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21. BŘEZEN - SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU
vaskulárním onemocněním a v dospělosti je 3-5krát častěji postihuje
Alzheimerova nemoc.
Downův syndrom však svému nositeli přináší jednu nespornou
přednost – a tou je výrazně snížená incidence různých typů rakoviny.
Bývá to připisováno přímému výsledku tumor-supresorického genu
na 21. chromosomu. Rovněž tak je u těchto nemocných výrazně nižší
riziko poklesu elasticity tepen a diabetické retinopatie.
Jeho vznik ovlivňuje stáří matky - pokud je matka starší 45 let, činí
pravděpodobnost jeho vzniku 1:40. Zvýšené riziko však platí i v případě
starších otců. Downův syndrom se vyskytuje ve všech lidských populacích, podobné příznaky však byly nalezeny i u zvířecích druhů, např.
u šimpanzů.
Downův syndrom je zatím možné diagnostikovat pouze vyšetřením
vzorku placenty (biopsie choria - CVS) - či plodové vody pomocí
amniocentézy. Asi 30 let se vědci snaží o diagnostiku ze vzorku krve
matky, ale zatím neúspěšně. CVS i amniocentéza mají bohužel asi jednoprocentní riziko ztráty těhotenství v souvislosti s výkonem. Riziko
amniocentézy a CVS ve zkušených rukou je stejné. Lékař, který tyto
výkony provádí, by měl mít zkušenost s provedením minimálně 100
výkonů pod dozorem a provádět alespoň 100 výkonů ročně (2 týdně),
aby si udržel dostatečnou erudici.
Nemoc poprvé popsal v r. 1866 anglický lékař John Langdon Down
(1862), její podstatu - trizomii 21. chromozómu - objevil a vysvětlil
francouzský lékař a genetik Jérôme Lejeune v r. 1959.
Poprvé byl 21. březen jako Světový den Downova syndromu
připomenut před pěti léty v r. 2006 v Ženevě ve Švýcarsku.

21. března se připomíná Světový
den Downova syndromu. Toto datum
nebylo zvoleno náhodně. Poruchu
totiž způsobuje chyba na 21. páru
chromozomů v buňkách, k obvyklému
páru zde přibyl jeden chromozom
navíc. Jedná se tedy o geneticky
podmíněné onemocnění zapříčiněné genomovou mutací, jejímž výsledkem je trizomie 21. chromozómu
Každý rok se v České republice narodí asi 70 dětí s Downovým
syndromem, což představuje jedno postižené dítě na 1500 zdravě
narozených. Počet nemocných v samotných Spojených státech se
odhaduje na 400 tisíc. Nemoc provází typický vzhled, například šikmo
posazené oči, nižší postava a krátký krk. Postižení může provázet mentální retardace (většinou mírná nebo středně těžká mentální retardace),
IQ postižených Downovým syndromem se pohybuje obvykle okolo 50,
jsou však i případy, kdy takto nemocní dokončili nejen středoškolské,
ale i vysokoškolské vzdělání. U nemocných s Downovým syndromem
se častěji vyskytují nemoci štítné žlázy, dýchacího ústrojí, bývají
přítomny srdeční vady (defekty komorového septa), snížená imunita
a poruchy zraku a sluchu. Výrazně častější jsou hematologické malignity. Vyskytují se též tělesné malformace (menší hlava, mohutnější krk),
zejména anomálie obličeje (mongoloidní vzhled, obličej má ploché rysy,
ve vnitřním koutku oka je výrazná kolmá kožní řasa, což způsobuje
dojem šikmých očí, uši jsou menší, ústa pootevřená).
Děti trpí celkově sníženým svalovým tonusem (hypotonií). Vzrůst je
malý, muži mívají kolem 147-162 cm a ženy asi 135-155 cm. Mohou se
objevovat epileptické záchvaty, postižení jsou náchylnější ke kardio-
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KDO BYL JOHN LANGDON DOWN (1828-1896)
John Langdon Haydon Down se zarodil
18.11.1828 v Torpointu v anglickém hrabství Cornwall. Z otcovy strany byl irského
původu, jeho prapradědeček byl protestantským biskupem v Derry. Navštěvoval místní
základní školy, mj. také Devonport Classical
and Mathematical School. Ve 14 letech začal
pracovat jako učedník ve venkovské lékárně
svého otce v Antony St. Jakob. Ve věku 18
let odešel do Londýna vyučit se chirurgii.
Naučil se pacientům pouštět krev žilou, trhat
zuby, umývat laboratorní nádobí a připravovat
léčiva. Později nastoupil do farmaceutické
laboratoře na Bloobsbury Square a získal
ocenění v organické chemii. Spolupracoval
také s Faradayem na problematice vlastností
plynů. Opakovaně se však vracel k otci do
Torpointu, aby mu vypomohl v lékárně. Otec
zemřel v r. 1853 a Downovi se otevřela cesta
k vědecké kariéře. Projektů, zaměřených čistě
na chemii se však nedostávalo.
Rozhodl se proto zkusit své štěstí v medicíně
a v r. 1853 tak zahájil studium v Royal London

Hospital. Prospíval s vyznamenáním a zlatými
medailemi. V r. 1856 získal členství v Apothecaries Hall a v Royal College of Surgeons.
V r. 1858 byl jmenován superintendantem
v Earlswood Asylum pro idioty v Surrey. Jeho
přátelé byli tehdy překvapeni jeho rozhodnutím pokračovat v kariéře na úseku neglected
and despised oboru idiotie. Snažil se, aby
všechny děti, které byly postiženy jakoukoliv formou mentální retardace, byly zařazeny
do kategorie „idiots“ a tím pokládány za
nesvéprávné („beyond help“). Byl nadšen
myšlenkou experimentální školy pro duševně
zaostalé děti ve Švýcarsku.
Poté co postupně získal bakalářskou kvalifikaci, zlatou medaili ve fyziologii a nakonec
doktorát medicíny v Londýně, pojal záměr
přeměnit léčebnu v Earlswoodu. Byl přijat na
místo výpomocného lékaře v London Hospital
a své pracovní úsilí pak dělil mezi Earlswood
a Londýn. Byl upřímným zastáncem vyššího
vzdělání žen.
Jeho etnická klasifikace idiotů upevnila
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jeho přesvědčení, že děti bílé i „nebílé“ rasy
vykazovali stejné známky postižení a tedy
mezi nimi není žádný významný rozdíl.
V roce 1866 publikoval práci „Observations
on the ethnic classification of the idiots“. Zde
uvedl několik typů včetně etiopského či mongolského typu idiota. To je také důvod, proč dnešní
Downův syndrom byl označen jako „mongolismus“ a jeho nositelé jako „mongoloidi“.
V r. 1868 založil soukromý domov pro
„mentálně subnormální“ v Normansfieldu.
Jeho oba synové Reginald a Percival vystudovali medicínu v London Hospital a poté s otcem spolupracovali. Domov v Normansfieldu
také společně vedli po otcově smrti 7. 10.
1896. Zejména Reginald se specializoval na
„mongolský defekt“ a popsal charakteristické
zvláštnosti palmárních čar.
Budovy v Normansfieldu jsou dodnes
památkově chráněny jako Langdon Down
Centre. V Downově rodném městě byla po
uznávaném rodákovi pojmenována jedna
z ulic.
(JN)

22. BŘEZEN – SVĚTOVÝ DEN VODY
vody reaguje zejména na nerovnoměrnost využívání pitné vody ve
světě. Zatímco v některých zemích se vodou zbytečně plýtvá, případně
se hodnota „modrého zlata“ nedoceňuje, v jiných zemích není mnohým obyvatelům pitná voda dostupná vůbec. Příkladem nesprávného
přístupu je sílící trend spotřeby balených vod, zasahující i Českou
republiku. Česká voda z vodovodu je v drtivé většině případů velmi
kvalitní a nenese s sebou negativní dopady na životní prostředí, které
jsou spojeny s balenou vodou (zbytečný odpad v podobě PET, emise
z přepravy atd.)
V květnu 1968 byla ve Štrasburku vyhlášena Evropská vodní
charta. V ní se v bodě I. říká: „Bez vody není života. Je drahocenná
a pro člověka ničím nenahraditelná.“ Každý z dalších dvanácti bodů
je obdobně závažný. Ač v České republice nám připadá problém
nedostatku vody vzdálený, Evropská unie již dnes upozorňuje na
možné problémy v souvislosti s předpokládanými změnami klimatu.
Se suchem by se potýkaly nejen státy jižní Evropy, ale i další země
s nízkým tzv. obnovitelným množstvím vody na osobu a rok. Jedná se
o množství vody, které z určitého teritoria odteče ročně. Toto číslo by
se mělo pohybovat na úrovni alespoň 1700 kubíků na osobu. U nás je
tento ukazatel na 1500 kubících na osobu, pokud poklesne pod 100
kubíků, nastávají vážné problémy.
Česká republika má navíc velmi nízké zásoby podzemní vody na obyvatele – v Evropě je na tom hůře jen Litva, Belgie, Kypr, Lucembursko
a Malta. Na druhé straně se podařilo v posledních letech dosáhnout
několika pozitivních trendů. Kvalitní pitnou vodou je zásobováno
87 % obyvatel, na kanalizace je napojeno 75% populace. Podařilo se
zásadním způsobem snížit znečištění vypouštěné do našich vodotečí
a prakticky eliminovat výskyt nejhorší třídy kvality vody. Od r. 1990
došlo ke snížení odběrů vody v zemědělství o 88%, v průmyslu o 47%
a v energetice o 49%. Potřeba odběru ve veřejných vodovodech se
snížila o 35%. Průměrná denní spotřeba vody na jednoho obyvatele
v domácnostech klesla na 109 listrů.
A tak na závěr alespoň odpověď na otázku „Proč pít obyčejnou
pitnou vodu“. Balené vody s vyšším obsahem minerálů – pokud jsou
konzumovány soustavně – mohou mít na zdraví dokonce negativní
dopad. Z některých plastových lahví se může do nápoje uvolňovat
malé množství ftalátů. Slazené nápoje zatěžují organismus nadměrným
přívodem cukru. Balená voda při nesprávném skladování může
mít dokonce horší kvalitu než voda z kohoutku (tzv. „vodovoda“).
A nezanedbatelná asi pro většinu je i stránka ekonomická – balené
vody jsou neúměrně nákladnější.
(r)

V
roce 1933 byl mezinárodní
konferencí OSN o vodě a životním
prostředí v Rio de Janeiru vyhlášen 22.
březen jako Světový den vody. Význam
této suroviny neustále roste a proto si
vodohospodáři a všichni lidé jakkoliv
spojení s vodou připomínají tento den
jako svátek. Málokdo si uvědomuje,
že z obrovského množství vody na
zeměkouli má lidstvo k dispozici jen
nepatrnou část – asi 0,3 procenta.
K pitné vodě má obtížný přístup 1,1
miliardy lidí, tj. 18% světové populace.
Kanalizaci postrádá 2,6 miliardy lidí. Na nemoci způsobené nedostatkem pitné vody umírá týdně 42 tisíc lidí.
Propagace agentur Spojených národů je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření. Kromě toho je každým rokem zpracováváno
určité specifické téma.
Heslem letošního Světového dne vody 2011 se stalo „Voda pro
města“. Za poslední dekádu počet městského obyvatelstva, v jejichž
domácnosti nebo nejbližším okolí není vodovodní kohoutek, vzrostl
o 114 milionů. Za stejné období narostl počet lidí ve městech bez
přístupu k základním hygienickým zařízením o 134 milionů. Jedná se
asi o dvacetiprocentní nárůst, který má zhoubný dopad na zdraví i ekonomickou výkonnost. Lidé jsou nemocní a neschopní pracovat.
Při tom podíl obyvatel světové populace, žijících ve městech,
bude dále narůstat. Zatímco v r. 2009 to bylo asi 50 procent obyvatel zeměkoule, v r. 2050 se tento podíl přiblíží 70 %. Urbanizace
je na Zemi nerovnoměrná – v Latinské Americe dosahuje 79 procent, v Evropě 73 procent, naproti tomu v Asii a v Africe nedosahuje ani 40 procent. Tak obrovské nahromadění městského obyvatelstva často postrádá možnosti kvalitního bydlení a tak roste
počet těch, kteří obývají tzv. slumy. Počet takto žijících městských
obyvatel roste tempem odhadovaným na 27 milionů ročně.
Problém vody ovšem nespočívá jen v přístupu k ní. V mnoha zemích
kvůli neexistenci hygienických zařízení přestávají do školy chodit dívky,
ženy se při zajišťování vody setkávají s obtěžováním a násilím. Nejchudší
a nejvíce znevýhodnění občané jsou navíc často nuceni kupovat vodu
od překupníků za ceny o 20 až 100 procent vyšší, než platí jejich bohatší
sousedi, kteří mají vodovod přivedený přímo do domácnosti.
Cílem Světového dne vody je také poukázat na význam pitné čerstvé
vody a nutnost s vodou nakládat udržitelně. Vyhlášení Světového dne

PŘED 20 LÉTY SKONČILA POSLEDNÍ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA (I.)
Po druhé světové válce přestala být Sovětská
armáda organizována v podobě frontů a velká
sovětská vojenská uskupení se začala nazývat
skupinami vojsk. Z jednotek Rudé armády,
nacházejících se na konci druhé světové války
na území Československa a Rakouska, byla
vytvořena Střední skupina vojsk, umístěná
v Rakousku a Maďarsku. Po vyhlášení neutrality Rakouska v roce 1955 Sovětská
armáda z Rakouska odešla a Střední skupina
vojsk zanikla. Nová Střední skupina vojsk byla
vytvořena po okupaci Československa v srpnu
roku 1968.
Co se tehdy stalo? V noci z 20. na 21.
srpna 1968 vpadly na území Československa
vojenské jednotky Bulharska, Maďarska,
Německé Demokratické Republiky, Polska
a Sovětského svazu, aby vojensky potlačily
reformní proces Pražského jara. Jednalo se
o tzv. Operaci Dunaj.
„20. srpna 1968 ve 21.40 hodin došlo k násilnému překročení státní hranice z Bärensteinu
do Vejprt na území ČSSR v prostoru kasáren.
Hranice byla narušena 2 tanky T-55 a 2
dvouosými obrněnými transportéry.“ (Z kroniky 56. silničního stavebního praporu Vejprty)

Okamžik zahájení invaze byl zřejmě již
dříve stanoven na pondělí 02.00 hodin 21. 8.
1968 moskevského času, tzn. na 24.00 hodin 20.
8. 1968 času středoevropského. Z vojenského
pohledu tak snad mohlo být vzato v úvahu,
že 21. 8. 1968 dopoledne měla pod vedením
velitele Západního vojenského okruhu gen.
S. Procházky začít hlavní část ukázkového
divizního taktického cvičení KOLONA, že
právě probíhalo každoroční cvičení spojovacích jednotek PROTOKOL a že další
část československých důstojníků si v ČSSR
a v zahraničí užívala dovolené nebo se z ní
právě vracela.
Dny 19.8. a 20.8.1968 se nesly ve znamení
horečných příprav. Invazní vojska prováděla
poslední přeskupení sil, nižší stupně velení byly
seznámeny s cíly operace a se způsobem jejího
provedení. V pozdním nedělním odpoledni
a během večera 20.8.1968 se v závislosti na
vzdálenosti od hranic daly do pohybu kolony
tanků, obrněných transportérů a vojenských
automobilů.
V případě Vejprt šlo zřejmě o jednu
z průzkumných skupin, která pravděpodobně
vyrazila dříve, než měla, protože přes nedaleký
2

přechod Černý Potok se invazní vojska
převalila až ve 23.00. Podle hlášení jednotek
československého Západního vojenského
okruhu byly překročeny ve 22.50 státní hranice v Božím Daru a v Hranicích, ve 23.03
v Nejdku a v Lubech, ve 23.10 v Kraslicích a ve
23.20 ve Vojtanově.
Okolo 23.00 začaly do severních a částečně
do východních Čech pronikat divize sovětské
20. a 11. gardové armády. Teprve o půlnoci tak
ve východních Čechách a na severní Moravě
učinila i polská 2. armáda. Sovětská 38. armáda
spolu s 12. motostřeleckým plukem Bulharské
lidové armády začala obsazovat zbytek severní Moravy, severní, střední a východní část
Slovenska. Převážnou část jižního Slovenska
okupovala 8. motostřelecká divize Maďarské
lidové armády.
Oblast Bratislavy, část jižní Moravy a jižních
Čech od údajné hrozby ze Západu odřízla
sovětská Armádní skupina Jih. V prostoru
Klatovy-Sušice se setkala s 1. gardovou tankovou armádou a společně tak „zabránily“ tomu,
aby 21.8.1968 ráno byly do ČSSR vpuštěny
jednotky Bundeswehru. Ve skutečnosti však
šlo o jednu z dezinformačních kampaní KGB,

která měla ospravedlnit provedení invaze
i v rámci sovětské armády.
Ve velmi časných ranních hodinách 21. 8.
1968 na letišti v Praze - Ruzyni postupně
přistála sovětská 7. gardová výsadková divize,
jejíž příslušníci bleskově obsadili všechny
letištní objekty a pak za pomoci návodčích
z řad sovětského velvyslanectví i budovu
Generálního štábu, Ministerstva národní obrany, Ministerstva vnitra, ÚV KSČ a další důležitá
místa. Ve stejné době 103. gardová výsadková
divize ovládla letiště v Brně Tuřanech (i Náměšť
nad Oslavou aj.) a s obdobnými úkoly vyrazila
do samotného Brna. Nedlouho po rozednění
přijely do Prahy i první předsunuté pozemní
jednotky Sovětské armády. Celkem v první
fázi invaze proniklo na území ČSSR asi 22
tankových a motostřeleckých divizí (z toho dvě
polské a jedna maďarská divize a dva pluky
bulharské) podporovaných nejméně třemi
leteckými armádami.
Díky tomu, že invaze nezačala ve 24.00,
jak bylo původně plánováno, ale již zhruba
o hodinu dříve, neuspěla konzervativní část
ÚV KSČ v čele s A. Indrou, D. Koldrem, V.
Biľakem a A. Kapkem (pod dozorem SSSR)
se svým plánem na „legální“ svržení reformní
části ÚV KSČ a nastolení dělnickorolnické
vlády, která by před světem invazi ospravedlnila. Navíc se v nastalé situaci podařilo řádně
odhlasovat prohlášení Předsednictva ÚV KSČ,
které invazi jednoznačně odsoudilo, a krátce
před 2.00 jej odvysílat v rozhlasu po drátě.
Rozhlasové vysílače byly na pokyn ředitele
Československého rozhlasu K. Hoffmanna
(jeden ze spoluorganizátorů invaze v ČSSR)

vypnuty ve 2.00 a z prohlášení tak zazněla jen
část první věty. Celé se dostalo do éteru až ve
4.30, když byly vysílače opět zapnuty. Okolo
5.00 skupina sovětských výsadkářů obsadila
budovu ÚV KSČ a všichni přítomní včetně
A. Dubčeka byli internováni. Již ve 3.30 jiná
jednotka výsadkářů „dobyla“ předsednictvo
vlády a mj. „zajala“ předsedu vlády O. Černíka.
A. Dubček a O. Černík pak byli ještě během
dne dopraveni na letiště v Ruzyni a odvezeni
na neznámé místo kdesi na Ukrajině. V té
době již řada statečných Čechů a Slováků
plnila ulice měst i vesnic a protestovala proti
okupaci své země. Tváří v tvář namířeným
samopalům, kulometům a hlavním tanků
dokázala světu i sobě, že i pasivní rezistence,
pokud je dovedena k naprosté dokonalosti, představuje silnou zbraň. Od 21.8.1968
do 3.9.1968 bylo následkem invaze zabito
72 československých občanů, 267 jich bylo
zraněno těžce a 442 lehce.
Po násilném zvrácení reformního procesu velká část intervenčních jednotek
z Československa odešla. Pět divizí pozemního
vojska a jedna letecká divize Sovětské armády
však v Československu zůstaly a vytvořily tak
základ nově zformované Střední skupiny
vojsk. Pobyt Střední skupiny vojsk na území
Československa byl vždy označován jako
„dočasný“, trval však téměř 23 let.
Střední skupina vojsk se nakonec skládala
ze dvou tankových divizí, tří motostřeleckých
divizí, tří brigád raketových vojsk, jedné
brigády dělostřelectva a jedné úderné brigády
výsadkářů. Celkem šlo o přibližně 85 000 mužů.
Hlavní stan byl umístěn v Milovicích. Čtyři

z pěti sovětských pozemních divizí byly dislokovány na území České republiky (Milovice,
Mladá Boleslav, Vysoké Mýto a Bruntál),
jedna na Slovensku (Zvolen). Na počátku
roku 1987 zahrnovala výzbroj Střední skupiny
vojsk 1500 tanků, 650 děl, 90 víceúčelových
raketometů a 300 leteckých strojů (z toho 120
helikoptér), včetně stíhaček Su-25. Některé
zdroje uvádějí, že na Libavé byly dislokovány
rakety s jadernými hlavicemi (SS-21, SS-22
a SS-23). Hlavním úkolem Střední skupiny
vojsk bylo udržet sovětskou kontrolu nad
Československem a posílit síly Varšavské
smlouvy na jejím západním předmostí.
Na zasedání ÚV KSČ ve dnech 29.–30.
května 1969 byl přijat program obnovení
totalitní moci KSČ pod názvem „normalizace“.
Postupně se zvyšoval tlak nového vedení KSČ.
Již ve dnech 25. – 26. září 1969 odvolal ÚV
KSČ usnesení předsednictva ÚV KSČ z 21. 8.
1968 o okupaci Československa a nahradil jej
označením „bratrské internacionální pomoci“
armád států Varšavské smlouvy. K tomuto
„snažení“ se připojilo i zasedání vlády ČSSR
dne 29. září 1969.
„Normalizaci“ dnes chápeme jako synonymum pro zmrazení demokratizačního procesu
v Československu a postupnou likvidaci většiny
jeho výsledků, zakotvené v tzv. moskevském
protokolu ze srpna 1968. Šlo jinými slovy o proces obnovy prosovětského totalitního režimu
v Československu na podzim 1968 a završeného
XIV. sjezdem KSČ v květnu 1971, někdy se za
normalizaci celé období od srpna 1968, resp.
dubna 1969 do listopadu 1989.
(pokračování v dalším čísle)
(jn)

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY (II), PLZEŇ, 8. - 10. 2. 2011
Přinášíme druhou část zprávy o Postgraduálních lékařských dnech
2011. Ve středu 9.2.2011 odezněly ve druhé polovině přednáškového programu přednášky IV. bloku. Předsedali mu prim. MUDr. V. Machartová,
Ph.D. a doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.(Klinika pracovního lékařství LF
UK a FN Plzeň): Profesionální a neprofesionální otravy olovem.
Otravy olovem jsou stále nejčastějšími profesionálními otravami,
ve stejné míře se však setkáváme i s otravami neprofesionálními. Byly
připomenuty základy klinického vyšetření při podezření na intoxikaci
olovem a uvedeny kazuistiky některých intoxikací: intoxikace olovem
z vodovodního potrubí, intoxikace olovem z keramického nádobí, intoxikace olovem z olovnatých nábojů a intoxikace olovem z olovnatých
barev.
MUDr. Jarmila Klabochová (Nemocnice U Sv. Jiří, Plzeň): Co všechno
je možné u Turnerova syndromu?
Byl popsán případ 28leté pacientky s Turnerovým syndromem a karyotypem 45 X. Neměla koarktaci aorty, ale měla lehkou percepční nedoslýchavost. Celiakie nebyla prokázána. Měla výšku 147cm, hmotnost 44
kg. V dětství byla léčená růstovým hormonem a pro zánět štítné žlázy
s hypotyreózou byla nutná substituce tyroxinem. Pro oligofrenii byla
s pacientkou velmi špatná spolupráce. Přes prokázaný trombofilní stav
a zvýšené transaminázy při hepatitidě C byla nutná substituční terapie
estrogeny a gestageny. V posledních třech letech gynekologickou substituci odmítá, rozvíjí se ale osteopenie a postupně osteoporóza. Nyní
pracuje jako dělnice, žije s partnerem.
MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D., MUDr. Václav Lád, MUDr. Eva
Skalická, MUDr. Petra Krčková (Dětská klinika LF UK v Plzni a FN
Plzeň): Cushingova choroba v dětském věku
Byly prezentovány tři děti s Cushingovou chorobou diagnostikovanou
v průběhu posledních 5 let na Dětské klinice v Plzni. U dvou dětí v době
stanovení diagnózy nebyl ještě plně vyjádřený klinický obraz hyperkortizolismu a k diagnóze vedly především klinické známky patologické
nadprodukce adrenálních androgenů.
Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., MUDr. Jana Braunová, MUDr.
Dagmar Matoušková, MUDr. Věra Štruncová (AIDS centrum, Infekční
klinika LF UK a FN v Plzni): Naše zkušenosti s dlouhodobou léčbou
infekce HIV/AIDS.

U 41 HIV/AIDS nemocných (12 žen, 29 mužů, průměrný věk 39 let,
SD±11 roku) byla porovnávána efektivita dvou kombinačních režimů
obsahujících buď nenukleosidové RTI (efavirenz a nevirapin), nebo
potencované proteázové inhibitory (lopinavir/r a fosamprenavir/r).
Kromě klinického stavu byly sledovány a porovnávány parametry
laboratorní (hematologické, biochemické, imunologické, virologické).
Dlouhodobé výsledky (doba sledování od 6 do 168 měsíců), dosažené
v obou porovnávaných skupinách jsou velmi optimistické a nevykazují
statisticky významné rozdíly - pokud se týká rychlosti úpravy imunologických, virologických ukazatelů a tolerance léčby. Byly však pozorovány rozdíly v četnosti nežádoucích vedlejších účinků (poruchy lipidového a glukózového metabolismu, redistribuce tělesného tuku a další).
MUDr. Kateřina Burianová, MUDr. Svatava Virtová, MUDr. Jarmila
Kydlíčková, doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. (Infekční klinika LF UK
v Plzni a FN Plzeň): Případy malárie na Infekční klinice FN Plzeň.
Za posledních 10 let bylo na Infekční klinice v Plzni léčeno 12
pacientů s diagnostikovanou malárií. Ve sdělení autoři prezentovali zajímavé kazuistiky několika pacientů se zaměřením na průběhy
onemocnění, komplikace a léčbu. Hlavní pozornost byla věnována
tropické malárii u mladé gravidní cizinky žijící v České republice. Po
návratu z několikaměsíčního pobytu v Nigérii u ní byla prokázána
malárie vyvolaná Plasmodium falciparum. Vzhledem k rychlé diagnostice a včasnému zahájení léčby mohla být po týdnu hospitalizace, v 18.
týdnu gravidity, propuštěna do domácího ošetřování. Závěrem autoři
zdůraznili vhodnost antimalarické chemoprofylaxe při pobytu v tzv.
„malarických“ oblastech. Na malárii je nutno pomýšlet u všech osob
s horečnatým onemocněním, vracejících se z těchto rizikových oblastí..
MUDr. Václav Hejda, MUDr. Karel Balihar, MUDr. Jana Koželuhová
(Oddělení gastroenterologie I. Interní kliniky LF UK v Plzni a FN
Plzeň): Účinnost a bezpečnost nasobiliární drenáže v terapii těžkého
pruritu u pacientů s benigní, „čistou“, cholestázou.
Cílem studie bylo určit, zda nasobilární drenáž (NBD), která efektivně
snižuje cirkulující pool žlučových kyselin přerušením jejich enterohepatální cirkulace, bude podobně efektivní u pacientů s benigní cholestázou
indukovanou léky. Do studie byli mezi roky 2007 až 2010 zařazeni čtyři
pacienti s intrahepatální kanalikulární cholestáou s nízkým GMT. U
pacienta č. 1 se objevil ikterus po abusu anabolických steroidů. U pac. č. 2
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tivní postup, kterým se podařilo takto komplikovanou pleuropneumonii
zvládnout a pacienta po 7 týdnech propustit do domácího prostředí.
Mgr. Veronika Čiháková, Ing. Ivana Vobrubová (Genetika Plzeň,
s.r.o.): Molekulárně-genetické vyšetřování hereditárního karcinomu
prsu/ovárií.
Zhoubný nádor prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen
v České republice. Incidence má stoupající tendenci, ale nepatří ve
srovnání s jinými ekonomicky vyspělými státy k nejvyšším. Mortalita
v poslední době mírně klesá, především díky zavedení pravidelného
vyšetřování žen a lepších léčebných možností. Přibližně 5-10% všech
případů vzniká na základě dědičné dispozice v genech BRCA1 a BRCA2.
Autorky se zabývaly vyšetřováním BRCA1/2 genu metodou přímého
sekvenování od roku 2007. Sdělení obsahovalo prezentaci výsledků, kritéria vyšetření a vybrané kazuistiky.
MUDr. Jitka Šlechtová1, MUDr. Zdeňka Hajšmanová1, MUDr.
Tomáš Svoboda2, doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.3 (Hematologický
úsek Ústavu klinické biochemie a hematologie FN Plzeň1, Onkologické
a radioterapeutické oddělení FN Plzeň2, Klinika zobrazovacích metod
LF UK v Plzni a FN Plzeň3): Hemofilický pseudotumor – noční můra
hematologů.
V práci jsou uvedeny kazuistiky dvou hemofiliků s chirurgicky
neúspěšně řešeným pseudotumorem. U prvního nemocného (*1951)
se zakrvácení do měkkých tkání stehna pravé dolní končetiny (P DK)
objevilo zhruba před 7 lety. První operace rozsáhlého pseudotumoru
byla komplikována dlouhotrvajícím nepřetržitým krvácením do operační
rány, nereagujícím na léčbu krevními deriváty či rVIIa. Zhruba po 2
měsících od operace bylo proto provedeno hemostyptické ozáření
stehna P DK. Po ozáření dávkou 2x8 Gy v týdenním intervalu došlo
během několika dalších měsíců k zástavě krvácení a přetrvávala jen
malá secernující píštěl. Druhá operace byla provedena po 2,5 letech od
operace předchozí. Před operací byla provedena embolizace přívodné
tepny a výrazné pooperační krvácení se proto neobjevilo. K další recidivě
pseudotumoru přesto došlo již po necelém roce. Pro celkově těžký stav
nemocného bylo již postupováno jen konzervativně. Druhý pacient
(*1970) měl rozsáhlý pseudotumor retroperitonea. Po exstirpaci pseudotumoru došlo téměř okamžitě k jeho další progresi. Také v tomto případě
bylo po neúspěšném konzervativním léčení doporučeno hemostyptické
ozáření. Ozáření bylo provedeno v 5 frakcích celkovou dávkou 20 Gy.
Více než rok po operaci přetrvávají vícečetné píštěle na přední stěně
břišní. Na úzké spolupráci vzdělaného hematologa, chirurga a radioterapeuta závisí další život a především jeho kvalita u nemocných s jednou
z nejtěžších krvácivých chorob.

Předsedající III. bloku přednášek (zleva): prof. MUDr. Karel Koudela,
CSc. a prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.
se rozvinul ikterus po krátké expozici HAK (norelgestromin, ethinylestradiol), u pac. č. 3 došlo k rozvoji ikteru několik týdnů po porodu a u pac.
č. 4 se rozvinul ikterus v souvislosti s abusem anabolických steroidů.
U všech pacientů dominoval těžký pruritus s exkoriacemi a sekundární
impetiginizací a těžké snížení kvality života. Žádný z nemocných nereagoval na konvenční medikamentozní léčbu (antihistaminika, UDCA,
cholestyramin, rifamipicin). U všech nemocných byla poté provedena
NBD bez PST (či malá PST).Ukázalo se, že u pacientů s těžkým pruritem
při léky indukované benigní intrahepatální kanalikulární cholestáze, je
zavedení NBD efektivní postup s velmi rychlou regresí potíží. Zavedení
NBD je relativně bezpečné. Komplikace jsou sice relativně časté, ale
obvykle klinicky nezávažné a terapeuticky ovlivnitelné.
MUDr. Václav Hejda, MUDr. Tomáš Svoboda (Oddělení gastroenterologie, I. Interní klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň, Oddělení hematoonkologie, FN Plzeň): Rizika relapsu a reaktivace virových hepatitid
u pacientů s imunosupresivní léčbou.
S narůstajícím počtem pacientů léčených imunosupresivní či biologickou léčbou se výrazně zvyšuje riziko relapsu či reaktivace virové
hepatitidy B a dalších okultních virových infekcí, které mohou postihnout játra (EBV, CMV) a vést až k akutnímu jaternímu selhání. Zvláště
závažnou je situace u HBV infekce. Relapsu či reaktivaci onemocnění
je možné předejít preventivní léčbou antivirotiky. Je tedy nezbytné
pacienty před zahájením léčby serologicky vyšetřit a u rizikových skupin nemocných zahájit preventivní léčbu antivirotiky. U dvou kazuistik
došlo po IS terapii k relapsu HBV resp. EBV virémie. Po aplikaci virostatik došlo k rychlé normalizaci jaterních testů a negativizaci virémie.
Aktivní screening prodělané HBV infekce a preemtivní terapie virostatiky u vybraných nemocných před zahájením IS terapie je nezbytným
předpokladem podání této léčby.
Závěrečné dva bloky Postgraduálních dnů byly na programu ve
čtvrtek 10.2.2011. Pátému bloku přednášek předsedali doc. MUDr. B.
Kreuzberg, CSc., a prof. MUDr. M. Pešek, CSc.
Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. (Klinika zobrazovacích metod
LF UK v Plzni a FN Plzeň): Radiologický obraz plicního postižení u tzv.
prasečí chřipky H1N1.
Přednáška byla reminiscencí loňské epidemie tzv. Prasečí chřipky
H1N1. Byly prezentovány nejtěžší plicní nálezy při vyšetřování prostými
snímky a CT u dospělých nemocných léčených na Anesteziologickoresuscitační klinice. Několik těchto pacientů zemřelo. Další skupinou
byly nemocné děti hospitalizované na Dětské klinice FN, které všechny
přežily. Nejtěžší nálezy byly patrné u dětí s již existujícím základním
onemocněním. Včasná radiologická diagnóza založená na přítomnosti
některých typických příznaků může urychlit vhodnou léčbu při známém
opožďování diagnostiky sérologické a pomocí PCR.
MUDr. Jiří Fremuth, MUDr. Lumír Šašek, MUDr. Kateřina
Pizingerová, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Kobr, PhD. (Dětská klinika LF UK
v Plzni a FN Plzeň): Komplikovaný průběh pleuropneumonie u patnáctiletého chlapce.
Kazuistika 15letého pacienta hospitalizovaného na JIP Dětské kliniky
FN Plzeň 7-8/2010 pro pravostrannou pleuropneumonii. Pacient byl léčen
ambulantně Augmentinem pro postupně se zhoršující respirační infekt,
antibiotikum bylo podáno bez provedení mikrobiologického vyšetření.
Vstupní RTG a CT plic při přijetí s nálezem pravostranné pneumonie
a etážovým fluidopneumothoraxem. Stav byl řešen konzervativně s nutností postupné inserce 3 hrudních drénů a opakované lokální aplikace
fibrinolytika do pleurálního prostoru. Byla podána kombinace antibiotik
s antimykotikem, nepodařilo se prokázat kauzální infekční agens. Stav
pacienta opakovaně konzultován s hrudním chirurgem, volen konzerva-

MUDr. Ivan Škůci při přednášce
Ing. Ivana Vobrubová, Jana Schubertová (Genetika Plzeň, s.r.o.):
Význam vyšetření vrozených trombofilních stavů při prevenci a léčbě
tromboembolického onemocnění.
Trombofilie jako zvýšená pohotovost k tvorbě trombů v cévním systému je buďto vrozený nebo získaný hyperkoagulační stav. Vyšetřování
vrozených trombofilních stavů je nejčastěji indikovaným molekulárně
genetickým vyšetřením v České republice. Indikační kritéria vyšetřování
vrozených trombofilních stavů nejsou stanovena, přestože je význam
vyšetřování jednotlivých mutací zodpovědných za vrozené trombofilní
stavy již řadu let diskutován. V naší laboratoři vyšetřujeme Leidenskou
mutaci faktoru V, mutaci v genu pro protrombin (faktor II), mutace
v genu pro MTHFR a polymorfismus 4G/5G v genu PAI-1. V letošním
roce jsme změnili metodiku vyšetřování vrozených trombofilních stavů,
PCR s následným restrikčním štěpením jsme nahradili Real Time PCR.
MUDr. Tomáš Votava1, MUDr. Lenka Doležalová1, MUDr. Zdeňka
Černá1, doc. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D.1, MUDr. Kateřina Pizingerová,
Ph.D.1, MUDr. Jiří Fremuth1, MUDr. Lumír Šašek1, doc. MUDr.
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Tomáš Skalický, Ph.D.2, MUDr. Martin Havíř 3 (Dětská klinika LF
UK v Plzni a FN Plzeň1, Chirurgická klinika LF UK v Plzni a FN
Plzeň2, Gynekologicko-porodnická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň3):
Komplikovaný průběh pacientky s akutní formou ITP.
Idiopatická trombocytopenická purpura (ITP) je získané krvácivé
onemocnění patřící mezi autoimunitní onemocnění postihující krevní elementy. Byl prezentován případ 14 leté dívky s komplikovaným průběhem
akutní formy těžké ITP se život ohrožujícím krvácením z ruptury
Graafova folikulu a s nutností urgentního operačního zákroku. Dívka
byla předoperačně zajištěna kombinací Methylprednisolonu + IVIG +
trombocytární nálevy. Vlastní operační výkon proběhl bez zvýšeného
krvácení, přestože počet trombocytů perioperačně byl 4x109/l. Stav se po
masivních krevních převodech komplikoval plicním postižením (TRALI)
s nutností umělé plicní ventilace. Po následné časné recidivě hemoperitonea byla zahájena terapie rituximabem v dávce 375mg/m2 v týdenním intervalu, celkem dvakrát. Vzhledem ke zlepšení klinického nálezu
a vzestupu počtu trombocytů jsme však již postupovali konzervativně.
Nyní je dívka již déle než 2 roky v 1. kompletní remisi onemocnění.
Závěrečnému VI. bloku přednášek předsedali prof. MUDr. V. Zeman,
CSc. a doc. MUDr. R. Rokyta, Ph.D. Hned v úvodu omluvil předsedající
MUDr. Fichtlovou pro nemoc, souhrn jejího sdělení však přesto
přinášíme.
MUDr. Kateřina Fichtlová, prof. MUDr. Václav Zeman, CSc. (Ústav
tělovýchovného lékařství LF UK Plzeň): Bronchiální astma u vrcholového plavce.
Jednalo se o 26letého plavce vrcholové výkonnosti, u kterého bylo
diagnostikováno chronické asthma bronchiale a polyvalentní alergie
s typickými příznaky, nezaměnitelnými se syndromem pozátěžového
bronchospasmu. Byla nasazena odpovídající léčba, při které se sportovec mohl naplno věnovat náročnému tréninku a obstát i ve světové
konkurenci. Roku 2009 mu WADA udělila terapeutickou výjimku na
užívání beta-2 agonistů a glukokortikosteroidů v inhalační formě (preparát Symbicort, který obsahuje formoterol a budesonid). Při plné léčbě
astmatu kombinovaným preparátem došlo k výraznému zlepšení tolerance fyzické zátěže, pacient byl téměř bez obtíží.

kontrolní koronarografii za měsíc provedené opět z levého radiálního
přístupu byl nález nezměněn. Komprese radiální tepny byla ve všech
třech případech po výkonu prováděna tak aby byl průtok krve tepnou
zachován.Radiální přístup umožňuje v případě přítomnosti většího
trombu v koronární tepně podání agresivní antitrombotické léčby při
urgentní PCI bez rizika závažného lokálního krvácení. Perfuzní hemostáza radiální tepny umožňuje opakování výkonů tímto přístupem.
MUDr. Jaroslav Novák1, doc. MUDr. Helena Kvapilová2, prof.
MUDr. Václav Zeman, CSc.1 (Ústav tělovýchovného lékařství LF UK
v Plzni1, Ústav soudního lékařství LF UK v Plzni a FN Plzeň2): Vrozená
anomálie koronárního řečiště jako možná příčina náhlé smrti cyklisty.
Byl popsán případ 49letého muže, který byl nalezen 23.9.2006
odpoledne při pravé krajnici bez známek života a bez výrazného zranění.
V blízkosti postiženého leželo nepoškozené kolo a prasklá cyklistická helma. Lékař RZP uvedl jako příčinu smrti náhlou srdeční smrt.
Ošetřující praktická lékařka k osobě zesnulého sdělila: dbal na sebe,
byl střídmý v jídle, nekouřil, nepil kávu ani alkohol, sportovec, denně
jezdil na kole. Měl normální tlak, normální EKG, cholesterolemie 5,7
mmol/l. Ve vztahu k chorobám kardiovaskulárního aparátu byla negativní rodinná anamnéza. Zátěžový test na ergometru nikdy neabsolvoval.
V pitevním nálezu dominovalo chybění pravé věnčité tepny, rozšíření
levé věnčité tepny, sklerotické postižení levé věnčité tepny s navalitým
plátkem v odstupu obkružující větve a kornatění srdečnice I.-II. stupně.
Případ byl uzavřen jako akutní srdeční selhání při vrozeném chybění
pravé věnčité tepny a sklerotickém postižení levé věnčité tepny. Šlo
o smrt z chorobných příčin při vrozené anomálii srdečních tepen, která
souvisela se zvýšenou fyzickou námahou před smrtí. Případ dokumentuje vhodnost lékařského vyšetření včetně zátěžového testu u osob
starších 40 let v každém případě, kdy zamýšlejí pěstovat pohybovou
aktivitu spojenou s vyšší intenzitou zatížení.
MUDr. Jakub Čech, MUDr. Jan Pešek, MUDr. Vratislav Pechman,
MUDr. Eva Čechová¹, doc. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. ( I. interní
klinika, Kardiologická jednotka intenzivní péče LF UK v Plzni a FN
Plzeň, Ústav soudního lékařství LF UK v Plzni a FN Plzeň¹): Traumatická
disekce koronární tepny jako příčina rozsáhlé ischemie myokardu.
Trauma hrudníku je významným zdrojem morbidity a mortality
v průmyslově rozvinutých zemích. Při tupém traumatu hrudníku může
dojít vedle poranění hrudní stěny k postižení některého z nitrohrudních orgánů, mezi nimi i ke kontuzi srdce různého stupně. V kazuistice
je uveden případ 64letého muže bez předchozí anamnézy ischemické
choroby srdeční, který při dopravním úrazu mimo jiné utrpěl rozsáhlý
infarkt myokardu s elevacemi ST úseků v důsledku disekce ramus interventricularis anterior (RIA) se suspektním podílem trombózy. Stav byl
řešen urgentní koronarografií s primární PCI RIA s implantací stentu,
přesto se rozvinula těžká systolická dysfunkce levé komory srdeční. Přes
použití nejmodernější a velmi nákladné léčby v podmínkách intenzivní
péče došlo v dalším průběhu k úmrtí pacienta při nezvládnutelných
komorových poruchách rytmu. Popis případu upozorňuje na nutnost
interního vyšetření včetně registrace EKG a stanovení kardiospecifické
laboratoře, eventuálně i kardiologického vyšetření včetně provedení
alespoň transthorakální echokardiografie u pacientů, kde mechanismus
úrazu naznačuje na možnost tupého traumatu srdce.
MUDr. Roman Sviták 1, 2 MUDr. Roman Bosman 2, 1 (Zdravotnická
záchranná služba Plzeňského kraje1, Anesteziologicko-resuscitační klinika
LF UK v Plzni a FN Plzeň2): Diagnóza kontuze srdce u polytraumatu.
Retrospektivně byl zhodnocen soubor nemocných, kteří byli transportováni Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje na
Emergency ARK a následně hospitalizováni na A-R klinice v období od
ledna 2008 do prosince 2010, s diagnózou polytraumatu (včetně poranění
hrudníku) nebo samostatného poranění hrudníku. Incidence srdeční
kontuze byla 11,76 %. Četnost pozitivních nálezů ve skupině nemocných
s diagnózou kontuze srdce: 80 % (CK-MB/CK), 86 % (troponin I), 82 %
(EKG), 72 % (transtorakální echokardiografie). Dále byly hodnoceny
pozitivní výsledky u souboru nemocných s podezřením na kontuzi srdce
během třech časových období (přijetí, za 24 a 48 hodin): 51 – 26 – 4 %
(CK-MB); 11 – 19 – 9 % (troponin I), 42 – 23 – 11 % (EKG); 4 – 11 – 13
% (TTE). Stanovení diagnózy kontuze srdce není jednoduché, vyšetření
CK a CK-MB jsou pro diagnostiku srdeční kontuze málo specifická.
Nálezy na ekg a echokardiografii (zvláště v časné fázi) jsou často minimální. Ani jejich negativní nález nevylučuje kontuzi srdce a nelze
je hodnotit izolovaně od ostatních metod. Pro přesnější hodnocení
funkce srdce by byla jistě přínosem transezofageální echokardiografie.
Nejspecifičtější jsou výsledky troponinů. Pro stanovení diagnózy je nutno
kombinovat více metod.
MUDr. Jaroslav Novák1, prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.1, prof. Ing.
Milan Štork, CSc.2 (Ústav tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni1,
Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací FEL ZČU v Plzni2)
Jak ovlivňuje pohybová aktivita ekonomiku srdeční práce?
Stanovit minutový objem srdeční (Q) pomocí Fickovy metody je
v běžných podmínkách zátěžové laboratoře nepraktické a i další neinvazivní metody (např. diluční metody, echoKG, dopplerometrické metody

Předsedající VI. bloku přednášek (zleva)
doc. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. a prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.
a čestný host prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
MUDr. Martin Štěpán, MUDr. Jan Beneš (Anesteziologickoresuscitační klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň): Prevence „ventilátorové“ pneumonie.
Pneumonie spojená s umělou plicní ventilací (VAP - Ventilator
Associated Pneumonia ) je druhou nejčastější infekcí v intenzivní péči,
zvyšuje morbiditu i mortalitu, délku hospitalizace i celkové náklady na
léčbu nemocných. V krátkém sdělení byla shrnuta nejdůležitější preventivní opatření, která mohou výskyt VAP omezit.
MUDr. Ivo Bernat, doc. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., MUDr.
Jakub Čech (Kardiologické oddělení I. interní kliniky LF UK v Plzni
a FN Plzeň): Trombus v kmeni levé věnčité tepny jako příčina akutního
infarktu a opakovaný levý radiální přístup.
50letý muž s BMI 36 byl přivezen RZP na katetrizační sál s intermitentními ekg známkami akutního IM přední stěny. Podáním trojkombinace antitrombotik bolesti i ekg nález odezněly. Přístupem z levé radiální
tepny byla provedena selektivní koronarografie a kromě těsné stenózy
RIA zjištěn trombus v kmeni levé koronární tepny. Intrakoronárně
byly podány inhibitory destičkových receptorů s následnou i.v. infuzí na
KJIP a v této době pacient neintervenován. Odloženě třetí den byla při
katetrizaci stejným přístupem zjištěna výrazná redukce velikosti trombu
v kmeni a po tromboaspiraci zbytku trombu z kmene provedena PCI
bifurkační stenózy na RIA s implantací stentu s optimálním výsledkem.
Výsledná ejekční frakce levé komory po infarktu byla normální – 55
% - a pacient byl propuštěn 5. den hospitalizace bez obtíží domů. Při
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aj.) vyžadují dodatečné přístrojové vybavení. Arteriovenózní diferenci
pro kyslík lze stanovit nepřímo v závislosti na dosažené intenzitě zatížení,
posouzené podle % VO2max.Na příkladu tří probandů různého věku
a různé výkonnostní úrovně autoři dokumentovali, že metodika neinvazivního stanovení parametrů minutového objemu srdečního a tepového objemu, příp. též srdečního indexu při zátěžovém testu do maxima je
v praxi použitelná. Rozšiřuje škálu cenných údajů o funkci oběhového
systému nejen u zdravých a zdatných osob, ale i u osob s oslabeným
zdravím a dokonce i u kardiaků. Vyšší výkonnost našich vybraných
probandů je podmíněna vyšší ekonomičností srdeční práce, projevující
se vyššími hodnotami Qmax i vyššími hodnotami tepového objemu při
srovnatelných submaximálních zátěžích.

Nemocná od r. 2006 pracovala ve firmě, která se zabývá výrobou automobilových doplňků. V prosinci 2008 udávala při noční směně zhoršené
dýchání, teploty, po příchodu z práce domů suchý kašel, úplné zlepšení
potíží doma. U nemocné byl proveden reexpoziční test na pracovišti
a na jeho podkladě byla u nemocné diagnostikovaná exogenní alergická
alveolitida typu izokyanátové plíce.
MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. (Klinika pracovního lékařství LF
UK v Plzni a FN Plzeň): Olovo ve vlasech populace plzeňského regionu.
Klinika pracovního lékařství v Plzni se řadu let zabývá toxikologií
olova v pracovním prostředí. V rámci Dnů vědy a techniky v září 2009
byla provedena vyšetření vlasů na hladinu olova u 85 dobrovolníků.
Na akci spolupracovali pracovníci a studenti kliniky z řad Fakultní
nemocnice Plzeň, Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze
a Západočeské univerzity v Plzni.
Byla provedena analýza 85 vzorků vlasů obyvatel plzeňského regionu.
Za zdroj olova ve svém domácím prostředí označilo keramické nádobí
s olovnatou glazurou 58 osob, vodovodní potrubí 35 osob. průměrná
hodnota olova ve vlasech sledované skupiny byla 0,75 μg/g, medián byl
0,7 μg/g (min 0,1, max.2,3). Ve sledované skupině byly hladiny olova
v mezích normy.
MUDr. Daniela Strmenská1, doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.1,MUDr.
Jiří Klečka, Ph.D.1, MUDr. Jana Hlaváčová1,doc. MUDr. Boris Kreuzberg,
CSc.2, MUDr. Vladimír Pavel3 (Urologická klinika LF UK v Plzni a
FN Plzeň1, Klinika zobrazovacích metod LF UK v Plzni a FN Plzeň2,
Radiodiagnostické oddělení LF UK v Plzni a FN Plzeň3): Struktura urologických traumat ošetřených ve FN Plzeň za období 2005-2010.
Prospektivně zaznamenávána veškerá traumata urogenitální soustavy
ošetřená a řešená na Urologické klinice FN. V období březen 2005 až
červen 2010 bylo ošetřeno 213 pacientů s urogenitálním traumatem.
Z toho u dvou pacientů se vyskytovalo jak poranění ledvin tak močového
měchýře při polytraumatu. Poranění zevního genitálu se vyskytovalo v 78
případech (36,6 %), močové trubice v 16 (7,5 %), močového měchýře
ve 25 (11,7 %), močovodu v 8 případech (3,8 %) a ledvin v 88 (41,3
%). Ve 14 případech (6,6%) se jednalo o iatrogenní poranění při jiném
chirurgickém výkonu, z toho nejčastěji byl poraněn močovod (8). Při
traumatech ledvin jsme se zaměřili na četnost operační revize a počet
nefrektomií na celkovém počtu poranění ledvin. Konzervativně jsme
postupovali u 64 pacientů (72,7 %). Operační revize byla provedena u 10
pacientů (11,4 %), nefrektomie u 14 (15,9 %).
MUDr. Jiří Fiedler1, MUDr. Marek Peterka1, MUDr. Hana Fidranská2,
MUDr. Dagmar Frdlíková2 (Neurologická klinika LF UK v Plzni a FN
Plzeň1, Oční klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň2): Měření tloušťky
vrstvy nervových vláken sítnice u nemocných s roztroušenou sklerózou
a optickou neuritidou.
Cílem bylo vyšetřit tloušťku vrstvy nervových vláken sítnice /RNFL/
u nemocných s roztroušenou sklerózou /RSV/. V období od ledna 2009
do června 2010 bylo vyšetřeno 80 očí 40 nemocných s RS. Vyšetření
bylo prováděno optickou koherenční tomografií. U 35 očí byla zjištěna
redukce průměrné tloušťky RNFL ve srovnání s výsledky u kontrolního
souboru. Významně častěji byla redukce tloušťky RNFL pozorována
u nemocných s pozitivní anamnézou optické neuritidy /ON/ nebo atrofií
optického nervu prokázané očním vyšetřením.
MUDr. Michal Huml1, MUDr. Petr Jehlička, Ph.D.1, MUDr. Filip
Kučera2, MUDr. Petr Hecht2, MUDr. Pavel Vojtovič2, MUDr. Roman
Gebauer2, MUDr. David Sumerauer, Ph.D.3 (Dětská klinika LF UK
v Plzni a FN Plzeň1, Dětské kardiocentrum fakultní nemocnice v Motole2, Klinika dětské hematologie a onkologie FN v Motole, UK Praha, 2.
lékařská fakulta v Praze3): Cévní mozková příhoda neobvyklé etiologie
u ročního chlapce.

Pohled do auditoria
MUDr. Jan Zatloukal, MUDr. Jan Beneš, MUDr. Roman Sviták
(Anesteziologicko-resuscitační klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň):
Změny termoregulace v anestezii a perioperační hypotermie.
Anestézie představuje závažný zásah do termoregulačních pochodů
organismu. Během celkové, ale i regionální anestézie je pacient ohrožen
vznikem hypotermie. Perioperačně vzniklá hypotermie může mít řadu
negativních dopadů na organismus operovaného pacienta. Cílem anesteziologické péče je včasná prevence rozvoje perioperační hypotermie. Byly
uvedeny základní poznatky o vlivu anestetik na termoregulaci, a některá
data z práce A-R kliniky týkající se četnosti výskytu perioperační hypotermie a faktorů, které mají pro její rozvoj zásadní význam.
MUDr. Lumír Šašek, MUDr. Jiří Fremuth, MUDr. Kateřina
Pizingerová, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D. (Jednotka intenzivní
a resuscitační péče, Dětská klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň): Úmrtí
dvou kojenců z nejasných příčin – problematika průkazu smrti mozku
dětí do jednoho roku.
Na JIRP Dětské kliniky byli v krátkém časovém odstupu přijati dva
kojenci ve věku dvou měsíců. Oba pacienti pocházeli ze sociálně velmi
slabých rodin. V obou případech se při přijetí jednalo o kritické pacienty
a u obou byla příčina nejasná. U obou pacientů vyústil do stavu funkčně
odpovídajícího smrti mozku, ale s přetrvávající perfúzí mozkového
parenchymu. Oba nakonec zemřeli na oběhové selhání týdny po přijetí.
První pacient byl přijat hluboce komatózní s tonickými křečemi a v těžké
metabolické acidóze. Přes časné komplexní zajištění došlo k rozvoji
multiorgánového selhání, po jehož zvládnutí zůstával pacient v areflektorickém kómatu. Širokou diferenciální diagnostikou se nepodařilo
příčinu onemocnění prokázat. Druhý pacient byl přijat po úspěšné,
ale prolongované kardiopulmonální resuscitaci v domácím prostředí
v kompletním areflektorickém kómatu a tento stav byl již i nadále
stacionární. Při iniciální diagnostice po přijetí bylo zjištěno plošné
zakrvácení v subdurálním prostoru a mnohočetné pre- a intraretinální
hemoragie. Bylo vysloveno podezření na shaken-baby syndrom. I přes
vyhasnutí všech mozkových funkcí jsou v mozkových arteriích pacientů
mladších jednoho roku věku detekovatelné toky. Současná legislativa
podle zkušeností autorů tak prakticky neumožňuje průkaz smrti mozku
dětí této věkové kategorie. To přináší v péči o tyto pacienty mnoho eticky
problematických aspektů.
V přestávce mezi V. a VI. blokem si přítomní mohli podiskutovat
s autory posterových sdělení. Sekci posterů předsedal doc. MUDr. J.
Motáň, CSc. a MUDr. E. Pohořalá. Uvádíme opět stručné charakteristiky
jednotlivých prací.
MUDr. Šárka Bartizalová (Klinika pracovního lékařství LF UK v
Plzni a FN Plzeň): Exogenní alergická alveolitida typu izokyanátové
plíce – kasuistika.
V práci byla popsaná kazuistika 36leté pacientky, která byla vyšetřená
na Klinice pracovního lékařství na žádost lékaře plicní ambulance
k posouzení event. souvislosti zdravotních potíží s pracovním zařazením.

Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.
a doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
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Byl prezentován případ 12měsíčního chlapce, který byl přijat pro katar
horních cest dýchacích a otitidu na spádové dětské oddělení. V důsledku
náhle vzniklé poruchy vědomí a levostranné konvulzní aktivity byl po 24
hodinách přeložen na dětskou kliniku FN Plzeň. Téhož dne bylo provedeno CT vyšetření mozku a lumbální punkce. Pro přítomnost hypodenzních ložisek v pravé hemisféře při nízkých zánětlivých parametrech byla
zahájena léčba suspektní virové encefalitidy. Klinicky dominovala lehká
porucha vědomí a levostranná hemiparéza. Pro nápadný systolický šelest
bylo následujícího dne provedeno kardiologické vyšetření, které odhalilo
obturující nádorovitý útvar ve výtokovém traktu levé komory. Chlapec
byl akutně transportován do dětského kardiocentra FN Motol, kde byla
diagnóza tumoru potvrzena. Urgentně byla provedena exstirpace nádorové masy s náhradou mitrální chlopně. Histologicky byla prokázána
vzácná forma extrarenálního rhabdoidního nádoru s četnými metastázami do CNS. Na klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol
byla zahájena léčba dle protokolu European Rhabdoid Tumor Registry.
Po 1. bloku chemoterapie došlo k regresi ložisek v CNS a normalizaci
neurologického nálezu. Kardiální nález byl nadále uspokojivý, chlapec je
v péči hematologicko-onkologické kliniky FN Motol.
MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. 1, MUDr. Bc. Rostislav Čevela1,
PhDr., PhDr. Radek Ptáček, Ph.D, MBA2, RNDr. Hana Kuželová2
(Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR1, Všeobecná fakultní nemocnice Praha2): Stresová zátěž posudkových lékařů.
Autoři prezentovali klíčová zjištění projektu. Posudkové lékařství
představuje specifickou profesi, která na lékaře, kteří ji vykonávají, klade
oproti jiným profesím statisticky i fakticky významně vyšší nároky. Mezi
faktory zvyšující stresovou zátěž patří nejvíce nedostatek času na jednoho
klienta, velká administrativní zátěž a nízké platové a osobní ohodnocení.
Míra stresové zátěže souvisí s rozhodnutím lékařů odejít z profese. Toto

rozhodnutí bylo identifikováno u 25% z celkem 163 probandů. Lékařská
posudková služba podstatným způsobem ovlivňuje výdaje resortu práce
a sociálních věcí, neboť zajišťuje posuzování zdravotního stavu v případě
dávek, u nichž je nárok odvozen od podmínky nepříznivého zdravotního
stavu. Dopad činnosti LPS představuje 100 mld. Kč ročně ze státního
rozpočtu. Proběhlé reorganizace LPS nedokázaly odstranit její největší
problém, a to je stálý nedostatek kvalitních odborníků. Proto je důležité
pokračovat ve sledování vývoje stresové zátěže a výskytu syndromu
vyhoření mezi posudkovými lékaři, a to především z důvodu hodnocení
efektivity prováděných změn, ale i jako prevenci destabilizace lékařské
posudkové služby. Rovněž je třeba vytvořit etické a komunikační standardy,
které by vedly ke snížení stresové zátěže a zvýšení efektivity činnosti.
V závěru třídenní konference doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc., předseda
Spolku lékařů v Plzni, vyslovil přesvědčení, že Postgraduální lékařské dny
– Plzeň 2011 byly úspěšné, ale zdůraznil, že určitě každý účastník sám
posoudí, do jaké míry bylo jednání přínosné, kolik nových a zajímavých
poznatků si z konference odnesl. Jisté je, že témata byla velmi atraktivní,
úroveň prezentace a dokumentace na vysoké úrovni. Potěšující byl vysoký
podíl přednášejících mladých lékařů. Pro účastníky bylo velkou ctí přivítat
v závěrečném dnu jednání vzácného hosta – prof. MUDr. Jaroslava Blahoše,
DrSc., prezidenta České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně, který se
pochvalně zmínil o aktivitách našeho Spolku lékařů, v jehož řadách působí
velký počet učitelů Lékařské fakulty UK v Plzni. Slavnostní událostí bylo
také předání Čestného členství Spolku lékařů v Plzni doc. MUDr. Václavu
Fesslovi, dlouholetému předsedovi našeho Spolku, o jehož rozvoj se právě
doc. Fessl významným způsobem zasloužil.
Pro příští Postgraduální dny bude třeba opět zvolit vhodné téma, které
by zaujalo mnoho lékařů pracujících v klinických i teoretických oborech.
(Jiří Motáň-Jaroslav Novák)
(Foto:V. Dlouhý)

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY – SESTERSKÁ SEKCE
PLZEŇ 8. 2. 2011
Dne 8.2.2011 se konaly postgraduální sesterské dny, které byly již tradičně pojaty jako
součást Postgraduálních lékařských dnů Plzeň.
Sesterská část nesla podtitul Sestra roku
2011 – návrat k tradicím ošetřovatelství. Zcela
zaplněná aula plzeňské Fakultní nemocnice,
ve které se sešlo téměř 100 nelékařských
zdravotnických pracovníků ze všech oborů
ošetřovatelské praxe, svědčila o neutuchajícím
zájmu nelékařů o celoživotní vzdělávání.
Čestnými a milými hosty byli doc. MUDr.
Václav Fessl, CSc. a doc. MUDr. Jiří Motáň,
CSc.

Ve čtyřech blocích zaznělo celkem 17 sdělení,
většinou sester / všeobecných ošetřovatelů,
porodních asistentek a fyzioterapeutek z těchto
pracovišť FN a LF UK Plzeň: infekční klinika, neonatologické oddělení, neurochirurgické oddělení, II.IK, ARK, CHK, KOTPÚ
a oddělení léčebné rehabilitace. Sdělení byla
většinou velmi zajímavě prezentována a jejich
obsah vyburcoval mnohé účastníky k vášnivé
diskuzi.
Zvláštní poděkování patří as. MUDr.
Stanislavu Machartovi z ARK – Centra pro
léčbu bolesti, který seznámil účastníky s no-

vinkami v neuromodulačních technikách při
léčbě bolesti.
Všem přednášejícím, účastníkům i předsedajícím bych chtěla touto cestou poděkovat,
neboť takováto setkání jsou nejen nedílnou
součástí celoživotního vzdělávání nelékařských
zdravotnických pracovníků, ale přispívají
k obohacení ošetřovatelské praxe a zvyšování
kvality poskytované ošetřovatelské péče.
Světluše Chabrová
Manažerka pro vzdělávání nelékařů
Útvar náměstkyně ošetřovatelské péče FN
Plzeň

PŘEDNÁŠKA PROF. MARCA VOSE Z UTRECHTU
NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI
značné úsilí nalezení indikátorů rizika vzniku závažných komorových
arytmií.
Této otázce byla věnována i jeho plzeňská přednáška „Beat-to-beat
variability of cardiac repolarization: Can it quantify repolarization reserve?“ (Variabilita srdeční repolarizace ze stahu na stah: Může
určovat repolarizační rezervu?). Prof. M.Vos v přednášce přesvědčivě
demonstroval, že variabilita srdeční repolarizace má souvislost s rizikem
vzniku komorových arytmií a může se uplatnit jako citlivý a časný indikátor tohoto rizika u experimentálních modelů i u pacientů.
Prof. M. Vos v současnosti pracuje jako vedoucí Ústavu lékařské
fyziologie Lékařské fakulty Univerzity v Utrechtu. Zároveň vede jeden
ze sedmi výzkumných programů Univerzitního medicínského centra
Utrecht, program Kardiovaskulárních věd.
Vedle nesporných vědeckých a pedagogických kvalit je prof. M. Vos
zábavným společníkem, velkým milovníkem a znalcem piva (vedle belgických piv patří mezi jeho favority i Plzeňský Prazdroj) a sportovním
fanouškem (jeho oblíbeným, pro Holanďana poměrně netypickým,
sportem je lední hokej).
Návštěva a přednáška prof. M. Vose byla realizována díky
finanční podpoře z projektu „Physi-Sci-Net“ (projekt OPVK č.
CZ.1.07/2.3.00/09.129).
(Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.)

3. 3. 2011 proběhla v Plzni ve spolupráci Ústavu fyziologie a I. interní
kliniky přednáška předního evropského expe-rimentálního kardiologa,
prof. Marca Vose z Lékařské fakulty
Univerzity v Utrechtu, Nizozemí.
Prof. M. Vos patří k předním evropským výzkumníkům v oblasti experimentální kardiologie. Je autorem
více než 100 původních prací v
impaktovaných časopisech včetně
těch nejprestižnějších jako NatureMedicine, Circulation, Circulation
Research či Journal of the American
Prof. Marc Vos
College of Cardiology. Dlouhodobě se
věnuje problematice poruch srdečního
rytmu, srdeční hypertrofie, remodelace srdce při patologických stavech
i otázce srdeční bezpečnosti nově vyvíje-ných léčiv. Podílel se na
vývoji mezinárodně uznávaného modelu komorových arytmií torsades
de pointes a náhlé srdeční smrti, přispěl k objasnění arytmogenních
mechanismů u syndromu dlouhého QT typu 3 a v současné době věnuje
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V prvém sdělení „Autismus v dorostovém
a dospělém věku – kasuistiky“ ilustroval
Vladimír Stuchl na příkladu dvou kasuistik
dospívajících jedinců s poruchou autistického
spektra (PAS) jednak klinický obraz těchto
poruch v dospělosti a jednak důležitost zabývaní
se tímto tématem v celoživotní perspektivě.
Navzdory zlepšující se péči o děti s PAS,
zůstává tato problematika u dospělých jedinců
opomíjena, což má za důsledek stanovování
nesprávných diagnóz a tím i nesprávné léčby
a negativného ovlivnění kvality života všech
zúčastněných. Správné rozpoznání diagnózy
PAS vede k prokazatelně lepším výsledkům
v léčbě, compliance a dobré prognóze pacienta.
Ve druhé přednášce věnované tématu
„Vliv psychoterapie na variablilitu srdeční
frekvence (HRV)“ seznámili Věra Vobořilová
a Jiří Podlipný se základními fakty týkajícími
se variability srdeční frekvence a s možnostmi
jejího využití v psychiatrii. Snížená HRV
je známkou nedostatečné či špatné adaptibility organismu. Snížení HRV bylo již
zjištěno i u řady psychických poruch, zejména u depresivní poruchy, bipolární afektivní poruchy, schizofrenie, posttraumatické
stresové poruchy či ADHD. Druhá část
sdělení byla věnována vyhodnocení pilotní
studie, která proběhla v minulých letech na
klientech Denního stacionáře PK FN Plzeň,
kteří byli léčeni dynamickou skupinovou psychoterapií. Měření HRV probíhalo pomocí
30minutového snímání EKG přístrojem
Teslagraf na začátku terapie a následně po 10
týdnech léčby. Byl sledován pozitivní trend
vývoje měřených parametrů HRV. Změny ve
vybraných parametrech HRV ovšem nebyly
statisticky signifikantní. V současné době je
plánováno zahájení studie HRV v novém
designu.

Dana Chmelařová první část přednášky
„Epileptické a psychogenní neepileptické
záchvaty“ věnovala klasifikaci epileptických
a neepileptických záchvatů. V této oblasti
dosud bohužel stále existuje velká nejednotnost a to jak v oblasti terminologie tak
i v oblasti klasifikace jednotlivých typů
záchvatů. Pozornost zaměřila především na
psychogenní neepileptické záchvaty (PNES)
tzn. záchvatovitě se vyskytující stavy, které
připomínají záchvaty epileptické, ale nejsou
podmíněny epileptickým výbojem mozku, ale
mechanismy psychogenními.
Ve druhé části sdělení představila kasuistiku pacientky, u níž byla diagnostikována
farmakoresistentní epilepsie. V průběhu
léčby byla u pacientky zjištěna kombinace
dvou typů záchvatů, konkrétně záchvaty parciální simplexní s generalizací a zároveň
psychogenní neeliptické záchvaty hodnocené
jako disociativní záchvaty v rámci úzkostné
poruchy. Následoval popis diagnostického
procesu a průběh psychoterapie včetně
využití Leunerovy metody katatymně imaginativní psychoterapie (KIP).
Barbora Hohnová hovořila ve sdělení
„Péče o děti a adolescenty s poruchou chování v Norsku“ o rozvíjejících se metodách
upřednostňovaných v posledním desetiletí
v Norsku, které jsou podpořeny výzkumnými
výsledky, s náležitým designem („evidence
based“) a jsou zdokumentovány v manuálu
pro stanovenou proceduru, čímž je zajištěna
přesnost terapeutického postupu. Pro
příspěvek vybrala Multisystemickou terapii
(MST) a Interaktivní terapii mezi rodičem
a dítětem (PCIT). Obě metody jsou populární
v terapeutické komunitě pro jednoznačně
podložené výzkumné závěry dokazující
jejich účinnost, jednoduchou implementaci,

krátkodobost a pro komplexní poradenský
servis pro celou rodinu. MST je zaměřena
na adolescenty s vážnými symptomy antisociálního a delikventního chování. Terapie
je prováděna přímo v rodinném prostředí
klienta. PCIT je vhodná pro děti s problémy
v chování ve věku od dvou do sedmi let. Dítě
a rodič se účastní sezení společně, takže terapeut může vidět jejich interakce na živo za
jednosměrným zrcadlem.
V posledním sdělení „Bioetika – její zrod
a vývoj“ hovořila Petra Buňatová o vzniku
této poměrně mladé disciplíny, která se zrodila na přelomu 60. 70. let minulého století.
K jejímu vzniku přispělo několik faktorů.
Mezi hlavní patřil prudký rozvoj vědy a biomedicíny po 2. světové válce, jenž přinesl
nová etická dilemata, na která bylo třeba
reagovat. Bioetika vznikla v USA a s určitým
opožděním se rozšířila do západní Evropy.
Poprvé byl tento termín použit americkým
onkologem Potterem v roce 1971. Beauchamp
a Childress publikovali v roce 1979 čtyři
principy biomedicínské etiky. Jednalo se
o tyto principy: sebeurčení (autonomie),
předcházení škodám (nonmaleficence),
povinná péče (beneficence) a spravedlnost.
Tyto principy jsou znávány rozdílnými kulturními a náboženskými tradicemi a slouží
pro řešení eticky konfliktních situací. Zhruba
v 90. letech nastala kritika těchto principů
a v roce 1997 bylo předloženo Ashleyem
a Rourkem třináct bioetických principů.
Bioetika je interdisciplinární obor a stojí na
pomezí přírodních věd a filozofie.
Schůzi předsedala MUDr. Eva Pohořelá.
Bc. Petra Buňatová
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pentalem a citalopramem se příznaky dušení dostavily až v době, kdy
sebevražedkyně již nebyla při vědomí.
Autoři H. Kvapilová a E. Čechová ve sdělení „ Smrt po zranění
v nočním klubu“ dokumentovali případ těžkého zranění 20leté
Slovenky, poskytující sexuální služby v nočním klubu nedaleko hranice
s Německem. Zákazník, který si objednal erotické služby, ženu těžce
poranil v oblasti rodidel a rekta. Poté jí způsobil ve sprše horkou vodou
opařeniny asi na 40% povrchu těla. Žena po převozu do nemocnice
zemřela. Zákazník ze SRN, několikrát trestaný muž, byl obviněn pro
zločin vraždy zvlášť surovým způsobem. Asi týden před zahájením
hlavního líčení u Krajského soudu v Plzni spáchal v cele sebevraždu.
V posledním sdělení „Když se řekne znalecký posudek“ autor
M. Dvořák upozornil na zvyšující se vliv soudních znalců na výsledek trestních a civilních řízení. V současné době jsou problémem
chybné znalecké posudky ve zdravotnictví, především ve vztahu
k hodnocení správnosti postupu lékařů. Soud nemůže hodnotit obsah
znaleckého posudku po stránce jeho správnosti z hlediska oboru, pro
který byl znalec ustanoven. K vypracování vlastního posudku má
znalec přistoupit, až když se seznámil dokonale se všemi okolnostmi
potřebnými k podání posudku. Znalecký posudek se vypracovává
nejenom pro potřebu státních orgánů (nejčastěji pro Policii ČR), ale
i pro ostatní osoby zúčastněné na trestním řízení (obviněný, obhájce,
poškozený), kdy jde o znaleckou činnost komerční – ve smluvním
režimu. Objektivita znaleckého posudku vychází z odbornosti, nezávislosti a nestrannosti (nepodjatosti) znalce.
Miroslav Dvořák

Za předsednictví doc. MUDr. R. Říčařová, CSc. se večer Ústavu
soudního lékařství konal dne 16.3.2011.
V úvodním sdělení s názvem „Vražda novorozence“ autoři H.
Řehulka a P. Mandys dokumentovali případ vraždy novorozeného
dítěte, se kterým se setkali v loňském roce (2010). Pitva odhalila
mnohočetná závažná tupá poranění hlavy a trupu, ale i obecné známky
dušení a krevní výrony v hlubokých svalech krku, při jinak zcela minimálních úrazových změnách patrných zevní prohlídkou. Pachatelem
tohoto trestného činu byla mladá cizinka – matka novorozence, která
své těhotenství před okolím tajila a po porodu novorozence usmrtila.
Krajským soudem v Plzni byla žena odsouzena k mnohaletému
nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
Následující sdělení autorů M. Šamanové a M. Balvína
„Kombinovaná otrava léky užívanými v anesteziologii“ se zabývalo
případem sebevraždy zdravotní sestry infúzní aplikací Thiopentalu
a Pavulonu (pankuronium) při současném požití Citalecu (citalopram). Pavulon se užívá společně s řízeným dýcháním při celkové
anestézii k navození relaxace kosterního svalstva. Patří mezi preparáty aplikované u případů zákonně povolené eutanázie v Belgii
a Nizozemí, rovněž je součástí tzv. smrtící injekce při výkonech trestu
smrti v 35 státech USA. Pancuronium je běžnými laboratorními testy
obtížně stanovitelné, detekce je možná chromatografickými a spektrofotometrickými metodami. Takto je dnes možný jeho průkaz
i dlouhou dobu po smrti. Ve sledovaném případu došlo ke smrti
udušením, avšak při profesionálně dobře zvolené kombinaci s thio8
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Přednáškový večer Neurochirurgického
oddělení FN v Plzni se konal již tradičně
ve druhé polovině března dne 23. 3. 2011
v Šafránkově pavilonu. Jednání, kterému předsedal prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., bylo
tentokráte zaměřeno na prezentaci přednášek,
shrnujících dosavadní zkušenosti a nové trendy
v léčbě tumorů mozku, baze lebeční, léčbě
bolesti a onemocnění bederní a krční páteře.
První sdělení s názvem: „Současné neurochirurgické postupy při léčbě mozkových
tumorů“ autorů Mraček J., Choc M., Vacek
P., Runt V. , Škúci I., Mork J., Holečková I.,
Štruncová P., Ferda J., informovalo posluchače
o nových diagnostických možnostech (grafické
prostorové
zobrazení mozkových struktur včetně mozkových traktů a lokalizace
mozkových funkcí na předoperačním MR
vyšetření), které spolu s peroperační obrazovou
navigací a elektrofyziologickým mapováním
mozkových funkcí vedou k minimalizaci
operačního traumatu při operacích mozkových
nádorů. V indikovaných případech prováděná
peroperační angiografie či fluorescenční
peroperační zobrazení nádorových reziduí
nebo peroperační MR vyšetření umožňuje
vyšší radikalitu operačního výkonu bez rizika
zvýšení pooperační morbidity.
Ve druhém sdělení referovali autoři Navrátil
L., Machart S., Lejčko J. své první zkušenosti
s užitím míšní stimulace při léčbě chronické
bolesti. Multietážovými elektrodami zavedenými epidurálně nad zadní míšní provazce v úrov-

ni dolní hrudní míchy napojenými na implantovaný programovatelný generátor pulsů byla
úspěšně ovlivněna neuropatická bolest dolních
končetin u čtyř nemocných.
„Afekce orbity řešené neurochirurgem“ byl
název třetí přednášky autorů Choc M., Runt.
V, Mraček J., Janoušková K., Kastner J., Šlauf
F., která shrnula zkušenosti s diagnostikou
a chirurgickou léčbou nádorových, cévních,
zánětlivých a kostních afekcí orbity a optického kanálku u souboru 92 pacientů léčených
na neurochirurgickém oddělení FN v Plzni.
Autoři vymezili indikace a možnosti neurochirurgického přístupu do orbity s využitím
mikrochirurgické techniky a obrazové navigace
k cílení lézí.
Ve čtvrtém sdělení na téma „Současné
možnosti chirurgického přístupu k bederní
páteři“ referovali autoři Žídek S., Holečková I.,
Bludovský D. o novém miniinvazivním elektrofyziologicky navigovaném retroperitoneálním
transpsoatickém laterálním přístupu k lézím
bederní páteře. Peroperační elektrofyziologický
monitoring umožňuje předcházet poranění nervových struktur lumbálního plexu.
„První zkušenosti s peroperačním MRI
zobrazením při endonasálních resekcích
adenomů hypofýzy“ přednesli autoři Vacek
P., Mraček J., Kastner J., Ferda J., Hrabě V.
Vyzdvihli medicínský a ekonomický přínos
tohoto postupu, který peroperačním zobrazením rezidua nádoru umožňuje jeho odstranění
v jednom operačním sezení.

V šestém sdělení večera na téma „Naše
zkušenosti s mobilní náhradou krčního disku“
hodnotili autoři Štěpánek D., Bludovský D.,
Žídek S. zkušenosti s jedním z několika námi
používaných typů funkční náhrady krční
meziobratlové ploténky. Byl hodnocen soubor
62 pacientů s degenerativním onemocněním
krční páteře, jimž bylo implantováno 67 disků.
Cílem práce bylo zpřesnění indikačních kritérií k aplikaci funkčních náhrad meziobratlových plotének, protože procento výsledných
kostních přemostění a spontánních fixací
takto operovaných segmentů je při kontrolách s odstupem let dle literárních zkušeností
relativně vysoké a efekt nákladné léčby je tak
znehodnocován.
Účastníci setkání, kteří téměř zaplnili
posluchárnu Šafránkova pavilonu, vydrželi se
zájmem sledovat program večera a k jednotlivým sdělením věcně diskutovali. Na závěr
večera se do diskuse přihlásil v auditoriu
přítomný prof. MUDr. Zdeněk Mraček a krátce
připomněl 55. výročí vzniku neurochirurgického pracoviště ve FN v Plzni pod vedením
doc. MUDr. Quido Ledinského. Poté prof.
MUDr. Vladislav Třeška , DrSc. jednání krátce
zhodnotil a ukončil.
Přednáškový večer byl pořádán v rámci
celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského
předpisu ČLK č. 16. Byl zařazen do centrálního registru akcí ČLK a ohodnocen dvěma
kredity.
MUDr. Milan Choc, CSc.
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je hypokalémie. Prezentovaná 52letá nemocná s BMI 43 kg/m2 měla
vstupní hodnotu krevního tlaku 204/120 mm Hg, kalémii 2,9 mmol/l,
v anamnéze arteriální hypertenzi, diabetes mellitus 2. typu, substituovanou hypothyreozu, smíšenou hyperlipidémii a hyperurikémii. Byla
léčena šestikombinací antihypertenziv. V diagnostickém procesu nebyla
prokázána renovaskulární hypertenze při dynamické scinti ledvin, echokardiografie byla s nálezem hraniční tloušťky stěny levé komory srdeční,
holterizace krevního tlaku byla nevalidní a na CT břicha byl nalezen v.s.
adenom v pravé nadledvině. Hladina reninu byla snížena na 0,13 pmol/l,
aldosteronu zvýšena na 1,36 nmol/l, ARR (aldosterol renin ratio) bylo
zvýšeno na 415,8. Byla provedena laparoskopická pravostranná adrenalektomie, histologicky prokázán kortikální adenom nadledviny. Poté
došlo k normalizaci laboratorních hodnot a krevního tlaku.
Autorky J. Červená a H. Grégrová ve sdělení „Diabetes insipidus
– úskalí diagnostiky u polymorbidní nemocné“ představily případ
50tileté nemocné. Nemocná měla v anamnéze diabetes mellitus kombinované etiologie - 2. typu a při periferním Cushingově syndromu,
arteriální hypertenzi a sekundární osteoporózu. Stěžovala si na únavu,
nechutenství a polyurii 5-6 litrů denně. Vstupní laboratorní vyšetření byla
následující: urea 48 mmol/l, kreatinin 632 μmol/l , Na 128 mmol/l, K 6,2
mmol/l, Ca 2,26 mmol/l, glykémie 28,8 mmol/l, krevní tlak 145/80 mmHg
a tepová frekvence 75/min. V diferenciální diagnostice připadaly v úvahu
dekompenzace DM, polyurická fáze renálního selhání, osmoticky aktivní
látky (hyperkalcémie) a diabetes insipidus. Byly provedeny test žízněním
(water deprivation test), antidiuretinový test a magnetická rezonance
mozku k diagnostice ev. “empty sella“. Na základě provedených vyšetření
byl nejpravděpodobnější diagnózou parciální nefrogenní diabetes insipidus, jehož léčba spočívá v restrikci sodíku v potravě a omezení příjmu
tekutin. Diabetes insipidus má incidenci 3-4/100 000 obyvatel. Dělí se
na centrální (neurogenní) - vrozený vs. získaný a parciální vs. kompletní,
periferní (nefrogenní): vrozený vs získaný a parciální vs kompletní,
dipsogenní (primární polydipsie), gestační nebo může být důsledkem
kombinace výše zmíněných stavů.
Sdělení následovala obsáhlá diskuze vedená lékaři II. interní kliniky
i jiných pracovišť FN a ambulantních lékařů.
Barbora Nussbaumerová

Dne 30. března 2011 se konal na Šafránkově pavilonu přednáškový
večer II. interní kliniky. Předsedal mu MUDr. Jaroslav Novák z Ústavu
tělovýchovného lékařství. Přednesena byla tři kazuistická sdělení.
V prvním sdělení autorů B. Nussbaumerová (II. interní klinika), J.
Široký (Kardiochirurgické odd.), M. Šmíd (I. interní klinika), J. Koza (I.
interní klinika), H. Rosolová (II. interní klinika), T. Freiberger (Genetická
laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno), L.
Tichý (Centrum molekulární biologie a genové terapie při Interní hematoonkologické klinice, Fakultní nemocnice Brno) byl prezentován případ
45letého muže, kterému byl diagnostikován v průběhu první ambulantní
návštěvy v Centru preventivní kardiologie pro dyslipidémii probíhající
akutní koronární syndrom. Nemocný přinesl patologickou vstupní EKG
křivku. Teprve na cílený dotaz udal bolesti v krku a mírný pocit dušnosti
v nočních hodinách před návštěvou ordinace, kvůli němuž by nevyhledal
lékaře. Vstupní hodnoty celkového cholesterolu byly 8,26 mmol/l, LDL
cholesterolu 5,97 mmol/l a troponinu I 22 μg/l. Při echokardiografickém
vyšetření byly diagnostikovány rozsáhlé poruchy kinetiky – akinéza hrotu
a hypokinéza přilehlých částí bočné, přední a zadní stěny, ejekční frakce
40%. Poté následovala akutní koronarografie s nálezem uzávěru kmene
levé koronární tepny v trifurkaci a bohaté heterokolaterály z pravostranného povodí. Nemocný byl indikován k urgentnímu srdečnímu bypassu,
který byl proveden na Kardiochirurgickém oddělení (fRIMA ad RIA,
LIMA ad RMS). Po nekomplikovaném pooperačním průběhu byl nemocný přeložen do Konstantinových Lázní. Poté zůstal v péči Centra preventivní kardiologie II. interní kliniky. Bylo pokračováno v sekundárně preventivní léčbě a hypolipidemické léčbě kombinací rosuvastatin+ezetmib.
V rámci projektu MedPed (Make early diagnoses to Prevent early deaths
in Medical Pedigrees) byla diagnostikována mutace genu pro LDL receptor, která je podkladem familiární hypercholesterolémie.
J. Seidlerová prezentovala sdělení „Sekundární hypertenze na
podkladě hyperaldosteronismu“. Primární aldosteronizmus je skupina
onemocnění charakterizovaná vysokou produkcí aldosteronu nezávislou
na renin-angiotenzin-aldosteronovém systému, která neklesá po příjmu
sodíku. Zvýšená produkce aldosteronu vede k zvýšené reabsorpci
sodíku, volumexpanzi, zvýšení pre- a afterloadu a vzestupu krevního
tlaku, supresi reninu a angiotenzinu II, častým laboratorním nálezem
9

PRAKTICKÁ VÝUKA UROLOGIE NA TRENAŽÉRECH
Součásti komplexní výuky studentů je jak
teoretická tak praktická příprava. V rámci
relativně velkého počtu studentů může být
někdy problém zajistit kvalitní praktickou
výuku v rámci chirurgických oborů, které
jsou založeny na manuálních dovednostech.
Za tímto účelem zažádala Urologická klinika
FN a LF UK v Plzni vedení LF UK v Plzni o finanční dotaci na nákup urologických
trenažérů a vedení fakulty bylo k urologům
velmi vstřícné. Celkem bylo zakoupeno pět
trenažérů. Finančně nejnáročnější je laparoskopický trenažér, kde si mají studenti
možnost vyzkoušení bazálních laparoskopických dovedností, uchopení předmětů, orientace v 2D obraze na obrazovce, zatímco
pracují v prostoru a taktéž základy šicích
technik. Druhým trenažérem je uroskopický

urolitiázy. Pro praxi velice prospěšný model
je určený k per rectum vyšetření prostaty,
které by mělo být součástí standardního
klinického vyšetření všech mužů po 50. roku
života. Obsahuje v sobě jak modely imitující
benigní hyperplázii prostaty , tak různá stádia
karcinomu prostaty. Technicky náročný čtvrtý
trenažér umožňuje praktický nácvik transuretrální resekce prostaty (TUR-P). Konečně
pátý trenažér je určen k praktickému nácviku
katetrizace močového měchýře jak u ženy,
tak u muže. Všechny trenažéry jsou technicky
výtečně a věrohodně anatomicky zpracovány
a jsou velkým přínosem pro praktickou výuku
urologie.
trenažér, který umožňuje provedení endoskopického vyšetření močového měchýře event.
močovodů. Trenažér je doplněn o makety

As. MUDr. Jiří Klečka, Ph.D. a doc. MUDr.
Milan Hora, Ph.D.

BLAHOPŘÁNÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
DOC. MUDR. LUBOŠE HOLUBCE, CSC.
Holubec, CSc. byl velmi významným členem týmu chirurgické kliniky,
kde byl velmi oblíben pro svou přátelskou povahu a vysokou odbornost všemi členy chirurgické kliniky a rovněž i ostatními pracovníky
ve FN a LF UK v Plzni, se kterými se každodenně setkával. Doc.
MUDr. Luboš Holubec, CSc. vynikal ve svém letitém působení na
chirurgické klinice svou nesmírnou pílí, skromností a vždy poctivým
jednáním. Vždy jsem si u doc. MUDr. Luboše Holubce, CSc. cenil vedle
jeho vysoké chirurgické a vědecké odbornosti zejména to, že vždy za
jakýchkoliv okolností zůstal člověkem poctivým, skromným a nesmírně
slušným. Své letité zkušenosti dokázal předat stovkám studentů prei postgraduálního studia. Jako učitel byl svými studenty velice oblíben,
protože nikdy neřekl „nemám čas“ či „nemohu“, ale snažil se vyjít
každému vstříc a své studenty vedl k poctivé práci v medicíně. Jeho
přednášky patřily k nejlepším na chirurgické klinice a byly vždy hojně
mediky navštěvovány.
Je proto nejen pro mě osobně, ale zejména pro všechny členy
současné chirurgické kliniky velkou ctí a potěšením popřát z celého
srdce doc. MUDr. Luboši Holubcovi, CSc. jen vše dobré, pevné zdraví
a především mnoho pracovních úspěchů v jeho nové funkci Spectabilis
děkana Fakulty zdravotních studií ZČU v Plzni.
Milý Luboši, přejeme Ti, abys měl radost ze své rodiny, svých vnoučat,
a aby se Ti vše v Tvém dalším životě dařilo.
Za kolektiv chirurgické kliniky
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
přednosta Chirurgické kliniky FN a LF UK v Plzni

Dne 7. února 2011 se dožil v plné životní
svěžesti a optimismu doc. MUDr. Luboš
Holubec, CSc. významného životního jubilea. Dovolte mně připomenout základní
data z bohatého života doc. MUDr. Luboše
Holubce, CSc. Na Chirurgickou kliniku
FN v Plzni přichází jako sekundární
lékař z Chirurgického oddělení v Plané
u Mariánských Lázní v červnu 1969.
Přináší si s sebou velmi cenné zkušenosti
z okresní nemocnice, které dále pod
vedením zkušených chirurgů na chirurgické klinice velmi rychle rozvíjí svou
každodenní pilnou a poctivou prací. Je
proto také tehdejším přednostou kliniky
brzy jmenován odborným asistentem chirurgické kliniky a tuto funkci
zastává až do roku 1995, kdy byl jmenován docentem oboru Chirurgie
na Lékařské fakultě UK v Plzni. Zde se poté věnoval především oblasti
kolorektální chirurgie, kde byl vysoce ceněným odborníkem v České
chirurgické společnosti a za svůj chirurgický život obdržel řadu významných ocenění.
Doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc. patřil k chirurgům s nesmírnými
životními zkušenostmi, které byly doplněné citem pro chirurgický
úsudek, vytříbenou technikou a taktikou jím prováděných operací
a vždy velmi laskavým přístupem k pacientovi. Doc. MUDr. Luboš

K ŽIVOTNÍMU JUBILEU PROF. MUDR. JOSEFA ROUSE, CSC.
klatovského Okresního ústavu národního zdraví na ORL oddělení.
V Klatovech pracoval do roku 1958, kdy v konkurzním řízení uspěl na
místo sekundárního lékaře na Otorhinolangologické klinice v Plzni. Od
r. 1959 pracoval na klinice jako odborný asistent.
V r. 1968 obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Fyziologie
a patologie čichového analyzátoru“. V r. 1979 předložil vědecké radě
Lékařské fakulty hygienické v Praze k oponentnímu řízení habilitační
spis, habilitačním řízením však úspěšně prošel až v r. 1981. K 1. 11. 1982
byl ustaven do funkce docenta na ORL klinice FN-KÚNZ v Plzni.
V oblasti vědecko-výzkumné v r. 1969 úspěšně obhájil resortní úkol
MZd na téma „Polygrafická metoda objektivního průkazu anosmie
u stavů po kraniocerebrálním traumatu“. V r. 1976 obhájil jiný výzkumný úkol na téma „Morfologické a funkční změny dýchacích cest u
nemocných po totální laryngektomii“ . Dalším obhájeným výzkumným
úkolem byla v r. 1985 práce „Reakce vnitřního prostředí organismu na
velkou operační zátěži při chirurgické léčbě karcinomů horních cest

Prof. MUDr. Josef Rous, CSc. se
narodil 2. listopadu 1925 v rodině
dílovedoucího tehdejších Škodových
závodů. Maturoval na klasickém gymnáziu v Husově ulici (dnes ZČU).
Po maturitě se rozhodl pro učitelské
povolání. Učitelský ústav v Plzni absolvoval v r. 1946. Jako učitel přírodopisu,
matematiky a ruštiny působil krátce
na národní škole v Chlumčanech. V r.
1947 byl přijat na plzeňskou lékařskou
fakultu, na které promoval v r. 1952.
Po promoci nastoupil jako sekundární
lékař do Krajské hygienicko-epidemiologické stanice v Karlových Varech, od
září následujícího roku však přešel do
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počítačovým odborníkem. Ke koníčkům prof. Rouse vždy patřila historie, zejména egyptologie. V mládí hrál na housle, dodnes je vážná hudba
jeho oblíbeným hudebním žánrem. Málokdo ví, že jako žák a dorostenec závodil v atletice. Ze sportovních aktivit si i v pozdějším věku
nejvíce oblíbil džogink, dnes je vyznavačem rázné chůze. Radost mu
přináší rozkvetlá zahrádka, a to hned ve dvojím vydání – okolo domu
v Plzni a také kolem chalupy v Horním Valdorfu u Horšovského Týna.
Dobré zdraví a tělesná kondice mu i po odchodu do důchodu nadále
dovolují pracovat na částečný úvazek, donedávna pracoval v poliklinice
na Denisově nábřeží, a stáje ještě jednou týdně zajíždí ordinovat do
ambulance v Žatci.
Milému kolegovi popřáli jeho přátelé hodně zdraví do dalších let,
radosti v kruhu rodinném a pěstitelských úspěchů při zvelebování
okolí svého bydliště i chalupy. K přání se připojuje i redakční rada
našeho časopisu.
J. Novák

dýchacích, polykacích a hrtanu“. Po úspěšné obhajobě disertační práce
na téma „Morfologické a funkční změny dýchacích cest u nemocných
po totální laryngektomii“ mu byla vědeckou radou Univerzity Karlovy
udělena v prosinci 1986 vědecká hodnost doktora lékařských věd. Ve
vědeckých a odborných časopisech publikoval více než stovku prací.
Od října 1969 do dubna 1970 absolvoval studijní pobyt v tehdejším
Západní Berlíně jako stipendista na tamní Freie Universität BerlinKlinikum Steglitz. Výsledkem byly tři práce v německých vědeckých
periodicích. V r. 1971 získal 1. cenu v soutěži o nejlepší vědeckou
práci roku v oboru gerontologie za práci „Vliv věku na funkční stav
čichového analyzátoru“. V průběhu let získal pověst uznávaného
odborníka v oboru nemocí ušních, nosních a krčních.
Při příležitosti 40. výročí založení Lékařské fakulty UK v Plzni
obdržel od děkana fakulty Čestné uznání za dlouholeté vzorné plnění
povinností a v r. 1990 Pamětní medaili Lékařské fakulty UK v Plzni.
Prof. Rous má dvě děti. Dcera Silvie je učitelkou, syn Tomáš

VZPOMÍNKA NA DOC. MUDR. JIŘÍHO MATOUŠKA, CSC.
25. března 2011 jsme si připomněli nedožité
80. narozeniny doc. MUDr. Jiřího Matouška,
CSc. Doc. Matoušek dlouhá léta pracoval na
Ústavu lékařské fyziky. Prioritní oblast jeho
vědeckého bádání souvisela s bioklimatologií.
Byl jedním z významných členů slovníkové
komise Československé bioklimatologické
společnosti při Československé akademii věd,
která po řadu let zpracovávala hesla pro
„Bioklimatologický slovník terminologický
a explikativní”. Ten pak pod redakcí ing.
Vladimíra Krečmera, CSc. spatřil světlo světa
v nakladatelství Academia Praha v r. 1980.
Obsahoval 2 252 hesel. Z dalších plzeňských
odborníků se na něm podílel doc. MUDr.
Rudolf Barcal, CSc. Doc. Matoušek předčasně
zemřel na Grawitzův nádor.
Na doc. Matouška vzpomíná doc. MUDr.
Milan Hadravský, CSc.: „S Jirkou jsem se
setkal v mém prvém ročníku, kdy on právě
dostudoval. Setkali jsme se pak až po mém
nástupu na fyziku v r. 1961. Naše pracovní
zaměření bylo zcela rozdílné, on dělal svou
klimatologii s velikou pílí, já své soustružnictví
s pílí daleko menší. Tyto obory se příliš neprotínají. Vzpomínám na něj jako na dobrého
parťáka který nezkazil žádnou legraci (a bylo jí
víc než dnes), nicméně naše pracovní zaměření
byla zcela odlišná, takže společných zážitků

bylo opravdu poskrovnu. Spíše mne zarazila
skutečnost, že od jeho předčasné smrti uplynulo již více než čtvrt století a ne deset let, jak bych
hádal, hádal, kdybych nepočítal.“
Vzpomíná doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc.:
S doc. Matouškem jsem se setkával jako jeho
spolupracovník v odborářské práci, jmenovitě
v Komisi národního pojištění, kterou vedl. Jako
nestraníci jsme tak přinášeli úlitbu tehdejšímu
kategorickému požadavku společenské
angažovanosti. Tuto činnost prováděl doc.
Matoušek se sobě vrozenou laskavostí a velkým
sociálním cítěním.
Setkávali jsme se také v souvislosti s našimi
odbornými zaměřeními. Když vznikala
Bioklimatologická společnost, jejímž byl spoluzakladatelem a čelnou osobností, trvaly rozpaky, jak ji začlenit do Čs.lékařské společnosti
Jana Ev. Purkyně. Nakonec byla připojena
k Hygienické společnosti (podle tehdejšího
pojetí hygiena studovala životní podmínky a jejich vliv na zdraví). Doc. Matoušek se k nám
na ústavu choval jako ke kolegům a uvažovalo
se i o zařazení bioklimatologických témat do
výuky hygieny.
Důležitá byla spolupráce doc. Matouška
s doc. R. Barcalem, který se zabýval klinickými aspekty bioklimatologických studií. Ve
2.polovině 80.let vydali knížku „Člověk, počasí,

zdraví“, v níž své poznatky čtivou formou
sdělili široké odborné i laické veřejnosti.
Nezapomenutelné bylo úsilí a vytrvalost,
které obětoval vybavení vznikajícího výzkumného bioklimatologického pracoviště na svém
ústavu. Několik unikátních přístrojů získal za
„devizové prostředky“ z tehdejší kapitalistické
ciziny; jak získával ony prostředky, bylo obdivuhodné.
Po jeho smrti byl na náš hygienický ústav
přemístěn přístroj Comfy-test (Dánsko),
který ještě někdy demonstrujeme studentům.
Detekoval několik fyzikálních faktorů
prostředí a po nastavení vlhkosti vzduchu,
charakteru oblečení osob a fyzické náročnosti
práce vyhodnotil stav tepelného komfortu.
Doc. Přibil ho používal k hodnocení klimatu
v saunách.
Ještě unikátnější byl přístroj Ionometer
Kathrein (Spolková republika Německo,
tehdejší Západní Německo), kterým se měří
počet malých kladných a záporných iontů
v ovzduší.
Vzpomínám na jednu větu z pohřebního
proslovu Ing. V.Krečmera u rakve zesnulého
doc. Matouška – Jeho ztráta je pro čs. bioklimatologii nenahraditelná. Toto hodnocení se
tehdy zdálo nadnesené, čas ale brzy ukázal, že
bylo pravdivé.
(r)

ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY LF UK V PLZNI 3. 3. 2011
Po úspěšném habilitačním řízení máme od 1. 3. 2011 dva nové
docenty:
doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
– Lékařská fyziologie
doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
– Anatomie, histologie a embryologie
Na VR UK 24. 2. 2011 úspěšně proběhlo jmenovací řízení doc.
MUDr. Richarda Rokyty, Ph.D.
VR schválila následující předložené akreditace pro habilitační
a jmenovací řízení:
Akreditace pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem:
Anatomie, histologie a embryologie
Chirurgie
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Gynekologie a porodnictví
Patologie
Akreditace pro habilitační řízení:
Anesteziologie a resuscitace
Dermatovenerologie
Lékařská fyziologie

VR schválila návrh na složení komise pro habilitační řízení MUDr.
Magdalény Chottové Dvořákové, Ph.D., odborné asistentky LF UK
v Plzni v oboru lékařská fyziologie, v tomto složení: Předseda: prof.
MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze.
Členové: prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc., Fyziologický ústav
LF MU v Brně, prof. RNDr. František Kolář, CSc., Fyziologický ústav
AV ČR v Praze, prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc., Ústav patologické
fyziologie, LF UP v Olomouci, doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc., Ústav
fyziologie LF UK v Plzni.
VR schválila změny názvů disertačních prací DSP Neurologie a psychiatrie a Vnitřní nemoci:
Neurologie a psychiatrie - MUDr. Lenka Černá, 1. ročník prezenční
forma studia (Školitel: prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.)
Původní téma: Demyelinizační onemocnění nervového systému aktuální diagnostické a léčebné postupy
Nové téma: Poruchy fertility u mužů s epilepsií
Vnitřní nemoci - MUDr. Ivo Bernat, 7. ročník kombinovaná forma
studia (Školitel: doc. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.)
Původní téma: Perkutánní koronární intervence v léčbě akutního
infarktu myokardu
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Nové téma: Radiální přístup ke koronárním katetrizacím a intervencím.
VR schválila komisi pro průběžné a státní doktorské zkoušky
a obhajoby disertačních prací studijního programu Gynekologie a porodnictví: Předseda: doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. Členové: doc.
MUDr. Zdeněk Rokyta,CSc., doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D., prof.
MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc., doc. MUDr. Jiří Klečka, CSc.,
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., doc. MUDr. David Kužel, CSc., doc.
MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
VR schválila členy oborové rady studijního programu Gynekologie
a porodnictví:
Předseda: doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. Členové: doc. MUDr.
Zdeněk Rokyta,CSc., doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D., prof. MUDr.
Zdenka Ulčová-Gallová,DrSc., MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D., prof.
MUDr. Alois Martan, DrSc., doc. MUDr. David Kužel, CSc., prof.
MUDr. Aleš Roztočil, CSc., prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
VR schválila návrh členů komise pro státní doktorskou zkoušku
studijního programu Anatomie, histologie a embryologie: Předsedkyně:
doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Členové: doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc., prof. MUDr. RNDr.Jaroslav
Slípka, DrSc., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., prof. MUDr. Jiří Valenta,
DrSc., prof. MUDr. Josef Stingl, CSc., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.
VR schválila člena komise pro obhajoby disertačních prací studijního programu Vnitřní nemoci: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Děkan fakulty pan doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., informoval
přítomné členy Vědecké rady LF UK v Plzni o jednáních o převodu
postgraduálního vzdělávání lékařů na univerzity, resp. lékařské fakulty.
V současnosti se finalizuje text Veřejnoprávní smlouvy mezi univerzitami a MZ ČR. Na posledním jednání na MZ ČR byl navržen termín
realizace převodu 1. 7. 2011, dle názoru děkana fakulty se reálněji
jeví termín 1. 9. 2011. Financování převodu – 2,3 mil. Kč + 3000 Kč na
školence pro každou lékařskou fakultu.
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví bude koexistovat ještě další 3 roky, školenci lékaři se budou moci rozhodnout,

zda vzdělávací program dokončí na IPVZ či přejdou na LF. V rámci
LF UK v Plzni bude agenda postgraduálního vzdělávání spadat do
gesce proděkanky pro výuku všeobecného lékařství prof. Skálové,
administrativně bude atestace zajišťovat jeden referent děkanátu.
Děkan fakulty informoval přítomné členy Vědecké rady o současném
stavu realizace projektů UniMeC a Biomedicínské centrum.
Děkan fakulty uvedl, že dle předběžných informací studijního
oddělení je do dnešního dne doručeno cca 1 800 přihlášek k přijímacím
zkouškám.
Děkan fakulty předal přítomným členům Vědecké rady informace
ze zasedání rozšířeného Kolegia rektora UK. Jedním z hlavních témat
byla otázka financování univerzit. V této souvislosti děkan fakulty
seznámil přítomné členy Vědecké rady s hospodářskými výsledky
fakulty za rok 2010.
Děkan fakulty se vyjádřil k žebříčku lékařských fakult uveřejněnému
v Hospodářských novinách.
Děkan fakulty připomněl přítomným, že v pátek 11. března 2011
se v sále Měšťanské besedy v Plzni uskuteční Reprezentační ples
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
Ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň paní Ing. Jaroslava Kunová
seznámila přítomné členy Vědecké rady s průběhem a závěry vyjednávání vedení Asociace velkých a středních nemocnic a Asociace
děkanů lékařských fakult o typové smlouvě mezi FN a LF.
Prof. Třeška pozval přítomné členy Vědecké rady na 51. Studentskou
vědeckou konferenci LF UK v Plzni, která se koná 19. 5. 2011. Bližší
informace jsou k dispozici u paní Bohumily Černé, resp. na webu LF
UK v Plzni v sekci Úřední deska.
Diskuse proběhla k tématům: Složení akreditačních komisí MZ
ČR, Postgraduální vzdělávání VŠ nelékařů, Finanční dopady přesunu
atestací na lékařské fakulty, Univerzitní nemocnice a Výuka studentů
FZS ZČU.
Příští zasedání VR se koná 2. června 2011 od 14.00 hodin ve Velké
posluchárně Šafránkova pavilonu LF UK v Plzni.
(Dle zápisu ze zasedání VR LF UK v Plzni – jn)

Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UK V PLZNI 9. 3. 2011
AS LF UK v Plzni již dříve vyjádřil podporu akci „Děkujeme odcházíme“. Pro
zaměstnance LF UK Plzeň, pracující v klinických oborech, má ovšem malý přínos. Naopak
zvyšuje disproporci v odměnách za služby
mezi nimi a lékaři s hlavním úvazkem u FN
Plzeň. K problému diskutovali prof. MUDr. J.
Filipovský, CSc., doc. MUDr. A. Kroužecký,
Ph.D., MUDr. D. Hrušák, Ph.D., MUDr. T.
Reischig, Ph.D., doc. MUDr. E. Kasal, CSc.
a hosté. Shodli se na tom, že je stále větším
problémem obsadit školská pracovní místa
a že bez zaměstnanců Lékařské fakulty by
nebylo možné služby zajistit. Jako prozatímní
řešení bylo navrženo počkat na nové platové
výměry a situaci sledovat. Prof. Filipovský
vyvolá jednání s vedením FN. Spectabilis doc.
Kreuzberg návrh podpořil a vyjádřil ochotu se
případných jednání účastnit.
Vzhledem k tomu, že MUDr. V. Kuntscher,
Ph.D. odešel z LF, bylo nutné kooptovat nového člena AS. V úvahu připadali prof. MUDr.
K. Pizinger, CSc. a MUDr. J. Moláček, Ph.D.,
kteří získali ve volbách do AS shodný počet
hlasů. Po schválení AS bylo rozhodnuto losem.
Novým členem AS LF UK v Plzni se stal
MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
Spectabilis doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.
seznámil AS s hospodařením fakulty v roce
2010 na základě údajů, které členové AS měli
k dispozici před jednáním.
Náklady a výnosy (v tis. Kč)
Náklady celkem
Výnosy celkem
Celkem zisk

255223,31 Kč
258130,75 Kč
2907,44 Kč

Z toho hlavní činnost
2188,40
Doplňková činnost
719,04
Náklady a výnosy včetně grantů a projektů
(v tis. Kč)
Náklady celkem
352442 Kč
Výnosy celkem
355349 Kč
Zisk
2907 Kč
Mzdy – stoupaly i klesaly podle kategorií.
Na fakultě přibyli 2 noví profesoři, 11 docentů
a 11 odborných asistentů. Granty a projekty
v roce 2010 zaznamenaly mírný pokles.
Výzkumný záměr – klíčová záležitost pro
fakultu: finanční podpora se také snížila,
ale hodnocení stále výborné. Rozpočet UK
včetně rozpočtů fakult se tvoří. Zatím je
dostatek uchazečů o studium. Je nutné nadále
věnovat pozornost získávání zahraničních
studentů. Trvá stále větší tlak na vědecký
výkon (stimulační hodnocení - diferencování
odměn autorům). Začínají se realizovat projekty UNIMEC a Biomedicínské centrum. Je
patrný tlak na mobilitu studentů a pedagogů.
V diskuzi, která se týkala odměn projektovým pracovníkům (UNIMEC a Biomedicínské centrum) vystoupili prof. MUDr. J.
Filipovský, CSc., doc. MUDr. M. Králíčková,
Ph.D., MUDr. L. Bolek, Ph.D., MUDr. T.
Reischig, Ph.D.
AS LFUK v Plzni vzal na vědomí informace
obsažené ve zprávě.
MUDr. J. Beneš, Ph.D. informoval o tom,
že na jednání AS UK podal pozměňovací
návrh k Dlouhodobému záměru UK na roky
2011-2015, který se týkal habilitace odborných
asistentů v relativně krátkém časovém úseku
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– při nesplnění by byl zaměstnanci snižován
plat. Pozměňovací návrh byl na AS UK projednán a na základě hlasování přijat – odstavec
o habilitaci byl z textu odstraněn
Prof. MUDr. Filipovský, CSc. seznámil AS
s obsahem jednání u kvestora ing. J. Kubíčka,
kterého navštívil spolu s MUDr. Bolkem. Na
schůzce byla řešena problematika projektů
UNIMEC a Biomedicínského centra, názoru
pana kvestora na tyto projekty a na stav
jejich přípravy na naší fakultě. Pan kvestor se
bude nadále účastnit jednání řídící skupiny.
Zdůraznil nutnost přípravy náplně činnosti
těchto center do budoucna. Realizaci projektu
podporuje.
Podle hodnocení lékařských fakult ČR,
uveřejněného v Hospodářských novinách,
se naše fakulta ocitla na posledním místě.
V diskusi k této anketě diskutující uvedli
následují připomínky:
Doc. Kreuzberg - některá kritéria tohoto
hodnocení považuje za neobjektivní.
Prof. Hes – zdůraznil nutnost podporovat
autory finančně, ale i zvýšením jejich prestiže
zveřejňováním jejich výsledků. Za největší
přínos považuje zřízení oddělení pro granty
„na klíč“.
Doc. Králíčková – vymýšlí motivační nástroje. Některé kolegy už kontaktovala a požádala
o spolupráci. Bylo posíleno asistenční centrum. Podle úspěšnosti chce hodnotit autory,
ale i asistenční centrum. Zdůrazňuje nutnost
zvýšit počet doktorandů (podpora ze specifického výzkumu) a motivovat také školitele.
Prof. Filipovský – navrhuje vyhlašovat
nejúspěšnější autory impaktovaných prací za

každý rok a jejich jména zveřejňovat. Dále
poukázal na problémy interních doktorandů
v klinických oborech.
MUDr. Hrušák - popsal vznik asistenčního
centra. Původně MATEO – financováno
pouze z projektů. Navrhuje na něj navázat
Doc. Kreuzberg – různé názory o fungování
centra. Návrh rozšířit o pomoc při podávání
projektů i mimo OPVK.
MUDr. Bolek – počáteční finanční sobě-

stačnost asistenčního centra a výsledky v operačních programech.
PhDr. Zdeňková – možnost spolupráce SVI
na hodnocení autorů. Povinnost autorů publikace průběžně vykazovat.
V bodě „Různé“ uvedl MUC. P. Fedurčák,
že studenti připravují svoje připomínky na
příští jednání. MUDr. Bolek vyslovil zájem
o zápisy z kolegia děkana pro členy AS.
Doc. Kreuzberg informoval o návrhu smlou-

vy s JUDr. Knoppem, majitelem objektu
sousedícího se Šafránkovým pavilonem.
Původně zamýšlená výstavba jednodenní
chirurgie ve dvoře sousedního objektu se
nebude realizovat. JUDr. Knopp má přesto
zájem o pronájem pozemku, který je majetkem UK a přiléhá k Šafránkově pavilonu.
Tento pozemek by byl využit na parkování.
Po rozpravě AS hlasoval o této smlouvě, byla
zamítnuta hlasy všech přítomných.
(r)

UDĚLENÍ ČESTNÉHO ČLENSTVÍ SPOLKU LÉKAŘŮ V PLZNI ČLS JEP
DOC. MUDR. VÁCLAVU FESSLOVI, CSC.
Poslední den jednání Postgraduálních lékařských dnů byl předán
diplom Čestného členství Spolku lékařů ČLS JEP v Plzni panu doc.
Fesslovi, dlouholetému předsedovi plzeňského Spolku lékařů. Doc.
Fessl má podstatnou zásluhu na tom, že SL v Plzni úspěšně rozvíjí
svou činnost, zejména na poli dalšího vzdělávání lékařů v Plzni
a v západočeském regionu, takže aktivity plzeňského Spolku lékařů
byly a jsou v ústředí České lékařské společnosti vysoce uznávány.
Známe všichni pana docenta jako výborného organizátora a vynikajícího přednašeče, který ve svých přednáškách vždy dokázal zaujmout
nejen obsahem, ale i neotřelou formou a lidským přístupem.
Čestné členství SL v Plzni převzal doc. Fessl z rukou předsedy Spolku
lékařů, doc. MUDr. Jiřího Motáně, CSc. a prezidenta České lékařské
společnosti J. Ev. Purkyně, prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc.
Blahopřál mu také děkan LF UK v Plzni, doc. MUDr. Boris, Kreuzberg,
CSc., členové výboru SL - doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.,
vědecký sekretář as. MUDr. Jaroslav Novák a další.
(J. Motáň)
Foto: V. Dlouhý

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
a doc. MUDr. Václav Fessl, CSDc.

Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. blahopřeje
doc. MUDr. Václavu Fesslovi, CSc.
k Čestnému členství Spolku lékařů v Plzni

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA NA POSTGRADUÁLNÍCH LÉKAŘSKÝCH DNECH
V závěrečném dnu Postgraduálních lékařských dnů – Plzeň 2011
jsme uvítali mezi námi vzácného hosta – prezidenta České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně - prof. MUDr. Jaroslava Blahoše,
DrSc. Prof. Blahoš, rodák z Horažďovic, má velice vřelý vztah k Plzni
a Plzeňskému kraji – vždyť v r. 1955 dokončil studia na zdejší Lékařské
fakultě. Později zakotvil trvale v Praze, kde zejména jako přednosta
interní kliniky nemocnice Pod Petřínem a později jako vedoucí interní
kliniky VLA JEP v ÚVN Praha a zakladatel prvního osteocentra
v České republice dosáhl vynikajících vědeckých úspěchů především
v oblasti endokrinologie a osteologie. Byl opakovaně zvolen do čela
České lékařské společnosti JEP a v r. 1999 se dokonce stal prezidentem

Světové lékařské asociace (WMA), která sdružuje přes 80 národních
asociací a více než 8 milionů lékařů světa. V r. 2001 obdržel z rukou prezidenta Havla Státní vyznamenání za zásluhy 1. třídy. O rok později byl
jmenován prezidentem Francie Rytířem Čestné legie a byl jmenován
prezidentem Svépomocné společnosti členů Čestné legie v ČR. Je
velice milé, že při svém nabitém pracovním programu se podařilo prof.
Blahošovi najít si čas a zúčastnit se aspoň části našeho jednání. Po
skončení odborného programu prof. Blahoš v užším kruhu vzpomínal
na studijní léta v Plzni. Také ocenil činnost plzeňského Spolku lékařů
a pochválil organizátory letošních Postgraduálních lékařských dnů.
(J.Motáň, JN)
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PLZEŇSKÝ LÉKAŘSKÝ SBORNÍK
Č. 76/2010
Nový svazek Plzeňského lékařského sborníku
přináší třináct původních statí. Autory jsou
(uvádíme prvního autora – bez titulů) P. Sobotka
(Ústav patologické fyziologie), P. Pučelík (Ústav
fyziologie), M. Chottová Dvořáková (Ústav
fyziologie a Ústav lékařské biochemie), M.
Smetanová (Ústav fyziologie), E. Mistrová
(Ústav fyziologie), Z. Houdek (Ústav patologické
fyziologie), F. Vožeh (Ústav patologické fyziologie), V. Zaremba (Ústav sociálního lékařství), K.

Koudela jr. (Klinika ortopedie a traumatologie
pohybového ústrojí), J. Šafránek (Chirurgická
klinika), J. Mraček (Neurochirurgické oddělení),
M. Choc (Neurochirurgické oddělení) a L.
Galek (Oddělení výuky aplikací výpočetní techniky). Laudace k životním jubileím zaměstnanců
Lékařské fakulty v Plzni tentokrát představují
prof. MUDr. Zdeňka Mračka, prof. MUDr.
Václava Zemana, CSc., doc. MUDr. Jaromíra
Kotyzu, CSc., prof. MUDr. Karla Koudelu, CSc.,

doc. MUDr. Borise Kreuzberg, CSc., doc. MUDr.
Antonína Zichu, CSc. a PhDr. Danu Zdeňkovou.
Výběrová bibliografie publikovaných prací
ústavů a klinik LF UK v Plzni zabírá 41 stran.
Sborník byl rozeslán na všechna pracoviště LF
UK a FN v Plzni. Zájemci si jej mohou také
zakoupit ve Středisku vědeckých informací
LF v Pavlovově ústavu. Tam je také možné si
sborník zapůjčit k prostudování.
(r)

LONELINESS (OSAMĚLOST)
To better illustrate this heavy subject of loneliness, I will tell a true
case of my country:
“An elderly man went many times to his Family Doctor complaining of
many different things. The Doctor became interested in the case and committed itself in reaching a diagnosis. Since there were no positive results,
after several examinations, he reported to the patient that he would go to
a Central Hospital of a large city. On the next day the patient returned to
the Doctor office with his head down and confessed to the Doctor that
he was not suffering from anything and that have lied, saying: „Doctor, I
live here alone, I don’t have family, i hate watch TV and besides, you are
so nice and speak so well... I apologize for all! „
I leave you the poetry about loneliness of Vinicius de Morais, who
was immortalized in a song.
A man called Alfredo
My next door neighbor killed himself in solitude
Turned on the gas, the suffering, the last gas stopper
Because nobody wanted, nobody was paying attention
Because no one else will open the doors of the heart
He took with him his laurel, and a pet cat

In the last years of last Century the world has witnessed and experienced profound changes. Today, Men and Women live many more years,
through better health and better environment.
The fertility rate has decreased but the infant mortality reached
levels never before obtained, which are revealing factors of social and
economic status. The ability of mobilization the population is huge and
there is a large concentration in urban regions and the coastline, with
the consequent desertification in the interior region.
It is precisely in these big cities that people today feel more alone,
despite living in overcrowded neighborhoods, traveling in a bus full of
people or attends football stadiums or large concerts.
The loneliness that we hear so much talk is a real phenomenon. An
apparent paradox, people feel lonely, not only physically, but also at the
social and psychological level.
Loneliness comes with aging and is becoming a characteristic of our
time.
In my country, Portugal, in recent months have been discovered dead
bodies of elderly people alone in their apartments and neither family
nor neighbors knew of his death, which in some cases were not discovered until months or years later.
In big cities, people of the same building housing only speak to each
other to say simple and fast things, they do have a proper conversation
or meet.
On the other hand, families today are greatly reduced (numerically)
and the interaction between the generations, Grandparents, Parents
and Grandchildren is largely gone, because the grandparents go to
a Elderly People Nurse House and children go to the kindergarten,
becoming deprived of the wealth of knowledge that older generations
should pass them.
But there is also another kind of loneliness that concerns the loss of
spirituality. Modern Societies are materialistic and look for consumption and pleasure, they rejected the signs and practices of collective
reflection for the difficult moments and grief that men and women pass
along their life.

There are so many people alone, that we do not know
People with no chance to love, people without hands to receive
People who just need of our small and simple hello
People with eyes on the ground, always asking for forgiveness
People that we do not see, because they are almost nothing
I always greeted him, because seemed good
A man behind of the glasses, as the poet Drummond said
In an old wrapping paper, left your note
Saying that he committed suicide, of tired of living
Under signed Alfredo, but never nobody knows your surname (second
name)
José Francisco Pavão
5th Year Medical Student

PLES LÉKAŘSKÉ FAKULTY 11. 3. 2011
Tradiční Ples Lékařské fakulty se uskutečnil
v pátek 1. března. O ples byl značný zájem,
všech 770 vstupenek bylo již dva týdny
předem vyprodáno a ti, na které se nedostalo,
asi marně přišpendlovali své nabídky na jejich
odkup na vývěsních plochách fakulty. Ples
zahájil uvítacím projevem děkan naší fakulty
doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. a popřál
všem přítomným příjemnou zábavu při tanci
i poslechu.
Po předtančení na melodii Straussova
Vídeňského valčíku v provedení tanečníků
a tanečnic Tanečního studia Quick Dance
Plzeň byl parket hlavního sálu Měšťanské

besedy plně k dispozici všem tancechtivým
návštěvníkům. Ti této příležitosti také plně
využívali a nestalo se, aby při známých i méně
známých tanečních melodiích bez ohledu
na druhy tance zůstal parket plně nevyužit.
Po celý večer se pilně činil Taneční orchestr Miroslava Novotného pod vedením pana
MgA Jiřího Břicháče. Večer pěkně moderoval
pan Petr Berka, mnozí tanečníci určitě ocenili vždy včasné ohlášení melodie a tanečního
stylu, který na ni nejlépe pasuje.
Pro převážně mladší návštěvníky byl
vyhrazen Malý sál Besedy, kde v roli dýdžeje
vystoupil moderátor rádia Kiss Proton pan
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Zbyněk Janíček. I v Malém sále byl parket
plně využit, což svědčilo o oblíbenosti zvoleného repertoáru.
Taneční studio Quick Dance pod vedením
pana Václava Kounovského předvedlo kolem
23. hodiny ještě jedno vystoupení – tentokráte
na hudbu Michaela Jacksona „Dream of the
Dance“. Diváci vystoupení, provedené ve
výborné choreografii a v náročném tempu,
odměnili bouřlivým potleskem.
Na ples přijala pozvání Jeho magnificence pana děkana Borise Kreuzberga řada
významných hostů: pan Mgr. Martin Baxa,
primátor města Plzně s přítelkyní, pan prof.

MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1.
LF UK v Praze a předseda Asociace děkanů
lékařských fakult v ČR, sopranistka paní Ing.
Dana Hažmuková s přítelem, paní Bc. Andrea
Mašínová, MBA, náměstkyně ředitelky FN
Plzeň pro ošetřovatelskou péči s manželem, pan
Ing. František Řeřicha, technicko - provozní

náměstek ředitelky FN Plzeň s manželkou
a dostavil se i vzácný zahraniční host dr.
Janis Peristeris, Ph.D. s manželkou paní Eleni,
gynekolog a ortodontistka z Athén. Pro zvané
osobnosti bylo připraveno krátké přátelské
setkání s děkanem fakulty v Primátorském
salónku Měšťanské besedy.

Spectabilis děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.
při uvítacím projevu

K půlnoci se sice parket již poněkud uvolnil,
většina účastníků však setrvala až do závěru
plesu v sobotních časných ranních hodinách.
Určitě každý se již těší na ples v příštím roce,
plánovaný opět na druhý březnový pátek.
Foto. J. N.

V. Jandová – J. Novák

Tanečníci studia Quick Dance v akci

Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
a primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa s partnerkou

Dr. Janis Peristeris, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Slípka, DrSc.
a paní dr. Eleni Peristeris

NA ÚTERÝ 17. 5. 2011
JE PŘICHYSTÁN DĚKANSKÝ TĚLOVÝCHOVNÝ DEN
Široký výběr sportovních aktivit se nabízí studentům i zaměstnancům
plzeňské lékařské fakulty v úterý 17. května. Okolo 9. hodiny se
z konečné tramvaje č. 4 vydají již po devětadvacáté na trasu turistického pochodu pěší turisté i cyklisté. Plánek trasy každý obdrží v místě
startu.
Program v tělocvičně na Lochotíně (Bolevecká 30) začíná aerobikem
(v 9.00) , pak zde proběhne turnaj v sálové kopané (začátek v 10.00)
a volejbalu (začátek ve 13.00). Turnaj ročníkových družstev v basketbalu je na programu již v pondělí 16.5. od 16.00!!
Ve Squash-centru v obchodním středisku „Centrum“ (Masarykova

75 na Doubravce) proběhne od 8.00 turnaj ve florbalu, který od 12.00
vystřídá turnaj ve squashi.
Na tenisových kurtech Slávie PU Plzeň na Borech se očekává hojná
účast hráčů a hráček při jubilejním 40. ročníku bleskového turnaje
v tenisu.
Příležitost dostanou také plavci ve štafetovém klání ve středu 18.5. ve
20.00 v bazénu na Slovanech. Program zajišťují po organizační stránce
pracovníci Ústavu tělesné výchovy LF UK v Plzni. Podrobnosti lze zjistit na webových stránkách či na letácích, které již dorazily na všechny
sekretariáty.
(r)

51. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LF UK V PLZNI 19. 5. 2011
Ve čtvrtek 19. 5. 2011 se bude pod záštitou
děkana fakulty konat v Šafránkově pavilonu
51. Studentská vědecká konference. 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 stu15

dentskou vědeckou konferenci lékařských
fakult a na Královéhradecké lékařské postgraduální dny. Poslední termín pro zaslání
abstrakt je 26. 4. 2011. V případě jakýchkoli dotazů je možno se obrátit na Bohumilu
Černou (Děkanát LF UK v Plzni, tel. 377 593
466, e-mail: bohumila.cerna@lfp.cuni.cz).
(r)

TOUR NORDIC WALKING 2011
V PLZNI 26. 5. OD ŠAFRÁNKOVA PAVILONU
dvě dvoukilometrové trati, na každém závisí svobodné rozhodnutí, zda
se vydá tím či oním směrem či absolvuje trasy obě. Seriál má i určitý
soutěživý charakter, organizátoři vyhodnocují, v kterém městě bude
největší počet účastníků.
Záštitu nad TNW převzal ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš
Heger, CSc. V Plzni akci zaštítil spectabilis děkan plzeňské lékařské
fakulty doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., patronát nad akcí převzalo
Centrum preventivní kardiologie 2. interní kliniky FN v Plzni a Český
institut metabolického syndromu o.p.s. (prof. MUDr. Hana Rosolová,
DrSc.), na organizaci se budou podílet Ústavy tělovýchovného a sociálního lékařství LF UK v Plzni. Každý zájemce o účast na pochodu si
před startem může vypůjčit zdarma severské hole, pokud si nepřinese
vlastní. Pro prvních tři sta účastníků jsou připraveny upomínkové
předměty v podobě sportovních trik s logem celé akce.
(r)

Tour Nordic Walking 2011 (dále
jen TNW) je seriál akcí, propagujících
severskou chůzi jako vhodnou formu
pohybové aktivity pro širokou veřejnost.
Hlavním organizátorem TNW 2011 jsou
J. Morávková, ředitelka Birkui Nordic
Walking live a.s. a doc. MUDr. E. Sovová,
Ph.D. z Lékařské fakulty UP v Olomouci.
Seriál sestává z celorepublikových chodeckých výletů organizovaných v sedmi
českých městech. V Plzni se pochod
uskuteční ve čtvrtek 26. května mezi 16.
a 18. hodinou. Start bude individuální
po zaregistrování každého účastníka od
Šafránkova pavilonu. Vyhlédnuty jsou

41. KONGRES A MISTROVSTVÍ SVĚTOVÉ LÉKAŘSKÉ TENISOVÉ
SPOLEČNOSTI, KARLOVY VARY 20. - 26. 8. 2011
Česká lékařská tenisová společnost (ČLTS)
byla pro letošní rok pověřena pořadatelstvím
41.kongresu a mistrovství WMTS (World
Medical Tennis Society).Tato událost proběhne
od 20. do 26.8.2011 v Karlových Varech.ČLTS se
dostalo již podruhé cti pořádat tuto událost.
Poprvé byla pořadatelem této sportovní
a současně odborné akce v r.2002. Tehdejšího
32. Kongresu a mistrovství WMTS se zúčastnilo
okolo 420 účastníků z 22 zemí, z toho 360 hrálo
tenisový turnaj a zbytek tvořily doprovázející
osoby. Uvedený ročník přinesl řadu úspěchů
českým barvám. Zejména je nutno zmínit
tehdejší vítězství v Poháru národů – soutěži
družstev mužů, hrané podle systému zavedeného
WMTS. Toto vítězství dokumentuje snímek
vítězného družstva, kde řada pracovníků LF UK
v Plzni a absolventů naší alma mater pozná její
absolventy. Team tehdy tvořili kolegové MUDr.
Zdeněk Petříček (jediný, který není absolventem
plzeňské fakulty) a dále MUDr.Richard Hlavsa,
MUDr.Jaroslav Kratochvíl, MUDr. Libor
Hradecký a MUDr. Roman Fiedler. Mnoha
tenistům tato jména jistě něco řeknou a ukážou
na sílu našeho tehdejšího teamu. V rámci WMTS
je vítězství v Nations´ Cupu velmi prestižní.
Jméno vlasti vítězného teamu zůstává vyryto
na poháru a pohár sám má historii spjatou
s počátky WMTS. Jen tak na okraj: ten pohár
jsme v r.2002 získali, byl u nás do dalšího ročníku,
zajistili jsme „rytbu“, ale pak jsme jej posílali
do země pořádající 33. ročník Kongresu a mistrovství WMTS. Tím byla pro r.2003 Indonésie,
takže se doprava kontejneru s pohárem značně
prodražila, neboť na Bali tehdy od nás nikdo
nejel.
Jak jsem zmínil v úvodu jedná se o sportovní,
ale současně i odbornou událost. K vysvětlení
je nutné WMTS trochu více přiblížit. Ale
ještě než se k tomu dostanu musím zmínit
skutečnost, která spojuje letošní Kongres a mistrovství WMTS s LF UK v Plzni. Nad tímto
ročníkem přijal záštitu stejně jako v r.2002 spectabilis děkan LF UK v Plzni doc.MUDr.Boris
Kreuzberg,CSc. Plzeňská fakulta se tak stává
partnerem této události. My, členové ČLTS, si
této skutečnosti velice vážíme a věříme, že to
bude oceněno i výborem WMTS. Myslím, že to
má svoji logiku. Na LF UK v Plzni v minulosti

studovala řada výtečných tenistů a mezi jejími
pedagogy byli nebo ještě jsou i osobnosti, které
byly či ještě jsou významnými funkcionáři tenisového svazu. Za všechny zmíním doc. MUDr.
Jana Záhlavu, CSc., dlouholetého předsedu
Západočeského tenisového svazu a spoluzakladatele vysokoškolského tenisového oddílu Slavia VŠ Plzeň - nyní Slavia PU Plzeň.
Zmínit musím též emeritního vedoucího katedry tělesné výchovy PhDr.Jaroslava Šmída,
který mimo mnoha jiných aktivit vedl i hodiny
tenisu jako volitelného sportu studentů a velmi
elegantně a dobře řídil každoroční turnaj v rámci
děkanského dne UK.
Nepominutelným aspektem je však i mezinárodní prezentace plzeňské lékařské fakulty
před kolegy z různých koutů světa, a to nejen
na tenisových dvorcích. Součástí každého kongresu a mistrovství WMTS jsou i Scientific sessions pořádané pod hlavičkou Společnosti sportovní a preventivní medicíny (The Sport and
Preventive Medicine Society). Tyto „sessions“ se
konají v průběhu celého „tenisového“ týdne buď
ve večerních hodinách nebo během dopoledne.
Celkově je doporučeno zajistit program pro
dvacet hodin postgraduálního vzdělávání. Mezi
přednášejícími budou i někteří kolegové z LF
UK Plzeň a samozřejmě řada dalších speakerů od
nás i ze zahraničí. Ani Plzeň jako město nepřijde
zkrátka: tradiční National Evening pro všechny
účastníky proběhne 23.8.2011 v plzeňském pivovaru v restauraci „Na spilce“.
Čeští lékaři se aktivně začali zúčastňovat aktivit WMTS od r.1996, kdy jsme v sestavě MUDr.
Jaroslav Kratochvíl, MUDr. René Urbanec
(Ostrava) a MUDr. Jan Kirchner vyrazili na
sever do švédského Bastadu, kde se toho roku
konal pravidelný turnaj a kongres. Nikdy nezapomeneme na tehdejší atmosféru, přátelské
přijetí a hlavně na pomoc tehdejšího sekretáře
WMTS Dr.Hanse Nerella, lékaře a současně
bývalého daviscupového reprezentanta Švédska
(Hans je ročník 1946 stejně jako náš Jan Kodeš).
Každoroční mistrovství a kongres WMTS se
vyznačuje duchem přátelství, zdravé soutěživosti,
kolegiality. Scientific sessions jsou příležitostí
poznat kolegy z různých oborů a různých
zemí, diskutovat, ale i např.navázat kolegiální
spolupráci, možnost konzultovat, vyměňovat
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zkušenosti. Mezi členy je řada velmi zajímavých a inspirujících osobností různého věku.
Vznikají četná přátelství, s řadou kolegů jsme
pak v kontaktu po celý rok. Tenisové soutěže
jednotlivců mají zavedený a dobře fungující
systém soutěže v mnoha kategoriích podle věku. Systém soutěže útěchy umožňuje, že si zahraje doslova každý. Samozřejmě se hrají i čtyřhry
mužů i žen a smíšené čtyřhry (v nichž může hrát
i partner/-ka - nelékař/-ka ). Navíc paralelně
probíhá Nations´Cup - od r.2009 nově též ve
své dámské variantě. Samozřejmě díky počtu
účastníků, množství kategorií a všemu kolem je
uspořádání náročné na organizaci. Nakonec se
všichni těší na den, kdy se hrají finálové zápasy
a pak probíhá Award Ceremony se závěrečným
večírkem.Ten proběhne ve velkém sálu GH
Pupp .
Ten, kdo se zajímá o bližší podrobnosti z historie i současnosti WMTS i ČLTS nebo by
měl zájem stát se členem ČLTS a případně
se zúčastnit letošního kongresu a mistrovství
v Karlových Varech může vše zjistit na www.
clts.cz , kde najde podmínky členství a odkaz
na 41.Kongres a mistrovství WMTS i další
informace. Musím však připomenout, že o něco
výhodnější podmínky pro domácí účastníky jsou
při přihlášce a platbě do 31.5.2011. Bližší informace jsou možné u naší partnerské kongresové
společnosti CongressPrague – www.congressprague.cz/wmts. Přihlášku do ČLTS je možno
najít, vyplnit a odeslat na: jankir@centrum.cz.
Podrobnosti z historie i aktivit WMTS lze najít
na: www.wmtstennis.org.
MUDr. Jan Kirchner

HIGASHI NIHON DAISHINSAI
Název titulku našemu čtenáři nic neříká, každý Japonec však ví,
že se jedná o „Východojaponskou Velkou Zemětřesnou Katastrofu“
(„Eastern Japan Great Earthquake Disaster“) jak zemětřesení provázené
vlnou tsunami dne 11. 3. 2011 označila japonská vláda.
Co se vlastně přihodilo? Rekordně silné zemětřesení o 9,0 stupních
Richterovy škály v hlubinách Pacifiku cca 70 km východně od poloostrova Ošika vyvolalo obrovskou vlnu tsunami, dosahující až 38m výšky. Ta se
přihnala k japonským břehům během několika minut takovou rychlostí,
že se rozlila až 10 km do vnitrozemí.v pásu dlouhém stovky kilometrů
severovýchodního pobřeží ostrova Honšú. Zemětřesení a následná
vlna tsunami zpustošila zasaženou oblast v rozsahu 18 prefektur. Bylo
vážně poškozeno či zničeno 125 tisíc budov, byly vážně postiženy silniční
a železniční sítě, vodovodní, plynová a elektrická vedení, zkolabovala
jedna přehrada, vznikly stovky požárů. Byly vážně poškozeny čtyři bloky
atomové elektrárny Fukušima I. A co je nejtragičtější, podle japonských
údajů bylo potvrzeno téměř 13 tisíc mrtvých, 4600 zraněných a téměř 15
tisíc pohřešovaných.
Škody způsobené rekordně silným zemětřesením a obří přílivovou
vlnou v severovýchodním Japonsku se budou pohybovat mezi 16 a 25
biliony jenů, tedy 185 až 308 miliardami dolarů (3,2 až 5,3 bilionu
korun), jak odhaduje japonská vláda. Představuje to až pět procent
ročního výkonu japonské ekonomiky a půjde o nejnákladnější přírodní
katastrofu v historii. Tento odhad pokrývá škody na dopravní a další
infrastruktuře, domech a továrnách. Nezapočítává však ekonomické
ztráty v důsledku výpadků a odstavování elektrické energie ani náklady
vznikající havárií na jaderné elektrárně Fukušima. Netýká se ani ztrát
na finančních trzích a dopadů na ekonomickou důvěru a aktivitu v zemi.
Obnova zabere nejméně pět let.
Předešlé velké zemětřesení v Japonsku, které v roce 1995 zasáhlo
průmyslovou oblast kolem přístavu Kóbe, způsobilo škody kolem 100 miliard dolarů. Tehdy šlo o nejnákladnější přírodní katastrofa v dějinách.
Ekonomové předpokládají, že dopady na ekonomický růst budou
dočasné, protože Japonsko čeká největší rekonstrukce od poválečného
období. Největším rizikem v tom podle nich bude nedostatek energie.
Podle ekonomů bude vzhledem k problémům jaderných elektráren jen
stěží schopno uspokojit zvýšenou letní poptávku.
Vláda ještě nerozhodla, jak bude rekonstrukci financovat. Analytici
předpokládají, že rekonstrukční úsilí si vyžádá více než deset bilionů jenů
a nutné budou nové rozsáhlé výpůjčky. Japonský veřejný dluh přitom již
přesahuje dvojnásobek ročního výkonu ekonomiky a je nejvyšší v celém
rozvinutém světě.
Přes veškerou tragedii však je nesmírně povznášející přečíst si dopis,
který profesorka angličtiny Ann zaslala známému, a ten jej zveřejnil na
Facebooku. Profesorka Ann líčí chování obyvatel v jednom z nejvíce
postižených měst Sendai:
„Když někomu v bytě najednou začne téct voda, tak jeho obyvatelé
dají ven ceduli, aby si jiné lidé mohli přijít pro vodu. Dělíme se o to, co
máme: vodu, jídlo teplomety...Nikdo nekrade, neokrádá, nestrká se ve
frontách...“, píše ve svém dojemném dopise profesorka.

„Tady v Sendai vše vypadá dost neskutečně. Ale mám štěstí, že mám
skvělé přátele, kteří mi velice pomáhají. Vzhledem k tomu, že můj byt
již nelze nazývat bytem, přestěhovala jsem se k přátelům. Dělíme se o
to, co zrovna máme: vodu, jídlo a teplomet. Spíme na zemi přitisknuti
jeden k druhému, jíme při svitu svíček, vyprávíme si příběhy. Je nám teplo
a atmosféra je přátelská a nádherná.
Během dne si navzájem pomáháme uklidit nepořádek v našich domovech. Někteří z nás sednou do auta a sledují zprávy na obrazovkách
svých GPS, jiní si stoupnou do fronty na vodu, když začne fungovat
hydrant.
Líbí se mi, jak jsme odhodili vše nepodstatné. Je udivující, že tady,
kde jsem, vůbec nedochází k nějakým krádežím nebo k nějakému
strkání ve frontách. Lidé nechávají domovní dveře otevřené dokořán,
protože je to jistější, když se náhodou země začíná znova otřásat. Pořád
slyším, jak opakují: ‚Takovéhle to bylo kdysi, když si všichni navzájem
pomáhali .‘ Otřesy se stále ještě vrací. Včera večer byly skoro každých
15 minut. Pořád je slyšet sirény a nad hlavami nám létají helikoptéry.
V bytech začal včera večer na několik hodin fungovat vodovod a teď
funguje i přes den. Elektřina začala fungovat dnes odpoledne. Plyn
ještě nefunguje. Ale to všechno jde postupně podle oblastí. Někomu to
funguje, někomu ne. Všichni už se mnoho dní nemyli. Cítíme se špinaví,
ale teď máme větší starosti, než tohle. Žijeme naplno na úrovni instinktů,
in-tuice, péče, přežití, ale ne jenom pro sebe, ale i pro celou skupinu.
Vnímám i podivuhodné paralelní situace. Na některých místech jsou domy
ve velkém nepořádku a najednou vidím dům s pěkně ustlanými postelemi
nebo prádlem, které se suší na slunci. Vidím lidi, kteří stojí frontu na jídlo
a na vodu, a ve stejnou chvíli vidím i lidi, kteří se procházejí s pejskem. Je
tu i nečekaná krása. V noci je úplné ticho. Nejezdí žádná auta. Na ulicích
nikdo není. A noční obloha je pokryta hvězdami. Hory nad Sendai stojí
pevně a když je vzduch čistý, vidíme proti nebi jejich velkolepou siluetu.
Každý den chodím do svého bytu podívat se, jak to tam vypadá, teď
zrovna posílám tento mail, protože začala fungovat elektřina. A každý den
na mě před vchodem do bytu čeká voda a jídlo, které mi tam někdo nechává.
Nevím, kdo to je, ale je to tady pro mne. Staří muži se zelenými čepičkami
chodí od dveří ke dveřím a kontrolují, jestli jsou všichni v pořádku. Cizinců
se lidé ptají, jestli nepotřebují pomoc. Nikde nevidím příznaky strachu.
Smíření s osudem, to ano, ale strachu nebo paniky – to ne.
Obyvatelé města jsou upozorňováni na to, že mohou v průběhu měsíce
i více dní očekávat další otřesy půdy, dokonce i stejně veliké, jako byly tyto.
Záchvěvy jsou cítit stále
Přes tyto okolnosti si z nějakých důvodů uvědomuji, že právě dochází
k obrovskému kosmickému skoku celého světa směrem dopředu.
A z nějakého důvodu cítím, že se mi následkem zkušenosti s těmito
událostmi v Japonsku otevírá srdce dokořán. Bratr se mě ptal, zda se cítím
být „menší než zrnko máku“ kvůli tomu, co se stalo. Ne. Naopak, cítím,
že se děje něco, co je mnohem větší, než jsem já.Ta vlna zrodu (po celém
světě) je těžká, ale zároveň majestátní“, vzkazuje profesorka. A k tomu
není třeba nic dodávat.
(J. Kočová-J.Novák)

PŘED 40 LÉTY ZEMŘEL AUTOR BESTSELLERŮ Z LÉKAŘSKÉHO
PROSTŘEDÍ. PAUL DE KRUIF (1890-1971)
Paul Henry de Kruif se narodil 2. března
1890 v nevelké obci Zeeland ve státě Michigan
na pomezí USA a Kanady. Otec měl prosperující obchod s hospodářským nářadím. Ze syna
toužil mít inženýra nebo lékaře. Řadu let trpěl
cukrovkou.
Paul skutečně po ukončení střední školy začal
studovat medicínu na University of Michigan.
Uprostřed studia se však nechal zlákat nabídkou
amerického biologa českého původu Fredericka
Nového, aby přešel jako laborant do univerzitní
laboratoře v Ann Argot a tam se věnoval bakteriologii. Svoji roli sehrála i možnost získat
stipendium Rockefelerovy nadace, určené pro
mladé výzkumníky.

Tehdy dvacetiletý Paul de
Kruif spolu s Novym přicházeli na
nové
poznatky,
oceňované i nejvyššími vědeckými autoritami, a to
přes skromné podmínky, které tehdy
bakteriologické
oddělení lékařské fakulty v AnnArbor mohlo
nabídnout. Zde v r. 1916 získal Ph.D.
O své práci v Ann Arbor později napsal:
„Taková pracovní odpoledne v Ann Arbor jsem
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střídal s odpoledními přednáškami pro studenty
medicíny, pak jsem chodil celou míli k řece
Huron, kde jsem se osvěžil půlhodinkou plavání,
a pak zase zpět do ústavu, kde jsme společně
s Frederickem Novym dlouho do noci sami pracovali v laboratoři.“
Dobrovolně se přihlásil do Amerického
expedičního sboru, účastnícího se posledních
dvou let první světové války na evropských
bojištích. Své nasazení poblíž zákopů na frontové
linii v hodnosti kapitána dokázal občas vystřídat
za pobyty v pařížském Pasteurově ústavu. Zde se
setkal s významnými francouzskými biology.
Po návratu z Evropy zamířil nazpět do laboratoří
v Ann Arbor. Tam však nepobyl dlouho, v r.

1919 využil nabídky pracovat v mnohem
modernějším Rockefellerově ústavu v New
Yorku. Zde se seznámil s několika newyorskými vydavateli a literáty a začal psát. Jeho
první větší literární prací byla kapitola v knize,
na níž se podílelo několik známých amerických
autorů. Jejím hlavním záměrem bylo odhalit
satirickou formou některé negativní stránky,
které přinášela Spojeným státům tzv. civilizace.
Kruifovi byla svěřena kapitola o medicíně.
Napsal o tom: „Byl jsem pro to vhodnou osobou asi proto, že jsem pracoval v Rockefellerově
ústavu a před tím na lékařské fakultě Michiganské
univerzity. Nebyl jsem doktor medicíny. Co jsem
věděl o lékařském umění a vědě? Jen to, že
Amerika má mnoho vynikajících lékařů, kteří
používají mnoha léků, s jejichž pomocí však
vyléčí jen málo lidí. Někteří lékaři byli kněží, jiní
kouzelníci nebo zaklínači. Jiní byli představiteli
vybraných lékařských způsobů – takové bylo mé
mínění o tomto vznešeném povolání...“ (*)
Stať napsal anonymně, když však později
vyšla i časopisecky v The Century Magazine a
jeho autorství se prozradilo, z Rockfellerova
ústavu na doporučení ředitele Flexnera odešel.
Od tohoto momentu se věnoval výhradně
publicistice. Svou prvotinu doplnil a vydal knižně
pod titulem „Our Medicine Men“. Pro časopis
International Magazine psal seriál o podvodech,
jichž se dopouštěli výrobci různých léků nejen na
nemocných, ale i na lékařích prodejem neúčinných
nebo dokonce zdraví škodlivých medikamentů.
U jednoho svého vydavatele se Paul de
Kruif seznámil s hvězdou literární Ameriky
Sinclairem Lewisem. Ten Kruifovi po jeho
vyprávění o dosavadních zkušenostech nabídnul spolupráci na románu o lékařích.
Výsledkem této spolupráce, během níž
oba autoři podnikli cestu do Malých Antil,
na Barbados, a do Panamy, aby navštívili
nejrůznější nemocnice, chudobince a leprosália
byl román „Dr. Arrowsmith“, který původně
zamýšleli vydat jako spoluautoři, pak však de
Kruif ustoupil a román vyšel jako autorské dílo

Lewisovo. „Učedníci nemohou očekávat, že se
stanou autory“, komentoval později de Kruif.
Román se stal záhy bestsellerem a Lewis za něj
obdržel Pulitzerovu cenu.
Ani de Kruifa však literární pocty neminuly.
Hned jeho první dílo „Microbe Hunters“ (Lovci
mikrobů – 1926), v němž představil čtenářům
velké osobnosti světové vědy, se stalo světovým
nerománovým bestsellerem. V následujících
letech vydal neméně úspěšné tituly „Hunger
Fighters“ (Bojovníci s hladem – 1928), „Men
against Death“ (Bojovníci se smrtí – 1932),
„Seven Iron Men“ (Sedm železných dobyvatelů
– 1937), „The Male Hormone“ (Mužský hormon
– 1945) a řadu dalších.
Paula de Kruifa ocenily jako autora nejen miliony čtenářů na celém světě. Byl přijat prezidentem
Spojených států T. Rooseveltem, stal se tajemníkem
hlavního vědeckého poradního sboru v americké
Národní nadaci dětské obrny, obdržel členství
v mnoha vědeckých a spisovatelských institucích.
V r. 1962 vyšla jeho poslední – čtrnáctá – kniha
„The Sweeping Wind“ (Co vítr odvál), úspěšná
jako všechny předchozí. Poslední léta svého života
prožíval v domě na břehu Michiganského jezera
v městečku Hollna. Zde před 40 léty 28. února
1971 zemřel. Dožil se 81 let.
V r. 1929 Paul de Kruif v předmluvě ke
knize Bojovníci se smrtí uvedl: „Nechce se mi
umřít. Je ještě spousta ptáků na světě, které
jsem neslyšel zpívat a budu potřebovat hodně
času, než je poznám. A přece nemohu vlastně
očekávat, že budu žít déle než nějakých dvacet let. Dnes, kdy začínám psát tuhle knihu
o bojovnících se smrtí, je mi třicet devět let. A tu
zdvíhají statistici a pojišťovací matematici oči
od svých logaritmických pravítek a počítacích
strojů a sdělují mi, že životní průměr amerického muže je padesát devět let, možná o něco
víc, možná míň. Nenávidím pomyšlení na
smrt. Jaká rozkoš je zápasit s vlnami modrého
Michiganského jezera! Musím porazit ještě
tisíce mladých stromků pro své hráze z pytlů
písku a kmenů, jimiž bráním Michiganskému

jezeru, když se mu zachce smést můj malý
domek na konci Hungry Streetu. A přece si pro
mne zanedlouho přijde smrt, táž smrt, která rve
hnědé listí javorů a žluté listí buků, poletujících
kolem mých oken...“ (**)
Tamtéž se Paul de Kruif vyjadřuje obdivně
o zdravotním stavu svých michiganských
sousedů, kteří v plné duševní i tělesné svěžesti
již dosáhli pokročilého věku: „Tito starci, kteří
mi prokazují čest, že je smím nazývati strýci,
jsou na svůj věk neobvykle mladí. Chci od nich
pochytit, jak si prodloužit život. Georgie Corsan
překročil sedmdesátku před nevím kolika lety.
Kůže na jeho pažích, obličeji a velké části těla
je temně hnědá a pevná jako vydělaná useň.
Dovede plavat tak, že si vedle něho se svým
kraulem připadám směšný. V terénním běhu
urazí jakoukoliv vzdálenost, zatímco já sotva
popadám dechu.
I Chase Shorn přelstil žalmistovo proroctví
o sedmecítma letech a překonal je. Od května do
listopadu vstává denně kolem čtvrté ráno a skáče
s hráze svého ostrůvku Zheshebe Minis do řeky
sv. Marie, jejíž voda je tak studená, že vám jde
mráz po zádech jen když se na ni podíváte.
Jack Miner už má také šedesátku za sebou.
Vozí sedm set liber vlhké hlíny po úzkém prkně
ve své cihelně a ani se při tom nezapotí. Vůbec
se nezadýchá, když mne prohání kolem svého
domečku.
Vím, že každý z nich musí jednou umřít.
Ale jak jsou mladí, když tak kráčejí vstříc svým
posledním dnům! Možná, že zemřou zítra,
ale dost možná, že ještě v devadesáti budou
čichat kouř táborového ohně, pro který si sami
naštípali dříví. Jsou to civilizovaní barbaři, podivní odpadlíci rasy, která padla za oběť zvrhlé
bílé civilizaci. Budu se snažit, abych se jim
podobal.“
(*)Glückselig J.: Paul de Kruif. Přemožitelé
času 23, Praha, Planeta a.s. 1991, s. 12-16
(**) de Kruif P.: Bojovníci se smrtí. Praha,
Mladá Fronta 1960
J. Novák

GENIÁLNÍ FALZÁTOR MILOVAL SVŮJ NÁROD
VÁCLAV HANKA (1791-1861)
Od 2. poloviny 18. století začalo
docházet k procesu, při němž
se z etnických skupin v různých
státech Evropy staly postupně
národy. Jako první tento proces
proběhl v Německu, které bylo
rozdrobené na množství malých
státečků. Zrodila se tak idea sjednoceného Německa. Svoji národní identitu si začali uvědomovat
i Češi, kteří v této době začali
proces formování novodobého
českého národa a jeho emancipace v rámci rakouské monarchie. Čeští buditelé si byli vědomi
toho, že zavedení němčiny jako
jediného jazyka na středních
a vysokých školách by mělo
neblahý vliv na další vývoj české
inteligence a české vyšší třídy. Ve
vědeckém životě v té době měly
stále převahu němčina a latina.
Čeština zastávala funkci hlavně
lidovýchovnou. Velký význam mělo i založení Katedry českého jazyka
na pražské univerzitě (1791).Vůdčí silou národního hnutí se stala česká

inteligence. Osobnostem z oblasti vědy, umění, kněžstva a učitelského
stavu se dostalo obrazného pojmenování národní buditelé. Motivaci
pro svoji práci hledali v historii (František Palacký), ale i u jiných
slovanských národů, hlavně v Rusku (František Ladislav Čelakovský,
Pavel Josef Šafařík, Jan Kollár). Vznikla tzv. slavistika, nauka o slovanských národech a slovanské vzájemnosti.
Počáteční jazykový ráz představovaný Josefem Dobrovským a Josefem Jungmannem přerostl na konci do zformování politického
programu austroslavismu Františka Palackého. V dobovém tisku
ho prosazoval zejména Karel Havlíček Borovský. „České národní
obrození“ (v 19. století také někdy „národní vzkříšení“) je tedy
pojem, jímž se označuje proces, který probíhal v rakouské monarchii zhruba od poslední třetiny 18. století do roku 1848. Hlavním
úkolem jeho tvůrců bylo pozvednout český jazyk opět na úroveň
jazyka vzdělanců a motivovat obyvatele českých zemí k národní
uvědomělosti. Národní obrození tvořilo součást procesu transformace
feudálního společenství v občanskou společnost. Mezi obrozence
vedle již jmenovaných patřili také Josef Kajetán Tyl, Karel Hynek
Mácha, Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Jan Evangelista
Purkyně, Jan Svatopluk Presl, František Martin Pelcl, Magdalena
Dobromila Rettigová a mnozí další, někdy v české beletrii označovaní
jako „zapadlí vlastenci“.
Jen velmi zřídka bychom mezi uvedenými významnými osobnostmi národního obrození našli jméno Václava Hanky. Ten totiž patřil
k těm představitelům obrození, kteří se zrodili ve venkovských cha18

lupách a v chaloupkách. Někdy se mluví o plebejském rázu vzkříšení
českého národa, jak bylo občas obrodné hnutí chápáno.
Malý Václav se narodil 10.6.1791 v Hoříněvsi jako nejmladší syn
zámožnějšího rolníka. Poznal slasti i strasti života vesnického dítěte; už
v dospělosti vzpomínal na svoje zážitky v roli pasáčka, kdy právě pastva
v podzimním čase představovala někdy strastiplnou činnost.
Gymnaziální studia absolvoval v Hradci Králové. V r. 1809 přišel
do Prahy, kde na pražské univerzitě vystudoval filozofie (tehdy to
byla nutná podmínka pro studium bohosloví, práv či medicíny).
V letech 1813-1814 studoval práva ve Vídni, na právnickou dráhu však
nenastoupil. Po návratu do Prahy se stal uznávaným představitelem
českých vlasteneckých studentů. Začal vyučovat češtinu podle zásad
J. Dobrovského, nejdříve ve svém bytě, později přímo v některých klementinských posluchárnách. Snažil se tenkrát nahrazovat nesoustavnou výuku univerzitního učitele prof. Jana Nejedlého; Nejedlý dosáhl
úředním zásahem toho, že Hankovi bylo jeho soukromé vyučování
zakázáno. V r. 1817 tak Hanka vydal Pravopis český podle základu
gramatiky Josefa Dobrovského, který se stal z dnešního pohledu bestsellerem – do r. 1849 byl vydán osmkrát.
Mladý badatel si tím také získal výraznou přízeň všestranného
učence, jazykovědce, literárního historika i slavisty Josefa Dobrovského.
Dobrovský učil Václava staroslověnštinu a ruštinu. Hanka se zasloužil
o vydání druhého dílu Německo-českého slovníku, jenž byl dílem
Dobrovského, tím, že ho připravil do tisku.
Václav Hanka se stal velkým propagátorem jazykové reformy; byla
to takzvaná reforma analogická, jež se stala dílem Josefa Dobrovského.
Pro konečný zdar pravopisné opravy měl zásadní důležitost postoj
literárního vědce, jazykozpytce i překladatele Josefa Jungmanna.
Ten spolu s Hankou vydal v roce 1828 stručnou práci O počátcích
a proměnách českého pravopisu. Smyslem této úpravy bylo omezit
užívání ypsilonu „y“ v českých textech – tzv. bratrský pravopis totiž již
na sklonku 16. století zavedl důsledné psaní y po c, z a s.
Václav Hanka nalezl od r. 1819 výrazné uplatnění v nově vzniklé
vědecké instituci Vlasteneckém muzeu (v dnešním Národním muzeu
- založeno r. 1818). Stal se tu v r. 1822 bibliotékářem a po dlouhá
léta spravoval oddělení knih a rukopisů. Dostával se tak do velice
důvěrného kontaktu se starými rukopisy (manuskripty). Pod vedením
Dobrovského pilně studoval staročeštinu. Usiloval o postupné vydávání
různých staročeských památek, s nimiž měl možnost se seznámit.
Založil edici nazvanou Staročeská skládanie - zde byly postupně
uveřejňovány nejrůznější starobylé skladby, kupř. z Hradeckého rukopisu, jenž pochází z druhé poloviny 14. stol. Je třeba zdůraznit, že tehdy
bylo staročeské bádání teprve v počátcích a trvalo několik dalších
desetiletí, než se dostali ke slovu v této oblasti kritičtí badatelé, jako
byl kupř. prof. Jan Gebauer, důvěrný znalec naší mateřštiny období
středověku. Spisů takto Hankou vydaných bylo mnoho, např. skladba
Tkadleček z poč. 15. stol., Husův spis Dcerka, Knihy devatery Viktorina
Kornela ze Všehrd aj.

Málo známou skutečností je okolnost, že slavný hořiněveský rodák
vydal, a to hned několikrát, nejvýznamnější obrozenskou gramatiku. V prvním vydání nesla název Soustava mluvnice české podle
Dobrovského (1822). Václav Hanka znal dobře ze své rodné vesnice
lidový jazyk. Proto nemůže překvapit, že v uvedeném spise připomíná
takové tvary, které byly zcela běžně užívány v lidovém prostředí (kupř.
podoby můžu, můžou; vleču, vlečou; utek - místo utekl, uved - místo
uvedl).
Spolupráce s Josefem Jungmannem byla velice plodná. Náš obrozenec
vypracoval abecední slovník osobní a věcný k jeho spisu Historie literatury české a pomohl rovněž Jungmannovi při sestavování Slovníku
česko-německého (v úvodu ke slovníku jsou tyto zásluhy výslovně
zmíněny). Málokdo spojuje Václava Hanku s tvorbou obrozenského
básnictví. Z jeho pera pocházejí některé lyrické, místy značně emotivní
verše, které rovněž doznaly mnoha vydání.
Přestože byl v zahraničí oceňován jako velký znalec slovanských
jazyků a literatur, v Čechách neměl situaci jednoduchou. Teprve na
sklonku 40. let 19. stol. se stal soukromým docentem slavistiky na
pražské univerzitě. Vedle slavistiky a staré češtiny byla předmětem
jeho velkého zájmu také numismatika; řadu článků s touto tematikou
uveřejnil i v nejstarším vědeckém periodiku u nás, a to v Časopise
Českého muzea.
S vydáváním starých literárních památek souvisí i činnost, která
jej nejvíce proslavila. V září 1817 nalezl Hanka rukopis básní, známý
podle místa nálezu jako Rukopis Královédvorský. Původ básní,
obsažených v rukopisu, byl kladen do 13. století. Vydán tiskem vzbudil
obrovský ohlas a byl přeložen postupně do mnoha evropských jazyků.
Rok před tím Hankův přítel básník J. Linda nalezl milostnou píseň
údajně z 13. století, nazvanou Píseň pod Vyšehradem.V r. 1818 „byl
objeven“ Rukopis zelenohorský, obsahující rozsáhlou báseň Libušin
soud, která měla pocházet dokonce z 10. století. Následovaly ještě
některé další méně významné „objevy“ – Píseň milostná krále Václava
(1819) a Staročeské glosy v Mater Verborum (1827). Česká veřejnost
přijala rukopisy s nadšením jako doklad starobylosti české kultury.
Později však zejména v tzv. rukopisných bojích 80. let, byla prokázána
nepravost všech těchto dokumentů. Profesoři Univerzity Karlovy
v Praze, kupř. T.G. Masaryk, J. Goll, J. Gebauer a O. Hostinský, vystoupili s vědeckými důkazy, které otřásly dost všeobecně rozšířenou vírou
v pravost Rukopisu královédvorského a Rukopisu zelenohorského.
Za předpokládané autory falz byli označeni Václav Hanka společně
s Josefem Lindou.
Veřejné označení za padělatele koncem 50. let značně ztrpčilo
poslední léta života vlastence Václava Hanky. Zemřel v Praze 12. ledna
1861 a je pochován na Vyšehradském hřbitově. Jeho jméno však je po
zásluze uvedeno pod okny Národního muzea spolu se jmény dalších
jednasedmdesáti velikánů naší historie. Od jeho narození uplynulo
nedávno 220 let a od úmrtí 150 let. Neměli bychom ani zapomenout na
to, že jeho zásluhou nepíšeme např. větu „Waclaw se wydal na dlauhau
pauť“, jak je uvedeno, ale „správně česky“.
Bylo to Hanka, který prosadil, že místo
„w“ píšeme „v“ a místo „au“ „ou“. A to
měl za odpůrce i takovou kapacitu, jakou
byl František Palacký.
Na závěr několik veršů od Josefa
Antonína Šrůtka (1822-1901) napsaných
při příležitosti prvního výročí Hankova
úmrtí:
Hanko, pěvče srdcejemný, statný buditeli
náš,
odhalil‘s nám pravěk temný, tím svou
slávu dochováš.
Zbožný v slovech, zbožný v činu, byl‘s
vždy vzorný vlastenec;
žehnal Bůh tvou domovinu, dal jí slávu
za věnec!
(jn)
Gabriel F.: Hankova aféra s Májovým
snem. Praha 1932.
Koblížek V.: Václav Hanka poněkud
netradičně. studovna@svkhk.cz
http://www.svkhk.cz
http://www.libri.cz/databaze/kdo18/
search.php?zp=1
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VÝSTAVA VĚDECKÝCH ILUSTRACÍ
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského
kraje a Unie výtvarných umělců plzeňské
oblasti uspořádaly v hlavní budově knihovny Smetanovy sady 2, Plzeň, výstavu VĚDECKÁ
ILUSTRACE. Vernisáž výstavy byla 15.března

2011 v 16.30 hodin; ilustrace i ukázky jejich
reprodukcí přímo ve vybraných publikacích
bylo možno shlédnout do 1.dubna 2011. Na
výstavě bylo možno shlédnout i ukázky práce
bývalých pracovnic plzeňské Lékařské fakulty

paní M. Lacigové (výukové anatomické tabule) a paní K. Monhartové (kresby pro skripta
oboru stomatologie).
-jak-

O NĚKTERÝCH MÝCH UČITELÍCH NA FAKULTĚ PONĚKUD NETRADIČNĚ
Reakce profesora Bobka byla: „Ven.“ Při pozdějším setkání už s doktorem Hrubým, komentoval profesor Bobek událost: „Byli jsme tehdá
mladí, kolego, že.“
Také profesor Bobek se zajímal o možný vliv plevelu, starčku barkarkolistého, rostoucího v mokrých oblastech na lukách v jižních Čechách,
na stav jater - na rozdíl od profesora Vaňka – u lidí, kteří pili kozí mléko
ve starčkových oblastech. Úvodní věta k referátu na toto téma „Byla
jedna paní a ta měla dvě kozy“ vyvolala u posluchačů bouřlivý smích.
Pan docent Jerie byl původně zdravotní rada než se stal přednostou
ústavu soudního lékařství. Při zavírání soudního pitevního nálezu radil
k opatrnosti: „Soudruhu staršino, nemohu rozhodnout, zda zemřelého
napřed zabili a potom do rokle hodili, nebo do rokle hodili a tam
ho zabili.“ – I on vyžadoval při rigorosu určitou formálnost. Když se
jedna medička dostavila na zkoušku v příliš krátké sukni, povolal paní
sekretářku, aby přinesla pokrývku.
Chirurgii přednášel ve 4. a 5. ročníku profesor Pavrovský. –
K demonstraci přinesli z lůžkové části chirurgie na posluchárnu lidskou
trosku muže, z jehož končetin zbyl jen pahýl jedné horní. S ní ostře kontrastovala statná postava profesora Pavrovského, který zdůvodňoval
demonstraci latinsky diagnózou „qualis est morbus Bürger“. Myslím, že
to pro postiženého muselo být otřesné. – V průběhu rigorózní zkoušky
odcházel pan profesor na operační sál a tak se stalo, že jsem jeden den
odešla ke zkoušce v 10 hodin dopoledne a vrátila se domů až další den
ve 2 hodiny ráno.
Při rigorózní zkoušce z gynekologie a porodnictví jsem od profesora
Mikoláše dostala otázku, co se stane, když se na hydrocefalus provede
císařský řez. Hbitě jsem odpověděla, že se nestane nic. Odpověď pana
profesora rozzlobila. Měla znít, že se má provést zmenšující operace
hlavičky plodu. – Přesto jsem v nedávné době vyslechla na Spolku
lékařů přednášku, kde se mimo jiné zmínili o císařském řezu na hydrocefala, aniž se nad tím někdo pozastavoval, zřejmě při možnosti opakovaných těhotenství a císařských řezů proti roku 1951.
Nikdo z mých vzpomínaných učitelů už nežije. Za 65leté trvání existence fakulty se ve výuce hodně změnilo. Začátky byly nelehké. Učitelé
přicházeli odjinud, většinou z pražských fakult, někteří přímo z medicínské praxe. V každém případě to byli stateční lidé, kteří se podíleli
na budování teoretických ústavů a přeměně nemocničních oddělení
na úroveň klinik lékařské fakulty Pro některé byla Plzeň jen přestupní
stanicí, jiní zde působili celý svůj další život.

V roce 2010 vzpomínala naše fakulta na 120. výročí narození profesora Šafránka. Po založení plzeňské lékařské fakulty v Plzni v r. 1946
přednášel v prvních ročnících lékařskou fyziku. Přestože se v pražském
fyzikálním ústavu, odkud do Plzně přišel, zabýval rádiem a televizí,
přednášel nám stejně zaujatě základní fyzikální jednotky, v té době
centimetr, gram a sekundu. Jako examinátor byl velice hodný.
Byl řidič, ale i v době, kdy byl silniční provoz ve srovnání se
současností velmi malý, jezdil z bezpečnostních důvodů jen 30kilometrovou rychlostí. Byl zapřisáhlý nepřítel kouření a s oblibou nám
uváděl nezodpovědné matky, které oklepávají popel z cigaret téměř do
kočárků na svá nemluvňata.
Profesor Slabý přednášel ve druhých ročnících histologii a embryologii. Byl víc vědcem než pedagogem. Zkouška z těchto předmětů
byla jediná, ve které jsem za celá studia napoprvé neuspěla z otázky
z embryologie. Přesto mi po 15 letech v r. 1963 dělal profesor Slabý
oponenta k habilitační práci o cystické přeměně thymu.
Profesor Vaněk přednášel ve 3.ročníku patologickou anatomii. Byl
vynikající vědec i pedagog. Jeho práce o pneumocystové pneumonii
ve spolupráci s profesorem Jírovcem je světoznámá, práce o alkaloidech starčku jako příčině chronické hepatitidy u koní je známá určitě
alespoň v Čechách. Nebyl formalista, ale při rigorosu z patologie
přece jen určitou formálnost vyžadoval. - Neoholenému medikovi
zapůjčil vlastní holící náčiní, aby se před zkouškou v jeho pracovně
oholil. – V oboru patologie neměl rád ženy. Jeho nechuť pramenila už
z jeho bývalého pracoviště pražského Hlavova ústavu vůči kolegyni dr.
Benešové. Měl smůlu, že když po ní přebíral v r. 1951 plzeňský patologický ústav, pracovalo zde několik žen – mediček. Po několika letech
jsem už jako hotová lékařka zůstala na ústavě sama se šesti mužskými
kolegy. Oni byli asistenty z důvodů, aby jim byla odpuštěna vojenská
služba, a měli nárok na 8 týdnů dovolené. Já jako jediná sekundářka
jsem jedny prázdninové měsíce zůstala na ústavě na práci v pitevně
sama. A práce bylo hodně, protože se v té době pitvali všichni, kdo
zemřeli v nemocnici. – Nicméně zůstal profesor Vaněk mým šéfem po
celý život, a nakonec změnil svůj názor na ženy v oboru.
Na přednášky profesora Bobka z interny ve 3. a 4. ročníku jsme
chodili rádi. Aby zvýšil pozornost posluchačů, vyvolával profesor
podle presenční listiny jména některých posluchačů s dotazy nebo
kvůli souhlasu s přednášeným tvrzením. Jednou se takového souhlasu
dovolával na schůzi studentů medika Hrubého, který právě debatoval se svým sousedem. Jeho odpověď, myšlená jako omluvná, zněla:
„Promiňte, pane profesore, ale já jsem vás teď vůbec neposlouchal.“

Prof. Dr. Alena Linhartová, DrSc.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ...
Když nastane v davu panika, převezmou
vládu nad rozumem pudy. Utéct, radí mozek,
bez ohledu na mrtvoly. Jednotlivci v davu
ztrácejí svoji individualitu a jejich inteligence
klesá na průměr. Když se dav cítí ohrožen
a dostane se do stresu, vypukne boj o přežití.
Instinktivně se prchající chovají správně, problémem však je, že jich může být příliš mnoho.
Stačí příliš úzký východ, do něhož se dav
nahrne a desítky osob skončí ušlapáním či
udušením v lisu, který dav vytvoří. To se
stalo v Duisburgu při hudebním festivalu.
(E. Bobůzková: Při panice pudy radí utéct.
mfDnes-Víkend 31.7.2010, s. 44-45)
Počet nemocných Alzheimerovou chorobou
se vzhledem ke zvyšování průměrného věku

populace do roku 2030 celosvětově zdvojnásobí a do r. 2050 více než ztrojnásobí.
V současnosti tato nemoc postihuje 3 % lidí
starších 65 let. 70 % výdajů na její léčení
připadá v současnosti na Západní Evropu a
USA. V ČR žije s demencí asi 130 tisíc lidí,
do r. 2040 se očekává dvojnásobný počet.
(Z. Mihalco: Náklady související s demencí
tvoří 1 % světového HDP. Zdrav noviny č. 41,
11.10.2010, s. 10)
Ročně v ČR na milion obyvatel připadá
20 dárců orgánů, ve Španělsku však to je 35.
Při tom v ČR čeká na transplantaci aktuálně
920 pacientů. Na možnost odebrat zemřelému
zdravý orgán je třeba myslet v nemocnicích,
péče o potenciálního dárce je však nesmírně
20

náročná a drahá. I po smrti mozku je třeba
organismus hydratovat a vyživovat. Při tom
podle odborníků může transplantace být ekonomicky výhodná – péče o dialýzovaného
pacienta přijde na milion korun ročně, péče o
transplantovaného člověka na 300 tisíc. V ČR
se ročně provede 550 až 600 transplantací.
(čtk: Lékaři chtějí zvýšit počet dárců orgánů.
PD 21.10.2010, s. 14)
Hypertenze patří mezi nejčastější choroby
srdce s krevního oběhu. Postihuje okolo 25
procent dospělé populace. Někdy se hovoří
o neinfekční epidemii, s níž je spojeno až
25 procent úmrtí ve věku nad 40 let. Kromě
genetických faktorů hraje při vzniku roli
nadměrná konzumace soli, obezita, nadměrné

pití alkoholických nápojů, někdy je důsledkem
jiného onemocnění. V prevenci se uplatňuje
redukce nadváhy, omezení solení, omezené
pití alkoholických nápojů a kouření, vyšší
pohybová aktivita. Pokud se tlak nesníží pod
140/90 je nutno zahájit lékovou terapii. (Z.
Líkařová: Epidemie zvaná vysoký krevní tlak.
PD 21.10.2010, příloha Zdraví s.V)
Jako jeden z prvních lidí na světě měl 22letý
Rakušan robotickou protézu ruky. Před 5 léty
utrpěl úraz elektrickým proudem o napětí dvacet tisíc voltů. Na pravou ruku dostal běžnou
standardní protézu, na levou robotickou. Po
nácviku začal postupně pracovat jako řidič. Při
jedné ze svých cest však měl autonehodu, na
jejíž následky zemřel. (ČTK,vk: Muž s robotickou rukou zemřel po autonehodě. Blesk
24.10.2010, s. 48)
Na okno polikliniky na Denisově nábřeží
v Plzni by mohl být namontován první babybox
ve městě. Zásah do budovy však musí schválit
památkáři. Poliklinika bylo jediné zařízení,
ochotné nechat u sebe schránku instalovat.
Existují totiž i vážné argumenty proti instalaci tohoto zařízení. (M. Kunešová: Babybox
na poliklinice musí schválit památkáři. PD
30.12.2010, s. 2)
Každoročně se prodlužuje období tání

ledovců a zvětšuje se oblast táním zasažená.
Ročně se to týká nárůstu plochy o 17 000 km2.
Rozdíl mezi plochou, která roztála před třiceti
léty a v r. 2010 odpovídá rozloze Francie.
V souvislosti s táním ledu v Grónsku se ročně
zvyšuje hladina moří a oceánů o půl centimetru. (ČTK,vk: Led o rozloze Francie je pryč.
Blesk 23.1.2011, s. 51)
Při posuzování závažnosti vypadávání vlasů
záleží na tom, na kterých místech nejvíce
padají. Pokud u muže vlasy padají nad čelem,
takže se tvoří kouty a vlasová hranice ustupuje, bývá to nejspíše způsobeno hormony. Za
padání vlasů v takovém případě může zvýšená
hladina mužských hormonů androgenů.
Tato příčina se vyskytuje u poloviny mužů
po padesátce. Pokud dochází k ložiskovému
vypadávání vlasů, je třeba dojít ke specialistovi. Příčin může být několik. (S. Králová:
Je možné předejít holé hlavě? Bohužel jen
někdy. mfDnes 18.2.2011, s. B6)
Vyhrocený soudní spor rodičů se podepsal
na zdravotním stavu jedenáctiletého chlapce,
umístěného v Psychiatrické léčebně v Opavě.
Denní režim snášel dobře . Trpěl hlavně tím,
že nemohl být s matkou a že se musel scházet
s otcem, kterého rád neměl. Z léčebny utekl
a skrývá se spolu se svou matkou. (A. Viktora:

Ředitel léčebny: Hlavu tady nikomu neutrhneme. mfDnes 18.2.2011, s. A7)
Celoškolní soutěže První pomoci se
zúčastnilo 121 družstev ze všech oborů
a ročníků Střední zdravotní školy v Plzni.
Snažili se uplatnit své znalosti v praxi při
následcích simulované autonehody, výbuchu
plynu či pádu tribuny. Rozhodovala rychlost
i správnost diagnózy a postup při ošetření.
(M. Kunešová: Budoucí zdravotníci soutěžili
v první pomoci. PD 26.3.2011, s. 3)
Jedno je jisté: marodění bude stát příští
rok více než dosud. Více by se mělo platit
za návštěvu lékaře, za den pobytu v nemocnici, za pohotovost, za návštěvu specialisty
bez doporučení a možná i za sanitku. (O.
Tichý: Zdraví bude jistě dražší. Koalice licituje
o kolik. Blesk č. 75, 30.3.2011, s. 2-3)
Vysoké jarní teploty jsou pro alergiky
pohromou. V ČR žije asi 2,5 milionu alergiků.
Alergickou rýmou trpí 16 % lidí, ekzematiků
je deset procent a astmatiků 8 %. Na jaře
potíže postihují až 54 % případů, někteří však
trpí tímto onemocněním celoročně. Informace
o výskytu pylových alergenů lze získat na
www.pylovasluzba.cz.(I. Dvořáková: Na jaře
kvete také rýma... Blesk č.76, 31.3.2011, s. 15)
(jn)

130 LET ORGANIZOVANÉ CYKLISTIKY V ČECHÁCH
ze vstupného tento náklad
téměř pokryly. Do konce roku
1883 bylo ustaveno 8 českých
cyklistických klubů s více než
třemi sty členů. Vznikla Česká
ústřední jednota velocipedistů
na ustavující schůzi 27. dubna
1884.
Vpravdě
zakladatelskou
osobností české cyklistiky byl
ten, který s vysokým kolem
u nás začínal – Josef Kohout.
Stal se prvním českým sportovcem mezinárodního jména,
svých vítězství nad domácími
i zahraničními soupeři dosahoval po promyšleném tréninku.
Za rok dokázal najezdit 18 000
kilometrů, například , přes 4000
km jen v jarní přípravě na
sezónu. Uvědomíme-li si, že
pro trénink na špatných silnicích bylo nutné používat cestovní kola,
monstra vážící mezi 25 a 30 kg, jejichž maximální rychlost nedosahovala
ani poloviny rychlosti dnešních závodních kol a představíme-li si stav
tehdejších silnic, rozježděných těžkými vozy, jde o objem přípravy
srovnatelný s tréninkem dnešních reprezentantů.
Na českých silnicích to měli cyklisté těžké. Dělníky v pražských
předměstích a rolníky v mnohých obcích dráždil pohled na sportovce
či výletníky na kolech. Dokud hromadná výroba nesnížila cenu kol
natolik, aby je mohli používat jako praktický dopravní prostředek
i poměrně chudí lidé, objevovaly se po celá 80. a 90. léta ve sportovních
časopisech zprávy o napadení cyklistů, o soudních procesech s nimi
spojených, varování před obcemi, jejichž obyvatelé se chovají vůči
cyklistům obzvlášť útočně apod.
Rady ve Sportovním obzoru z roku 1894: „...Jsou bohužel místa
v Čechách, kde cyklista pravidelně není bezpečen. Při cestě takovými
místy nechť se cyklista opatří zbraní. Zbraní vhodnou jest bič, pak
petardy na psy, jež i proti surovým lidem jsou zbraní vhodnou,
rovněž jako stříkačka naplněná amoniovou vodou, která proti psům
i útočníkům je zbraní nejlepší. V nejhorším případě poslouží k ochraně
revolver. Cyklista nechť nikdy nezapomene, že jakékoliv zbraně užíti
nesmí proti násilníkovi prchajícímu, neboť poranění v zádech mělo by

Česká cyklistika se zrodila na dvoře smíchovské strojní továrny Jana
Kohouta. U Kohoutů byl v létě 1879 na návštěvě jakýsi William Crowl,
který se jako pravý anglický džentlmen té doby nechtěl ani na cestách
vzdát svého oblíbeného sportu. Přivezl si vysoké kolo a jízdu na něm
předváděl na továrním dvoře synům svého hostitele.
František a Josef, dva nejstarší synové Jana Kohouta, jako první
v Čechách propadli závodnímu bicyklu. V otcově továrničce jim zhotovili dva podobné prototypy, první z řady „kohoutovek“ jak se říkalo
strojům, které pak po léta firma Kohout vyráběla. Jejich vyjížďky
po pražském okolí se stále prodlužovaly, až v srpnu 1880 podnikli
propagační jízdu z Prahy do Vídně. Urazili tuto vzdálenost za dva a půl
dne, o den rychleji než tehdejší poštovní dostavník. O jízdě psaly české
i vídeňské noviny, na mnoha místech cesty bratry očekávaly zástupy
žasnoucích diváků, při návratu je vítal jásot tisícihlavého davu.
2. února 1881 byl oficiálně založen Český klub velocipedistů Smíchov.
Na začátku 80. let ještě česká veřejnost o sportu takřka nevěděla, zato
se opájela rozmachem techniky, obdivovala důmyslné vynálezy. A mezi
takové projekty lidského důvtipu vysoké kolo určitě patřilo. Odvážný
způsob jízdy lákal mladé jezdce, tricykly, tedy tříkolky, umožňovaly
věnovat se cyklistice i ženám a starším pánům.
Vysoké kolo bylo tehdy velmi nákladné, jeho cena se pohybovala od
dvou do pěti set zlatých, tedy ve výši ročního příjmu dělníka v některých
profesích. Cyklisty se proto zprvu stávali jen mladíci ze zámožnějších
rodin. Na konci 80. let byl jejich počet v Čechách odhadován na 3000,
v polovině 90. let na 2000 jen v Praze a 20 000 v Čechách, zjara roku
1900 jsme se mohli dočíst, že v Praze jezdí více než 10 000 úředně registrovaných cyklistů.
Pro začátek české cyklistiky udělal mnoho Český klub velocipedistů
na Smíchově s rodinou Kohoutů, z níž se postupně stali předními
českými závodníky bratři František, Josef, Petr a Václav. V první
sezóně klub pořádal řadu společných výletů při nichž se členové cvičili
v jízdě, zpravidla zpříjemňovaných večerními posezeními i pečlivě
připravovanými společenskými zábavami. Cyklistické kluby, podobně
jako starší veslařské, se ani ženám neuzavíraly. Cyklistky byly vítány při
zábavách i při pořádaných výletech. Zpočátku jezdily na dvojmístných
tricyklech v doprovodu kavalíra, který mladé dámě pomáhal zvládnout
fyzickou námahu jízdy.
Na prvních závodech v Rakousku 11. června 1882 ve Vídni Josef Kohout
vyhrál hlavní závod mistrovství Rakouska na 1 míli. Hned v příštím roce,
v září 1883 uspořádal ČKV první cyklistické závody v Čechách. Závodní
dráha byla postavena na Žižkově pouze pro tuto příležitost a přišla na
téměř 5 000 zlatých. Zájem diváků však byl tak nečekaný, že příjmy
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nebo „stroje bezpečné“. K překvapení mnohých se brzy ukázalo, že
impozantní vysoká kola těmto malým strojům nemohou na závodech
stačit, proto byly vypisovány zvláštní jízdy pro vysoká kola a pro kola
s převodem. Za pár let vysoká kola zmizela ze závodních drah úplně.
Dnes patří cyklistika k nejpopulárnějším sportům. Má mnoho
podob jako závodní sport, přitahující tisíce amatérských závodníků
k pravidelnému tréninku i soutěžení. Ještě více však je neregistrovaných rekreačních cyklistů, vydávajících se na silnice i do terénu jen
pro zábavu a tělesné i duševní osvěžení.
(jn)
Ninger M., Koliš J.: Český sport 1862-1914, Nezávislý Novinář,
Kladno 2003

vždy za následek zlé oplétání s úřady. Jakmile cyklistovi hrozí nebezpečí
nebo když dokonce na těle nebo na stroji svém byl poškozen, může
čelem k násilníkovi užíti každé zbraně již užívati jinak jest úředně
oprávněn.“
Nejčastěji se vypisovaly závody na 2 000 metrů. Na dráze se ovšem
jezdily i mnohem delší jízdy, oblíbené byly mistrovské závody na 10 km,
ale rychle se objevovaly i závody na distancích 20, 50 i 100 km.
Na konci 80. let začala u nás podle zahraničních vzorů i silniční
cyklistika. 2. října 1887 se jelo první mistrovství Čech na 50 km,
v říjnu 1893 první tzv. distanční (tedy na dlouhou vzdálenost) závod
na 100 km Praha – Pardubice. Od sezóny 1888 k nám začala pronikat
kola s převodem na zadní kolo, kterým se tehdy říkalo „bezpečníky“

JAK SE PROMĚNÍ NÁBŘEŽÍ PLZEŇSKÝCH ŘEK
V prostoru před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje byla ve dnech
28. 3.-3. 5. instalována první letošní venkovní výstava s názvem Proměny nábřeží
plzeňských řek. Ukázala komplexní územní
studii k jednotlivým plzeňským řekám, detaily
řešení lokality Božkovského ostrova, soutoku
u sv. Jiří a parku podél Úslavy. Kolemjdoucí
mají také možnost seznámit se s projektem
sportovně-rekreačních tras a připravovaných
naučných stezek v údolích plzeňských řek.
Při zahájení výstavy primátor Martin
Baxa řekl: „Řeky bezprostředně ovlivňují
život Plzně. Byla by proto škoda nevyužít
některé zajímavé lokality v jejich blízkosti
k úpravám, které nám umožní uskutečňovat
naše volnočasové aktivity.“ Pavlína Červená
z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně,
který je pořadatelem expozice, dodala: „Letos
připravujeme základní komplexní územní studii pro řeku Radbuzu a pokračujeme
v detailním rozpracování návrhů pro mnohé
lokality na Úslavě, Mži i Úhlavě. V údolních
nivách všech plzeňských řek se v budoucnu
objeví také informační tabule naučných stezek
upozorňující na největší zajímavosti z oblasti

geografie, hydrologie, biologie, historie i kultury,“
Na panelech bylo možno porovnat, jak
se s obdobnou problematikou vyrovnávají
v některých polských a německých městech.
Ačkoliv čtyři plzeňské řeky nabízejí široké
možnosti využití, zatím tomu tak zdaleka
není. I přímo v centru města některá nábřeží
působí přímo odpudivě či dokonce nejsou
vůbec přístupná. I tam, kde již k úpravě
došlo, však zejména okolí chodníků či cyklotras upoutají množstvím odpadků, než je
zakryje jarní vegetace. Bude zajímavé sledovat, zda a jak se do r. 2015 podaří realizovat
alespoň částečně záměry, které na výkresech
architektů vypadají nesporně velmi lákavě.
Vždyť partie v bezprostředním okolí řek
vybízejí k procházkám i ty naše občany, kteří
si náročnější formy pohybové aktivity pro
zdravotní potíže nemohou dovolit.
(r)
Foto: J.N.
Text k obrázkům
1. Jeden z panelů
2. Soutok Úslavy a Berounky v současnosti

„LAVIČKY PLZEŇ“ ZVOU OPĚT K POSEZENÍ
Rotary Club Plzeň. Peníze, vybrané od sponzorů, obdrží sdružení
HELP ME k zajištění kvalitního servisu postiženým dětem.
Veselé lavičky zůstanou v parcích v centrum města až do září. Poté si
je jednotliví sponzoři mohou ponechat pro vlastní využití.
(r)
Foto: J.N.

Studenti Ústavu umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni
i letos v rámci charitativního projektu Lavičky Plzeň ozdobili podle
vlastní fantazie několik desítek laviček, které jsou již rozmístěny
v plzeňských parcích. Mohou tak posloužit unaveným nohám okolojdoucích a přilákat k příjemného posezení v paprscích jarního slunce,
s poslechem koncertu zpěvného ptactva. Charitativní projekt pořádá
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PRANOSTIKY A ŽIVOTNÍ MOUDRA
PRANOSTIKY
Panská láska, ženská chuť
a březnové počasí není stálé.

Štěstí je jako slunce, usměje se na nás,
ale pak zapadne.
(Španělské přísloví)

V březnu vítr, v dubnu déšť
- pak jistě úrodný rok jest.

Největší chybou, kterou můžete v životě udělat,
je mít pořád strach, že nějakou uděláte.
(Elbert Hubbard)

Lépe od hada býti uštknut,
než v březnu od slunce ohřát.

Není těžké mluvit, těžší je říkat pravdu.
(Josef Poláček)

Studený marec, mokrý máj
- bude humno jako ráj.

Mám ženy nejraději, když líbají,
to musí dlouho mlčet.
(Marcel Archard)

Jestli březen kožich stáhl,
duben rád by po něm sáhl.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Kolik březnových mlh,
tolik lijavců v roce.
Svatá Eudokie psa po uši sněhem zavěje.
(1.3.)
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
(7.3.)

Špatný člověk nemůže namalovati dobrého
obrazu.
(Václav Špála)
Nenávist lidí se také opotřebuje.
(André Mairaux)
Nemilovat knihy znamená nemilovat
moudrost.
Nemilovat moudrost však znamená
stávat se hlupákem.
(Jan Amos Komenský)

Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků,
bude úrodný rok.
(10.3.)

Jako je lékařství uměním léčit,
kormidlování uměním plavby,
tak je moudrost uměním žít.
(Cicero)

Na svatého Řehoře, čáp letí od moře,
žába hubu otevře,
líný sedlák, který neoře.
(12.3.)

Žárlivost se rodí s láskou,
ale ne vždy s ní umírá.
(Francois Duc de la Rochefoulcald)

Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
(19.3.)

Jak jistý je přítel zjistíš ve chvíli nejisté.
(Q. Ennius)

Na svatého Josefa sníh urodí se hojně bílého jetele.

Jediná věc, která dokáže roztančit kapitál,
je talent.
(Kjell A. Nördström)

O svatém Viktorínu
už je teplo i ve stínu.
(25.3.)

Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod,
proč se jí většina z nás tak bojí.
(G.B. Shaw)

ŽIVOTNÍ MOUDRA

Řekni mi a já zapomenu.
Ukaž mi a já si zapamatuji.
Nech mne to dělat a já pochopím.
(Čínské přísloví)

Milý Bože, zachovej mi stálé zdraví
a mé ženě schopnost pracovat.
(Rakouské přísloví)
Přijde, co má přijít.
(Aischylos)
Můžeš mít strach, ale nesmíš se bát.
(Ernest Hemingway)

Každý velký čin se zdá být
z počátku nemožný.
(Thomas Carlyle)
Nevylévej špinavou vodu,
dokud sis nenanosil čistou.
(Irské přísloví)
Lepší je být sám, než ve špatné společnosti.
(Italské přísloví)
Tajemství úspěchu v životě není dělat to, co se
nám lidí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.
(Thomas Edison)
Lidé se rádi zaměstnávají,
aby nemuseli pracovat.
(Jan Herben)
Každý člověk dělá chyby,
ale jen hlupák u nich zůstává.
(Cicero)
Bolavé oko je viditelné,
bolavé srdce nikoliv. (Africké přísloví)
Láska může být jen povrchní,
ale nenávist je důsledná.
(Viktor Dyk)
Žena se dívá do prázdna jen tehdy,
nemá-li zrcadlo.
(Vlasta Burian)

K lidem se hodí mír, k zvířatům divoký hněv.
(Ovidius)
Podvod je nečestný, omyl nikdy.
(Chris. Lichtenberg)
Lepší s moudrým plakat
než s hlupákem skákat.
(Čínské přísloví)

Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem
a vědět to jenom sám. (Mark Twain)

Protože lidé nedovedou ocenit přítomnost
a naplnit ji životem, touží tolik
po lepší budoucnosti a koketují
tolik s minulostí.
(J. W. Goethe)

Smyslem života není zůstat ve skrytu,
smyslem života je být milován i nenáviděn.
(Ivan Olbracht)

Člověk se může rozloučit se vším,
jenom ne s nadějí.
(Ilja Erenburg)

Čas je nejlepší soudce a trpělivost nejlepší mistr.
(Guy de Pourtales)

Mluvit a nemyslet je jako střílet a nemířit.
(Miguel de Cervantes)

Poučil jsem se, že čaj je lepší než brandy.
(Theodor Roosevelt)

Špatný přítel je jako stín.
Za slunečného počasí se ho nezbavíš,
ale když se zamračí, nenajdeš ho.
(Alkmaión z Krotónu)
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