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„Obracím se nyní k těm, kteří na těle i na duchu zakoušejí tíži utrpení. 
Každému z nich znovu vyjadřuji svou lásku a svoji duchovní blízkost. 
Chtěl bych zároveň připomenout, že lidský život je vždy Božím darem, 
i když je poznamenán tělesným trýzněním všeho druhu; je to „dar“, který 
je třeba zhodnotit pro církev i svět.

Jistě, kdo trpí, nesmí být nikdy ponechán sám sobě. Proto mi leží na 
srdci, abych se obrátil slovy opravdového ocenění na ty, kteří se prostě 
a v duchu služby dávají k dispozici nemocným a snaží se ulehčovat jejich 
bolest, a, pokud je možné, zbavit je choroby díky pokrokům lékařského 
umění. Myslím zvláště na zdravotnické pracovníky, na lékaře, ošetřovatele, 
vědce a badatele, ale i na nemocniční kaplany a dobrovolníky. Je to velký 
skutek lásky starat se o toho, kdo trpí.“

To jsou slova papeže Jana Pavla II. při příležitosti Světového dne 
nemocných v r. 2004. Papež Jan Pavel II. byl iniciátorem vyhlášení tohoto 
dne v r. 1992. Tento den se připomíná první zjevení zázračné Panny Marie 
Lurdské v r. 1858. 11. únor je výzvou především pro ty, kteří se cítí být 
zdravými, aby dokázali pozorně naslouchat nemocným a posloužili jim 
v duchu novozákonního příběhu o milosrdném Samaritánovi. Samozřejmě 
nejen pouze v tento jediný den, ale po celý rok. 

O tom, jak proběhl Světový den nemocných v Plzni, nám 
poskytla informaci paní Anna Srbová z Městské charity Plzeň: 
„V Plzni jsme oslavili Světový den nemocných již po jedenácté se všemi, 
kteří cítí, že potřebují duchovní posilu ve své nemoci v sobotu dne 13. 
února 2010 v učebnách biskupství na náměstí Republiky. Aby mohli být 
přítomni i ti, kterým činí chůze a doprava potíže, byl zorganizován svoz 
bezbariérovým autobusem a charitními auty. 

Zúčastnilo se asi 80 těžce nemocných včetně vozíčkářů. Před mší svatou 
byla příležitost ke svátosti smíření, mši svatou sloužili a svátost nemoc-
ným udíleli P. Ludolf Kazda OPraem, Mons. Václav Škach a františkán P. 
Didak Klučka. Modlili jsme se nejen za dar trpělivost a zdraví pro všechny 
zúčastněné, ale mysleli jsme i na ostatní, kteří jakkoliv trpí, na lidi na Haiti 
i na všechny, kteří nemocným slouží. 

Následovalo malé občerstvení u kávy a čaje, možnost změření tlaku, 
glykémie a odborných konzultací o domácí péči a dalších službách. Proto 
také chceme za všechny zúčastněné poděkovat vrchní sestře charitní 
ošetřovatelské služby J. Kučerové a sestře Yaye za odborné poradenství 
a Magistrátu města Plzně za poskytnutí bezbariérového autobusu zdarma. 
Všichni zúčastnění odcházeli spokojení a povzbuzení a slibovali si: Když 
Pán Bůh dá, za rok nashledanou. 

Svůj den nemocných slavnostně prožili i klienti v našem Domově pro 
seniory sv. Jiří v Doubravce, v obou stacionářích a v Domově pokojného 
stáří sv. Alžběty s P. Jiřím Barhoněm.“  

(A.Srbová a J.Novák)  

11. ÚNOR – SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UK V PLZNI
8. 2. 2010

Za účasti 19 členů Akademického senátu 
LF UK a 21 hostů proběhlo v přednáškovém 
sále Šafránkova ústavu v Plzni slavnostní 
zasedání, na němž se se sedmiletým působením 
ve funkci děkana LF UK v Plzni rozloučil doc. 

MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc., a přítomným 
se představil nově inaugurovaný děkan doc. 
MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. Předseda AS LF 
UK doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. v úvod-
ním slově řekl mj.: „Jeden děkan odchází, druhý 
děkan přichází, takový je běh času. Opakovaně 
mne doc. Koutenský žádal, abychom nedělali 
žádnou šou při tomto předávání vedoucí aka-
demické funkce, nemá rád velká gesta. Přesto 
však si dovoluji jménem celé akademické obce 
mu za dlouholetou práci pro fakultu s velkým 
uznáním poděkovat na tomto fóru. Jeho práce 
nebyla nijak medializována, nebylo mu nijak 
hlasitě tleskáno, je však za ním obrovský kus 
práce, který ocení až budoucnost. Vděčíme 
mu za uspokojivé finance, a to i v obtížném 
krizovém období posledních dvou let, uhájil 
v nelehkém období pozici fakulty nejen v na-
šem západočeském regionu, ale též uhájil její 
místo v rámci Univerzity Karlovy, stabilizoval 
učitelský sbor a byl vždy vstřícný k potřebám 

a přáním našich posluchačů. S doc. Koutenským 
se samozřejmě nijak neloučíme, budeme se s ním 
nadále potkávat na chodbách fakulty.“

 Děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. Boris 
Kreuzberg, CSc. (vlevo) 

a doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc. 

 Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. 
(předseda ASLF UK v Plzni)

1



2

IV. MEZIOBOROVÉ SYMPÓZIUM ENDOSONOGRAFIE
 A POSTPROCESING

17. - 18. 9. 2009, ZÁMEK KOZEL U ŠŤÁHLAV  

Ve dnech 17. a 18. 9. 2009 se na zámku Kozel uskutečnilo již počtvrté 
celostátní mezioborové sympózium věnované problematice endosono-
grafických vyšetřovacích a léčebných technik a dále otázkám spojeným 
s dodatečnou úpravou obrazové dokumentace v medicíně, nově pod 
názvem Endosonografie a postprocesing. Pořadatelem sympózia bylo, 

jako již tradičně, Radiodiagnostické oddělení FN Plzeň-Bory vedené 
primářem MUDr.Zdeňkem Chudáčkem, Ph.D. Periodicky probíhající 
odborná akce je organizována jednou za dva roky a zájemci mohou 
najít informace na webových stránkách www.endosono.cz. Sympózia se 
díky globální ekonomické krizi a obavám z prasečí chřipky nezúčastnili 
tentokrát zahraniční hosté, což mu ovšem neubralo na odborné 
i společenské atraktivitě. Dokladem bylo celkově 32 přihlášených 
odborných sdělení. Finančně náročná akce v reprezentačních pro-
storách zámku Kozel u Šťáhlav by se nemohla obejít bez paralelně 
probíhající výstavy firem obchodujících s komoditami, majícími vztah 
k probíraným odborným tématům. Účast celkově 15 firem zajis-
tila vyrovnaný ekonomický výsledek sympózia navzdory neúměrně 
vysokým odvodům do poklady Lékařské komory, která až za vysoký 
poplatek zařadila akci do svého programu postgraduálního vzdělávání. 
Mnohem korektnější byl v tomto směru postup odborné společnosti 
radiologických asistentů a sester, jejichž tématicky zaměřená sdělení 
rovněž odezněla ve zvláštní sekci sympózia. Nad akcí převzala formální 
záštitu Fakultní nemocnice v Plzni, Spolek lékařů v Plzni a Lékařská 
fakulta Univerzity Karlovy v Plzni. Oficiální zástupci prvých dvou 
jmenovaných organizací se také zúčastnili slavnostního zahájení, za FN 
Plzeň náměstek pro zdravotní péči MUDr.Jiří Poborský a za Spolek 
lékařů v Plzni jeho vědecký sekretář doc.MUDr.Jiří Motáň, CSc. Jejich 
pozdravné projevy doplnil v úvodu sympózia i hlavní organizátor akce 
primář MUDr. Zdeněk Chudáček Ph.D. glosami k organizaci a dalším 
perspektivám mezioborového setkání. Odborný program, probíhající 
bez výjimky dne 17.9.2009, se podařilo zorganizovat tak, aby všichni 

Po těchto slovech doc. Koutenskému jménem 
studentů lékařské fakulty za jeho práci pro 
studenty poděkovala MUC. Eva Müllerová 
a předala mu malý dárek. 

Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc. poté 
vystoupil s projevem, v němž stručně bilanco-
val svá léta působení v čele Lékařské fakul-
ty v Plzni. Řekl mj.: „Naši lékařskou fakultu 
vyhledává a každoročně opouští zvyšující se 
počty studentů a absolventů. V r. 1989 u nás stu-
dovalo 1263 posluchačů, v r. 2009 bylo zapsáno 
1889 posluchačů, tedy o více než 600 posluchačů 
více. Významným ekonomickým přínosem pro 
fakultu jsou posluchači, absolvující studium 
v angličtině. Problémy máme u doktorandů 
v denním studiu a mým přáním zůstává aby 
fakulta v budoucnu získala pro tuto formu post-
graduálního studia více mladých zájemců. Jako 
velmi pozitivní jev vidím zvyšující se úspěšnost 
našich pracovišť při získávání grantů – v r. 2003 
jsme dosáhli na grantové zdroje ve výši 24,8 
milionu Kč, v r. 2009 to bylo již 148 milionů Kč. 
Uznání patří I. interní klinice, jejíž zásluhou zís-
kala fakulta výzkumný záměr, v němž po prof. 
Opatrném pokračuje jako hlavní řešitel prof. 
Matějovič. Velmi výrazně se také zvýšil počet 
prací zařazených do RIV, v r. 2008 byl dvojnásob-
ný ve srovnáním s r. 2003. Zvýšil se i příspěvek 
MŠMT na provoz fakulty, v r. 2002 obnášel 111 

milionů Kč, loni 131 mil. Kč. Zatímco v r. 2002 
bylo hospodaření fakulty deficitní, v posledních 
letech je zcela vyrovnané. Závěrem i já vyslovuji 
poděkování všem zaměstnancům a studentům 
plzeňské lékařské fakulty za jejich spolupráci 
s vedením fakulty, všem proděkanům a členům 
jednotlivých komisí za jejich práci pro fakultu, 
akademickému senátu za trpělivost, s níž posu-
zoval naši práci ve prospěch nás všech. Léta ve 
funkci děkana LF mne přesvědčila o tom, že na 
plzeňské LF jsou dobří a pracovití lidé, s nimiž 
se budu rád i nadále vídat.“ (Bouřlivý potlesk) 

Nově zvolený děkan doc. MUDr. Boris 
Kreuzberg, CSc. přednesl v krátkém projevu své 
představy o dalším směřování fakulty. Uvedl mj.: 
„Mému předchůdci doc. Koutenskému patří dík 
a uznání za stav, v jakém se v současné době naše 
fakulta nachází, a také za vlídnost a laskavost 
při vzájemných jednáních. za svoji osobu mohu 
přislíbit, že vše pozitivní, co bylo vytvořeno 
předchozím vedením školy, budu nadále podpo-
rovat. Máme před sebou dva významné úkoly 
– vybudovat biomedicínské centrum a pavilón 
teoretických oborů. Nadále budeme usilovat 
o to, aby se na půdě LF naši studenti cítili dobře 
jak po stránce sociální tak společenské, a aby 
se naše lékařská fakulta stávala častým místem 
setkání akademických i jiných pracovníků. 
Chceme, aby plzeňská LF plnila funkci důstojné 
alma mater pro naše dva západočeské regiony 
– Plzeňsko a Karlovarsko.“

Děkan doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. poté 
seznámil přítomné s novým Kolegiem děkana. 
Jednotlivé proděkany krátce představil:

Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc. - proděkan 
pro paralelní výuku magisterského programu 
v angličtině a statutární zástupce děkana

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. - 
proděkan pro vědu a výchovu

Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. - 
proděkanka pro výuku všeobecného lékařství

Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. - proděkan 
pro výuku stomatologie, zubního lékařství a so-
ciálních záležitostí studentů

Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. - 
proděkanka pro rozvoj fakulty a vztahy mezi 
LF a FN

Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. - proděkan 
pro zahraniční styky.

V rozpravě se děkan doc. MUDr. B. Kreuzberg, 
CSc. vyjádřil k otázce bakalářského studia na 
LF UK v Plzni. Uvedl, že naše LF je jedinou 
LF v České republice, která v současnosti nemá 
bakalářské studium. Snahou vedení LF bude 
od nového školního roku tento obor studia ve 
spolupráci se státní Střední zdravotní školou 
otevřít. 

Doc. MUDr. J. Slípka, CSc. informoval o 
setkání zástupců AS Lékařských fakult České 
a Slovenské republiky, které se bude konat 22. 
2. 2010 v pražském Karolinu. 

Další jednání Akademického senátu se usku-
teční 24. února 2010. Na programu jednání bude 
schválení Vědecké rady Lékařské fakulty v Plz-
ni, kooptování nových členů Akademického 
senátu a volba jeho nového předsednictva. 

(r)

 Zahájení sympózia - zleva MUDr. Z. Chudáček, Ph.D, 
MUDr. J. Poborský, doc. MUDr. J. Motáň, CSc. 

Předání daru studentů 
doc. MUDr. J. 

Koutenskému, CSc.

Pohled na část Akademického senátu a hostů
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účastníci mohli vyslechnout většinu přednášek. Dopolední program se 
konal v Zámecké jízdárně, odpolední pak v Modrém salónku. Paralelní 
jednání proběhlo pouze v části odpoledního programu, kdy v Zámecké 
jízdárně odezněla také velmi zajímavá témata sekce nelékařského 
zdravotnického personálu. Bohatý byl průvodní společenský program 
sympózia, který zahrnoval na zámku Kozel koncert kvarteta lesních 
rohů Corni Karlovy Vary uskutečněný na zámeckém nádvoří a večerní 
prohlídku zámku. V hotelu Hazuka v Plzni-Doudlevcích se uskutečnil 
společenský večer, který umožnil uskutečnit řadu neformálních setkání, 
stejně jako výměnu názorů a zkušeností. Následující den pak někteří 
účastníci navštívili atraktivní místa v Plzni, mimo jiné Plzeňské pi-
vovary. Odborný program sympózia byl rozdělen do osmi sekcí podle 
anatomických oblastí zájmu. 

Sekce „Abdomen-viscera“. Úvodní přednáška Endosonografie ver-
sus PET-CT u tumorů pankreatu autorů Mareš, K.; Votrubová, J.; 
Bělohlávek, O. (Praha-Homolka) potvrdila, že PET složka PET/CT je 
nejspolehlivější test přítomnosti neoplázie v pankreatu a uzlinách. Má 
silný potenciál odhalit vzdálené metastázy. CT složka PET/CT má vý-
znam pro ujištění, že FDG nález je opravdu v pankreatu. „Chvalitebně“ 
odhaduje T-staging. Nedokáže odlišit ložisko maligní/benigní. EUS 
je velmi dobrý test přítomnosti neoplázie v pankreatu . Velmi dobře 
odhaduje T-staging (DBE). Špatně odhaduje N-staging. Velmi špatně 
odhaduje M-staging. Může potvrdit neoplázii a její typ pomocí tenko-
jehlové biopsie. 

Ve svém sdělení Objemové perfúzní CT jater se autoři Mírka, H.; 
Ferda, J.; Baxa, J.; Ohlídalová, K.; Skalický, T.; Liška V.; Flohr T.; Schmidt 
B. (Plzeň-Lochotín) věnovali relativně nové metodice kontrastního CT 
vyšetření jater, jehož smyslem je zachytit dynamiku sycení parenchymu 
během prvního oběhu kontrastní látky, kvantifikovat perfúzi a oddělit 
její arteriální a portální složku. Dle jejich zkušeností je největším 
přínosem metody zvýšení senzitivity a specificity CT při detekci a dife-
renciální diagnostice nádorů a při hodnocení odpovědi na jejich léčbu.

Gastroenterolog I.Horný (Strakonice) v přednášce Endosonograficky 
navigovaná neurolýza plexus coeliacus předvedl analgetickou metodu, 
která je používaná především u pacientů s neoperabilním karcinomem 
pankreatu, ale i u pacientů s neztišitelnou bolestí při chronické 
pankreatitidě. Je prováděna pomocí lineárního endosonografu v cel-
kové analgosedaci aplikací bupivacainu a absolutního alkoholu. Kromě 
základní techniky neurolýzy celiakálního plexu popsal i její kontraindi-
kace a vlastní praktické zkušenosti.   

Přednáška Naše zkušenosti s kontrastní ultrasonografií jater kolek-
tivu autorů Mírka, H.; Ohlídalová, K.; Buriánek, V.; Skalický, T.; Sutnar, 
A. (Plzeň-Lochotín) ukázala, že kontrastní ultrasonografie (CEUS) je 
rychlá, jednoduchá a relativně levná metoda, která významně zvyšuje 
výtěžnost ultrazvukového vyšetření jater. V indikovaných případech 
může být metodou definitivní a její výtěžnost je srovnatelná s CT a MR. 
Výhodou je zobrazení vaskularizace v reálném čase a minimální zátěž 
nemocných. Nevýhodou je především snížená vyšetřitelnost u obézních 
jedinců a vyšší subjektivita. CEUS zařadili mezi rutinně prováděné 
zobrazovací metody, nejčastěji u jedinců mladšího věku, a nemocných 
s poruchou renálních funkcí, kdy je žádoucí vyhnout se použití ionizu-
jícího záření a aplikaci toxické kontrastní látky. 

Sekce „Abdomen-GIT“. V zamyšlení Kapslová kolonoskopie – 
přínosná nebo zbytečná? kolegů Drastich, P.; Beneš, M. (Praha-IKEM) 
autoři presentovali vlastní výsledky vyšetření pomocí kapslové kolo-
noskopie a úskalí této metody. Nevýhody vyšetření pomocí kapslové 
endoskopie spočívají v tom, že nelze posun kapsle během vyšetření 
regulovat, nelze dosáhnout kvalitního přehledu střevní sliznice při 
špatné přípravě a nelze odebírat žádné bioptické vzorky. V případě 
pozitivního nálezu pak vždy musí následovat vyšetření kolonoskopické. 

Kontroverze v endosonografickém stagingu Ca rekta byla tématem 
přednášky chirurga M.Chromého (Č.Budějovice). Endosonografické 
vyšetření se jeví jako nejvíce senzitivní pro staging karcinomu rekta. 
Kontroverze nastávají u rozlišení kategorie uT2 od uT3 vzhledem k ob-
vykle shodné echogenitě tumoru a m. propria rekta. Kontroverze jsou 
o to větší, že toto rozlišení má pro chirurga a onkologa zásadní terapeu-
tický dopad. Problematická může být kvantifikace rozsahu infiltrace 
prostaty. Kontroverze rovněž nastávají u zhodnocení infiltrace bulbus 
a crura penis. Problémem je i rozlišení nádorem infiltrované uzliny od 
uzliny pouze aktivované. Svou přednáškou Balonová enteroskopie ve 
FN Plzeň přinesli autoři Bouchner, L.; Pešek, F. (Plzeň-Bory) přehledný 
příspěvek k problematice vyšetření tenkého střeva se zřetelem k endo-
skopickým metodám. Referovali o vlastní zkušenosti se single-balloon 
enteroskopií, kterou provozují od ledna 2008 a vymezili její postavení 
v algoritmu diagnostiky a terapie chorob tenkého střeva. 

Sekce „Thorax-cor“. Z oblasti transesofageální echokardiografie 
odeznělo sdělení Diagnostika restrikční kardiomyopatie autorů 
Linhartová, K.; Zemánek, D. (Praha-Motol). AL amyloidóza srdce 
je vzácná forma restrikční kardiomyopatie. Její roční incidence se 
odhaduje na 8–10 osob na milion obyvatel. Echokardiografický obraz 
amyloidózy není specifický a naopak plně rozvinutý nález je přítomen 
až v pokročilých nevyléčitelných stádiích onemocnění. Perspektivní je 
magnetická rezonance s gadoliniovým kontrastem, typický je „zvláštní“ 
obraz rozložení pozdního sycení. Vrozené vývojové vady velkých cév 
srdce a význam 3D zobrazení na MRI probrali ve své přednášce radio-
diagnostici Lisý, J.; Adla, T.; Chaloupecký, V. (Praha-Motol). Vrozené 
vývojové vady srdce jsou často komplikované, spojené s abnormálním 
průběhem srdečních cév. Jejich diagnostika a zvláště pak předoperační 
rozvaha je tak obtížná pro složitou prostorovou orientaci. Nejčastěji 
vyšetřovaní jsou pacien-ti s podezřením na rekoarktaci aorty, anoma-
liemi odstupu aortálního oblouku či a. lusoria. 3D rekonstrukce jsou 
méně vhodné u pacientů se stenózou plicní tepny pro blízký vztah 
truncus pulmonalis a plicních tepen k ascendentní aortě a srdeční 
kontuře. 3D rekonstrukce u systémových srdečních žil jsou jednodušší. 
U vrozených vývojových vad srdce je 3D zobrazení přínosem pro 
předoperační posouzení vzájemných anatomických poměrů jedno-
tlivých srdečních oddílů a velkých cév. Možnosti MDCT při vyšetření 
srdce a koronárních tepen ukázali na vlastní pětileté zkušenosti autoři 
Novotný, J.; Schlesingerová, Š. (Olomouc). Kromě morfologického 
zobrazování jsou nové speciální softwary schopné zachytit také funkční 
parametry a dynamické děje. Celkové závěry ukazují komplexnost CT 
vyšetření srdce a koronárních tepen a dávají do budoucna předpoklady 
pro širší využívání této metody. Vzrůstající kvalita zobrazování je 
příslibem pro postupně stále výraznější nahrazování klasické korona-
rografie touto metodou. Hodnocení stentů CT koronarografií bylo 
tématem sdělení kolektivu Mikšík, L.; Adla, T.; Suchánek, V.; Veselka, 
J..; Zemánek, D.; Bradáčová, P.; Roček, M. (Praha-Motol). Stále více 
revaskularizací myokardu je prováděno metodou PTCA (perkutánní 
transluminální koronární angioplastika), obvykle s implantací stentu 
do koronární artérie. Mezi obávané pozdější komplikace výkonu patří 
restenóza lumen stentu. Podle posledních vědeckých studií lze pomocí 
moderních CT přístrojů již v mnoha případech přesvědčivě hodnotit lumen 
koronárních stentů. Sdělení 
informovalo o možnostech 
a limitacích hodnocení 
průchodnosti koronárních 
stentů, ze-jména úpravách 
obrazu postprocesingem. 
Neinvazivní vyšetření ko-
ronárních tepen pomocí 
MDCT rekapituloval ve 
své přednášce kolega J. 
Frydrych (Jablonec). S 
rozvojem nových tech-
nologií multidetektorová 
výpočetní tomografie po-
stupně nachází své místo 
při vyšetření koronárních 
tepen u vybraných pa-
cientů. Vyšetření je tech-
nicky náročnější než běžná 
CT vyšetření, protože se 
musíme vyrovnávat s mě-
nícími se podmínkami 
pohybujícího se srdce. V 
přednášce předvedl tříleté 
zkušenosti s tímto typem 
vyšetření, od přípravy 
pacienta, vlastního skenování 
až po postprocesing.

Dopolední jednání sekce „Abdomen-GIT“ v Zámecké jízdárně.

Přednášky v Zámecké jízdárně -
 MUDr. H.Mírka, Ph.D.
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Sekce „Thorax-pulmo“ zahájila přednáška na téma Automatická 
detekce plicních nodulů autorů Dolejší, M.; Kybic, J. (Praha-Motol). 
Popsali vlastní automatický systém pro detekci plicních nodulů z CT dat 
založený na metodách zpracování obrazů a strojového učení. Systém je 
navržen jako pomocný nástroj pro radiologa snižující pravděpodobnost 
přehlédnutí. Dále prezentovali vlastní databázi klasifikovaných CT 
obrazů LungTIME a detekční výsledky na této databázi. Dosahují 
citlivosti 94% s průměrně 7.6 FP/řez. Volumetrie plicních ložisek byla 
tématem sdělení mladého radiodiagnostika M.Dvořáka (Plzeň-Bory). 
Volumetrie je vděčnou doplňkovou metodou v diagnostice plicních uzlů 
při posuzování jejich chování v čase, slouží ke spolehlivější diagnostice 
benignity či malignity léze a v případě sledované malignity i k pozo-
rování jejího vývoje v průběhu zavedené onkologické terapie. Cílem 
sdělení bylo základní seznámení se s aplikací LungCARE (Siemens), 
analýza vlivu parametrů použitých při akvizici dat na výsledný objem 
ložiska a strategie následných kontrol. Uvedl i případy z každodenní 
praxe. Zpřesnění CT diagnostiky plicních uzlů u dětí a mladis-
tvých postprocesním zapojením automatického hodnocení počítačem 
prezentoval kolektiv Tůma, S.; Neuwirth, J..; Kybic, J.; Dolejší, M.; 
Polovinčák, J.; Daníčková, K.; Adla, J. (Praha-Motol). Detekovatelnost 
nádorových mikrouzlů pod testovanou hranici průměru 5 mm se 
nezměnila úpravou anodového proudu rentgenky, která téměř o třetinu 
snížila dávku ionizujícího záření. Statistické hodnocení ukázalo, že 
CAD (Computer Aided Detection) může být vhodným korektorem 
specifikace nálezů. Zdá se být výhodné kombinovat hodnocení obrazů 
vyšetřujícím lékařem s automatickým CAD hodnocením. Již jen samo 
zpřesnění diagnostických závěrů by tak přispělo k dalšímu snížení 
dávky ionizujícího záření, což by bylo výhodné zvláště pro děti a mla-
distvé s opakovaným CT vyšetřením.

Sekce „Metodiky-novinky, kontroverze, výzkum“. Ve své práci 3D 
MDCT – užití a přínos v klinické praxi autoři Chmelová, J.; Glacová, 
H.; Koscielnik, P.; Pleva, L. (Ostrava) dokladovali, že 3D zobrazování 
je moderní prostředek komunikace radiologa s klinickými kolegy. 
Význam těchto rekonstrukcí stoupá s kvalitou vytvořeného obrazu, 
která je závislá jednak na kvalitě přístroje, jednak na erudici radiologa. 
Práce Nová etapa vyšetřování v bronchologii – navigovaná bronchos-
kopie byla prezentována kolektivem M. Pešek; F. Brůha; D. Havel; E. 
Kasal; H. Mirka; V. Vondráček (Plzeň-Bory). Pracují na systému Super 
Dimension Bronchus. Rozšířená bronchoskopie, dosahující periferních 
partií plic, využívá tzv. CT mapy s vytvořeným obrazem 3D virtuální 
bronchoskopie, navigovanou sondu a lokalizační elektromagnetickou 
desku. K tvorbě virtuálního bronchoskopického obrazu se používají 
data z multidetektorových CT přístrojů nebo z hybridního PET/CT 
přístroje. Autoři popsali postup vyšetření, jeho indikace, perspektivy 
a popisují čtyři kasuistiky vlastních vyšetřených pacientů. Sdělení 
Automatická registrace 3D dat pomocí metody SURF autorů Kovářík, 
O.; Chudáček, Z. (Praha-ČVUT) byla prezentována telemostem pomocí 
systému skype. Hlavní autor přednesl sdělení z místa svého studijního 
pobytu v Kanadě,  toutéž cestou proběhla i diskuse. Koregistrace (napa-
sování) 3D obrazových dat (CT, MR atd.) může být použito pro studium 
vývoje obrazu v pozorované oblasti v delším časovém období. V posled-
ní době je stále větší pozornost věnována vývoji metod automatické 
koregistrace 2D a 3D dat. Autoři zde využívají relativně nové metody 
SURF, která spočívá v automatickém generování a popisu značek na 
základě obrazových dat. Uvedená metoda byla vyzkoušena na několika 
sadách CT dat s použitím kombinace transformací posuvu a jednoosé 
rotace pevného tělesa. Výsledky naznačují dobrou použitelnost metody 
při registraci dat stejného typu. Sdělení autora Z.Převorovského 
(Praha-AVČR) Ultrazvukové vyšetřování změn lidské kožní tkáně při 
mechanickém namáhání in-vivo se zabývalo metodikou neinvazivního, 
ultrazvukového (UZ) vyšetřování elastických a viskoelastických cha-
rakteristik lidské pokožky, vystavené mechanickému namáhání in-
vivo. Předností těchto měření je skutečnost, že získávané informace 
odrážejí okamžitý stav namáhané kožní tkáně. Navržená metodika 
kvantitativního hodnocení změn pokožky je využitelná jak pro výzkum 
a modelování struktury a mechanického chování lidské kožní tkáně, tak 
přímo i v klinické dermatologii a kosmetice.

Sekce „Vasa“ byla zahájena sdělením Rotační angiografie autorů 
Chudáček, Z.; Havel, V. (Plzeň-Bory). Rotační angiografie je metodika 
umožňující mnohaprůmětové dynamické zobrazení průtoku kontrastní 
látky cévou. Dobře provedená rotační angiografie zlepšuje posouzení 
tepenného lumen, zlepšuje hodnocení polohy katetrů a implantátů, 
zlepšuje posouzení prostorových vztahů v angiogramu. Vyžaduje delší 
zácvik a zkušenosti vyšetřujícího, nezvyšuje dávkovou náročnost pro 
pacienta ani spotřebu kontrastní látky. V autory zkoušeném tech-
nickém provedení se sporadicky vyskytly problémy spojené s vyšším 
šumem, správným nastavením parametrů nástřiku kontrastní látky 
a pohybové artefakty. Nevýhodou byla nemožnost dodatečné korekce 
polohy masky vůči záznamu, časová náročnost metodiky a mírně vyšší 
radiační dávka vyšetřujícího. Srovnání CTA a DSA bylo předmětem 

sdělení autorů  Růžička, L.; Chudáček, Z. (Plzeň-Bory). Pokrok v zo-
brazování CT angiografií (CTAG) dovedl v poslední době tuto meto-
diku k rutinně prováděným vyšetřením a snaze nahradit touto zobra-
zovací technikou relativně rizikovou digitální subtrakční angiografii. 
Autoři retrospektivně posoudili přesnost CTAG v kvantifikaci hemo-
dynamicky významných tepenných stenóz ve srovnání s DSA (N=35). 
Výsledek nebyl v řadě případů pro CTAG příznivý. Přehledové sdělení 
M.Cholta (Praha-Motol) Sonografie vertebrálních tepen upozornilo, 
že při vyšetřování tepen zásobujících mozek často nebývá věnována 
vertebrálním tepnám patřičná pozornost. Duplexní ultrasonografie 
s barevným mapováním je v tomto směru užitečná neinvazivní metoda. 
Má dobrou senzitivitu i specificitu při diagnostice sklerotických změn 
včetně stenóz a obliterací a i když má jen omezené možnosti v diag-
nostice disekce, může na ni upozornit. Přispívá k objasnění hypoplazie 
nebo aplazie vertebrálních tepen, variačních odchylek, přináší i důležité 
informace o patologických procesech proximálně a distálně od místa 
vyšetření. Dalším velmi zdařilým přehledem speciální tématiky byla 
práce Postprocesing a plánování EVAR M.Nováka (Plzeň-Privamed). 
Pro naplánování aortálního stentgraftu k řešení aneurysmatu abdo-
minální aorty (AAA) je důležité věrné zobrazení aorty a pánevního 
řečiště. V současné době se nejvíce využívá MDCT angiografie. 
Endovaskulárně řešitelná AAA musí splňovat následující kritéria. 
Průměr krčku aneuryzmatu je 32 mm nebo menší, jeho délka není 
menší než 15 mm, zaúhlení krčku je zpravidla méně než 60 st. Pánevní 
tepny by měly mít průměr nad 8mm, vinutost větší jak 90 st. může činit 
velké obtíže. Pro distální ukotvení nemůže průměr tepny přesáhnout 22 
mm. Délky úseků tepen lze měřit v MPR rekonstrukcích, lépe v cévních 
analytických programech. Pooperační zobrazování má za úkol včas 
identifikovat časné i pozdní komplikace, především endoleak a uzávěry 
stentgraftu. Kontrolní vyšetření zahrnují CTA při dimisi, dále za ½ roku, 
za rok. Následují USG kontroly v ročním intervalu. Při zvětšení vaku 
aneuryzmatu, při nejasném nálezu nebo při potížích pacienta pak CTA.

Odborný program zakončila sekce „Systema urogenitale“. Ve 
své přednášce Sonograficky naváděné transvaginální biopsie autoři 
Chudáček, Z.; Kokeš, V. (Plzeň-Bory) diskutovali vlastní zkušenosti 
s endosonografícky naváděnou transvaginální biopsií tumorosních 
útvarů u 19 nemocných. Konkluzivní výsledek biopsie byl v 85 % 
případů. Nebyly žádné klinicky zjevné komplikace. Zvlášť byly prezen-
továny případy, kdy transvaginální biopsie core-jehlou nebyla z útvaru 
v malé pánvi provedena z anatomických důvodů. Autoři pokládají 
transvaginální EUS naváděnou biopsii za vysoce bezpečnou, jedno-
duchou a přínosnou metodiku k ověření histologické povahy většiny 
patologických expanzí v ženské malé pánvi. Jak ukázalo sdělení 
Endoanální ultrasonografie u ženy autorů Kališ, V.; Chudáček, Z.; 
Štěpán, J.; Cibulka, J. (Plzeň-Lochotín) endoanální sonografie (EAUS) 
je akcepovatelnou metodou vyšetřování a její screeningové využití by 
mělo být rutinní součástí poporodní kontroly u všech pacientek po 
operačním vaginálním porodu, nebo u pacientek s klinickou symptoma-
tologií. EAUS je zlatým standardem v zobrazování análních sfinkterů 
(AS). Lokalizace okrajů defektu poskytuje významnou klinickou 
informaci operatérovi. EAUS pomáhá zhodnotit strukturální a funkční 
integritu (AS). Ultrasonografista musí ovládat složitou anatomii kom-
plexu AS, neboť interpretace nálezů má svá četná úskalí.  Vzácná 
kazuistika Heterotopická cervikální gravidita kolektivu autorů Hudec, 
A.; Turek, J.; Hradecký, L. (Plzeň-Lochotín) upozornila na nejvzácnější 
a nejnebezpečnější formu heterotopické gravidity - heterotopickou 
cervikální graviditu. Dosud je ve světové literatuře publikováno pouze 
několik kasuistik. Onemocnění je zatíženo vysokou mateřskou mor-
biditou a mortalitou.Ve svém sdělení prezentovali autoři ultrasono-
grafickou diagnostiku u vlastního případu heterotopické cervikální 
gravidity a následnou úspěšnou terapii. Program sympózia uzavřelo 
sdělení autorů Hora, M.; Eret, V.; Ferda, J.; Stránský, P.; Klečka, J.; Hes, 
O. (Plzeň-Bory) Využití CT angiografie při plánování laparoskopické 
nefrektomie tumoru v ledvině s pánevní dystopií – video. CT včetně 
koronárních rekonstrukcí a dvoufázové CTA by podle nich mělo být 
prováděno u nádorů ledvin rutinně ihned po vyšetření sonografickém. 
Oproti klasické angiografii, dnes již v diagnostice nádorů ledvin téměř 
opuštěné, umožňuje zejména i zobrazení zásobení žilního včetně 
vzájemné topografie renální tepny a žíly, což je nesmírně důležité při 
plánovaní taktiky operačního výkonu. Své tvrzení doložili na krásně 
dokumentovaném peroperačním videozáznamu. 

V sekci „Nelékařští zdravotničtí pracovníci“ odezněla následující 
zajímavá sdělení: Zkoušky provozní stálosti CR systémů (Pokorný, 
T. - Plzeň-Bory), Naše první zkušenosti s endoskopickou opticky 
naváděnou sondou, její údržbou a dezinfekcí (Šustová, M.; Vostrá, I.- 
Plzeň-Bory), Dnešní možnosti vyšetření GIT (Rutter, B.; Novotná, I. 
- Praha-Na Františku), Transjugulární intrahepatální portosystémová 
spojka (Merhoutová, M.; Bolková, M. - Plzeň-Bory) a Perkutánní 
transhepatální drenáž na našem pracovišti (Keslová, V.; Sedláčková, S.; 
Vostrá, I. - Plzeň-Bory). 
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Program a abstrakta přednášek IV. mezioborového sympózia 
Endosonografie a postprocesing spolu s prezentacemi sponzorujících 
firem zdokumentoval graficky hodnotný Sborník abstrakt (ISSN 
1804-0330). Příslibem do budoucna je záměr pořadatelů uspořádat 

V.mezioborové sympózium Endosonografie a postprocesing ve dnech 
16. a 17. června 2011. Zájemci najdou informace na výše uvedené 
webové adrese www.endosono.cz. 

 MUDr.Zdeněk Chudáček Ph.D.

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY „NÁDORY“, 
PLZEŇ 9.-11.2.2010 (I. ČÁST)

VI. Evropský kongres sportovní medicíny 
v jihoturecké Antalyi měl kromě vlastního kon-
gresu další důležitý úkol. V jeho průběhu při 
plenárním zasedání delegátů členských orga-
nizací EFSMA dne 16.10. byl zvolen také nový 
výbor této regionální organizace. Ve funkci 
předsedy prof. Norberta Bachla (Rakousko) 
vystřídal nově zvolený prof. Joseph Cummiskey 
(Irsko). Zasedání rozhodlo i o místě konání 
příštího kongresu. Ten se v r. 2011 uskuteční 
v rakouském Salzburgu.

Uvádíme několik informací ze sekce spor-
tovní kardiologie. 

H. Löllgen (Remscheid-Německo): Cardiac 
emergencies in sports. Naléhavé kardiální 
situace u starších 35 let mají převážně původ 
v ischemické chorobě srdeční, u mladších 35 
let v „elektrických“ abnormalitách, jakými jsou 
např. Brugada-syndrom, kardiomyopatie, WPW 
syndrom a prodloužený či zkrácený QT-syn-
drom. Diagnostikas spočívá v pečlivé anamnéze, 
kli-nickém vyšetření, klidovém a zátěžovém 
EKG, doplněné o echokardiografii, analýzu 
autonomní funkce, MRI, příp. o invazivní metody. 
U sportovců je někdy indikováno ukončení 
závodní sportovní činnosti. 

E. Kasikcioglu (Istanbul-Turecko): Gray zone 
in athlete´s heart. U sportovců s kardiovasku-
lárními abnormalitami je zvýšené riziko náhlých 
srdečních příhod. Někdy je obtížné odlišit fyzio-
logicky zvětšené sportovní srdce od patologicky 
zvětšeného srdce při kardiomyopatii, nacházejí 
se v tzv. „šedé zóně“. Podezření na hypetro-
fickou kardiomyopatii podtrhuje rodinný výskyt, 
echokardiografický nález malé levé komory se 
zvětšenou levou síní, abnormální diastolické 
plnění a EKG známky. Při nevyjasněném nálezu 
lze využít dalších skenovacích a zobrazovacích 
metod. 

Pigozzi F.(Řím-Itálie): Preparticipation medi-
cal screening of athletes: The Italian experi-
ence. Devadesát procent případů náhlé smrti 
u sportovců nastává v souvislosti s klinicky 
němými srdečními abnormalitami. Pečlivé pre-
ventivní lékařské vyšetření před zahájením spor-
tovní činnosti musí dodržovat přesná pravidla, 
uváděna v závěrech konference v Bethesdě či 
stanovená pro vyšetření italských sportovců.  

V. Carvalho a spol. (Londrina-Brazílie): Heart 
rate dynamics in heart transplantation patients 

during a treadmill cardiopulmonary exercise test: 
A pilot study. Hodnoty klidové i nejvyšší zátěžové 
tepové frekvence (TFpeak) byly u pacientů po 
transplantaci srdce významně vyšší než u skupiny 
kardiaků. Při zátěžovém testu dosahovali pacienti 
s transplantovaným srdcem TFpeak na úrovni 
80% predikované TFmax, zatímco kardiaci pouze 
na úrovni 60% TFmax. 

E. De Blasiis a spol.(Řím-Itálie): Prevalence 
and clinical significance of aortic root dilatation 
in highly trained competitive athletes. U 2 317 
sportovců vysoké výkonnosti byl echokardio-
graficty změřen průměr kořene aorty, průměr 
u mužů byl 32,2 mm, u žen 27,5 mm. U 17 případů 
dosahoval průměr aorty hodnot vyšších než 40 
mm. Při dlouhodobém sledování se nevyskytly 
žádné zdravotní komplikace, přestože v několika 
případech došlo v průběhu závodní činnosti 
k dalčímu zvětšení tohoto rozměru. 

A.Loschiavo a spol.(Řím-Itálie): Different 
presentation of bicuspics aortic valve in 169 
sportsmen. U skupiny sportovců s nálezem 
bikuspidální aortální chlopně bylo provedeno 
podrobné kardiologické vyšetření včetně kli-
dového a zátěžového EKG, echoKG, 24-h holte-
rovské monitorace, a v některých případech 
i magnetické rezonance. V některých případech 
byly přítomny další patologické změny (regur-
gitace, stenóza, aortální dilatace aj.), k nimž je 
třeba přihlédnout při rozhodování o sportovní 
činnosti. 

F. Ouattrini a spol. (Řím-Itálie): Normal val-
ues of left ventricular remodelling in elite ath-
letes, as assessed by three-dimensional echocar-
diography. Skupina 426 elitních sportovců byla 
rozdělena na čtyři podskupiny podle charakteru 
své discipliny (obratnostní, silové, kombinované 
a vytrvalostní). Ve srovnání s netrénovanou po-
pulací dosahovaly nejvýraznějších rozdílů vytr-
valci – nejvyšší hodnoty EDV (91 ml/m2), ESV 
(35 ml/m2) a LVM (91 g/m2). Hodnoty ejekční 
frakce mezi jednotlivými skupinami a kontrolní 
skupinou se nelišily (62-63 %). 

E.Guerra a spol. (Řím-Itálie): Left ventricular 
mechanical systole in elite athletes assessed 
by 3D echocardiography. U stejné skupiny 
sportovců jako v předchozí studii bylo zjištěno 
významné zkrácení relativního systolického 
časového intervalu (STI%) ve srovnání s netré-
novanými kontrolami. Současně byly významně 

vyšší hodnoty systolic flow rate (u vytrvalců 
334 ml/s, u kontrol 212 ml/s). Výsledky svědčí 
o významně výkonnější činnosti levé komory. 

F. Gentili a spol.: Prevalence and clinical sig-
nificance of negative T waves in sportsmen: a ret-
rospective study. Analýza EKG záznamů 12 387 
sportovců během 30letého sledování ukázala 
v 1,14% případů negativní T-vlny alespoň ve 3 
svodech. Další kardiologické vyšetření v těchto 
případech vedlo k dg. hypertrofické kardiomy-
opatie, izolované hypertrofie papilárních svalů, 
myocarditis, arytmogenní kardiomyopatie pravé 
komory, chlopenní vady, abnormálního odstu-
pu koronární arterie, dilatační kardiomyopatie 
a dalším. Při nálezu negativních T-vln v klidovém 
EKG sportovců je proto třeba vždy provést další 
podrobné kardiologické vyšetření. 

E. Gomes Ciolac a spol. (Sao Paulo-Brazílie): 
Heart rate profile to exercise: Effects of age and 
exercise training. Čtyři skupiny žen různého 
věku 30-66 let) absolvovalo roční tréninkový 
program dvakrát týdně s prvky aerobní zátěže, 
posilování a strečinku. U všech skupin došlo k výz-
namnému zlepšení kardiorespirační zdatnosti. U 
dvou mladších skupin došlo navíc k významnému 
poklesu klidové i zotavné TF, svědčící o zlepšené 
interakci vegetativního nervového systému. 

J. Fonseca-Esteves a spol. (Lisabon-Portugal-
sko): Electrocardiogram-based (ECG) screen-
ing programs to detect underlying cardiac con-
ditions in athletes. Ze 3 311 EKG vyšetření 
u sportovců bylo 7 % posouzeno jako abnormál-
ní. Nejčastějšími abnormalitami byly poruchy 
v repolarizaci komor, zkrácený PQ interval, 
abnormální deviace srdeční osy doprava či do-
leva a atrioventrikulární bloky. Další podrobné 
kardiologické vyšetření ukázalo, že 81% z uve-
dených abnormalit lze považovat za variantu 
normy, 19% bylo dispenzarizováno. 

A. Freitas a spol. (Lisabon-Portugalsko): 
How to identify arrhythmogenic right ventricu-
lar cardiomyopathy (ARVC) in athletes? The 
value of routine ECG. U téhož souboru jako 
v předchozím sdělení byly u 66 sportovců zachy-
ceny inverze T-vlny a u 3 sportovců izolované 
komorové extrasystoly. Na základě dalšího kar-
diologického vyšetření byla diagnóza ARVC  
vyslovena v jednom případě. 

(jn)   

VI. EVROPSKÝ KONGRES SPORTOVNÍ MEDICÍNY, 
ANTALYA (TURECKO), 14.-18.10.2010 (I)

Po zahajovacím ceremoniálu, v němž s uvítacími a pozdravnými pro-
jevy vystoupili předseda Spolku lékařů v Plzni doc. MUDr. Jiří Motáň, 
CSc., hejtmanka Plzeňského kraje doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., 
náměstek ředitelky FN Plzeň MUDr.Jiří Poborský a předseda Okresního 

sdružení České lékařské komory MUDr.Jindřich Šebor se vedení první 
části programu ujali prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. a prim. MUDr. 
Božena Sůvová. Z přednesených sdělení uvádíme stručnou charakte-
ristiku. Vzhledem k počtu přednesených sdělení jsme příspěvek rozdělili 
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do dvou částí. Každý účastník při prezentaci obdržel sborník souhrnů. 
Dík za zdařilý průběh konference patří pracovnicím Ústavu sociálního 
lékařství doc. MUDr. H. Zavázalové, CSc., PhDr. R. Techlové a Mgr. V. 
Stříbrné. O bezchybný chod promítací techniky se zasloužili pracovníci 
Audiovizuálního centra J. Babický a T.Ťupa.

Dík patří i sponzorům a partnerům konference, jimiž byli prim. MUDr. 
Miloslav Zikmund, STOCK Plzeň a.s. a ZŘUD – MASOKOMBINÁT 
PÍSEK CZ, a.s.

Úvodní sdělení prof. Dr. Olgy Golubničajové, generální sekretářky 
European Association for Predictive, Preventive & Personalised Medicine 
přednesl prof. MUDr. O.Topolčan, CSc., který současně autorku omluvil 
vzhledem k jejímu dalšímu časovému zaneprázdnění. 

O. Golubnitschaja: Paradigm change from curative to predictive medi-
cine: Novel strategic trends in Europe. Predictive diagnostics is considered 
as the basis for targeted preventive measures and consequent development 
of individualized treatment approaches. Of paramount importance is the 
communication among professionals – medical doctors, biotechnologists, 
computer-scientists, healthcare providers, policy-makers, educators, who 
are obligatorily involved in the paradigm change from curative to predic-
tive medicine. This is a new philosophy in healthcare and the platform for 
personalised patient’s treatment considered as medicine of future. The 
paradigm change can be achieved only by well-coordinated measures 
well-focused on solving the accumulating problems in health-care and the 
concomitant economical burden that societies across the globe are facing 
more and more. The mission of the European Coordinator in this field is 
performed by the “European Association for Predictive, Preventive and 
Personalised Medicine” (EPMA in Brussels). The Association is clearly 
structured: there are National Representatives in all 27 Country-members 
of the European Union, the Associated-Countries (e.g. Israel, Turkey, 
Serbia & Montenegro, etc.) and world-wide (currently Japan, India, 
Taiwan). The group of the National Representatives is the key-element 
in the structure of the Association which consolidates and coordinates 
the EPMA-related activities at the national level closely working with 
issue-related national institutions, units and groups such as Federations of 
Patients, Universities, research units, state and private hospitals, industrial 
groups, political representatives, insurance, etc. The concepts of innova-
tive European and international projects, which EPMA represents for 
further consideration at the EU-Commission, the European Parliament, 
WHO and UNO are worked out by the consortium of the world-leading 
professionals (Europe-unrestricted). At the website www.epmanet.eu you 
can see that “Patient is in the Focus” of overall EPMA-activities. Indeed, 
a real application of innovative technologies in favour of predictive diag-
nostics, targeted preventive measures and personalised patient treatment 
in European healthcare is the central idea of the Association. The applica-
tion of innovative approaches to be discussed by the professional forum 
the Association welcomes in a form of scientific contributions (review 
article only) on the pages of the international EPMA-Journal. 

Pešek M., Belšánová B., Minárik M.: Genetická vyšetření v rozhodování 
o léčbě bronchogenního karcinomu. Bronchogenní karcinom patří mezi 
nádory s vysokým výskytem a velmi špatnou prognózou. Přes výrazný 
pokrok v diagnostice i v terapii se léčebné výsledky zlepšují jen zvol-
na. Postupně se zvyšuje procento morfologicky ověřených novotvarů, 
ale také procento onkologicky léčených nemocných. K prediktorům 
účinnosti chemoterapie patří např. histologický typ nádoru, neskvamózní 
karci-nomy reagují lépe na pemetrexed, skvamózní lépe na docetaxel. 
Exprese genů zodpovědných za opravu DNA a ribonukleotid reduktázy 
umožňují předpovědět pravděpodobnost účinnosti kombinace gem-
citabinu s cisplatinou, thymidylát syntetáza je pravděpodobným predik-
torem účinnosti pemetrexedu. Účinnost biologicky cílených preparátů 

– inhibitorů tyrozinkinázy, gefitinibu a erlotinibu souvisí s přítomností 
mutací genů pro EGFR a pravděpodobně i se zmnožením kopií tohoto 
genu. Rezistence k této terapii má rovněž prediktor – mutaci na exonu 
20 – T790M. Strategie léčby založená na využití zejména prediktivních 
faktorů vede postupně ke zlepšování výsledků léčby i tak závažného 
onemocnění, jako je bronchogenní karcinom.

Krejčí J., Pešek M., Brůha F., Mukenšnabl P., Minárik M.: Biologicky 
cílená léčba u nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) a naše 
zkušenosti. Bronchogenní karcinom je jedním z nejčastějších nádorů u nás 
a to nejen u mužů, ale i u žen. Léčba je velice svízelná a novou naději na 
delší přežití nabízí právě biologicky cílená léčba. Jedná se o velice náklad-
nou léčbu a má přísná indikační kritéria, nicméně dosud publikované 
výsledky jsou výborné a snášenlivost je minimálně srovnatelná se stan-
dardní protinádorovou léčbou. Chtěli bychom prezentovat naše pětileté 
zkušenosti s léčbou erlotinibem u nemocných s nemalobubuněčným plic-
ním karcinomem. Přes 300 nemocných bylo léčeno v letech 2005-2009 na 
klinice TRN, FN Plzeň, u mnohých bylo provedeno i genetické vyšetření 
na mutace K-ras, EGFR a EGFR amplifikace. Výsledky si troufáme 
hodnotit jako výborné a určitě má tento druh léčby v onkologické pro-
blematice své velké zastoupení. 

Fiala O., Pešek M., Krejčí J., Minárik M., Belšánová B.: Mutace KRAS u 
pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. Mezi novější 
léčebné modality v pneumoonkologii patří tzv. biologicky cílená léčba za-
stoupená inhibitory tyrozinkináz (TKI) – erlotinib a gefitinib. Zkušenosti 
s jejich užíváním poukázaly na důležitost detekce mutace KRAS, mutace 
EGFR a EGFR amplifikace. V předkládané studii byla analyzována 
data pacientů s pokročilým NSCLC (stadium III a IV) s prokázanou 
mutací  KRAS léčených na Klinice TRN FN Plzeň. Na základě našich 
předchozích zkušeností s léčbou TKI se KRAS mutace nejevila jako 
negativní faktor celkového přežití a pacienti s touto mutací z léčby TKI 
profitují. Data t.č. podléhají statistickému zpracování a nejsou tedy zatím 
dostupná ve finální podobě. 

Pazdiora P., Topolčan O., Pražáková M., Vrzalová J., Třešková I., Třeška 
V., Fínek J., Holubec L. jr.: Hypovitaminóza D - rizikový faktor vzniku 
a rozvoje nádorů. Cílem pilotní studie bylo stanovit hladiny vitamínu 
D u nemocných s nádorovým onemocněním- především u nemocných 
s nemalobuněčným karcinomem plic ve srovnání s kontrolní skupinou 
zdravých osob. Hodnoty vitamínu D byly stanoveny u 170 nemocných 
se solidními tumory. Plných 54% nemocných trpělo deficiencí vitamínu 
D, 10% nemocných s nemalobuněčným karcinomem mělo závažnou 
insuficienci vitamínu D (hodnoty pod 25 nmol/L). U těchto nemocných je 
popisována výrazně horší prognóza a horší odpověď na protinádorovou 
terapii. Otázka systematické suplementace vitamínu D u nemocných se 
solidními nádory je předmětem odborné diskuze a názor není jednotný. 
Jako nejvíce racionální se zdá suplementace 25-OH vitamínu D. Použití 
aktivních metabolitů 1,25-OH vitamínu D je zatím předmětem prospe-
ktivních studií a názory na aktivní suplementaci jsou kontroverzní. I na 
základě naší pilotní studie je zřejmé, že hypovitaminóza D je závažným 
problémem u nemocných se solidními tumory. 

Pražáková M., Krákorová G., Topolčan O., Vrzalová J., Pešek M., 
Třeška V., Fínek J.: Význam nádorových markerů pro diagnostiku 
a kontrolu léčby plicního karcinomu. S rozvojem molekulárně bio-
logických metod, kdy je stanovení genetických mutací jako prediktivních 
faktorů nutnou podmínkou k zahájení biologické léčby, je stále častěji 
diskutována otázka využití sérových nádorových markerů v rutinní 
klinické praxi. Nejedná se jen o klinickou validaci nových nádorových 
markerů, ale i ověření významu již stanovovaných nádorových markerů 
na základě výsledků multicentrických prospektivních studií. V přehledové 
přednášce byl diskutován klinický význam sérových nádorových markerů 

Doc. MUDr. J. Motáň, CSc. - 
předseda Spolku lékařů Plzeň

MUDr. J. Šebor - předseda ČLK 
Plzeň-město

Hejtmanka Plzeňského kraje doc. MUDr. M. Emmerová, CSc. 
a děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.
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u malobuněčného i nemalobuněčného karcinomu plic a to pro screening, 
primární diagnostiku, diferenciální diagnostiku, follow up a monitoraci 
protinádorové léčby. Volba nádorových markerů se u karcinomu plic řídí 
histologií tumoru, vhodná kombinace nádorových markerů může pomoci 
i v diferenciální diagnostice mezi nemalobuněčným a malobuněčným 
karcinomem plic v případě nejasné histologie, či pokud není možné tumor 
biopticky ověřit.   

Šafránek J.: Chirurgická léčba karcinomu plic, od počátků po 
současnost. Autor uvedl historii chirurgické léčby plicní rakoviny od 
jejího počátku po současnost.                                    

Sůvová B.: Co nového v diagnostice a léčbě karcinomu prsu? Karcinom 
prsu je onemocnění, jemuž patří velice důležité místo celosvětového vý-
znamu prevence a léčby nádorového onemocnění, a to ze všech hledisek, 
ekonomické nevyjímaje, neboť je jednou z nejnákladnějších nemocí, jak 
v problematice léčby, tak i v sociálních dopadech na postiženou popu-
laci. V České republice ročně onemocní přes 6000 žen. Karcinom prsu 
je značně heterogenní skupina nádorového onemocnění, které vyžaduje 
individuální postup zvláště při léčení. Cílem našeho snažení je správné 
využívání diagnostických metod k odhalení časných stádií nemoci, neboť 
následně volená léčba přináší prospěch ženě v kvalitě života a naději na 
vyléčení.

Chudáček Z., Pěchotová M.: Rizikové faktory u žen s rakovinou prsu 
zachycenou v rámci mamografického screeningu na našem pracovišti. 
Vztah mezi rizikovými faktory a výskytem karcinomu u jedince není 
absolutně kauzální. Podíl určitého rizikového faktoru na vzniku indi-
viduálního karcinomu zůstává vždy nejistý. Přesto je sledování rizikových 
faktorů u žen zapojených do mamografického screeningu významnou 
součástí diagnostického algoritmu. Přítomnost vyššího rizika u ženy 
může změnit strategii diagnostického algoritmu, alarmuje ženu samotnou 
i personál podílející se na diagnostice, opravňuje k použití mimořádných 
opatření apod. Sledování rizikových faktorů karcinomu u velké skupiny 
probandů může mít také význam epidemiologický. Mezi rizikové fak-
tory neodvratné se řadí pohlaví, věk, genetické riziko, rodinný výskyt, 
prodělaná rakovina prsu, rasa a etnikum, některé benigní afekce prsní 
žlázy a další, mezi rizikové faktory podmíněné životním stylem patří např. 
bezdětnost, užívání hormonálních kontraceptiv, postmenopauzální hor-
monální terapie, kojení či nekojení po porodu, abusus alkoholu, obezita 
a pohybová aktivita, k rizikovým faktorům nejistým patří dieta s vysokým 
obsahem tuku, antiperspiranty, indukovaný potrat, chemikálie v životním 
prostředí, cigaretový kouř a noční práce. Do souboru bylo zařazeno 286 
pacientek s karcinomem prsu zachyceným v rámci mamografického 
screeningu na Radiodiagnostickém oddělení FN Plzeň-Bory v letech 
2002-2009.  

Balihar K., Zdeněk P., Koželuhová J.: Novinky ve screeningu kolorek-
tálního karcinomu. Kolorektální karcinom je společně s karcinomem plic 
nejčastější příčinou nádorových úmrtí v západních zemích Evropy. Česká 
republika od začátku 90. let zaujímá v tomto směru zcela prioritní posta-
vení, které ji „vyneslo“ do neblahého čela celosvětových statistik výskytu 
nových onemocnění a úmrtí na rakovinu tlustého střeva (ročně cca 8000 
nových případů a 4500 úmrtí). Životní riziko současného občana ČR pro 
kolorektální karcinom je 1:20. Z tohoto důvodu je již léta investováno 
nemalé úsilí do screeningového programu kolorektálního karcinomu 
v ČR. Design tohoto programu doznal v nedávné době několika zásadních 
změn. Presentace seznámila s novým designem screeningu kolorektálního 
karcinomu (platným od 1.1.2009), s vybudovanou sítí certifikovaných 
center screeningu pod záštitou Ministerstvem zdravotnictví a s aktuálními 
statistickými výsledky tohoto programu od roku 2006 do současnosti.

Koželuhová J., Balihar K., Voldřichová E., Hejda V., Zdeněk P.: 
Idiopatické střevní záněty jako rizikový faktor kolorektálního kar-
cinomu.  Kolorektální karcinom (CRCA) je vážnou komplikací 
dlouhotrvajícího nespecifického střevního zánětu. Prevalence kolorek-
tálního karcinomu u idiopatických střevních zánětů (ISZ) bez ohledu 
na rozsah postižení tlustého střeva se odhaduje na 3,7 %, avšak u exten-
zivního postižení významně stoupá na 5,4 %. Nemocní  s Crohnovou 
nemocí s extenzivním postižením tlustého střeva mají stejné riziko vzniku 
kolorektálního karcinomu jako pacienti s ulcerózní kolitidou. Mezi známé 
faktory zvyšující riziko vzniku CRCA u nemocných s ISZ patří: 1. Délka 
trvání nemoci 2. Rozsah zánětu na tlustém střevě. 3. Současný výskyt 
primární sklerozující cholangoitidy ( PSC ). 4. Pozitivní rodinná anamnéza 
kolorektálního karcinomu. 5. Prvozáchyt idiopatického střevního zánětu 
kolorekta v mladém věku. 6. Chronicky aktivní záněty tlustého střeva jsou 
dalším podpůrným faktorem pro vznik CRCA. Neexistuje žádný vztah 
mezi počtem relapsů ulcerózní kolitidy resp. extenzivní Crohnovy nemoci 
tračníku a rizikem vzniku CRCA.

Mírka M., Buriánek V., Ohlídalová K., Třeška V., Skalický T., Sutnar A., 
Liška V., Chlumská A.: Diagnostika jaterních nádorů pomocí kontrastní 
sonografie. Kontrastní ultrasonografie (CEUS) je rychlá, jednoduchá 
a minimálně zatěžující metoda, která významně zvyšuje výtěžnost ultra-
zvukového vyšetření jater. V indikovaných případech může být metodou 
definitivní a její výtěžnost je srovnatelná s CT a MR. Nejčastější indikací 

CEUS je diferenciální diagnostika náhodně zjištěných ložiskových lézí 
a upřesnění nejasných nálezů z CT a MR. Dále se využívá k posuzování 
ložisek v terénu jaterní cirhózy, k detekci generalizace malignit a k navi-
gaci a posuzování efektu lokální léčby nádorů (RFA, chemoembolizace). 
Na RDG klinice FN Plzeň využíváme CEUS od srpna 2008. Za tuto 
dobu bylo provedeno 208 vyšetření jater u 180 pacientů. 96 vyšetření bylo 
ověřeno další metodou, z toho v 75 případech byla indikací diferenciální 
diagnostika nádorů a 21 vyšetření bylo provedeno za účelem sledování 
efektu lokální terapie nádorů. Ve shodě s literaturou jsme dosáhli vysoké 
přesnosti při rozhodování o dignitě nádoru (SE 100 %, SP 94,7 %, PPV 
85,7 %, NPV 100 %). Dostatečné přesnosti jsme dosáhli rovněž při posu-
zování ložisek po radiofrekvenční ablaci (SE 100 %, SP 91,6 %, PPV 90 
%, NPV 100 %). Na základě těchto zkušeností jsme CEUS zařadili mezi 
rutinně prováděné zobrazovací metody. Nejčastěji ji využíváme u jedinců 
mladšího věku, a nemocných s poruchou renálních funkcí, kdy je žádoucí 
vyhnout se použití ionizujícího záření a aplikaci toxické kontrastní látky. 

Duras P., Šlauf F., Novák M., Skalický T., Třeška V., Liška V., Sutnar A.: 
Transarteriální chemoembolizace jater pomocí částic uvolňujících léčivo. 
Transarteriální terapie primárních a sekundárních malignit jater vychází 
z faktu, že na rozdíl od zdravé jaterní tkáně jsou tyto nádory zásobeny 
především cestou arteria hepatica. Jednou z variant transarteriální regio-
nální terapie je využití mikrosfér, které jsou schopny potřebné chemotera-
peutikum na sebe navázat, dopravit ho do cílové oblasti a poté postupně 
uvolnit do okolní nádorové tkáně. Ve FN Plzeň bylo touto metodou 
během let 2007 - 2009 léčeno celkem 22 pacientů (14 mužů, 8 žen, věkový 
průměr 65,2 let), bylo provedeno celkem 32 embolizačních výkonů, paci-
enti podstoupili 1- 4 výkony. Byli ošetřováni pacienti s diagnózou hepa-
tocelulárního karcinomu (HCC)(10x), cholangiocelulárního karcinomu 
(CHCC)(1x) a metastáz kolorektálního karcinomu(KRC)(11x). Pro 
léčbu primárních malignit jater byl jako účinná látka používán doxorubi-
cin v dávce do 100mg na výkon, pro léčbu jaterních metastáz byl používán 
irinotecan v dávce do 200mg na výkon. TACE pomocí částic uvolňujících 
léčivo je bezpečnou paliativní metodou léčby u pacientů s primárními 
nebo sekundárními nádory jater , které nejsou řešitelné chirurgickou 
resekcí nebo lokální ablací. Dosavadní výsledky naznačují prospěšnost 
metody v selektovaných skupinách pacientů, sestavy však nejsou početné, 
účinnost metody bude nutné prověřit dalším zkoumáním.              

Skalický T., Třeška V., Sutnar A., Liška V.: Chirurgická léčba benigních 
nádorů jater na Chirurgické klinice UK-LF a FN v Plzni. Autoři ve 
svém sdělení hodnotí retrospektivně soubor 71 pacientů s benigními 
nádory jater, kteří byli léčení na Chirurgické klinice FN Plzeň od roku 
2000 do roku 2008. Soubor 71 nemocných je vyhodnocen z hlediska 
počtu jednotlivých diagnóz, typů operačních zákroků, doby léčení a 
komplikací, které se v průběhu chirurgického léčení vyskytly. Soubor 
tvořilo 37 nemocných s jaterním hemangiomem, 22 nemocných s fokální 
nodulární hyperplazií, 7 nemocných s hepatocelulárním adenomem a 5 
byli nemocní s jiným benigním nádorem - cystadenom jater, hamartom, 
solitární fibrózní nádor jater. Nejčastějším chirurgickým výkonem byla 
enukleace ložiska a to v 45%.Průměrná doba hospitalizace byla 4,5 dne.
Průměrný věk nemocných byl 45,8 roku. Mortalita v souboru byla 0% 
a morbidita 10,9 %. 

Druhý den Postgraduálních lékařských dnů Plzeň – 2010 (středa 10.2. 
odpoledne) byl věnován převážně tématům neurochirurgickým, neuro-
logickým a oftalmologickým.

V přednášce Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou schwannomů 
n. VIII. autoři Choc, Runt, Mraček a Holečková upozornili na to, že 
často jediným, většinou dominujícím, ale nedoceněným příznakem těchto 
nádorů je plíživá progredující porucha sluchu. Audiometrické vyšetření 
a vyšetření evokovaných potenciálů klinickou diagnózu podpoří, zobrazo-
vací metody (rtg dle Stenverse, CT a MR) potvrdí. Radikální odstranění 
tumoru ve většině případů zachová funkci n.VII. a mnohdy i sluchového 
nervu. U rizikových nemocných přichází v úvahu terapie gamma-nožem, 
která nádor sice neodstraní, ale situaci stabilizuje. Autoři uvedli i své 

Pohled do auditoria
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vlastní výsledky. – V diskusi se zdůraznilo, že při preventivních prohlíd-
kách by se nemělo zapomínat nejen na vyšetření zrakové ostrosti, ale i na 
orientační vyšetření sluchu.

Další sdělení mělo název: Současné možnosti neurochirurgie v tera-
pii mozkových gliomů. Mraček Jn. doložil, že i u tohoto prakticky 
nevyléčitelného zhoubného nádoru mozku přináší chirurgická terapie 
prodloužení tzv. „užitečného přežití“. Musí však jít o dostatečně radikální 
výkon, který však nezpůsobí novou neurologickou morbiditu. Proto 
před- a při výkonu se využívají různé sofistikované postupy: mikrochirur-
gická technika, neuroendoskopie, ultrazvukový aspirátor, neuronavigace, 
peroperační mapování kortexu, awake kraniotomie, traktografie, funkční 
magnetická rezonance, peroperační magnetická rezonance, fluorescenční 
zbarvení nádorové tkáně a cév apod. Spoluautory sdělení byli Vacek, 
Choc, Runt a Holečková.

Vacek a Mraček Jn. byli autory i další práce: Fluorescencí navigovaná 
resekce maligních gliomů mozku – první zkušenosti. Autoři znovu ukáza-
li, že maximální redukce nádorových buněk operací vede k prodloužení 
života přijatelné kvality. Vzhledem k infiltrativnímu růstu maligních 
gliomů je však složité peroperační rozpoznání hranice tumoru. Proto je 
snaha využít takových postupů, které by rozlišení hranice nádoru usnad-
nily – neuronavigace, intraoperační magnetická rezonance aj. Nejnověji 
se využívá kyseliny 5-aminolevulové, která se po předoperačním podání 
metabolizuje v těle na protoporfyrin IX, jenž je nádorovými buňkami 
zvýšeně akumulován. Při osvětlení operačního pole modrým světlem o vl-
nové délce 410 nm vitální nádorová tkáň vyzařuje jasně červené světlo, 
zatímco okolní mozková tkáň zůstává modrá. Emise červeného světla 
však nedává informaci o funkční důležitosti příslušné oblasti, takže je 
nutné zároveň dodržovat pravidla bezpečného operování mozku a využít 
příslušné postupy (zmíněné v předchozí přednášce). 

O Úloze elektrofyziologického monitorování při operacích moz-
kových nádorů hovořila Holečková (spoluautory práce byli Štruncová, 
Bludovský, Herejková, Červený). V průběhu operací ve funkčně význam-
ných oblastech mozku hrozí zhoršení neurologického nálezu a tyto výko-
ny se neobejdou se bez použití elektrofyziologického monitorování (sle-
dování evokovaných potenciálů, elektromyografie, elektroencefalografe). 
Zavedení těchto metod výrazně snížilo pooperační morbiditu. 

Runt, Škúci a Štruncová pojednali o problematice Meningeomu sulci 
olfactorii – pozdě rozpoznávaného onemocnění. V počátečním stádiu je 
jediným jasným příznakem trvalá ztráta čichu. Tento příznak je nemoc-
nými i lékaři často podceňován a nádor je diagnostikován (pomocí CT) až 
když útlak čelních laloků vede k psychickým poruchám nebo poruše zra-
kové dráhy. Autoři uvedli vlastní zkušenosti s tímto nádorem a doporučují 
lékařům věnovat pozornost nejen poruchám zraku a sluchu pacientů, ale 
i poruchám jejich čichu.

Funkční magnetická rezonance se začíná uplatňovat ve speciálních 
indikacích v neurochirurgii. Kolektiv autorů z Kliniky zobrazovacích 
metod (Horemužová, Ferda, Kastner, Kreuzberg) spolu s klinickou 
logopedkou Herejkovou z Neurochirurgického oddělení to dokumen-
toval v práci: Lokalizace řečových center u nemocných s mozkovými 
nádory. Analýzou dat získaných ze 100 vyšetření funkční magnetickou 
rezonancí pak vyčlenili nemocné s tumorem v levé mozkové hemisféře 
a předoperačně mapovali řečová centra testem verbální influence a image 
naming testem. I když u praváků jsou řečová centra uložena obvykle 
vlevo, zjistili poměrně vysoké procentuální zastoupení řečových center 
bilaterálně a také vpravo. Vyšetření má význam pro předoperační loka-
lizaci řečového a motorického centra a pro odhadnutí rizika poškození 
řečových funkcí neurochirurgickým výkonem.

Otázku Existují dnes indikace k chirurgické léčbě bolestí nádorového 
původu? řešili neurochirurgové Navrátil a Bludovský společně s Lejčkem 
z Ordinace pro léčení bolesti. I když jsou dnes různé možnosti farma-
kologického ovlivnění intenzivní bolesti, stále zůstává část nemocných, 
u nichž neztišitelné bolesti přetrvávají. Ukázali, že chirurgický zásah na 
nervovém systému je někdy jedinou efektivní možností. Na vlastním 
souboru pacientů dokumentovali dlouhodobý příznivý efekt chordotomie 
a myelotomie.

Peterka byl autorem práce: Paraneoplastické syndromy v neurologii. 
Jedná se o různé neurologické projevy z oblasti míchy, periferních nervů 
i svalů, které jsou nepřímým, vzdáleným efektem maligního onemocnění. 
Etiopatogeneze není jasná, v úvahu přicházejí imunitní reakce, ektopická 
sekrece hormonů a podobných látek, toxické a další vlivy. Důležité je, že 
paraneoplastické neurologické syndromy mohou předcházet manifestaci 
vlastní malignity o měsíce, výjimečně i léta! Nejčastější jsou u karcinomu 
plic, prsu, někdy ovarií a u lymfomů. Z vlastních zkušeností soudí autor na 
zvýšený nárůst těchto projevů. Uvedl některé příklady.

Po přestávce jsme vyslechli další velmi zajímavé přednášky. První 
z nich bylo sdělení Kasla a Janouškové: Oční projevy adenomu hypofýzy. 
V kasuistice popsali nemocného, u něhož bylo podezření na cévní etiologii 

praktické slepoty pravého oka. Provedená vyšetření odhalila makroade-
nom hypofýzy, který byl pak operován na Neurochirurgickém oddělení. Je 
projednána problematika hypofyzárních adenomů z pohledu oftalmologa, 
který je často lékařem prvního kontaktu postižených nemocných.

Následující přednáška Bazocelulární karcinom periokulární krajiny 
– diagnostika a léčba byla doplněna pěknou názornou videoprojekcí. 
Autorky a autoři (Jurčuková, Janoušková, Kozová, Mukenšnabl, Houba) 
upozornili na velmi častý výskyt tohoto nádoru v oblasti víček (zejména 
dolního) a očního koutku. Na úctyhodném souboru 266 pacientů demon-
strovali indikace a efekt různých způsobů léčení (radikální odstranění, 
exstirpace s krytím defektu volným transplantátem, klínovitá excize 
s posuvnou plastikou nebo autotransplantátem, aktinoterapie, kryalizace 
atd. a kombinace těchto metod). 

Hudec A. a Turek J. z Gynekologicko – porodnické kliniky referovali 
o Prenatálně diagnostikovaném teratomu orbity. Kongenitální nádor 
orbity patří k nejvzácnějším nádorům a jen zcela výjimečně byl diagnos-
tikován prenatálně. Autorům se pomocí ultrasonografie a magnetické 
rezonance podařilo tuto raritní diagnózu prenatálně stanovit, naplánovat 
poporodní postup. V diskusi vystoupili též lékaři Oční kliniky, kteří dítě 
dále sledují. 

Současné trendy v diagnostice a léčbě melanomu oka přiblížila 
posluchačům Janoušková (ve společné práci s Jurčukovou a Fidranskou). 
Na souboru 23 nemocných s očním melanomem ukázala, že nejčastějším 
typem byl vřetenobuněčný melanom a nejčastější lokalizací byla cévnatka. 
U velkých tumorů byla provedena enukleace bulbu s nádorem, v ostat-
ních případech se použila brachyterapie zářením, ošetření Leksellovým 
gamma nožem nebo blokovou excizí tumoru. Ve vhodných případech lze 
dnes volit metody šetřící oční bulbus a aspoň částečnou funkci postiženého 
oka. Prognóza quoad vitam závisí na přítomnosti či nepřítomnosti 
vzdálených metastáz. 

Nehodgkinovský lymfom orbity byl námětem sdělení Kasla, Janouškové, 
Říčařové a Muhammadové. Lymfom patří k častým hematologickým 
malignitám a 5 – 8 % lymfomů nehodgkinovského typu se vyskytuje v 
orbitě. Proto oftalmolog může být v těchto případech lékařem prvního 
kontaktu. Byla prezentována kasuistika nemocné, u níž díky mezioborové 
spolupráci byla stanovena správná diagnóza. Následně byla nemocná 
léčena na Hematologicko-onkologickém oddělení, kde došlo k regresi 
choroby. Zároveň je po oční stránce sledována oftalmologem.

V této sekci zazněla i velice zajímavá práce Klabochové a Hány 
z oblasti endokrinologie, s názvem: Testicular adrenal rest tumors 
a prázdné turecké sedlo u pacienta s CAH. Byl sledován osud pacienta 
s CAH (kongenitální adrenální hyperplázií) a solnou poruchou od 
novorozeneckého období až po současnost, kdy je mu 24 let. Byl léčen 
mineralokortikoidy , hydrocortisonem, krátce dexametazonem. Později 
zjištěna i hypotyreóza periferního typu a pseudotumor varlat s azoosper-
mií, související s adrenální poruchou. Magnetická rezonance překvapivě 
prokázala „empty sella syndrom“ (syndrom prázdného tureckého sedla) 
při normální funkci hypofýzy. Nemocný je nadále léčen dexametazonem, 
hydrocortisonem a fludrocortisonem. Nález je raritní a ukazuje na nut-
nost řádné kompenzace pacientů s kongenitální adrenální hyperplázií 
v dětství i v dospělosti. 

Do této sekce byly přesunuty také dvě čtvrteční přednášky. První z nich 
– autorů Holubce Jn., Fínka a Dreslerové – měla název: Cílená bio-
logická léčba solidních nádorů. Klasická chemoterapie totiž postihuje 
buněčné struktury jak nádorových, tak i zdravých tkání, což vede k řadě 
nežádoucích účinků. Základem cílené biologické terapie zhoubných 
nádorů je postihnout ty struktury a pochody, které jsou specifické pouze 
pro nádorové buňky. Tím se podstatně sníží frekvence nežádoucích 
účinků. Autoři se blíže dotkli klinického uplatnění nejčastěji používaných 
léků této skupiny (Herceptin, Avastin, Sutent). Upozornili však na vyso-
kou cenu těchto léků. 

Jiný pohled na problematiku nádorů přinesla práce Dolanského: 
Dlouhodobé zkušenosti revizního lékaře z kontrol kvality provádění 
preventivních prohlídek a onkologické prevence v systému veřejného 
zdravotnictví a zdravotního pojištění (Organizace onkologické péče 
a onkologická prevence očima seniorů). Autor přijel na Postgraduální 
lékařské dny – Plzeň 2010 až z Ostravy a uvedl své – nikoliv vždy dobré 
– zkušenosti s preventivními prohlídkami a s onkologickou prevencí 
v terénu. Např. 30 % až 50 % dotazovaných klientů sdělilo, že při pre-
ventivní prohlídce se opomnělo vyšetření per rectum, které může odhalit 
třetinu kolorektálních karcinomů a až 80% karcinomů lokalizovaných 
v konečníku. A přitom Česká republika je na prvním místě ve světě ve 
výskytu tohoto typu karcinomu! - Následovala velice živá diskuse, v níž 
zejména lékaři z terénu upozornili, že značná část jejich pacientů nedo-
chází na preventivní prohlídky a že se strany pojišťoven nejsou vytvořeny 
dostatečné podmínky pro realizaci těchto prohlídek. 

(J.Novák, J.Motáň. Foto: J. Babický)
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Ve velkém sálu Měšťanské besedy v Plzni se konalo 17.2.2010 
Okresní shromáždění členů České lékařské komory Plzeň-město. Ve 
zprávě o činnosti za uplynulý rok řekl předseda ČLK Plzeň-město 
MUDr. Jindřich Šebor mj.: „Uplynulý rok byl nejen pro nás lékaře 
plný změn. Asi nejdůležitějším okamžikem byl pád vlády, načasovaný 
velmi nevhodně v době našeho předsednictví v Evropské unii. Pádem 
vlády bylo prakticky zastaveno projednávání nových zákonů, zahájené 
ministrem Julínkem. Nutná reforma ve zdravotnictví je tak opět 
v nedohlednu. Mnoho lékařů a hlavně politiků toto uvítalo. Nastoupila 
překlenovací vláda premiéra Fischera, na post ministra zdravotnictví 
nastoupila Mgr. Jurásková. Za podivných okolností pak byly plánované 
podzimní volby zrušeny, překlenovací vláda úřaduje dále. Celý rok se 
nesl ve znamení celosvětové ekonomické krize, což ovlivnilo i zdravot-
nictví. Nyní se zdá, že postupně dochází ke zlepšování stavu. Doufáme, 
že se situace zobrazí i v našem resortu. Situace v Komoře se od sjezdu 
před rokem zklidnila. ČLK bojuje často marně s MZ ohledně úhra-
dových vyhlášek, vyhlášky o personálním a věcném vybavení aj. Do 
voleb však od dosavadní vlády větší změny nemůžeme očekávat.“

Hospodářka ČLK Plzeň-město MUDr. Eva Kastnerová v přehledné 
zprávě sdělila, že komora hospodařila s vyrovnaným rozpočtem okolo 
1,6 milionu Kč. Předseda revizní komise informoval shromáždění o 25 
projednávaných a vyřešených stížnostech. Prof. MUDr. Jaromír Bouda 
podal zprávu o činnosti Čestné rady ČLK Plzeň-město.

MUDr. Alena Hejnová jako předsedkyně volební komise poté 
seznámila shromáždění se zásadními články volebního řádu. 
Shromáždění v oddělené volbě nejdříve volilo předsedu na další 
pětileté volební období a poté další orgány i delegáty na celostátní sjezd 
ČLK. Než byly sečteny hlasy vystoupil se svým příspěvkem prezident 
ČLK MUDr. Milan Kubek. Ten upozornil na tři okruhy problémů, jimiž 
se v současnosti ČLK zabývá: úhradovou vyhláškou, problematikou 
vzdělávání lékařů a novelou zákona o České lékařské komoře.

Pro další pětileté volební období zvolilo okresní shromáždění ČLK 
Plzeň město za svého předsedu opět MUDr. Jindřicha Šebora. Další 
orgány ČLK budou pracovat v následujícím složení: Představenstvo: 
MUDr. Alena Hejnová, MUDr. Eva Kastnerová, MUDr. Jan Nový, 
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., MUDr. Evženie Bartáková, MUDr. Věra 
Kohoutová, MUDr. Anna Šeborová, MUDr. Alena Šebková, MUDr. 
Zdenka Poklopová a doc. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. Revizní komise: 
MUDr. Ivan Novák, MUDr. Jitka Šlechtová, MUDr. Vladimír Čechura, 
MUDr. Jana Táborská, Ph.D. a MUDr. Hana Bejčková. Čestná rada: 
MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D., MUDr. Tamara Salcmanová, MUDr. 
Antonín Wirth, MUDr. Miloslav Zikmund a doc. MUDr. Otto Mayer, CSc. 

Po náročném programu všichni účastníci ocenili možnost kvalitního 
občerstvení při chutném rautu s pestrým výběrem dietních i nedietních 
pokrmů a nápojů. 

(jn)

Ve dnech 7. – 9. února 2010 se uskutečnilo v plzeňském Parkhotelu 
VIII. české a slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci 
s mezinárodní účastí, organizované Pracovní skupinou Arytmie a 
trvalá kardiostimulace České kardiologické společnosti (PSAKS ČKS), 
Slovenskou asociáciou srdcových arytmií a Nadačním fondem Srdeční 
rytmus. V předvečer sympózia proběhly edukační přednášky pro 
laickou veřejnost pod záštitou nově vznikajícího občanského sdružení 
Rytmus srdce. Dva nejrespektovanější arytmologové v České repub-
lice, prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. (IKEM Praha, předseda PSAKS 
ČKS) a doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. (FN Olomouc) kromě jiného 
ve svých prezentacích pozitivně ohodnotili fakt, že na Kardiologickém 
oddělení 1. interní kliniky LF UK a FN Plzeň t.č. vzniká komplexní 
arytmologické centrum. V roce 2009 zde byl ve spolupráci s arytmol-
ogy IKEM Praha zahájen program radiofrekvenčních ablací supraven-
trikulárních arytmií a v roce 2010 bude zahájen program implantací 
kardioverterů-defibrilátorů (ICD). Zahájení tohoto programu bylo 
počátkem ledna 2010 schváleno výborem Pracovní skupiny Arytmie 
a trvalá kardiostimulace České kardiologické společnosti. 

První den sympózia byl ve spolupráci s Evropskou asociací srdečního 
rytmu (EHRA) koncipován jako fórum delegátů ze střední a východní 
Evropy. V rámci této tzv. „Východní iniciativy“ byl věnován pros-
tor představení situace v arytmologii v jednotlivých zemích tohoto 
regionu. Diskusní fórum vedené prof. Josefem Kautznerem, prof. 
Christianem Wolpertem (Ludwigsburg), Dr. Goranem Milasinovicem 
(Bělehrad) a doc. Milošem Táborským mělo za cíl shrnout hlavní 
problémy, které brání rozvoji tohoto podoboru kardiologie a snažilo 
se najít cesty, jak by bylo možné ze strany EHRA pomoci. Program 
dále pokračoval v angličtině za bohaté účasti zahraničních hostů (R. 
Hatala, Bratislava, S. Nisam, Brusel, B. Merkely, Budapešť, G. Kaliská, 
B. Bystrica, A. Pfeufer, Mnichov, T. Lewalter, Padeborn, B. Lüderitz, 
Bonn) a byl věnován problematice ICD, srdeční resynchronizační 
terapii a katetrizačním ablacím. První den sympózia byl zakončen 
společenským večerem v Plzeňském pivo-varu. Další dny sympózia 
probíhaly ve třech paralelních sekcích, kdy byla prezentována výsled-
ková i přehledná sdělení dle jednotlivých oblastí arytmologie. Jedna 
ze sekcí byla věnována pracovníkům v arytmologii při České asociaci 
sester. V programu nechyběla ani interaktivní Černohorského lekce o 
EKG a firemní sympózia. 

Na sympóziu měli aktivní účast i arytmologové Kardiologického oddělení 
1. interní kliniky. V sekci věnované kardiostimulaci a  infekčním kom-
plikacím implantátů a jejich řešení přednesl R. Fiedler se spoluautory 

J. Opatrným a T. Jandíkem sdělení „Extrakce stimulačních elektrod“. 
Autoři konstatují přibývající riziko infekčních komplikací s přibývajícím 
počtem implantovaných kardiostimulátorů a defibrilátorů. Uvádějí 
zkušenosti z vlastní praxe, kdy upřednostňují mechanické extraktory 
elektrod před laserovou nebo radiofrekvenční technikou. V období 
od 5/2008 do 11/2009 indikovali a provedli extrakci elektrody pomocí 
mechanického extraktoru u 12 nemocných s celkem 17 stimulačními 
elektrodami z indikace dekubitu nebo nefunkční elektrody. Patogeny 
vykultivovanými z elektrod byly zlaté (2x) či koagulázanegativní (5x) 
stafylokoky či byla kultivace bez patogena (3x). Úspěšnost extrakce 
elektrod byla 82 %, zbylé elektrody byly extrahovány ve spolupráci 
s pražskými arytmology. Komplikace po extrakci se vyskytly pouze 
u dvou pacientů (hematom v kapse bez dalších komplikací). Autoři 
konstatují nutnost erudice operatéra s dostatečnou „learning curve“, 
znalost možných komplikací, rizik a benefitů extrakce stimulačních 
elektrod a nutnost zázemí kardiochirurga.

Kongres, který měl kolem 500 účastníků, měl velmi dobrou odbornou 
úroveň, potvrdil pokračující velmi rychlý pokrok na poli arytmologie a 
ukázal, že Česká republika je v této oblasti na špičce ze zemí bývalé 
Východní Evropy.

Richard Rokyta, Barbora Nussbaumerová

OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 17. 2. 2010

VIII. ČESKÉ A SLOVENSKÉ SYMPÓZIUM O ARYTMIÍCH
 A KARDIOSTIMULACI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ,

 PLZEŇ, 7.- 9. ÚNORA 2010
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VEČER ÚSTAVU SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ 17.2.2010

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER NEONATOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ 3.2.2010

Autoři Mocková A, Šusterová L, Stunová P, 
Dort J. ve svém sdělení „Neonatální Bartterův 
syndrom“ prezentovali kasuistiku novorozence 
s raritním genetickým onemocněním, které je 
charakterizované vrozeným defektem renál-
ních tubulů, způsobujícím závažnou hypochlo-
remii, hypokalemii a hyponatremii s násled-
nou metabolickou alkalózou.Onemocnění se 
manifestovalo již prenatálně obrovským poly-
hydramniem, zapříčiněným excesivní diurézou 
plodu. Pacienti s Bartterovým syndromem 
vyžadují celoživotní suplementaci minerálů, 
polyurie může být ovlivněna nesteroidními anti-
revmatiky. Prognózu neonatálního Bartterova 
syndromu zhoršuje přidružená hypokalciurie, 
vedoucí k nefrokalcinoze a chronickému selhá-
ní ledvin v pozdějším věku.

Autoři Huml P., Mocková A., Dort J., Hudec 
A., Kouba J. a Vondráková R. ve své přednášce 
„Diferenciální diagnóza fetální megaveziky“ 
seznámili posluchače s embryonálním vývo-
jem močového měchýře a jeho anatomicko-
histologickou stavbou. Do screeningového 
sonografického vyšetření, které je prováděné 
gynekologem v 1. trimestru těhotenství, patři 
zhodnocení přítomnosti a velikosti močového 
měchýře. Jako megavezika je hodnocen nález 
nad 6 mm v 10.-14. týdnu gestace. Prevalence 
megaveziky je 0,06%. Diagnostika mega-
veziky v prvním trimestru je spojena s velmi 
špatnou prognózu, a proto léčebné možnosti 
jsou spíše teoretické (fetální transabdominální 
cystoskopie, vezikoamniální shunt, vezikocen-
téza). Diferenciálně diagnosticky přichází při 
diagnóze fetální megaveziky v úvahu uretrální 
atrezie, kloakální dysgeneze, renální dysplazie, 
chromozomální aberace, zadní chlopeň uretry, 
Prune-belly syndrom a VACTERL syndrom. 
Na závěr ve třech kasuistikách autoři prezen-

tovali novorozence s prenatálně zjištěnou 
megavezikou na podkladě zadní chlopně ure-
try,  na podkladě Prune-belly syndromu a na 
podkladě syndromu megacystis-mikrokolon. 

Ve sdělení s názvem „Korelace pozdní mor-
bidity s růstem u extrémně nedonošených 
novorozenců“ byly zhodnoceny zkušenosti 
autorů Dortová, Dort, Náhlovský s růstem 
a dlouhodobým prospíváním jejich pacientů 
(n=95) z let 2004-2007 s porodní hmotností 
pod 1000 g. Potvrdila se již dříve popisovaná 
zkušenost, že u novorozenců s extrémně níz-
kou porodní hmotnostní s těžkými komplika-
cemi v časném poporodním období odpovídá 
kvalitní růst za hospitalizace kvalitě vývoje 
hodnoceného ve 2 letech věku. Ve skupině 
dívek, kde byly výsledky statisticky signifi-
kantní, se potvrdilo, že kalkulace průměrných 
denních přírůstků na kilogram hmotnosti je 
dobrým klinickým vodítkem kvality růstu. 
Po propuštění z hospitalizace je pak zřejmě 
přínosné sledovat změny v body mass indexu 
(BMI). Nedonošení novorozenci bez velkých 
komplikací by ve vývoji měli donošené děti 
dohnat do 2 let věku.

Poslední příspěvek autorů Matas M, Vacek 
P, Dort J, Huml P, Mocková A. „Hydrocefalus 
- komplikace ventrikuloperitoneální drenáže“ 
v úvodu seznámil přítomné s charakterem 
onemocnění novorozence hydrocefalem 
a příčinami rozvoje vrozeného a získaného 
hydrocefalu. Hydrocefalus vzniká jako násle-
dek obstrukce odtoku, poruchy absorpce 
či nadprodukce mozkomíšního moku. Tyto 
mechanizmy vedou k nárůstu nitrolebního 
tlaku, posléze i k destrukci mozkových struk-
tur tlakem cerebrospinální tekutiny. Častými 
typy vrozeného hydrocefalu jsou stenóza 
Sylviova akveduktu, objevuje se asi v 10 % 

celkového počtu hydrocefalů v novorozenec-
kém věku, dále např. syndrom Dandy Walker. 
Nejčastější příčinou rozvoje hydrocefalu 
u nezralých novorozenců je nitrokomorové 
krvácení. Základním cílem léčby je redukce 
nitrolebního tlaku a minimalizace destrukce 
mozkové tkáně tlakem cerebrospinální tekuti-
ny. Při stabilizaci stavu dítěte a nepřítomnosti 
zánětlivých změn se provádí neurochirurgické 
operační řešení - zavedení ventrikuloperi-
toneální (VP) drenáže, která zajišťuje derivaci 
likvoru do dutiny břišní, odkud je resorbován 
peritoneem. Komplikace VP drenáže mohou 
být mechanické (obstrukce komorového kate-
tru glioependymální tkání), infekční a funkční, 
tzv. předrénování. Přesný počet komplikací je 
v literatuře uváděn různý, je však známo, že 
z nich 1/3-1/2 se vyskytne během prvého roku 
života dítěte. U 12 pacientů Neonatologického 
oddělení FN Plzeň v období 2008-2009 neu-
rochirurg zavedl VP drenáž. Pouze jeden-
krát provedl ventrikulo-atriální drenáž. Ta 
představuje alternativní výkon při sdružených 
komplikacích v peritoneální dutině. V novo-
rozeneckém věku byla zachycena pouze jedna 
komplikace drenáže neinfekčního původu.

Závěrem bylo konstatováno na základě 
vlastních zkušeností autorů, že komplikace VP 
drenáže u novorozenců jsou vzácné a většinou 
souvisejí s přidruženou morbiditou a jejich 
léčba je komplikovanější.

Program si přišli poslechnout lékaři z jiných 
pracovišť i studenti medicíny. O hladký průběh 
se postarala předsedající večera – paní doc.
MUDr. Renata Říčařová, CSc., která řídila dis-
kusi po každé přednesené práci. Po skončení 
programu odcházeli posluchači, diskutující 
i přednášející spokojeni.

J.Dort

Pracovníci ústavu zvolili v r. 2010 aktuální téma, týkající se poškození 
života a zdraví bezdomovců. Před velkou návštěvou posluchačů 
večer moderovala s ženským citem doc. MUDr. H. Zavázalová, CSc. 
Úvodní sdělení s názvem „Bezdomovec jako fenomén“ přednesl M. 
Dvořák. Přestože se běžně mluví o bezdomovcích, náš právní systém 
tento termín nezná. Mluví o „osobách bez přístřeší“ nebo „osobách 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení“. Z krimino-
logického hlediska je považováno bezdomovství za sociální deviaci. 
Jde o výsledek spolupůsobení několika faktorů – nepříznivé životní 
okolnosti (především ztráty zaměstnání), nedostatku sociální pod-
pory a rizikových povahových vlastností. Evropská federace národních 
sdružení pracujících s bezdomovci rozděluje bezdomovce do čtyř 
kategorií – bez střechy, bez bytu, s nejistým bydlením a nevyhovu-
jícím bydlením. Autoři H. Kvapilová a P. Mandys nazvali své sdělení 
„Otrava etylenglykolem“. Referovali o náhodné smrtelné otravě 
u dvou bezdomovců ve věku 55 a 67 let látkou, která je používána do 
nemrznoucích směsí. Oba muži ji popíjeli z láhve od koňaku Napoleon 
v neobydlené a devastované staré cihelně, kde přespávali. Již nevelké 
množství této látky (cca 100 ml při tělesné hmotnosti 75 kg) způsobilo 
smrt v důsledku postižení centrálního nervového systému. Policie se 
dosud zajímá o okolnosti otravy. V krajním případě nelze vyloučit 
ani úmyslné jednání další osoby. Autoři E. Čechová a M. Dvořák 
popsali ve svém sdělení „Kamarádi bezdomovci“ případ vraždy mezi 
bezdomovci, který se stal v r. 2009. Dva bezdomovci spolu nejprve 
popíjeli alkoholické nápoje, pak mezi nimi údajně došlo k hádce, 
která skončila napadením staršího bezdomovce mladším. Jednalo se 
o tupé násilí – rány pěstí do obličeje, údery kamenem do hlavy, dupání 

po krku a hrudníku, opakované kopy do břicha. Příčinou smrti byl 
úrazový šok při mnohočetných poraněních. Pachatel byl usvědčen na 
základě otisku dezénu podešve obuvi, který byl nalezen na kůži krku 
mrtvého muže. Negativní roli u tohoto trestného činu hrálo značné 
ovlivnění alkoholem. Téma P. Hrubého a H. Kvapilové bylo nazváno 
„Úmrtí v „kuka voze“. Jednalo se o mladého muže – bezdomovce, 
jenž byl vysypán společně s obsahem kontejneru pro tříděný odpad 
(papír) do sběrného vozu, přičemž u něj došlo ke smrti traumatickou 
asfyxií, způsobenou stlačením trupu hydraulickým lisem, pohybujícím 
se na podlaze sběrného vozu. Autorky M. Šamanová a H. Kvapilová 
ve svém příspěvku nazvaném „Ubití bezdomovců“ dokumentovaly 
některé nálezy a okolnosti brutálního ubití dvou bezdomovců a 
těžkého zranění třetího bezdomovce v areálu bývalého výstaviště 
v Plzni v dubnu roku 2006. Maximum opakovaného hrubého násilí 
směřovalo u všech zraněných do krajin hlavy a dolních končetin, 
což společně s okolnostmi na místě činu svědčí pro likvidační motiv 
napadení. Pachatele tohoto napadení se dodnes Policii ČR nepodařilo 
odhalit. Ve sdělení byl dále zmíněn obecný charakter a rysy komunity 
bezdomovců. Na závěr večera bylo předneseno sdělení P. Mandyse a H. 
Řehulky „Poranění samurajským mečem“. V první části přednášející 
stručně seznámil přítomné s historií a konstrukcí této nekonvenční 
chladné zbraně. Ve druhé části pak demonstroval případ bezdomovce, 
který před několika lety napadl jinou osobu, které způsobil sečnou ránu 
horní končetiny a bodnou ránu ramene. Jde pravděpodobně o první 
praktické užití japonského meče proti člověku v Plzeňském kraji, kdy 
došlo k těžkému poranění. 

Miroslav Dvořák
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V minulém čísle Facultas nostra 84-85/2009 
jsme přinesli zprávu o tom, že mezi velkorysé 
podporovatele nadaných studentů plzeňské 
lékařské fakulty se zařadila paní Josefina 
Napravilová. Seznamme se blíže s touto 
štědrou dárkyní, která tak hmatatelně dává 
najevo své sympatie k plzeňským studentům 
medicíny. 

Paní Josefina se narodila v lednu roku 1914 
manželům Gottfriedovým v Plzni. Téhož roku 
v červnu odešel otec Josefiny do války a už se 
z ní nevrátil. Dívka vyrůstala v těsném sepětí 
s maminkou, byla miláčkem i sousedů, slavných 
hereček paní Kvapilové a paní Vendové.

Hned po maturitě, kterou absolvovala v Plzni 
roku 1933, se Josefina pustila do studia jazyků 
- němčiny, francouzštiny a angličtiny. Zároveň 
se na konzervatoři učila hře na piano a zpěvu. 
Chodila ke Svatopluku Macharovi, pozna-
la Vítězslava Nezvala a Konstantina Biebla, 
několikrát navštívili Vladislava Vančuru a jeho 
ženu v jejich zbraslavské vile. K nejmilejším 
však patřila setkání s Petrem Bezručem.

Do Prahy odešla studovat práva. Josefinina 
maminka však vážně onemocněla, prodělala 
několik těžkých operací a dcera se musela 
postarat o vlastní zabezpečení. Začala dávat 
kondice, a to dětem švédského vyslance V. 
Josephsona. 

Na podzim roku 1939 se ocitla mezi 
vysokoškoláky, kteří demonstrovali proti oku-
paci – a byl to víceméně její poslední kontakt 
s akademickým prostředím. Nacisté vysoké 
školy zavřeli, takže Josefina nedostudovala. 
Sňatek s Karlem Napravilem novomanželku 
uchránil před nasazením na práce v říši. Musela 
dodatečně prokázat, že není židovského 
původu, jak by možná napovídalo její rodné 
jméno.

Manželé Napravilovi bydleli na pražském 
Karlově náměstí, ve Václavské pasáži, válečné 
období prožili v relativním klidu. A pak přišla 
sobota 5. května 1945. Paní Josefinu požádal 
primář nemocnice na Karlově náměstí o po-
moc. V nemocnici byl nedostatek sester, kvůli 
barikádám se tam nemohl dostat další per-
sonál a paní Josefina měla kurz první pomoci. 
Následující dny a noci pomáhala ošetřovat 
zraněné.

Za pár dnů přišla nová prosba o pomoc, 
tentokrát ze švédské ambasády, kam přicházeli 
zástupy ještě nedávných vězňů koncentračních 
táborů, Norové, Dánové, Maďaři a jiné národ-
nosti, a žádali představitele neutrálního státu, 
aby jim pomohli vrátit se domů.

Za těmito lidmi začali přicházet Pražané 
i obyvatelé z různých koutů Čech a Moravy 
a nedočkavě se ptali, plni naděje – vy jste byl 
v Mauthausenu, vy v Dachau, vy v Osvětimi, 
prosím vás, řekněte mi, co je s ním, kde bych 
ji našla, co se s ním stalo. Vznikla jakási 
burza informací. Paní Josefina Napravilová 
veškeré informace i zdánlivě podružné údaje 
shromažďovala, zapisovala a třídila, a po-
řizovala tak nadmíru potřebnou kartotéku. 

Na ministerstvu ochrany práce a sociální 
péče už vznikl repatriační odbor, v jehož čele 
stál Ján Bečko, ministr československé exilové 
vlády v Londýně. Pátrací oddělení zahrnova-
lo dětský referát. Švédský konzul Rosbork 
sdělil Jánu Bečkovi, že v Smolandu v Jižním 
Švédsku se nachází asi patnáct českých dívek 
z koncentračního tábora v Ravensbrücku. Pro 
dívky jela paní Josefina. Po návratu do Čech 
byl pro ní připraven další úkol, repatriace lidí 
z Německa, především z Bavorska. Členové 
týmu věděli, že se české děti zavlečené do 
Německa, dostávaly do německých škol. Úko-
lem skupiny bylo kromě jiného objíždět tato 
bavorská místa a ve školách hledat české děti.

„Tak děti, kdopak z vás je Čech?“ ptala se 
paní Napravilová, „A kdo umí česky? Kdo ví, 
kdo to je maminka, tatínek, dědeček, babička? 
A kdopak umí Červený šátečku, kolem se toč a 
Hody, hody doprovody?“ Některé děti, třebaže 
Češi, rodnou řeč zapomněly nebo rozuměly 
už jen velice málo. Tak se paní Napravilová 
dopracovávala ke svým „objevům“, ke svým 
dětem – a byly to nejšťastnější dny jejího 
života.

Před Vánocemi 1945 odjíždí paní 
Napravilová do Vídně, dostala informace 
o tom, že v Rakousku by mohly být české 
děti. Také se jí dostal do rukou dopis, v němž 
lidická dívka, která se už vrátila z takzvané 
převýchovy v Německu, jménem Hanfová, 
psala, že se její bratr asi vyskytuje v severním 
Rakousku. Děti se objevily až v Salcburku ve 
středisku UNRRA, bylo jich asi padesát. „Jééé, 
to jsem já!“ Byla to fotografie žáků první třídy 
lidické školy z roku 1942, pořízená pár dní 

před zničením obce. Paní Josefina vydechla: je 
to lidickej kluk! Byl to Václav Hanf, jedenácti-
letý. Chlapce odvezli do Prahy, byly toho plné 
noviny: Vrátil se první chlapec z Lidic.

Na jaře 1946 přivezla ze Švédska malého 
českého chlapce postiženého kostní tuber-
kulózou. Krátce poté úkoly ministerstva práce 
a sociální péče k reorganizaci a repatriační 
činnost převzalo ministerstvo vnitra. Josefina 
Napravilová poté odešla i s manželem do 
Vídně. Pan Napravil, ředitel české banky 
Union tam měl jistý majetek, o který za 
německé expanze přišel. Nyní ho dostal zpět 
a chtěl se o něj starat. Staral se, ale jen krátce. 
Brzy zemřel.

Mladá vdova začala pracoval v instituci 
International Reduty Organisation. Z jejích 
povinností vyplývalo poskytovat příslušný 
servis utečencům ze zemí nově utvořeného 
východního bloku, kteří čekali na vyřízení 
formalit k emigraci do Kanady nebo Severní 
či Střední Ameriky.

V prosinci 1949 odjela do kanadského 
Vancouveru, nikoli však naslepo: manželovi 
přátelé, rodina F. Bloch-Bauera, jí tam 
opatřila zajímavou práci v textilní produk-
ci. Byla výkonná a žádaná, nasazovaná na 
složité situace, jezdila z místa na místo do 
řady filiálek. Vroubek z vídeňské činnosti ve 
prospěch emigrantů byl natolik hluboký, že 
do Československa nesměla téměř patnáct 
let. Na dovolenou vyjížděla za sluncem, na 
jih, v zimě roku 1964 do Mexika. Zašla i na 
naši ambasádu. A zázrak – jako sekretář tam 
pracoval muž, kterého znala ještě z Vídně. 
„Mám nemocnou maminku, chci za ní, a vy 
mě nepustíte?“ Přiletěla do Prahy přímo z me-
xické dovolené. Potom přijížděla pravidelně na 
dovolenou, a vždycky do lázní, což byla jediná 
možnost, jak dostat vízum do Československa. 
Maminka Gottfriedová v roce 1972 zemřela.

V listopadu 1989, kdy opět trávila dovolenou 
v Čechách, mluvil na pražském Václavském 
náměstí z balkonu Melantrichu Václav Havel.

Poslední lázeňskou zastávkou paní Napra-
vilové se stala Bechyně. Pobývala tu ve dvou 
letech po sobě. A sešla se tady se dvěma 
pravnučkami slavného vynálezce Františka 
Křižíka.

Ve svých pětadevadesáti letech je stále plná 
životní radosti. Má k ní důvod. Vždyť děti jejím 
zájmem zůstaly – učí je jazykům, seznamuje 
se světem, snaží se v nich vzbuzovat národní 
hrdost a lásku k vlasti.                                            

(r)

Podle: Mgr. Alena Kubíková: Josefa 
Napravilová (volně dle knihy Přemysla 
Veverky: Jak se chodí do Lidic a knihy kolek-
tivu autorů: Křižovatky času – Ležáky v da-
tech)

DÍKY ZA ŠLECHETNÝ DAR, PANÍ JOSEFINO NAPRAVILOVÁ

OSMDESÁTINY PROFESORA MUDR. ZDEŇKA MRAČKA

Prof. MUDr. Zdeněk Mraček oslavil 6. ledna 2010 své 80tiny v plné 
duševní síle a svěžesti. Alespoň tak můžeme soudit z osobních setkání 
a jeho současných aktivit. Prof. MUDr. Zdeněk Mraček je výraznou 
osobností našeho lékařského i společenského života, kterou není třeba 
dlouhosáhle představovat. Přesto bych při této příležitosti velmi stručně 
připomněl některá data jeho životopisu, protože jsou dějinami oboru neu-
rochirurgie v našem regionu. 

Narodil se v Plzni, 8 let strávil se svými rodiči na Podkarpatské Rusi, 
kde jeho otec sloužil jako důstojník československé armády. Mračkovu 
cestu k lékařskému diplomu komplikoval nastoupivší komunistický režim. 
Otec byl po únoru 1948 vyloučen z armády a mladý Zdeněk Mraček byl 
v září 1948 během studia klasického gymnázia krátce vězněn a následně 
vyloučen ze studia rozhodnutím akčního výboru Národní fronty pro snahu 
o položení věnce u památníku T.G. Masaryka po smrti E. Beneše. Po roční 
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práci v Plzeňském pivovaru mu 
bylo umožněno složit maturi-
tu. Také jeho studia medicíny 
byla pozdržena 26 měsíčním 
intermezzem vojenské služby 
v jednotkách PTP (Pomocné 
technické prapory, Vojenské 
tábory nucených prací), k nimž 
byl náhle bezodkladně povo-
lán z „ne zcela vyjasněných“ 
důvodů. 

Na otázku „co nasměrovalo 
medika Mračka k neurochirur-
gii“, profesor Mraček odpovídá: 
„ Na podzim roku 1949 jsme 
se s kolegy scházeli ve spolku 
mediků, kde se nám staří medici 
posmívali, že na nás žádný atraktivní obor medicíny nezbude. Většina 
z nich se totiž hlásila na chirurgii, internu nebo gynekologii. Proto jsem se 
rozhodl tyto obory ze svého životního plánu škrtnout. Za mého fiškusování 
na neurologii zásadně ovlivnil mé rozhodnutí pro neurochirurgii profesor 
Piťha svojí výzvou, že neurochirurg asistent MUDr. Quido Ledinský, který 
nastoupil v Plzni v roce 1956, hledá šikovného medika se zájmem o obor. 
Začal jsem tedy fiškusovat na neurochirurgii“. 

Po ukončení studia lékařské fakulty v roce 1957 začal MUDr. Zdeněk 
Mraček pracovat na neurochirurgickém oddělení chirurgické kliniky 
v Plzni pod vedením ordináře asistenta MUDr. Quida Ledinského, žáka 
královéhradecké neurochirurgické školy profesora Rudolfa Petra.

V roce 1964 se však nechal zlákat pozváním profesora Zdeňka Kunce 
a odešel pracovat na neurochirurgickou kliniku v Ústřední vojenské 
nemocnici v Praze, kde později složil atestaci z neurochirurgie. 

V září roku 1966 MUDr. Zdeněk Mraček se vrátil zpět do Plzně na 
uvolněné místo ordináře neurochirurga. Vyzbrojen znalostmi Kuncovy 
a Petrovy školy (sám se považuje za křížence – bastarda obou škol), 
houževnatostí a nesmírnou pracovitostí zasvětil svůj život neurochirurgii. 
Brzy vynikl jako skvělý diagnostik, brilantní operatér a novátor, který 
zavedl a prosazoval nové postupy v léčbě kraniocerebrálních poranění, 
akutní léčbě cévních onemocnění mozku a v léčbě neztišitelné bolesti. 
V 70. létech prosazoval aktivní urgentní přístup při diagnostice a léčení 
pacientů s cévními mozkovými lézemi. Doporučoval akutní provádění 
angiografií. Bořil do té doby vžitou představu, že součástí cévní mozkové 
příhody je i výskyt dekubitů tézí, že „sklon k dekubitům nemá nemocný ale 
ošetřující personál“. Byl průkopníkem urgentní a intenzivní péče o neuro-
chirurgické pacienty a specielně o pacienty s cévní mozkovou příhodou, 
která je v nové diagnostické a terapeutické dimenzi plně uplatňována až 
v posledním desetiletí. 

Mračkův odborný zájem byl široký. Rozpracoval kupříkladu Kuncovu 
modifikaci Sjöquistovy trigeminální traktotomie na tříetážový výkon 
na oblongatě pod obexem IV. komory u pacientů s neuralgií trigeminu 
a rozšířil ji o traktotomii glosopharyngeálního traktu a protětí senzi-
tivních krčních kořenů u pacientů s neztišitelnou bolestí při malignitách 
obličeje a krku. Prioritně zavedl extradurální subtemporální přístup k 
procesům destruujícím apex pyramidy. Věnoval se též chirurgii páteře 
a míchy v celém rozsahu. Propagoval dekompresivní laminektomii při ste-
nozách bederní páteře, prioritně u nás operoval stenózu kanálu páteřního 
u chondrodystrofických trpaslíků. Poprvé u nás popsal klinické příznaky 
a angiografický obraz nemoci Moya- Moya. Uveřejnil početnou sestavu 
nemocných s abdominální symptomatikou jako klamným projevem moz-
kového nádoru či míšní expanze.

K léčbě maligních tumorů mozku u řady pacientů použil chirurgickou 
redukci nádorové tkáně s následným podáváním chemoterapeutik kon-
tinuální přetlakovou infusí do krkavice.

Významnou oblastí zájmu byla diagnostika a léčba vývojových vad 
centrálního nervového systému, dětského hydrocefalu, novorozeneckých 
hygromů. Jako první u nás diagnostikoval a léčil dětské pacienty s Dandy 
Walkerovým syndromem, publikoval soubor pacientů s aneurysmatem 
vena magna Galeni...  

Výčet významné publikační činnosti by mohl dále pokračovat.
A které ze svých odborných prací si profesor Mraček cení nejvíce? 
Jsou to zvláště práce z oblasti neurotraumatologie. V monografii 

věnované frontobazálním poraněním popsal klinickou trias: poranění 
spodiny lebeční, slepotu a poranění intrakraniálního úseku karotidy při 
frontobazálních poraněních. Popsal poranění chiasmatu stopkou hypofýzy 
při těchto poraněních. 

V roce 1970 publikoval práci o zástavě krevní cirkulace v mozku při 
akutní nitrolebeční hypertenzi. V roce l979 objasnil hranici zachování 
míšních funkcí od úrovně krčních segmentů při rozvoji klinické smrti 
mozku po těžkých kraniocerebrálních poraněních v práci o funkční cere-

bromedulární disociaci při mozkové smrti. Stal se prioritně propagátorem 
užití rozsáhlé dekompresivní kraniotomie v léčení těžké nitrolebeční 
hypertenze způsobené edémem mozku při těžkých traumatech, cévních, 
zánětlivých a nádorových onemocněních mozku.

Prof. MUDr. Zdeněk Mraček publikoval 180 prací (z toho 35 v zahraničí), 
napsal dvě monografie reflektující obrovskou zkušenost na poli neurotrau-
matologie („Frontobasální poranění“, „Kraniocerebrální poranění“). 
V publikacích se objevilo několik priorit i mezinárodního významu.

Přednesl 520 přednášek na odborných shromážděních doma i v zahraničí. 
Byl aktivním a bouřlivým diskutérem na odborných shromážděních všech 
úrovní a uznávaným odborníkem v oboru neurochirurgie u nás i za hrani-
cemi. 

O mezinárodním ohlasu jeho prací svědčí fakt, že byl poctěn udělením 
čestného členství Skandinávské neurochirurgické společnosti a Italské 
neurochirurgické společnosti. Stal se členem a lektorem ESPN (European 
Society for Pediatric Neurosurgery) a členem Evropské a Světové neuro-
chirurgické společnosti. 

Jeho negativní postoj ke komunistickému režimu byl na překážku 
získání akademických hodností a dlouho bránil i proměně neurochirur-
gického ordinariátu v rámci chirurgické kliniky v samostatné neurochirur-
gické oddělení. K této změně došlo až v lednu v roce 1983. Přesto profe-
sor Mraček neúnavně a nezištně předával své bohaté odborné a životní 
zkušenosti studentům Lékařské fakulty v Plzni a také mladým lékařům a 
adeptům neurochirurgie. 

Co bylo tím hlavním motorem ženoucím primáře Zdeňka Mračka 
k takovému hektickému výkonu i za nepřízně okolí a bez významnější 
podpory a ocenění ze strany vedení Fakultní nemocnice a Plzeňské 
lékařské fakulty? 

Sám říká, že měl 3 důvody k takové aktivitě:
1. Neurochirurgie nebyla uznávána jako samostatný obor a bylo 

třeba dokázat, že se jedná o obor dostatečně široký a závažný vyžadující 
soustředěnou pozornost specialisty a zasluhující svou svébytnost.

2. Snaha o vymanění z organizačního područí chirurgické kliniky.
3. Snaha o vybudování dobré pověsti pracoviště a získání osobní prestiže. 
Teprve po sametové revoluci v roce 1989 byla i na domácí půdě oceněna 

dosavadní rozsáhlá vědecká a klinická práce prim. MUDr. Zdeňka Mračka 
i jeho morální kvality a bezúhonnost. Pro tyto kvality byl v roce 1990 
zvolen primátorem města Plzně na čtyřleté funkční období. 1.června 1990 
byl v rámci rehabilitací jmenován docentem a 1. června 1992 po habilitaci 
získal titul profesora Karlovy Univerzity pro obor neurochirurgie. 

V letech 1990-94 byl profesor MUDr. Zdeněk Mraček zvolen preziden-
tem Československé neurochirurgické společnosti. Od roku 1997 byl řadu 
let členem redakční rady časopisu Česká a Slovenská neurologie a neu-
rochirurgie V roce 1990 byl oceněn čestným členstvím Československé 
neurochirurgické společnosti a v roce 2007 byl poctěn čestným členstvím 
České neurochirurgické společnosti. 

Za významný vědecký přínos v oblasti neurochirurgie a mimořádné 
působení ve funkci primátora města Plzně v letech 1990-94 bylo profesoru 
Zdeňku Mračkovi dne 27.10.2008 uděleno Čestné občanství města Plzně. 

Tato ocenění a uznání jsou logickým vyvrcholením mnohaleté usi-
lovné klinické a pedagogické práce a politické aktivity profesora Zdeňka 
Mračka.. 

Profesora MUDr. Zdeňka Mračka lze bez nadsázky označit za za-
kladatele plzeňské neurochirurgické školy, která má dobré jméno nejen 
v České republice. Neurochirurgické oddělení plzeňské Fakultní nemoc-
nice vedl do roku 1995, tedy plných 29 let. Studenty lékařské fakulty se-
znamoval s problematikou oboru neurochirurgie do roku 2003. 

Celoživotní dílo a působení prof. MUDr. Zdeňka Mračka, jeho nekom-
promisní postoje, osobitý projev a diskutérská aktivita, životní síla a opti-
mismus zanechaly hlubokou stopu ve vědomí jeho kolegů neurochirurgů,  
neurologů, otolaryngologů, oftalmologů, stomatochirurgů, chirurgů 
i pediatrů s nimiž úzce spolupracoval. 

Jubilant dosud udržuje kontakt s plzeňskou neurochirurgií mimo jiné 
i prostřednictvím svého syna Jana, který jde cílevědomě ve šlépějích svého 
otce.

Profesor Mraček má dnes již více času. Užívá ho po svém - ke studiu 
svazků své knihovny, jejichž počty s láskou rozhojňoval celý život. Má čas 
na zamyšlení nad během života a zaznamenání některých jeho kapitol 
ve svých dlouho a nesměle připravovaných pamětech, o jejichž sepsání 
byl požádán. Neztratil se ani ze společenského života a nadále se účastní 
některých aktivit Plzeňské radnice a Rotary klubu....

Rád si však vychutnává i klid uprostřed přírody na své chatě v Mitro-
vicích, kterou obývá v letních měsících se svými nejbližšími či často jen ve 
společnosti psa Maxe.  

Vážený pane profesore, přejeme Vám mnoho síly, radosti a spokojenosti 
do dalších let.                            

MUDr. Milan Choc, CSc. 
a kolektiv neurochirurgického oddělení FN Plzeň
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Narodila se v Jičíně na vánoce 1955. Do srpna 1968 rodina bydlela 
v Bratislavě. Tatínek fandil lyžování, a přál si „abychom to měli blízko do 
velkých hor“. Gymnázium, vybavena slovenskou gramatikou, absolvovala 
v Plzni. V maturitním ročníku se rozhodovala mezi psychologií a medicí-
nou. Po dnu otevřených dveří na Lékařské fakultě v Plzni vyhrála medicí-
na. Nechme dále doc. MUDr. Silvii Lacigovou, Ph.D. vyprávět samotnou. 

„Oslnil mě profesor Kos, který již tehdy vypadal (a stále stejně i po 
těch letech vypadá) jako pravý vysokoškolský profesor s velkým „P“. Již 
od druhého ročníku jsem spíše z finančních důvodů dělala pomvěda. Na 
klinické obory se nedalo ještě dostat, tak jsem, čerstvě vdaná, „vydělávala“ 
své první peníze na ústavu hygieny. Ve 4. ročníku jsem, asi pod vlivem 
mého moudrého tchána, pana doc. MUDr. Z. Lacigy, přešla „pomvědovat“ 
na Neurologickou kliniku, kam jsem pak toužila po promoci v roce 1981 
nastoupit. Ale putovala jsem i s červeným diplomem, lehce zahořklá, za 
svým tchánem do Psychiatrické léčebny v Dobřanech. Ten tam byl již 
„přesunut“ z vedoucího místa v Plzni někdy kolem roku 1974. Všechno zlé 
je ale pro něco dobré. Ráda dosud vzpomínám na svého prvního primáře 
dr. V. Krauze na interním oddělení. Byla to výborná škola života. 

Na interní kliniku FN Plzeň jsem se dostala hlavně díky tomu, že se 
v roce 1986 otevřela I. Interní klinika na Lochotíně a tím se uvolnilo 
dostatek míst na II. interní klinice i pro „kategorii“ lékařů, jakou jsem byla 
já. Ráda vzpomínám na pana profesora J. Šmída, který měl neuvěřitelnou 
diagnostickou intuici. V roce 1992 jsem přešla na I. Interní kliniku. 
Hlavním magnetem byl prof. Z. Rušavý, který díky své až manické aktivitě 
stále udržuje celou diabetologickou skupinu v tvůrčím stavu. 

V určitém časovém skluzu, daném výše popsanými okolnostmi, jsem se 

dostala k vědeckým aktivitám. Opět, všechno špatné je pro něco dobré. 
Měla jsem více času na rodinu v době, kdy mě děti nejvíce potřebovaly. 
Titul Ph.D. jsem získala v roce 2002. Hlavním tématem byla diagnostika 
a léčba syndromu diabetické nohy. Dobrým zdrojem pro vědeckou práci 
byla a je pediatrická ambulance, která na I. Interní klinice funguje od roku 
1992. Patřila vůbec k prvním v České republice. Habilitační práci jsem 
obhájila v roce 2009. Tématem byla Diabetická neuropatie. Aspoň takto 
oklikou jsem se mohla věnovat původně plánované neurologii. 

V současné době se věnujeme vztahu neuropatie (autonomní) na 
reaktivitu kožní mikrocirkulace u nemocných s diabetem. Stále aktuál-
ním problémem v diabetologii, který mě trápí hlavně klinicky, je špatná 
adherence nemocných s diabetem ke své nemoci. Jak motivovat nemoc-
ného, aby vydržel „obrazně řečeno“ nejíst, běhat a brát řadu léků nebo 
aplikovat inzulín? A to doživotně! Naší plzeňskou iniciativou jsme založili 
Psychologickou sekci při České diabetologické společnosti a pozvali ke 
spolupráci psychology a psychiatry. Rýsují se určité stopy zlepšení v této 
sféře. 

Nechci být „ americká“, ale určitě jsem šťastná, že jsem si vybrala právě 
tu svou rodinu, kde asi nejvyšší kvalitou je vzájemná tolerance. Děti si 
vybraly jiné profese, a kráčejí ve šlápějích svých ostatních předků. Těší mě, 
že je práce baví. To je to nejdůležitější. 

Životním kořením se celé rodině stal sport. Cítím přímo abstinenční 
příznaky při nedostatku pohybu. Stále „ povinně“ běhám Jizerskou 
padesátku a jestli ještě dlouho vydržím, dostanu se ve své kategorii 
veteránů určitě někdy až na stupeň vítězů. Ale zde platí více než kde jinde, 
že právě již cesta je cíl.“   (r)

NOVÍ DOCENTI SE PŘEDSTAVUJÍ 
 DOC. MUDR. SILVIE LACIGOVÁ, PH.D. 

Doc. MUDr. Jiří Matějka, PhD. se narodil 30.4.1959 ve zdravotnické 
rodině. Otec, obětavý praktický lékař, jej inspiroval ke studiu medicíny, 
kterou absolvoval na Lékařské fakultě UK v Plzni v roce 1984. Již 
v průběhu studia se ortopedii věnoval jako pomocná vědecká síla, když 
od 3. ročníku docházel na Ortopedickou kliniku. Asistoval při operacích 
a spoluošetřoval pacienty na úrazové ambulanci převážně ve svém 
mimostudijním volnu. Po absolvování fakulty nastoupil na Anatomický 
ústav LF UK v Plzni, odkud po roce přišel na Ortopedickou kliniku. 
Začínal artroskopickou skupinou, která jako jedna z prvních v republice 
zavedla do repertoáru operativní artroskopii velkých kloubů. Po absol-
vování šestitýdenního pobytu ve Švýcarsku v roce 1991 provedl první 
rekonstrukční výkon na zkřížených vazech – náhradu předního zkříženého 
vazu artroskopickou cestou, jejíž prezentace na Frejkových dnech v roce 
1992 byla hodnocena jako nejlepší přednáška kongresu. Nechme dále doc. 
MUDr. Jiřího Matějku vyprávět o své práci. 

„Díky znalosti angličtiny jsem v roce 1993 začal s výukou ortopedie 
u skupiny zahraničních posluchačů LF UK v Plzni. Postupně jsem přebíral 
i výuku českých studentů a v listopadu 1997 jsem přešel na plný úvazek 
na Lékařskou fakultu. V roce 2004 jsem se stal zástupcem přednosty 
pro výuku a výzkum. V témže roce jsem obhájil disertační práci na téma 
„Nestability torakolumbální páteře“, což bylo završení mého hlavního 
úkolu v devadesátých letech na klinice – znovuobnovení spinální chirurgie. 
Klinika má v léčbě degenerativních a úrazových postižení páteře dlouhole-
tou tradici. V roce 1997 jsem také inicioval zavedení nových stabilizačních 
metod. V současné době je prováděno kolem 200 stabilizačních výkonů 
ročně, a to na všech úsecích páteře. Téma spondylochirurgie nyní provází 
většinu mé profesní činnosti, samozřejmě že základem bylo zvládnutí 
veškerého portfolia ortopedické a traumatologické operativy. Výsledkem 
bylo vydání monografie Diagnostika a léčba nestabilit torakolumbální 
páteře v roce 2008, kterou jsem předložil jako habilitační práci v roce 2009. 
Aktuálním problémem spinální chirurgie je jednak motion preservation 
technology, což znamená zachování pohybu v segmentu páteřním, ještě 
jednodušeji řečeno – totální náhrada meziobratlové ploténky. Dalším vý-
znamným úsekem spondylochirurgie je miniinvazivní augmentace osteo-
porotické páteře kostním cementem, což má překvapivé a velmi slibné 
výsledky.“

V průběhu své profesní kariéry absolvoval doc. Matějka řadu studijních 
pobytů a kurzů v zahraničí. Jednalo se např. o studijní pobyty v Bürger-
spittal v Solothurnu (Švýcarsko – 1991 a 1993), ve Felix Platter Spittalu 
v Basileji (Švýcarsko – 1998), kurzy v Manchesteru (1994), v Davosu 
(opakovaně 1996-2003), v Bernu (2003-2005), v Mnichově (2004), v Pfäf-
fikonu (Švýcarsko-2006), a další. 

V jeho cestovním kalendáři v posledním období je zastoupena řada 
významných vědeckých zasedání, např. Mezinárodní spondylochirur-
gický kongres 13.- 15.10. 2005 v Praze (člen organizačního výboru), AO 
Sympozium 18. a 19.1. 2007 v Plzni (prezident), Advances in spinal surgery, 
2nd International Symposium v Soluni, Řecko 7.-9. 2.2008, AO kurz pro 
pokročilé pracovníky operačních sálů v Plzni 6. – 8. 4.2009 (prezident), 
Národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii v Plzni 
22. – 24.5. 2009 (vědecký sekretář), Světový spinální kongres „Global 
Spine Congress“ v San Francisku, USA, 22. – 26. 6. 2009 (člen širšího 
organizačního výboru – recenzent přihlášených abstrakt) a další. 

Doc. Matějka je spoluautorem několika učebních textů a skript, 
kde napsal celkem 11 kapitol. Je autorem či spoluautorem více než 25 
původních vědeckých prací, z nichž šest bylo publikováno v zahraničí. 
Sedm prací bylo přijato do periodik s IF. Jejich kvalita je vyjádřena pravi-
delnou citací v našem i v zahraničním tisku. Dále je autorem dvou kapitol 
v monografiích, z nichž jedna byla vydána v USA. Již osm let je pravidel-
ným členem přednášejícího týmu v prestižních AO kurzech, v roce 2009 
se stal prezidentem kurzu pro pracovníky operačních sálů. Pravidelně 
přednáší na domácích i zahraničních kongresech, k vybraným tématům 
bývá vyzván jako pozvaný přednášející. Byl členem organizačního výboru 
pěti odborných kongresů, dvěma kongresům předsedal. 

Výuku studentů zahájil v roce 1993, kdy jako sekundární lékař Ortopedické 
kliniky s aktivní znalostí angličtiny začal vyučovat skupiny zahraničních 
posluchačů LF UK v Plzni. Postupně přebíral i výuku českých studentů 
a od roku 1997 je na plný úvazek zaměstnán na LF UK v Plzni a od roku 
2004 pracuje jako zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost. 

Je předsedou komise pro zkoušky z oboru ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí pro české i anglicky mluvící posluchače, zkoušku 
každoročně skládá více než 150 studentů. Dále je členem komise pro 
zkoušky studentů z neurologie 4. ročníku všeobecného směru, z chirurgie 

NOVÍ DOCENTI SE PŘEDSTAVUJÍ
DOC. MUDR. JIŘÍ MATĚJKA, PH.D.   
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Ve středu 12. 5. 2010 se bude pod záštitou 
děkana fakulty konat v Šafránkově pavilonu 
50. Studentská vědecká konference. Studentská 
vědecká činnost je jedním z ukazatelů úrovně 
jednotlivých pracovišť a celé fakulty. Přednostové 
pracovišť a školitelé účast studentů z jednot-
livých ústavů a klinik na konferenci maximálně 
podpoří. 

K aktivní účasti se mohou hlásit jak studenti 
pregraduálního, tak postgraduálního studia naší 

fakulty. Pro studenty 2.,3. a 4. ročníku prezenční 
formy doktorského studijního programu je účast 
povinná, pro studenty kombinované formy 
dobrovolná. Studenti s aktivní i pasivní účastí 
budou v den konference omluveni z výuky.

Nejlepší studentské vědecké práce budou 
oceněny (také finančně), dvě práce budou 
vybrány do soutěže pořádané Francouzským 
velvyslanectvím v Praze ” Prix de la Médecine”, 
další úspěšné práce budou nominovány na 

Českou a Slovenskou studentskou vědeckou kon-
ferenci lékařských fakult a na Královéhradecké 
lékařské postgraduální dny.

Poslední termín pro zaslání abstrakt je 16.4. 
2010. Pokyny pro psaní abstrakt jsou uvedeny 
na webových stránkách LF Plzeň. V případě 
jakýchkoli dotazů je možno se obrátit na paní 
Bohumilu Černou (Děkanát LF UK v Plzni, 
tel. 377 593 466, e-mail: bohumila.cerna@lfp.
cuni.cz).

50. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LF UK V PLZNI 12.5.2010

4. a 5. ročníku stomatologie a 4. ročníku všeobecného lékařství. Od roku 
2007 vykonává funkci školitele jednoho doktoranda v kombinované formě 
doktorského studijního programu. V rámci postgraduální výchovy lékařů 
se podílí na předatestační výchově a přípravě lékařů v oblasti ortopedie 
a traumatologie pohybového ústrojí.

Veškerý volný čas se snaží věnovat sportu, celoživotní zálibu, tenis, pro-
vozuje alespoň jedenkrát týdně v létě i v zimě. K tomu přidává nejméně 
1500 km ročně na horském kole, zejména v kopcovitých zapadlých 
oblastech jižní lipenské Šumavy. Sjezdové i běžecké lyžování je neposlední 
z jeho sportovních aktivit. (r)

IFMSA nabízí široké spektrum zemí, do kterých se člověk může 
vypravit. Variabilita zemí je značná – od zemí civilizovaných a s vysokou 
úrovní lékařské péče po země třetího světa, kde se stáž stává vyloženě 
dobrodružstvím. Já jsem si vybral něco mezi – Itálii a její hlavní město, Řím. 
Možná se nyní podivujete tomu, že Itálii označuji za „něco mezi“...nebojte, 
již záhy se Vám dostane vysvětlení.

Do Říma jsem přijel dne 1. 8. autem. Autem z toho důvodu, že jsem po-
čítal s tím, že budu hodně cestovat – za 5 týdnů, které jsem strávil na stáži, 
jsem ujel 7200 km. Bez nehod. Přijetí v Římě bylo vřelé, rezidenti byli tři, 
dvě dívky a jeden chlapec. Setkali jsme se u kolejí, většina mých kolegů již 
v době mého příjezdu byla na místě. Potíže s nalezením kolejí jsem neměl 
vzhledem k tomu, že jsem znal adresu a měl jsem s sebou GPS navigaci.

Co se týče skupiny studentů, se kterými jsem trávil měsíc v Římě, bylo 
nás dohromady dvanáct. Dva Francouzi, Holanďanka, Tajwanka, Japonka, 
Kanaďanka, dvě Španělky, Portugalka, Rumunka a dva Češi. Já jsem 
bydlel na pokoji se dvěma Francouzi, což nebyl problém, neb francouzsky 
hovořím. Celkově vládly ve skupině velmi přátelské vztahy, samozřejmě 
si někdo sedl víc, někdo míň, ovšem celkově vzato byla ve skupině velká 
pohoda. Já jsem nejvíce času trávil s Věrkou, další osobou české národnosti 
a svojí přítelkyní, s jedním z Francouzů a Rumunkou. Řekl bych, že toto 
bylo způsobeno zejména faktem, že jsme byli stejného věku, 23 let, zatímco 
zbytek skupiny měl věkový průměr okolo 20 let.

Dne 4. 8. jsme byli uvedeni na Chirurgickou kliniku v údajně největší 
nemocnici v Římě – Policlinico Umberto Primo. V rámci naší stáže na 
chirurgické klinice jsem vykonával i letní praxi, kterou bych po čtvrtém 
ročníku musel vykonat v Plzni. Na chirurgii jsme byli tři – já, Věrka a jedna 
Španělka. Lékař, který se o nás měl postarat v průběhu stáže, měl zrovna 
dovolenou. Celkově vzato, jazyková úroveň italských lékařů stála za 
starou bačkoru. Proto jsme museli vzít za vděk tomu, že jsme měli s sebou 
Španělku, která rozuměla italštině díky příbuznosti se španělštinou a byla 
ochotna překládat nám alespoň v hrubých obrysech, co zrovna kdo říká. 
Chorobopisy pacientů byly psány italsky, těm jsme byli schopni rozumět 
díky latině. Lékař, který nás měl na starost se zjevil až 17.8. První dva 
týdny stáže tedy stály za málo. Sem tam jsme se dostali na sál, ovšem jen 
jako přihlížející, nikdo s námi příliš nekomunikoval, a když, tak vesměs 
italsky. Byli jsme také přítomni na vizitách a několika endoskopických 
vyšetřeních a dále jsme viděli několik echokardiografií. Celkově jsme 
trávili v nemocnici cca 3 hodiny denně. Až po 17. srpnu se situace trochu 
změnila. Lékař, který se o nás staral, uměl výborně anglicky, byl bývalým 
místním koordinátorem stáží IFMSA, a proto měl pro naši stáž pocho-
pení. Při vstupu na sál nás vždy představil, k žádné operaci jsme se jako 
asistenti nedostali, přesto jsme se dozvěděli poměrně dost věcí, protože 
lékaři měli alespoň snahu mluvit s námi anglicky. Za největší přínos stáže 
považuji fakt, že jsme několik dnů po sobě měli možnost používat trenažér 
laparoskopických operací, kde jsme si mohli vyzkoušet provést rozličné 
laparoskopické operace.

Co se vybavenosti nemocnice týče, nebyla to žádná hitparáda. Pokoje 
na oddělení byly určeny pro šest až osm pacientů, ve dnech, kdy se teplota 
pohybovala kolem 35°C, nebyly pokoje vybaveny ani klimatizací. Mezi 
postelemi nebyly žádné přepážky či závěsy, takže pacienti neměli vůbec 

žádné soukromí. Postele na oddělení byly staré, bez možnosti polohování. 
Na pokojích spolu leželi pacienti s naprosto rozdílnými diagnózami – od 
pacientů s herniemi po pacienty po prostatektomii či strumektomii, paci-
enti s interními chorobami i pacienti onkologičtí – všichni dohromady. O 
hygienu dbáno příliš také nebylo – na oddělení běžně chodili lékaři poté, 
co se prošli venku v prachu ulice, na oddělení měli neomezený přístup 
i příbuzní, kteří se ani nemuseli hlásit jako návštěva. 

I operační sály byly daleko skromněji vybavené, než je tomu v Plzni. 
Některé vybavení působilo až provizorním dojmem a k přísnému 
dodržování co nejvyššího stupně čistoty mělo počínání Italů hodně 
daleko. Na operačních sálech neexistovalo nic jako „špinavá chodba“, filtr 
s prádlem a „čistá chodba“. Vše probíhalo na stejném místě, pacienti byli 
přiváženi stejnou chodbou, jako přicházeli lékaři na operaci, šatna byla v té 
samé chodbě. Na sále postávalo, posedávalo a klábosilo plno osob, které 
tam evidentně neměly žádnou funkci, mám pocit, že to bylo kvůli faktu, 
že operační sál byl klimatizován. Na sál se chodilo s návleky přes obuv, 
se kterou lékař předtím přišel zvenku, empíry nebyly sterilní, sterilní byly 
pouze rukavice, ve kterých lékaři operovali.

Veškerá vyšetření, která pacient podstupoval – endoskopie, sono, echo, 
byla zakládána do papírové dokumentace pacienta, společně s vytištěnými 
fotografiemi, v nemocnici neexistoval ani jednotný počítačový systém. 
Zkrátka zaplať pánbůh za plzeňskou fakultní nemocnici.

Vraťme se k věcem organizačním – ubytování, strava a program. Co se 
ubytování týče, nemohl jsem si stěžovat. Bydlel jsem v dvoupokojovém 
bytě – v jednom pokoji bydleli Francouzi, ve druhém já sám. V bytě byla 
vybavená kuchyňka a koupelna se záchodem, na koleji byla i pračka. 
Celá skupina obývala stejné patro, takže jsme se mohli volně navštěvovat. 
Přibližně polovina pokojů měla i vlastní balkón, takže bylo možné po 
večerech sedět i tam. Kolej byla vzdálena od nemocnice cca 30 minut 
cesty tramvají. Do centra Říma bylo třeba jet asi 5 zastávek tramvají, 
pak přesednout na metro. Na koleji nebylo možné připojit se na internet, 
k tomu jsme měli přístup pouze v počítačové místnosti v nemocnici, po 
požádání u rezidentů.

Stravovat se jsme docházeli do jídelny pro zaměstnance nemocnice. 
Zajištěna jsme měli dvě jídla denně – oběd a večeři. Každodenní menu bylo 
víceméně stejné. Každý si mohl vybrat ze tří druhů těstovin, jako další chod 
jsme dostávali maso – kuřecí, mleté nebo hovězí s přílohou, salát a minerální 
vodu v láhvi. K večeři jsme dostávali každý den mezi půl šestou a půl sed-
mou připravený balíček obsahující bagetu, salám, mozzarelu, jablko nebo 
nektarinku a bílé víno nebo vodu. Jídlo bylo zajištěno i o víkendech.

Ve volném čase jsme byli několikrát posedět v restauraci nebo baru, 
o víkendech nebyly rezidenty organizovány žádné výlety, na druhé straně 
byli rezidenti ochotni pomoci nám se zajištěním dopravy apod. Rezidenti 
nás také několikrát vzali na zajímavé kulturní akce, jako např. zpěv 
nejznámějších operních árií na Španělských schodech. Také jsme navštívili 
jednoho z lékařů, který se staral o skupinku studentů docházejících na 
neurologii, když nás pozval k sobě domů do Ostie, městečka u moře asi 30 
km od Říma. V jeho domě jsme pak dělali večer s mezinárodní kuchyní, 
kdy si každý ze skupiny nadiktoval, které ingredience bude potřebovat na 
uvaření typicky národního pokrmu a následně jej pro ostatní uvařil.

ZAHRANIČNÍ STÁŽ IFMSA – ŘÍM - SRPEN 2009
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(r)

Druhý ročník Univerzity třetího věku zahajuje přednášky v úterý 
2.3. ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu a pokračuje pravidelně 
vždy dvakrát v měsíci až do 1.6. Začátek každé přednášky je ve 14.45. 
Uvádíme celý program letního semestru:
2.3.2010 Prof. MUDr. Jaromír Bouda, CSc.: Gynekologické potíže 

žen vyššího věku
16.3.2010 Prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc.: Transplantace orgánů
30.3.2010 Prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.: Co je zelený zákal a jeho 

léčení
13.4.2010 Prim. MUDr. Pavla Toufarová: Urologické problémy 

vyššího věku

20.4.2010 Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.: Cévní onemocnění 
mozku – cerebrovaskulární choroby

4.5.2010 Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.: Problémy ORL ve 
starším věku

18.5.2010 MUDr. Tomáš Malotín: Artróza velkých kloubů a způsoby 
konzervativního a operačního léčení

1.6.2010 Slavnostní ukončení studia U3V, vyhodnocení testů 
v Šafránkově pavilonu, Alej Svobody 31, Plzeň

Bližší informace k celému programu U3V lze získat na ústavu sociál-
ního lékařství, tel. 377593540, e-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

(vs)

PROGRAM U3V V LETNÍM SEMESTRU 2009/10

Budoucím potenciálním zájemcům o stáž v Itálii bych rád vzkázal, že 
pokud chtějí jet na stáž, kde se skutečně něčemu naučí, uvidí zajímavé 
operace, k něčemu je pustí, Itálie není dobrá volba. Itálie je o pohodě, 
o lidech a o setkávání. Italové mají na všechno dost času a moc nechápou, 
že se nějaký student medicíny ve svém volném čase vydává na stáž do 
ciziny. Rezidenti ale byli skvělí, ochotní a velmi sympatičtí, připraveni s 
čímkoli pomoci. Celkově vzato jsem si stáž v Itálii velmi užil, a to zejména 
díky zajímavým lidem, se kterými jsem měl možnost onen měsíc strávit. 
Nikdy nezapomenu na hovory u piva s jedním z Francouzů končící nad 

ránem – probrali jsme naprosto všechno a stále jsme v kontaktu.
Jsem hrdý na to, že můžu být součástí IFMSA a mohu pomáhat 

ostatním zažít podobné věci, jako jsem zažil já na stážích v Itálii a v roce 
předchozím i v Kanadě. Myslím, že by každý z mediků měl podobnou věc 
okusit – člověku to rozšíří obzory a také otevře oči, neboť uvidí, jaký je 
medicínský úzus jinde než v ČR.

Tomáš Kural, 5. ročník
Viceprezident pro vnitřní vztahy IFMSA CZ

2.3.2010 PhDr. B. Šestáková: Psychologie zdraví
16.3.2010 DiS. Š. Karesová: Ergoterapie I.
30.3.2010 DiS. Š. Karesová: Ergoterapie II. 
13.4.2010 MUDr. J. Kotrba: Mediální obraz starého člověka – 

příklady
20.4.2010 Mgr. T. Pavlovská: Zdravý životní styl – měření TK + tuku
4.5.2010 MUDr. K. Zikmundová, CSc.: Úloha rodiny ve vyšším 

věku 
18.5.2010 Seminář: „Jak se měníme s věkem“ – vlastní zkušenosti
1.6.2010 PhDr. B. Šestáková: Nácvik mezigenerační komunikace
15.6.2010 Závěrečné setkání: Hodnocení uplynulého roku a reminis-

cence 

Začátky přednášek jsou v učebně ŠAF 3 od 14.15 hod. Alternativní 
nabídka dalších akcí podle zájmu posluchačů (termíny budou dohod-
nuty dodatečně):
- Měření hodnot cholesterolu
- Nácvik chůze pomocí trekingových holí
- Turistický pochod kolem rybníků – „Děkanský tělovýchovný den“ 

(květen)
- Návštěva biofarmy a zámku Nebílovy
- Kurz počítačové gramotnosti: 5. a 6. 5. 2010 děkanát: A12.00-13,30 

B13,30-15,00 
- Muzikoterapie – průběžně
- Interaktivní výuka – dotazníky (vs)

PROGRAM NAVAZUJÍCÍCH KURZŮ NA U3V V LETNÍM SEMESTRU 2009/10

Přednášky se konají vždy v úterý ve 14.45 hod. Šafránkův pavilon, 
Alej Svobody 31, Plzeň
9.3.2010 MUDr. Daniela Fránová: Význam očkování ve vyšším věku
23.3.2010  Doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.: Etické problémy v medicíně I.
6.4.2010 DiS. Jaroslava Kreuzbergová: Správná výživa seniorů
27.4.2010 Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.: Genetika včera, 

dnes a zítra

11.5.2010 Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.: Kožní problematika ve 
vyšším věku

25.5.2010 Ing. Václav Babuška, Ph.D.: Chemie kolem nás
8.6.2010 Policie ČR - Np. Švec: Senioři a jejich bezpečí
Změna programu vyhrazena

(vs)   

PROGRAM AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU V LETNÍM SEMESTRU 2010

Výzkum „Kvalita očima pacientů“ již potřetí zadalo ministerstvo 
zdravotnictví ve všech svých zdravotnických zařízeních. Na podrobné 
otázky týkající se chování personálu, léčby či spokojenosti se stravou 
nebo čistotou v nemocnicích odpovídalo celkem 22 tisíc pacientů 
v patnácti zařízeních. Z nich se v jedenácti případech jednalo o fakultní 
nemocnice. Výsledky uveřejnila mfDnes (*). Hned úvodní odstavec 
článku může být pro FN Plzeň potěšitelný. Zní takto: 

Chcete marodit v nemocnici, kde kolem vás budou běhat usměvavé 
sestry, natřásat vám polštáře a třeba vás držet za ruku, když vám bude 
hodně zle? Pak se nechte převézt do Fakultní nemocnice v Hradci 
Králové, v Ostravě či v Plzni. 

Lékaři a sestry se sice k pacientům chovají rok od roku lépe, stále 

se však nemění nadávání na jídlo. Je to nejhůře hodnocený parametr 
ze všech. Problémy však někdy vyplývají z neinformovanosti pacientů 
o nutnosti diety. Pokud však pacient několik dní po sobě hlásí, že je ve-
getarián a přesto dostává masitá jídla, jeho nespokojenost je oprávněná. 

Různé audity a akreditace jsou pro pacienty velkým přínosem, ještě 
důležitější však je doporučení známých a příbuzných. 

Pořadí spokojenosti pacientů ve státních zdravotnických zařízeních: 1. 
Masarykův onkologický ústav Brno 85,7% spokojených  2. Nemocnice 
Na Homolce 83,8% 3. FN Hradec Králové 82,7%  4. FN Ostrava 82,3% 
5. IKEM Praha 82,2%  6. FN Plzeň 81,3%

(*)Petrášová L.: Žebříček nemocnic vede Brno. mfDnes 25.2.2010, 
č. 47, s. 1 a A3 

DALŠÍ HODNOCENÍ NEMOCNIC: FN PLZEŇ ŠESTÁ V ČR
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Tokofobie je strach z porodu a název pochází 
z řečtiny, tokos znamená porod a phobos strach. 
Strach z porodu, stejně jako ostatní fobie, se 
může manifestovat mnoha symptomy, které 
zahrnují noční můry, zhoršené soustředění 
v práci i v domácích činnostech, záchvaty pani-
ky nebo psychosomatické potíže. Tokofobie 
je úzkostná porucha, která vyžaduje péči 
odborníků. Může být také spojena s depresí 
nebo posttraumatickým stresem. (Wikipedia).

Strach z porodu byl poprvé popsán Marcem 
(1858) takto: „Jestliže ženy ještě nerodily, 
očekávání neznámé bolesti v nich vyvolá nepo-
psatelný pocit úzkosti. Jestliže už dříve poro-
dily, mají obavy, které plynou z předchozích 
nepříznivých zkušeností.“ 

Přes nízkou mortalitu žen a dětí při poro-
du se některé ženy mohou obávat úmrtí či 
vážné fyzické újmy sebe nebo dítěte. Pokud 
žena prožívá natolik silný strach, že se brání 
otěhotnění, odborníci hovoří o tokofobii, 
patologickém strachu z porodu a vyhýbání se 
těhotenství. Dělí se na primární, sekundární 
a terciární dle rozdílné etiologie. Tokofobie je 
v podstatě paradox: žena touží naplnit svou 
potřebu rozmnožit se, ale současně pociťuje 
strach z procesu reprodukce.

Primární tokofobie se vyvíjí od rané adoles-
cence, její příčinou může být např. znásilnění 
nebo převzetí vzorců chování matky, která 
sama prožila porod se známky traumatu. 
Ačkoliv sexuální vztah může být bezproblé-
mový, otěhotnění způsobuje velkou úzkost. 
V některých tragických případech se žena nato-
lik obává porodu, že se vyhýbá otěhotnění nebo 
raději přeruší chtěné těhotenství, aby nemu-
sela absolvovat porod. Některé ženy aktivně 
vyhledávají porodníky, kteří provádějí domlu-
vený císařský řez, před tím, než otěhotní. Jiné 
ženy dokonce nikdy nepřekonají svůj strach 
z porodu a zůstanou bezdětné nebo dítě adop-
tují. Takové ženy, které nikdy nepřivedou na 
svět své dítě, i když po něm touží, nesou v sobě 
lítost do pozdního věku.

Sekundární tokofobie vzniká z traumatické 
zkušenosti v předcházejícím těhotenství jako je 
spontánní potrat ve vysokém stádiu těhotenství, 
porození mrtvého dítěte či akutní císařský řez.

Terciární tokofobie je jedním z příznaků 
a současně jednou z příčin depresivního 
onemocnění ženy. 

Tokofobie je častější a mnohem intenzivnější 
u těhotných nulipar než u žen, které už rodily. 
Přes 20 % těhotných žen prožívá strach a 6 % 
popisuje strach, který je hendikepující. Třináct 
procent negravidních žen popisuje takový 
strach z porodu, že otěhotnění odkládají nebo 
se mu vyhýbají. Takové ženy se vyznačují velmi 
pečlivým užíváním antikoncepce, nezřídka kom-
binují více metod bránících početí. Odmítají 
otěhotnění do chvíle, než jim kupříkladu lékař 
přislíbí porod císařským řezem. I tak je pro ně 
těhotenství zátěžovým životním obdobím. Lze 
se setkat s prvorodičkami, které přestože svá 
těhotenství předem plánovaly, se v průběhu 
rozhodnou pro jejich ukončení. Někdy požádají 
o umělé přerušení těhotenství, je znám i případ, 

kdy těhotná začala s extrémně náročným 
cvičením ve víře, že si tak přivodí spontánní 
potrat.

Strach jako stav při porodu je dán jednak 
mírou úzkostnosti, jednak samotným fyzio-
logickým procesem – zda porod probíhá hladce 
nebo se objevují komplikace. V případě kom-
plikací se strach může zintensivnit vyšší mírou 
úzkostnosti, která má podstatný vliv na inter-
pretaci situace jako ohrožující. Silné prožitky 
strachu podněcují maladaptivní myšlení a cho-
vání, které ještě znesnadňuje fyziologický pro-
ces porodu, a tak brání zvládnutí stresové 
situace. 

Na základě kvantitativních metod lze určit 
pět faktorů, do kterých lze seskupit možné 
strachy těhotných žen.

1. Porod: Bolest. Dlouhotrvající porod. 
Panika a ztráta kontroly během porodu. Pocit 
neschopnosti a nezpůsobilosti. Natrhnutí nebo 
nastřihnutí hráze. Nesprávně tlačit  či dýchat. 
Pozdní odjezd do porodnice.

2. Zdraví dítěte a matky: Porození mrt-
vého dítěte. Poranění dítěte během porodu. 
Mít nemocné či postižené dítě. Problémy 
v současném těhotenství. Problémy, jež by 
mohly vzniknout po porodu.

3. Porodní personál: Nevlídný personál v po-
rodnici. Nemoci se podílet na rozhodování.

Nepřítomnost personálu, pocit osamocení. 
Kladení otázek, jež budou připadat hloupé 
porodnímu personálu.

4. Rodinný život: Problémy v partnerském 
životě. Problémy v sexuálním životě. Problémy 
s péčí a výchovou dítěte.

5. Císařský řez
Jedním z protektivních faktorů strachu z po-

rodu je sociální opora, která tlumí působení 
stresu na jedince a tak pozitivně ovlivňuje jeho 
psychické a fyzické zdraví. Bylo zjištěno, že pro 
těhotnou ženu je mnohem významnější opora 
v partnerovi než podpora od rodiny a přátel 
V neposlední řadě je důležitý pocit bezpečí.

Důsledky strachu z porodu
Intenzivní strach a úzkost mají negativní 

vliv na vnímání relativního nebezpečí sou-
visejícího s porodem a snižují sebedůvěru 
ženy v její schopnost porod zvládnout. To 
zvyšuje pravděpodobnost negativní porodní 
zkušenosti, která může mít za následek popo-
rodní rozladění a obtíže při péči o novorozeně. 
Negativní zkušenost s porodem má dopad 
na očekávání a strach v dalším těhotenství. 
Odborníci v této souvislosti hovoří o principu 
začarovaného kruhu. 

Strach z porodu z genderového hlediska
Role mužů v době těhotenství partnerky je 

zkoumána hlavně z hlediska emocionální opory 
ženy. Také muži mohou pocítit strach v sou-
vislosti s porodem. Jako nejčastěji zmiňované 
strachy mužů se uvádějí zdraví nenarozeného 
dítěte, bolest partnerky při porodu a náhlé 
úmrtí ženy nebo dítěte při porodu.

Muže ke strachu z porodu nejvíce predis-
ponují partnerské problémy a celková nespo-
kojenost s životní situací. Spokojenost muže má 
přímý vliv na spokojenost ženy, její sebeúctu 

a vnímání opory v partnerovi. Proto se můžeme 
domnívat, že navštěvování předporodních 
kurzů může být pro oba partnery příležitostí 
k vyjádření obav souvisejících s porodem 
a rodičovstvím. Kurzy též poskytují prostor pro 
upevnění vzájemné podpory.

Možnosti terapie v léčbě strachu z porodu
Jistá forma terapie se využívá již 

v předporodních kurzech v závislosti na jejich 
obsahu a kvalitě. Porodní kurzy jsou preven-
tivním nástrojem. Měly by naučit techniky 
zvládání porodních bolestí a vzájemné posky-
tování podpory mezi ženou a partnerem během 
porodu. 

Dále můžeme využít terapeutický přístup 
při rozboru negativní porodní zkušenosti. Je to 
léčba strachu z porodu prostřednictvím přetnutí 
začarovaného kruhu.

Individuální terapie je aplikována u žen 
trpících intenzivním strachem z porodu a toko-
fobií. Svědčí o tom úspěšnost léčby ženy s inten-
zivním strachem z porodu komplikovaným 
specifickou fobií z jehel a lékařských vyšetření. 
Byla užita kognitivně-behaviorální terapie, 
nervosvalová relaxace, imaginace, kogni-
tivní restrukturalizace pro novou interpretaci 
pohybů dítěte, jež v klientce vyvolávaly strach 
a připomínaly blížící se porod. V imaginativních 
cvičeních byly vynechány představy porodu, 
protože vystavení se obávanému podnětu by 
zpočátku způsobilo nárůst strachu a úzkosti, 
což by mělo negativní dopad na vývoj plodu.

Císařský řez nebo vaginální porod
Míra císařských řezů, včetně těch na žádost 

rodičky, stoupá každým rokem přibližně o 1 
%. Příčinou tohoto stavu jsou tři skutečnosti: 1. 
víra mnoha žen, že císařský řez je bezpečnější, 
2. stigmatizace vaginálního porodu jako archa-
ického a zohyzďujícího, 3. strach z vaginál-
ního porodu, na který momentálně neexis-
tuje přiměřený terapeutický lék. Předporodní 
péče, jež je v dnešní době poskytována více 
odborníky, ztrácí návaznost a přináší mnohdy 
nesouvislé či protikladné informace týkající se 
různých forem porodu.

Současné lékařské výzkumy se zaměřují na 
zjišťování relativních výhod a nevýhod obou 
forem porodu. Podle některých autorů je 
císařský řez na žádost rodičky nepřiměřeným 
řešením strachu z vaginálního porodu. Žena 
ztrácí možnost prožít pozitivní porodní zkušenost 
a mít nové emoce a postoje k dalšímu těhotenství 
a porodu, čímž se upevňuje začarovaný kruh. 
Na druhé straně, uvažujeme-li nad dilematem 
svobodné volby formy porodu, musíme brát v 
ohled ženy trpící tokofobií. Ženy, které přes tera-
peutické konzultace žádaly císařský řez a nebyly 
vyslyšeny, trpěly více posttraumatickým syn-
dromem. Na druhé straně příslib císařského 
řezu znamenal signifikantní pokles úzkosti u žen 
trpících tokofobií.

Závěrem lze říci, že je zřejmé, že tokofobie 
se stává aktuálním problémem, který se týká 
hlavně oboru gynekologie a psychiatrie.                                                            

Věra Polívková
Práce vznikla v rámci výuky předmětu psy-

chiatrie v 5. ročníku.

STRACH Z PORODU, TOKOFOBIE
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 První český nositel Nobelovy ceny za chemii se narodil 20. prosi-nce 
1890 v Praze jako páté dítě v právnické rodině. Právnická tradice se 
u Heyrovských dědila od 18. století,. Právníkem byl tedy i otec Leopold, 
první profesor římského práva na české univerzitě v Praze. Jaroslav 
Heyrovský studoval na akademickém gymnáziu v Praze. Již zde v něm 
zájem o přírodní vědy probudil středoškolský profesor Jenišovský. Jako 
gymnazista měl širokou škálu koníčků. Mezi ně patřil sport, literatura, 
vážná hudba, botanika a astronomie. 

V r. 1909 se zapsal na filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Obdiv 
k objevům britských přírodovědců jej zavedl do Anglie. Od r. 1910 stu-
doval na University College v Londýně u profesorů W. Ramsaye a F.
G. Donnana chemii a fyziku. V r. 1913 získal hodnost bakaláře. Studia 
přerušila 1. světová válka. Mladý Heyrovský narukoval ke zdravotníkům, 
sloužil ve vojenských lazaretech a i zde se ve volných chvílích zabýval 
chemií. V r. 1918 obhájil na Karlově univerzitě svoji disertační práci. 

Při státní zkoušce na doktorát vyzval kandidáta Heyrovského profesor 
fyziky Bohumil Kučera, aby se věnoval výzkumu povrchového napětí 
rtuti způsobem, který Kučera sám navrhl na počátku století. Princip 
spočíval ve vážení kapek rtuti, vykapávajících ze skleněné kapiláry do 
roztoku. Kapající rtuť, připojená na zdroj stejnosměrného napětí, při tom 
sloužila jako jedna elektroda, druhou elektrodou byla rtuť hromadící se 
na dně nádobky. 

Heyrovský pana profesora rád poslechl. Po letech intenzivní práce 
zjistil, že měří-li místo povrchového napětí elektrický proud, procházející 
rtuťovou kapkou a roztokem, do něhož rtuť vykapává, získá důležité údaje 
o druhu a množství látek v roztoku obsažených. Tyto údaje pak lze použít 
k chemické analýze i základnímu fyzikálně-chemickému výzkumu. 

První ještě ne zcela úspěšný pokus provedl Heyrovský příznačně na 
Nový rok 1922. V únoru téhož roku po sérii dalších pokusů však si už 
byl jistý, že objevil cosi zcela nového – minielektrolýzu pomocí rtuťové 
kapkové elektrody. 

V duchu svého životního hesla „Pracuj, dokonči, publikuj“ dal záhy 
odborné veřejnosti vědět o objevu a i díky tomu se při dalším rozvíjení 
akce „rtuťová kapka“ mohl spolehnout na spolupráci širšího vědeckého 
týmu. V něm hrál významnou roli o pět let mladší japonský fyzik Masuzo 
Shikata, s jehož pomocí Heyrovský vyvinul první přístroj, který auto-
maticky zaznamenával elektrolytický proces. Nazval ho polarografem 
a použitou metodu polarografií. Metoda se v počátcích nezdála být vhod-
ná pro praktické využití, do konstrukce se zapojil i další Heyrovského žák 
D. Ilkovič. Návrh na konstrukci prvního automatického přístroje, který 
umožnil zkrácení postupu z řádů hodin na minuty, realizovali univerzitní 
mechanici Peták a Innemann. 

Polarografie patří mezi elektrochemické analytické metody. Slouží k 
určování přítomnosti a koncentrace redukovatelných nebo oxidovatel-
ných neznámých látek v roztoku. Princip spočívá ve vyhodnocování 
závislosti elektrického proudu na napětí na dvojici elektrod, které jsou 
ponořené do roztoku, v němž probíhá elektrolýza. Závislosti mají tvar vln, 
jejichž poloha charakterizuje jednotlivé druhy látek. Z velikosti nárůstu 
proudu lze určit koncentraci příslušné látky. Jako katoda slouží rtuťová 
kapková elektroda. Při zvyšování potenciálu mezi anodou a katodou 
dojde k vyloučení příslušných iontů na katodě a tím k nárůstu proudu. 
Proud je omezen množstvím iontů v roztoku. Jakmile se množství 
vylučujících se iontů rovná počtu přicházejících iontů z roztoku, proud 

přestane růst. Do roztoku se přidává 
základní indiferentní elektrolyt, např. 
kyselina, aby se vodivost roztoku zvýšila. 
Základními částmi polarografu jsou zdroj, 
zapisovač a ovladač rtuťové kapkové elek-
trody. První firmou, vyrábějící komerční 
polarografy, byla v letech 1929-1946 fa. 
Nejedlý v Praze-Vokovicích. 

V r. 1926 se Heyrovský stal prvním 
profesorem fyzikální chemie na Karlově 
univerzitě. Zavedl několikasemestrový 
kurs přednášek a praktických cvičení 
z tohoto oboru a dále se svými žáky roz-
víjel výzkum polarografické metody. V 
r. 1929 spolu se svým přítelem, profe-
sorem chemie na pražské Vysoké škole technické E. Votočkem založil 
časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Stal se ve 
vědeckém světě respektovanou osobností, nositelem několika čestných 
doktorátů na prestižních univerzitách, hostujícím členem několika aka-
demií věd a řádným členem mezinárodních vědeckých společností. 

V období II. světové války po uzavření českých vysokých škol v r. 
1939 díky svému postavení i pomoci odvážného německého kolegy prof. 
Böhma si mohl ponechat svou laboratoř a pokračovat v experimentech. 
Díky tomu mohl dokončit svoji zásadní učebnici polarografie. Po válce byl 
z toho důvodu tomu obviněn z kolaborace, v r. 1946 se dočkal očištění. 

Za války se polarografie stávala stále častěji používanou analytickou 
metodou. Nalezla uplatnění v chemickém a ve farmaceutickém průmyslu, 
v lékařství, v metalurgii, v potravinářství, v rudném výzkumu, při studiu 
nových transuranových prvků a v jiných oborech. Výroba polarografů se 
rozjela v mnoha zemích. Počet odborných prací vycházejících z polaro-
grafie dosahoval tisíců. Pod vedením Heyrovského byl v Československu 
založen Polarografický ústav, začleněný v r. 1952 do Československé 
akademie věd. 

Heyrovský byl za svůj objev na Nobelovu cenu nominován opakovaně 
– v r. 1940, 1948 a 1958. Teprve čtvrtá nominace vyšla: 10.12.1959 Jaroslav 
Heyrovský převzal ve Stockholmu z rukou švédského krále Gustava 
Adolfa VI. Nobelovu cenu za chemii. Stalo se tak 37 let od vlastního 
objevu. Těšil se z ní osm let, zemřel v Praze 27.3.1967 a je pochován na 
Vyšehradě.

V současné době je v laboratořích na celém světě používána a dále 
vyvíjena řada počítačově řízených metod odvozených od původní 
Heyrovského polarografie. Svou citlivostí a přesností se řadí ke špičkovým 
analytickým metodám, které ještě předčí dvojí podstatnou jednoduchostí 
a finanční dostupností. Z rozhodnutí mezinárodní chemické názvoslovné 
komise je název „polarometrie“ zachován pro metody, užívající rtuťovou 
kapkovou elektrodu, metody se stálými elektrodami se nazývají voltame-
trické. Polarografie je tedy voltametrií se rtuťovou kapkovou elektrodou. 

Jméno Heyrovský se z přírodních věd nevytratilo. Syn Michael vykročil 
v otcových polarografických stopách, vnuk David se specializuje na te-
oretickou fyziku. 

Letos v prosinci si připomeneme 120. výročí narození významného 
představitele české vědy. 

(jn)   

PŘEČETLI JSME ZA VÁS …

Vlna chřipek v říjnu ještě nedorazila, případů 
chřipek s virózami však přibylo. S každou rýmou 
není třeba navštívit lékaře, přidruží-li se však 
teploty, bolesti či únava celého těla, je třeba 
virózu pořádně vyléčit. Z přechozených viróz se 
mohou vyklubat komplikace. (Š.Meissnerová: 
Ordinace plní kýchající pacienti. PD 16.10.2009, 
č. 242, s. 3)  

Soudní pitva prokázala, že na smrti 
důchodkyně se podílel někdo další. Požár měl 
zakrýt tento trestný čin. V těle zemřelé ženy 
nebyly stopy kysličníku uhelnatého, kterého 
by se jinak nadýchala. Byla uškrcena ještě před 
založením požáru. (krč: Požár měl zakrýt vraždu, 

lékaři se nedali nachytat. Blesk 16.10.2009, č. 
242, s.6) 

Někteří praktičtí lékaři v Plzni začali 
obvolávat rizikovou skupinu pacientů, kteří 
mohou dostat očkování proti prasečí chřipce. 
S velkým zájmem však se nesetkali. Při nor-
málním průběhu nemoci novou chřipku od té 
běžné nemocný ani nepozná, sdělil doc. MUDr. 
P.Pazdiora.(M.Kunešová: Lékaři vyhledávají 
pacienty na očkování. PD 13.11.2009, s. 3)

Za 16 let existence programu kochleárních 
implantací bylo „vysvobozeno z ticha“ v ČR již 
500 pacientů. Centrum kochleárních implantací 
pro děti je na dětské ORL klinice FN Praha-

Motol. Čím dříve po ohluchnutí děti implantát 
dostanou, tím jsou výsledky lepší. Velká část 
implantovaných neslyšících dětí si osvojí mluve-
nou řeč a používá ji ke každodenní komunikaci. 
Neslyšící dospělí, kteří přišli o sluch v ranném 
dětství, mají z kochleární implantace jen ome-
zený prospěch. (J.Holmanová: Zázraky se dějí. 
Svět pojištěnce, zima 2009, s. 22-23)

Silný kuřák má dvacetinásobně vyšší riziko 
rakoviny plic ve srovnání s nekuřákem. Nepří-
znivě působí i znečištěné ovzduší ve velkých 
městech, které obsahuje množství škodlivin ze 
spalování ropných produktů. Výsledky léčby 
jsou i přes nesporný pokrok omezené a většina 

PŮLSTOLETÍ OD UDĚLENÍ NOBELOVY CENY ZA CHEMII 
JAROSLAVU HEYROVSKÉMU
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nemocných umírá. V ČR je to 5500 osob ročně. 
Nejdůležitější prevencí je nekouřit. (Z.Líkařová: 
Nechcete rakovinu plic? Nekuřte a odstěhujte 
se do hor. Moje rodina, 2.1.2010, č.1, s. 6-7) 

Hokejista prvoligové Třebíče zkolaboval 
při individuální rozcvičce před zápasem. Díky 
rychlému zásahu protihráčů, kteří stáli opodál a 
začali hned s resuscitací, nedošlo k nejhoršímu. 
Hráč byl transportován na jednotku intenzivní 
péče třebíčské nemocnice. (T.Koníček: Bojuje 
o život! Blesk 2.1.2010, č. 1, s. 12)

Úsporná opatření vlády se projevují i ve 
zdravotní oblasti. Mamografická centra dosta-
nou od MZd o sedm procent méně finančních 
prostředků. Počet žen, docházejících na mamo-
grafické vyšetření, v posledních letech stoupnul. 
Pokud však dojde k úbytku financí, je zde riziko, 
že procento vyšetřených žen zase poklesne. (M. 
Kunešová: Ženy mají méně na vyšetření prsu, 
péči o děti a mateřskou. PD 6.1.2010, č.4, s. 2)

Nejdříve slova o tom, jak politici vyženou kouř 
z restaurací, potom ale zákony plné výjimek. 
Takové je to nyní v Rakousku. Nálepky u vcho-
du říkají, zda se v restauraci smí kouřit či nikoliv. 
Většinou jsou vylepeny obě. V Polsku se naproti 
tomu připravuje zákon zcela kouření v restaura-
cích zakazující. Podporuje jej 54 procent Poláků. 
(top: Típněte cigaretu, chtějí mnozí nekuřáci 
i hostinští u sousedů. PD 6.1.2010, č. 4, s. 14)

Připravuje se realizace projektu mezinárodní 
spolupráce traumatologických klinik FN Plzeň 
a Univerzitní nemocnice v Regensburgu. Dle 
sdělení MUDr. T. Pavelky budou obě pracoviště 
nejdříve spojena tak, aby bylo možno operativně 
přenášet rentgenové snímky, vzájemně kon-
zultovat jednotlivé případy a domlouvat trans-
porty pacientů. Pacienti by měli mít k dispozici 
servisní telefon a nemocnice by spolupracovaly 
při jednání s pojišťovnami. (Lékaři připravují 
výjimečný projekt. Plzeňský kraj, leden 2010, 
č.1, s. 6) 

Schizofrenie je léčitelná porucha, od mnoha 
příznaků uleví účinné léky. Vážným nebezpečím 
je deprese, i proti ní umí medicína bojovat. 
Se schizofrenií se dá žít naplno. Šanci zvyšuje 
dodržování léčebného režimu. Lidé, kteří léky 
po odeznění akutní epizody přestanou brát, 
však riskují návrat onemocnění. (Diagnóza 
schizofrenie neznamená konec nadějím. Pestrý 
svět 2010, č.5, s. 27)

V r. 2009 bylo pod vlivem alkoholu zaviněno 
5 735 dopravních nehod, při nich bylo 2 658 
osob zraněno. Řidiči, kteří před jízdou pili, 
zavinili smrt 123 lidí, podstatný vzestup proti 
minulým létům (36 obětí v r. 2007 a 80 obětí 
v r. 2008). Od ledna tak policie při každé 
kontrole řidičů provádí dechovou zkoušku 
na alkohol. Šéf dopravní policie tvrdí, že se 
nebude tolerovat ani desetina promile alko-
holu. (A.Viktora: „Dýchání řidičů nezastavím.“ 
mfDnes 16.1.2010, č.13, s. A4)

Na českých silnicích zahynulo v r. 2009 832 
lidí, nejméně za posledních dvacet let. Obětí 
nehod, způsobených řidiči pod vlivem alkoholu 
však bylo 123, tj. o 43 více než předchozí rok. 
Za jízdu pod vlivem alkoholu bylo loni uděleno 
13 298 blokových pokut, o 5766 více než v r. 
2008. Paradoxně však bylo zadrženo jen 6859 
řidičských průkazů, tedy o 1320 méně než v 
předloni. (J.Novotný: Alkohol za volantem zabil 
loni 123 lidí. (Právo 16.1.2010, č.17, s. 7)  

Od ledna proplácejí pojišťovny vakcínu proti 
pneumokoku. Nárok na bezplatné očkování 
mají všichni novorozenci, narození po 1. lednu 
2010, a také všechny děti, narozené po 1.8.2009, 
které dostanou tři dávky do sedmého měsíce. 
(J.Syslová: Pneumokok: co je zdarma. mfDnes 
16.1.2010, č. 13, s. A4) 

Umět poskytnout první pomoc je životně 
důležité, nabádá Český červený kříž. 

K přesvědčení veřejnosti má pomoci reklamní 
spot České televize. Má nalákat veřejnost na 
kurzy první pomoci. (iDnes: Naučte se první 
pomoc, láká spot. mfDnes, 16.1.2010, č. 13, s. A5) 

Pokud u extrémních obezit selhaly všechny 
dostupné metody, přichází v úvahu chirurgický 
zákrok. Laparoskopická bandáž žaludku se 
provádí u osob s BMI 35-40, když obezita 
je provázena dalšími závažnými zdravotními 
problémy. Váhový úbytek se poté pohybuje 
kolem 2-10 kg za měsíc, po roce asi 20 kg. (I. 
Dvořáková: Maxitlouštíkům pomůže chirurg. 
Blesk 19.1.2010, č.15, s. 8)

Celotělové rentgenové skenery na letištích 
mohou představovat riziko pro cestující. Kvůli 
ionizujícímu záření se zvyšuje pravděpodobnost 
onemocnění rakovinou. Dávky, které by ces-
tující vstřebali při jedné kontrole jsou podle 
expertů sice malé, nikoliv však zanedbatel-
né, zejména pokud cestující skenery prochází 
opakovaně. (haš, per: Drábová: letištní skenery 
hrozí rakovinou. Právo 19.1.2010, č. 15, s. 1-2)

Tři roky stará předpověď Mezivládního pa-
nelu pro klimatické změny (IPCC), v níž se tvr-
dilo, že ledovce v Himalájích v důsledku stou-
pajícího globálního oteplování do roku 2030 až 
2035 zcela zmizí, byla založena na pochybných 
zdrojích. Nyní se ukazuje, že něco takového 
„střeše světa“ zatím nehrozí. (A.Petrželka: 
Himálaje bez ledu? Mystifikace jako hrom. 
Právo, 20.1.2010, č. 16, s. 12) 

Podle výsledků studie společnosti Bionsen 
používají ženy denně 13 zkrášlovadel včetně 
parfémů a deodorantů. Většina z nich v sobě 
ukrývá více než dvacet chemikálií, některé 
i několik stovek. Rtěnky obsahují průměrně 
33 ingrediencí, tělové krémy 32, řasenka 29, 
nejméně hydratační krém na ruce – jedenáct. (J. 
Kynčl, P.Hátlová: Přehnaná péče může škodit. 
Právo 21.1.2010, č.17, příloha Café, s. 1) 

Ženy chodí k praktickému lékaři 1,5krát 
častěji než muži, ke specialistovi dokonce 
2,5krát častěji než muži. Podle slov klinic-
kého psychologa, ženy si více uvědomují rizika 
civilizačních chorob a důležitost preventivních 
prohlídek. Muži naopak bagatelizují zdravotní 
problémy a k lékaři jdou, až když je to nevy-
hnutelné. (V.Pergl: Ženy chodí k lékaři častěji 
než muži. Právo, 22.1.2010, č. 18, s. 1 a 2)

Každý občan má v ČR ze zákona možnost po-
žádat svou zdravotní pojišťovnu, aby mu jednou 
za rok poslala výpis z jeho zdravotního účtu. Ve 
VZP požádalo o výpis z účtu 62 tisíc klientů, což 
je zhruba jedno procento, v elektronické zdra-
votní knížce si jej prohlédlo 301 tisíc klientů. (V. 
Pergl: Lidé o výpisy ze zdravotních účtů nemají 
moc zájem. Právo, 23.1.2010, s. 11)

Počet ukončených případů pracovní neschop-
nosti v ČR klesl v r. 2009 o 31 procent. O 15 
procent ubylo prostonaných dnů. Prodloužila se 
délka trvání jedné pracovní neschopnosti z 39,5 
dne na 48,4 dne. Uvádí to zpráva České správy 
sociálního zabezpečení. Počet prostonaných 
dnů klesl proti r. 2008 z 87,9 milionu na 73,9 
milionu. (čtk: Lidé loni méně marodili. PD 
27.1.2010, s. 12)

„Nikdy jsem nemarodil, nevím co je to ho-
rečka a léky“, říká muž, který i při -18 °C jezdí 
8km do práce a zpět na kole do půl těla nahý. 
„Jezdím tak čtvrtý rok. Postupně jsem sundá-
val oblečení. Otužuju se. Zima mi opravdu není.“ 
Místní v Uherském Ostrohu se na něj dívají jako 
na exota. (S.Červená: Když všichni mrznou, Ota 
jezdí skoro nahý. Blesk 28.1.2010, č.23, s. 4.) 

Novou metodu léčení pomocí růstových 
faktorů, obsažených ve vlastní krvi, nabíze-
jí nemocným lékaři Chirurgické kliniky FN 
v Plzni. Metoda má velmi dobré výsledky např. 
u nehojících se bércových vředů, u poškození 
kloubních chrupavek a v dalších indikacích. 

Rychlost hojeni je individuální, u někoho se 
pohybuje v řádech dnů, u jiného týdnů. Léčba 
je ambulantní. (M.T.Kunešová: Pacienta léčí 
vlastní krev, nová metoda hojí rány rychleji. PD 
27.1.2010, č. 22, s. 1 a 4) 

Některé informace z on-line rozhovoru na 
téma kouření poskytly zajímavé informace, 
např.: náklady na léčení následků kouření 
převyšují příjem z daní na tabákové výrobky, 
v českých hospodách by měly být vytvořeny 
přijatelné podmínky i pro nekuřáky – normální 
je nekouřit, při ztroskotávajících pokusech zba-
vit se kuřáckého návyku je třeba se obrátit 
na odborníka a využít i vhodné medikace, 
rozhodující však je vlastní pevné rozhodnutí, 
atd.(M. Tolarová: S cigaretami pomohu přestat, 
s marihuanou ne. PD 27.1.2010, č.22, s. 3)

V loňském roce přibylo v ČR 157 HIV 
pozitivních osob. Jedná se o nejdramatičtější 
nárůst v historii! Nově nemocní se z 90 pro-
cent nakazili pohlavním stykem, z toho v 70 
procentech šlo o homosexuální styk mezi gayi. 
Navíc je třeba si uvědomit, že lidí, kteří nevědí 
o tom, že jsou pozitivní, je daleko více než těch, 
kteří tuto diagnózu již mají v ruce. Celkem se 
v ČR virem HIV již prokazatelně nakazilo 1344 
lidí, z toho onemocnění AIDS propuklo u 292. 
(ČTK,rum: HIV: rekordní nárůst nemocných! 
Blesk 27.1.2010, č. 22, s. 7)

Více než desetinásobné překročení denních 
limitů polétavého prachu bylo koncem ledna 
naměřeno na Ostravsku. Limit je 50 mikrogramů 
v krychlovém metru vzduchu. Prach do ovzduší 
přichází jak z velkých průmyslových podniků, 
tak z menších zdrojů, jako jsou kotle v domác-
nosti nebo doprava. Pobyt ve znečištěném 
prostředí může přivodit závažné zdravotní pro-
blémy. V Plzeňském kraji vyprodukují velké 
firmy za rok 391 tun tuhých znečišťujících látek. 
(P. Cechl: Česko se dusí, do měst se znovu vrací 
smog. PD 29.1.2010, č. 24, s. 15)

Podle listu „Die Welt“ se záměrně zraňuje 
800 tisíc Němců. Žiletkami a střepy si dělají 
řezné rány, pálí si kůži cigaretami nebo 
žehličkami. U některých se objevují příznaky 
závislosti, u mladých se těmito postupy daří 
zbavit se napětí a frustrací a odpoutat se od 
nepříjemných vzpomínek. Uvedené účinky se 
připisují vyplavování endorfinů. (mcm: Statisíce 
Němců se zraňují pro potěšení. Právo-Víkend, 
29.1.2010, s. S3) 

Kuriózní pracovní úraz utrpěl lapač ptáků 
v supermaketu ve Vestci u Prahy. Když chtěl 
polapit jednoho vrabce, rozlomil se pod ním 
žebřík a muž se zřítil ze tří metrů. Na štěstí spadl 
do čerstvého pečiva, takže utrpěl jen poranění 
lehčího rázu. (ads: Rohlíky zachránily lapače 
ptáků. Právo, 29.1.2010, s. 7) 

Češi, kteří byli za první republiky pro-
slaveni svou gastronomií, na své žaludky dnes 
myslí až naposledy. Obliba různých náhražek 
a polotovarů je v Česku extrémní. Češi se dosta-
nou k vaření leda o víkendech, přes týden pak 
plní své žaludky náhražkami. Při tom některé 
přidané látky, označované jako „éčka“ (barviva, 
emulgátory aj.) mohou být zdraví nebezpečné. 
(Z. Aidomoan: Jsme národem kuchařů z prášku. 
Metro l.2.2010, č.21, s. 2)

Rekultivace krajiny po těžební činnosti, kte-
rou se stát i firmy snaží napravit škody po těžbě, 
je v mnoha případech zbytečná a přírodě spíše 
škodí. Staré lomy a doly jsou ideální pro kriticky 
ohrožené motýly a brouky, ropuchu krátko-
nohou a mnoho dalších živočichů. V mokřadu 
v těsném sousedství JE Temelín, kam se v minu-
losti vyvážela vytěžená zemina, bylo objeveno 
tolik chráněných druhů jako v amazonském 
pralese. (kes: Rekultivace lomů škodí přírodě. 
LN 5.2.2010, s. 5)  

 (jn)
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Nakladatelství Grada vydalo začátkem 
tohoto roku útlou publikaci „Lékařská 
psychologie v praxi“. Jediným autorem je 
doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., přednosta 
Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice 
v Plzni, ač v záhlaví titulní stránky knížky 
stojí „Jiří Beran a kolektiv“. Knížka je 
určena nejen psychologům a psychiatrům, ale 
užitečné a v praxi použitelné poznatky v ní 
mohou načerpat lékaři a zdravotníci téměř 
všech oborů. Uveďme alespoň názvy hlavních 
kapitol této 144-stránkové publikace, aby si 
zájemce mohl udělat představu o rozsahu 
projednávaných témat: vztah mezi lékařem 
a pacientem na počátku 21. století, komplexní 
pohled na nemocného, psychoterapie a medicí-
na, základní komunikační dovednosti, nonver-
bální komunikace mezi lékařem a pacientem, 
psychologicky zaměřená anamnéza, rozhovor 
lékaře s pacientem, úvod do podpůrné psy-
choterapie, zásady psychologické pomoci, 
psychologické aspekty farmakoterapie, pro-
blémové situace mezi zdravotníky a pacienty 
a duševní vyrovnanost lékaře (zdravotníka). 

Vysoká odborná úroveň našeho zdravotnic-
tví se dnes všeobecně uznává. Pokud existují 
závažnější výhrady, týkají se především vzta-
hu lékař-pacient. Psychologickým základem 
vztahu mezi lékařem a pacientem je specifická 
emoční vzájemná vazba, jež má být v zájmu 
obou stran pozitivní a dostatečně silná. Vytvořit 
a udržovat takový vztah je pro lékaře náročné 
a zatížené rizikem nezdaru. Publikace obsa-
huje návody, jak odstranit nedostatky v infor-
mování pacientů o povaze zjištěných poruch 
zdraví, o zvolených léčebných postupech a 
průběhu nemoci apod. Radí jak předcházet 
chybám v komunikaci a také jak se nestat 
předmětem stížnosti pacientů. Zdravotník by 

se na jedné straně měl oprostit od takové pro-
fesionální deformace, jakou je nedostatek res-
pektu k pacientovi a absence zájmu o něj, na 
druhé straně však musí umět odolat nátlaku 
pacientů a jejich rodinných příslušníků, aby 
předešel „syndromu týraného zdravotníka“. 

Knížka je psána natolik čtivě, že leccos 
zajímavého by v ní našli i nezdravotníci, a 
nemusí to být výhradně pacienti. Široký okruh 
zájemců v ní najde nejen podnět k zamyšlení, 
ale i poučení pro vlastní práci. 

J.Novák  

NOVÁ PUBLIKACE PLZEŇSKÉHO ODBORNÍKA:
LÉKAŘSKÁ PSYCHOLOGIE V PRAXI

Kdo pravidelně navštěvuje instalace v máz-
hauzu plzeňské radnice na náměstí Republiky, 
určitě nepřehlédnul výstavu obrazů výtvarné 
skupiny Intenzit v období 15.-28.2.2010. Výstava 
byla uspořádána v rámci Smetanovských 
dnů a nosným tématem byly „Hudební inspi-
race“. Sedm autorů předložilo veřejnosti 36 
převážně obrazů, zhotovených různými tech-
nikami. Mezi vystavujícími autory byla i vý-
tvarnice oddělení učebních pomůcek Střediska 
didaktické techniky naší fakulty paní Lenka 
Jetlebová. Ze čtyř vystavených akvarelů, zho-
tovených její specifickou technikou, nesl jeden 
název „Vltava“. Výstavu svými díly obeslali 
též R. Čiháková, S. Bukovský, J. Dégl, J. Hejl, 
A.Lněnička, P.Michalec a F.Trčka. S.Bukovský 
návštěvníkům ukázal, že je nejen malířem, ale 
také zručným řezbářem. 

Na pozvánce k návštěvě výstavy uvádíme 
reprodukci kresby Antonína Lněničky.

(r)

SKUPINA INTENZIT 
vystavovala na radnici

INŽENÝR EMIL RYTÍŘ ŠKODA (1839-1900) 
ZAKLADATEL ŠKODOVÝCH ZÁVODŮ V PLZNI

Emil Škoda se narodil v Plzni 19. listo-
padu 1839. Jeho otec byl nejen zámožným 
veřejně činným plzeňským měšťanem – byl 
např. členem první správní rady Měšťanského 
pivovaru a také poslancem vídeňského parla-
mentu – ale též respektovaným lékařem (psali 
jsme o něm ve Facultas nostra č. 75/2009). 
Emilův strýc Josef, otcův mladší bratr, byl 
věhlasným profesorem interny na vídeňské 
lékařské fakultě (i o něm jsme opakovaně 
psali např. v č. 45/2005). 

Otec i strýc by tedy přirozeně uvítali, kdyby 
mladý Emil kráčel po stejné medicínské cestě, 
ale ten se ale spíš inspiroval řemeslem dědečka 
Jana, plzeňského kováře a majitele prosperu-
jící dílny s dvaadvaceti dělníky. Jinými slovy 
– Emil se dal na techniku.

V Praze absolvoval čtyři semestry stroj-
ního inženýrství na německé hornické tech-
nické vysoké škole a poté dokončil studia 
v Karlsruhe na strojírenské fakultě tamní 
Technické vysoké školy. Jako diplomovaný 
strojař zavítal do Francie, Anglie a Spojených 
států a prošel praxí v Saské Kamenici a v 

Brémách, kde se málem natrvalo usadil. Jenže 
přišel rok 1866, mezi Pruskem a Rakouskem 
se rozhořela válka a mladý Škoda musel jako 
příslušník nepřátelské země Brémy do 48 

hodin opustit. Vrátil se do rodné Plzně, kde 
mu otec sjednal místo vrchního inženýra 
v nově budované strojírně hraběte Arnošta 
Valdštejna-Vartenberka.

Sedmadvacetiletý mladík, inspirovaný tím, 
co viděl ve světě, pochopil, že jestli něco má 
v druhé polovině 19. století šanci, pak je to 
moderní, razantně vedený podnik. Stal se 
ředitelem podniku. Ke splnění svých pod-
nikatelských záměrů však nutně potřeboval 
prostředky na rozsáhlé investice, a do těch 
se hraběti Valdštejnovi nechtělo. A tak se 
nakonec dal pohnout k tomu, aby v roce 1869 
svoji strojírnu prodal. Mezi zájemce o koupi 
vedle Škody patřil i další plzeňský podnika-
tel a majitel jiné strojírny František Belani, 
nakonec však uspěl Škoda a nepříliš prospe-
rující strojírnu za 167 000 zlatých odkoupil. 
Otci Františkovi se příliš nechtělo podílet se 
na podnikatelských záměrech svého syna a 
váhal s jakoukoliv finanční výpomocí, Když 
však bezdětný strýc Josef z Vídně poskytnul 
synovci vlastní kapitál, i otec svolil k finanční 
výpomoci. 
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ALBERT EINSTEIN (1879-1955) – Z PROPADAJÍCÍHO ŽÁKA GENIÁLNÍ 
FYZIK A MATEMATIK

Albert Einstein se narodil 14. 
března 1879 v Ulmu v židovské 
rodině. Ulm ležel tehdy na 
území samostatného království 
Württemberg. Otec Hermann 
Einstein byl obchodníkem, 
později pracoval jako elek-
trochemik. V r. 1880 se rodina 
přestěhovala do Mnichova, kde 
otec se strýcem založili společnost 
Elektrotechnische Fabrik J. 
Einstein & Cie., vyrábějící elek-
trické přístroje na stejnosměrný 
proud. Malý Albert začal 
navštěvovat katolickou obecnou 
školu. Ačkoliv kvůli dyslexii měl 
problémy s vyjadřováním, patřil 
k výborným žákům. Od šesti let 

na naléhání matky se začal učit hrát na housle, a ačkoliv výuku moc 
nemiloval, zvládnul nakonec i Mozartovy sonáty. 

Když mu jednou otec ukázal kapesní kompas, popsal později tuto 
zkušenost jako jednu z nejdůležitějších v životě. Poznal, že něco v „prázd-
ném“ prostoru musí řídit pohyb střelky. 

V r. 1889 rodinný přítel a tehdy student medicíny Max Talmud zasvětil 
desetiletého Alberta do tajů vědy, matematiky a filosofie. Ve věku 
dvanácti let se seznámil s euklidovskou geometrií. 

Ve škole byl považován za pomalého žáka, snad kvůli své ostýchavosti 
souvisící s dyslexií, možná i kvůli vrozeně abnormální struktuře svého 
mozku. Později sám Einstein přisuzoval svoje objevy v teorii relativi-
ty právě této pomalosti. Říkal, že díky tomu, že o podstatě prostoru a 
času přemýšlel hlouběji než ostatní věkoví vrstevníci, mohl zapojit svůj 
vyvinutý intelekt. Novější teorie o jeho duševním vývoji pokládají za 
příčinu Aspergerův syndrom, poruchu příbuznou s autismem. 

Traduje se, že v matematice zprvu propadal, není to však pravda. 
V Mnichově navštěvoval Luitpoldovo gymnázium. Poté, co otcova firma 
v r. 1894 zkrachovala, celá rodina se odstěhovala do Milána a po několika 
měsících do Pavie. Albert byl ponechán v Mnichově, aby dokončil střední 
školu. Jenže ji nedokončil a o rok později odcestoval za rodiči.

Bez maturity se hned ve svých 16 letech přihlásil na Eidgenössische 
Technische Hochschule (ETH) v Curychu. Ve fyzice a matematice při 
přijímacích pohovorech sice dopadl na výbornou, propadl však v ostat-
ních předmětech. Bylo mu doporučeno dokončit nejdříve střední školu 
a pak se znovu přihlásit. V r. 1896 tedy odmaturoval na kantonální škole 
v Aarau a na druhý pokus byl na ETH přijat. Aby se vyhnul vojenské 
službě, zřekl se téhož roku německého občanství, o pět let později získal 
švýcarské. 

Během studií na ETH se seznámil se srbskou studentkou Milevou 
Maričovou, s níž se v r. 1903 oženil. V r. 1904 se jim narodil první syn 
Hans Albert, v r. 1910 druhý syn Eduard. 

Po promoci v r. 1900 nemohl Einstein naít žádné vysokoškolské 
učitelské místo, pravděpodobně zejména proto, že jeho mladická drzost 
rozčilovala většinu jeho profesorů. V r. 1902 získal místo technického 
asistenta na švýcarském patentovém ústavu. V r. 1905 získal doktorát za 
práci „O novém určení molekulárních rozměrů“. Týž rok v odborném 
časopise Annalen der Physik publikoval čtyři články, které se později 
staly základem moderní fyziky. Jejich tématem byly Brownův pohyb, 
fotoelektrický efekt, speciální teorie relativity a ekvivalence hmotnosti 
a energie. 

V r. 1906 získal Einstein oprávnění učit v Bernu jako soukromý 
docent. V r. 1911 se Eistein stal řádným profesorem na Pražské Karlo-
Ferdinandově (německé) univerzitě. O rok později se vrátil do Švýcarska, 
kde získal profesorské místo na své domovské ETH v Curychu. Koncem 
roku 1915 publikoval svoji všeobecnou teorii relativity. Došel k závěru, 
že světelný paprsek, který ve velké blízkosti míjí Slunce, se vlivem Slunce 
zakřiví. Před tím se vědci domnívali, že dráha světelného paprsku je za 
všech okolností absolutně přímá. 

Podle pamětnických záznamů se novopečený 
šéf vložil do práce doslova maximalisticky. Na 
pozemcích v místech dnešních divadelních 
skladů a v Poděbradově a Kollárově ulici 
začaly růst budovy dílen a kanceláří. Inženýr 
Škoda tu trávil celé dny, začal modernizovat 
staré provozy, budovat nové a postupně tu tak 
vyrostla slévárna, strojírna, ocelárna, kovár-
na i železniční dráha. Při práci na spěšných 
zakázkách neváhal přespat v kanceláři. Nejen 
v tomto projevil svého podnikatelského 
ducha. Když se na přelomu 60. a 70. let 
19. století Evropou šířila hospodářská krize, 
bystře obrátil pozornost na Východ do Polska, 
do Uher, na Ukrajinu a do Ruska a pro svoje 
výrobky tam vyjednal výhodná odbytiště.

V r. 1871 se Emil Škoda oženil s Hermínou 
Hahnenkammovou, dcerou zámožného po-
vozníka a právovárečníka. Měli spolu dcery 
Josefinu, Johannu a Hermínu Julianu a syna 
Karla. Manželčina rodina byla německé národ-
nosti, děti měly vesměs německé vychovatelky. 
Rodina bydlela v Plzni v rozlehlém domě na 
rohu Klatovské třídy a Tylovy ulice, dnes zná-
mého pod pojmem „U Práce“. Mezi Emilovy 
koníčky patřily hony a překládání prací fran-
couzského historika Taina do němčiny. 

Během necelých deseti let vyšlo z jeho 
plzeňského provozu zařízení pro 25 cukrovarů 
a 11 sladoven a pivovarů, vyráběl a vyvážel 
zařízení pro hutě, doly i válcovny železa. 
Záhy se výroba rozrostla i o zbraně v nově 
postavené zbrojovce. Ze skromné továrničky 
s třiatřiceti dělníky, kterou koupil od hraběte 
Valdštejna, postupně vybudoval na svou dobu 
mamutí podnik se čtyřmi tisíci zaměstnanců 

a puncem jednoho z nejvýznamnějších evrop-
ských průmyslových gigantů. K vynikající 
pověsti firmy přispěla i zbrojní výroba, kterou 
Škoda při pohledu na neklidnou Evropu a svět 
rozvinul mimořádně úspěšně.

Netrpěl odbytou práci ani zatuhlé myšlení. 
Sám přicházel s technickými zlepšováky, 
stál prakticky u každé akce, každé zakázky, 
všechno kontroloval, hlídal každý šroub. Podle 
amerického vzoru patřil k prvním evropským 
výrobcům kvalitní legované ocele s přísadou 
niklu a chrómu. Spolu s Kruppovými podniky 
v Porúří zavedl v Plzni nejmodernější siemens-
martinské a kelímkové pece. Zvyšoval se nejen 
objem, ale i kvalita výroby. Škodovy závody 
produkovaly vodní pumpy, vodovody, chladicí 
a další zařízení, tradičně zařízení pro cukrova-
ry, lihovary a pivovary, papírenské stroje, celé 
mostní konstrukce a tisíce různých ručních 
výrobků. Dodávaly vysoce kvalitní odlitky pro 
stavbu obchodních i válečných plavidel. Škoda 
velmi rychle pochopil význam elektřiny a část 
výroby orientoval vedle odlitků pro všeobecné 
strojírenství též na ozubená a turbínová kola. 
Prosadil, aby jeho podnik přebíral i takové 
zakázky, které jinde nechtěli převzít, neboť 
by na ně nestačili. Právě díky tomu Škodovka 
stále zvyšovala svoji dobrou pověst a neměla 
nouzi o zakázky. 

Po padesátce se u Emila Škody, tehdy za 
zásluhy již povýšeného do rytířského stavu, 
začaly projevovat důsledky stálého duševního i 
tělesného vypětí. Vyčerpávaly jej boje o prosa-
zení svých kvalitních ocelových hlavní polních 
děl, neprospívaly mu spory se spolupracovníky, 
dostával se do konfliktů s rozhazovačnými 

příbuznými. Od zadlužených sourozenců 
své manželky v r. 1874 odkoupil pozem-
ky v Doudlevcích, kde později vybudoval 
nejmodernější cihelnu v západních Čechách. 
Na sklonku života trpěl zdravotními problémy, 
pro něž mu lékaři doporučovali cestování na 
jih a po moři. 

V prosinci 1899 s vědomím, že jako jedinec 
tohle už těžko zvládne, dal impuls k založení 
akciové společnosti Škodovy závody. Ačkoliv 
si podržel více než 50 procent akcií, přeměna 
rodinného podniku na akciovou společnost 
se jej bolestně dotkla. V nové funkci pre-
zidenta a generálního ředitele podniku se 
zúčastnil pouze tří zasedání správní rady. 
Zemřel náhle v kupé vagónu na cestě vlakem 
z lázní nedaleko štýrského Seltzthalu 8. srpna 
1900. Honosného pohřbu se v Plzni zúčastnilo 
na 4 tisíce zaměstnanců a jejich rodinných 
příslušníků. Pochován je na Mikulášském 
hřbitově. 

Vybudováním gigantického podniku Emil 
Škoda velmi výrazně ovlivnil tvář našeho 
města a jeho prosperitu v celé další historii. 
Po jeho smrti se hlavním akcionářem stal syn 
Karel, od r. 1902 člen správní rady, v letech 
1909-1917 generální ředitel a v letech 1916-
1919 předseda správní rady. V r. 1919 se vzdal 
všech vedoucích funkcí, vystoupil z firmy, 
prodal akcie a odstěhoval se do Rakouska. 
V Plzni je po něm pojmenována městská čtvrť 
Karlov.

V loňském roce jsme si mohli připomenou 
180. výročí narození Emila Škody, letos si 
připomeneme 110. výročí jeho úmrtí. 

(jn)
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LOUIS BLÉRIOT – PRVNÍ „VZDUŠNÝ“ POKOŘITEL KANÁLU LA MANCHE

Krátce po skončení 1. světové války se Einstein rozvedl s Milevou, 
aby se týž rok po druhé oženil se svojí sestřenicí Elsou Löwenthalovou, 
rozenou Einsteinovou. Elsa byla o tři roky starší než Albert. Pomohla 
mu uzdravit se po částečném nervovém kolapsu kombinovaném se 
zažívacími potížemi. 

Einstein poté přijal místo mimořádného profesora na univerzitě 
v Leidenu a v letech 1920-1930 sem pravidelně zajížděl přednášet. 
V dubnu 1921 odcestoval poprvé do New Yorku přednášet o své teorii 
relativity. V témže roce obdržel Nobelovu cenu za práci o fotoelektrickém 
jevu, kterou Švédská královská akademie věd pokládala za méně kontro-
verzní a prokázanější než tehdy ještě příliš spornou teorii relativity. 

Se svým studentem Leó Szilardem spoluvynalezli unikátní typ 
chladničky na principu termodynamického cyklu, využívajícího čpavek, 
butan a vodu. Když se v r. 1933 dostal v Německu k moci Hitler, byl 
Einstein nařčen z tvoření „židovské fyziky“ na rozdíl od „německé, 
árijské fyziky“. Einstein však již v r. 1932 odcestoval do USA, kde získal 
povolení k trvalému pobytu. Přijal místo na nově založeném Institutu pro 
vyšší studia (Institute for Advanced Study) v Princetonu ve státě New 
Jersey. V Princetonu také Einsteinovi zakoupili dům, v němž Einstein žil 
až do své smrti. Elsa však zemřela již v r. 1936. V r. 1940 získal Einstein 
americké občanství, ponechal si však i švýcarské. 

Jeho práce v Institutu byla zaměřena na sjednocení fyzikálních zákonů, 
které nazýval Velkou sjednocující teorií. Pokoušel se vytvořit model, 
který by popisoval všechny síly jako různé projevy jedné jediné síly. Ve 
svém výzkumu se stával stále více izolovaným a byl dokonce díky svému 
úsilí charakterizován jako „šílený vědec“. Snahy o konstrukci sjednocené 
teorie obecné relativity a kvantové mechaniky byly neúspěšné. Jeho po-
kus se podařilo dokončit až začátkem sedmdesátých let, 15 let po jeho smrti.

Na sklonku třicátých let a v období 2. světové války poskytoval Einstein 
bezpočet doporučení k udělení amerických vstupních víz evropským 
Židům, snažících se uniknout před nacistickou perzekucí. V té době také 
opustil své původně pacifistické přesvědčení: „Bis 1933 habe ich mich für 
die Veweigerung des Militärdienstes eingesetzt. Als aber der Faschismus 
ankam, erkannte ich, dass dieser Standpunkt nicht aufrechtzuerhalten war, 
wenn nicht die Macht der Welt in die Hände der schlimsten Feinde der 
Menschheit geraten soll. Gegen organisierte Macht gibt es nur organisierte 

Macht; ich sehe kein anderes Mittel, so sehr ich es auch bedauere.“ 
Einsteinův náboženský názor je většinou pokládán za deistický. Poté, 

co byl tázán na náboženské otázky, odpověděl: „My fyzikové se jen 
snažíme obtáhnout čáry, které nakreslil On.“ Odmítl ideu ateizmu a na 
toto téma prohlásil: „Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů 
je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií 
kosmu“. 

V padesátých letech Einstein protestoval proti politickým procesům 
v totalitním Československu. Snažil se m.j. zabránit justičním vraždám 
tehdejšího režimu, jehož představiteli tehdejšímu prezidentu K. 
Gottwaldovi zaslal telegram: „Prosím Vás o nevykonání rozsudku 
vyneseného nad Miladou Horákovou, Závišem Kalandrou, Oldřichem 
Pelclem a Janem Buchalem. Byli oběťmi nacismu, vězni německých 
koncentračních táborů. Jsem hluboce přesvědčen, že si zaslouží žít“. 

Spolu s Albertem Schweizerem a Bertrandem Russelem usiloval 
o zastavení jaderných testů a o jaderné odzbrojení. Spolu s mírovou 
skupinou Pugwash Conference on Science and World Affairs se spolu-
podílel na organizaci několika mírových konferencí. Když jej při oslavě 
72. narozenin v r. 1951 jeden fotograf vyzval, aby se usmál na kameru, 
Einstein na něj vyplázl jazyk. Záběr je dodnes často reprodukován. 

17. dubna 1955 došlo k ruptuře již dříve diagnostikované břišní aorty 
s masivním krvácením. Zemřel o den později v Princetonské nemocnici. 
Ještě týž den v Trentonu proběhla kremace a jeho popel byl rozptýlen na 
utajeném místě.

Patolog dr. Thomas Stolz Harvey, který prováděl pitvu, uchoval 
Einsteinův mozek. Analýza v r. 1999 na McMasterově univerzitě odhalila, 
že Einsteinův mozek postrádá jednu část. Kvůli tomu jako kompenzace 
byl temenní lalok o 15 procent větší než je obvyklé. Tato oblast odpovídá 
za matematické myšlení, vizuálně prostorové vnímání a představy pohybu. 

Časopis Time označil Einsteina jako osobnost 20. století. Podle ankety 
„The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History“ je 
Einstein „největším vědcem 20. století a jedním z největších vzdělanců 
všech dob“. Na jeho počest byla pojmenována fotochemická jednotka 
einstein, chemický prvek einsteinium a planetka 2001 Einstein.

J. Novák 

Jedním z tradičních mezníků lidského 
důvtipu a odvahy bylo i nadále zůstává 
překonání Kanálu La Manche. Bylo tomu tak 
i u prvních aviatiků poté, co se letadla po 
prvních ne-smělých pokusech přece jen stáva-
la stále spolehlivějšími a postupně přestávala 
být v ovzduší nad lidskými hlavami raritou. 
Překonat Kanál La Manche vzduchem však 
před sto lety bylo ještě stále pokládáno za 
téměř nemožný úkol a nebylo divu, že to 
bylo i vděčné téma pro žurnalisty a čtenáře. 
Motivovat konstruktéry a letce k pokusům o 
zdolání průlivu měla i na tehdejší dobu velmi 
vysoká prémie 1 000 liber sterlingů, vypsaná 
londýnským listem Daily Mail jako odměna 
pro prvního pokořitele této trasy. 

Začněme však po pořádku. Louis Blériot 
se narodil 1. července 1872 ve vsi Déheries u 
města Cambrai ve Francii. Po ukončení základ-
ního vzdělání studoval inženýrství na École 
Centrale v Paříži. Své vynálezecké úsilí nejdříve 
směřoval na automobily – vymyslel čelní světla 
a dokonce založil úspěšnou firmu, vyrábějící 
acetylenové světlomety. Vydělané peníze poté 
využil k pokusům s taženými kluzáky na Seině 
v Paříži. V r. 1900 sestavil motorem poháněnou 
ornitoptéru, která měla létat díky mávání 
křídel. Jako všechny ornitoptéry před tím, ani 
tento model nefungoval. 

Spolu s Gabrielem Voisinem pak založili 
Blériot-Voisin-Company. V letech 1903-1906 
vyvinuli několik neúspěšných a nebezpečných 
létacích prototypů, které však Blériotovy 
finance téměř zruinovaly. Blériot pak začal 
sám vytvářet vlastní aeroplány velmi různých 
tvarů. Sestrojil také první úspěšný jednoplošník 
„Blériot V“ a opakovaně s ním vzlétnul. I ten 

však havaroval, takže následovaly další pro-
totypy, z nichž „Blériot XI“ se zdál být již 
spolehlivější. V lednu 1909 je úspěšně předvedl 
veřejnosti, později též na Exposition de la 
Locomotion Aérienne v Paříži. 

Úspěšné exhibice jej dovedly mezi uchazeče 
o vypsanou cenu. Byli tři. Jako první si to 
přes Kanál zamířil Herbert Latham, Fracouz s 
anglickými kořeny. Odstartoval 19.7.1909, ale 
deset kilometrů před cílem letu jeho „Antoinette 
IV“ selhal motor a byl donucen jako první na 
světě přistát na vodní hladině. Zachránil jej 
torpédoborec Harpon. 

Druhým Blériotovým soupeřem byl Charles 
de Lambert, ruský aristokrat s francouzskými 
předky. Při testovacím letu však měl vážnější 
nehodu a pro zranění ze soutěže odstoupil. 
Všichni tři však se sešli v Calais v červenci 1909, 
kde Blériot ohlásil svůj vlastní pokus o přelet. 
A to navzdory vážně popálené noze, způsobené 
prasklou hadičkou s unikajícím benzinem při 
jednom z testovacích letů a havárii při přistání 

s „Blériotem VIII“. 
Nezbylo než použít jediný stroj v té chvíli 

k dispozici – „Blériot XI“. Francouzská vláda 
jistila pokus jedním vojenským plavidlem, 
jehož úkolem bylo jednak navigovat letce, jed-
nak být připravené pomoci v případě potřeby. 
Blériot vzlétl za ranního rozbřesku ve 4:30 
dne 25.7.1909. Při průměrné rychlosti 64 km/h 
ve výšce okolo 75 metrů brzy za zhoršeného 
počasí ztratil jakékoliv spojení s doprovodem. 
Sám k tomu uvedl: „Více než 10 minut jsem byl 
zcela sám, opuštěný, ztracený nad nekonečnou 
mořskou hladinou, neviděl jsem vůbec nic na 
horizontu a ani pod sebou jedinou loď. Pak jsem 
spatřil doverské útesy.“ Ani počasí mu v závěru 
nepřálo. Hustý déšť ochlazoval motor natolik, 
že bylo nebezpečí, aby se nezastavil, a silný 
vítr jej snášel z vytčené trasy. Když snížil před 
přistáním rychlost, nápor vichru téměř způsobil 
havárii a pád z výšky dvaceti metrů. Při přistání 
vážně poškodil podvozek a vrtuli. Zbytek 
letadla však let i přistání vydržel. Vzdálenost 
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Nedávno uplynulo osmdesát let od první publikované studie, týkající 
se lidského elektroencefalogramu. Autorem byl německý lékař Hans 
Berger a studii otisknul psychiatrický časopis (*) v r. 1929. Berger však 
nebyl prvním, kdo pozoroval elektrickou aktivitu mozku. Již v r. 1875 
publikoval v British Medical Journal Richard Caton svá pozorování o 
elektrických fenoménech, snímaných pomocí galvanometru s povrchu 
mozku živých králíků a opic. V r. 1912 publikoval ruský fyziolog Vladimir 
V. Pravdič-Něminskij první EEG záznam a evokovaný potenciál u psů. 

Catonovy poznatky byly Bergerovi známy, a také jej ve své práci 
citoval. K medicíně a psychiatrii se dostal náhodou. Narodil se 21.5.1873 
v Neusässu nedaleko Coburgu. Původně chtěl studovat astronomii. Když 
jako sedmnáctiletý při vojenském výcviku spadl s koně a vážně se pora-
nil, jeho sestra vzdálená mnoho mil od nehody měla pocit, že bratrovi se 
stalo něco zlého a požádala otce, aby jej kontaktoval telegramem. To jej 
natolik zaujalo, že se rozhodl studovat psychologii. 

Vystudoval lékařskou fakultu v Jeně, studia ukončil v r. 1897. Pracoval 
poté na univerzitní klinice neurologie a psychiatrie a spolupracoval 
při výzkumu lateralizace mozkových funkcí. V r. 1906 byl jmenován 
profesorem, od r. 1919 se stal vedoucím kliniky. V letech 1927-1928 byl 
rektorem Univerzity v Jeně. 

Ve výzkumu se zaměřoval na mozkovou cirkulaci, psychofyziologii 
a změny teploty mozku. Od r. 1920 se zabýval elektrickou aktivitou lid-
ského mozku, v r. 1924 se mu podařilo poprvé zaznamenat tuto aktivitu 
graficky. Jako první užil názvu elektroenkefalogram. Pomocí gumiček 
nebo lepidla připevňoval na nejrůznější místa hlavy navlhčené stříbrné 
plíšky, které sloužily jako vodivé elektrody. Kabely je spojil s přístrojem, 

který údaje zaznamenával. Popsal také různé vlny, charakterizující nor-
mální i abnormální mozkovou činnost, popsal EEG při epilepsii. Když 
jeho výsledky potvrdili též britští a američtí vědci, dostalo se mu mezi-
národního uznání. K prezentaci svých výsledků byl zván na mezinárodní 
kongresy. 

Období 2. světové války těžce nesl. Politika nacistického Německa 
těžce zasáhla jeho soukromý i profesionální život. 1. června 1941 Hans 
Berger skoncoval se životem – oběsil se. 

EEG je dnes standardní neinvazivní metodou funkčního vyšetření 
elektrické aktivity centrálního nervového systému, kdy sumační signály 
z neuronů jsou snímány elektrodami s povrchu hlavy. Nejznámější 
z mozkových periodicit je aktivita alfa s frekvencí cca 12 Hz, kterou lze 
u dospělých sledovat v okcipitální oblasti hlavy při zavřených očích. 

(*)Berger H.: Über das Elektroenkephalogramm des Menschen“. 
Arch. Psychiatr. 87, 1929, 527-570 (jn)     

80 LET OD OBJEVU ELEKTROENCEFALOGRAMU U ČLOVĚKA

36,6 km od Les Baraques u Calais do Doveru 
zdolal za necelých 37 minut. Na místě přistání 
na útesech na Doverem je dodnes udržován 
Blériotův památník. 

Do vypuknutí 1. světové války Blériot po-
s-tavil více než 800 letadel, většina z nich byla 
variací jeho modelu „Blériot XI“. Kvalita jed-
notlivých strojů však byla sporná, u některých 
došlo k velmi vážným haváriím. 

V průběhu 1. světové války jeho Société 

Pour Aviation et ses Derives patřila k nej-
významnějším producentům bojových letadel 
– bylo jich vyrobeno více než 5600. Řada 
z nich se uplatnila i ve Velké Británii a dalších 
zemích. Po válce založil Blériot-Aéronautique, 
která úspěšně vyráběla komerční letadla. V r. 
1927 byl Blériot přítomen přivítání Charlese 
Lindberga po jeho přeletu Atlantiku. V r. 1934 
navštívil letiště v Newarku a předpověděl do 
roku 1938 komerční transatlantické využití le-

tadel. Po celý zbytek života byl činný v obchodě 
s letadly. Zemřel na srdeční infarkt 2. srpna 
1936 v Paříži. 

25.7.2009 při stém výročí prvního přeletu 
Kanálu La Manche uskutečnil Francouz 
Edmond Salis přelet na přesné replice 
Blériotova jednoplošníku. Úspěšně přistál 
v Kentu v areálu vojenské akademie. 

J. Novák

První EEG záznam u člověka

INFORMACE ZE ZAMĚSTNA-
NECKÉHO ODBORU FN PLZEŇ 

S účinností od 1. 2. 2010 byl jmenován do funkce přednosty Infekční 
kliniky FN doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

ERRATA …

V minulém čísle bylo chybně uvedeno jméno autorky článku Semestr 
na Universiteit Antwerpen v Belgii. Článek napsala Petra Pudíková, 5. 
roč. zubní lékařství

Autorce se omlouváme. 

JAK SE DŘÍVE STONALO

Na podzim roku 1938 jsem ve věku 10 let onemocněla akutní apen-
dicitidou. Ve škole se mi udělalo špatně a před koncem vyučování mě 
poslali domů.

Přivolaný rodinný lékař konstatoval, že mám bolesti po celém břiše 
a naordinoval klid a dietu. Protože nebyly bolesti lokalizované v pravém 
podbřišku, neuzavíral nález jako apendicitidu.

Během dalších tří dnů bolesti trvaly, v poslední noci se vystupňovaly 
a teprve teď se lokalizovaly do pravého podbřišku. V té době byla na-
pjatá mezinárodní situace, v republice byla mobilizace a bylo nařízené 
zatemnění. Telefon jsme neměli. Otec tedy ve dvě hodiny v noci vstal 
a šel pěšky vzbudit našeho lékaře do jeho bytu. Ten mě převezl vlastním 
autem do nemocnice na Borech.

V nemocnici tehdy existovaly tři třídy. Nemocní na třetí třídě leželi 
na velkém společném sále asi se 40 lůžky a neplatili pobyt ani případné 
operace. Na 2. třídě byly pokoje o čtyřech lůžkách, za denní pobyt se 
platilo 40 Kč a operace se platily. V první třídě byl 1-2 lůžkový pokoj 
za 60 Kč a  s platbou za operace. Službu měly řádové sestry. Pavilon č. 
7 nemocnice na Borech byl tzv. „čistý“, kde leželi nemocní bez infekce 
operačních ran. Pavilon č. 4 byl pro septické nemocné. V té době neexis-
tovala žádná antibiotika.

Můj otec si jako státní úředník platil nemocenské pojištění, a tak 
jsem byla přijata na 2. třídu. Lékař mající noční službu diagnostikoval 
perforovanou akutní apendicitidu, ale protože měla být operace placená, 
povolal ještě během ranních hodin šéfa oddělení, který mě v zápětí 
odoperoval, odstranil pahýl apendixu a oblast drénoval. Maminku infor-
moval, že je situace vážná a že pravděpodobně nepřežiji. Hned druhý 
den po operaci mě přeložili z pavilonu č. 7 na septické oddělení pavilonu 
č. 4. V nemocnici jsem pobyla čtyři týdny. Za mého pobytu zemřely na 
mém pokoji dvě starší pacientky. Řádová sestra mi svěřila, že má ráda 
oříškovou čokoládu, a tak byla patřičně odměněna.

Moje operace stála 2 000 Kč,  za což se v roce 1938 dala pořídit prostší 
venkovská chalupa. Pan primář zastrčil obě papírové tisícikoruny do 
náprsní kapsy svého bílého pláště a na dodatečný dotaz maminky, jak 
často se má operační rána převazovat, odpověděl, že to už jí řekne náš 
ošetřující lékař.

Proti původní špatné prognóze jsem přežila. Rána mi hnisala ještě 
nějaký čas doma, a teprve za několik týdnů mi odstranili drén. A moji 
rodiče byli samozřejmě šťastní.

 Prof. MUDr. Alena Linhartová
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Metelice na Hromnice cesty umetá, píci 

podmetá. (2. února)

Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje. 

(3. února)

Svatá Agáta bývá na sníh bohatá a na 

svatou Dorotu někdy teče do botů. 

(5. a 6. února)

Svatá Dorota – sníh nebo slota. 

Na svatého Valentýna zamrzne i kolo 

mlýna (14.února)

Svatá panna Juliána na skřivánka 

zavolala. (16. února)

Z jara svatý Matěj milý, otvírá zemi a 

zemské žíly. (24. února) 

V únoru prudký severníček – hojné 

úrody bývá poslíček. 

Když v únoru mráz ostro drží, to 

dlouho již nepodrží. 

I nahoru se lze dostat plazením. 

(Jonathan Swift)

Člověk udělá hodně, aby ho milovali, a 

všechno, aby mu záviděli. 

(Mark Twain)

Vlastní chyby nazýváme zkušenostmi. 

(Oskar Wilde) 

Všichni víme, jak vychovávat cizí děti. 

(Jiří Žáček)

Na konci díla poznáme, čím jsme měli 

začít. (Blaise Pascal)

Umřít v posteli - to stojí hodně peněz. 

(Samuel Butler)

Knihami mrtví poučují živé. 

(Francois de Chateaubriand)

Krása nemající svědka není k užitku. 

(Marcus Tullius Cicero)

Mluvit a nemyslet je jako střílet a 

nemířit. (Miguel de Cervantes y 

Saavedra)

Ideální muž je člověk, kterého jste 

nikdy nepotkala. (Marlene Dietrichová)

Zákon je rozum zbavený vášně. 

(Aristoteles)

Osud každého člověka odpovídá jeho 

mravům. (Cornelius Nepos)

Milování je jediná dřina, která stojí za 

to. (André Maurois)

Lenoši mají vždy prázdniny. 

(Theokritos) 

Láska ženy zahřívá muže tak, že ho 

často až zpotí. 

(Gaius Asinius Pollio)

Náhoda nám prostě spočítá všechny 

naše hlouposti. 

(Napoleon Bonaparte)

Humor je nejlepší náplast na rány 

života. (Wilhelm Bousset)

Na světě jen jediný tvor lže – člověk. 

(Arthur Schopenhauer)
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