tom 
nevědí. V ČR má zvýšenou hladinu cholestero-
lu v krvi, tedy nad 5 mmol/l, 70 procent dospělé 
populace, vysokým krevním tlakem trpí třetina 
dospělých. Za poslední čtyři roky se počet 
obézních osob u nás zvýšil o 450 tisíc! Neustále 
stoupá i počet nemocných cukrovkou, ročně 
o padesát tisíc. V tom máme nezáviděníhodný 
evropský primát. Pokud jsou vysokou choles-

terolémií postiženi rodiče, bývá stejně postiženo 
téměř 40 procent jejich dětí. Podle prof. Michaela 
Aschermanna, místopředsedy České kardio-
logické společnosti, musí prevence kardiovasku-
lárních onemocnění začít už v rodině, především 
úpravou životosprávy ve prospěch zdravé stravy, 
nekouření a dostatku pohybu. (*) 

Ke Světovému dni srdce uspořádala 
Poradna zdravého životního stylu Flora 
zajímavou akci. Pracovníci a pracovnice tzv. 
Floraporadny navštívili během září deset 
českých měst a v rámci projektu Krok pro 
zdravé srdce nabídli široké veřejnosti stano-
vení hladiny cholesterolu v krvi, změření 
krevního tlaku, procenta tuku v těle a poradi-
li, jak úpravou životního stylu udělat něco 
pro zdraví. Floraporadna postupně navštívila 
Boží Dar, Netvořice (v rámci Cyklomaratonu), 
Karlovy Vary, Plzeň, Prahu, Hradec Králové, 
České Budějovice, Brno, Olomouc a Ostravu. 
Vyvrcholením projektu byla závěrečná oslava 
Světového dne srdce 27.9. v Praze na Ladronce, 

kde si zájemci kromě výše uvedené nabídky 
zdravotních služeb mohli vyslechnout kon-
cert skupin České srdce a No Name, mohli 
shlédnout výstavu velkoformátových fotografií 
„První krok“, mohli si zabruslit na zapůjčených 
in-line bruslích a děti měly možnost protáhnout 
tělo v dětském koutku. 

Návštěva Floraporadny v Plzni proběhla 
v Křižíkových sadech 9. září. Stejně jako v jiných 
místech i v Plzni byl zájem veřejnosti značný 
a u nápadně vyzdobeného stánku se za velmi 
příznivého počasí tvořily chvílemi i hloučky 
zájemců o měření. Celkem prošlo vyšetřením 
ve všech Floraporadnách 840 osob, z nich sedm 
set si nechalo fotograficky zdokumentovat svůj 
„první krok ke zdravějšímu životnímu stylu“. 
Každému byly nabídnuty i odborné informační 
texty s titulky „Cholesterol – dobrý sluha, 
špatný pán“, „Miluj své srdce“ a „Štíhlí a fit 
s Florou light“. 

Výrobce rostlinných tuků značky Flora 
zdůrazňuje vysoký obsah omega-3-vícenenasy-
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cených mastných kyselin, jejichž příjem může 
snižovat riziko vzniku kardiovaskulárních 
onemocnění. Flora dále obsahuje vitaminy A, D 
a E, B6, B12 a kyselinu listovou, a naopak velmi 
malé množství nasycených mastných kyselin 
a trans-mastných kyselin.

Konečná statistika měření poraden byla 
bohužel neúprosná: 38 % zájemců o vyšetření 
mělo zvýšenou nebo dokonce vysokou hladinu 
cholesterolu v krvi, u žen bylo takto postiženo 
plných 47 % vyšetřených, 51 % zájemců trpělo 
nadváhou či obezitou a 71 % zájemců mělo 

zvýšený procentuální podíl tukové tkáně 
v těle. Činnost poraden touto akcí neskončila. 
O úpravě životního stylu se lze poradit s nutriční 
terapeutkou na bezplatné telefonní lince Flora 
800 175 324, příp. se prostřednictvím této linky 
objednat na konsultaci do Floraporadny.  (jn)

Každoročně uděluje Česká společnost anesteziologie, resuscitace 
a intenzivní medicíny (ČSARIM) ocenění za vědecko-výzkumnou 
a edukační činnost. V rámci výročního XVI. kongresu ČSARIM (1.-3.10. 
2009) získal kolektiv lékařů metabolické jednotky intenzivní péče dvě 
významná ocenění. Cena za nejlepší práci publikovanou v časopise s fak-
torem impaktu byla udělena autorům Roman Sýkora, Jiří Chvojka, Aleš 
Kroužecký, Jaroslav Raděj, Thomas Karvunidis, Veronika Varnerová, 
Ivan Novák a Martin Matějovič za práci „High versus standard-volume 
haemofiltration in hyperdynamic porcine peritonitis: effects beyond 

haemodynamics?“, publikovanou v časopise Intensive Care Medicine 
(IF 5.05). Cenu za nejlepší knihu získali Ivan Novák, Martin Matějovič 
a Vladimír Černý za knihu „Akutní selhání ledvin“, vydanou naklada-
telstvím Maxdorf –Jessenius. Obě práce vznikly za podpory výzkumného 
záměru MSM 0021620819 Náhrada a podpora funkce některých životně 
důležitých orgánů. Děkuji všem kolegům, kteří se na realizaci náročných 
experimentálních studií a publikací podíleli. 

 Prof. MUDr. M. Matějovič, PhD. 
 Přednosta I. interní kliniky

OCENĚNÍ ZA VĚDECKOU A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST INTENZIVISTŮM 
I. INTERNÍ KLINIKY

Poslední prázdninový víkend, 27. – 29. srpna 
2009, se - poprvé nedaleko od Plzně v údolí 
Berounky - konal již 13. ročník celostátního 
kongresu na téma „Technologie v diabetolo-
gii“, zvaný „Žinkovy dny“. S diabetem mel-
litem, nemocí, která postihuje již téměř 800 
tisíc nemocných v ČR, se setká v běžné praxi 
každý lékař, proto nepřekvapila účast nejen 
diabetologů a edukačních sester, ale i internistů 
a endokrinologů. V několika blocích byly 
prezentovány a diskutovány technologické 
novinky používané v léčbě diabetu (senzory 
glykémií a sofistikované inzulínové pumpy 
s kalkulátory bolusů), nové léky, které doplňují 
repertoár diabetologů (jako jsou analoga 
GLP-1 a blokátory jeho degradace) i neotřelé 
edukační přístupy - neboť diabetes je nemoc, 
jejíž značnou část může - a musí pacient ovlivnit 
sám. Interaktivní formu akce dokreslilo vy-
stoupení jedné z prvních pacientek v ČR, která 
měla možnost vyzkoušet si poslední technický 
„hit“ - inzulínovou pumpu se senzorem glyké-
mie, která při poklesu glykémie pod stanove-
nou mez vypne automaticky dodávku inzulínu 
a tím by měla zabránit vážnější hypoglykémii 
(Paradigm Veo). V příštím roce se uskuteční 
již 14. ročník konference, opět v příjemném 

prostředí Darovanského dvora, 7. - 9. října 2010. 
Srdečně zváni jsou všichni zájemci o diabetes 
a technologie. Bližší informace naleznete na 
webových stránkách http://lfp.metabol.cuni.cz.

Přikládáme názvy sdělení, která na kon-
gresu odezněla:. M. Kvapil: Novinky ve far-
makoterapii diabetu - perorální antidiabetika, 
inzulínová analoga a inkretiny, hypolipidemika. 
J. Brož: Novinky v technologiích léčby diabetu. 
Z. Rušavý: Selfmonitoring a variabilita glyké-
mie. M. Honka: Novinky ze sjezdu ADA 2009 
- kontinuální monitory glykémie. V. Doničová: 
Využití senzorů v ambulanci praktického dia-
betologa. K. Štechová: Kontinuální monito-
rování glykémie u malých dětí v porovnání 
s dospělými – naše zkušenosti. M. Mráz: Aktivní 
Evropský projekt OLDES – využití telemoni-
toringu v domácí péči o seniory s diabetes 
mellitus. I. Haladová: Opakované protahované 
hypoglykémie při léčbě CSII a senzorem - jsou 
alarmy řešením? J. Meinlová: Zlepšení kompen-
zace diabetu - pumpa nebo senzor? kazuistika 
J. Olšovský: Historie a současné možnosti léčby 
CSII. R. Kožnarová: Vývoj indikací k léčbě 
inzulínovou pumpou. J. Gruberová: Edukace 
kalkulovaných bolusů při léčbě inzulínovou 
pumpou. J. Brož: Sport u pacienta s diabetem 

léčeného inzulínovou pumpou. Z. Jankovec: 
Zastavení inzulínové pumpy a fyzická akti-
vita. S. Lacigová: Ambulantní zahájení léčby 
inzulínovou pumpou a senzoru bez dozoru 
zdravotníka – kasuistika. R. Chlup, H. Přibylová, 
P. Kudlová, S. Táncosová, M. Nakládalová: Jaký 
je přínos inzulínové pumpy u ošetřovatelsky 
náročných osob s diabetem. D. Bartášková: 
Senzory v graviditě - praktické zkušenosti 
V. Fejfarová: Zkušenosti pacientů s CGMS 
E. Horová: Hyperglykémie rezistentní k tera-
pii u pacienta s DM 2. typu T. Hrachovinová: 
Psychologické bariéry při léčbě inzulínovou 
pumpou Z. Jankovec: Registr pacientů léčených 
inzulínovou pumpou (CSII) - výsledky za 
období 1998 - 2009 M. Jiruška: Naše neúspěchy 
při kontinuálním monitorování glykemií pomocí 
senzoru M. Mráz: Evropský projekt OLDES 
(older people‘s e-services at home) - využití 
telemonitoringu v domácí péči M. Mráz: Využití 
kontinuální monitorace glykémie v kombinaci 
s počítačovým eMPC algoritmem V. Zamrazil: 
Průměrná denní dávka bazálního inzulínu 
detemir nebo glargin v klinické praxi - retro-
spektivní sledování. L. Zamykalová: „Domácí 
lékař“ pro každého...? Role internetu a diskus-
ních skupin v edukaci technologií.  M. Krčma

KONGRES „TECHNOLOGIE V DIABETOLOGII“, 
DAROVANSKÝ DVŮR, 27. - 29. 8. 2009

Ve dnech 1. – 3. 10. 2009 se v moravském Mikulově v atraktivním 
prostředí zámku konala již tradiční konference České společnosti pro 
hypertenzi a Pracovních skupin preventivní kardiologie a srdečního 
selhání České kardiologické společnosti. Program konference byl 
slavnostně zahájen dne 1. 10. v přítomnosti Mgr. Michala Haška, hejtma-
na Jihomoravského kraje, Rostislava Koštiala, starosty města Mikulov, 
prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., děkana Lékařské fakulty Masarykovy 

univerzity Brno, ing. Petra Košky, MBA, ředitele Fakultní nemocnice 
u sv. Anny v Brně, prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc., předsedy 
organizačního výboru konference, prof. MUDr. Jiřího Widimského jr., 
CSc., předsedy České společnosti pro hypertenzi, prof. MUDr. Renaty 
Cífkové, CSc., předsedkyně Pracovní skupiny preventivní kardiologie 
ČKS a prof. MUDr. Jiřího Vítovce, CSc., předsedy Pracovní skupiny 
srdečního selhání ČKS. Na slavnostní zahájení navázal blok „Léčba 

XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI,
XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS

A XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS,
 1. - 3. 10. 2009 V MIKULOVĚ
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hypertenze“ (předsedající M. Souček, J. Widimský Jr.) s přednáškami 
věnovanými arteriální hypertenzi u nefropatů, u osob po transplantaci 
ledviny a maligní hypertenzi a byly zde též prezentovány výsledky studie 
KOHYBA/ABPM Prague Project. Další sekce byla věnována arteriální 
hypertenzi ve spojení s metabolickým syndromem a diabetem mellitem 
(předsedající H. Rosolová, V. Monhart). V sekci HOTlines (předsedající 
J. Widimský sr., A. Linhart) byly přestaveny výsledky studie Studie 
Beautiful – subanalýza symptomatických nemocných a studií Ontario 
I a II. Sekce věnovaná neinvazivní diagnostice ischemické choroby 
srdeční (ICHS) (předsedající R. Cífková, M. Aschermann) byla věnována 
metodikám zátěžových testů, echokardiografie, magnetické rezonance, 
počítačové tomografie a nukleární kardiologie. V sekci o srdečním sel-
hání a ICHS (předsedající J. Vítovec, L. Špinarová) byly prezentovány 
možnosti tréninku u nemocných se srdečním selháním a doporučení pro 
sledování pacienta po transplantaci srdce v kardiologické ambulanci, dále 
pak zajímavá subanalýza studie EUROPA u nemocných užívajících kal-
ciové antagonisty a další zajímavé přednášky týkající se tohoto tématu, 
včetně otázky resynchronizační terapie. Svůj blok zde měla také experi-
mentální a sekundární hyperenze (předsedající J. Zicha, M. Pravenec 
a K. Horký, J. Ceral). Slavnostní Brodovu přednášku s názvem „Přínos 
profesora Broda k patogenezi a terapii hypertenze v odstupu padesáti 
let“ v slavnostním bloku České společnosti pro hypertenzi přednesl 
prof. Horký. V tomto bloku byly také předány ceny České společnosti 
pro hypertenzi za nejlepší práce mladých výzkumníků na poli arteriální 
hypertenze. Velkým úspěchem je bezesporu první místo MUDr. Jitky 
Seidlerové, PhD. z 2. interní kliniky LF a FN v Plzni s prací „Adducin 
a jeho vztah ke kardiovaskulárnímu systému“ (školitel J. Filipovský). 

Také zde zazněla sdělení pozvaných zahraničních autorů – „Jak vysvětlit 
kanadský úspěch v léčbě hypertenze. Výsledky z provincie Ontario“ 
(J. Fodor, Ottawa, Kanada), „National Polish registry of pheochromocyto-
ma“ (A. Januszewicz, Varšava, Polsko), „Estrogens and the endothelium“ 
(B. Stanek, Vídeň, Rakousko) a „Women´s hypertension – do we treat 
women properly?“ (J. Strametz-Juranek, Vídeň, Rakousko). V další sekci 
věnované preventivní kardiologii (předsedající J. Filipovský, A. Linhart) 
byly prezentovány a diskutovány výsledky rozsáhlé epidemiologické 
studie post-MONICA, na jejíž realizaci má zásluhy zejména kolektiv 
pracovníků Pracoviště preventivní kardiologie IKEM pod vedením prof. 
Cífkové a 2. interní kliniky LF a FN v Plzni (J. Filipovský, O. Mayer Jr., 
J. Seidlerová, M. Dolejšová, A. Maříková). Kongres byl zakončen sekcí 
varia (předsedající O. Mayer Jr., M. Souček), kde byli plzeňští autoři 
zastoupeni několika sděleními – „Faktory zvyšující tuhost aorty ve 
stáří: výsledky 9letého sledování“ (J. Seidlerová, J. Filipovský, O. Mayer 
jr., M. Dolejšová), „Vliv hospitalizace na iktové jednotce na mortalitu 
a morbiditu u pacientů po první ischemické cévní mozkové příhodě“ 
(O. Mayer jr., J. Bruthans, R. Cifková, J. Šimon, M. Galovcová), a „Nová 
orální antikoagulancia v antitrombotické léčbě“ (O. Mayer). V průběhu 
kongresu byly prezentovány postery (za naši LF a FN – 2. interní kliniku 
Nussbaumerová B. Rosolová H., Šimon J.: Kardiovaskulární riziko 
u diabetiků 2. typu a jeho vztah ke kotníko – pažnímu tlakovému indexu). 
V průběhu konference se uskutečnila valná hromada České společnosti 
pro hypertenzi a valná hromada Pracovní skupiny preventivní kardiolo-
gie České kardiologické společnosti. Součástí konference byla i sesterská 
sekce. Společenskou část programu tvořily uvítací recepce a společenský 
večer v prostorách Mikulovského zámku.  Barbora Nussbaumerová

Seminář věnovaný komplexní péči v psychi-
atrii uspořádala ve spolupráci s Psychiatrickou 
klinikou v Plzni a Psychiatrickou léčebnou 
v Dobřanech Academia medica pragensis dne 
24. 10. 2009. V úvodním slově zdůraznil ředitel 
Psychiatrické léčebny v Dobřanech MUDr. 
Vladislav Žižka dobrou spolupráci jednotlivých 
zařízení, která se v Plzeňském kraji na péči 
o osoby s duševním onemocněním podílejí. 
Jedná se nejen o zařízení zdravotnická, ale také 
o zařízení spadající do působnosti Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Doc. MUDr. Jiří Beran, 
CSc. přiblížil nový trend v psychiatrii spočívající 
ve výraznější sociálněpsychiatrické orientaci. 
Myšlenka individualizované pomoci osobám 
s psychickým postižením v jejich prostředí se 

jeví jako přínos. V krajní podobě její realizace 
by mělo dojít k razantní redukci lůžek v psy-
chiatrických léčebnách. V tomto směru jsou 
zkušenosti v těch zemích, kde k prosazení této 
krajní varianty došlo (např. v Nizozemsku) roz-
poruplné. Prim. MUDr. Michal Maršálek, CSc., 
z Psychiatrické léčebny v Bohnicích referoval 
o výhodách antipsychotik II. generace. Pacient je 
však musí svědomitě užívat. Je s podivem, jakou 
váhu mají laické názory na to, zda ambulantně 
léčený pacient trpící schizofrenní psychózou 
léky doma užívá či nikoli. Značnou rezervu zde 
představuje spolupráce lékaře s rodinou pacien-
ta a s dalšími složkami sociální pomoci.

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček, ředitel Ledovce, 
o. s., se sídlem v Ledcích u Plzně informoval

o aktivitách tohoto občanského sdružení, 
které poskytuje pomoc osobám s duševním 
onemocněním, a o přípravě koncepce systému 
služeb pro tyto lidi v Plzeňském kraji. Většímu 
rozvoji brání v současné době ekonomické 
těžkosti. 

Na závěr proběhl workshop vedený prim. 
MUDr. Jaromírem Honsem, přednostou psy-
chiatrického oddělení Krajské nemocnice 
Liberec, a. s., zaměřený na otázku volby psycho-
farmaka u kasuisticky prezentovaných příkladů 
duševních poruch.

Semináře se zúčastnili nejen zdravotníci 
Psychiatrické kliniky, ale také kolegyně a kole-
gové z dalších pracovišť a studenti.

 Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.

SEMINÁŘ „KOMPLEXNÍ PÉČE O OSOBY NEMOCNÉ SCHIZOFRENIÍ“ 
24. 10. 2009

Slavnostní shromáždění na Francouzském velvyslanectví 8. 10. 2009
Dne 22. září 2009 se konala ve Francouzském institutu – oddělení 

pro kulturu a spolupráci francouzského velvyslanectví ve Štěpánské 
ulici v Praze - Soutěž studentských vědeckých prací v oboru lékařství. 
Soutěž, kterou každoročně organizuje velvyslanectví Francouzské 
republiky ve spolupráci se společností Pierre Fabre Médicament se 
zúčastnili autoři nejlepších studentských vědeckých prací ze všech 
lékařských fakult v České republice.

Absolutním vítězem se stal student nyní již 6. ročníku Lékařské 
fakulty Palackého univerzity v Olomouci MUC. Adam Kuba, se svou 
prací: „Efficacy of imatinib dose escalation in chronic myeloid leuke-
mia pretreted with interferon-alfa“. Svou práci přednesl v perfektní 
francouzštině, v diskusi kvalifikovaně zodpověděl všechny dotazy 
v neméně perfektní angličtině. (Kromě toho umí výborně i španělsky.) 
Druhé místo získala MUC. Markéta Kostrouchová z 3. LF UK v Praze 
za práci o cytostatickém efektu valproátu a třetí místo MUC. Josef 
Fontana z téže fakulty, který se zabýval prognózou hypoglykemických 
stavů u diabetiků a nediabetiků. 

Plzeňskou Lékařskou fakultu UK velice dobře reprezentovali 
svými pracemi studenti MUC. Lukáš Řehoř a MUC. Martin Svatoň, 

SOUTĚŽ STUDENTŮ LÉKAŘSTVÍ, CHEMIE A FARMACIE, 
VE FRANCOUZSKÉM INSTITUTU V PRAZE 22. 9. 2009

Zleva: MUC. L. Řehoř (Plzeň), MUC. A. Kuba (Olomouc), 
MUC. M. Svatoň (Plzeň) a MUC. A. Procházková (Brno)
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kteří přednesli práci „Exprese genu RECK v plicní tkáni pacientů 
s nemalobuněčným karcinomem“ (školitelé MUDr. Kulda a RNDr. 
Pešta z Ústavu lékařské biochemie) a MUC. O. Vyčítal a MUC. J. Brůha
se sdělením „Inhibice transforming growth factor beta-1 stimuluje 
regeneraci jater po částečné ligaci portální žíly v experimentálním 
modelu na prasatech“ (školitelé MUDr. Liška, prof. Třeška z Chirur-
gické kliniky). Jejich práce byly předneseny v angličtině.

Kromě soutěže studentů lékařských fakult proběhla v jiných ter-
mínech obdobná soutěž studentů chemie a studentů farmacie.

Soutěž byla završena slavnostním shromážděním, které se konalo 
dne 8. října v nádherném prostředí sídla velvyslance Francouzské 
republiky v České republice v bývalém Buquojském paláci na Malé 

straně. Shromáždění jsem se zúčastnil jako koordinátor soutěže na 
naší fakultě, zároveň s našimi studenty Lukášem Řehořem a Martinem 
Svatoněm. Při této slavnosti předával diplomy vítězům nositel Nobelovy 
ceny prof. Jean-Marie Lehn, spolu s velvyslancem Francouzské repub-
liky panem Charlesem Friesem. Potom následovala recepce s neformál-
ními diskusemi. Zaujalo nás, že prof. J.-M. Lehn, který získal před léty 
Nobelovu cenu mj. za podíl na rozluštění struktury vitaminu B12, je 
velice sympatický a skromný člověk, který opakovaně zdůraznil, jak rád 
jezdí do naší republiky a jak na něho dýchá kulturní prostředí Prahy. 
I na slavnostní recepci nezapřel, že chemie je jeho koníčkem a byli jsme 
svědky, jak i během rautu diskutoval s jinými účastníky – profesory 
chemie – psal na papír nějaké chemické vzorce a řešil s nimi chemické 
rovnice. 

Pro naše studenty byla celá soutěž i slavnostní shromáždění velkým 
povzbuzením do další odborné a vědecké práce. I když se letos jejich 
práce nedostaly mezi první tři hodnocená sdělení, reprezentovali 
důstojně naši fakultu a jejich vystoupení je nutné hodnotit velice 
pozitivně. Je třeba poděkovat i jejich školitelům.

 Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.

Zleva: A. Kuba, M. Kostrouchová, J. Fontana.

Zleva: Adam Kuba, naši studenti Lukáš Řehoř a Martin Svatoň,
studentka z Brna Alena Procházková (která se také zúčastnila Soutěže 

sdělením z oblasti mikrobiologie - o incidence Candida dubliniensis 
v naší populaci) a nositel Nobelovy ceny prof. Jean-Marie Lehn.

Přinášíme informaci o jednotlivých před-
náškách. 

Bosman R, Sviták R., Štengl M.: Mecha-
ni zovaná nepřímá srdeční masáž Použití 
přístroje LUCAS, se kterým pracujeme na 
Emergency ARK, zaručuje po celou dobu KPR 
nezměněnou kvalitu nepřímé srdeční masáže, 
která není ovlivněna únavou zachránců. 
Resuscitaci je možné provádět i v průběhu 
transportu postiženého k další diagnostice 
včetně angiografického pracoviště. 

Štengl M., Altmann P., Šimanová A.: Pro-
blematika tracheální intubace s použitím fibro-
optické techniky. Fibroskopicky asistovaná 

tracheální intubace je indikována v případech, 
kdy je předpoklad obtížné intubace standardní 
cestou. Bezpečnější a preferovaný je naso-
tracheální přístup u pacienta v analgosedaci 
se zachovanou spontánní ventilací. V rukou 
zkušeného anesteziologa při respektování 
několika málo kontraindikací představuje 
bezpečný, pro nemocného bezbolestný a kom-
fortní způsob zajištění dýchacích cest. 

Šestáková B., Lejčko J., Potůčková K., Ma chart 
S., Kasal E.: Psychologie pooperační bolesti. 
Tlumení pooperační bolesti je týmovým, mul-
tidisciplinárním úkolem. Její ovlivnění patří 
již i do předoperační přípravy, kde kromě 

farmakologické premedikace hraje důležitou 
úlohu i psychoterapeutická podpora. Podcenění 
perioperační léčby bolesti může vést až ke vzni-
ku obtížně ovlivnitelné chronické bolesti.

Novák P., , Pelnář P., Zatloukal J.: Život 
ohrožující periporodní infekce varicella zoster 
virem u imunosuprimované nemocné. Uvedená 
kasuistika ukázala na obtížnou diagnostiku 
u kritického stavu s bezprostředním ohrožením 
života rodičky způsobené virem varicella zoster 
a její úspěšnou léčbu, která vyžadovala kom-
plexní resuscitační péči.

 Prim. MUDr. Karel Svoboda

VEČER ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ KLINIKY 16. 9. 2009
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Dne 23. 9. 2009 se konal v posluchárně Šafránkova pavilonu Večer 
Oddělení léčebné rehabilitace FN. Přednáškovému večeru předsedal 
MUDr. M.Zikmund CSc. Během večera zaznělo šest přednášek.

Odborný program zahájila přednáška autorky H. Hladové „Cast-
lemanova choroba“.

V této kasuistice autorka připomněla etiologii, diagnostiku, klinický 
obraz, léčbu a rehabilitační program u tohoto vzácného onemocnění. 
U sledovaného pacienta se jednalo o atypický maligní průběh benigní 
hyalinně vaskulární formy tohoto onemocnění. Roční náročná 
rehabilitační léčba kombinovaná chemoimunoterapií bohužel neza-
stavila progresi onemocnění.

Druhým příspěvkem byla přednáška „Rehabilitace u nemocných 
po klíšťové encefalitidě“ autorky V. Roubíčkové. Autorka ve své práci 
referovala o případu 30letého pacienta postiženého kmenovou ence-
falomyelitidou se smíšenou kvadruparézou s maximálním postižením 
levé horní končetiny. Průběh onemocnění byl komplikován bulbárním 
syndromem a akutním respiračním selháním. Autorka práce uvádí řadu 
léčebných metod, které byly u pacienta využity během dvou pobytů na 
RHC oddělení, mezi kterými byl pacient léčen v Rehabilitačním ústavu 
Kladruby. Po léčbě byl pacient schopen chůze o čtyřbodové berli, s pře-
trvávající slabší svalovou silou levé horní končetiny a porušenou jemnou 
motorikou levé ruky. Pacient mohl být propuštěn do domácí péče.

Dalším příspěvkem byla kasuistika autorky K. Kilianové „Stav po alo-
plastice hlavičky radia“. V úvodu práce se autorka zabývala indikacemi 
k tomuto operačnímu výkonu i absolutními a relativními kontraindika-
cemi. Demonstrovala případ mladé dívky, která utrpěla luxaci a frakturu 
levého loketního kloubu. Po provedené osteosyntéze a později aloplas-
tice hlavičky radia přetrvávalo výrazné omezení hybnosti. Ani následná 
rehabilitační léčba nevedla ke zlepšení mobility kloubu. Po pěti letech 
byla provedena reoperace s lýzou synostózy a ablací osteofytů s bez-
prostředně zahájenou rehabilitací, která vedla k úplnému ústupu subjek-
tivních potíží a k výraznému objektivnímu zlepšení hybnosti kloubu.

Čtvrtým příspěvkem byla kasuistika H. Sobotkové „M. Pelizaeus – 
Merzbacher disease“. V úvodu autorka popsala tento typ leukodystrofie 
jako onemocnění postihující bílou hmotu mozkovou s poruchou metabo-
lismu myelinových vláken. Jedná se o chorobu vznikající na genetickém 

podkladě s X-vázanou recesivní dědičností. Toto onemocnění je chara-
kterizováno nystagmem, spastickou kvadruparézou, ataxií a vývojovým 
opožděním. Prognóza onemocnění je nepříznivá, průběh onemocnění je 
vleklý. Autorka demonstrovala případ pacienta a jeho klinického obrazu, 
sledovaného na rehabilitačním oddělení po celé dětství až do dospělosti. 
Na závěr své práce zdůraznila důležitost genetického prenatálního 
poradenství.

Jako další zaznělo sdělení autorky J. Teplé „Polytrauma na reha-
bilitačním oddělení“.

Autorka se ve svém sdělení zabývala pacienty s polytraumaty, léčenými 
na rehabilitačním oddělení v roce 2008. Jednalo se o 11 pacientů ve věku 
19 až 76 let. Příčinou těchto polytraumat byly především autonehody, 
skoky z výšky nebo pád. V práci popsala nejčastější poranění a metody 
rehabilitační léčby, které byly u těchto pacientů aplikovány. Při propuštění 
osm nemocných chodilo o 1-2 FH nebo berlích, jeden nemocný nechodil. 
U dvou nemocných byla doporučena pokračující léčba v Rehabilitačním 
ústavu v Kladrubech.

Posledním sdělením byla práce J. Peňázové „Traumatické poškození 
mozku z pohledu psychologa“. Autorka se zabývala z psychologického 
hlediska důsledky traumatického poškození mozku, které se v různé 
míře závažnosti projevují ve sféře kognitivní, exekutivní, emocionální 
a ve sféře komunikace a interpersonálních stavů. Učení a podnětově obo-
hacené prostředí včetně sociálních kontaktů v emočně kladné atmosféře 
stimulují a podporují reparační neuroplasticitu mozku – schopnost ner-
vové tkáně obnovovat svoji funkci porušenou patologickými změnami 
CNS. Kasuistika mladé ženy, hospitalizované po polytraumatu na 
oddělení léčebné rehabilitace, dokumentuje psychologickou péči jako 
součást komplexního rehabilitačního programu, která zahrnovala psy-
choterapeutické vedení při adaptaci a kognitivní rehabilitaci.

Na závěr předsedající MUDr. M. Zikmund naposledy poděkoval 
přednášejícím i diskutujícím za zdařilý večer, ocenil tradičně bohatou 
tematickou pestrost sdělení a popřál všem přednášejícím mnoho dalších 
úspěchů v práci. Následně všichni zúčastnění dlouhodobým potleskem 
vyjádřili MUDr.Zikmundovi poděkování za dlouholeté moderování 
rehabilitačních večerů .

 Hana Hladová

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ODDĚLENÍ LÉČEBNÉ REHABILITACE FN
23. 9. 2009

Dne 30. 9. 2009 byl ve velké posluchárně 
Šafránkova pavilonu uspořádám večer Dětské 
kliniky LF a FN v Plzni v rámci odborných akcí 
Spolku lékařů ČLS JEP v Plzni. Kolegové z 
Dětské kliniky připravili celkem čtyři odborné 
přednášky po 20 minutách. 

Ve sdělení Nová vyhledávací vyšetření 
a jejich přínos pro časnou detekci endoteliál-
ní dysfunkce v dětském věku - perspektivy 
preventivní kardiologie autoři Petr Jehlička, 
Michal Huml a František Stožický upozornili 
na narůstající výskyt chronických kardiovasku-
lárních onemocnění, včetně aterosklerózy. 
Posluchače seznámili s moderními laboratorní-
mi a přístrojovými možnostmi jejich časné 
detekce v dětském věku.

Kolegové Petra Hamzová, Petra Krčková 
a Konrád Siala připravili přehlednou přednášku 
s názvem Moderní technologie v dětské diabe-
tologii – indikace, kontraindikace, možnosti 
a omezení jejich použití. Upozornili na 
zvláštnosti diabetes mellitus 1. typu a úskalí 
intenzifikovaných substitučních léčebných 
programů.V prezentaci názornou formou vy -
světlili principy moderní léčby a předložili 
přehled současných technologií, včetně kom-
binovaných systémů typu senzor - inzulínová 
pumpa nebo glukometr – inzulínová pumpa.

V prezentaci, nazvané Akutní zánět slinivky 
břišní – guidelines pro algoritmus vyšetření, 
indikaci a plán léčby kolegové Jiří Fremuth a Jan 
Schwarz shrnuli poslední medicínské poznatky, 

předložili racionální plán pro diagnostiku a upo-
zornili na současná, konsensuální kritéria pro 
léčbu závažného postižení slinivky břišní.

V poslední přednášce Recidivující kvan-
ti tativně významné bakteriurie u kojenců – 
guide lines pro vyšetření, přínos jednotlivých 
vyšetřovacích metodik a aktuální indikační kri-
téria léčby kolegové Alice Hrušková, Konrád 
Siala a Eva Skalická upozornili na nejednotnou 
interpretaci mikrobiologických nálezů v moči, 
předložili racionální vyšetřovací postup a zopa-
kovali pravidla léčby.

Po bohaté diskuzi byly přednášky před-
sedajícím večera a všemi posluchači hodno-
ceny kladně, jako odborně přínosné a kvalitně 
prezentované. (J. Kobr)

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER DĚTSKÉ KLINIKY 30. 9. 2009

Dne 7. října se konal v posluchárně Šafránkova pavilonu večer Oční 
kliniky, kterému již tradičně předsedal primář MUDr. Milan Choc, CSc.

Jako první zazněla přednáška autorek Říčařová, R. a Fidranská, H. 
„Akutní retinální nekróza“. Tato uveitida je řazena do skupiny virových 
herpetických retinopatií. Je charakterizována ostře ohraničenými ložisky 
retinální nekrózy v periferii sítnice s rychlou progresí nekrózy cirkulárně. 
Onemocnění je způsobeno nejčastěji varicella zoster virem nebo herpes 
simplex viry. Diagnóza vychází z klinického obrazu, FAG vyšetření 
a PCR vyšetření vzorku komorové vody nebo sklivce. Vyšetření proti-

látek proti herpetickým virům v séru nemusí být směrodatné. I když jde 
o relativně vzácné onemocnění, je nutné ho zahrnout do diferenciálně 
diagnostické rozvahy u zadních uveitid. Včasné zahájení celkové antivi-
rové terapie je nezbytné pro zastavení devastujícího retinálního postižení 
a závažného zhoršení funkce oka. Autorky dokumentovaly na kasuistice 
pacienta obtížnost stanovení diagnózy ARN a často rozhodující význam 
laboratorních vyšetřovacích metod ke stanovení správné diagnózy. 

Jako druhá zazněla přednáška autorek Janoušková, K., Jurčuková, 
M. a Fidranská, H. „Oční melanom“. Autorky referovaly o výskytu 

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER OČNÍ KLINIKY 7. 10. 2009
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zhoubného melanomu v tkáních oka. Uvedly vyšetřovací metody, 
informovaly o diferenciální diagnostice, o možnostech i úskalích léčby 
tohoto nádoru. Byly zmíněny rizikové faktory i stavy ovlivňující prog-
nózu postižených. V práci byl zhodnocen soubor 23 pacientů s očním 
melanomem, kteří byli sledováni na Oční klinice v Plzni v období 
leden 2005 – březen 2009. V histologickém obraze u nich převažoval 
vřetenobuněčný typ melanomu, který byl převážně lokalizován v tkáni 
cévnatky. U velkých tumorů musela být provedena enukleace bulbu 
s nádorem, v ostatních případech bylo postižené oko léčeno brachytera-
pií, Leksell. gama nožem či excizí. Závěrem byla vyzdvižena důležitost 
včasné a správné diagnostiky tohoto agresivního metastazujícího nádoru 
v rámci mezioborové spolupráce, výběr vhodné léčby a následná dispen-
zarizace postižených osob.

Třetí byla na řadě přednáška autorů Jurčuková M., Janoušková K., 
Kozová M., Mukenšnábl P., Houba R. „Retrospektivní analýza výsledků 
diagnostiky a léčby basaliomů víček a periokulární oblasti“. Bazocelulární 
karcinom je nejčastější lidskou malignitou, tvoří 90% nádorů víček. Má 
velice typický klinický nález: centrální ulcerace s krustou, zdánlivé hojení 
s následným zvětšením plochy postižení na stejném místě. Histologicky 
vychází z bazální vrstvy epidermis, od které je odvozen název tumoru. 
Je pro něj charakteristický infiltrativní a lokálně destruktivní růst, 
nemetastazuje, ale v určitém procentu recidivuje. Tento nádor může 
pacienta zahubit svojí někdy netypickou lokalizací a místními kom-
plikacemi (mortalita v 0,1%). Zlatým standardem v léčbě bazaliomů 
v oftalmologii je radikální excise nádoru. Destrukce nádoru tekutým 
dusíkem je vhodná při lokalizací v oblasti slzných cest a vnitřního koutku. 
Aktinoterapie je vyhrazená pro recidivující invazivní typy bazaliomů. 
K neinvazivním způsobům léčby patří aplikace krému Aldara, použití 
argonového laseru či fotodynamická terapie. V létech 2000-2009 na oční 
klinice FN Plzeň bylo léčeno 266 pacientů s bazaliomem periokulární 
oblasti. Byla preferována radikální excise nádoru pod mikroskopem. 
Při plus hraně byla indikována kryalizace jizvy. Včasnou diagnostikou 
a léčbou bylo dosaženo minimálního počtu jak primárních 3,3%, tak 
i sekundárních recidiv 7,1%. Autoři ve svém sdělení zdůraznili nutnost 
celoživotního selfmonitoringu a zdůraznili často potřebnou mezioboro-
vou spolupráci v léčbě nemocných. 

V dalším sdělení „Využití HRT v diagnostice glaukomu“ autorky 
Koudelová, E., Sováková, I. referovaly o využití Heidelberského retinál-
ního tomografu v diagnostice a sledování progrese glaukomového 
onemocnění. Tento přístroj je k dispozici v glaukomové poradně oční 
kliniky od roku 2002. Doposud bylo tímto přístrojem vyšetřeno celkem 
4,5 tisíce pacientů. Přednáška byla koncipována jako soubor několika 
kasuistik, ve kterých byly názorně demonstrovány výhody a možnosti 
tohoto vyšetření.

Jako další zazněla přednáška autorů Chocová, S., Rusňák, Š., Navrátil, L. 
„Tersonův syndrom – kasuistika“. Obecný úvod prezentace byl věnován 
výkladu Tersonova syndromu a jeho očním projevům. V hlavní části 
sdělení autoři prezentovali chirurgickou léčbu 23 – gauge pars plana vit-
rektomií (PPV) pro hemoftalmus u Tersonova syndromu s poukázáním 
na výhody této chirurgické techniky. Na závěr prezentace demonstro-
vali dvě kasuistiky pacientů, kteří podstoupili na oční klinice 23 – gauge 
PPV pro oboustranný hemoftalmus u Tersonova syndromu. Výsledkem 
operačního řešení byla rychlá a bezpečná obnova vidění, která přispívá 
k urychlení celkové rehabilitace pacientů po těžkém kraniocerebrálním 
postižení.

Jako poslední prezentovali přednášku „Perimetr vždy“ autoři Kasl, 
Z. a Janoušková, K. V první části sdělení uvedli kasuistiku případu 
muže , který byl na oční kliniku odeslán pro pokles vizu pravého oka 
na praktickou slepotu. Bylo vysloveno podezření na cévní etiologii této 
afekce. Při podrobném klinickém vyšetření bylo ale diagnostikováno, 
že příčinou poklesu vizu pravého oka je útlak zrakové dráhy v oblasti 
chiasmatu způsobený makroadenomem hypofýzy. Pacient podstoupil 
grafická vyšetření hlavy a dále byl vyšetřen v endokrinologické ambu-
lanci. Následně byl hospitalizován na neurochirurgickém oddělení, kde 
byl proveden operační výkon. Pacient je nadále v dispenzární péči. 
Druhá část sdělení obsahovala několik základních informací o adenomu 
hypofýzy z pohledu oftalmologa. Ten je pro pacientovy subjektivní obtíže 
velmi často zjištěn lékařem prvního kontaktu.

V závěrečném slově prim. MUDr. Choc, CSc. poděkoval všem 
přednášejícím za kvalitní přednášky, které demonstrovaly širokou prob-
lematiku oftalmologie a popřál oční klinice úspěchy v další práci.

 Doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc.

MUDr. L. Hejkal (spoluautoři R. Bárta, P. Hrdlička, J. Růžička) ve 
sdělení „Naše zkušenost s přístrojem pro nepřímou srdeční masáž 
AutoPulse“ referoval o mechanizované nepřímé masáži srdeční 
pomocí přístroje AutoPulse. Přístroj umožňuje udržet stálou frekvenci 
a dostatečnou hloubku kompresí. Studie prokázaly nárůst CPP oproti 
manuální nepřímé masáži srdeční cca o 1/3. Nárůstem CPP se zvyšuje 
pravděpodobnost ROSC. Přístroj AutoPulse je automatizovaný přístroj 
pro nepřímou masáž srdeční, určený pro KPCR u dospělých stižených 
netraumatickou srdeční zástavou. Nabízí účinnější metodu provádění 
masáže srdce během KPCR. Výsledky současných studií svědčí pro 
zlepšení krevního průtoku proti konvenční KPR Výhodou přístroje je 
„uvolnění jednoho páru rukou“, úspora fyzických sil záchranářů, možnost 

prodloužené doby resuscitace s konstantním výkonem (1 baterie – cca 
30 minut provozu) a možnost transportu za pokračující resuscitace. Při 
použití defibrilačních „nalepovacích“ elektrod je možná defibrilace bez 
přerušení masáže.

Výhodou je i snadná a rychlá obsluha. Systém mechanizované nepřímé 
srdeční masáže přináší zlepšení v oblasti neodkladné resuscitace v PNP.

V dalším programu zazněla sdělení: Dvořák S., Rais M., Maříková L., 
Pokorný S.: Defibrilace posádkou RZP - manuální nebo automatická. 
Benešová M., Horejš J.: Problematika směřování pacientů se závažným 
traumatem do cílového zdravotnického zařízení. Sviták R., Bosman R., 
Kasal E., Bárta R., Hejkal L., Hrdlička P., Růžička J.: Senioři a poly-
trauma. (r)

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ZZS PLZEŇSKÉHO KRAJE 14. 10. 2009

 3. 2. Večer Neonatologického oddělení 
 10. 2. Postgraduální lékařské dny – Plzeň 2010 (9., 10., 11.2.2010) 
 17. 2. Večer soudního lékařství 
 24. 2. Večer Oddělení klinické farmakologie
 3. 3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
 10. 3. Večer Transfúzního oddělení 
 17. 3. Večer Neurochirurgického oddělení 
 24. 3. Večer Onkologického a radioterapeutického oddělení 
 31. 3. Večer II. interní kliniky
 7. 4. Večer Oddělení lékařské genetiky
 14. 4. Večer I. interní kliniky
 21. 4. Večer Chirurgické kliniky
  28. 4. Večer Kliniky pracovního lékařství
 5. 5. Večer Psychiatrické kliniky
 12. 5. Večer Šiklova ústavu patologické anatomie
 19. 5. Večer Urologické kliniky 
 26. 5. Večer Ústavu klinické imunologie a alergologie
 2. 6. Večer Kliniky zobrazovacích metod
 9. 6. Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie 

 16. 6. Večer Nemocnice Rokycany 
 23. 6. Večer Gynekologicko – porodnické kliniky
 8. 9. Večer Dětské kliniky
 15. 9. Večer Geriatrického oddělení
 22. 9. Večer tělovýchovného lékařství
 29. 9. Večer Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí
 6. 10. Večer Anesteziologicko-resuscitační kliniky
 13. 10. Večer Otorhinolaryngologické kliniky
 20. 10. Morfologický večer
 27. 10. Večer Oční kliniky
 3. 11. Večer Záchranné zdravotnické služby Plzeňského kraje
 10. 11. Večer Dermatovenerologické kliniky
 17. 11. Státní svátek
 24. 11. Večer Infekční kliniky
 1. 12. Večer Stomatologické kliniky 
 8. 12. Večer Radiodiagnostického oddělení FN Bory
 15. 12. Večer Oddělení léčebné rehabilitace
 22. 12. Večer Neurologické kliniky

Výbor Spolku lékařů v Plzni na základě návrhů jednotlivých 
pracovišť již s velkým předstihem připravil plán přednáškových večerů 
na rok 2010. Ten nyní překládáme naší čtenářské veřejnosti. Plán na 

celý rok a měsíční podrobné programy přednáškových večerů lze však 
celoročně sledovat na webových stránkách naší fakulty. 

V lednu není žádný přednáškový večer plánován. (r)

PLÁN VEČERŮ SPOLKU LÉKAŘŮ V PLZNI V ROCE 2010
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5. 10. 2009 vyhlásila Nobelova Assembly 
při Karolinska Institutet ve Stockholmu 
udělení Nobelovy ceny za fyziologii a medi-
cínu třem vědcům. Podělili se o ni Elizabeth 
Blackburnová, Carol Greiderová a Jack 
Szostak.

Elizabeth H. Blackburnová se narodila 
v r. 1948 v Hobartu v australské Tasmánii. Po 
studiích v Melbourne absolvovala postgraduál-
ní studium, završené Ph.D. v Cambridgi ve 
Velké Británii a poté pracovala jako výzkum-
ná pracovnice na Yaleské univerzitě v New 
Haven v USA. Později odešla do Kalifornie, 
kde nejdříve pracovala na University of 
California v Berkeley, od r. 1990 jako pro-
fesorka biologie a fyziologie na University 
of California v San Francisku. Má americké 
a australské občanství. 

Carol W. Greiderová se narodila v r. 1961 v San 
Diegu v Kalifornii. Studovala na University of 
California v Santa Barbaře a v Berkeley, kde 
v r. 1987 získala Ph.D. E.Blackburnová byla 
tehdy její vedoucí. Poté, co prošla postdok-
torandským výzkumným programem v Cold 
Spring Harbour Laboratory přijala v r. 1997 
profesorské místo v oddělení molekulární biolo-
gie a genetiky v Johns Hopkins University 
School of Medicine v Baltimore. Má americké 
občanství. 

Jack W. Szostak se narodil v r. 1952 
v Londýně a vyrůstal v Kanadě. Studoval na 
McGill University v Montrealu a na Cornell 
University v Ithace, stát New York, kde v roce 
1977 dosáhl PhD. Od r. 1979 pracoval v Harvard 
Medical School v Bostonu. V současnosti je 
profesorem genetiky v Massachusetts General 
Hospital v Bostonu. Současně působí v Ho-
ward Hughes Medical Institute. Má americké 
občanství. 

Letošní Nobelova cena byla udělena třem 
vědcům, kteří vyřešili významný problém 
v biologii – jak se „kopírují“ všechny dědičné 
informace chromozomů při dělení buněk a jak 
jsou chráněny proti degradaci. Ukázali, že 
řešení se nachází na zakončení chromozomů 
– v telomerech, a v přítomnosti enzymu, který 
zodpovídá za jejich tvorbu – telomerázy. 

Dlouhé molekuly DNA, které jsou nos-
iteli našich genů, jsou součástí chromozomů. 
Telomery tvoří jakési čepičky na jejich 

zakončeních. Když se buňka dělí, je potřeba 
zkopírovat všechny chromozomy, nesoucí 
dědičnou informaci, aby každá z dceřinných 
buněk získala vlastní sadu. Standardní mecha-
nismus, který toto kopírování zajišťuje, si neumí 
poradit s konci chromozomů – při každém 
dělení je o kousek zkrátí. Chromozomy tak 
mají tendenci se neustále zkracovat. Jakmile se 
však zkrátí nad únosnou míru, buňka zahyne. 

Blackburnová se Szostakem zjistili že telo-
mery jsou tvořeny specifickým řetězcem 
DNA, v němž se pořád dokola opakuje jedna 
sekvence „písmen“. Nenese žádnou užitečnou 
informaci, takže pokud se o kousek zkrátí, nic 
se nestane. 

Greiderová s Blackburnovou poté objevily 
telomerázu – enzym odpovědný za kopírování 
této DNA. Telomeráza tedy umí zajistit, aby se 
chromozom zkopíroval celý. Buňky v těle se 
liší mezi sebou aktivitou tohoto enzymu, tedy 
rychlostí, s jakou se stávají „neplodnými“. 

Únava buněk ovlivňovaná zkracováním 
telomer je jedním z klíčových faktorů stár-
nutí celého organismu. Telomery však hrají 
významnou roli při vzniku řady chorob. 
V národových buňkách je telomeráza velmi 
aktivní, takže čepičky se stále obnovují 
a buňky jsou v podstatě nesmrtelné. Proto se 
nádory tak snadno zvětšují.

Při některých dědičných chorobách naopak 
telomeráza nefunguje správně a buňky dospějí 
na konec své „životní pouti“ mnohem dříve. 
Dospělé buňky se zpravidla příliš často 
nedělí, takže aktivita telomerázy u nich není 
tak důležitá. Jiná situace je však například 
u intenzivně se dělících buněk zajišťujících 
obměnu kůže, nebo u kmenových buněk, jejichž 
dceřinné buňky plní různé specializované 
funkce. Předčasná „únava“ zárodečných 
buněk je zodpovědná např. za vznik některých 
druhů chudokrevnosti nebo onemocnění kůže 
a plic. Rovněž některé vrozené nemoci jsou 
charakterizovány defektní telomerázou, což 
vede k poškození buněk. 

Chromosomy ve svých molekulách DNA 
obsahují náš genom. Již ve třicátých letech 
poznali jejich strukturu H. Miller (Nobelova 
cena 1946) a B. McClintocková (Nobelova 
cena 1983). Našli na koncích chromosomů 
výše uvedené telomery, jejichž úkolem bylo 
zabránit chromozomům vázat se jeden na 
druhý. Uvažovali o tom, že telomery mají 
nějakou ochrannou úlohu, avšak jak přesně 
pracují zůstávalo tajemstvím. Když poté 

v padesátých letech byl odhalen mechanismus, 
jak se geny „kopírují“, objevil se nový prob-
lém – co způsobuje zkracování chromosomů, 
když dojde k dělení buňky. 

Pokud známe mechanismus, jímž je stárnutí 
buněk řízeno, otevírají se nové možnosti léčby 
mnoha chorob. Proto je objev oceněný letošní 
Nobelovou cenou za fyziologii a medicínu tak 
významný. V současnosti vědci dále poznávají 
detaily celého procesu a hledají způsoby, jak 
tyto znalosti využít v klinické praxi. 

Jak reagovali noví nositelé Nobelovy ceny 
při zprávě o jejím udělení (uvedeny vybrané 
otázky a odpovědi z rozsáhlých rozhovorů):

E. H. Blackburnová: Otázka: Celý život jste 
věnovala telomerům, čím vás fascinovaly? 

Odpověď: Je zde mnoho aspektů. Především, 
jak pracují? Proč telomery pracují právě tímto 
způsobem? A navíc, při každém experimentu 
jsme nacházeli něco složitějšího a chytřejšího, 
co se dělo v buňce. V posledních letech nás 
mimořádně zajímalo zjistit, co se děje s telo-
mery u člověka, neboť právě ony se zdají být 
pozoruhodným způsobem odrazem našeho 
zdravotního stavu nebo hrozící nemoci. Zdá se, 
že to co pozorujeme na telomerech, je tvořeno 
komplexem mnoha různých vlivů, avšak může 
sloužit jako indikátor jak dobře buňky pracují. 
Čili se jedná o nekonečně fascinující práci, 
neboť sama věda je nekonečně fascinující. 

C. W. Greiderová: Otázka: Pokud je mi 
známo, první důkaz aktivity, která byla později 
připsána telomeráze, jste objevila o Štědrém 
dnu v roce1984. To bylo obvyklé, že jste pra-
covala každodenně po celý rok?

Odpověď: Téměř se to tak dá říci. Velice 
mne v té době práce na vyřešení problému 
vzrušovala. Experiment jsem provedla o ně-
kolik dnů dříve, pak to ale trvalo několik 
dnů, než jsme dostali výsledek autoradiografie. 
Takže jsem se pro něj zastavila právě na Štědrý 
den, byla jsem zvědavá, jak dopadne.

J. W. Szostak: Otázka: Když se vám s E. Black-
burnovou podařilo prokázat, že telomery jed-
noho druhu mohou chránit DNA jiného zcela 
nepříbuzného druhu – velmi vzdáleného druhu 
– uvědomili jste si okamžitě, o jak významný 
objev se jedná?

Odpověď: Ano, zcela určitě. Jakmile jsme 
viděli, že telomery druhu tetrahymena fungovaly 
u kvasinek. Byl to vzrušující okamžik. (jn)

NOBELOVA CENA ZA FYZIOLOGII A MEDICÍNU 2009

Prof. Elizabeth Blackburnová s manželem 
na pláži ve Fort Funstonu v Kalifornii.

Jack W. Szostak s manželkou oslavují 
udělení Nobelovy ceny v Massachusetts 

General Hospital.

Carol W. Greiderová
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Léta přibývají i našim spo-
lupracovníkům, žákům a po-
kračovatelům. 

Milan Choc se narodil v Plzni 
dne 25. 4. 1949. Velmi úspěšně 
absolvoval střední školu i studi-
um na plzeňské lékařské fakultě. 
Fiškusoval na neurochirurgii 
a po promoci roku 1973 zahájil 
u nás svoji neurochirurgickou 
dráhu. Povinnou chirurgickou
atestaci složil v roce 1977 a neu-
rochirurgickou specializaci spl-
nil roku 1982. Mezitím ještě 
dokázal postavit dům a pak ve 
dvou manželstvích zplodit dva 
syny a dvě dcery. 

V dalších létech své odborné 
znalosti prohluboval i v zahraničí: v Moskvě na Burděnkově institutu, 
v Leningradě na Polenově institutu, v USA na Yale University, opakovaně 
u prof. Perneckiho v Mohuči a na dalších pracovištích. Od roku 1983 byl 
zástupcem primáře na neurochirurgickém oddělení a mimořádnou zátěž 
podstoupil a své schopnosti musel náhle osvědčit v létech 1990 – 94 při 
mém primátorském angažmá na plzeňské radnici. V lednu 1995 byl 
dr. Choc jmenován primářem Neurochirurgického oddělení FN v Plzni 
a v této přednostenské funkci působí dosud.

Je známou skutečností, že manuálně zruční studenti zajímající se 
o chirurgickou práci zpravidla nebývají obdařeni zájmem o nervový 
systém, jeho anatomii a funkci. Kvalitní neurochirurgickou práci, „surgi-
cal neurology“, mohou provádět, jak jsem opakovaně zdůrazňoval, jen 
„lidé zvláštního ražení“ u nichž došlo k mimořádnému souladu zájmu 
o neurologickou diagnostiku se schopností kvalitního provedení náročné 
operace. 

Primář Choc je jeden z mála současných neurochirurgů u něhož tato 
harmonická souhra existuje. A tak dobře vybaven vstoupil do éry boomu 
moderních diagnostických a terapeutických přístrojů (je známé, že má 
doma vybudovanou mimořádně dokonalou dílnu).

 Měl také štěstí, že ve svém optimálním životním období, ve svobodné 
a demokratické společnosti dostal příležitost při stavbě nové Fakultní 
nemocnice zahájit budování i nové neurochirurgie. Do moderního neu-
rochirurgického pracoviště o 53 lůžkách včetně specializované JIP pak 
postupně přijímal nové mladé lékaře, takže v současnosti vede kolektiv 

šestnácti lékařů a téměř šedesáti sester. Aktivně podpořil vznik elektro-
fyziologické laboratoře vedené výtečnou MUDr. Holečkovou a logope-
dické laboratoře vedené Mgr. Herejkovou. Od roku 1983 se podílí na 
výuce studentů LF, domácích a později i zahraničních. Vzal na sebe úlohu 
školitele početné skupiny adeptů postgraduálního doktorského studia. 

V publikační odborné činnosti vykazuje prim. Choc přes 300 ústních 
sdělení a 195 prací publikovaných písemně, z toho část tvoří abstrakta 
v kongresových sbornících. Tematika prací zaujímá téměř celý rozsah 
neurochirurgického oboru, dominují práce z oblasti vaskulární, trau-
matologie, onkologie a páteře s míchou. Podrobnější hodnocení uvádím 
v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Jubilant 
rozvíjí i tradiční plzeňská témata, např. dekompresivní kraniotomii, fron-
tobazální poranění, chirurgii orbity a na vyšší úrovni chirurgii krkavice 
s elektrofyziologickým monitoringem.

Ve spondylochirurgii se operuje z předních i zadních přístupů včetně 
operačního léčení olistézy, zavádí se náhrady meziobratlových disků 
a odstraňují extraforaminální výhřezy plotének. Obrazová navigace, 
endoskopická operační technika, peroperační elektrofyziologický moni-
toring a „awake“ kraniotomie jsou novou špičkovou kvalitou operací 
CNS. Primáři Chocovi se podařilo vytvořit mezioborovou spolupráci 
s intervenčními neuroradiology při léčení vaskularizovaných tumorů, 
AV malformací a aneuryzmat. Radikálně se zlepšila i organizace ambu-
lantní péče zavedením odborných ambulancí: cévní onkologické, dětské, 
spinální, bolesti a obecně indikační. Personální vybavení lékařské služby 
je permanentně zajištěno atestovaným neurochirurgem. Registrace 
nemocných a kartotéka chorob, které jsme vedli od roku 1956 systémem 
kartiček, pokračuje nyní počítačovou databází. 

Při zpětném pohledu na dlouhodobou existenci plzeňského neu-
rochirurgického pracoviště vidíme, jak na čtyřicetiletou Ledinského 
a Mračkovu éru klasické neurochirurgie úspěšně navázala, na kvalitativně 
vyšším stupni, éra Chocova. A existují další plány a možnosti ke 
zkvalitnění a rozšíření neurochirurgické péče pro západočeskou oblast. 

Šedesátka je datem, při kterém se začíná neodbytně hlásit ubíhající čas, 
čas minulý s pozitivy i negativy a čas budoucí s limitujícími možnostmi. 
V tomto věku je již možné i potřebné rekapitulovat. Sledováním 
z povzdálí jsem se pokusil o stručnou pracovní a odbornou rekapitu-
laci. Svoji soukromou životní rekapitulaci si jistě bude v duchu provádět 
primář Choc při rybaření na březích plzeňských řek a rybníků. A ke svým 
pozoruhodným neurochirurgickým prioritám se mu opět podaří přidat 
i vzácnou prioritu rybářskou a chytí ještě jednu piraňu. A nejen k tomu 
nechť mu osud dopřeje dobré zdraví a dlouhý život. 

 Prof. MUDr. Zdeněk Mraček

NEUROCHIRURG prim. MUDr. MILAN CHOC, CSc. ŠEDESÁTILETÝ

Jan Filipovský se narodil 4. 7. 1958 v Plzni. 
V r. 1977 maturoval na gymnáziu v ulici 
Pionýrů (nyní Masarykovo gymnázium), poté 
zahájil studium na Lékařské fakultě UK 
v Plzni. V r. 1985 zakončil studia medicíny 
promocí. Hned po promoci začal pracovat na 
II. interní klinice LF UK a FN v Plzni, nejprve 
jako sekundární lékař, od r. 1992 jako odborný 
asistent. V r. 1988 složil atestační zkoušku 
z interny I. stupně, v r. 1992 zkoušku z interny 
II. stupně a v r. 2005 atestaci z kardiologie. 
V letech 1994-2007 sloužil pohotovostní služby 
na Jednotce intenzivní péče. V r. 1997 ukončil 
externí postgraduální studium na 1. LF UK 
v Praze a v r.1998 byl habilitován na docenta 
na LF v Plzni. Od května 2001 je přednostou 
II. interní kliniky FN v Plzni. S platností od 
listopadu 2008 byl jmenován profesorem 
Univerzity Karlovy.

Od r. 1993 do r. 2001 pracoval jako vedoucí 
lůžkového oddělení. II. interní kliniky. Od 
r. 1994 pracuje v kardiologické ordinaci se 
spe ciálním zaměřením na arteriální hyper-
tenzi. V r. 2001 byl jmenován „Clinical 
Hypertension Specialist“ Evropskou hyper-
tenzní společností. V r. 2007 získal pro II. interní 
kliniku statut „Hypertension Excellence Centre 

of the European Society of Hypertension“. 
Dále se věnuje neinvazivním kardiologickým 
vyšetřovacím metodám. 

Od r. 1992 se soustavně věnuje pregraduál-
ní výuce posluchačů medicíny v češtině 
i v angličtině. Je školitelem několika studentů 
postgraduálního studia, v posledních letech čtyři 
z nich úspěšně obhájili své disertační práce. Od 
r. 2006 do r. 2008 byl řešitelem rozvojového 
projektu MŠMT zaměřeného na výuku diagno-
stických technologií ve vnitřním lékařství. 

Svůj výzkumný zájem soustředil na proble-
matiku arteriální hypertenze, zvláště hyperten-
ze ve stáří, a na metody měření krevního tlaku; 
vlastnosti velkých tepen; genetiku hypertenze; 
farmakoterapii hypertenze a srdečního selhání 
a na epidemiologii kardiovaskulárních chorob 
a jejich prevenci.

Během dvou dlouhodobých pobytů ve Výz-
kumné jednotce kardiovaskulární epidemiolo-
gie INSERM v Paříži v letech 1990-91 a 1991-92 
spolupracoval na Pařížské prospektivní studii 
(Etude Prospective Parisienne).

V letech 1994-2002 se účastnil Studie Syst-
Eur (Systolic Hypertension in Europe.). Jed-
nalo se o prospektivní multicentrickou studii 
zaměřenou na léčbu izolované systolické hyper-

NOVÍ PROFESOŘI SE PŘEDSTAVUJÍ: Prof. MUDr. JAN FILIPOVSKÝ, CSc.
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tenze u starších osob, iniciovanou Evropskou 
hypertenzní společností.

Od r. 2000 dosud se podílí na celostátní 
populační studii MONICA koordinované doc. 
Cífkovou z IKEM (Monitorování kardiovasku-
lárních trendů a determinant).

Od r. 1999 dosud členem řídicího výboru 
mezinárodní multicentrické studie EPOGH 
(European Project on Genes in Hypertension), 
zaměřené na genetiku zvl. renin – angioten-
zinového systému. 

Od r. 2006 je vedoucím jednoho z center 
projektu InGenious HyperCare. Projekt je 
financován 6. rámcovým programem EU a jeho 
cílem je vytvořit síť hypertenzních pracovišť 
– „Network of Excellence“. 

Od r. 2007 je vedoucím jednoho z center pro-
jektu HyperGenes, financovaného ze 7. rám-
cového programu. V jeho rámci bude prováděna 
analýza celého genomu jedinců s hypertenzí 
a s normotenzí.

Byl úspěšným řešitelem tří grantů IGA MZ 
ČR: Hypertenze ve stáří: vlastnosti cévního 
řečiště a kardiovaskulární riziko (1998-2000); 
Kardiovaskulární riziko u nemocných ve 
věku nad 70 let (2001-2004); Nové faktory 
uplatňující se při vzniku kardiovaskulárních 
onemocnění: role asymetrického dimetylar-
gininu a homocysteinu (2003-2005). Zúčastnil 

se několika farmakologických studií 2. a 3. fáze 
klinického zkoušení s použitím antihyper-
tenzních látek a léků používaných pro léčbu 
srdečního selhání.

Je autorem více než 250 publikací (včetně 
abstrakt), z toho třiceti původních článků 
v mezinárodních časopisech s „impakt fak-
torem“ (u šesti z nich je prvním autorem). 
Podle databáze SCOPUS je 307krát citován 
(stav v říjnu 2006). Publikace, jichž je prvním 
autorem, byly citovány celkem 235krát.

V České společnosti pro hypertenzi je od 
r. 1999 členem výboru, od r. 2002 vykonává 
funkci pokladníka. Byl zakládajícím členem a od 
r. 2005 je členem výboru evropské společnosti 
ARTERY: Association for Research into 
Arterial Structure and Physiology. Organizoval 
několika významných sjezdů včetně evropské 
konference ARTERY 7 v Praze v září 2007. 
Od r. 2009 je členem výboru Pracovní skupiny 
preventivní kardiologie České kardiologické 
společnosti.

Vedle členství v České kardiologické 
společnosti (pracovní skupiny preventivní kar-
diologie a srdečního selhání) je členem České 
internistické společnosti, European Society of 
Hypertension, American Heart Association 
– Council on High Blood Pressure Research 
a Société Française de l’Hypertension Artérielle, 

v níž byl v r. 2002 jmenován titulárním členem 
– „membre titulaire“.

Zasedá v redakčních radách řady význam-
ných vědeckých periodik, jako je např. Journal 
of Hypertension – oficiální časopis Mezinárodní 
společnosti pro hypertenzi a Evropské spo-
lečnosti pro hypertenzi - jeho impakt faktor je 
kolem 6 (od r. 2006), Vascular Health and Risk 
Management (od 2006), Kidney and Blood 
Pressure Research (od 2006), Artery (od 2006), 
Bulletin České společnosti pro hypertenzi (asi 
od r. 1998) a Kardiologická revue (od 2008).

Od r. 1997 dosud je členem Akademického 
senátu LF v Plzni. Od r. 2005 je členem 
akreditační komise MZ ČR pro kardiologii 
a akreditační komise pro vnitřní lékařství. 
V letech 2006-7 byl členem oborové komise 
01 IGA MZ ČR pro kardiovaskulární choroby. 
V r. 2007 byl jmenován Českou internistickou 
společností krajským konzultantem. 

Ke svým koníčkům ve sporým volnočasovým 
aktivitám prof. Filipovský uvedl: „K mým 
koníčkům patří klasická hudba, a to nejen 
její poslech. Hraji na housle, již 35 let jsem 
členem Plzeňského orchestrálního sdružení. 
Dále rád čtu krásnou literaturu, občas pro 
změnu i v cizích jazycích (ve francouzštině 
a v angličtině). S manželkou a dvěma dcerami 
rádi cestujeme a jezdíme na lyže.“ (r)

Zdeněk Rušavý se narodil 
7. 10. 1952 v Plzni. V r. 1972 
maturoval na Masarykově gym-
náziu. Jakou jinou dráhu si mohl 
vybrat, když v jeho příbuzenstvu 
dědeček byl plzeňským chirur-
gem, otec internistou, matka se 
specializovala v chirurgii, později 
pracovala jako praktická lékařka, 
sestra je lékařkou, tři bratranci 
jsou rovněž lékaři. Šest let po 
maturitě tedy i on absolvoval 
plzeňskou Lékařskou fakultu. 
Hned po promoci nastoupil na 
Interní kliniku plzeňské Fakultní 
nemocnice, kterou tehdy vedl 
prof. Čepelák .Do r. 1981 pra-
coval jako mladší sekundář se 

zájmem o intenzívní péči, hyperbarickou oxygenoterapii a flebologii. 
V r. 1981 získal atestaci I. stupně z interny.

Poté, již jako samostatně pracující lékař, soustředil svoji odbornou 
pozornost na intenzívní péče na koronární jednotce a u dialýzovaných 
pacientů a na diabetologii. Podílel se též na organizaci systému paren-
terální výživy ve FN Plzeň. V r. 1983 získal specializační atestaci z dia-
betologie. Tento obor zůstal dodnes jeho hlavním odborným zaměřením. 
Od r. 1983 po dobu deseti let pracoval jako ordinář pro diabetologii 
a výživu, stál u zrodu diabetologie na I. interní klinice na Lochotíně. 
Následovala atestace II. stupně z interny (1992).

V letech 1992 – 1995 byl vedoucím lékařem metabolické skupiny (gas-
troenterologie, diabetologie, nutrice) a stál rovněž u zrodu nově budo-
vané jednotky intenzivní péče. V té době (1994) byl jmenován docentem 
vnitřního lékařství. Jeho habilitační práce zněla „Význam měření ener-
getické potřeby metodou nepřímé kalorimetrie“.

V letech 1997 – 2002 zastával funkci proděkana pro vědu, vzdělání 
a zahraniční styky LF UK Plzeň. V r. 2004 obhájil disertační práci dok-
torandského studijního programu na téma „Charakteristika glukózového 
metabolismu a inzulínové rezistence v sepsi“. V r. 2008 byl jmenován pro-
fesorem vnitřního lékařství na UK v Praze. V současnosti pracuje jako 
vedoucí diabetologického a nutričního centra I. interní kliniky Fakultní 
nemocnice v Plzni a výzkumně se zabývá mikrocirkulací a klinickou 
aplikací různých technologií v diabetologii. 

V průběhu své profesní kariéry absolvoval řadu odborných stáží u nás 
i v zahraničí: kurz intenzívní péče ve vnitřním lékařství v Praze (1981), 
školení v problematice parenterální a enterální výživy a intenzívní 
metabolické péče v Hradci Králové (1983), dvouměsíční pracovní pobyt 

na jednotce intenzívní péče Bürgerspital Solothurn ve Švýcarsku (1992) 
a opakovaně jedno- až dvouměsíční pracovní pobyt na Department of 
Physiology and Diabetology, Q.M.C v Nottinghamu v Anglii (1994, 1995, 
1997). 

Je členem řady odborných společností (jednatelem výboru České 
diabetologické společnosti, Společnosti Klinická výživa a intenzivní 
metabolická péče, European Association for the Study of Diabetes 
– EASD, European Society of Intensive Care Medicine, European 
Society of Parenteral and Enteral Nutrition – ESPEN, American Diabetes 
Association – ADA).

V letech 1998-2003 byl členem Oborové komise C-Lékařské vědy, 
podoborové komise 303 - biochemie, metabolismus, výživa Grantové 
agentury ČR. Je členem redakčních rad řady odborných a vědeckých 
perio dik – „Diabetes, metabolismus, endokrinologie, výživa.“, „Biomarkers 
and Environment“, „Journal of Diabetes and its Complications“ (CZ) 
a „Infusystems international“ (USA).

„Metabolická skupina“ I. interní kliniky, kterou vede od r. 1992, byla 
původně široce orientovaná (intenzivní péče, endokrinologie, diabe-
tologie, výživa, gastroenterologie), v současnosti se rozsah její péče zúžil 
především na diabetes, poruchy metabolismu a na výživu. Od r. l993 se 
datuje práce na částečný úvazek ve funkci asistenta LF UK v Plzni, od 
r. l996 již na plný úvazek, v současnosti ve funkci profesora. Od r. l992 
zastává též funkci ústavního dietologa.

Je držitelem Licence školitele lékařského výkonu F O16 – Umělá 
výživa a metabolická péče, školícím pracovištěm je 1. interní klinika 
FN Plzeň. Je též školitelem pro obor diabetologie na akreditovaném 
pracovišti 1. interní klinice FN Plzeň.

13krát se podílel na řešení grantových projektů (z toho dvakrát jako 
hlavní řešitel výzkumného záměru na LFUK v Plzni) 26krát byl hlavním 
organizátorem a pořadatelem akcí celostátního charakteru.

Jako učitel se kromě pedagogické činnosti na plzeňské LF podílí též 
na přípravě postgraduálních studentů v ILF v Praze, je školitelem oboru 
Diabetologie a oboru Funkční specializace Umělá výživa a metabolická 
péče. Čtyři jeho postgraduální studenti dokončili úspěšně doktorandské 
studium, další tři se připravují na složení zkoušky. Na závěr rozhovoru 
nám prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. dal nahlédnou do svého souk-
romí. 

„Mám tři děti a jednu vnučku, kromě medicíny a rodiny tedy moc času 
na nějaké koníčky nezbývá. Na medicínskou rodinnou tradici se rozhodl 
navázat čerstvě odpromovaný syn Zdeněk, hodlá se v budoucnu věnovat 
gynekologii. Kondici si udržuji v cyklistickém sedle, samozřejmě raději než 
rušné komunikace spíše vyhledávám odlehlé „okresky“. A když doma 
přece jen vyjde trocha volného času, naprostou relaxaci přináší akvaristika. 
Skoro někdy závidím těm svým tetrám a skalárům, jak si svého přece jen 
omezeného životního prostoru bezstarostně užívají.“ (r)
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Redakce Facultas nostra obdržela zajímavou 
zprávu ze zasedání Správní rady „Nadace prof. 
MUDr. Eugena Vencovského, DrSc. pro pod-
poru nemajetných studentů“ dne 19. října 2009. 
Zasedání se zúčastnili členové správní rady: 
doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., doc. MUDr. 
Helena Zavázalová, CSc., prof. MUDr. Jan 
Kilián, DrSc., doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, 
CSc., JUDr. Julie Šindelářová a jako host doc. 
MUDr. Antonín Zicha, CSc.. 

Děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. Jaroslav 
Koutenský, CSc. informoval o jednání s primá-
torem statutárního města Plzně Ing. Pavlem 
Rödlem, který pro Lékařskou fakultu UK 
v Plzni převzal od paní Josephiny Napravilové, 
která se narodila v roce 1913 v Plzni, finanční 
dar, který byl v březnu 2009 složen na účet 
města Plzně. Ke konkrétní informaci došlo 
až v červnu 2009 v době, kdy paní Josephina 
Napravilová, žijící v Táboře v Domově pro 
seniory, vyslovila podiv nad tím, že Lékařská 
fakulta UK v Plzni odpovídajícím způsobem 
nereaguje na poskytnutý dar. 

V polovině července 2009 navštívila paní 
Josephinu Napravilovou v Domově pro se -

niory delegace pověřená panem děkanem 
ve složení doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., 
JUDr. Julie Šindelářová a tajemnice děkana 
Ing. Jana Vlnasová. Při tomto setkání bylo paní 
Napravilové vysvětleno, že informace o jejím 
daru získala Lékařská fakulta UK v Plzni, resp. 
děkan této fakulty, až v červnu 2009. Bylo pro-
jednáno, že poté, kdy budou finanční prostředky 
od paní Napravilové převedeny na účet 
„Nadace prof. MUDr. Eugena Vencovského, 
DrSc. pro podporu nemajetných studentů“, 
která bude přijatý finanční dar spravovat, bude 
postupováno podle přání dárkyně a finanční 
prostředky budou postupně přidělovány jako 
zvláštní stipendium nejlepším studentům 
prvního a posledního ročníku Lékařské fakulty 
UK v Plzni. 

Po projednání s pověřenými zaměstnanci 
Magistrátu města Plzně a po různých schvalo-
vacích řízeních byly finanční prostředky poskyt-
nuté z daru paní Josephinou Napravilovou 
v polovině září roku 2009 ve výši 677.300,- Kč 
připsány na účet Nadace prof. Vencovského. 

Dárkyně paní Josephina Napravilová, jak 
shora uvedeno, poskytla finanční dar, jehož 

použití by mělo podléhat pravidlům určeným 
dárkyní tak, aby každý rok počínaje rokem 
2009 doslali finanční prostředky vždy nejlepší 
student(ka) 1. prvního ročníku LF UK v Plzni 
a nejlepší student(ka) 6. ročníku stejné fakulty 
s tím, že správní rada „Nadace prof. MUDr. 
Eugena Vencovského, DrSc. pro podporu 
nemajetných studentů“ stanoví kritéria k jejich 
výběru v rozsahu, jak byla projednána s paní 
Josephinou Napravilovou.

Správní rada projednala a přijala kritéria pro 
poskytování finančních prostředků z finančního 
daru od paní Josephiny Napravilové. Za rok 
2009 budou finanční prostředky z daru paní 
Josephiny Napravilové za dodržení přijatých 
kritérií předány nejlepšímu studentu/student-
ce 1. a 6. ročníku za studijní rok 2008/2009 
současně s příspěvkem poskytnutým vybraným 
studentům „Nadací prof. MUDr. Eugena 
Vencovského, DrSc. pro podporu nema-
jetných studentů“ dne 18. listopadu. v pro-
storách Šafránkova pavilonu na Lochotíně. 
Na toto setkání bude pozvána paní Josephina 
Napravilová. 

 - r - (podle zápisu JUDr. Julie Šindelářové)

ŠLECHETNÝ DAR PANÍ JOSEPHINY NAPRAVILOVÉ 
POSLUCHAČŮM LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Poslední, 45. sjezd České anatomické společnosti (ČAS) se konal letos 
7.-9. září na půdě plzeňské lékařské fakulty UK. Hned na začátku článku 
se musím přiznat, že jsem přijal vyzvání kolegy a přítele J. Nováka k sep-
sání několika poznámek o tomto sjezdu pro Facultas nostra s mírnými 
rozpaky. Nepatřil jsem mezi pořadatele, nejsem ve výboru společnosti, 
ale pouze jejím prostým členem – jaké bych tedy mohl mít právo tuto 
akci hodnotit? Protože mi ale Plzeň a její LF přirostly k srdci již před 
více než 50 lety, snad jsem nakonec řešení našel. Nejsem si totiž jistý, 
zda čtenářům „FN“ byla již někdy naše morfologická obec představena 
v dlouhodobém kontextu, a tak se jako pamětník většiny let existence 
této společnosti o to chci pokusit v podobě krátkého článku. Napadlo mě 
totiž, že některé sjezdy anatomické společnosti, pořádané v Plzni, byly 
pro její historii docela významné.

Československá anatomická společnost vznikla na společné pracovní 
konferenci českých a slovenských morfologů v roce 1953 v Liblicích. 
V jejím čele stál po dlouhou řadu let prof. Borovanský a většina členů 
jejího výboru bývali přednostové anatomických a histologických ústavů 
z Čech, Moravy a Slovenska. Společnost byla od také od svého počátku 
včleněna do svazku odborných společností Československé lékařské 
společnosti J.E. Purkyně a sdružovala anatomy, histology a embryo logy 
a další odborné pracovníky ze všech československých lékařských a vete-
rinárních fakult a z biologicky zaměřených ústavů české a slovenské 
Akademie věd. 

Ve stejném roce začal vycházet i oficiální časopis této společnosti 
„Československá morfologie“, byl vydávaný ČSAV a články v něm 
byly psány česky nebo slovensky, s ruským a anglickým Summary. Od 
roku 1965 byl jeho název změněn na „Folia Morphologica“ a vycházel 
v angličtině až do roku 1990 – celkem ho vyšlo 38 ročníků.

Mým prvním sjezdem byl ten 4., a to v září 1960 v Hradci Králové. 
Krátce předtím totiž vyzval prof. Kos Pavla Kučeru a mě, abychom 
se stali (jako studenti začínající svůj 4. ročník studia) asistenty na 
Anatomickém ústavu, a mě ihned sebou vzal do Hradce na sjezd. Jako 
zcela vykulený medik jsem tak dostal skvělou možnost poznat zblízka 
anatomickou „první scénu“ s jejími hlavními představiteli – na všech 
sjezdových fotografiích stojících vždycky v první řadě: Borovanský, 
Hromada, Žlábek, Zrzavý, Munka, Kos, Wolf, Frankenberger, Slabý, Vrtiš 
– prostě co jméno, to pojem! Jak mi došlo až o pár let později, éra těchto 
představitelů klasické popisné anatomie a histologie již pomalu, ale zcela 
definitivně končila a i u nás se do popředí dostávaly moderní výzkumné 
směry jako histochemie, elektronová mikroskopie, experimentální mor-

fologie a embryologie – většina jejich protagonistů však ještě tehdy 
postávala ve druhých a dalších řadách… Nelze je všechny vyjmenovávat, 
protože bychom celou řadu z nich mohli nechtěně a neradi vynechat, ale 
z plzeňského úhlu pohledu vzpomeňme z té doby především na Jiřího 
Heřta, výtečného experimentálního osteomorfologa, a na Jaroslava 
Slípku, jako představitele moderních trendů v embryologii a teratologii.

(Dlužno také podotknout, že jsem tenkrát jako student na tom nebyl 
po prázdninách finančně moc dobře, a tak většinu mé denní kalorické 
spotřeby představovaly hrušky, které jsem si prozřetelně před odjezdem 
načesal na hrušni v zahradě Procháskova ústavu – ten strom už také 
dávno zmizel, ale vděčná vzpomínka na něj mi zůstane navždy…)

Stalo se dobrým zvykem, že se jednotlivá fakultní města v Čes-
koslovensku střídala v každoročním pořádání sjezdů, a tak první 
plzeňský anatomický sjezd, který jsem zažil, se konal hned v příštím 
roce, na začátku července 1961. Z něj mi utkvěla v paměti pouze jedna 
vzpomínka, ale zato neobyčejně silná, a to na úvodní přednášku prof. 
Borovanského „O vývoji anatomických názorů na organismus“. Řečník 
se v ní projevil jako skutečný polyhistor znalý věci – jeho brilantní projev, 
pojednávající o celé historii zkoumání struktury a funkce živočišné říše 
od Aristotela přes středověk, naturfilozofii, vitalismus, holismus a další 
směry až po současnost, obsahoval mnoho originálních citátů v řečtině, 
latině, němčině a francouzštině, svým obsahem odmítl idealistické pojetí 
živé přírody od filozofických postojů až po objektivní argumenty exakt-
ních věd, a celkově se jednoznačně přiklonil na stranu materialistického 

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA PLZEŇSKÝMI SJEZDY ČESKOSLOVENSKÝCH
A ČESKÝCH MORFOLOGŮ (I. ČÁST)

Obrázek: 4. sjezd v Hradci 1960
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pojetí světa a jeho zkoumání (v anatomii histologii a embryologii) 
pomocí multidisciplinárního přístupu, včetně experimentální morfologie.
Závěr přednášky byl sice mírně poplatný tehdy dominujícímu dialektic-
kému materialismu, ale celkově velmi dobře odhadl a nastínil příští směr 
vědeckého úsilí všech odvětví naší morfologie.

Další anatomický sjezd byl pořadím 11. a konal se v Plzni v lednu 
1969. Doba již byla politicky velmi rozjitřená, protože ve společnosti 
jednak stále ještě doznívala euforie z pražského jara, jednak se ale již 
silně šířila frustrace ze sovětské okupace a z nejistoty v očekávání dalšího 
vývoje života v Československu. V průběhu jednání jsme v posluchárně 

Procháskova ústavu pohnutě stáli minutu ticha za právě tragicky zesnulého 
Jana Palacha a nebylo nám z toho moc dobře, neboť naše obavy z nejisté 
budoucnosti byly značné a jak se záhy ukázalo, i oprávněné. K dynamice 
tohoto sjezdu přispěla i mimořádně intenzivní zákulisní jednání o kan-
didátech do nového výboru společnosti – ještě se podařilo zvolit do něj 
progresivní kolegy (Heřt, Poláček atd.), ale následující roky (zejména 
jednání 13. sjezdu v roce 1970 v Košicích) naše rozhodnutí na dalších 

dvacet let jednoznačně a tvrdě změnily ve prospěch „normalizačních 
pořádků“ i uvnitř anatomické společnosti… vládli v ní prostě osvědčení 
stalinističtí soudruzi a jejich poslušní pomahači. I v našem, dříve klasicky 
popisném anatomickém prostředí, se začala více rozmáhat elektronová 
mikroskopie a histochemie jako metody denní potřeby – také díky 
tomu, že se v uplynulých létech řada z nás dostala na delší odborné stáže 
a studijní pobyty do západních zemí. Sovětská okupace tomu ale brzy 
a rychle měla učinit přítrž na příštích dvacet let…

Z plzeňského pohledu se dá k tomuto sjezdu přidat ještě jedna 
mimořádně významná vzpomínka: v průběhu večera a noci, kdy se 
konal společenský večer našeho sjezdu v Klubu LF v Oku v Kollárově 
ulici, byla pyrotechniky odstřelena a vyhozena do povětří „Pětatřicátá 
kasárna“ , která stále mezi synagogou, Vídeňskou kavárnou (ta už je 
taky dávno pryč…), hlavní poštou a budovou plzeňské techniky (nyní 
Právnická fakulta ZČU). J. Stingl

Obrázek 2: 5. sjezd Plzeň 1961

Obrázek 3: 11. sjezd Plzeň 1969

O mezinárodním kongresu Morphology 2009, který proběhl v Plzni 
ve dnech 7.-9. září 2009, jsme již referovali v předchozích dvojčíslech 
Facultas nostra (č. 79/80 a 81/82). Vracíme se ke kongresu již jen 
několika fotografiemi, které dokládají, že současnou morfologii zastu-
pují nejen starší, zkušení a uznávaní odborníci, ale i řada mladých 
učitelů a vědeckých pracovníků. Přednášky prezentované na kongresu 
potvrdily, že morfologie není mrtvou vědou, že se v ní otvírají nové 
prostory provázáním s mikroskopickými a subcelulárními metodami 
a s klinickou praxí. Je nepochybné, že další morfologický kongres, který 
se má konat v roce 2010 v Košicích, přinese další rozvoj těchto nových 
přístupů k morfologii. (jv) (foto: V. Dlouhý) 

JEŠTĚ KE KONGRESU „MORPHOLOGY 2009“

Předsednictvo sjezdu – zleva doc. MUDr. J. Kočová, prof. Baumgart-
Vogt, předsedkyně Evropské federace pro experimentální morfologii, 
doc. RNDr. P. Fiala, doc. MUDr. M. Emmerová, prof. MUDr. Čihák, 

prof. MUDr. Mechírová, předsedkyně Slovenské anatomické společnosti, 
a prof. MUDr. Smetana , místopředseda České anatomické společnosti.

Prof. MUDr. Smetana předává cenu České anatomické společnosti
MUDr. Čížkové (LF UK Hradec Králové) společně s Ing. Čerepjukem

za společnosti Olympus.

Prof. MUDr. J. Slípka v rozhovoru s hejtmankou PK doc. MUDr. 
M. Emmerovou a MUDr. J. Novák předává doc. RNDr. P. Fialovi 

Facultas nostra č. 79-80, které je ještě cítit tiskařskou černí.
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Odpovídá MUC. Martin Svatoš:
Co znamenalo pro vás vítězství ve své sekci 

na SVK LF v Plzni a účast na Soutěži organi-
zované francouzským velvyslanectvím?

Vítězství v sekci na SVK LF bylo určitě výbor-
nou motivací do další vědecké činnosti a rovněž 
i cennou zkušeností s prezentováním naší 
práce před publikem. Také jsem rád, že výhrou 
naší práce jsme alespoň trochu mohli našim 
školitelům oplatit čas, který nám věnovali.

Hodláte pokračovat ve vědecké práci a jaké 
plány máte v tomto směru do budoucna? 

Další vědecké práce se rád zúčastním - spolu 
s Lukášem hodláme dále spolupracovat s našimi 
školiteli, a to na tématech, které se budou opět 
týkat genetiky a kmenových buněk.

Jakému oboru byste se chtěli věnovat po 
skončení studií na LF?

Zatím nemám konkrétní představu, neboť 
v prvních třech ročnících jsem zatím neměl 
příležitost poznat rozmanité spektrum klinic-
kých oborů. 

Jaké dojmy máte ze slavnostního shromáždění 
na velvyslanectví Francouzské republiky?

Nepochybně to byl zajímavý zážitek, neboť 
podobnou příležitost nemá člověk příliš často. 
A také to byla dobrá možnost pro bližší poznání 
reprezentantů ostatních fakult a jejich vědecké 
práce.

Odpovídá MUC. Lukáš Řehoř:
Co znamenalo pro vás vítězství ve své sekci 

na SVK LF v Plzni a účast na Soutěži organi-
zované francouzským velvyslanectvím?

SVOČ jsme letošní rok absolvovali poprvé 
a byla to pro mě přínosná zkušenost, tím spíše 
že jsme s Martinem vyhráli a měli možnost 
zúčastnit se Soutěže na Francouzském velvys-
lanectví. Zde jsem si vyzkoušel, že prezentace 

výsledků v angličtině není tak náročná, jak by 
se mohlo zdát.

Hodláte pokračovat ve vědecké práci a jaké 
plány máte v tomto směru do budoucna? 

Letošní rok budeme určitě pokračovat na 
Ústavu lékařské chemie a biochemie s Dr. Kuldou 
a Dr. Peštou na práci týkající se opět genetiky.

Jakému oboru byste se chtěli věnovat po 
skončení studií na LF?

Rád bych se věnoval klinické biochemii.
Jaké dojmy máte ze slavnostního shromáždění 

na velvyslanectví Francouzské republiky? 
Francouzské velvyslanectví na mě velmi za -

působilo, přeci jen se na takové místo člověk 
běžně nedostane. Bylo zajímavým zážitkem set-
kat se s nositelem Nobelovy ceny. A v neposlední 
řadě jsem měl poprvé možnost ochutnat pravé 
šampaňské.

Odpovídá MUC. Jan Brůha:
Co znamenalo pro vás vítězství ve své sekci 

na SVK LF v Plzni a účast na Soutěži organi-
zované francouzským velvyslanectvím?

Vítězství v sekci SVK LF v Plzni pro mě 
znamená především zpětnou vazbu, že naše 
práce je smysluplná a také nám otevírá další 
možnosti přihlásit se na podobné studentské 
konference a soutěže u nás i v zahraničí. Jednou 
z nich byla i soutěž na francouzském velvys-
lanectví, kde jsme mohli porovnat kvalitu naší 
práce na celorepublikové úrovni a v měřítku 
mezinárodní poroty. 

Hodláte pokračovat ve vědecké práci a jaké 
plány máte v tomto směru do budoucna? 

Ve vědecké práci bych chtěl pokračoval 
i nadále minimálně po dobu studia a pak podle 
možností - například v postgraduálním studiu.

Jakému oboru byste se chtěli věnovat po 
skončení studií na LF?

Rád bych zůstal u některého z chirurgických 
oborů, nejlépe břišní chirurgie.

Jaké dojmy máte ze slavnostního shromáždění 
na velvyslanectví Francouzské republiky? 

Bohužel jsem se slavnostního vyhlášení 
nemohl zúčastnit.

Odpovídá MUC. Ondřej Vyčítal:
Co znamenalo pro vás vítězství ve své sekci 

na SVK LF v Plzni a účast na Soutěži organi-
zované francouzským velvyslanectvím?

Už jen proto, že mnoho ostatních prácí 
mě zaujalo obsahem i kvalitou prezentace, si 
velmi vážím vítězství ve své sekci na SVK 
LF. Účast na soutěži o cenu za lékařství fran-
couzského velvyslanectví hodnotím jako výbor-
nou příležitost prezentovat výsledky naší studie 
před komisí složenou z odborníků různých 
lékařských specializací. O otázky a podněty 
vyplývající z odlišného úhlu pohledu na téma 
naší práce (akcelerace regenerace jater) proto 
nebyla nouze. 

Hodláte pokračovat ve vědecké práci a jaké 
plány máte v tomto směru do budoucna? 

Během studia na fakultě bych zcela jistě rád 
pokračoval ve výzkumu regenerace jater pod 
vedením MUDr. Václava Lišky PhD. a pana 
prof. MUDr.Vladislava Třešky, DrSc. Již v těchto 
týdnech probíhá další část ze série experimentů, 
ze kterých byla i posledně prezentovaná studie. 

Jakému oboru byste se chtěli věnovat po 
skončení studií na LF?

Po studiích medicíny bych rád dělal nějaký 
chirurgický obor, nejspíše viscerální chirurgii. 

Jaké dojmy máte ze slavnostního shromáždění 
na velvyslanectví Francouzské republiky? 

Slavnostního udílení cen na Francouzském 
velvyslanectví jsem se bohužel nemohl zúčastnit 
ze studijních důvodů. (r) 

ČÍM JE PRO NAŠE STUDENTY VÝZNAMNÉ VÍTĚZSTVÍ PŘI STUDENTSKÉ 
VĚDECKÉ KONFERENCI

Letošního roku mi bylo umožněno zúčastnit se klinické stáže v rámci 
programu IFMSA v Brazílii, a to konkrétně ve městě Recife ve státě 
Pernambuco. Stáž jako taková, byla měsíční, od 3. do 30. srpna 2009. 
Můj pobyt v Brazílii však byl zhruba o necelý měsíc delší. Místo mého 
působení byl Department of General Surgery na Universidade Federal 
de Pernambuco, což je vlastně veřejná fakultní nemocnice.

V minulosti jsem se již účastnil výměnných programů v rámci Erasmu 
v Řecku a DAAD v Německu. Další stáž jsem chtěl uskutečnit mimo 
Evropu a poznat tak něco zcela nového. Moje první volba byla Kanada, 
ta bohužel v tomto roce s námi zrušila bilaterální smlouvu a vycestovat 

tam bylo nemožné. Další v pořadí byla Brazílie, zde jsem byl naštěstí 
s mojí žádostí úspěšný.

Odlétal jsem několik dní v předstihu s mezipřistáním v Lisabonu, kde 
jsem strávil noc a den, což jsem využil k prohlídce města a pak jsem 
pokračoval přímým letem do Recife. Letěl jsem sám, později se ke mně 
v Recife přidali dva kolegové a jedna kolegyně z Itálie, kteří měli být se 
mnou na stejném oddělení. Měli jsme to štěstí, že jsme se mohli setkat 
se světově uznávanou kapacitou v oboru chirurgie prof. Dr. Edmundo 
Ferraisem, který působil právě na UFPE. Byl velice ochotný, seznámil 
nás s chodem nemocnice, uvedl na oddělení a zhruba nastínil program 
naší stáže.

Na oddělení pracovalo několik atestovaných lékařů, kteří spíše 
dohlíželi na práci svých mladších kolegů a prováděli složitější operace. 
Dále zde byli absolventi, neboli rezidenti, připravující se k atestaci 
a studenti. Rezidenti vykonávali většinu práce a také se nám nejvíce 
věnovali. S domluvou byl zpočátku problém, neboť zdaleka ne každý 
z rezidentů mluvil anglicky. Proto jsem se snažil komunikovat spíše por-
tugalsky. Pacienti zde hospitalizovaní velice často trpěli Chagasovým 
onemocněním a veškerými komplikacemi s ním spojenými, dále 
nejrůznějšími maligními onemocněními v pokročilých stadiích a dalšími 
chorobami běžnými i v evropských zemích. Bohužel zde nebyla trau-
matologie, na kterou jsem byl velice zvědavý. Recife totiž patří mezi 
jedno z největších měst severní Brazílie, je také řazeno do top ten 
v kriminalitě a na emergency jsou zde k vidění zajímavé případy. Po 
nějaké době mého pobytu se mi podařilo dostat se do jiné nemocnice, 
Hospital de Restauracao, kde byla největší emergency pro široké okolí 
státu Pernambuco. Tato nemocnice byla také veřejná, což především 
znamenalo, že se jí nedostávalo potřebných financí na vybavení a ostat-
ní věci, a bída tak byla vidět na každém kroku. Velice příjemně mě však 

ZAHRANIČNÍ STÁŽ V RECIFE (BRAZÍLIE) V SRPNU 2009

Autor příspěvku první zprava.



13

překvapila zručnost a vědomosti nejen lékařů, ale i studentů, a jejich 
schopnost improvizovat s minimálním vybavením. Například cévní 
svorka dle Peana byl oblíbený multifunkční nástroj, používal se jako 
skalpel pro uchycení čepelky, jehelec, cévní svorka, atd. Po zavedení 
centrálního žilního katétru se jeho fixace prováděla suturou, zhotove-
nou provlečením vlákna skrz lumen injekční jehly propíchnuté kůží. 
Podobných triků zde bylo možné vidět nespočet. Každý den zde bylo 
množství úrazů násilné etiologie, velice často se jednalo o střelná, bodná 
a sečná poranění. Vzhledem k povaze brazilského silničního provozu, 
kdy se na první pohled zdá, že motorová vozidla řídí převážně běsnící 
maniaci, bylo také velké množství dopravních úrazů. Po ošetření byli 
relativně stabilizovaní pacienti umisťováni na lůžka a shromažďováni 
v jedné veliké místnosti jeden vedle druhého. Ti méně šťastní leželi 
jen tak na chodbách u zdi. V prvních dnech mi tohle vše spolu s všudy 
přítomným zápachem připadalo otřesné, později jsem si však zvykl. 
S kolegy z Itálie jsme se shodli, že takhle nějak by mohla vypadat nemoc-

nice za válečného 
stavu. Udivující 
bylo, jak vážná 
zranění zdejší lidé 
přežívají, a také, že 
nedochází k vět -
šímu šíření nozo -
komiálních in fekcí, 
vzhledem k pod-
mínkám v nemoc-
nici pa nujícím.

Zaujal mě pří -
pad jednoho mla-
 díka, který byl po-
raněn vý střelem 
z krátké zbraně 

ráže 9 mm. Jednalo se o zástřel, přičemž vstřel se nacházel v oblasti 
jugula, střelný kanál procházel mediastinem a projektil uvázl v levé 
polovině hrudníku. Pacient měl velké štěstí a vyvázl jen s mírným 
pneumohemothoraxem vlevo, který byl vyřešen pasivní drenáží. Po 
sedmidenní hospitalizaci a zrušení hrudního drénu byl tento pacient 
i s ponechaným projektilem propuštěn.

Snažil jsem se seznámit s tamním zdravotním systémem a pochopil 
jsem, že funguje následovně: v této zemi existuje klasické zdravotní 
pojištění, které však není ze zákona povinné a záleží na rozhodnutí 
každého, zda si ho bude platit. Velká část obyvatel si pojištění však 
neplatí, buďto nechtějí, a nebo si to nemohou vzhledem ke své chudobě 
dovolit. Tito lidé jsou pak bezplatně ošetřeni ve veřejných nemocnicích, 
jejichž provoz hradí stát. Ti, co si pojištění platí, jsou pak ošetřováni 
v nemocnicích privátních, které jsou placené pojišťovnami. Úroveň 
nemocnic veřejných a soukromých je nesrovnatelná. Privátní nemoc-
nice se blíží svým charakterem nemocnicím evropským, vyrozuměl 
jsem však, že v nich pracuje jen málo lékařů a ke složitějším výkonům 
si musejí zvát externí lékaře z nemocnic veřejných. Stává se tak, že 
pacient na emergency v privátní nemocnici může i zemřít během čekání 
na příjezd dalšího lékaře. Léky jsou předepisovány málo, ale každý si je 
může zakoupit v lékárně většinou i bez lékařského předpisu. Je možné 
si je i objednat telefonicky z domu, a například antibiotika donese 
služba až do bytu během několika minut.

Platy lékařů jsou zde obecně velice dobré, spolu s právníky patří 
k nejvyšším v zemi. Absolventi mají platy srovnatelné s platy našich 
absolventů, ale zkušenější lékaři již mají platy výrazně vyšší. Zpravidla 
mají pracovní úvazek s více nemocnicemi a celkově dosahují jejich 
platy statisícových částek měsíčně, přepočteno na české koruny.

Co se ubytování týče, bydlel jsem v nevelkém bytě s jedním místním 
studentem 3. ročníku medicíny. O domácnost se zde starala služebná, 
která docházela každý den kromě neděle od 8 do 18 hod. a vykonávala 
veškeré domácí práce. Byt se nacházel na brazilské poměry nedaleko 
od centra, umístěný v komplexu bytových domů, obehnaným vysokou 
zdí s ocelovými ostny a hlídaným několika strážnými. Celý komplex 
byl dále rozdělen do pětin. Každá pětina byla ještě jednou oplocena 
s vlastní bránou a hlídačem. Příjemné bylo, že uvnitř každé pětiny byl 
volně přístupný bazén a bylo zde relativně bezpečno.

Co se gastronomie týče, brazilská kuchyně je založena převážně na 
hovězím mase, jí se ovšem také drůbež, vepřové a plody moře. Jako příloha 
slouží rýže, fazole na mnoho způsobů a typicky jihoamerické plodiny, jako 
je chu-chu, makacheira, yami a spousta dalších. Velké oblibě se zde těší 
také ovoce, které je velice chutné a relativně levné. Běžné jsou obchůdky 
s přírodními džusy, kde vám udělají džus přímo před vámi z vámi vybraného 
ovoce. Tyto džusy jsou opravdu stoprocentní a výběr druhů ovoce, ze 
kterých se dají připravit je obrovský. Občas se však stává, že z lahodně 
znějícího názvu tropického ovoce se vyklube odporně chutnající tekutina.

Za dobu mého pobytu jsem navštívil několik míst převážně na severu 
Brazílie. Podnebí v této oblasti je velice teplé a vzdušná vlhkost dosa-

huje vysokých hodnot. Dny jsou celoročně poměrně krátké, stmívá se 
v půl šesté odpoledne a rozednívá se okolo páté hodiny ranní. Velice 
hezké je město Natal proslavené nádhernými plážemi a písečnými 
dunami. Krásná pláž je také jižně od Recife, jmenuje se Porto de 
Galinhas a patří mezi nejhezčí pláže Brazílie. Zde jsem strávil s přáteli 
několik krásných víkendů. Při odlivu se mezi korálovými útesy tvoří 
jakési přírodní bazény plné nejrůznějších ryb a v křišťálově čisté vodě je 
možné se mezi nimi potápět. Ve vnitrozemí jsem navštívil místo zvané 
Bonito, což znamená v překladu krásný a krásné toto místo opravdu je 
a svými mohutnými vodopády láká turisty z dalekého okolí. Nedaleko 
Bonita v městě Bezeiros jsem se byl podívat na místním zajímavém 
sportu s názvem vaquejada. Jedná se o druh cowboyské soutěže se zají-
mavými pravidly. Soutěží se vždy po dvou jezdcích na koních v dlouhé 
ohradě. Na začátku ohrady je vypuštěn býk, kterého jezdci musejí sevřít 
mezi své koně a ve cvalu ho povalit na zem ve vápnem vyznačené 
oblasti v ohradě. Celá tato akce trvá několik dní, doprovázena hudeb-
ními vystoupeními a různými dalšími doprovodnými akcemi. Trochu 
připomíná naší pouť. 

Po ukončení mé stáže v nemocnici jsem ještě navštívil národní park 
Chapada Diamantina, Salvador a Rio de Janeiro. V národním parku 
je toho mnoho k vidění a určitě by se tam dalo strávit mnohem více 
času než jsem měl. Jsou zde obrovské jeskyně, krásné vodopády, mezi 
kterými je jeden dokonce tak veliký, že se řadí jako druhý nejvyšší na 
světě. Jmenuje se Kashueira Fumasa neboli kouřící vodopád a je spolu 
s horskými řekami v údolích, nad nimiž se tyčí majestátné vrcholy hor, 
přímo neskutečným rájem pro milovníky přírody, který navíc umocňuje 
dojem z průzračných jezer.

Salvador, jakožto koloniální město, má krásné historické centrum, 
pláž, na které probíhá projekt na záchranu karet, a jeden z nejstarších 
majáků v zemi. Rio je nádherné město proslavené karnevalem a sochou 
Krista, známá je také Cukrová Homole s úžasným výhledem na město 
a pláže Ipanema a Copacabana.

Na závěr jedna příhoda ze Salvadoru z mé zpáteční cesty z desetiden-
ního výletu. S kolegou z Turína jsme cestovali do Salvadoru nočním 
autobusem s plánem zůstat přes den na jedné z pláží města a večer 
pokračovat do Recife, odkud měl můj kolega následující den odletět do 
Itálie. Vybrali jsme pláž Praya de Forte s oním programem na ochranu 
mořských želv. Spojení na toto místo bylo však natolik komplikované, 
že jsme zvolili snazší variantu a zamířili na bližší pláž, mně doporučenou 
jednou medičkou. Kolem deváté hodiny ráno jsme již kráčeli po pláži 
hledaje místo kde pod slunečníky složíme těžké batohy a necháme 
odpočinout znavenému tělu. Dříve než se tak stalo, dostihli nás tři 
mladíci a začali na nás cosi pokřikovat. Zprvu jsem nerozuměl, ale když 
jsem uviděl nabitý revolver v ruce jednoho z nich, bylo mi jasné co se 
děje. Pro tyto případy jsem byl důkladně poučen od brazilských přátel. 
Zachoval jsem klid a bez náznaku nervozity sahal pro svoji peněženku. 
To se útočníkům zjevně nelíbilo a nadále hlasitě projevovali zájem jen 
o můj batoh. Byl to můj oblíbený batoh na horské túry a svojí velikostí 
jim jistě imponoval Jakmile dosáhli svého, okamžitě beze stopy zmizeli.
V mém batohu, krom foťáku s fotkami z výletu a holicího strojku bylo 
jen špinavé prádlo a něco jídla. O nic víc jsem naštěstí nepřišel, důležité 
věci jsem nosil podle rady ukryté na těle. Doufám že lupiči byli náležitě 
zklamáni, když zkoumali obsah mého zavazadla.

Zažil jsem tedy stáž v Brazílii se vším všudy a mohu říci, že přes 
všechnu bídu a kriminalitu se mi tato země velmi líbila, potkal jsem tu 
spoustu skvělých lidí a i díky nim jsem mohl tuto zemi poznat o něco 
víc než jen pouhý turista.

 MUDr. et MUDr. Petr Pošta, Stomatologická klinika FN Plzeň

Zástřel hrudníku

Hospital das Clinicas v Recife
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V letním semestru roku 2009 jsem se zúčastnil 
programu Erasmus, když jsem vycestoval na 4 
měsíce do Jeny ve Spolkové republice Německo 
a studoval na tamější Friedrich -Schiller-
Universität.

Výběr této destinace nebyl vzhledem k ne-
velké nabídce naší fakulty příliš obtížný. Volil 
jsem mezi zimním semestrem v Řecku a letním 
semestrem právě v Jeně. Po krátkém přemýšlení 
jsem usoudil, že si určitě lépe prohloubím znalos-
ti němčiny v Německu, než znalosti angličtiny 
v Řecku, a rozhodnutí bylo na světě.

Do Jeny jsme se z Plzně vypravili čtyři. Já 
a tři další studentky. Jeli jsme autem. Vzhledem 
k nevelké vzdálenosti (cca. 270 km) a proslulé 
německé dálniční síti cesta trvá jen něco přes 
3 hodiny, což zároveň umožňuje kdykoli se podí-
vat zpět do rodné země nebo naopak přátelům 
kdykoli za vámi přijet. Krátká vzdálenost má 
ještě jednu výhodu, a sice možnost přivézt/od -
vézt si věci na 2x, což pokud vezete věci pro dva 
jako já, není zhýralost ale nutnost.

Ještě před odjezdem probíhá korespondence 
mezi vámi a vaším tutorem, což je student 
lékařské fakulty, který vám po příjezdu pomůže 
zařídit veškeré byrokratické věci a že jich není 
málo! Zároveň se díky němu máte možnost 
seznámit s dalšími německými studenty. Po vlast-
ním zapsání se na školu je nutné přihlásit se na 
děkanátě lékařské fakulty a tam dohodnout ter-
míny praktik. Zdůrazňuji to proto, že Erasmus 
student medicíny je mezi záplavou studentů 
politologie, germanistiky a ekonomie velmi vzác-
ným exemplářem, který je sice coby nečekaná 
atrakce opečováván a je mu věnována zvýšená 
pozornost během seminářů němčiny, na které se 
chodí právě i s ostatními studenty, ale zároveň 
je i výjimkou při přihlašování se na jednotlivé 
semináře (lékařská fakulta jako jediná nepoužívá 
přihlašování se přes internet). Výjimek je i více, 
tudíž před každým informačním seminářem, 
kterých je při pověstné německé preciznos-
ti pořádáno opravdu mnoho, je dobré zeptat 

se přednášejícího, zda má smysl se zúčastnit.
Co se týče samotných praktik, je nutno připravit 

se na mnoho rozdílů oproti domácí fakultě. 
Předně na jednom oddělení jsou většinou 
maximálně 4 medici, o které se starají minimálně 
2 lékaři. Tzn. na jednoho lékaře připadají 1-2 
medici. Dalším rozdílem je, že praktikum je tam 
opravdu odvozeno od slova praxe, a tak vás 
nesmí překvapit, že místo postávání po chod-
bách běháte od pacienta k pacientovi a že si 
vedle vyšetřujícího německého medika z nižšího 
ročníku připadáte jako žáček. Po pár dnech si 
však na tento systém rádi zvyknete a počáteční 
tápaní se také pomalu začne ztrácet. Na druhou 
stranu, abych jenom nehanil, co se týče teore-
tických znalostí a diagnostické rozvahy, mohli 
by se němečtí studenti od našich mnoho co učit. 
K pacientům se personál chová velmi hezky. 
Všechny nadcházející výkony a vyšetření jsou 
vždy velmi dopodrobna vysvětleny a pacient 
je stále středem pozornosti. To je samozřejmě 
dáno i tím, že lékařů je na odděleních obecně 
více a velkou část papírování za ně zastanou 
sekretářky, tudíž samotní lékaři mají i více času 
zabývat se medicínou. Další věcí, která nás 
všechny překvapila bylo, že rozdělení práce 
lékař/sestra je velmi odlišné od českých zvyklostí. 
Mnoho výkonů, které u nás běžně dělají sestry, 
jsou v Německu prováděny lékaři, potažmo stu-
denty medicíny. Jednalo se např. o braní krve, 
zavádění flexil, apod.

Co se týče našeho přijetí na oddělení, také si 
nemohu na nic stěžovat. Já osobně jsem absol-
voval praktika z chirurgie, neonatologie, interny 
a gynekologie a porodnictví a všude ke mně byli 
velmi vlídní a snažili se mně pomoci jak s věcmi 
odbornými, tak i při občasných jazykových pro-
blémech. Obecně se dá říci, že na německých 
nemocničních odděleních je oproti našim méně 
stresu a více času na pacienty i mediky. K dobré 
náladě navíc přispívá lepší platové ohodnocení, 
které se u lékařů – absolventů pohybuje okolo 
3000 €!

Dost bylo o zdravotnictví. Erasmus pobyt není 
jen škola a studium, ale také volný čas. Ten se 
většinou tráví společně s dalšími Erasmus stu-
denty, a to na oficiálních akcích pořádaných právě 
jen pro ně, nebo na akcích ryze soukromých. 
Tamní spolek studentů Erasmus Alumni orga-
nizoval jak výlety po okolí Jeny, seznamovací 
víkend v pohoří Thüringerwald, 5 denní výlet do 
Berlína, tak i sportovní akce jako beach volleybal, 
fotbal nebo grilování či Erasmus party. My, tím 
myslím všechny Erasmus studenty, jsme se také 
nedali zahanbit a v činorodosti jsme jim řádně 
šlapali na paty. Výbornou věcí, co se cestování 
týče bylo, že v rámci studentského průkazu jsme 
měli regionální dráhu v celém Duryňsku zdarma, 
navíc mnoho dalších zajímavých destinací jako 
např. Lipsko nebo Drážďany bylo, co by kame-
nem dohodil a pokud se do  mluvilo více studentů, 
což nebyl nikdy problém, dalo se poměrně levně 
cestovat i po ostatních spolkových zemích. Co se 
týče kulturních akcí, Němci se bavit umí. Takřka 
každý měsíc byl jeden nebo dva Festy, kterých se 
účastnili lidé z celého města, hrálo se, tancovalo se 
a konzumovaly se tradiční duryňské bratwursty.

Tím se dostávám k další důležité součásti 
každodenního života a to k jídlu. Německá 
kuchyně je obecně velmi podobná té české. 
Obchodní domy jako Kaufland nebo Spar nás 
asi také nepřekvapí a co se týče cen, tak byly 
srovnatelné, nebo jen lehce vyšší než u nás. K dis-
pozici nám také byly hned tři studentské menzy, 
ve kterých se dal pořídit oběd, který i chuťový 
pohárek polaskal, do 3 € i s pitím. 

V celku vzato pro mě bylo zúčastnění se 
programu Erasmus jednoznačným přínosem, ať 
už po stránce profesní, jazykové, tak i z hlediska 
poznání jiné země a mnoha zajímavých a milých 
lidí z celého světa. A Jena? Jena je městem, které 
díky množství studentů v něm, krásné přírodě 
okolo i výhodné poloze téměř v srdci Německa 
nabízí nespočet možností, jak strávit příjemné 
a nezapomenutelné čtyři měsíce studentského 
života. (Petr Skála)

STUDIJNÍ POBYT V JENĚ (NĚMECKO) V LÉTĚ 2009

Minulé léto jsem měl možnost se opět zúčastnit stáže IFMSA, 
tentokrát v Cordobě v Mexiku. Na předešlé stáži v Brazílii mi přímo 
učarovalo porodnictví a od té doby jsem byl pevně rozhodnut se tímto 
směrem dále ubírat. Tento obor však vyžaduje mnohé praktické doved-
nosti, které lze na české lékařské fakultě získat jen těžko. Na předešlé 
stáži jsem se přesvědčil, že stáž v latinsko-americké zemi představuje 
nejlepší způsob, jak rozšířit a obohatit teoretické znalosti nabyté 
studiem na lékařské fakultě o tyto praktické dovednosti. Velice mne 
tedy potěšilo zjištění, že je možné se zúčastnit stáže ještě do půl roku 
po ukončení studia a byl jsem nadšený, že se mi i tentokrát podařilo se 
dostat právě na gynekologicko-porodnické oddělení. 

 Z minulé zkušenosti jsem věděl, že ač pracovním jazykem stáže má 
být angličtina, je realita úplně jiná. Před odjezdem jsem se intenzivně 
věnoval studiu španělštiny, a tak jsem v nemocnici relativně úspěšně 
zdolával jazykovou bariéru, protože anglicky se mnou hovořili jen 
dobrovolníci IFMSA. Ihned po příjezdu se mne ujala Guadalupe 
z místní organizace IFMSA a ubytovala mne u sebe doma. Pobyt 
v mexické rodině byl nezapomenutelným zážitkem. Pohostinnější 
a otevřenější lidi jsem snad ještě nikdy nepoznal. Každá večeře byla 
kulinářským zážitkem, starali se o mne jako o vlastního a po měsíci 
jsme si byli tak blízcí, že jsme se loučili se slzami v očích. Účastnil 
jsem se různých rodinných oslav, dokonce i mše, a o víkendech jsme 
podnikali mnohé výlety za krásami regionu. Nikdy nezapomenu na 
sjíždění divoké vody v kaňonu v džungli na raftu nebo na potní kůry 
v Temazcalu, mayské parní lázni.

STÁŽ V MEXIKU – NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK
CORDOBA, 1. - 21. 8. 2009

Novorozený Mexičánek
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Mexičané jsou vesměs velice přátelští lidé a mne si docela oblíbili, 
snad díky mému exotickému evropskému původu. Po představení 
se všemi lékaři a studenty na pracovišti jsem se postupně zapojoval 
do pracovního procesu. Studenti šestého ročníku medicíny zde mají 
mnoho úkolů, jejichž rozsah lze přirovnat k práci začínajícího lékaře 
u nás. Jejich každodenní práce sestává z psaní veškeré dokumentace, 
péče o pacientky na úrovni sekundárního lékaře na oddělení, vedení 
fyziologických porodů a asistence u porodů císařským řezem, či u jiných 
gynekologických operací. Nemohl jsem se však ubránit pocitu, že jsou 
tam až zneužíváni jako levná pracovní síla. Na pracoviště docházejí 
denně od 7 do 16 hodin a každý třetí den, včetně svátků a víkendů, 
mají noční službu, po které jdou domů až ve 14 hodin následující den. 
Takové pracovní nasazení mají po celé dva měsíce bloku gynekologie 
a porodnictví, pak přechází na jiný obor vyžadující stejnou pracovní 
intenzitu. Na jednu stranu se mnoho naučí především po praktické 
stránce (někteří měli odvedeno přes 140 porodů), na stranu druhou 
jejich teoretické znalosti byly velice chabé (danou problematiku jim 
často přednášel lékař jiné specializace, nikdo nevěděl co je CTG, ultra-
zvuk nebyl užíván téměř vůbec). Když jsem místním lékařům řekl, že 
jsem již absolvent a že jsem se přijel učit praktickým dovednostem před 
nástupem do práce, věnovali se mi nadstandardně obětavě. Za svoji 
měsíční stáž jsem samostatně odvedl asi devět porodů a postupně se 
propracoval od asistence až k provádění porodu císařským řezem.

V Mexiku jsou tři úrovně poskytování zdravotní péče. Na souk-
romých klinikách je zajišťována kvalitní zdravotní péče, úrovní lehce 
pod naším standardem, která je plně hrazená pacientem, eventuálně 
z jeho soukromého pojištění. Dále jsou tu řetězce nemocnic IMSS 
(Instituto Mexicano del Seguro Social) pro zaměstnance různých firem 
a podniků. Jejich úroveň je o něco nižší a jsou financovány ze zdravot-
ního pojištění, strhávaného z platu zaměstnance. Třetím typem jsou 
občanské nemocnice financované státem. Jsou to vesměs přeplněné 
a špatně vybavené nemocnice, kde je však péče poskytována zcela 
zdarma sociálně slabým mexickým občanům. Po dobu svého pobytu 
v Mexiku jsem měl možnost se seznámit se všemi typy nemocnic.

Nejprve jsem praktikoval pouze v nemocnici IMSS. Vše tam bylo 
velice oficiální, byrokraticky a legislativně omezené. Hned v prvním 
týdnu po mé první noční službě si mne předvolal zástupce ředitele 
nemocnice pro studenty s tím, že dle dohody smím praktikovat v ne-
mocnici pouze do 14 hodin a noční služby tedy nepřicházejí v úvahu. 
Protože jsem chtěl svého času vymezeného na pobyt v Mexiku využít 
naplno, domluvil jsem se s přednostou gynekologicko-porodnického 
oddělení v místní občanské nemocnici Yanga, že budu praktikovat 
odpoledne a v noci na jejich oddělení. Zde problémy s byrokracií 
nebyly a byli rádi za každou pomocnou ruku. 

Občanská nemocnice Yanga se lišila velmi výrazně od IMSS, a to 
zejména vybaveností, počtem porodů, ale hlavně mírou soukromí pro 
jednotlivé rodičky. V jedné místnosti se kolikrát tísnilo mnoho pacien-
tek, od rodiček až po časné nedělky. Domů byly pacientky propouštěny 
již za 8 hodin po porodu. Dva porodní boxy nebyly zcela dostačující 
a tak se někdy rodilo v posteli. Na celou službu tam byli dvě sestry, 
dva medici a jeden lékař. Vzhledem k tomu, že lékař, medik a sestra 
byli často na sekčním sále, zbýval celý provoz porodního sálu na sestru 
a dva studenty, jednoho z gynekologie a jednoho z pediatrie. Jen jsem 

žasl nad jejich zručností a zkušeností a říkal si, který student 6. ročníku 
u nás by byl schopen jejich práci takto vykonávat. Škoda, že se žádný 
z těchto studentů nechce v budoucnu věnovat gynekologii, dokonce 
ani jinému chirurgickému oboru, takže zkušenosti zde nabyté nebude 
moci v budoucnu použít. Atmosféra této nemocnice, na jednu stranu 
stresující, na druhou stranu velice emočně intenzivní, mne velice bavila 
a byl jsem velice šťastný, že mi bylo umožněno zde pracovat. Po noční 
jsem se opět vracel do své oficiální nemocnice IMSS. 

Se způsobem fungování malé soukromé kliniky jsem se seznámil 
nepřímo prostřednictvím Guadalupina otce, který jednu takovou vlastnil. 
Sestávala z menšího lůžkového oddělení, vyšetřovny a operačního sálu. 
On sám zde působil jako praktický lékař. V případě potřeby pacienty ve 
svém zařízení hospitalizoval a přizval si specialistu na danou problemati-
ku. Léčil zde jak interní, tak i chirurgicky nemocné pacienty. K operacím, 
u kterých asistoval, si najímal operatéry-specialisty. Prováděli běžné 
operace chirurgické, neurochirurgické i gynekologické, například i porod 
císařským řezem.

Stáž v Mexiku na gynekologii a porodnictví byla naprosto nezapome-
nutelnou zkušeností. Měl jsem možnost seznámit se s velice odlišnými 
metodami vedení porodu a získat mnoho praktických dovedností. 
Navzdory všem zakořeněným představám je Mexiko velmi kultivovaná 
a bezpečná země se skvělými lidmi a příjemnou a otevřenou kulturou. 
Kromě práce a nástavbového praktického vzdělání mi stáž otevřela 
možnost procestovat Mexiko po jejím skončení a poznat tuto nád-
hernou a velice rozmanitou zemi. Chtěl bych tímto poděkovat všem 
dobrovolníkům IFMSA, kteří mi tuto stáž umožnili. Jejich činnost 
v této organizaci je opravdu chvályhodná. Přínos IFMSA pro výuku 
lékařů na světové úrovni je nezpochybnitelný. Tuto stáž bych vřele 
doporučil všem studentům či čerstvým absolventům, kteří před nástu-
pem do zaměstnání chtějí rozvíjet své praktické dovednosti a naučit se 
aplikovat v praxi své teoretické znalosti nabyté studiem všeobecného 
lékařství. 

 MUDr. Zdeněk Rušavý, GPK FN Plzeň

MUDr. Z. Rušavý se svými mexickými spolupracovníky

29. září se posluchárny a praktikárny naší 
fakulty opět zaplnily studenty. Když jsme pátra-
li po tom, co zásadně nového přináší letošní 
zimní semestr, nemohli jsme si nevšimnout 
úplně nového předmětu ve čtvrtém ročníku, 
nesoucího titul Molekulární onkologie. Co se 

pod tímto respekt budícím názvem skrývá, 
o tom jsme si povídali s oběma hlavními docen-
ty nového předmětu, doc.Ing. Jiřím Hatinou, 
CSc. z Ústavu biologie a prim. doc. MUDr. 
Jindřichem Fínkem, Ph.D. z Onkologického 
a radioterapeutického oddělení. Oběma ga -
rantům nového předmětu jsme na začátku 
semestru položili několik otázek.

Předně, objasněte nezasvěceným, co si pod poj-
mem molekulární onkologie vůbec představit?

Molekulární biologie již před časem přestala 
být doménou výstředních vědců bádajících 
v uzavřených laboratořích a navzájem se 
dorozumívajících naprosto nesrozumitelným 
jazykem, ale stala se přímou součástí současné 
medicíny; ostatně, na řadě lékařských fakult 
různých světových universit lze už studovat 
svébytný obor nazvaný Molekulární medi-
cína, právě kombinující molekulární biologii 

a klasické všeobecné lékařství. V onkologii je 
tato symbióza obzvláště markantní. Za tím 
stojí několik různých faktorů. Nádorová buňka 
patřila po dekády mezi velmi vděčný modelový 
objekt studia teoretických biologů, kteří často 
ani neměli nějaký vyhraněný zájem o biologii 
nádorů a k nádorovým buněčným liniím sáhli 
prostě proto, že se snadněji kultivovaly než 
řada normálních buněk. Vedle tohoto poněkud 
přízemního důvodu musíme zmínit ještě jeden 
důležitý aspekt - procesy nádorové transfor-
mace v řadě případů představují jakousi kari-
katuru normálních procesů vývoje a diferenci-
ace, a tyto paralely normálního a nádorového 
vývoje pomohly získat pozornost zase jiné 
skupiny biologů. Současně s tím začali metody 
molekulární biologie ve stále větší míře využívat 
i vědecky zaměření kliničtí onkologové, v tomto 
případě vedení už zcela konkrétními vědeckými 

MOLEKULÁRNÍM ONKOLOGIE – NOVÝ PŘEDMĚT VÝUKY 
NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UK V PLZNI

Douc. Ing, Jiří Hatina, CSs.
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otázkami inspirovanými jejich každodenní klinickou realitou. Během 
posledních dvaceti let tak naše znalosti biologie nádorové buňky narostly 
exponenciálním tempem. A naštěstí nezůstalo jen u tohoto nárůstu sumy 
teoretických znalostí - čím dál tím větší množství biologických poznatků 
nachází cestu do každodenní péče o onkologické pacienty. Definují se 
nové prognostické a terapeutické molekulární markery a zejména jsme 
svědky toho, že do onkologické praxe přicházejí principiálně nové tera-
peutické sloučeniny, jejichž syntéza byla výsledkem poznání molekulární 
biologie nádorové transformace a které dnes zahrnujeme do kategorie 
tzv. biologické terapie.

A co z toho plyne pro studenty? Samozřejmě, že tato syntéza teo-
retické disciplíny - molekulární biologie a klasického klinického oboru 
- klinické onkologie musí být nějakým způsobem zohledněna v náplni 
studia. Po mnoho minulých let bylo pro studenty docela obtížné si tento 
syntetický pohled vybudovat. Teoretické obory, tvořící první z pilířů 
současné molekulární medicíny, tj. zejména biologie a biochemie, jsou 
tradičně zařazeny na samotný začátek studia. Studenti v té době ještě 
nejsou připraveni na to, aby molekulární biologii zvládli v té míře 
podrobnosti a detailu, která by jim umožnila pochopit pozdější klin-
ické aplikace. Navíc v této části studia biologie a biochemie pomyslně 
soutěží s klasickými teoretickými obory, jako je anatomie a fyziologie. 
Výsledkem potom je, že studenti z té relativně povrchní úrovně, kterou 
jsme jim schopni na začátku studia zprostředkovat, ještě nemalou část 
zapomenou, a když se později dostanou ke klinickým předmětům, může 
být pro ně velmi obtížné si kdysi získané a hojně polozapomenuté teo-
retické znalosti propojit s klinickými poznatky. Ovšem bez tohoto pro-
pojení nebudou moci plnohodnotně využívat oněch nových klinických 
aplikací, o kterých jsme mluvili v úvodu. To nás vedlo k tomu, že jsme 
zkoncipovali jakýsi přemosťující předmět, který současně stojí na obou 
zmíněných pilířích (tj. molekulárním i klinickém) a měl by tedy právě 
tuto nezbytnou syntézu usnadnit.

A z jakého důvodu pravě onkologie? 
Vedle toho, že se jedná o disciplínu s možná největší mírou molekulárně 

biologických aplikací v každodenní klinické praxi, a rovněž samozřejmě 

o hlavní vědecké zaměření nás obou, má onkologie pro naši fakultu 
a plzeňský kraj zcela specifickou důležitost. Vždyť právě v našem kraji je 
epidemiologická situace u řady hlavních nádorů nejhorší v celé republice. 
Do budoucna se proto u nás ztěží obejdeme bez vzdělaných onkologů 
s tímto syntetickým pohledem. Cílem našeho předmětu navíc není pouze 
zprostředkovat studentům právě současnou sumu znalostí, ale rovněž 
vštípit jim vědomí kontinuálního rozvoje oboru a nutnosti jeho kon-
tinuálního sledování.

Váš předmět je koncipován jako jednosemestrální, při rozsahu výuky 
1/1. Teď si už dovedeme představit, o čem asi budou vaše přednášky. Co 
ale bude náplní praktických cvičení?

Máte pravdu, že není jednoduché vymyslet schéma praktických cvičení, 
která by na tomto prostoru významně prakticky rozvíjela tuto koncepci 
předmětu. My jsme se v tomto případě uchýlili k docela netradičnímu 
didaktickému přístupu, který bývá v zahraničí označován jako tzv. case-
oriented teaching. Malé skupiny studentů při tom dostanou k samo-
statnému zpracování určitý konkrétní klinický případ. Při tom jsou jim 
přiděleni dva konzultanti, jeden teoretik biolog a druhý praktik klinik, 
a právě od tohoto osobního kontaktu s oběma specialisty očekáváme 
získání onoho syntetického pohledu, o kterém jsme již hovořili.

Dokážu si představit, že pro studenty může být tato individualizovaná 
forma výuky velice dobrou zkušeností, nemohu se ale nezeptat na eko-
nomickou stránku vašeho nového předmětu - pro individualizovanou 
praktickou výuku určitě potřebujete dostatek odborné literatury, a rovněž 
vaši konzultanti a všichni ostatní učitelé musí být za svou práci adekvátně 
odměněni. Jakým způsobem se vám podařilo vyřešit tento aspekt? 

Samozřejmě, náš nový předmět s sebou nese ten nepříjemný problém, 
že je ze své podstaty prostě relativně drahý. Jsme samozřejmě přesvědčeni, 
že se jedná o výbornou investici, poněvadž dobře a všestranně vzdělaný 
onkolog dokáže v každodenní klinické praxi nejen zachránit zdraví lidí 
či aspoň zlepšit a prodloužit dobrou kvalitu života, ale rovněž ušetřit 
značné sumy peněz, které by například spolykala velmi drahá biologická 
terapie aplikovaná pacientovi, jehož nádor má takové molekulárně bio-
logické charakteristiky, že jeho významná klinická odpověď je nanejvýš 
nepravděpodobná. Ale to samozřejmě neřešilo tento náš aktuální pro-
blém při koncipování nového předmětu. Náš předmět by nebyl v této 
formě realizovatelný bez poměrně velkorysé grantové podpory. V tomto 
případě se jedná o projekt podpořený Evropským sociálním fondem 
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, v rámci 
operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Bez této 
podpory by se nám nikdy nemohlo podařit takto koncipovaný předmět 
vybudovat a zavést. (r)

K Zahradní slavnosti dne 26. 6. 2009 v areá-

lu Procháskova ústavu se vracíme několika 

fotografiemi. Na obrázku 1 jsou zachyceni 

vítězové soutěže stylových oděvů třicátých let 

MUDr. Jan Javůrek s partnerkou, na obr. 2 paní 

Jaroslava Beránková a Zdeňka Valdhauserová 

z Ústavu histologie s prof. MUDr. et RNDr. 

Jaroslavem Slípkou, DrSc. a MUC. Pavlem 

Fedurčákem, na obr. 3 doc. RNDr. Majka 

Korabečná, Ph.D. (Ústav biologie - vpravo) 

s doc. RNDr. Evou Kmoníčkovou, obr. 4 uka-

zuje část publika, která se jako všichni ostatní 

účastníci slavnosti výborně bavila.

 (Foto: V. Dlouhý)

Z FOTOGALERIE ZAHRADNÍ SLAVNOSTI 2009

Obr. 1 Obr. 2
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„Schizofrenie není nic jiného než zdravá reakce na nezdravou společnost. 
Duševní choroba je mýtus. V sanskrtu se překládá slovo „blázen“ jako 
„bohem políbený“.“ Vonnegut Mark: Expres do ráje; přeložili Eva 
Turnová a Petr Zelenka; Nakladatelství Argo; Praha; 1999; str. 141.

„Připadám si jako v transu a cize. Přemítám o oddělení své vlastní fan-
tazie.“ Percy Bysshe Shelleyová Nasar Sylvia: Čistá duše; přeložil Zdeněk 
Hajník; Nakladatelství Pragma; Praha; 1998 ; str. 263.

Téma své seminární práce jsem si zvolila z důvodu neutuchající 
přitažlivosti a jakéhosi závoje záhadnosti, kterým se schizofrenie 
vyznačuje. Choroba, jejíž název je tak známý, ačkoliv běžné popu-
laci zůstává prázdným, mne fascinovala již dlouho. Snad právě ona 
nepochopitelnost a nemožnost reálně zhodnotit, osahat si a mnohdy 
i dostatečně smysluplně popsat symptomy, které prostupují pacientovou 
myslí, mi učarovaly natolik, abych se snažila nyní v několika málo řádkách 
porozumět zmiňované nemoci více.

Nebudu zastírat, že jsem si téměř do dnešního dne poněkud naivně 
myslela, že klíčovým románem, který hovoří o této diagnóze, je 
Stevensonův Podivuhodný příběh Dr. Jekylla a pana Hyda, v němž, 
k mému naprostému údivu, je ztělesněno rozdvojení osobnosti. Tedy 
další důvod, proč se podívat schizofrenii blíže na zoubek.

Schizofrenie, terminus technicus zavedený švýcarským psychiatrem 
Eugenem Bleulerem v r. 1911, vznikla spojením řeckých slov skhizein 
„rozštěp“ a phren „mysl“, která relativně neúplně vystihují samotnou 
podstatu duševního onemocnění. Zmínky o této chorobě sahají zhruba 
do 3400 let staré historie - jedná se o fragment z Ajurvédy, v němž je 
popisován stav způsobený ďáblem, který se projevuje ztrátou paměti 
s nezvyklými způsoby pohybu. Jeden z dalších pramenů představuje 
Soranos z Efezu, jenž v 2. století zaznamenal blud u pacienta, „který 
„věřil, že je Bůh“ nebo který „odmítal močit, protože se domníval, že by 
mohl způsobit novou potopu světa.“ (Smolík Petr: Duševní a behaviorál-
ní poruchy, 2. revidované vydání; nakladatelství Maxdorf s.r.o.; Praha; 
2002; str. 149)

Obecně je schizofrenie definována jako závažná psychická porucha 
projevující se změněným prožíváním a chováním nemocného, přičemž 
emotivita neodpovídá situaci či je oploštělá. Onemocnění však současně 
omezuje pacientovu sociální přizpůsobivost, pracovní schopnost a kvalitu 
života. Choroba inklinuje k chronifikaci, byť tato tendence není univerzální 
a nutná. V průběhu času se může vyvinout určitý kognitivní deficit, ačkoliv 
vědomí a intelektuální kapacita bývají většinou zachovány. Změny v kog-
nitivní, volní i emoční oblasti zpravidla vedou k nelehkému životnímu 
uplatnění a zároveň k vyšší komorbiditě a mortalitě. Zvýšená úmrtnost 
je důsledkem vyššího rizika suicidia a chorobou zkresleného hodnocení 
životních situací. Mezi nejdůležitější psychopatologické fenomény patří: 
ozvučování myšlenek, vkládání nebo odnímání myšlenek, bludné vnímání 
a bludy kontrolovatelnosti, vysílání myšlenek, ovlivňování nebo ovládání, 
poruchy myšlenkových pochodů, katatonie a halucinace hlasů komentu-
jících nebo diskutujících o pacientovi se třetí osobou. 

Charakteristické příznaky schizofrenie rozdělujeme do dvou okruhů: 
pozitivní a negativní. Pozitivní symptomy znamenají nadměrné nebo zkre-
slené vyjádření normálních funkcí, kdežto negativní představují oslabení 
nebo ztrátu normálních funkcí. Mezi pozitivní příznaky řadíme: bludy 
(zkreslení a deformace úsudku), halucinace, dezorganizace řeči a chování. 
Negativní symptomy zahrnují oploštělou emotivitu, alogii a abulii.

Průběhové varianty onemocnění mohou být: kontinuální (bez remise 
v průběhu období pozorování), epizodický s narůstajícím defektem 

(postupný rozvoj negativních příznaků v období mezi atakami), epizo-
dický se stabilním defektem (trvalé, ale nenarůstající negativní příznaky 
v období mezi psychotickými epizodami), epizodický s remisemi (úplná 
nebo téměř úplná remise mezi atakami).

Dosud nebyl objeven žádný jednotný kauzální faktor, který by byl 
zodpovědný za rozvoj schizofrenie jako takové. Z tohoto důvodu zatím 
převažuje názor o multifaktoriální etiologii. Předpokládá se, že jedinec je 
specificky biologicky vulnerabilní. Byly prokázány narušené spoje mezi 
různými oblastmi mozku, vznikající pravděpodobně při vývoji nervového 
systému. Porucha by mohla být vyvolána vystavením nadměrné zátěži 
jakékoliv kvality např. biologické, genetické, psychosociální apod.

Diagnostika schizofrenie spočívá v průkazu přítomnosti psychotických 
příznaků trvajících déle než 1 měsíc. Věk začátku onemocnění se pohy-
buje mezi pozdní adolescencí a polovinou třetího decénia, u žen je věk 
zpočátku v průměru vyšší. Epizodu předcházejí většinou prodromy, 
nejčastěji úzkost, pocity zmatku a nejistoty, pocity izolace, strachu nebo 
deprese. Tyto příznaky vznikají buď plíživě nebo náhle. U predispon-
ovaných jedinců mohou epizody začít např. po emočním traumatu, požití 
drogy, v izolaci,… Pro schizofrenika je navíc typická snížená odolnost 
vůči stresovým situacím. V klasických případech dochází v průběhu 
schizofrenie k postupnému úpadku osobnosti.

Prognóza je zhoršována následujícími činiteli: časnější věk začátku, 
plíživý vznik choroby, hebefrenní a nediferencovaný subtyp, život bez 
manželského pouta, schizofrenie v rodinné anamnéze, komplikovaný 
porod, převaha negativních symptomů, autistické chování,…

Terapie schizofrenních poruch se opírá o tři body a to jsou psycho-
farmakologická léčba, elektrokonvulzivní a psychosociální terapie. 
Farmakoterapii vévodí neuroleptika, která však nejsou schopna odstínit 
negativní příznaky, zatímco účinnost vůči pozitivním příznakům je značně 
vysoká. Jejich užívání je spojeno s výskytem celé řady nežádoucích 
účinků, proto se nyní výzkum zaměřuje na vývoj bezpečnějších neurolep-
tik. Dávkování se řídí závažností psychotických příznaků a individuální 
odpovědí na léčbu. Terapie bývá obvykle zahajována vyššími dávkami, 
po stabilizaci stavu (cca do 4 týdnů) se přechází na udržovací dávky, 
dojde-li k remisi, je možné zkusmo léky vysadit (obvykle po 6 měsících). 
V současnosti se elektrokonvulzí užívá vzácněji, většinou při rozvoji kata-
tonní a depresivní symptomatiky. Psychosociální léčba se opírá o rodin-
nou terapii a nácvik sociálních návyků. Důležité je vždy mít na mysli 
zachování dobrého vztahu mezi pacientem a terapeutem, protože i při 
zdánlivě zcela ztraceném smyslu pro realitu vnímá nemocný vždy velmi 
citlivě vztah okolí vůči své osobě. 

Samotná klasifikace není jednoduchá, existuje několik typů schizofrenie, 
které jsou definovány na základě převažujících symptomů ať už pozitivních 
či negativních. Formy schizofrenie jsou paranoidní, hebefrenní, katatonní, 
nediferencovaná, reziduální, simplexní, postschizofrenní deprese.

Ze slavných osobností schizofrenie trápila např. spisovatele Gustava 
Flauberta, malíře Francisca Goyu, Vincenta van Gogha nebo Edvarda 
Muncha (i když někteří jejich psychické stavy přičítají působení výparů 
z barev), fyzika Isaaca Newtona nebo skladatele Georga Fridricha 
Händela. (http://tn.nova.cz/magazin/zena/zdravi-a-zivotni-styl/schizofre-
nie-v-cesku-ji-ma-jeden-clovek-ze-sta.html)

Geniálního amerického matematika Johna Forbese Nashe Jr. sužoval 
subtyp paranoidní schizofrenie, u něhož dominují většinou stálé para-
noidní bludy, jež jsou zpravidla doprovázené halucinacemi, především 
sluchovými. Katatonní příznaky, narušení emotivity, řeči a vůle buď 

BLUDNÉ OBLUDY VERSUS OBLUDNÉ BLUDY?
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chybějí nebo jsou poměrně nenápadné. „Pojem paranoidní je deskrip-
tivní termín, označující chorobné, dominující myšlenky nebo vztahovačné 
bludy, týkající se jednoho nebo několika témat – většinou pronásledování, 
lásky, nenávisti, žárlivosti, poct, vedení sporu, velikášství a nadpřirozenosti“ 
(Smolík Petr: Duševní a behaviorální poruchy, 2. revidované vydání; 
na kladatelství Maxdorf s.r.o.; Praha; 2002; str. 160.)

Pro diagnózu jsou nezbytné převládající bludy nebo halucinace, zatím-
co katatonní příznaky nebo inkoherentní řeč, nepřiměřená emotivita 
nesmějí v klinickém obraze dominovat! 

Poměrně zajímavá mi přišla informace týkající se relativního rizika 
rozvoje schizofrenie v souvislosti na měsíci narození dotyčného. Studie 
prokázaly, že vyšší tendenci k onemocnění mají jedinci narození v zim-
ních měsících a časně zjara, což platí pouze pro severní polokouli. Jedno 
z možných vysvětlení tkví v krátkém trvání denního světla a s tím sou-
visejícího nedostatku slunečního záření, což může vést k deficitu vitamínu 
D. Tato deficience může alterovat rozvoj mozku dítěte jak prenatálně, 
tak postnatálně, a vést k vzniku schizofrenie. Z tohoto důvodu vědci 
doporučují ženám před početím a budoucím matkám užívat dvojnásobné 
DDD vitamínu D.

Závěrem bych chtěla vyjádřit svůj nynější pohled k výše zmiňované 
problematice, rozhodně jsem se dozvěděla mnoho užitečných informací, 
ale na druhou stranu se ve mně mísí pocity nejasnosti a naprosté neúpl-
nosti související především se vznikem a tedy i následnou léčbou. Jak 
už se mi mnohokrát v medicíně potvrdilo, že nic není ani jednoznačné, 
ani absolutně černobílé, tudíž individuální přístup ke každému takto 
nemocnému je bezesporu nezbytný. Doufám, že výuka psychiatrie mi ještě 

umožní rozšířit si náhled na schizofrenii nejen z teoretické stránky, nýbrž se 
s ní setkat tváří v tvář. „Když se obracíme k Bohu, tak se modlíme. Když se 
Bůh obrátí na nás, podlehneme schizofrenii.“ L. Tomlin (http://web.quick.
cz/iveta_kulhava/Citaty_3.htm)

 Jana Zamboryová, 5. ročník LF UK v Plzni

Snažím se vybavit si první zkušenost a set-
kání zároveň s tímto alkalickým, značně reak-
tivním kovem, stříbřitě lesklého vzhledu… 
Bude to pravděpodobně období někdy během 
tercie gymnasiálních studií, kdy si zcela jasně 
vzpomínám na onu jasně karmínovou červeň, 
jež plně barvila plamen a člověku by se zdálo, že 
se jedná o jakési podivné kouzelnické kejkle.

Na lithium jsem si několik let ani nevzpomněla, 
byť podrobné zkoumání Mendělevovy peri-
odické tabulky prvků mě fascinovalo již od 
prvních adolescentních krůčků. Nicméně k to-
muto kovu mne opět nasměroval zhruba před 
rokem jeden z mých přátel, již vystudovaný 
lékař, který ohodnotil, že mám ty nejlepší 
předpoklady pro předepsání této záhadné medi-
cíny… Tehdy jsem tomu nevěnovala sebevětší 
pozornost zvlášť, neboť jsem absolutně netušila, 
k čemu by mohl tento recept být vůbec dobrý. 
Poté následovala příprava na zkoušku z far-
makologie, jež mi v tomto směru otevřela oči 
a zároveň ve mně vyvolala smíšené emoce 
(v podobě rozhořčení, pocitů absurdity a smí-
chu) a meditaci nad tím, zda by skutečně 
zázračná pilulka nepřinesla náhodou kýženou 
úlevu v boji s mou hereckou vášní a přehnaným 
optimismem!?

Lithium bylo objeveno švédským chemikem 
Johannem Arfvedsonem v aluminosilikátových 
horninách. Název, a z něho vzniknuvší chemic ká 
zkratka, byl odvozen z řeckého pojmu „litos“ = 
kámen. Tak mě napadá otázka: K čemu vlastně 
lithium slouží, co se z něho vyrábí apod.? 
Odpověď „běžného smrtelníka“ by mohla být 
např. takováto: slouží pro výrobu baterií a aku-
mulátorů, uplatňuje se v jaderné energetice 
k odvodu tepla z reaktoru, hodí se pro výrobu 
speciálních skel do hvězdářských teleskopů, 
dokáže pohlcovat CO2 z vydechovaného vzdu-
chu v ponorkách, jeho slitiny jsou výborné 
pro konstrukci letadel a kosmických družic, 
Zeptám-li se však kolegy medika, samozřejmě 
za předpokladu pilného studia a přesycení 
rozumy z farmakologie, dala by se s největší 
pravděpodobností očekávat odpověď ve smyslu 
manických záležitostí…

Lithium patří do skupiny léčiv nazývaných 
thymoprofylaktika a z kategorie těchto léků 
patří mezi nejdéle používané. Rozsah terapeu-
tické šíře je poměrně malý a z tohoto důvodu 
je nutné monitorovat jeho plasmatické kon-
centrace. Terapeutické rozmezí by mělo být 

udržováno mezi 0,8 – 1,2 mmol/l. Antimanický 
účinek lze očekávat zhruba za 10 dní od začátku 
terapie, a proto je vhodné v akutní fázi mánie 
kombinovat jej s vhodným neuroleptikem.

Vzhledem k tomu, že lithium patří mezi mono-
valentní kationy, může nahradit sodík a prostu-
povat rychlými napěťově řízenými iontovými 
kanály do neuronů. Dochází k jeho intracelu-
lárnímu hromadění, neboť není odstraňován 
z buňky prostřednictvím Na+/K+-ATPsy. Díky 
tomu dochází k parciálním ztrátám draslíku 
a současně depolarizaci neuronů. K dalším 
farmakologickým účinkům patří schopnost 
zvyšování obratu noradrenalinu a serotoninu 
při akutním podání lithia, byť při chronickém 
užívání se tato tendence vytrácí. Dále lithium 
blokuje hydrolýzu fosfatidylinositolu na volný 
inositol, což vede k jeho depleci a s tím spojené 
znesnadnění regenerace buněčných membrán. 

Lithium carbonicum se užívá per os, přičemž 
je dobře resorbováno. Nebývá vázáno na plas-
matické bílkoviny a eliminace probíhá v led-
vinách, z čehož jednoznačně vyplývá, že jsou-
li zhoršeny renální funkce prodlužuje se už 
tak relativně dlouhý eliminační poločas. Navíc 
může nastat hromadění lithia v organismu za 
souběžného podávání NSAID, thiazidových 
diuretik a též při depleci Na+. Lithium samo 
o sobě způsobuje polyurii, proto je nezbytné 
dbát na dostatečný příjem tekutin a soli.

„NÚ: Při aplikaci Lithium carbonicum 
se snad no objeví i nežádoucí účinky. Jsou to 
především příznaky onemocnění zažívacího 
ústrojí - průjmy, pocit na zvracení, bolesti břicha, 
nechutenství, nezřídka bolesti hlavy, závratě, slabší 
únava, slabost v dolních končetinách, zvýšený 
pocit žízně, časté močení, zvýšení hmotnosti, 
vypadávání vlasů, zvětšení štítné žlázy, porucha 
paměti, poruchy rytmu srdce, které se projevují 
rychlým nebo pomalým tepem.“ http://www.lek-
arna.cz/lithium-carbonicum-slovakofarma-tbl-
100x300mg/

Lithného kationu se užívá v terapii manic-
ké epizody, bipolární poruchy, posttrauma-
tické stresové poruchy. Manická epizoda je 
obecně rozdělována na hypománii a mánii. 
Pro hypománii je charakteristická trvale mírně 
nadnesená nálada, vysoká fyzická a duševní 
výkonnost, zvýšená sociabilita, odolnost, hovor-
nost, sexuální energie, nenucenost a snížená 
potřeba spánku. Poruchy nálady a chování 
nejsou spojeny s halucinacemi a bludy. Epizoda 

hypománie nastupuje náhle s rychlým roz-
vojem symptomů, trvá obvykle několik dnů 
(někdy i týdnů a měsíců).

Pro mánii je charakteristická zvýšená 
nálada nesouvisející s okolnostmi, v nichž se 
dotyčný nachází. Jeho nálada může lavírovat 
mezi neomalenou žoviálností a nekontrolo-
vatelným vzrušením. Nemocný bývá hyper-
aktivní, výrazně hovorný, bez potřeb spánku. 
Vzhledem k pacientově zvýšené energii není 
schopen koncentrovat pozornost, často se pro-
jevuje výraznou roztržitostí. Pacient si projikuje 
přehnanou sebedůvěru, hodnocení sebe sama 
značně převyšuje realitu. Dále dochází k ztrátě 
normálních sociálních zábran a jeho chování 
může vyústit v nezodpovědné, nevhodné, vysoce 
riskantní, tedy zcela neodpovídá okolnostem 
a charakteru jedince. Přemíra vzrušení též může 
vyústit v agresivitu či zuřivost. V těžších případech 
bývá patrný až myšlenkový trysk projevující se 
„slovním salátem“. Současně se u nemocného 
může objevit odmítání pití, jídla, a zanedbávání 
osobní hygieny. Příznačná je též zvýšená sexuální 
energie a pohlavní indiskrétnost.

Zároveň se mohou přidat velikášské bludy 
nebo halucinace v podobě. Tyto příznaky 
mohou být kongruentní, neutrální, ale i inkon-
gruentní vůči povznesené náladě. Doba trvání 
se pohybuje v řádu min. jednoho týdne.

„Líbí se mi, když si mohu koupit všechno, 
co vidím a co chci, a rozhazuji peníze, jako 
by o nic nešlo. Mým největším vzrušením jsou 
nyní nekontrolované nákupy. Prožívám při nich 
zvláštní pocit paniky, blížící se dokonce ztrátě 
vědomí. Srdce mi buší – jsem nervózní, vyděšený, 
napjatý, stresovaný. Po zádech mi běhá mráz, 
tělo je ochromené, všechno se se mnou točí 
a mám pocit, že každou chvíli omdlím, ale 
nějaká vnitřní síla mě stále žene kupředu.“ 
Behrman Andy: Electroboy – vzpomínky na 
mánii; přeložila Hana Loupová; Portál; Praha; 
2003; str. 86

Co tedy dodati závěrem? Inu, řekla bych, 
že jsem si během psaní této práce objasnila 
celou řadu skutečností a příznaků, jimiž jak 
doufám, netrpím. Také jsem konečně pocho-
pila, že naskytne-li se kdy situace, v níž budou 
zmíněné diagnózy předmětem legrace v mé 
přítomnosti, tuším, že mou jedinou reak-
cí může být pouze ztrpkle kamenný úsměv 
a blesky v očích. Nicméně listuji-li ještě svým 
seznamem zvláštností, jsem s to uvést pouze 

LITHIUM? – STOPOVÝ PRVEK MANIAKA!
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jedinou jakousi pseudománii, již přiznávám, 
což jest „čtyřlístkománie“, poněvadž se 
nesmírně často nemohu odtrhnout od zeleně 
jetele za současného sběru oněch zmutovaných 
kousků…
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V zimním semestru školního roku 2009/2010 ohlásily dvě plzeňské 
interní kliniky následující semináře:
I. interní klinika (v posluchárně I. interní kliniky v I. podzemním 
podlaží FN Plzeň Lochotín vždy v úterý od 16 hodin, není-li uvedeno 
jinak):
• 20. 10. Pankreatické incidentalie.(Prof. MUDr. J. Špičák, CSc.-IKEM 

Praha)
• 3. 11. Konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péče u ne-

mocných s nezvratným orgánovým selháním.(Prof. MUDr. M. 
Matějovič, Ph.D.)

• Paliativní péče v medicíně – právní aspekty.(JUDr. S. Matochová, 
Ph.D. (Ústavní soud Brno)

• 1. 12. Klasifikace kardiomyopatií a jejich genetické aspekty se 
zaměřením na hypertrofickou kardiomyopatii. (MUDr. P.Tomašov, 
Kardiovaskulární centrum FN Motol Praha)

 Hypertrpofická kardiomyopatie. (Prof. MUDr. J. Veselka, CSc. 
(Kardiovaskulární centrum FN Motol Praha)

• 15. 12. Endokrinní funkce tukové tkáně: perspektivy klinického 
využití. (Prof MUDr. M. Haluzík, DrSc. (III.IK VFN Praha)

• 12. 1. 2010 Arteriální hypoertenze – aktuality a kontroverze v léčbě. 
(Prof. MUDr. J. Widimský Jr.. CSc. (III.IK VFN Praha)

• 19. 1. 2010 Ochrana ledvin v klinické praxi: 
Poškození ledvin po aplikaci fosfátových solí – fosfátová nefropatie 
(MUDr. M. Bouda). RTG kontrastní látky – kontrastová nefropatie 
(MUDr. P. Richtrová, Ph.D.). Gadolinium a nefrogenní systémová 
fibróza (MUDr. K. Rulcová, Ph.D.) 

II. interní klinika ( v posluchárně pavilonu 4, FN Plzeň-Bory, vždy ve 
středu od 14 hodin):
• 21. 10. Možnosti a limity antibiotické léčby. Antibiotický list. (T. Ber-

gerová – Mikrobiologické odd. FN Plzeň)
• 4. 11. Poruchy dýchání ve spánku. (J. Vyskočilová, M. Honnerová, 

Plicní klinika FN Plzeň) 
 Syndrom spánkové apnoe v souvislosti s chronickými srdečními 

onemocněními. (D. Slezák). 
• 18. 11.Celosvětová iniciativa R3I (Residual Risk Reduction Initiative) 

(Prof. MUDr. H. Rosolová, DrSc.)
• 2. 12. Novinky ve farmakoterapii gastrointestinálních chorob 

(E. Mayerová)
• 16. 12. Povrchová tromboflebitis – je opravdu vždy benigní? (J. Hir-

merová)
• 6. 1. Klinické kasuistiky (J. Seidlerová, J. Střížová, J. Kult) (r)

INTERNISTICKÉ SEMINÁŘE V ZIMNÍM SEMESTRU
AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010 

V sobotu 3. října 2009 se konal v Plzni na 
Roudné 2. ročník plzeňského Kardioběhu. 

Závod byl rovněž vypsán jako mistrovství 
ČR zdravotnického personálu v přespolním 
běhu.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 141 
běžkyň a běžců. Měli možnost si vybrat mezi 
tratí na 1 míli-1,6 km (61 startujících) a 5,5 
km (80 startujících). Závody na obou tratích 
letos odstartovala ředitelka Fakultní nemocnice 
Plzeň Ing. Jaroslava Kunová. 

Absolutním vítězem závodu mílařů se stal 
třináctiletý Šimon Ekl z Plískova, závodící za 
AC Falkon Rokycany. Nejrychlejším zdravot-
níkem byl Josef Hanzík z nemocnice Sušice, 
nejrychlejší ženou a zároveň i nejrychlejší zdra-
votnicí Blanka Šindelářová z FN Plzeň. 

Hlavní závod na 5,5 km vyhrál rokycanský 
běžec Petr Minařík před Tomášem Görnerem 
z Klatov. Za ním doběhli Daniel Kraus a Luboš 
Janů z FN Plzeň. Luboš Janů byl nejlepším 
zdravotníkem na dlouhé trati, na medailo vých 
pozicích za ním se umístili Jan Zeman a Pa-
vel Potužník (oba z FN Plzeň). V kategorii 
žen obhájila své loňské prvenství Gabriela 
Raková závodící za Maratón Klub Kladno. 
Nejlepší zdravotnicí na dlouhé trati se stala 
Ivana Machová z nemocnice Strakonice násle-
dovaná K. Junkovou a Barborou Divišovou 
(obě FN Plzeň.) Obou závodů se zúčastnila 
řada zdravotníků a osobností FN Plzeň, ale 
mj. i zdravotníci z klatovské a karlovarské 
nemocnice. Mezi startujícími byli i náměstci 
ředitelky FN Plzeň František Řeřicha a Viktor 
Wendler. Úctyhodný výkon na 5,5 km trati 
podal nejstarší účastník závodu Jaroslav Novák 
z plzeňského Ústavu tělovýchovného lékařství.

Za pěkného podzimního počasí přišlo na 
Roudnou velké množství lidí, kteří se řídí 
heslem sportem ku zdraví. Všichni závodníci 

odcházeli spokojeni s tím, že překonali sami 
sebe. O jejich dobrou pohodu se postarali 
organizátoři závodu, kteří nabídli účastníkům 
Kardioběhu pohoštění a též kapela Steamboat 
Stompers, která vyhrávala na zahradní slavnos-
ti doprovázející závod. Příjemné zázemí 
našli všichni účastníci, aktivní i přihlížející, 
na zahradě usedlosti rodiny Linhartových. 
Výtěžek ze startovného, které bylo dobrovolné, 
byl převeden na konto kardiologie I.interní 
kliniky FN Plzeň.

Výsledky: 1.6 km zdravotníci: 1. Hanzík 
(Sušice) 6:29 2. Zdráhal (FZS ZČU Plzeň) 6:40

3. Pavelka (Ostrov) 7:06 1,6 km muži-
příchozí: 1. Ekl (Rokycany) 5:41 2. Spörz 5:43 3. 
Černý 5:58 1,6 km zdravotnice: 1. Šindelářová 

(FN Plzeň) 7:17 2. Tobrmanová (FN Plzeň) 7:56 
3. Krupičková (LF UK Plzeň) 8:01 1,6 km ženy-
příchozí: 1. Kohoutová 7:35 2. Linhartová 7:43 
3. Panáková 7:57 5,5 km zdravotníci: 1. Janů 
(FN Plzeň) 19:46 2. Zeman (FN Plzeň) 20:07 3. 
Potužník (FN Plzeň) 20:46 5,5 km muži-příchozí: 
1. Minařík (Zlín) 18:08 2. Görner (Klatovy) 
18:17 3. Kraus MEDI 18:37 5,5 km zdravot-
nice: 1. Machová (Nemocnice Strakonice) 23:31 
2. Junková (FN Plzeň) 23:41 3. Divišová (FN 
Plzeň) 25:24

5,5 km ženy-příchozí: 1. Raková (Kladno) 
21:06 2. Naxerová (Plzeň) 23:15 3. Šroubková 
(Plzeň) 23:37 

 Richard Rokyta

2. ROČNÍK KARDIOBĚHU 3. 10. 2009
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V denním tisku nás mnohdy překvapí zprávy, které jakoby byly 
z oblasti verneovských fantazií. I když i ty se některé ve větší či menší 
míře s odstupem času naplnily a pokroky současné vědy jsou v mnoha 
směrech ohromující, přece jen některé informace (a zde nemáme na mysli 
jen nějaké senzacechtivé zprávy „bulvárního“ tisku) přijímáme s určitou 
nedůvěrou. Uvedeme tři z nich, které jsme si mohli nedávno přečíst. 

Zpráva první: Britští vědci navrhují, aby si oxid uhličitý, který se podílí 
na oteplování planety, braly z atmosféry umělé stromy. Tyto lapače by 
mohly stát třeba u dálnic a po úpravách sloužit jako reklamní poutače. 
Stromy by měly ve „větvích“ zabudované filtry, kterými by škodliviny 
zachytávaly a ukládaly pod zem podobně, jako je tomu v případě tech-
nologie zachycování a ukládání emisí, vyvinuté pro potřeby energetic-
kého průmyslu. Umělý strom by vyšel na 20 tisíc dolarů a za den by mohl 
pohltit deset tun oxidu uhličitého. Přírodní strom váže denně jen mezi 60 
a 100 gramy skleníkových plynů. 

Zpráva druhá: V žebříčku nejčistších zemí světa jsme se umístili až na 
68. příčce! Podle průzkumu prestižních univerzit Yale a Columbia patří 
první místo mezi 140 zeměmi světa Švýcarsku, následují Norsko, Švédsko 
a Finsko. Hodnotí se 25 oblastí souvisejících s ochranou životního 
prostředí, např. kvalita vody, čištění odpadních vod, zdraví lesů, roz-
manitost rostlinných a živočišných druhů, používání pesticidů atd. Česká 
republika dostala např. maximum v kategorii pitná voda, 38 procent 
v kategorii biodiverzita, ale pouhá tři procenta v kategorii kvalita vody. 
Slovensko obsadilo v žebříčku 17. místo 

Zpráva třetí: Reklamní informace na preparát Hema Bion Q10 30mg 
Super uvádí charakteristiku: Přírodní energie pro vaše tělo – posiluje 
srdce – dodává energii – tělu vlastní koenzym. 

Obrátili jsme se na doc. Ing. Zdeňka Zlocha, CSc., vedoucího Ústavu 
hygieny LF UK v Plzni, se žádostí o komentář k uvedeným zprávám. Zde 
je jeho odpověď:

K první zprávě: Nevím přesně, na jakém principu „umělý strom“ pracu-
je, plynná složka se ze vzduchu zpravidla odstraňuje absorpcí v roztoku 
nebo adsorpcí na filtračním materiálu. Těžko si lze představit přirovnání 
k filtrům pracujícím při energetických zdrojích (spalovnách různých 
paliv), protože normální obsah oxidu uhličitého v ovzduší je menší než 
1 g / m3, v silně znečištěném ovzduší několikanásobně větší, kdežto 
v emitovaných spalinách mnohonásobně větší. Filtrační odstraňování 
CO2 z ovzduší by bylo nejen investičně, ale hlavně provozně (energe-
ticky) velmi náročné. Zpráva zní značně nevěrohodně.

Ke druhé zprávě: Nemám k dispozici aktuální žebříček zemí podle 
komplexního hodnocení stavu životního prostředí. Situaci v ČR v tomto 
smyslu je možné hodnotit dosti kriticky, ale nevěřím, že patříme až do 
středu početné hodnocené skupiny států. V posledních 20 letech u nás 
došlo ke všeobecnému zlepšení životního prostředí, a to nejen v případě 
pitné vody, ale i povrchových vod, potravin, půdy a zčásti i ovzduší 
(především díky mnohonásobnému snížení emisí oxidu siřičitého). 
Přetrvávají problémy se znečišťováním ovzduší automobilovou dopra-
vou (průměrné stáří osobních vozů u nás je 13 let) a v některých 
oblastech (Ostravsko) závažnými organickými látkami. Dalším nega-
tivním jevem jsou vysoké hlukové hladiny v četných městech a obcích. 
Neuvěřitelný je údaj 3 % týkající se „vod“ (povrchových?, odpadních?). 
Jaké procento by se přisoudilo našim hospodářsky významným tokům 
před 20 a více lety, kdy byla jejich zátěž různými nebezpečnými odpady 
několikanásobně větší? Jsem přesvědčen, že rozdíly v kvalitě životního 
prostředí jsou v uvedeném pořadí mezi – dejme tomu - 10. a 70. místem 
nepříliš podstatné.

(Pozn.: Nelze opomíjet význam kvality tzv.vnitřního prostředí, v němž 
trávíme více než 80 % svého života, a které ještě není zdaleka objektivně 
vyhodnoceno.) 

Ke třetí zprávě: Izolovaný koenzym Q10 může v roztoku tvořit 
oxidoredukční systém (ubichinon – hydrochinon) a může se uplatnit 
jako antioxidant. V těle je přítomný ve všech buňkách obsahujících 
mitochondrie – zde je důležitým článkem dýchacího řetězce podílejícího 
se na přenosu elektronů a vodíkových protonů. Není esenciální látkou, 
je tvořen v dostatečné míře, a to biosyntetickou cestou úzce související 
se syntézou cholesterolu. Nejsou tedy prokázány patologické stavy 
způsobené jeho nedostatkem (látky blízce příbuzné jsou v buňkách tkání 
naší potravy živočišného původu).

Tvrzení o posilujícím účinku na různé orgány je zčásti oprávněné 
(nefungující dýchací řetězce v buňkách vedou k jejich rychlé záhubě), 
ale nezdůvodňuje účelnost přijímat tuto látku jako součást potravních 
doplňků. Ze základů biochemie víme, že vlastním zdrojem energie pro 
lidský organismus jsou energetické složky potravy a zprostředkovaně 
pak redukované koenzymy NADH a FADH, které vznikají oxidačním 
katabolismem těchto živin, zejména sacharidů a tuků. Koenzym Q10 je 
pouze jednou částí celé řady článků redoxního dýchacího řetězce, který 
oxiduje zmíněné koenzymy a redukuje kyslík.

 (r)

O ČEM SE MLUVÍ

Mnozí naši krajané, kteří se v minulosti 
zasloužili o pokroky v nejrůznějších oblastech 
lidského vědění, dnes již upadli v zapomnění. 
Mezi ně patří brněnský rodák Georg Joseph 
Kamel (původně Jiří Josef). Narodil se 21. 4. 
1661 v rodině postřihačského mistra Andrese 
Kamela. Navštěvoval místní jezuitské gym-
názium a v r. 1682 vstoupil do jezuitského řádu. 
V klášterní lékárně postupně získával lékár-
nickou praxi. Po ukončení noviciátu působil 
jako lékárnický pomocník v Jindřichově 
Hradci. V r. 1686 vedl lékárnu koleje v Českém 
Krumlově. 

V r. 1687 byl vyslán do jezuitských zámořských 
misií. Ve španělské Seville si nejdříve osvo-
jil španělštinu, prostudoval historii zemí, kam 
mířil, a dokonce se naučil i plavat. Poté přes 
Mexiko a souostroví Marianny doplul v r. 1689 
do filipínské Manily. V Koleji svatého Ignáce 
zde otevřel první lékárnu v zemi, jako lékárník 
však také léčil a pečoval o nemocné. Byl znám 
tím, že nemajetným nemocným poskytoval 
léčebnou péči bez úhrady. Aby rozuměl svým 
pacientům, procestoval ostrov Luzon, studo-
val zvyky a obyčeje domorodců, zakresloval 
tvary hor a pohoří, zkoumal léčivé účinky čajů, 
připravovaných z místních rostlin. 

Založil velkou botanickou zahradu s evrop-
skými a místními léčivkami. Byl zdatným 

kreslířem a hodně času věnoval systematic kému 
popisu místního rostlinstva, doplňovanému 
vlastními kresbami. Mimo jiné popsal i rostlinu 
Strychnos Sancti Ignatii, z níž se získává jedo-
vatý alkaloid strychnin. 

Od začátku svého pobytu na Filipínách byl 
v kontaktu s anglic kými přírodovědci Johnen 
Rayem a Jamesem Petiverem, kterým adresoval 
své poznatky. Část Kamelova díla také vyšla 
v r. 1704 jako dodatek k práci Johna Raye 
Historia Plantarum; species hactenus editas 
insuper multas noviter inventas & descriptas 
complectens. Kamelovou nejobsáhlejší prací 
je Herbarium aliarumque stirpium in insula 
Luzone Philippinarum (Přehled rostlin a ostat-
ních keřů rostoucích na Luzonu). Dalším výz-
namným dílem je „Descriptiones fructicum et 
arborum Luzonis“. Některé jeho kresby použil 
J.Petiver pro svoji Opera omnia ad Historiam 
Naturalem spectantia v r. 1767. 

Pro svůj zájem o přírodní vědy byl přezdíván 
„botanicus“. U všech popsaných rostlin sice znal 
místní názvy, obtížně si však pro ně vymýšlel 
názvy latinské. Čerpal proto ze španělštiny, 
malajštiny, indických jazyků i čínštiny. Název 
Myrtias bohemica obdržela rostlina s plody 
připomínajícími borůvky. Pokusil se i o kla-
sifikaci rostlin, které rozdělil do tří tříd: byliny 
(Plantae humiles), dřeviny či stromy a keře 

(Arbores et Frutices) a Liany a ovíjivé rostliny 
(Plantae scadentes).

V r. 1704 vypukla v Manile morová náka-
za. Zavlekla ji sem pravděpodobně posádka 
některé z lodí, kotvících v přístavu. Kamel byl 
dnem i nocí zaměstnám v lékárně a bylo malým 
zázrakem, že nákaze uniknul. Epidemie však 
citelně postihla celou misii, bratří zůstalo na 
živu jen hrstka. 

O dva roky později zasáhlo Manilu obrovské 
sucho. V misii využívali každé kapky vody, 
mj. i z dutin stromů. Vodu před pitím bratří 
převařovali. Přesto Kamel, díky dezinforma-
ci zahradníka, se jednou napil nepřevařené 
vody. Následkem toho onemocněl amébovou 
úplavicí, které 2.5.1706 podlehl. 

Kamelovy objevy, publikované v Evropě 
pod jeho latinským přejmenováním Camellius, 
za ujaly švédského botanika Karla Linné nato-
lik, že na počest našeho rodáka pojmenoval 
celý rostlinný druh „Camellia“. Do tohoto 
druhu patří např. Camellia japonica, ceněná 
pro krásné červené květy jako okrasný keř. 
Pochází z Japonska. 

UNESCO uctilo Kamelovu památku vy -
hlášením 300. výročí jeho smrti před třemi léty 
za významný den. Některými znalci je poklá-
dán za nejvýznamnějšího lékárníka 17. století. 
 (J.Novák)

PŘED 320 LETY DOPLUL G. F. KAMEL (1661-1706) NA FILIPÍNY
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Vegetariánská strava může přinášet zdravotní výhody. Některé studie 
např. ukazují, že pacienti, kteří nejedí maso, reagují příznivěji na léčbu 
cukrovky druhého typu, doba hospitalizace je u nich kratší, náklady na 
zdravotní péči jsou u nich nižší a jsou méně ohroženi některými druhy 
rakoviny. Sestavit si jídelníček tak, aby v něm nechybělo nic nezbyt-
ného, je pro vegetariána obtížnější než pro jedlíka masa. Vegetarián, 
který vypustí maso a o další se nestará, ohrožuje svoje zdraví víc než 
člověk, který jí maso a občas ho doplní zeleninou. (J.Bedrnová: Souboj 
masožravců s vegetariány. Sedmička 9. 7. 2009, č.13, s. 16)

Bruslaři na in-linech se řadí k chodcům, při tom se často pohybují stej-
nou rychlostí, jako cyklisté. Při pádu pak dochází často k poranění hlavy. 
Jejich počet zejména u dětí výrazně vzrostl, na rozdíl od kola nemusí na 
bruslích nosit přilbu. Stejný problém platí i u jízdy na skejtbórdech či 
koloběžkách. Pád v rychlosti třiceti kilometrů se dá přirovnat ke skoku 
z jednoho a půl metru na beton. Účinným opatřením by bylo uzákonění 
povinnosti nosit na in-line bruslích přilbu. (B. Jarošová: Bruslaři rychlí 
jako cyklisté. S vážnými úrazy. mfDnes 15. 8. 2009, č. 190, s. A4) 

 V srpnu zahájila výstavba nové Klatovské nemocnice. Monoblok za 
1,3 až 1,5 miliardy korun by mněl být hotov do konce roku 2011. Podle 
hejtmanky M. Emmerové, která rovněž klepla na základní kámen, jde 
vůbec o největší investici Plzeňského kraje v tomto volebním období. 
(M.Kilián: Nová nemocnice se už staví. PD 21. 8. 2009, č.195, s.4)

Čísla Ústavu zdravotnických informací a statistiky o počtu hospitali-
zovaných v roce 2008 říkají, že v nemocnici skončila pětina obyvatel 
ČR, promarodili neuvěřitelných šestnáct milionů dní.. Přes zdání 
obrovských čísel však proti roku 2007 byl zaznamenán pokles – počet 
hospitalizovaných klesl o 24 tisíc a počet ošetřovacích dnů o tři čtvrtě 
milionu. Průměrná doba pobytu na lůžku se zkrátila na 7,4 dne. Jednou 
z příčin mohou být rychle se rozvíjející léčebné postupy zkracující 
pobyt pacienta na akutním lůžku. Lze spekulovat i o vlivu zavedení 
regulačních poplatků (F. Sušanka: Poplatky vyhánějí lidi z nemocnic. 
I tak stonají hodně. PD 21.8.2009, č. 195, s. 7) 

Druhým nejčastějším zhoubným nádorem žen je rakovina děložního 
čípku – postihuje každoročně více než tisíc žen v ČR. Infekci lidským 
papilomavirem, sexuálně přenosnou chorobou, lze najít u čtvrtiny žen 
ve věku 18 -25 let. Nemá žádné příznaky. Současné vakcíny pokrývají 
většinu typů lidských papilomavirů. Ministerstvo zdravotnictví zvažuje 
zavedení plošného očkování. Týkalo by se zřejmě hlavně dívek 12-
17letých před zahájením pohlavního života. (F.Sušanka: Dívky se 
možná dočkají očkování proti rakovině čípku zdarma. PD 31. 8. 2009, 
č. 203, s. 7).

Sluneční panely namontovali dělníci na střechy pavilonů nemoc-
nice Privamed. Přes devadesát procent vyrobené elektrické energie 
využije sama nemocnice, zbytek dodá do sítě. Návratnost investice, 
jejíž životnost je dvacet let, za současných pravidel pro výrobu 
a výkup solární elektrické energie očekává ředitel nemocnice MUDr. 
J. Zimmermann zhruba za osm a půl roku. (dav: Privamed si vyrobí 
vlastní elektřinu. PD 31.8.2009, č. 203, s. 2)

V Plzeňském kraji bylo dvaapůlkrát více případů klíšťové encefali-
tidy ve srovnání s loňským rokem. Do začátku záři bylo zaznamenáno 
56 případů (loni 22). Dva pacienti nemoci podlehli. Na potřebu očkovat 

proti této nemoci zejména v dospělém věku upozornil epidemiolog 
KHS doc. MUDr. P. Pazdiora. Celorepublikově ubylo případů nákazy 
u dětí a mladistvých, které rodiče nechávají očkovat. (M. Kunešová: 
Klíšťová encefalitida zabíjela letos už dvakrát. PD 4.9.2009, č. 207, s. 3)

Student FTVS UK v Praze a „Muž roku“ Martin Zach utrpěl čtrnáct 
hodin po získání titulu těžký úraz páteře. Při nezdařeném skoku 
do vody na lyžích dopadl po hlavě do mělké vody v rybníku Kačák 
u Vrchlabí. Následky zranění ponese po celý život. Na vozík u nás ročně 
upoutají dopravní nehody, pády s výšky a sportovní úrazy více než dvě 
stě lidí, dvě třetiny jsou muži. (M.Eisenhammer: Na vozíku. Až do 
smrti? mfDnes 5. 9. 2009, č. 208, s. C7) . 

Přestože rakovinných nádorů děložního hrdla v plzeňském kraji 
v posledních letech přibylo, zájem žen o nejjistější prevenci, kterou je 
očkování, je nízký. Ve věkové kategorii do 25 let, pro kterou je očkování 
nejvhodnější, se nechalo očkovat jen deset procent žen. Primář J. Fínek 
uvedl, že proočkovanost by měla být téměř stoprocentní. Hlavním 
důvodem je zřejmě cena vakcíny. Riziko onemocnění a zejména 
nejzávažnějších důsledků může snížit pravidelné kontrolní gyneko-
logické vyšetření. (J.Šrámková: Pacientek s nádory přibývá. mfDnes 
20. 9. 2009, č.220, s.B1-2)

Náznak pokroku při hledání ochrany proti nákaze virem HIV 
ukázala studie na 16 tisících osob v Thajsku. Po podání očkovací látky 
se v průběhu následujících tří let nakazilo virem HIV o třetinu méně 
osob než u kontrolní skupiny, očkované placebem. „Tohle není konec, 
tohle je začátek!, prohlásil o výsledku jeden z autorů projektu dr. A. S. 
Fauci. (R.Müller: Proti AIDS poprvé zabrala vakcína. PD 25. 9. 2009, 
č. 225, s. 4)

Slibné výsledky při léčení rakoviny kůže dosáhli američtí vědci s pre-
parátem PLX4032. U pacientů, u nichž byla chemoterapie neúčinná, 
dosáhli v 70 procentech zlepšení stavu. U pacientů s pokročilým 
stádiem této nemoci došlo do dvou týdnů k dramatickému a rychlému 
zmenšení. Preparát blokuje gen, zodpovědný za šíření zhoubného 
bujení. (ČTK: Nadějný lék proti rakovině. Blesk 25. 9. 2009, č. 225, s. 31). 

Íránský stomatolog Ramin Pojhanmanesh absolvoval plzeňskou 
lékařskou fakultu v r. 1999. Šest let pak pracoval v Mariánských 
Lázních. V r. 2004 se oženil a založil rodinu. Poslední dva roky strávil 
ve Velké Británii. Nyní se vrátil do Plzně, kde našel druhý domov. 
(E.Zavadil: Íránský zubař se z Anglie vrátil domů, do Plzně. PD 26. 9. 
2009, č.226, s 7)

Na mnoha místech hrozí nákaza virem žloutenky typu A. Virus se 
může přenášet na penězích, volně vystaveném „omakaném“ pečivu 
v supermarketech, při podávání ruky, od záchodových prkének na 
veřejných WC, na držácích v prostředcích hromadné dopravy, ze 
společných hraček v dětských koutcích i jinak. Po 14-50denní inkubaci 
se rozvinou plné příznaky – chřipkové projevy, žaludeční a střevní potíže, 
bolest hlavy a kloubů, zežloutne oční bělmo, často i kůže, moč je tmavá, 
stolice naopak světlá, zvětšená játra bývají citlivá na pohmat. Je třeba 
dodržovat karanténní opatření. Onemocnění zanechává celoživotní 
imunitu. (L.Müllerová, I.Dvořáková: Tady všude číhá žloutenka. Blesk 
26. 9. 2009, č. 226, s. 15.)

 (jn)

PŘEČETLI JSME ZA VÁS …

Prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc. podlehl 
zhoubnému onemocnění dne 6. října 2009. 
Narodil se v Praze roku 1930 a zde také 
vystudoval lékařskou fakultu. Po promoci roku 
1955 začal pracovat v Kolíně. V roce 1963 se 
přestěhoval s rodinou do Plzně, pro něho do té 
doby neznámého města. Zde také prožil celý 
svůj profesní život. Nastoupil zde na interní 
kliniku, kde od roku 1965 byl přednostou 
kliniky Josef Sova, kardiolog původem z Prahy, 
který se vyznačoval širokým rozhledem, velkým 
nadšením pro výzkumnou práci a velkorysou 
povahou. Od začátku si s dr. Šimonem rozuměli 
a profesor Sova jej nasměroval na problema tiku 
arteriální hypertenze, a to především z pohle-
du dědičnosti. I když Jaroslav Šimon začínal 
akade mickou kariéru poměrně pozdě – ve 33 
letech – své zpoždění brzy dohnal. Již v roce 
1965 začaly vycházet první práce. Výsledky 
studie krevního tlaku u dvojčat byly roku 1969 
otištěny v časopisu Lancet a dosáhl tak až na 
samý vrchol publikačních aktivit. 

Přibližně v té době se začal zajímat o kardio-
vaskulární epidemiologii, tedy oblast medi cíny, 
která u nás teprve vznikala. V 70. letech se však 
situace na klinice, stejně jako v celé společnosti, 
změnila k horšímu. V éře norma lizace a ve 
všeobecné atmosféře nedůvěry bylo obtížné 
budovat vědecké týmy, které, jak Šimon dobře 
cítil, jsou nutné pro soustavnou vědeckou 
práci. Jaroslav Šimon se tehdy začal orientovat 
na práci se studenty. Byla to činnost, která 
dobře vyhovovala jeho povaze: vždy byl velmi 
společenský, vedení kolektivu bylo pro něj 
inspirující a vztahy s mladými lidmi nebyly 
tak zatíženy dobou jako s kolegy na klinice. 
Ke studentům přistupoval vždy neformálně 
a jeho chování se výrazně lišilo od ostražitého 
přístupu ostatních pedagogů, obvyklého 
v tehdejší době. Tak jsem ho také poznal já jako 
medik počátkem 80. let. Profesor Šimon takto 
postavil do odborného života nejen své přímé 
pokračovatele na klini ce, ale mnoho dalších 
lidí, kteří jsou dnes úspěšní na poli vnitřního 

ZA prof. MUDr. JAROSLAVEM ŠIMONEM, DrSc.
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Začátek akademického roku na Lékařské fakultě UK v Plzni poznamenala 
smutná událost – dne 9. října 2009 nás neočekávaně navždy opustil odborný 
asistent Stomatologické kliniky MUDr. et Dr.Jiří Walter, Ph.D. Odešel ve věku 
nedožitých 39 roků, uprostřed slibně se rozvíjející akademické dráhy.

Na plzeňské Lékařské fakultě ukončil v roce 1994 studium stomatologie 
a později absolvoval i studium všeobecného lékařství. Na Stomatologické klin-
ice působil jako vedoucí lůžkového oddělení; specializoval se na obor maxillo-
faciální chirurgie, zejména na problematiku stomatologické onkologie.

MUDr. Walter publikoval řadu odborných prací, podílel se na výzkumných 
projektech fakulty, s nadšením se věnoval výuce a její modernizaci. Svými spo-
lupracovníky byl považován za odborníka se širokým všeobecně medicínským 
rozhledem, mezi pacienty měl pověst obětavého a ochotného lékaře.

Odchodem MUDr. et Dr. Jiřího Waltera, Ph.D. ztrácí kolektiv kliniky i celé 
Lékařské fakulty nejen významného odborníka a vynikajícího učitele, ale 
i obětavého spolupracovníka a dobrého člověka.

Čest jeho památce! (jk)

ROZLOUČILI JSME SE 
s MUDr. et Dr. JIŘÍM WALTREM, Ph.D.

Plzeňská rodačka Andrea Pelikánová absolventka plzeňské 
lékařské fakulty v r. 1975, ještě v loňském roce poskytla našim 
čtenářům rozhovor o své životní dráze. V mladších letech aktivní 
volejbalistka a horolezkyně, po dokončených studiích tělovýchovná 
lékařka v Jablonci nad Nisou, v posledních létech pracovala jako 
soukromá praktická lékařka, měla též pod patronací žactvo spor-
tovních tříd a studenty Sportovního gymnázia.Byla činná ve funk-
ci komisařky Antidopingového výboru ČR a dlouhá léta byla 
členkou revizní komise České společnosti tělovýchovného lékařství. 
Radost jí dělala dcera Denisa, udržující rodinnou lékařskou tradici, 
i vnuk Matěj. O to více všechny, kdo jsme Andreu znali již od 
jejích studentských let (pracovala ve funkci pomvěda na Ústavu 
tělovýchovného lékařství), překvapila zpráva, že výborná kamarád-
ka a obětavá kolegyně v září nadobro opustila naše řady. Bude nám 
chybět.

 MUDr. J. Novák

ROZLOUČENÍ 
S MUDr. ANDREOU PELIKÁNOVOU

lékařství i mimo ně. Spolu se studenty začal 
realizovat epide miologické studie, které byly 
náročné na sběr dat a které svým rozsahem 
neměly v tehdejším Československu obdo-
by. Známé jsou především práce pocházející 
z vyšetřování průmyslové populace – plzeňské 
Škodovky a pivovaru. Témat, kterým se Šimon 
se spolupracovníky věnoval, bylo mnoho: 
úroveň kontroly hypertenze, role psychogen-
ních faktorů při vzniku ischemické srdeční 
choroby, magnézium a kardiovaskulární riziko, 
fyzická aktivita ve vztahu k srdečním nemocem, 
alkohol a jeho vliv na krevní tlak, na výskyt isch-
emické srdeční choroby a na inzulínovou rezis-
tenci, role homocysteinu při vzniku srdečních 
nemocí a další. Celkově za dobu své vědecké 
činnosti publikoval přes 250 prací; mezi nimi 
jsou kromě ryze vědeckých prací také články, 
jimiž popularizoval problematiku preventivní 
kardiologie a hypertenze, publikované např. ve 
svém oblíbeném časopisu Vesmír.

Ačkoliv kandidátem věd byl Jaroslav Šimon 
jmenován již roku 1969, habilitace mu byla 
umožněna až roku 1982. Doktorem věd se stal 
roku 1987 a v roce 1989 byl jmenován profe-
sorem vnitřního lékařství. V letech 1990 – 1996 

byl přednostou II. interní kliniky v Plzni, kdy 
rozvinul zaměření kliniky na preventivní medi-
cínu. Na výzkumné aktivity navázala logicky 
činnost v odborných společnostech. Začátkem 
80. let byl zakládajícím členem Komise, později 
Pracovní skupiny pro hypertenzi České kar-
diologické společnosti a poté pracoval několik 
let jako člen jejího výboru. Zároveň předsedal 
Pracovní skupině preventivní kardiologie České 
kardiologické společnosti a koncem 80. let spo-
luzakládal Českou společnost pro aterosklerózu. 
V 90. letech pracoval v nukleu Pracovní skupiny 
epidemiologie a prevence Evropské kardio-
logické společnosti. (Council of Epidemiology 
– International Society and Federation of 
Cardiology – ISFC). Profesor Šimon uspořádal 
sjezd této evropské pracovní skupiny na konci 
svého působení ve funkci přednosty roku 1996 
a Plzeň tehdy navštívila celá řada evropských 
i světových kapacit. Pracovní aktivity profesora 
Šimona nepolevily ani v posledních letech. Byl 
stále aktivní na poli pedagogickém – vyučoval 
mediky v češtině i v angličtině ještě v červnu 
letošního roku! – a pokračoval ve vědecké 
práci. Až do konce života se účastnil práce na 
několika evropských projektech. 

Odborně byl zaměřen na prevenci kardio-
vaskulárních chorob a sám žil v souladu s tím, 
co hlásal. Měl kladný vztah ke sportu. Hrál 
tenis, golf a byl aktivním lyžařem – lyžoval ještě 
i po implantaci umělého kyčelního kloubu. 
Vždy měl afinitu k Praze a byl povahou typický 
Pražák: velkorysý, povznesený nad malicherné 
spory provinčního rázu, jichž v profesním životě 
zažil dostatek.

Poté co u něho propuklo zhoubné onemocnění, 
byl si vědom jeho závažnosti. Bojoval s ním 
bezmála tři roky. Přesto dále soustavně praco-
val a působil na své okolí optimisticky, i když se 
musel zároveň vyrovnávat s dalšími problémy. 
Tak si ho také budeme pamatovat – jako opti-
mistu, který se vždy udržoval ve formě, a to 
až do posledních dnů. Jako člověka, který se 
v mnoha těžkých životních situacích řídil hes-
lem, připisovaným Jiřímu Voskovcovi: jenom se 
nepodělat (Šimon ho říkal naplno).

Jaroslav Šimon ovlivnil svou prací nejen 
spolupracovníky na II. interní klinice v Plzni, 
ale celý vývoj české kardiovaskulární med-
icíny. Vážený pane profesore, Váš odkaz nebude 
zapomenut.

 Jan Filipovský

Václav Pačes se narodil 22.1.1906 
v Praze. Významně se podílel se na 
práci Výzkumného ústavu balneo-
logického v Mariánských Lázních 
a pomáhal založit moderní bal-
neoterapii urologických nemocí. 
Promoval na Lékařské fakultě UK 
v Praze v roce 1932. Po promoci 
nastoupil na I. chirurgickou kliniku 
prof. Arnolda Jiráska..Současně 
pracoval na interní klinice prof. 
Josefa Pelnáře. Zde se dostal k ne-
frologické skupině vedené prof. 
Antonínem Vančurou. Zajímal se 
o konzervativní léčbu nemocí ledvin 
i o balneoterapii těchto stavů. Měl 
přezdívku "urosof" či "nefrosof".

U prof. Jiráska na I. chirurgické klinice působil jako vedoucí urologic-
kého oddělení. V roce 1939 zde operoval postřeleného studenta med-
icíny Jana Opletala. Pro vyňatou kulku si přišlo gestapo.

V roce 1946 mu byla udělena docentura za práci „O činnosti vývod-
ných cest ledvin“. V roce 1947 založil samostatné urologické oddělení 

v nemocnici U Diakonie v Sokolské ulici. V roce 1960 převzal vedení 
urologického oddělení nemocnice Na Bulovce. Jako emeritní přednosta 
Urologické kliniky Fakultní nemocnice Na Bulovce pravidelně přijížděl 
do Mariánských Lázní, kde měla rodina od roku 1928 vlastní dům. 

Od roku 1961 se stal vedoucím subkatedry urologie v Institutu pro 
doškolování lékařů a farmaceutů. Publikoval 15 monografií a 56 experi-
mentálních prací. Mnoho pozornosti věnoval urolitiáze. Významné jsou 
jeho práce o předoperačním ozařování nádorů ledvin. Byl znamenitým 
operatérem. Jeho "urosofické" zaměření jej vedlo k podpoře urologie 
v lázních. 

Kromě urologie jej zajímala historie, hudba, umění a obrazy. Byl 
členem Společnosti Fryderyka Chopina ve Varšavě. Rád hrál golf. 
Oficiální profesura mu měla být udělena na sklonku jeho působení, 
on ji však tehdy odmítl. K jeho přátelům patřil Jan Werich, Miroslav 
Horníček a další umělci. Navštívil téměř všechny země Evropy a měl 
v zahraničí četné přednášky. Byl dopisujícím členem švýcarské uro-
logické společnosti, členem zahraničních urologických periodik a byl 
jmenován členem Mezinárodní urologické společnosti. 

I když byl MUDr. Václav Pačes oficiálně titulován jako docent, všichni 
spolupracovníci jej titulovali „pane profesore“. Byl to noblesní pán 
- typic ký reprezentant "lékařů staré školy". V pokročilém věku trpěl 
záchvaty těžké anginy pectoris. Byl jedním z mála pacientů, kteří na sobě 

VZPOMÍNKA NA doc. MUDr. VÁCLAVA PAČESA, CSc. (1906-1987) 
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Bořivoj Václav Černý se narodil 28.října 
1909 v Čáslavi. Pocházel z učitelské rodiny. 
Maturoval v roce 1927 na reálném gymnáziu 
v Bratislavě. Studoval práva na univerzitách 
v Brně, Bratislavě a Grenoblu. Hospodářskými 

a politickými vědami se zabýval při studiu 
ve Gdyni. V roce 1933 se stal doktorem práv. 
Začal pracovat jako tajemník ředitelství lázní 
v Piešťanech a poté v Trenčianských Teplicích. 
Zde se seznámil s významnými osobnostmi čsl. 
kultury, jako byli profesor Karel Plicka, Janko 
Alexy a další. Do publicistiky a stylistiky jej 
zasvěcoval tehdejší šéfredaktor Lidových novin 
Eduard Bass. 

V roce 1939 odešel do Prahy, kde působil 
jako tajemník Svazu hostinských a Ústředního 
svazu cestovního ruchu. Po válce se vrátil 
na Slovensko, kde se stal hlavním účetním 
Slovenských lázní.

V letech 1947 - 1969 byl hlavním účetním 
ředitelství lázní v Praze. Spolu s Ing. Dr. Char-
vátem se jako lektor účastnil výuky lázeňských 
odborníků sdružených ve FITEC (Federation 
Internationale Thermale et Climatique). Toto 
mezinárodní pracoviště vedl v Praze v letech 
1968 až 1972. Hovořil anglicky, francouzsky, 
německy, rusky a italsky. Proto řídil vícejazyčné 
„Zprávy FITEC“ pro evropské lázeňství. Tento 
náš význačný pracovník v oboru balneoeko-
nomiky a účetnictví je autorem Učebnice 
ekonomiky a lázeňství. Z deseti dalších jeho 
autorských prací vyšly např.: Základy poznání 

cestovního ruchu (vydal Ústřední svaz pro 
cizinecký ruch, Praha 1945), Zeměpis cestov-
ního ruchu I. a II. díl (SPN, Praha 1968 a 2. 
vydání 1972), Základy ekonomiky lázeňství 
(Balnea, Praha 1969), Lázeňství v čsl. cestovním 
ruchu (ČEDOK, Praha 1972). Publikoval cca 
250 odborných článků v různých jazycích. 
Přednášel ekonomiku lázeňství a cestovního 
ruchu v ILF a na VŠE Praha. Redigoval řadu 
odborných časopisů. Účastnil se aktivně mnoha 
mezinárodních konferencí a kolokvií.

V roce 1973 na VŠE v Praze úspěšně obhájil 
kandidátskou disertační práci. Docentura ani 
kandidatura mu však z rozhodnutí OV KSČ 
v Chebu uděleny nebyly. Důvod: „vysoký věk 
kandidáta“.

Od roku 1975 byl vedoucím oddělení bal-
neoekonomického výzkumu Výzkumného 
ústavu balneologického v Mariánských 
Lázních. Zde byl spoluzakladatelem a redak-
torem periodika „Balneologické Listy“ a řady 
balneologických suplement.

Se svojí manželkou, zdravotní sestrou, vycho-
vali čtyři syny.Zemřel 17.května 1987 v Marián-
ských Lázních. Letos si připomínáme sté výročí 
jeho narození. 

 MUDr. Antonín Somol

VZPOMÍNKA NA JUDr. BOŘIVOJE V. ČERNÉHO (1909-1967)

Ve vesničce Kamhajek u Křečhoře na Kolínsku se 18.5.1879 v země-
dělské rodině Frištenských narodil synek František. Zpočátku vypadal 
jako neduživé děcko, práce na rodné hroudě na čerstvém vzduchu od 
raného dětství však jej záhy změnila. Údajně již jako šestiletý na rodin-
ném statku sám oral, jako desetiletý házel na sýpku půlmetrákové pytle 
s obilím, ve dvanácti letech sám udržel koním nohu při kování. Není 
divu, že si dokázal sám vyrobit primitivní činky z kamenů, které využíval 
k dalšímu zdokonalení své fyzické kondice. Vyučil se řezníkem, a ti 
neměli nikdy daleko k těžké atletice, jmenovitě k zápasu a vzpírání.

V r. 1900 se stal mistrem Čech, v r. 1901 v barvách brněnského klubu 
Hellas získal titul mistra Moravy, v r. 1902 vyhrál mistrovství Rakousko-
Uherska. O rok později se o něm dozvěděl zápasnický svět. Na mis-
trovství Evropy v Rotterdamu postoupil do finále proti obrovitému 
stodvacetikilovému Dánovi Eggeberovi. Dokázal jej zdvihnout a složit 
na žíněnku. Na hruď mu zavěsili zlatou medaili coby překvapivému 
mistru Evropy. 

Tehdy se zrodila neporazitelná legenda tohoto sportu. Po dalších 
úspěších na amatérské úrovni přestoupil Gustav Frištenský k pro-
fesionálům. Zvítězil na silně obsazených turnajích ve Varšavě (1905), 
v Kodani (1910), v Budapešti (1928) a v mnoha dalších méně význam-
ných soutěžích. Ještě v r. 1929 zvítězil v profesionálním mistrovství 
Evropy. Bylo mu tehdy již 50 let. Během své čtyřicetileté závodní kariéry 
navštívil mj. i Rusko, absolvoval turné po USA, projel mnohokrát celou 
Evropu. Těžko nacházel důstojnějšího soupeře. 

V r. 1909 se oženil s dcerou sládka pivovaru v Litovli, kde se také 
definitivně usadil.Přes náročný program si vždy nacházel čas na kul-
turu, mezi jeho přátele patřili Petr Bezruč, Auguste Rodin, Guillaume 
Apollinaire, František Kmoch, Alois Jirásek, Ondřej Sekora a další. 

Vlastní děti Gustav Frištenský neměl. Nejspíš i proto děti velmi miloval 
a dělal pro ně vše co bylo v jeho silách. Podporoval finančně různé dětské 
sportovní a skautské oddíly, financoval výstavbu škol a hřišť. 

Na konci jeho závodní kariéry se vítězné zápasy daly počítat na tisíce. 
Za 2. světové války byl vězněn pro odbojovou činnost. Na profesionální 

žíněnku se vrátil ještě po válce v r. 1946. S aktivním profesionální činností 
skončil v r. 1948, tedy ve svých 69 letech. 

V průběhu své zápasnické kariéry se stal legendou, o které byly na -
psány knihy. V r. 1956 mu byl udělen titul „Zasloužilého mistra sportu“. 
Hrál ve dvou filmech. Jeho socha v jednom z pražských fitcenter měří 
přes tři metry. 

Ač sám bezdětný, rod Frištenských je početný s větvemi ve Švýcarsku 
a v USA. Praneteř slavného zápasníka Zdeňka Frištenská opatruje 
jeho pozůstalost, z níž část je vystavena v Mětském muzeu v Litovli. 
Připravuje se putovní výstava, která by měla zavítat i do USA a Gustava 
Frištenského prezentovat nejen jako bezkonkurenčního siláka, ale také 
jako velkého vlastence a sportovní vzor pro děti a mládež. 

Ve srovnání se sou-
čas nými siláky vrcholné 
výkonnosti s nepřeberným 
výběrem nejrůznějších 
potravinových doplňků 
byl jídelníček Frištenského 
téměř asketický. Jeho 
přátelé vzpomínali: „Do -
bových bohatýrských žra-
nic se neúčastnil. Jídával 
skromně a samá obyčejná 
jídla a pil jen při slavnost-
ních příležitostech, třeba 
když se sešel s přítelem 
Petrem Bezručem. To spo-
lu vždycky vypili tři litry 
červeného, ani víc, ani míň.“ 

Gustav Frištenský ze m-
řel v Litovli v r. 1957. Letos 
jsme si připomněli 130. 
výročí jeho narození. (jn)

VZPOMÍNKA NA GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO (1879-1957), 
NEJVĚTŠÍHO SILÁKA ČESKÉ HISTORIE

nedali znát ani velmi silnou bolest - ba naopak, snažil se, jak jen to bylo 
únosné rozptylovat personál JIP svým nenapodobitelným humorem. 
Všichni jej měli rádi, sestřičky na něho dodnes vzpomínají (také kvůli 
jeho „košilatým“ vtipům). Ze své dlouholeté praxe dokázal poutavě 
poučit o začátcích léčby Nitroglycerinem a o utrpení nemocných před 
zavedením tohoto milosrdného léku do klinické praxe. 

Tento náš významný urolog, chirurg a propagátor lázeňství, dokonale 
známý též v kulturním světě, zemřel v Mariánských Lázních 19.7.1987. 
Dva jeho synové jsou vysokoškolskými profesory, kteří pracují v oblasti 
naší vědy a šíří její dobré jméno u nás i v zahraničí. Fotografii z rodinného 
alba poskytla paní Pačesová, dožívající se v současnosti 97 let. 

 MUDr. Antonín Somol
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Čtvrtým rokem se v Plzni v Měšťanské besedě 
schází v podzimním podvečeru neobvyklé obe-
censtvo. Lions Club Plzeň Bohemia připomíná 
Světový den zraku a pořádá za podpory mnoha 
institucí slavnostní koncert. Světový den zraku 
je připomínán v celém světě vždy druhý čtvrtek 
v říjnu, letos již po desáté.

Velký sál Měšťanské besedy hostí každoročně 
nevidomé a slabozraké téměř z celého kraje. 
Plzeňská filharmonie pod vedením indického 
dirigenta Debashishe Chaudhuriho připravila 
letos koncertní program s účastí rovněž slaboz-
rakých a nevidomých umělců. Všechny uchvá tilo 
pěvecké vystoupení mladých umělkyň vystupu-
jících pod názvem MAKABARA, klari netový 
koncert v podání Milana Arnera i provedení 
skladby Johanna Strausse ml. předehry k operetě 

Netopýr. Hudební část koncertu završila jedi-
nečná Dvořákova skladba 8. symfonie D dur.

Součástí večera konaného pod záštitou 
náměstkyně primátora JUDr. Marcely Krejsové 
a guvernéra distriktu Ing. Juraje Schwarze 
bylo předání finančního ocenění nevidomým, 
kteří přes složitou osobní situaci pomáhají 
stejně postiženým žít plnohodnotný život ve 
společnosti ostatních.

Lions Club Plzeň Bohemia ocenil za mimo-
řádné studijní výsledky v oboru humanitních 
věd PhDr. Lindu Ambrožovou z Plzně, za umě-
lecký přínos v koncertní činnosti a při výuce 
nevidomých Mgr. Milana Arnera, pedagoga 
Deylovy konzervatoře v Praze, a za celoživotní 
osobní postoj v propagaci i aktivní sportovní 
trenérské činnosti Jiřího Švábka z Plzně.

Výtěžek z koncertu bude předán na podporu 
výuky Základní škole a Mateřské škole pro 
slabozraké v Plzni.

Slavnostního večera se zúčastnili četní 
představitelé veřejného života v čele s hejt-
mankou plzeňského kraje MUDr. Miladou 
Emmerovou, představitelé Sjednocené orga-
nizace nevidomých a slabozrakých ČR, čle-
nové ostatních lionských klubů. Posluchači 
v zaplněném sále Měšťanské besedy ocenili pro-
fesionální výkon filharmonie a další účinkující 
dlouhotrvajícím potleskem a květinami.

Tato mimořádná akce je jediným koncer-
tem konaným pro nevidomé při příležitosti 
Světového dne zraku v ČR a SR. Koncertem 
byly zahájeny oslavy tohoto významného dne 
v našem kraji. (JAS)

PODZIMNÍ KONCERT - SVĚTOVÝ DEN ZRAKU V PLZNI 8. 10. 2009

V čísle 74/leden 2009 jsme na s. 14-15 otiskli článek „Sponzorovali 
lékaři maturitní věnečky?“. Uvedli jsme jmenovitý seznam četných 
tehdejších kolegů, kteří figurovali v tištěných programech maturitních 
věnečků z let 1945 až 1948 na seznamech „Čestných výborů“. Obdrželi 
jsme dva dopisy s doplňkovými informacemi k uvedenému článku, které 
rádi otiskujeme. 

Paní Jana Šerá: 
Jsem jedna z těch, kterých se týká článek s dotazem: „Sponzorovali 

lékaři maturitní věnečky?“ Sice není citována třída A Městského 
dívčího reálného gymnázia Dr. Fr. Lukavského ve Veleslavínově ulici, 
ale byla jsem požádána jako pamětnice, co k tomu mohu říci. Dotázala 
jsem se ještě tří spolužaček, ale všechny odpověděly záporně. Na tuto 
pomaturitní zábavu nahlížíte očima dnešních mladých lidí a dnešní 
doby. Citované roky se vyznačovaly velkou radostí, že jsme se zbavili 
národnostního, fyzického i psychického tlaku, jsme svobodní. Od doby 
zastřelení vysokoškolského studenta Jana Opletala 28. října 1939 nastal 
velký teror a tlak na mládež, zvláště studentskou. Vysoké školy byly 
uzavřeny, někteří studenti následně zastřeleni a mnozí odvlečeni do 
koncentračních táborů. Osobně jsem poznala z každé jmenované sku-
piny jednoho. Studující medicíny Ladislav Stehlík – zastřelen, studující 
medicíny – pozdější ortoped MUDr. Toman byl přidělen do naší, tehdy 
Všeobecné veřejné nemocnice (dnešní Fakultní nemocnice), jiní měli to 
štěstí, že pracovali jako sanitáři na interním oddělení – budoucí MUDr. 
Hájek a příští primář ortopedické kliniky MUDr. Jaroslav Poupa. To byli 
ti šťastnější.

Další zájem okupantů se obrátil proti středoškolské mládeži. Německá 
říše poslala svoji mládež bojovat na frontu a chyběla jim levná pracovní 
síla. Nejvíce byli zasaženi studenti ročníku 1921 (o tom je kniha i film). 
Přibývajícími nálety na německé území bylo třeba alespoň trochu tech-
nicky vzdělané mládeže, takže na Střední elektrotechnické a strojní 
průmyslové škole v Plzni nastupoval ročník 1923 a 1924 většinou do 
útvaru TN = Technische Nothilfe na odstraňování trosek v Berlíně i jinde. 
Někteří výborní žáci byli Škodovými závody z tohoto útvaru vyreklamo-
váni a posláni do téhož podniku v Dubnici na Slovensku. Okupační 
úřady nečekaly na konec školního roku. Maturity probíhaly již v únoru. 
Právě tak bylo i na smíšených gymnáziích. Ku příkladu oktáva ročníku 
1924 odmaturovala na Klasickém gymnáziu v Husově ulici rovněž 
v únoru a byla odeslána do pracovního tábora rovněž do Německa, ne 
ke studiu, ale na fyzickou práci. Dva studenti byli přistiženi, jak házejí 
ruským vyhladovělým děvčatům chléb. Za trest byli odesláni na západní 
frontu sbírat mrtvé. Byli bez přístřeší, podle jejich sdělení „spali hotel 
smrček“. Znala jsem děvčata, která byla nasazena na tovární výrobu do 
Rakouska.

Po skončení války a osvobození Plzně americkou armádou nastalo 
velké duševní uvolnění. Odvlečená mládež se zotavovala z přestálého 
utrpení a hledala si své místo v životě. Z radosti, že přežili a nerozloučili 
se obvyklým způsobem maturantů, svolávali se a pořádali následně 
maturitní věnečky. V té době již dorůstaly další ročníky, které se rovněž 
chtěly prezentovat. Kromě shora jmenovaných škol zde byly ještě jiné 
odborné střední školy, jako Učitelský ústav, Střední zemědělská a mléká-
renská škola v budově dnešní Lékařské fakulty na Karlovarské třídě 
a další. Všichni měli snahu se setkat zcela slavnostním způsobem, který 
jim byl před tím odepřen. Nikdo se neptal, kdo to zaplatí. Všichni jsme 
si náklady hradili sami, i kurzy předtančení, v téhle době to byla hlavně 
polonéza. Pro pořádající ročníky byla čest, že známé a exponované osob-

nosti budou přítomny. Maturitní plesy ve vámi zmíněných letech zůstaly 
jen krásnými korálky na šňůře našich vzpomínek. Následovala jedna 
společenská událost za druhou, byl to horečný kvas všechno to krásné 
dohonit. Logicky uvažte, pane pisateli, jak by to, dnešním výrazem, 
celebrity města, finančně utáhly. Jejich přítomnost byla ctí pro pořádající 
a potvrzením pocitu, že jejich mládí všechno překonalo a že se mohou 
věnovat sobě a svým blízkým.

Prof. MUDr. Alena Linhartová a další maturanti oktáv A a B Masa-
rykova státního čs. reálného gymnázia z r. 1947:

S pořádáním věnečků byla spojena řada výdajů, jako pronájem sálu 
v Měšťanské besedě, nácvik předtančení, hudba, společná večeře. Ty 
hradili rodiče jednotlivých maturantů podle předem stanovené částky 
a zbytek sponzoři. Chodili jsme je oficielně zvát ve dvojicích a od nich se 
očekával určitý finanční příspěvek. Volba padala na představitele města, 
jako byl primátor Plzně Ulrych, ředitele jednotlivých závodů Škodovky, 
na obchodníky a další, podle našeho mínění dobře situované občany, tedy 
i lékaře. Šlo jednak o rodinné lékaře rodin jednotlivých maturantů, jed-
nak o rodiče některého maturanta. Tím, že věnovali finanční příspěvek, 
byla jejich úloha splněna, a bylo na jejich rozhodnutí, zda se slavnostního 
večera chtějí zúčastnit. V předsednictvu žádnou zvláštní úlohu neměli.

Pro nás, budoucí maturanty, byly finanční věci v podstatě vedlejší. 
Naše účast na maturitním věnečku představovala krásný životní zážitek, 
na který dodnes, po více než 60 letech na našich setkáních s radostí 
vzpomínáme. (r)

K ČLÁNKU „SPONZOROVALI LÉKAŘI MATURITNÍ VĚNEČKY?“ 

V minulém čísle jsme čtenáře informovali o tom, že 19. 9. na půdu 
naší fakulty zavítalo dvanáct německých lékařů - absolventů naší fakulty 
z osmdesátých let minulého století. Dnes se k tomuto setkání vracíme 
ještě společnou fotografií. (r)

NĚMEČTÍ ABSOLVENTI LF UK 
V PLZNI PO LÉTECH
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V minulém čísle Facultas nostra jsme 
vzpomněli 140. výročí úmrtí světoznámého 
českého fyziologa Jana Evangelisty Purkyně. 
K článku se vracíme portrétem Purkyněho, 
který v r. 1850 (Purkyněmu bylo 63 let) 
namaloval tehdy ještě nepříliš známý dvaceti-
letý český malíř Jaroslav Čermák (1830-1878). 
Čermák byl synem lékaře, od dětství měl 
kreslířské nadání. . Ze zdravotních důvodů 

však vstoupil na malířskou akademii v Praze 
až v r. 1847. Za rok však byly vysoké školy 
po revolučních událostech uzavřeny, a tak 
Čermák v r. 1849 odešel do ciziny. Studoval 
krátce na umělecké akademii v Antverpách, 
podnikl cestu do Holandska, poté působil 
v Bruselu. Od r. 1850 do r. 1854 žil střídavě 
v Bruselu a v Paříži, kde si pronajal atelier. 
V letech 1852 a 1853 nakrátko navštívil Prahu 
a Vídeň. V r. 1858 se vydal na svou první 
cestu po slovanských zemích, navštívil Tatry 
a Dalmácii. Za pobytu v Dalmácii námětově 
čerpal ze svých návštěv Černé Hory. Poté ces-
toval po Itálii, nějaký čas se zdržel v Římě, přes 
Vídeň se v r. 1867 opět vrátili do Prahy. O rok 
později se usadil v Bretani, kde v Roscoffu 
začal s výstavbou vlastního nového domu. 
Na moři, asi při rybaření, které bylo jeho 
koníčkem, se však nachladil, těžce nemocen 
se vrátil do Paříže, kde krátce poté ve věku 
58 let skonal. Péčí Umělecké besedy byly jeho 
ostatky převezeny do Prahy, kde tento „první 
český malíř, kterému bylo přáno, aby se vyzul 
z českých poměrů“, byl pohřben. Mezi jeho 
nejznámější díla patří ta s historickými náměty 
z českých a jihoslovanských dějin, byl však 
všestranným malířem také žánrů, loveckých 
a jiných zátiší, podobizen i krajin. Čermákova 
podobizna J.E.Purkyněho nepatří k těm podo-
biznám velkého fyziologa, které by byly často 
reprodukovány.  (jn) 

ČERMÁKŮV PORTRÉT 
JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

Přes maximální pečlivost, kterou věnujeme 
přípravě rukopisů pro tisk našeho perio-
dika, se nám čas od času vloudí do textu 
nepříjemné chyby. Někdy se jedná o překlepy, 
někdy o závažnější chybu, která při pročítání 
předlohy členům redakční rady i poté mně 
jako poslednímu korektorovi již vytištěného 
časopisu unikla. Do těchto kategorií patří 
následující opravy chyb, které zcela určitě 
některým pozorným čtenářům neunikly:

V č. 81-82 (s. 7) bylo uvedeno blahopřání 
k životnímu jubileu Mgr. Jitce Trykarové. 
Nesprávně jsme uvedli příjmení „Trokarová“. 
Jubilantce se omlouváme. 

Ve stejném čísle na s. 17 autorkou příspěvku 
Domácí porod? je poslu chačka Michaela 
Lejčková. I jí se omlouváme. 

Snad na vysvětlenou k uvedeným dvěma 
překlepům. Po dobu čtyř měsíců jsem měl 
z provozních důvodů odpojený vlastní počítač. 
Ten „cizí“ si svévolně upravuje některá vlastní 
jména, a ne vždy se nám jeho zásahy podařilo 
eliminovat. 

V č. 79-80 na s. 1 jsme nadepsali úvodník titul-
kem „Pětapadesát let od vylodění spojenců 
v Normandii“. Doc. MUDr. Milan Hadravský 
nás upozornil, že od vylodění spojenců letos 
uplynulo již pětašedesát let. Samozřejmě má 
pravdu. 

Vynasnažíme se v dalších číslech vyhnout se 
podobným chybám.

 MUDr. J. Novák

ERRATA …
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Pranostiky

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle jasné a teplé dny potrvají.

Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká zima. 

Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.

Svatý František zahání lidi do chýšek (4. 10.)

Svatá Terezie zasazuje zimní okna (15. 10.)

Svatý Havel češe poslední jablka (16. 10.)

Svatá Voršila jíní nasila. (22. 10.)

Životní moudra

Pohosti otce i kdybys měl sám týden hladovět. (Kyrgyzské přísloví)

 Majitel hospody má rád pijáka, ale ne jako zetě.

 Rodný list je pomluva, kterou může žena kdykoli svým zjevem 
dementovat. (Marlene Ditrichová)

 Lidský bol je nejhlubší bol (F. Nietsche) 

 Koho se mnozí bojí, musí se mnoha bát (Publilius Sirus)

 Naděje je paměť, která touží. (Honoré de Balzac)

 Kdo doma radosti nemá, v hospodě ji marně hledá.

 Rozdělená práce bude kratší. (Marcus Manilius)

 Moudrý netvrdí nic, co nemůže dokázat. (Latinské přísloví) 

 Moudrý je ten, kdo se dovede učit od druhých. (Ernest Thompson Seton)

Počítače se mýlí mnohem přesněji. (Gabriel Laub)

I když je hora vysoká, přece se u ní nesmeká.

 Krása je nevyčerpatelný pramen radosti pro toho, kdo ho umí odkrýt. (Allexis Carrel)

 Přísloví krále Šalamouna (Bilion České Budějovice 2003): Ozdobou omezenců je jejich tupost,
korunou moudrých je vědění  Tvrdá práce vždy vede k zisku, řečnění však jenom k chudobě. 

PRANOSTIKY A ŽIVOTNÍ MOUDRA


