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�Víme, �e tento svìt dne�ka nemù�e se

obrátit zpìt na své cestì. To jsme si uvì-

domovali hned, kdy� jsme pøemý�leli

o práci vìdecké, filosofické a umìlecké.

My�lenka, schopnost umìlecké tvorby

musí neohro�enì pokraèovat dále na ces-

tì, kterou je duch nutí jít. Ale není tomu

jinak ani s technikou a s jejím obrovským

aparátem, ani s celým strojem hospo-

dáøským, sociálním a politickým. Není

myslitelné, �e bychom chtìli nebo mohli

úmyslným zásahem omezit v�e pronika-

jící mechanismus roz�iøování vìdìní, tj.

lidové vyuèování, publicitu, vydávání

knih, nebo �e bychom chtìli nebo mohli

pøeká�et novým mo�nostem dopravy, tech-

niky a vyu�ívání pøírody.

A pøece tato vyhlídka na kulturní svìt

pøenechaný jeho vlastní dynamice, na o-

vládání pøírody postupující v�dy je�tì

dále, na stále úplnìj�í a bezprostøednìj-

�í zveøejòování v�eho dìní je spí�e stra-

�idlem ne� slibem oèi�tìné, zotavené

a zvý�ené kultury. Vzbuzuje jen pøedstavy

nesnesitelného pøetí�ení a zotroèení du-

cha. Ji� dlouhou dobu vnuká nám oèe-

kávání kultury v�dy dále se rozvíjející

úzkostnou otázku: Ale není vlastnì tento

vývojový kulturní proces, který pro�ívá-

me, procesem smìøujícím k barbarizaci?

Barbarizací mù�eme rozumìt kulturní

proces, v nìm� je dosa�ený duchovní stav

vysoké hodnoty ponenáhlu zatlaèován

pøebujelými prvky ni��í obsahové úrovnì.

Mù�eme ponechat nerozhodnuto, zda

nositelé vy��ího a ni��ího prvku stojí nut-

nì proti sobì jako výkvìt proti mase.

Abychom v�ak mohli pøedpokládat tuto

polaritu, musíme rozhodnì odlouèit po-

jmy výkvìtu a masy od jejich sociálního

základu a chápat je pouze jako du�evní

postoje. Tak to mínil ostatnì i Ortega

y Gasset ve své knize Rebelión de las ma-

sas (Vzpoura davù).�

Úryvek z knihy J. Huizingy �Ve stínech zítø-

ka� (In de Schaduwen van Morgen, 1935).

Ve tøetím èeském vydání (po r. 1938 a 1970)

vydalo knihu nakladatelství Paseka v r. 2000.

Ji� koncem 19. století vyslovil Émile Durkheim (1858-1917) my�lenku, �e

soubì�nì s narùstající instabilitou spoleènosti v�dy dochází k charakteristickým

zmìnám v hodnotové orientaci jedincù. Anomie (z øec. a- = ne; nomos = zákon)

ve spoleènosti vede k tomu, �e pro stále vìt�í èást jedincù se namísto �ir�ích spo-

leèenských skupin stává referenèní, vzta�nou jednotkou individuum. Øeèeno

dne�ními slovy - dochází k sílícímu vlivu kultu jedince, k individualismu a egois-

mu. Durkheim vycházel z dodnes obecnì pøijímané pøedstavy, �e jedinec získává

své vìdomí smyslu �ivota zaøazením do urèité sociální skupiny, s ní� sdílí kolek-

tivní vìdomí (a svìdomí), a tedy i spoleènou kulturu. Kolektivní vìdomí pùsobí

na individuální vìdomí, ukládá mu mravní, právní a jiné závazky a pøedstavuje

tedy urèitý vnìj�í tlak. Nicménì bez tohoto tlaku, vyvìrajícího ze sociálního za-

øazení jedince, není mo�ná sociální ani individuálnì psychologická rovnováha.

Pojmem �anomie� Durkheim oznaèoval stav nedostateèné sociální regulace,

tj. nedostatek resp. oslabení úèinku omezovacích spoleèenských norem, je� vyme-

zují a usmìròují individuální potøeby a pøání.

Anomie ve spoleènosti vede u jedince k pocitu osamìní, strachu a sociálnì

odchylnému jednání. Za krajní pøípad dezintegrace osobnosti èlovìka v situaci

anomie pokládal  Durkheim �anomickou� sebevra�du (Le Suicide, 1897). S tím

ale nìkteøí sociologové nesouhlasili a napøíklad T. G. Masaryk (Der Selbstmord

als soziale Massenerscheinung der modernen Zivilization, 1881; èesky: Sebevra�da,

1904) vidìl pøíèinu zvy�ující se sebevra�ednosti a dal�ích projevù sociální pato-

logie v odklonu od nábo�enství a s ním spjatého komplexního vnímání svìta.

FAKULTNÍ NEMOCNICE A MY

Cesta do Labského dolu.                                                                                           Foto Jan Smit
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Obdobnì jako Durkheim ale uva�oval napøíklad Charles Wright Mills (1916-

1962), který za hlavní pøíèinu dezintegrace osobnosti jedince v situaci anomie

pokládal subjektivnì vnímané ohro�ení tradièních hodnot a neschopnost èlovì-

ka porozumìt aktuálním spoleèenským zmìnám a tomu, co tyto zmìny mohou

znamenat pro nìho samého (The Sociological Imagiation, 1959; èesky: Sociolo-

gická imaginace, 1967).

Opus�me teï ale historii a podívejme se na na�i dne�ní lidskou spoleènost.

Podle Talcotta Parsonse (1902-1979) mù�e vést k anomii ka�dá zmìna sociální

situace, která nìjakým zpùsobem zpochybòuje platné normy èi ustálené formy

�ivota. Pøitom za jeden z nejvýznamnìj�ích zdrojù anomie v moderních spoleènos-

tech lze oznaèit proces racionalizace, který je ov�em nezbytný, má-li ve spoleènosti

docházet k pokroku.

Jen pro úplnost doplním, �e na anomii lze pohlí�et i z úhlu jedince, tedy jako

na problém sociálnì psychologický. Napøíklad Hans Peter Dreitzel (1935-) vidí

anomii nikoliv jako stav spoleènosti, kdy je objektivnì ohro�ena platnost uzná-

vaných spoleèenských norem, ale jako stav nejistoty jedince o normách urèité

interakèní situace, kdy tento jedinec není s to dostateènì uspìt ve vzájemném

rolovém chování. Anomie mù�e podle Dreitzela nabýt rùzné hloubky - od doèas-

né orientaèní nejistoty v nìkterých z ka�dodenních interakèních situací a�

k úplnému potlaèení obvyklého chování. Dùsledkem pak je obrana jedince

spoèívající obvykle v jeho pøimknutí se k rùzným skupinám s vlastní subkultu-

rou. Ale to u� bychom se dostali k sociální patologii, co� není cílem tohoto èlánku.

V jednom se soudobí sociologové vcelku shodují, a sice v tom, �e charakteris-

tickými rysy na�í doby jsou kult jedince, individualismus a egoismus. Je velmi

pravdìpodobné, �e jde o reakci na anomii, vyvìrající z rychlého tempa spoleèen-

ského vývoje v období postindustriálního, informaèního vìku. Pro�ívají to lidé

v celém civilizovaném svìtì. Pro�íváme to i my, obèané Èeské republiky, a to

mo�ná výraznìji, ne� kdokoliv jiný. K pøíèinám dne�ní anomie u nás toti� patøí

nejenom technologický pokrok, informaèní boom a dotek globalizace, ale

i pøetrvávající (v období po r. 1989) legislativní nedostatky a v neposlední øadì

i �porevoluèní� oslabení váhy závazných morálních a spoleèenských norem. Není

se èemu divit. Po ètyøiceti letech totalitního systému, kdy sociální stability bylo

u nás dosahováno potlaèením (umrtvením) obèanské spoleènosti, nabývají dnes

logicky vrchu kult individualismu, konzumní orientace a preference neomezené,

morálnì nevázané svobody jednání jedince. Dotýká se to v�ech oblastí na�eho

�ivota, vèetnì zdravotnictví a �kolství.

Nìkdy jde jen o vcelku nevýznamné jevy. Pokud jde o medicínu, mù�eme si

tøeba pøipomenout, jak vzdálené je dnes mladým lidem ono kdysi tak bì�né po-

drobení se pøání nadøízeného pøi volbì profesní dráhy. Dnes se takové profesní

dráhy, pøedurèené pøednostou oddìlení a vrcholící nezøídka i profesurou a me-

zinárodním vìhlasem, zdají být u� jen legendami. A to pøesto, �e osobnosti, je�

takovou �ivotní cestou pro�ly, jsou stále mezi námi. Je to v podstatì urèitá forma

adaptace jedince na anomickou situaci, odmítnutí tradièních, institucionalizo-

vaných cest k dosa�ení jinak akceptovaných cílù. Robert King Merton (1910-)

nazýval tuto formu adaptace inovací  (vedle retreatismu a ritualismu).

Jindy ale mohou být dùsledky individualismu a pøedstav jedince o neomezené

svobodì jeho jednání podstatnì záva�nìj�í, a to zejména tehdy, kdy� se bezpro-

støednì dotýkají individuální odpovìdnosti. Mám pøedev�ím na mysli situace,

kdy namísto obecné, nedìlitelné odpovìdnosti èlovìka vùèi lidem, svìtu i sobì

samému zaène nabývat vrchu odpovìdnost vùèi tomu èi onomu, zkrátka vùèi

nìèemu konkrétnímu. Ale týká se to i situací, kdy pod tlakem ka�dodennosti se

mù�e pocit odpovìdnosti zcela vytrácet.

 Problém odpovìdnosti v medicínì se s pokraèujícím rozvojem vìdy a rostoucí-

mi nároky veøejnosti stává stále slo�itìj�ím. A tak se nabízí otázka, zda nestojí

za to, zamyslet se nad oním základním principem, o který se kdysi opíral i Émile

Durkheim, a nad zpùsobem na�eho vlastního zaøazení do sociálního systému,

k nìmu� formálnì patøíme a s ním� mù�eme sdílet kolektivní vìdomí a svìdomí

a také odpovìdnostní orientaci. To, o co dnes ve Fakultní nemocnici prvoøadì

jde, je vytváøení podmínek pro na�i práci, a to i v jejím dal�ím vývoji.

PhDr. Vladimír Panou�ek

Musím øíci, �e zaøazením obrázku �Sta-

rého, veselého lva�, kterého pro nás v la-

pidáriu Národního muzea objevil pøítel

fotograf Jan Smit, mi redakce SCANu udì-

lala náramnou radost. Ono se sice u nás

u� del�í dobu mluví o potøebì pozitivního

my�lení, ale to slovo �pozitivní� pøece

jen zní nìjak strojenì a cize, a� je z nìj

skoro cítit ten odcizující okcidentální

pragmatismus. To �veselý lev� je roz-

hodnì èe�tìj�í. A �e je starý a nemá zuby

- inu trochu sarkasmu neu�kodí. Snad se

bude líbit i na�im kolegùm stomatologùm

- protetikùm.

 Zdá se mi, �e se koneènì zaèíná blýs-

kat na lep�í èasy a ná� národ se probouzí

z té porevoluèní kocoviny, pro kterou si

dosavadní èeské politické prostøedí vy-

slou�ilo u nìkterých sociologù oznaèení

�anarchokapitalismus�. Inu dìjiny se

opakují, po roce 1918 to prý také trvalo

dost dlouho, ne� se lidé vzpamatovali

a namísto emoèních excesù a vzájem-

ného atakování zaèali myslet a praco-

vat. Sám jsem kdesi èetl, �e prý i Aloisi

Ra�ínovi, tvùrci na�í úspì�né prvorepub-

likové deflaèní mìnové politiky, zpoèátku

nìkteøí nadávali do monarchistù. Jestli

se pak i tito lidé umoudøili, to v dùsled-

ku atentátu, který Ra�ín bohu�el nepøe�il,

nevíme.

 Pravda je, �e ten mùj optimismus vy-

vìrá zatím pøevá�nì jen z drobností,

z ojedinìlých støípkù na�í reality. Opírá

se jen o pár moudrých slov nìkolika málo

politikù, která jsem zaslechl v televizi,

opírá se také o pro�itek z jedné televizní

debaty o liteøe a duchu zákonù. Ka�dý

z úèastníkù té debaty toti� dost vìdìl

a nikdo neusiloval pøebít vzdìlanost dru-

hého arogancí nebo nejapným bonmo-

tem. Trochu ten mùj optimismus vychází

i z kusých novinových zpráv o tom, �e

nìkteré na�e firmy úspì�nì vyrábìjí

a výrobky prodávají. Ale hlavnì pak vy-

chází ze zji�tìní, �e pomalu, ale pøece jen

ubývá tìch, kteøí ustaviènì stojí na strá�i,

aby se sami stihli jaksepatøí prezentovat

a souèasnì zabránili prosazení se zdra-

vého rozumu. Vím, �e toho není moc, ale

pøesto se mi zdá, �e ten mùj optimismus

je oprávnìný. A tak si myslím, �e u� zase

zaèínáme mít právo honosit se na�ím

èeským lvem. Pro zaèátek starým a bez-

zubým, ale veselým.              Ludìk Ledøíèek
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�Starý, veselý lev� - Ferdinand Maxmilián Brokof,

detail ze souso�í sv. Ignáce z Loyoly, kolem r. 1710 (Lapidárium Národního muzea)

 Foto Jan Smit
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Dne 31. ledna 2001 v dopoledních hodinách byl v areálu

Fakultní nemocnice Hradec Králové slavnostnì otevøen nový

objekt dialyzaèního støediska.

Úèastníky slavnostního aktu uvítal ve vstupní hale nového

pavilonu docent MUDr. Leo� Heger, CSc., øeditel Fakultní

nemocnice. Jmenovitì pøivítal projektanty pavilonu Ing. arch.

Michala Juhu, Ing. arch. Jana Topinku a Ing. Danicu Havlíko-

vou, pøedstavitele archi-

tektonického a projek-

tového ateliéru DOMY,

s.r.o. Praha, a vyslovil po-

litování, �e otevøení pavi-

lonu se nemohl zúèastnit

Ing. arch. Jan Líman. Dále

docent Heger pøivítal pa-

na Vladimíra Kostku, ge-

nerálního øeditele firmy

Geosan Group, a.s. Velim,

která stavbu realizovala,

a pana Miroslava Hlavu,

stavbyvedoucího z té�e

firmy. Pøivítal rovnì� Ing.

Ev�ena Zimáka, zástupce

firmy Fresenius Medi-

cal Care, s.r.o. Praha, která

pro støedisko dodala hlav-

ní èást medicínské tech-

nologie, vèetnì dialyzaèních monitorù. Jmenovitì pak docent

Heger pøivítal také pana Libora Jelínka, prezidenta Spoleènos-

ti dialyzovaných a transplantovaných nemocných. Poté docent

Heger pøivítal v�echny dal�í dodavatele, zástupce Okresních

úøadù Královéhradeckého kraje, pøedstavitele partnerských in-

stitucí a �kol a zástupce nemocnic, pøednosty klinik a dal�í

významné pracovníky Fakultní nemocnice. Na závìr svého slav-

nostního oslovení hostù docent Heger uvedl: �Dovolte mi, abych

zde mezi námi s obzvlá�tním potì�ením uvítal hosta nad jiné

vzácného, zakladatele dialyzaèního programu a transplan-

taèního programu v Hradci Králové, pionýra tìchto aktivit

v Èeskoslovensku i v Evropì, profesora MUDr. Josefa Erbena,

DrSc., dlouholetého primáøe a pozdìji i pøednostu I. interní

kliniky, a zároveò jednu z legend Fakultní nemocnice.�

V dal�í èásti svého projevu pak docent Leo� Heger pøiblí�il

posluchaèùm souèasnou situaci ve výstavbì Fakultní nemoc-

nice a také perspektivy jejího dal�ího budování:

�Od roku 1990 byla ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

postupnì zprovoznìna øada nových staveb. Byly to pøedev�ím

budova stravovacího provozu, komplex laboratoøí a diagnos-

tických oborù, budova Rehabilitaèní kliniky s protetickým od-

dìlením v areálu Staré nemocnice, Ba�teckého onkologický pa-

vilon, areál autodopravy a v polovinì loòského roku budova

ústavní lékárny. Tento pavilon, který se k nim dnes pøipojuje,

nepatøí k nejvìt�ím a nejdra�-

�ím stavbám posledního deseti-

letí, ale pøesto má dosti mimoøád-

né postavení v rozvoji na�eho are-

álu. Zahájil toti� nejpodstatnìj�í

urbanistickou zmìnu areálu Fa-

kultní nemocnice od roku 1954,

kdy byla dokonèena budova Dìt-

ské kliniky a kdy nastal první

prùlom do pùvodní koncepce

nemocnice z roku 1928. První

vlna výstavby ve dvacátých le-

tech soustøeïovala medicínské

pavilony okolo pùvodního par-

kového námìstí a za nimi byly

hospodáøské provozy. Budova

Dìtské kliniky toto ucelené pojetí

naru�ila a pøedznamenala dal�í

rozvoj nemocnice mimo pùvodní

prstenec zdravotnických budov.

Od �edesátých let potom vyrostly

dal�í významné budovy, jako nový

pavilon Ústavu patologie, pa-

vilon Neurochirurgické kliniky,

NOVÉ DIALYZAÈNÍ STØEDISKO OTEVØENO

Hosty pøivítal doc. Leo� Heger, øedi-

tel Fakultní nemocnice.

Ing. arch. Jan Topinka, Ing. Danica Havlíková a Ing. arch. Michal

Juha z ateliéru DOMY.
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Bedrnùv pavilon chirurgie, pavilon LDN - dne�ní sídlo Kliniky

gerontologické a metabolické, prádelna a ji� zmínìné stavby

minulého desetiletí.

Ji�  zaèátkem devadesátých let v�ak zaèalo být díky neustálé-

mu rùstu jasné, �e pùvodní koncept pavilonové nemocnice za-

staral a je nutno zaèít pracovat na kompaktnìj�ím pojetí celého

prostoru areálu a na soustøedìní nejvýznamnìj�ích a nejinten-

zivnìj�ích èinností do nového centra nemocnice, jemu� dlouho

vévodil osamocený Bedrnùv pavilon. Postupnì tak vznikla kon-

cepce výstavby velkého interního pavilonu v návaznosti na chi-

rurgii a budoucí ARO s centrálním akutním pøíjmem a s napo-

jením tohoto komplexu pomocí koridorù na onkologii a budovu

Kliniky gerontologické a metabolické. Pavilon, který dnes ote-

víráme, je první souèástí tohoto oèekávaného komplexu, který

bude revoluèní ne svojí velikostí a cenou, ale funkèností a kom-

paktností, do kterých se pøetvoøily ideje mnoha lékaøù, ar-

chitektù a technikù. Pøi vyu�ití ji� døíve vybudovaných kapacit

vznikne po doplnìní interního bloku namísto izolovaných pavi-

lonù mocný funkèní celek, který ve spojení s výukovým cen-

trem, pøipravovaným Lékaøskou fakultou UK, posune zázemí

pro dobrou péèi o pacienta a mezioborovou spolupráci o velký

krok dále.

V této nemocnici se od jejího zrodu pìstovala kvalitní medicí-

na a v øadì oborù mìla a má, díky spojení s Lékaøskou fakul-

tou a díky významným osobnostem, svìtové parametry. Dobré

fungování se v�ak pøes ve�keré nad�ení a úsilí nemù�e dlouho-

dobì obejít bez dobrého zázemí, dobrého prostøedí a dobrého

vybavení. V tomto smìru na�im pacientùm, na�im nad�eným

a pracovitým zamìstnancùm i na�í nemocnici jako celku mno-

hé dlu�íme, a je radostné, kdy� mù�eme ode dne�ka dal�í kousek

tohoto dluhu odepsat a pøedat významnému podoboru interny,

jím� nefrologie nespornì je, dùstojné prostøedí, na které, jak

doufám, rychle navá�e i dokonèení dùstojného a plnì funkèního

prostøedí pro celou internu a dal�í obory.�

Na závìr svého vystoupení docent Leo� Heger podìkoval

v�em, kteøí se podíleli na pøípravì, výstavbì, vybavování

a postupném uvádìní do funkèního stavu nového dialyzaèního

støediska. �Jsem pevnì pøesvìd-

èen,� øekl docent Heger o novém

pavilonu, ��e bude svým racio-

nálním uspoøádáním a pøíjem-

ným prostøedím slou�it na�im pa-

cientùm, pøiná�et radost a uspo-

kojení z práce obìtavým zamìst-

nancùm a v neposlední øadì i dá-

vat krásný výtvarný pro�itek v�em

vnímavým okolojdoucím èi pro-

cházejícím lidem. Mám radost,

�e se zdaøila koncepce, zdaøil se

projekt, zdaøilo se zaji�tìní fi-

nancí, zdaøila se stavba i vyba-

vování a zdaøilo se stìhování. Dí-

ky za to v�em, kteøí se toho úèast-

nili a kteøí se prezentovali jako

dobøí profesionálové. A� se v pa-

vilonu daøí i dále. A� se daøí ze-

jména v�em, kteøí tento pavilon

potøebují a kteøí na nìj dlouho

èekali.�

Poté pozdravil auditorium vzác-

ný host - profesor MUDr. Josef

Erben, DrSc. V krátkém, ale poutavém projevu pøipomnìl his-

torii dialyzaèní léèby ve svìtì i v samotném Hradci Králové.

Vzpomnìl i na profesora MUDr. Jana Øehoøe, DrSc., nìkdej-

�ího pøednostu královéhradecké I. Interní kliniky, který tehdy

v druhé polovinì padesátých let mladým sekundáøùm a asis-

tentùm �pøidìlil� jednotlivé podobory vnitøního lékaøství, èím�

také MUDr. Erbenovi urèil jeho celo�ivotní profesní cestu.

K mikrofonu pøistoupil také prof. MUDr. Jiøí Kvasnièka, CSc.,

pøednosta I. interní klini-

ky LF UK a FN. ��ijeme

v rychle se mìnícím svì-

tì,� øekl v úvodu svého

projevu, �a velmi rychle se

mìní i medicína. Vznikají

specializované diagnos-

tické a léèebné techniky

a celé obory, o kterých se

nejpronikavìj�ím prognos-

tickým duchùm minulých

let ani nesnilo. Vnitøní lé-

kaøství dne�ka se dá prav-

dìpodobnì rozdìlit do sed-

mi hlavních oborù. Jejich

význam není urèován or-

gánem nebo orgánovým

systémem, kterým se obor

zabývá, ale metodami, kte-

rými umí pomoci nemocným. V tomto smyslu je nefrologie ne-

pochybnì velkým interním oborem.

Zhruba pøed padesáti lety bylo prokázáno, �e pacient, u kte-

rého náhle do�lo k akutnímu selhání ledvin, nemusí zemøít,

jestli�e je léèen umìlou ledvinou. Nová metoda dostala ji� témìø

o sto rokù døíve v experimentu jméno dialýza. V Hradci Králové

byla první úspì�ná dialýza provedena v roce 1958 a v tém�

roce se provedlo dvanáct dialýz. O deset let pozdìji - v dobì,

kdy se otevíralo nové dialyzaèní oddìlení kliniky, které se po-

høíchu a k malé radosti léèených i léèících od té doby zmìnilo

Prof. MUDr. Jiøí Kvasnièka, CSc.
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dialyzaèního støediska èe-

kají.

Ing. Petr Steklík, vedou-

cí Odboru investic králo-

véhradecké FN, pøipo-

mnìl ve svém krátkém

sdìlení nìkteré základní

parametry nového dialy-

zaèního støediska. V pa-

vilonu je celkem 24 dia-

lyzaèních køesel a pøed-

pokládán je plný dvou-

smìnný provoz. Dále jsou

zde k dispozi ètyøi lù�ka

pro akutní dialýzu, z toho

jedno v izolaèním boxu.

Pavilon je vybaven úprav-

nou vody systému �Verner� a je v nìm i stanice potrubní po�ty,

spojující dnes ji� nìkolik pavilonù FN s laboratoøemi. Samot-

né stavební práce pøi budování pavilonu dialyzaèního støedis-

ka zapoèaly v prosinci roku 1999 a dokonèeny byly v srpnu

roku 2000. Technologické práce probíhaly od dubna do pro-

since roku 2000, kolaudace objektu se uskuteènila v lednu roku

2001. Celkové finanèní náklady na vybudování støediska èini-

ly 64,6 mil. Kè, z toho 62,5 mil. Kè pøedstavovala dotace

ze státního rozpoètu a èástkou 2,1 mil. Kè pøispìla ze svého

rozpoètu Fakultní nemocnice.

Ing. Steklík rovnì� podìkoval v�em dodavatelùm a kromì

projektového ateliéru DOMY, s.r.o. Praha, generálního doda-

vatele stavební èásti fy Geosan Group, a.s. Velim, a rozhodu-

jícího dodavatele zdravotnické technologie fy Fresenius Me-

dical Care, s.r.o. Praha, pøipomnìl i firmu Penta, s.r.o. Èervený

Kostelec, která byla dodavatelem interiéru dle návrhu Ing. arch.

Jana Topinky. Podìkoval také v�em pracovníkùm Fakultní

nemocnice, kteøí se o vybudování a zprovoznìní dialyzaèního

støediska zaslou�ili, a v malém filosofickém zamy�lení pøipojil

i podìkování �v�em lidem na�í zemì�, bez jejich� pracovitosti

a umu bychom si jen tì�ko mohli dovolit takto rozvíjet pod-

mínky na�eho zdravotnictví.

Nakonec auditorium pozdravil a uspokojení, �e se pracov-

níkùm firmy Geosan Group dostalo cti budovat po výstavbì

ústavní lékárny i toto dùle�ité støedisko Fakultní nemocnice,

vyjádøil generální øeditel firmy pan Vladimír Kostka.

Øeditel Fakultní nemocnice docent Leo� Heger pak pozval úèast-

níky slavnosti k prohlídce nového dialyzaèního støediska. Sym-

bolickým spoleèným pøestøi�ením pásky je otevøeli prof. MUDr.

Josef Erben, DrSc., a pøednosta støediska MUDr. Petr Fixa, CSc.

Zaznamenal PhDr. Vladimír Panou�ek

Foto Eva Vídeòská a Karel Hanu�

Pásku symbolicky spoleènì pøestøihli profesor Josef Erben (vpravo)

a MUDr. Petr Fixa.

ménì, ne� bylo zapotøebí - byl ji� poèet provedených dialýz témìø

desetkrát vy��í a dnes dosahuje dvanácti tisíc. Je to vlastnì

neuvìøitelné: bìhem nìco víc, ne� ètyøiceti let, se pùvodnì ex-

perimentální metoda, pou�ívaná nìkolikrát do roka, stala me-

todou, která ka�dému obèanovi této nepøíli� bohaté zemì, po-

sti�enému ireparabilním selháním ledvin, prodlou�í �ivot o øadu

let, tìm mlad�ím o sedm a� deset.�

V závìru svého projevu profesor Kvasnièka vzpomnìl pro-

zíravosti profesora Jana Øehoøe, za jeho� vedení vznikla na I. in-

terní klinice nefrologická pracovní skupina, a pøipomnìl také

výsledky, jich� hradeètí nefrologové dosáhli: �Díky  entuzias-

mu a píli profesora Erbena si tato pracovní skupina v prùbìhu

let vydobyla místo relativnì samostatného oddìlení kliniky, je-

ho� dominantní problematikou byla a je dialyzaèní léèba. Díky

entuziasmu a píli Dr. Fixy a jeho kolegù, a jistì i díky vstøíc-

nosti øeditele Fakultní nemocnice, je dnes otevíráno nové dia-

lyzaèní støedisko. Ve Fakultní nemocnici je o nemocné s cho-

robami ledvin peèováno velmi dobøe, spolupráce s transplan-

taèním týmem, vedeným MUDr. Navrátilem, je víc ne� dobrá,

ale prostøedí, ve kterém byli pacienti a� dosud dialyzováni, je

snad hor�í, ne� �patné. Po øadì hubených let se nemocným

i zdravotnickým pracovníkùm otevírá pracovi�tì, které zasluhují.

Probíhající specializace a integrace interních oborù a mno�ství

práce, které mají nefrologové za sebou, nás pøitom opravòují

k nadìji, �e v zájmu nemocných a v zájmu Fakultní nemocnice

pokládáme souèasnì symbolický základní kámen ke vzniku Hra-

decké nefrologické kliniky.�

K mikrofonu pak pøistoupil MUDr. Petr Fixa, CSc., vedoucí

nefrologické skupiny a pøednosta nového dialyzaèního støedis-

ka. Podìkoval v�em hostùm za jejich úèast pøi otevøení nového

pavilonu a struènì se zmínil o úkolech, které celý pracovní tým

Ing. Petr Steklík.
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Ve dnech, kdy se ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové

otevírá nové, moderní dialyzaèní støedisko, nelze nevzpome-

nout profesora MUDr. Josefa Erbena, DrSc., který je v na�em

státì právem pova�ován za zakladatele a tvùrce pravidelné

hemodialyzaèní léèby a byl po dlouhá léta (1961-1989) ve-

doucím hemodialyzaèního støediska v na-

�í nemocnici. Pøipomeòme si nìkolik úda-

jù z jeho curricula.

Profesor Josef Erben se narodil 24. 5.

1926 - tak�e zanedlouho oslavíme jeho

pìtasedmdesátiny. Narodil se v Nové Pa-

ce jako syn praktického lékaøe. Po vy-

studování Lékaøské fakulty UK v Hradci

Králové a promoci v roce 1951 zaèal svoji

lékaøskou dráhu jako sekundární lékaø

v nemocnici v Nové Pace, kde pracoval

do roku 1956. Na podkladì konkursního

øízení pak nastoupil na I. interní kliniku

Fakultní nemocnice Hradci Králové. Teh-

dej�í pøednosta kliniky, prof. MUDr. Jan

Øehoø, DrSc., záhy rozpoznal odborné

a organizaèní schopnosti Dr. Erbena, je-

ho neobyèejnou hou�evnatost a píli,

a povìøil ho rozvíjením nefrologie. Mys-

lím, �e bychom mu za to mìli být vdìè-

ni. Díky tomuto rozhodnutí i cílevìdo-

mému úsilí Dr. Erbena se hradecká nefrologie stala prvoøa-

dým nefrologickým pracovi�tìm v na�em státì. V roce 1957 se

zde uskuteènila první dialýza. A� do roku 1967 byli léèeni

pouze nemocní s prudkým selháním ledvin. První prototyp

vlastní kovové dialyzaèní cívky, pou�ívaný v letech 1964-

1965, je uchováván v Muzeu východních Èech v Hradci

Králové.

K dal�ímu rozvoji dialyzaèního programu bezesporu pøispìl

studijní pobyt tehdy ji� docenta Erbena v letech 1966-1967

v oddìlení umìlých orgánù prof. W. J. Kolffa, nazývaného

�otcem umìlé ledviny�, na Cleveland Clinic Foundation v Ohiu.

Zde se docent Erben dokonale seznámil s problematikou pra-

videlné dialyzaèní léèby a transplantací ledvin. Slo�ení ECFMG

(Educational Council for Foreign Medical Graduates) mu

umo�nilo pracovat i u lù�ka nemocného, a tak se seznámit

s problematikou v celé �íøi. V Clevelandu pøi�el rovnì� na my�-

lenku, jak otestovat aktivní dialyzaèní plochu pøi dialýze po-

mocí berlínské modøi pøidané do dialyzaèního roztoku (J. Am.

Med. Ass. 202, 1967, s. 116). Bezprostøednì po svém návratu

ze studijního pobytu zakládá docent Erben v roce 1967 pøi

I. interní klinice FN první simultánní hemodialyzaèní støe-

disko u nás, vybudované dle jeho návrhu. V tém�e roce je

akceptován poradním sborem ministra zdravotnictví jeho

návrh na organizaci pravidelné dialyzaèní léèby v ÈSSR.

Prosazení této my�lenky nebylo snadné, a to pøedev�ím pro-

to, �e �lo o program finanènì nároèný. Skuteènost, �e se

doc. Erbenovi podaøilo program doslova probojovat, hovoøí

za v�e.

V roce 1969 docent Erben a spol. publikuje zku�enost s vy-

Prof. MUDr. Josef Erben, DrSc.

zakladatel pravidelné dialyzaèní léèby v na�em státì

u�itím vena subclavia jako cévního pøístupu pøi hemodialýze

(Proceedings EDTA 6, 1969, s. 54-64). Jeho priorita v tomto

smìru je uznána samým autorem Scribnerovy spojky na kon-

ferenci EDTA v Madridu v roce 1990.

Vzrùstající poèet uskuteèòovaných dialýz ve Fakultní nemoc-

nici v Hradci Králové si vynutil otevøení

satelitního dialyzaèního støediska v roce

1979 s pìti lù�ky, prvního v na�em státì.

O organizaèních schopnostech a ne-

obyèejné výkonnosti dr. Erbena svìdèí

to, �e od roku 1961 byl i zástupcem pøed-

nosty I. interní kliniky pro léèebnou péèi

(postupnì prof. Øehoøe, prof. Èerníka

a prof. Skaunice), a to a� do roku 1990,

kdy se stal sám pøednostou kliniky a èle-

nem Vìdecké rady fakulty. V roce 1993

ode�el do dùchodu. Ani pak v�ak ne-

pøestal být aktivní. Stal se pøednostou

novì vybudovaného nefrologického od-

dìlení s hemodialyzaèním støediskem

na poliklinice v Pardubicích.

Vedle vìdecké a odborné èinnosti

(uveøejnil pøes 255 vìdeckých prací,

z toho 48 v zahranièí; byl øe�itelem

dvanácti státních výzkumných úkolù,

z nich� devìt bylo hodnoceno v kategorii

A a tøi v kategorii B; je autorem tøinácti patentù) se profesor

Erben významnì podílel na formování a vývoji na�eho zdra-

votnictví. Byl èlenem výboru Èeskoslovenské a pozdìji Èeské

nefrologické spoleènosti, èlenem Vìdecké rady Ministerstva

zdravotnictví (1968-1970, 1990-1991), poradního sboru hlav-

ního internisty (1967-1970) a expertem Ministerstva zdravot-

nictví pro nefrologii (1980-1990). Za jeho vìdeckou èinnost

a práci dostalo se mu mnoha ocenìní. Za pomoc pøi zavádìní

dialyzaèního programu v NDR byl jmenován èestným èlenem

Nefrologické spoleènosti NDR (1976), spolu s pracovníky

IKEM  byl vyznamenán Státní cenou za pøínos v oblasti trans-

plantace ledvin (1979), byla mu udìlena cena prezidia Èeské

lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì (1981) za práci o reziduální

funkci u chronické renální insuficience pøi pravidelné dialy-

zaèní léèbì, která se stala i podkladem jeho doktorské diser-

taèní práce (1982). Je èlenem tøí zahranièních a tøí domácích

odborných spoleèností, èestným èlenem Èeské nefrologické

spoleènosti, nositelem støíbrné medaile Slovenské lékaøské

spoleènosti (1986), zlaté medaile Lékaøské fakulty UK v Hrad-

ci Králové (1996) a pamìtní medaile k 650. výroèí zalo�ení

Univerzity Karlovy (1998).

Politické postoje dr. Josefa Erbena v roce 1968 byly pøíèinou

toho, �e docentem byl ustanoven a� v roce 1990, dvacet pìt let

po obhájení habilitaèní práce, a profesorem vnitøního lékaøství

a� v roce 1991. Jeho zásluhy jsou v�ak nepopiratelné a i nové

dialyzaèní støedisko bude trvalou pøipomínkou jeho zásluh

o dialyzaèní a transplantaèní program nejen v královéhradecké

Fakultní nemocnici, ale i v na�em státì.

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.
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V posluchárnì Fingerlandova ústavu patologie se 8. 1. 2001

pod vedením lékaøského námìstka øeditele FN dr. Petra Til�e-

ra poprvé konaly veøejné obhajoby rozvojových zámìrù klinik

pro nastávající rok. V souladu s dlouhodobou snahou racio-

nalizovat a zprùhledòovat øízení se tato akce stala významným

pøíspìvkem k prohlubování vnitropodnikové demokracie, kte-

rou nemocnice ke své prosperitì potøebuje. Hledání rozvojo-

vých strategií, urèování potøeb jednotlivých slo�ek a posilování

schopných a úspì�ných týmù vy�aduje urèitý konsensus a teprve

na nìj mù�e nasedat vlastní rozdìlování zdrojù. Èlánek se

v souvislosti se základními informacemi o obhajobách sna�í

blí�e osvìtlit vznik nemocnièního rozpoètu, který se stává dù-

le�itým nástrojem øízení.

TVORBA ROZPOÈTU

Øízení slo�itých spoleèenských systémù, k jakým velká ne-

mocnice nepochybnì patøí, potøebuje rùzné nástroje z oblasti

politické, legislativní, ekonomické i administrativní. Pro øízení

ekonomické jsou jedním z dùle�itých instrumentù rozpoèty.

V socialistické ekonomice pøerostly do nezvládnutelných di-

menzí a proto se v prvních porevoluèních letech o nich témìø

neslu�elo mluvit. Pøesto v�ak v moderní ekonomice zùstaly

prostøedkem, pomocí kterého se ka�dá vìt�í organizace sna�í

zlep�ovat svoji produktivitu.

Konkrétní pøíprava rozpoètu nemocnice pro nadcházející rok

je vysoce odborná èinnost, kterou organizuje ekonomický ná-

mìstek øeditele FN ing. Rudolf Horák spolu se svojí zástup-

kyní ing. Jitkou �mehlíkovou a která vrcholí obvykle na pøe-

lomu roku. Pro pøiblí�ení rozpoètových mechanismù si lze

teoreticky pøedstavit stabilizovanou situaci, kdy je prostøedkù

stejnì jako v minulém období, kdy neexistuje inflace, kdy se

medicína nevyvíjí, kdy poèet a spektrum pacientù zùstávají

stejné, kdy ve struktuøe nákladù nedochází k �ádným zmìnám

a kdy nemocnice nemá zájem nic mìnit. V takovém hypote-

tickém pøípadì bude rozpoèet nejspí�e pøesnou kopií skuteèných

pøíjmù a výdajù pøedcházejícího období a pravdìpodobnost je-

ho dodr�ení bude vysoká.

Realita je samozøejmì zcela jiná. Nejvìt�í pohromou obvykle

bývá oèekávané sni�ování pøíjmù nemocnice, kdy je nutno

vytváøet rozpoèet restriktivní. Jednotlivé výdaje musí být ome-

zovány a snahou je pomocí plánu udr�et vyrovnanou celkovou

hospodáøskou bilanci. Pokud se mìní pouze nìkteré z nákla-

dových polo�ek, jako napø. ceny lékù èi energií, stává se kon-

strukce rozpoètu matematickou úlohou, kdy je potøeba promít-

nout dopady na jednotlivá støediska a kdy pøesnost øe�ení závisí

na pøesnosti prognóz vývoje.

Slo�itìj�í situace nastane, má-li docházet k restrukturalizaci,

která je vyvolána potøebou zvy�ování produktivity a hledání

vnitøních rezerv. To vy�aduje posilování klíèových aktivit a po-

tlaèování oblastí, které zastaraly a nebo ji� nejsou tak pøínosné

jako døíve. Rozpoèet se v takové situaci stává nejen technic-

kým výpoètem, ale je nutno nejprve rozhodnout, které smìry

se mají rozvíjet a které utlumit, co� obvykle vyvolává tì�ké

vnitroorganizaèní spory. Vedení FN se proto dlouhodobì sna�í

podpoøit jak objektivitu, tak i demokratické rozhodování o prio-

ritách a teprve následnì realizovat restrukturalizaci pomocí

rozpoètù klinik, které cílenì alokují zdroje.

SITUACE ROKU 2001 A PROJEDNÁVANÉ PROJEKTY

Situaci roku 2001 je mo�no oznaèit jako restriktivní, alespoò

pokud jde o rozvojové potøeby pracovi��, proto�e nárùst mezd

by mìl dosáhnou 17-18 %, co� odèerpá prostøedky z dal�ích

polo�ek. Náklady na léky a zdravotnické materiály proto pøi

po�adavku na vyrovnané hospodaøení budou muset poklesnout

na úroveò roku 1999 a lze oèekávat nespokojenost øady praco-

vi��. Pøesto se v�ak vedení nemocnice po souhlasu poradního

sboru øeditele rozhodlo pokraèovat v mírném pøeskupování pro-

støedkù a omezený rozvoj nemocnice orientovat podle dohod-

nutých priorit. Pro pøerozdìlování bylo rezervováno 20 mil.

Kè, co� je asi 1 % provozního rozpoètu nemocnice, o které

musel být celkový rozpoèet navíc krácen. Výsledné restrikce

byly se v�emi pracovi�ti individuálnì projednány a zároveò bylo

zadáno pøedlo�ení projektù, které by pøinesly roz�íøení stáva-

jících objemù péèe, zavedení nových postupù èi zvý�ení kvali-

ty péèe.

Pøesto�e lidé ve vedení FN mají své pøedstavy o tom, kam by

mìla nemocnice smìøovat a kterým projektùm by sami dali

pøednost, nechtìjí a ani nemohou takto záva�nou otázku posu-

zovat sami a nutnì potøebují úzkou spolupráci s jednotlivými

odborníky a �ir�í platformu projednávání. Problémem nad jiné

záva�ným zùstává pøitom pøirozený fakt, �e ka�dý jednotlivý

odborník celkem legitimnì, ale na druhou stranu velmi usilovnì

prosazuje pøedev�ím svùj obor, a proto se urèité kolektivní,

otevøené a prùhledné posuzování a rozhodování stává napros-

tou nezbytností. Projednávání rozvojových zámìrù v rùzných

tìlesech èi komisích existovalo ji� døíve, postupnì v�ak bylo

zdokonaleno a vyvrcholilo v leto�ním roce projednáváním ve-

øejným. Uskuteènilo se v posluchárnì Fingerlandova ústavu pa-

tologie FN a zúèastnili se ho èlenové vedení nemocnice, èle-

nové poradního sboru a kolegia øeditele a dal�í volnì pøicházející

posluchaèi.

 Pøednesených projektù bylo témìø padesát a bylo velmi za-

jímavé sledovat, jak struèné prezentace, následované krátkou

diskusí, dobøe zmapovaly úroveò jednotlivých oborù a schop-

nost racionálnì dolo�it potøebnost a výhodnost projektù pro

pacienty i pro nemocnici. Vítìzily projekty, podlo�ené èísly,

objemy péèe, srovnáváním se svìtem a jinými pracovi�ti a ménì

�ancí mìly zámìry, podepøené více dojmy a pøáními.

K argumentaci pøispìla fakta srovnávající po�adavek na fi-

nanèní zdroje se stavem v nejrozvinutìj�ích medicínských in-

stitucích (USA), se stavem v úsporných, ale dobøe rozvinutých

systémech, jako je Velká Británie, podporující �Evidence based

medicine�, a se stavem v ostatních nemocnicích ÈR. Èasové

øady, finanèní analýzy, konkrétní èísla s výsledky navrhované péèe,

doklady o mo�ném zlep�ení kvality péèe, a� ve formì zkrácení

onemocnìní, sní�ení nákladù na jinou péèi, prodlou�ení èi zlep�ení

kvality �ivota a dal�í exaktní argumenty, pøispìly k prosazení

projektù a byly pouèením pro jiné, jak postupovat pøí�tì.

Veøejné obhajoby rozvojových zámìrù klinik

pøi pøípravì rozpoètu FN
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Druhý den po veøejném projednávání roz�íøené kolegium

øeditele soubor projektù vyhodnotilo a rozhodlo o poøadí,

ve kterém tentokrát uspìly projekty z oblasti kardiologie, kar-

diochirurgie, neurochirurgie, v�eobecné chirurgie, angiochi-

rurgie, intervenèní angiografie, ortopedie a lékaøské genetiky.

Závìry byly publikovány v obì�níku a celý soubor projektù,

vèetnì úspì�ných, je k dispozici u lékaøského námìstka dr.

Til�era.

ZÁVÌRY DO BUDOUCNOSTI

Celodenní maratón oponentur ukázal, jak je tøeba pokraèo-

vat. Bude zva�ováno roz�íøení systému veøejných projednávání

i na investièní zámìry a bude pravdìpodobnì u�iteèné vydat

návod s pøedepsanou strukturou projektu tak, aby byly zaji�tìny

ve�keré po�adované údaje a odborné, provozní a ekonomické

aspekty, ze kterých vyplynou i pøesnìji definovaná kritéria hod-

nocení.

Dosa�ený stav zdùrazòuje i klíèové postavení poradního sbo-

ru øeditele FN, který bude ustaven v nové podobì v leto�ním

roce. Bude nutno znovu jednat o hloubce restrukturalizace, která

prozatím na úrovni pøesunù provozních prostøedkù probíhala

v nemocnici velmi zvolna. Podstatnìj�í zmìny nastávají vìt�i-

nou jen v souvislosti s novou výstavbou, re�ii rozsáhlej�ích in-

vestièních projektù v�ak paradoxnì nemá vedení nemocnice

díky chaotickému pøidìlování dotací na jednotlivé akce plnì

pod kontrolou a státní investièní politika se zatím pøíli� nelep-

�í. Je proto mo�no oèekávat, �e vìt�í nároky na dobré fungování

nemocnice a potøebu dal�í restrukturalizace s pou�itím provoz-

ních prostøedkù nutnost dobrých pravidel pro tvorbu rozpoètù

jen posílí.                                          Doc. MUDr. Leo� Heger, CSc.

S poèátkem kalendáøního roku 2001 dochází

ke zmìnám ve vedení obou interních klinik Lékaøské

fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

a Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

S úèinností od 1. ledna 2001 se stal pøednostou

II. interní kliniky LF UK a FN v Hradci Králové prof.

MUDr. Jaroslav Malý, CSc., dosavadní pøednosta

Oddìlení klinické hematologie FN.

Noví pøednostové interních klinik

Dne 13. prosince 2000 se uskuteènila v poøadí ji� pátá kon-

ference Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemoc-

nice v Hradci Králové.

Vìdeckou konferenci zahájil prof. MUDr. RNDr. Miroslav

Èervinka, CSc., prodìkan pro vìdu a výzkum, na jeho� bed-

rech spoèívalo organizaèní zaji�tìní konference. Dìkan LF UK

prof. MUDr. Ivo �teiner, CSc., pak v krátkém vystoupení zdù-

raznil význam výzkumné práce a vyjádøil potì�ení nad tím, �e

poèet prezentovaných výzkumných úkolù ka�doroènì stoupá,

tak�e letos je to ji� 77 výzkumných úkolù. Podílelo se celkem

30 pracovi��, 11 pracovi�� nebylo naopak zastoupeno vùbec.

Vyzvedl pracovi�tì, která se podílela nejvìt�ím poètem úkolù,

k nim� patøily Klinika gerontologická a metabolická, Stomato-

logická klinika a Ústav fyziologie. Konferenci pak pozdravil

øeditel Fakultní nemocnice doc. MUDr. Leo� Heger, CSc., který

uvedl, �e vedení FN se sna�í maximálnì podporovat vìdeckou

a výzkumnou práci, která je pokládána za jedno z kritérií hodno-

cení pracovi�� a pracovníkù.

Zastoupeny byly tyto grantové agentury:

FR V� - (Fond rozvoje vysokých �kol)

GA ÈR- (Grantová agentura Èeské republiky)

MSM - (Grantová agentura Ministerstva �kolství a mláde�e)

GA UK - (Grantová agentura Univerzity Karlovy)

IGA MZ ÈR - (Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ÈR)

Vìdecká konference byla zároveò èástí oponentního øízení

grantù tìchto grantových agentur: Grantové agentury Èeské

republiky, Grantové agentury Univerzity Karlovy, Grantové

agentury Ministerstva zdravotnictví Èeské republiky, Fondu

rozvoje vysokých �kol a pìti výzkumných zámìrù.

Úroveò prezentovaných prací vèetnì dokumentace byla vy-

soká. Vyzvednutí hodné bylo dokonalé technické zabezpeèení

v�ech prezentací, vèetnì datové projekce z poèítaèù. O bez-

poruchovou funkci v�ech promítacích zaøízení se zaslou�ilo

technické oddìlení. Pracovnice knihovny zajistily pøípravu

sborníku se souhrny prací, pracovnice dìkanátu zajistily regis-

traci a dal�í slu�by, vèetnì obèerstvení o pøestávkách,  Ing. Sta-

nislava �tefanová se významnì podílela pøi pøípravì informací

o konferenci na Internetu. Redakci vìdeckých publikací na�í

fakulty pak pøipadl nemalý úkol s uveøejnìním abstrakt prezen-

tovaných prací ve vìdeckém èasopisu Acta medica (Hradec

Králové).

Na zasedání Vìdecké rady fakulty dne 16. ledna dìkan podì-

koval prof. Èervinkovi a jeho spolupracovníkùm za dokonalé

zabezpeèení konference. Ke kladnému hodnocení se pøipojili

dal�í èlenové Vìdecké rady. Vìdecká konference patøila ne-

spornì k úspì�ným akcím Lékaøské fakulty a Fakultní nemoc-

nice.

Vìdecká rada souhlasila s návrhem prof. Èervinky, aby se

pøí�tí vìdecká konference fakulty ve stejné formì jako letos

konala 21. ledna 2002. Bylo doporuèeno, aby pracovi�tì

ve stejný den nekonala vlastní akce tak, aby se konference mohl

zúèastnit co nejvìt�í poèet úèastníkù a získat tak obraz o vì-

deckém dìní na LF UK a ve Fakultní nemocnici.

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

V. VÌDECKÁ KONFERENCE

Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové

S úèinností od 1. února 2001 se stal pøednostou

I. interní kliniky Lékaøské fakulty v Hradci Králové

Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice

v Hradci Králové.  doc. MUDr. Miloslav Pleskot, CSc.,

pùvodnì uèitel a lékaø II. interní kliniky.

Panu profesorovi Jaroslavu Malému a panu docen-

tovi Miloslavu Pleskotovi ke jmenování do nových

funkcí srdeènì blahopøejeme.
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Je neuvìøitelné, jak rychle upadají v zapomnìní i zcela mi-

moøádné zásluhy. Kdy� se 21. prosince 2000 malá skupinka

pamìtníkù z Fingerlandova ústavu patologie vydala na pohøeb

profesora Vortela, vìt�ina na�ich mlad�ích spolupracovníkù

viditelnì nechápala na�e pohnutí, zøejmì si tak intenzivnì jako

my neuvìdomovali, s kým se jdeme louèit. Staèilo uplynout

dvacet pìt let od nuceného odchodu profesora Vortela z ústavu,

aby èas témìø vymazal vzpomínky na to-

hoto vynikajícího patologa, nejvýznam-

nìj�ího spolupracovníka profesora Fin-

gerlanda a garanta harmonického chodu

ústavu. Proto bychom chtìli my, pøímí

�áci profesora Vortela, pøipomenout ne-

jen jeho �ivot, ale také dílo, kterému vì-

noval v�echny své síly po dobu témìø

tøiceti let jeho pùsobení v ústavu.

Vladimír Vortel se narodil sice v Ná-

chodì (v rodinì �eleznièního zøízence),

ale celé mládí pro�il i se dvìma dal�ími

sourozenci (bratrem a sestrou) v Malých

Svatoòovicích. Maturoval v roce 1936

na gymnáziu v Trutnovì. Jeho dal�í �ivot

pak ji� byl natrvalo spojen s medicínou

a lze jej rozdìlit na tøi etapy - pra�skou,

královéhradeckou a rosickou.

V Praze zaèal studovat lékaøství na Kar-

lovì univerzitì. Nacistická okupace a ná-

sledné uzavøení èeských vysokých �kol

v roce 1939 v�ak znamenaly pøeru�ení studií; v této souvislosti

pan profesor vzpomínával, jak jen se �tìstím unikl zatèení, kdy�

se v listopadových dnech vracel z pohøbu svého spolu�áka

a pøítele Jana Opletala. S pomocí prim. Fingerlanda, u nìho�

ji� døíve o prázdninách v Hradci Králové praktikoval, a díky

øadì ��astných náhod získal za války jako odstavený student

místo pomocného laboranta v pra�ském patologicko-anato-

mickém ústavu profesora Hamperla. Osobnost tohoto pøedního

nìmeckého patologa významnì ovlivnila mladého Vortela; pøi-

nesl si od nìho smysl pro poøádek, systematiku a pilnou práci.

Po skonèení války rychle dokonèil studia a po promoci v roce

1946 nastoupil na novì zøízenou Lékaøskou fakultu v Hradci

Králové jako asistent na katedru patologické anatomie k prof.

Fingerlandovi.

A právì královéhradecká etapa byla vrcholem Vortelovy pro-

fesionální dráhy. V roce 1954 se habilitoval a v roce 1961 byl

jmenován profesorem. V letech 1961-1970 byl prodìkanem pro

výzkum na zdej�í Lékaøské fakultì UK. Bìhem tøiceti let

v Hradci Králové vznikla i pøevá�ná èást z jeho více ne� 300

odborných publikací, které jsou vìt�inou z oblasti patologie

infekèních chorob a dermatopatologie. Pøipomínáme z nich jen

tøi, které pøinesly svìtovì prioritní nálezy - o proteové encefa-

litidì novorozencù z roku 1960, o patologii BCG vakcinace

z roku 1962 a soubor prací o cytomegalovirové infekci z konce

60. let. Vìt�ina prací byla zalo�ena na jeho vynikajících mik-

roskopovacích schopnostech; prof. Vortel èasto objevoval

v histologických preparátech nálezy, které v�em ostatním unik-

ly. S histologií souvisela i jeho láska k mikrofotografii; spoko-

joval se jen s naprosto dokonalými obrázky.

Jeho smysl pro systematiènost na�el vyjádøení mj. v zalo�ení

lístkové dokumentaèní kartotéky s desetinným tøídìním, v ní�

se na ústavì stále tezaurují - i kdy� dnes ji� v poèítaèové formì

- v�echny podstatné patologické nálezy a která je nevyèer-

patelným zdrojem informací nejen pro patology, ale i pro kli-

nické lékaøe. Ale není to jen kartotéka; po profesorovi Vorte-

lovi dodnes zùstal na ústavu pov�echný smysl pro øád a pro

poøádek. Profesor Vortel nebyl rétor,

pøesto byl výteèným uèitelem. Jeho pøed-

ná�ky i praktika vynikaly systematiè-

ností, hloubkou pohledu i dokonalou

obrazovou dokumentací. Mìl mimoøád-

nou schopnost nadchnout studenty pro

svùj obor.

Anga�oval se i v rámci Spoleènosti

patologù; v letech 1957-1993 vedl bib-

liografii prací jejich èlenù; mìl tak

dokonalý pøehled o publikaèní aktivi-

tì v�ech èeských a slovenských pato-

logù.

Spolu s profesorem Fingerlandem

vytvoøili ve vedení Ústavu patologie

vynikající tandem, který se vzácnì do-

plòoval. Oba stáli i u výstavby nové

budovy ústavu v letech 1966-68. Po-

èátkem roku 1970, po penzionování

prof. Fingerlanda, se profesor Vortel stal

oficiálním pøednostou ústavu. Bohu�el

ale jen asi na pùl roku. Jeho hradecké období bylo násilnì

ukonèeno v procesu tzv. normalizace po okupaci Èeskoslo-

venska vojsky Var�avské smlouvy. Byl perzekvován, zbaven

funkcí prodìkana i pøednosty ústavu a bylo mu znemo�nìno

uèit. Posléze byl roku 1975 pøinucen odejít z fakulty.

Na�el azyl ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii

v Rosicích nad Labem, kde mohl pracovat jako vedoucí od-

dìlení patologie vlastnì a� do své terminální nemoci. Své zku�e-

nosti z humánní patologie zde transformoval do patologie vete-

rinární. A samozøejmì i zde projevil v�echny své profesionální

pøednosti. Rosice n. Labem se staly na dlouhá léta neoficiál-

ním konzultaèním centrem pro v�echny patology, kteøí potøe-

bovali èerpat ze studnice znalostí, zku�eností i dokumentace

pana profesora.

Za svou vìdeckou, pedagogickou i organizaèní práci byl

odmìnìn øadou cen a vyznamenání - jmenujme zde alespoò

presti�ní Purkyòovu cenu a støíbrnou medaili Univerzity Kar-

lovy.

Vzácné chvíle volna vìnoval profesor Vortel své rodinì -

man�elce Eli�ce, která mu byla pevnou �ivotní oporou, tøem

synùm, na jejich� studijní i profesní úspìchy byl v�dy hrdý,

a v posledních letech i svým osmi vnukùm a vnuèkám.

Náhlá nemoc vytrhla profesora Vortela z kruhu jeho rodiny,

z pracovního procesu i z obce patologù. Bude nám v�em

scházet.

Za profesorem MUDr. Vladimírem Vortelem, DrSc.

(19. LEDNA 1916 - 13. PROSINCE 2000)

MUDr. Franti�ek Langr,

prof. MUDr. Zdenìk No�ièka, DrSc.,

doc. MUDr. Milan Re�l, CSc.,

prof. MUDr. Josef �paèek, DrSc.,

prof. MUDr. Ivo �teiner, CSc.
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Pøes v�echny mo�né nedostatky, kterými na�e zdravotnictví

prochází, a� u� se jedná o peníze, technologii, personál, musíme

konstatovat, �e péèe v nemocnicích jde dopøedu. Pøáli bychom

si, aby to bylo rychlej�í, kvalitnìj�í atd., ale to jsou pøání nebo

sny. Reálné je to, co je. A zde je zapotøebí vidìt ty nové èi

rekonstruované pavilony v nemocnicích i ty nové pøístroje, které

se podaøí získat, a stejnì tak i snahu o lep�í pøístup k nemoc-

ným. A� u� to jsou lépe vybavené pokoje s vìt�ím soukromím

a pohodlím nebo slu�by, které mohou pacienti vyu�ívat.

Èlovìk, který pøichází do nemocnice se svou nemocí a zra-

nìním, za�ívá veliké vykolejení z prostøedí a stavu, na který je

zvyklý a který si buduje. Jeho svoboda a schopnost sám zvlád-

nout a øídit svùj �ivot je velmi silnì omezena, a to ka�dého

uvádí do stavu nejistoty i strachu. Prostor, který se pøed pa-

cientem otevírá tím, �e je vytr�en ze svého normálního �ivota,

mu pøedkládá pohled na jeho �ivot z úplnì jiných hledisek

a podle jiných hodnot, ne� na které byl zvyklý. Èas získává

úplnì jiný rozmìr - nyní toti� �má èas�. Zji��uje vlastní po-

stradatelnost. Poci�uje sílu vztahu ke svým blízkým. Mnohdy

se také zaèíná ptát sám sebe, co bude dál a také co bude se

mnou a s nimi (jeho blízkými).

Svoboda na�í spoleènosti pøiná�í pacientùm jednu z velice

dùle�itých slu�eb v minulosti zcela potlaèených, a to je �Du-

chovní slu�ba v nemocnici�. Není to jen �M�e v nemocnici�.

Je to pøítomnost èlovìka, který je urèen k tomu, aby provázel

nemocné v jejich nejistotách, ti�il strach, dával nadìji, odpovídal

na otázky, které zaznívají z du�e èlovìka, posiloval vùli k tì�-

kým rozhodnutím, dával pocítit blízkost nìkoho, kdo má zájem

o jeho problémy, pøiná�el smíøení a pokoj. Pro vìøící pak místo

k modlitbì v kapli a slavení liturgie.

Dlouhá léta tuto slu�bu v hradecké nemocnici vykonává

P. Jiøí �koda. Vím, �e ti, kteøí se s ním setkali a setkávají, jistì

dosvìdèí, �e mít takového èlovìka blízko sebe ve chvíli nemo-

ci je stejnì dùle�ité jako pøítomnost chirurga pøi operaci.

Od minulého roku spolupracují s otcem Jiøím knìz Jaroslav

Furtan a Radek Pavlista jako pastoraèní asistent. Tuto slu�bu si

zvolili sami a jsou rádi, �e mohou nemocným a trpícím být du-

chovní pomocí nablízku.

Doufám, �e spolupráce s vedením nemocnice bude stále tak

vstøícná a chápající jako dosud, aby bylo mo�né tuto slu�bu

zkvalitòovat a rozvíjet dle potøeb pacientù a tím pøispívat

k jejich uzdravování.

P. Josef Suchár

biskupský vikáø pro diakonii

Duchovní péèe o nemocné

Pøi pøíle�itosti IX. svìtového dne nemocných nav�tívil v nedìli

dne 11. února 2001 Fakultní nemocnici Mons. ThLic. Dominik

Duka OP, biskup královéhradecký. Poté, co se setkal s nemocný-

mi na Ortopedické klinice, celebroval m�i svatou v posluchárnì

Neurochirurgické kliniky, kde v promluvì vysvìtlil význam a smysl

Svìtového dne nemocných, vyhlá�eného pøed devíti lety pape�em

Janem Pavlem II. O pape�ovi je známo, jak hluboce pro�ívá v�ech-

ny bolesti souèasného svìta, mezi ne� zahrnul i utrpení nemoc-

ných. I letos vydal k tomuto dni poselství. Jeho slova zaznìla ten-

tokrát s je�tì vìt�í naléhavostí a vìrohodností, kdy� prohlásil:

�Jsem jeden z vás, jsem starý a nemocný.� Jako hlavní místo

oslav byla letos zvolena katedrála v australském mìstì Sydney.

Svìtový den nemocných se slaví 11. února, v den památky Panny

Marie Lurdské, k ní� se utíkají nemocní z celého svìta s prosbou

o uzdravení. U nás se slavil letos poprvé. Ve svém poselství apelu-

je pape� mj., aby úsilí �o zdraví pro v�echny� se stalo prvoøadou

povinností ka�dého èlena mezinárodního spoleèenství a aby mo-

derní lékaøské vìdy efektivnì slou�ily èlovìku pøi plném respek-

tování jeho lidské dùstojnosti.

V podveèer se pak Mons. Dominik Duka se�el s lékaøi, sestrami

a dal�ími pracovníky nemocnice. Vzácnou náv�tìvu a èleny do-

provodu - P. Josefa Suchára, biskupského vikáøe pro diakonii,

P. Pavla Boukala, sekretáøe biskupa Mons. Duky, a P. Jaroslava

Furtana, knìze a psychologa, který je urèen pro pastoraèní slu�bu

v nemocnici, pøivítal øeditel Fakultní nemocnice doc. MUDr. Leo�

Heger, CSc., který oznaèil náv�tìvu za významný krok, který by

mìl vést k prohloubení péèe o nemocné. Mons. Duka podìkoval

øediteli nemocnice za pozvání a milé pøijetí a za umo�nìní du-

chovních slu�eb nemocným. Uvedl, �e Fakultní nemocnice byla

vybrána, aby v ní byl rozvinut model této slu�by pøed jejím za-

vádìním v dal�ích nemocnicích.

V této souvislosti je vhodné poznamenat, �e duchovní slu�ba se

zaèala ve Fakultní nemocnici poskytovat (i kdy� ne pod tímto

jménem) ji� pøed rokem 1990 s pøíchodem P. Jiøího �kody, tehdy

v roli sanitáøe.

V diskusi, je� následovala, se hovoøilo o tom, �e nemoc je hlu-

bokým zásahem do lidského �ivota. Vytrhává èlovìka z rodinného

prostøedí, hatí jeho plány a cíle, naplòuje ho obavou a nejistotou.

Nemocný èlovìk, zvlá�tì star�í, se najednou ocitá v prostøedí pro

nìho novém a cizím. Na mysl mu pøicházejí otázky, kterými se

døíve nezabýval, fyzické strádání nemusí pro nìho znamenat nej-

vìt�í utrpení. Dne�ní medicína klade na èas lékaøe mnohem vìt�í

nároky ne� døíve. Moderní vy�etøovací metody, jakkoliv cenné

a pøínosné, �olupují� lékaøe o èas. Av�ak i v této situaci by mìl

mít lékaø stále na pamìti, �e jeho úkolem není léèit pouze nemoc-

ný orgán, ale lidskou bytost. Komunikace s nemocným, vlídné

a povzbudivé slovo, úsmìv lékaøe i sestry mohou zmoci mnoho.

Pøesto je tu je�tì oblast, kde nemalou úlohu mù�e sehrát duchovní,

pokud si to nemocný pøeje. Ten mù�e pøispìt k tomu, aby nemocný

èlovìk nebyl ponechán sám sobì se svým utrpením a nemocí, èasto

nevyléèitelnou, aby se s touto situací dokázal vyrovnat a aby se mu

dostalo odpovìdi na otázky, na nì� oèekává odpovìï spí�e od knìze

ne� od lékaøe. Dnes nemalá èást nemocných neumírá v rodinném

prostøedí, ale èasto v osamìlosti ve zdravotnických zaøízeních. I zde

mù�e knìz pøispìt k dùstojnému doprovázení nemocného v jeho

posledních chvílích �ivota. Duchovní péèe o nemocného by v�ak mìla

zaèínat døíve a mohla by se týkat i jeho pøíbuzných. Úzká spolu-

práce lékaøù a sester je pøitom pro knìze velmi dùle�itá. V mnoha

zemích je taková spolupráce samozøejmá a èasto to bývá právì lékaø,

který je prostøedníkem mezi nemocným a duchovním.

Øeditel nemocnice docent Leo� Heger se pak zmínil o dal�ím

problému, se kterým se dnes setkáváme èastìji ne� døíve. Je ne-

pochybné, �e medicína dosáhla a dosahuje nemalých úspìchù

a pøíklady není nutné uvádìt. V oèích veøejnosti to v�ak nìkdy

vede k pøeceòování mo�ností medicíny, k názoru, �e lékaø mù�e

a je tudí� povinen vyléèit nemocného v�dy. Nepøipou�tí se mo�nost,

�e i pøi ve�kerém poctivém úsilí lékaøe s vyu�itím v�ech dostup-

ných znalostí se nakonec zvolený léèebný postup nemusí ukázat

úspì�ným. V mnoha zemích, zvlá�tì v USA, vzrùstá poèet soud-

ních procesù, jejich� podkladem je obvinìní lékaøe z nesprávného

postupu. Dùsledkem toho je, �e lékaø pracuje pod stále vìt�ím

stresem, vydává stále vìt�í èástky na pojistné pro pøípad pochy-

bení, co� se zpìtnì promítá do rostoucích cen za zdravotnickou

slu�bu. V nìkterých nemocnicích v USA mají dokonce zvlá�tní

pracovníky, kteøí prùbì�nými rozhovory s nemocným a s jeho

pøíbuznými zji��ují míru spokojenosti s poskytovanou péèí. Poèet

soudních sporù se tím podaøilo sní�it.

V rámci diskuse byla vznesena i otázka nemocnièní kaple, která

by slou�ila nejen církevním úkonùm, ale byla by i místem, kam

by se nemocní mohli uchýlit k rozjímání a získávání du�evního

klidu. Mons. Duka v této souvislosti uvedl, �e kaple jsou dnes

i na leti�tích (jako pøíklad uvedl Frankfurt), kde slou�í osobám

v�ech vyznání i tìm, kteøí zde pouze hledají klid.

Myslím, �e obì strany se asi po hodinové diskusi rozcházely

s pocitem, �e setkání bylo nejen milé, ale i u�iteèné.

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

Náv�tìva biskupa Dominika Duky ve Fakultní nemocnici
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Vìøte, není snadné psát medai-

lonky ke kulatým �ivotním vý-

roèím. Ba, je to riskantní. V tak

rozlehlé spolupracující komunitì

lékaøù v na�í nemocnici a na na�í fakultì se neubráníte tomu,

�e pøiøknete v dobré vùli nìjaký úspìch oslavenci ve vìt�í míøe,

ne� si to myslí jeho spolupracovníci. To je moc zlé a mù�e to

vést k probuzení zlých spících duchù. A pak, kdy� budete jen

jubilanta chválit, nebude to nikdo èíst. Ka�dý ètenáø je trochu

nasáklý bulvárem a chtìl by nìjakou po�ouchlost. Jen�e co na-

psat? Nedotkne se to jubilanta? Jsou to ji� star�í dámy a pánové

a tì�ko odhadnete, co si s nejlep�ím úmyslem mù�ete je�tì

dovolit.

Pøesto v�ak, pøi deficitu nìjaké kroniky na�í nemocnice a fa-

kulty, zùstanou tyto namnoze jednobarevné �pomníèky slávy

osobností� alespoò nìjakým dokumentem o �ivotì v tìchto bu-

dovách, ve kterých spotøebováváme své �ivoty. A tak to, prosím,

berte.

tomické cholangiografie a portál-

ní cirkulace.

3. Velmi známými se staly

èlánky (2) o pleurální (svìtová

priorita) a plicní biopsii Vim-Silvermannovou jehlou.

4. K technice transkutánní perikardiální punkce a k biopsii

perikardu (rovnì� svìtová priorita) se vrátil je�tì v �edesátých

letech v Kuvajtu.

5. Koronární a srdeèní kalcifikace zpracovával u� v padesá-

tých letech a v roce 1957 vydal èeskou monografii na toto téma

- je�tì pøed érou koronarografií. Je tøeba si uvìdomit, �e v té

dobì neexistoval zesilovaè rentgenového obrazu. Podílel se

s Poláèkem, Steinhartem a Vyslou�ilem na povìstném výzku-

mu svalových mùstkù na øeèi�ti kozího myokardu ukonèeném

rovnì� monografií v roce 1962.

6. A� doposud vìnoval Jiøí Endrys vìt�inu svého vìdeckého

�ivota srdci a plicnímu obìhu. V týmu, o nìm� je�tì bude øeè,

inicioval nebo spolupùsobil pøedev�ím v oblasti katetrizaèních

vy�etøovacích metod srdce. Záva�nost tìchto vy�etøení u� mladí

lékaøi stì�í pochopí, proto�e je namnoze nahrazují neinvazivní

metody. Ale katetrizace znamenaly v mnoha ohledech vytvoøení

zlatého standardu. V dobì, kdy se ve svìtì souèasnì vyvíjely,

byly jedinou validní kardiologickou diagnostickou metodou!

Endrys byl v tomto smìru fanatický puntièkáø. A� u� katetri-

zaèní cestou mìøil zkraty, regurgitace nebo plochy ústí, nikdy

se nespokojil jen s prakticky vyu�itelnými hodnotami. V�dy se

sna�il dojít k pøesnostem daným desetinnou èárkou. I kdy� ta

pøesnost nebyla rozhodující pro indikace kardiochirurgické te-

rapie, byla právì nezbytná pro spolehlivost zlatého standardu.

Vynalézavost v tomto smìru byla pro celý tým bezmezná a Ji-

øím Endrysem strá�ená. O srdeèních katetrizacích vytvoøil také

film. V tìchto letech prakticky zcela chybìlo nejzákladnìj�í

instrumentální vybavení a bylo nezbytné vìnovat rozsáhlé úsilí

na jeho konstrukci a výrobu, co� v�ude jinde ve svìtì zaøizo-

valy renomované firmy.

Svìtovou prioritou byla v roce 1960 spoleènì s Leo Stein-

hartem zavedená transseptální katetrizace levého srdce s vy-

sokým ocenìním doma a v�eobecným pøijetím v zahranièí.

O dva roky pozdìji o této metodì natoèil film. Trvale zaji��uje,

a� dosud, této metodì publicitu, a� u� v èasopiseckých sdìleních

nebo na demonstracích na presti�ních svìtových pracovi�tích.

Jde i o inovace výkonu.

Zcela zvlá�tní místo v katetrizaèních technikách zaujímaly bar-

vivové diluèní metody, pozdìji termodiluce. I to byla zvlá�t-

ní dlouhodobá éra hradecké kardiologie. Podobnì tomu bylo

s fonokardiografií s øadou individuálních i kolektivních publikací.

V rozvìtveném kardiologickém týmu pracoval Jiøí Endrys

pochopitelnì na v�ech chlopenních vadách a ov�em obzvlá�tì

ve slavném období poèátkù kardiochirurgie pana profesora

Bedrny a v nezapomenutelném období mitrálních operací, po-

èínaje komisurolýzami pana profesora Procházky.

Nakonec jsem si ponechal vrozené vady. Ty pochopitelnì

pøedstavovaly vrchol katetrizaèních technik nejen pro samu

slo�itost jejich rùzných kombinací, ale i proto, �e se provádìly

u malých dìtí. Tady se uplatòovala neobyèejná Endrysova

a Rösslerova (pediatr) zruènost. Jiøí Endrys si podr�el umìní

tìchto slo�itých výkonù i pozdìji v zahranièí v dobì, kdy se

u nás soustøedily dìtské kardiochirurgické výkony do Motola.

7. Z oblasti výzkumu plicního øeèi�tì napsal, nebo se úèast-

nil øady prací. Star�í práce se týkaly plicní cirkulace za rùzných

stavù (napø. stenózy plícnice, plicní sekvestrace) a ovlivnìní

øeèi�tì acetylcholinem. Skupinu originálních prací vìnoval vì-

rohodnosti vy�etøování funkce levé komory u plicních chorob.

Dal�í experimentální práce se týkaly bronchopulmonálních

anastomóz pøi plicní infarzaci. Této otázce se vìnoval je�tì

v letech nedávných.

8. Neobyèejnou vynalézavost a zruènost projevil u srdeèních

O Jiřím Endrysovi

MUDr. Jiøí Endrys dovr�il koncem loòského roku 75 let svého

�ivota. Proto�e pùsobil v posledních desetiletích opakovanì

a dlouhodobì v Kuvajtu na Dept. of Cardiology, Chest Hospi-

tal, pamatuje se na jeho práci a osudy jen støední a star�í gene-

race lékaøù v na�í nemocnici.

Narodil se v Jièínì (1925), ale jinak patøí Hradci, kde vystu-

doval gymnázium (1945) i lékaøskou fakultu (1950 promoval).

Má I. a II. atestaci z vnitøního lékaøství (1954, 1969). V hra-

decké nemocnici také pùsobil trvale a� do roku 1970 a pozdìji

nìkolikrát po krat�í dobu. V letech 1955-59 pobýval v Olo-

mouci. Byl nejprve sekundáøem a asistentem I. interní kliniky,

pozdìji ordináøem Kardiochirurgické kliniky. V Kuvajtu pù-

sobil jako �consultant cardiologist� a v té�e funkci (1991)

i v Berlínì na Portsmannovì ústavu.

*

Endrysovu vìdeckou publikaèní èinnost je mo�né rozèlenit

na rané práce, které se týkaly rùzných oblastí medicíny, a pak

na práce soustøedìné na plíce, srdce a intervenèní zákroky.

Napsal celkem 120 vìdeckých prací, z toho u 59 je uveden

jako první autor. Celkem 52 prací uveøejnil v zahranièních

presti�ních èasopisech s IF.

1. První práce (8) v 50. letech se týkaly virologie, histologie

slinivky a imunologie.

2. Do tých� let spadají práce (5) o játrech: biopsie, laparo-
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a cévních intervencí. Jeho demonstrace v tomto oboru pøedsta-

vovaly a dosud pøedstavují kouzelnická vystoupení. Mám

na mysli odstraòování iatrogenních cizích tìles v srdci a plic-

ním øeèi�ti, obliterace a.-v. pí�tìlí jednak v plících, jednak

v periferii, ale i ductus arteriosus. Øadu prací vìnoval a stále

vìnuje valvuloplastice.

*

Sám Jiøí Endrys pova�uje za nejzáva�nìj�í a svìtovì priorit-

ní tyto práce: perkutánní biopsii pleury (1952) a perikardu

(1977), transseptální katetrizaci (1960) a její bezpeènou modi-

fikaci (1994), perkutánní katetrizaci novorozencù a batolat

(1965), pøesné mìøení L-P zkratu u DSS barvivovou dilucí

(1967), odpoutatelný balonek pro terapeutickou embolizaci

(1989), dif. diagnostiku primární a embolické plicní hyper-

tenze (1977), mìøení intrakardiálních zkratù termodilucí (1995),

novou metodu pro pøesné mìøení a lokalizaci gradientu u aortál-

ní stenózy (1994) a úspì�nìj�í metodu transfemorální arte-

riografie pravé a levé mammární tepny (1997).

Nìkteré z tìchto prací demonstroval �ivì na presti�ních za-

hranièních ústavech v Berlínì, Szegedu, Vídni, Budape�ti, Var-

�avì, Tübingen, Bostonu, Heidelbergu, Káhiøe a opakovanì

v Londýnì.

*

Nìkolikrát jsem se zmínil o kardiologické skupinì v této

nemocnici. Byli to lékaøi internisté, chirurgové, pediatøi, rent-

genologové a lékaøi z fakultních ústavù, kteøí v padesátých,

�edesátých a sedmdesátých letech formovali slávu hradecké

kardiochirurgie, která v na�í nemocnici vzkvétá doposud.

V �edesátých a sedmdesátých letech se stala katetrizaèní labo-

ratoø neoficiálním postgraduálním støediskem invazivní kardio-

logie státního a mezinárodního významu. Pravidelnì se zde

do�kolovali v katetrizaèních a hemodynamických metodách

nejen pracovníci témìø v�ech èeskoslovenských ústavù, ale té�

ústavù zahranièních z oblastí, s nimi� kontakt umo�òovala teh-

dej�í politická situace: z Berlína, Lipska, Erfurtu, Var�avy, Bu-

dape�ti, Szegedu, Moskvy, Leningradu, Sofie a Kuvajtu.

Na samotném Steinhartovì rentgenologickém pracovi�ti se

v té�e dobì vystøídala obrovská skupina rentgenologù z bý-

valé NDR.

Pokusil jsem se rekonstruovat hradecký kardiologický vùdèí

tým a� do osmdesátých let z publikací Jiøího Endryse. Trochu

se obávám, aby jeho neúplnost nenadìlala spí�e zlou krev ne�

zamý�lenou chválu. Øadím-li je podle abecedy, vychází mi tento

seznam: Bìlobrádek Z., Brzek V., Dítì B., Frank M., Jurkoviè

V., Jurin I., Kvasnièka J., Kosmák I., Král B., Procházka J.,

Petrle M., Rössler J., Øehoø J., Øezáè V., Slezák P., Steinhart

L., �anda Z., Vortel V. a Vyslou�il J. Jistì jednou nìkterý

z mnohem povolanìj�ích kolegù tento seznam upraví a ospra-

vedlní. V letech osmdesátých ji� tým vypadal dosti jinak. Na-

stupovala nová generace. V publikacích Jiøího Endryse se nej-

èastìji jako spolupracovníci nebo první autoøi objevují jména

Steinhart (45 x), Procházka (43 x), Bìlobrádek (31 x), Kosmák

(31 x) a Petrle (26 x).

Souèasnou chloubu na�í nemocnice, kardiologii a kardiochi-

rurgii, tvoøí u� generace nastupující sem koncem sedmdesá-

tých a bìhem osmdesátých a devadesátých let. Ale nese s se-

bou ducha zakladatelù.

*

Povaha Jiøího Endryse zùstala v�dycky prioritní. V soudech

byl (a je) zcela kategorický, jednoznaèný, a diskutovat s ním

o odborných problémech není �ádný med. Pracoval jsem s ním

ve dvou oblastech, obèas jsme se pøeli, a bohu�el, mìl skoro

v�dycky pravdu - má submisivita jen vzrostla. Na druhé stranì,

kdy� pøehlédnete mno�ství, a v øadì pøípadù i stálost, mnoha

spoluautorù - musíte pøipustit, �e je to osobnost schopná ma-

ximální spolupráce.

*

Dovolil jsem si polo�it Jiøímu Endrysovi trochu choulostivou

otázku: Proè jsi se pøi tolika kvalitních zahranièních publikacích

a pøi tak rozsáhlé pedagogické èinnosti nesna�il dosáhnout pe-

dagogického nebo vìdeckého titulu? Proè jsi zùstal pøi CSc.

z roku 1955?

V roce 1967 pøedlo�il Jiøí habilitaèní práci �Regionální plic-

ní cirkulace mìøená pomocí radioaktivního xenonu�. Dìkan

tuto práci z politických dùvodù zamítl. Pozdìji, kdy� se nemohl

stát uèitelem, za�ádal Jiøí o øízení ve vìci titulu DrSc. Do-

mníval se, �e aspoò ve vìdì by nemusela politická nepøízeò

vadit. Dìkan i tuto �ádost zamítl.

Vím, �e jsou mezi vámi mnozí, kteøí si by se chtìli zeptat

Jiøího Endryse, proè na tak dlouho a na vrcholu svých sil opustil

tuto dobrou nemocnici. Kdy� pøehlédnete jeho vìdeckou a pe-

dagogickou práci a pøeètete si pøedchozí odstaveèek, pak nevím,

zda byste se k té otázce odhodlali. Já tu odvahu nemìl, a to si

myslím, �e jsme pøátelé.                 Doc. MUDr. Antonín Hlava, CSc.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
spolu s Oddělením dějin farmacie KSKF,

Spolkem pro vybudování Českého farmaceutického muzea,
Českým farmaceutickým muzeem

a Galerií na mostě (Heyrovského ul. 1203)

zvou na výstavu

Rudolf Malec

kreslící neurochirurg

Výstava výběru z autorových kreseb, karikatur a grafik
potrvá od 12. února do 9. března 2001
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Rok s rokem se se�el, a prof. RNDr. Vladimír Srb, DrSc., se

potkává se svou sedmdesátkou. A nechce se ani vìøit, �e tento

èlovìk èisté du�e a hluboce lidsky pevného charakteru, význam-

ný pedagog a vìdec, který stále pracuje mezi námi, u�el u� tak

dlouhou cestu �ivotem. Jeho nesmírná invence, spojená s ob-

rovskou pracovitostí, hlubokými znalostmi

a schopností rychle nalézat cestu k jiným

lidem, je vskutku imponující. Tìmito vlast-

nostmi se nikdy nesna�il oslòovat, zato umìl

v�dy citlivì vést, nevtíravì poradit, povzbu-

zovat i chválit. V posledních mìsících mu

pøibylo vyrovnat se s neèekaným zdravotním

problémem. Bojuje stateènì, ze v�ech sil,

i kdy� nemoc zatím významnì ovlivòuje jeho

�ivot a pracovní výkonnost. V�ichni, kdo ho

dobøe známe, vìøíme, �e se doèká postup-

ného návratu svého zdraví.

Èas neúprosnì spìchá, i kdy� by se zdá-

lo, �e pìta�edesátiny byly pøed nedávnem.

Nicménì je to ji� ètyøicet pìt let, kdy na-

stoupil na Katedru biologie na�í fakulty

k docentu Hluchovskému. Rozsah odborné

a vìdecké práce jubilanta je vskutku mi-

moøádný. Velice brzy jeho zájem vzbudila

cytogenetika a té u� zùstal po celý �ivot vìrný, aèkoliv musel

pøekonat mnohá úskalí a mnohá protivenství, aby svùj zájem

obhájil. Nezlomila ho ani zlá vùle okupantù a jejich vìrných

v dobì normalizace, kdy musel trpìlivì hledat, a� na�el dù-

stojné uplatnìní v terénní praxi. A tak se také stalo, �e habilita-

ce, obhájená v roce 1969, do�la svého naplnìní - jmenování

docentem - a� kdy� zemì opìt nabyla svobodu. Profesor Srb se

touto nepøízní nenechal zlomit. Krátce pracoval ve Tkáòové

ústøednì Fakultní nemocnice, pozdìji v mikrobiologickém od-

dìlení Okresní hygienické stanice v Pardubicích. Po návratu

do Hradce Králové na�el uplatnìní v Krajské hygienické stani-

ci, zpoèátku ve virologickém oddìlení, pozdìji v oddìlení po-

mocných provozù, kde se mohl èásteènì vrátit ke své milované

cytogenetice. V roce 1987 stál u zrodu oddìlení genetické toxiko-

logie v rámci Odboru hygieny práce a pracovního lékaøství KHS.

Po �sametové revoluci� v listopadu 1989 se vrátil jako reha-

bilitovaný zpìt na Lékaøskou fakultu, kde byl koneènì jmeno-

ván docentem a stal se vedoucím Katedry hygieny. Nelze ne-

chat bez pov�imnutí, �e se tak stalo na základì øádného kon-

kurzního øízení. Nepøi�el s prázdnou. Pøinesl si hotový rukopis

doktorské disertace a doktorát vìd úspì�nì obhájil v roce 1991.

Dal�ího významného a zaslou�eného ocenìní se mu dostalo

hned v následujícím roce - po profesorském øízení byl jmeno-

ván profesorem hygieny na Univerzitì Karlovì.

V osobì profesora Srba získala katedra �iroce uznávaného od-

borníka z oblasti genetické toxikologie a environmentální medicí-

ny, který pozvedl presti� oboru mezi studenty i uèiteli. Vysoká od-

bornost a entuziasmus pana profesora vedly ke zviditelnìní hra-

deckého pracovi�tì mezi univerzitními kolegy, státními, resp. mi-

nisterskými úøedníky i laickou veøejností. Nelze opomenout ani

nezmìrné aktivity profesora Srba za prosazování implementace

otázek Veøejného zdraví, Environmentálního zdraví èi trvale udr-

�itelného �ivota do práce ministerstev (Agenda 21), resp. místních

samospráv (Lokální agenda 21) a v neposlední øadì i do vzdìlá-

vacích programù �kol v�ech stupòù, lékaøské fakulty nevyjímaje.

Profesor Srb se zaslou�il o dokonèení pøemìn hygieny v dyna-

mický a na lékaøskou praxi zamìøený obor, z nìho� vyznívá �i-

roké pùsobení hygieny jako preventivnì lékaøského oboru. For-

málnì se to odrazilo v pojmenování ústavu, nesoucího dnes

název Ústav hygieny a preventivního lékaøství.

Na návrh vìdecké rady LF UK v Hradci Králové jmenoval

v roce 1999 rektor Univerzity Karlovy profesora Srba za jeho

dlouholetou pedagogickou a vìdeckou èinnost emeritním pro-

fesorem na�í Alma Mater.

V prùbìhu dosavadního �ivota profesor Srb publikoval kolem

tøí set prací, specifických svým obsahem i for-

mou zpracování, z  toho dvì knihy - �Atlas

chromozomových aberací� spolu s profeso-

rem Klenem a �Cytogenetika ptákù� spolu

s profesorem Pù�ou. Napsal také kapitoly pro

kni�ní tituly jiných autorù, i zahranièních.

Dále publikoval více ne� deset monografic-

kých prací (nìkteré v autorské spolupráci),

z nich� tøi získaly výroèní ceny odborných

spoleèností Èeské lékaøské spoleènosti J. E.

Purkynì (dvakrát onkologické a jedenkrát

anesteziologicko-resuscitaèní spoleènosti). Bo-

hatá je jeho aktivita pøi pøípravì uèebních tex-

tù. S pøíchodem na katedru inicioval vydání

dvou skript, pøed nedávnem vy�ly dva díly �En-

vironmentálního zdraví�.

Profesor Srb pøednesl více ne� 300 odbor-

ných sdìlení, z nich pøedná�ky o aviární cy-

togenetice v nizozemském Utrechtu v roce

1970 a o genotoxicitì asbestu a práce s ním na moskevské kon-

ferenci European Environmental Mutagen Society získaly pri-

oritu - první evropskou a druhá svìtovou.

Z oslavencových významných aktivit pøipomeòme alespoò nì-

které: je èlenem European Society of Radiation Biology, Euro-

pean Environmental Mutagen Society, European Cell Biology

Organization, vìdeckým spolupracovníkem Evropské kanceláøe

WHO se sídlem v Kodani a také expertem pro environmentální

zdraví v Regional Environmental Center for Central and Eas-

tern Europe. Dlouhá léta pracuje jako èlen hlavního výboru

Èeskoslovenské biologické spoleènosti pøi ÈSAV, byl èlenem

celorepublikové �Národní rady zdraví ÈR�. Ministerstvem

zdravotnictví byl nominován za èlena expertního kolektivu pro

koordinaci �Pátého rámcového programu� Evropské Unie

v oblasti �Kvalita �ivota a øízení �ivotních pochodù�. Prof. Srb

je èlenem redakèních rad èasopisù s celostátní pùsobností, napø.

Biologické listy èi Zpravodaj Èeskoslovenské biologické spo-

leènosti. Je zakladatelem a èestným pøedsedou regionální po-

boèky Spoleènosti pro trvale udr�itelný �ivot.

Profesor Srb øadu let pùsobí jako øe�itel vìdeckých úkolù

i jako oponent rùzných grantových agentur, uplatòuje se i jako

èlen komisí pro habilitaèní nebo profesorská øízení. Za svou

vìdeckou a odbornou práci obdr�el pamìtní medaili vydanou

k 200. výroèí narození J.E. Purkynì, zlatou medaili LF UK

v Hradci Králové a pamìtní medaili k 650. výroèí zalo�ení Uni-

verzity Karlovy. Jeho jméno je uvádìno v zahranièních i èeských

biografických kompendiích, napø. v �Who´s Who in the World�,

v �Dictionary of International Biography�, �Kdo je kdo v Èeské

republice� a dal�ích.

Významné byly i jubilantovy veøejné aktivity. Bezprostøednì

po 17. listopadu se velmi anga�oval v Obèanském fóru, doká-

zal v�ak odolat nabízeným vysokým postùm. Správnì rozpoznal,

�e nejvíce mù�e vykonat na vìdeckém a pedagogickém poli.

Vá�ený pane profesore, vzácný pøíteli, ké� smíme s Tebou pro-

�ít dal�í léta ve smysluplné práci a èerpat z bohatého fondu

Tvých odborných a lidských zku�eností, ké� brzo a ��astnì pøe-

koná� pøeká�ky, které Ti postavila do cesty nemoc.

Hodnì zdraví, úspìchù a prostého lidského �tìstí.

Doc. MUDr. Jaroslav Tejral, CSc.

a spolupracovníci

Profesor Vladimír Srb sedmdesátníkem
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Otakar Poupa: Syndrom kolibříka

Nakladatelství Galén vydalo jako dru-

hý svazek edice �Almanach medicíny�

knihu Otakara Poupy, èeského lékaøe,

fyziologa mezinárodního významu, spo-

lutvùrce �pra�ské �koly� vývojové expe-

rimentální kardiologie, spoluzakladatele

International Society for Heart Research,

nositele èestného doktorátu Univerzity

v Göteborgu a jednoho ze ètyø autorù

provolání �2000 slov� (Vaculík, Wich-

terle, Brod, Poupa).

Prof. MUDr. Otakar Poupa se narodil

17. øíjna 1916 ve Vysokém Mýtì v rodinì

lékaøe. V gymnazijních letech citlivì

vnímá bohaté kulturní dìní ve svém rod-

ném mìstì, kde mu støední �kola s osob-

nostmi tak významnými, jako byl Otmar

Vaòorný, otevøela svìt kultury. �Èech

miluje kulturu, pøesvìdèil se o její cenì

z historie, kdy mu kultura pomáhala

pøe�ít okupace, kterých si u�il dostatek,�

tvrdí Poupa. Pøi rozhodování, zda se má

vìnovat výtvarnému umìní nebo biolo-

gii, nakonec rozhodla rodinná tradice.

V roce 1935 zaèal studovat medicínu

na Lékaøské fakultì Univerzity Karlovy.

Láska k výtvarnému umìní, pøedev�ím

k malíøství, ho v�ak provázela celým �i-

votem a stala se koníèkem, ve kterém do-

sáhl profesionální dokonalosti.

�edesát let, je� do své vzpomínkové

knihy Otakar Poupa ze svého �ivota za-

hrnul, je poznamenáno nìkolika tra-

gickými událostmi. V roce 1939 nacisté

uzavøeli vysoké �koly. Získává práci v en-

dokrinologické laboratoøi pøi jedné z pra�-

ských farmaceutických firem. Po skon-

èení války se okam�itì vrací do fyziolo-

gického ústavu prof. Laufbergera, aby

tam pokraèoval v experimentální práci.

Ji� za dva roky, tj. v roce 1947, se ve svých

jedenatøiceti letech stává docentem. Ús-

pì�ná práce je v�ak pøeru�ena rokem

1948, kdy musí opustit ústav, proto�e

odmítá vzdát se svého vìdeckého kréda

a plout po proudu urèovaném stranic-

kou linií a jejím zasahováním do vìdecké

práce. Skuteènou vìdeckou osobnost lze

sice pøidusit, ale vzácnì trvale udusit.

Poupa za ztí�ených podmínek a pøes øadu

pøeká�ek pracuje dále, má výsledky, a tak

v roce 1959 je povolán na tehdej�í Fakul-

tu dìtského lékaøství, kde je v roce 1961

jmenován profesorem pro obor normál-

ní a patologické fyziologie. Vìnuje se

fylo- a ontogenezi vývoje srdeèního sva-

lu a získává pro vìdu øadu mladých spo-

lupracovníkù. V dobì uvolnìní v období

�pra�ského jara� jsou jeho zásluhy oce-

nìny státní cenou a stává se èlenem ko-

respondentem Èeskoslovenské akademie

vìd. V roce 1968 poprvé vstupuje do poli-

tiky s pøesvìdèením, �e je jeho povinností

pøispìt k analýze souèasného neutì�e-

ného stavu ve vìdì a spoleènosti. Je spo-

luautorem provolání �2000 slov�. Ná-

sleduje v�ak okupace sovìtskými vojsky

a vojsky �spojeneckých armád� a nu-

cená emigrace pøes Vídeò do Skandiná-

vie. Zde se stává vìdeckým pracovníkem

na Univerzitì v Göteborgu, která mu v ro-

ce 1976 udìluje èestný doktorát. Pozdìji

pracuje i na univerzitách v dánském Aar-

husu a norském Bergenu. Jeho vìdecké

práce a �est monografií, z nich� mnohé

jsou vìnovány experimentální a srovná-

vací kardiologii a metabolismu myokar-

du pøi hypoxii, patøí ke stì�ejním pracím

vìnovaným této problematice.

Poupa vedle své úspì�né vìdecké drá-

hy byl nejen výteèným malíøem, ale i vy-

nikajícím vyprávìèem s vytøíbeným smys-

lem pro líèení krás pøírody a v�ech míst,

která na svých èetných vìdeckých ces-

tách nav�tívil. Ve své knize nás zasvìce-

nì seznamuje z celou øadou osobností

medicínského i politického �ivota, kte-

ré ovlivòovaly vìdecké dìní a události

v letech 1948-1968. Je kritikem pøísným,

ale spravedlivým. Urèité shovívavìj�í

pochopení má jen pro mladé nad�ence

vìdy, kteøí se bez sklonìní �íje v té dobì

nemohli stát pracovníky vìdeckých ústa-

vù disponujících vybavením nezbytnì

nutným pro vìdeckou práci a jejich� si-

tuace byla tudí� zcela jiná ne� spiso-

vatelù, kterým, podle jeho slov, staèí pero

a papír. Díky rozsáhlým vìdeckým stykùm

autora máme mo�nost poznat prostøed-

nictvím jeho knihy i øadu svìtových fy-

ziologù.

Kniha Otakara Poupy ale není jen

poutavým vyprávìním o minulosti. Je

i mementem, varováním pro budoucnost.

Vìda i kultura v tom nej�ir�ím slova smys-

lu znamenají trvalé hledání a nacházení

cesty. Dne�ní postmoderní a postindus-

triální svìt vidí Otakar Poupa o to slo�i-

tìj�í, �e dobro a zlo v nìm ji� není jen

v èernobílé bipolaritì. V tom dne�ním

svìtì není snadné se orientovat a cesta

lidské spoleènosti, provázená neustále se

zvy�ující produkcí, mù�e být zrádná.

�Obávám se, �e jsme v situaci kolibøíkù,�

øíká profesor Poupa v samém závìru

knihy. Nezapírá v sobì srovnávacího fy-

ziologa, kdy� pøipomíná kolibøíka, který

pøijímá potravu za letu a spálí tak v�ech-

nu energii, kterou v potravì pøijal. �Kdy�

se zdroje energie uzavøou, vychladne,

tak�e se podobá rybì a v polospánku-po-

losmrti ztrácí polovinu svého �ivota. Tak

platí za svùj luxusní �ivot. Kolibøík je

ukázkou toho, �e evoluce se mù�e mýlit

a mù�e vést do slepé ulièky.�

Poupa zemøel v Göteborgu 28. èervna

1999, ale po celý �ivot zùstal Èechem

s vøelým vztahem ke své rodné zemi, ne-

bo� �èlovìk mù�e nechat srdce jen na jed-

nom místì�. V roce 1991 pøevzal medai-

li J. E. Purkynì za vìdu a humanismus,

udìlenou Akademií vìd ÈR, a v roce

1998 Jubilejní medaili k 650. výroèí

zalo�ení Univerzity Karlovy. Zasvìcený

úvod ke knize napsal prof. MUDr. Bo-

huslav O��adál, DrSc., bez jeho� úsilí,

trpìlivosti a zájmu, jak pí�e autor v po-

dìkování, by kniha stì�í vy�la. Sám se ji�

vydání knihy nedo�il.

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

Neveselé kapitoly o vìdì a moci aneb �edesát let zku�eností

(Galén 2000, s. 336)
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Dne 15. ledna t. r. oslavil své �edesáté narozeniny prof.

MUDr. Josef �paèek, DrSc., z Fingerlandova ústavu pato-

logie. Jubilant nikdy nezastával vedoucí funkce na fakultì

èi v nemocnici a tudí� nemusí být obecnì znám; chci proto

tímto èlánkem vyjádøit své hluboké pøesvìdèení, �e v jeho

osobì mezi námi �ije a pracuje vynikající osobnost a vìdec

svìtového formátu.

Nejprve struènì profesionální �ivotopis: jako královéhra-

decký rodák absolvoval gymnázium a Lékaøskou fakultu

UK v na�em mìstì. Promoval v roce 1964, ale ji� od samého

zaèátku studií byl zapojen do èinnosti Katedry histologie

a embryologie profesora Vrti�e - postupnì jako demonstrá-

tor, pomocná vìdecká síla a pomocný asistent. Není proto

divu, �e po promoci zùstal na tomto pracovi�ti a jeho ka-

riéra se zpoèátku vyvíjela smìrem jednoznaènì akademic-

kým - pedagogickým a vìdeckým, s metodickým zamìøením

na elektronovou mikroskopii. Slibný vývoj byl v�ak hrubì

naru�en invazí vojsk Var�avské smlouvy v srpnu 1968 a ná-

sledným �normalizaèním� procesem. �paèek byl obvinìn

za své veøejné i politické postoje v tomto období a byl per-

zekvován - byl mu zastaven platový postup, nesmìl uèit (byl

pøeveden na vìdeckou funkci), nebyl mu vydán diplom kan-

didáta vìd (pøièem� disertaèní práci obhájil ji� v r. 1969)

a posléze s ním r. 1973 Lékaøská fakulta rozvázala pracov-

ní pomìr.

Pøeru�ení kariéry �paèka - histologa se paradoxnì sta-

lo �tìstím pro jiný obor, kdy� víceménì z trestu byl pøe-

veden na Patologicko-anatomický ústav. Jeho znalosti

histologie byly jediným vkladem, který si do nového obo-

ru pøinesl. Musel se uèit patologii �od píky�. Byl za-

pojen do rutinního pitevního provozu a a� pozdìji mohl

odeèítat i biopsie. Samozøejmì �cejch�, který si pøinesl,

se projevoval i nadále - nesmìl se stýkat se studenty, ne-

smìl cestovat do zahranièí a nebyla mu umo�nìna 2. ates-

tace.

A� pád komunismu v listopadu 1989 pøinesl spravedlnost

a zadostiuèinìní i �paèkovi - v rychlém sledu doktorát vìd

(1990), krajský odborník pro patologii (1990), návrat

do øad zamìstnancù LF (1992), habilitace (1992), èlenství

ve vìdecké radì LF (1994) a profesura (1997) - a to uvádím

jen nejvýznamnìj�í stupnì.

Jako èervená nit se v�ak po celou dobu �paèkovy histo-

logicko-patologické kariéry vine jeho èinnost výzkumná

a vìdecká. Ji� v roce 1968 zaèal s aplikací metody pros-

torové rekonstrukèní analýzy ze sérií øezù v elektronové

mikroskopii centrální nervové soustavy. V 90. letech zaèal

k vytváøení rekonstrukcí vyu�ívat poèítaèovou grafiku

a dnes v této oblasti patøí do neju��í svìtové �pièky. Dlouho-

dobì spolupracuje s pøedními svìtovými pracovi�ti - Uni-

versity College London, Harvard Medical School a Boston

University. Výsledky své práce publikoval ve 135 odborných

èláncích, z toho 54 v zahranièí v renomovaných èasopisech

s impakt faktorem a� 8,0. Jeho citaèní index podle SCI pøe-

sahuje 530. Poèet �ádostí o výtisky jeho prací dosáhl nì-

kolika tisíc. V loòském roce dosáhl vynikajícího vìdecké-

ho výstupu, kdy� jeho �Atlas of Ultrastructural Neurocy-

tology� byl uveøejnìn na internetové stránce Boston Uni-

versity.

Prof. �paèek je i výborným pedagogem; jeho èeské i an-

glické pøedná�ky medikùm vynikají srozumitelností, logi-

kou, hloubkou pohledu i dokonalou obrazovou dokumen-

tací.

Se svými technickými schopnostmi je na na�em ústavu

pionýrem zavádìní nových technologií do výuky. Vychoval

øadu laborantek a lékaøù v oboru histologie, histopatolo-

gie a elektronové mikroskopie.

Prof. �paèek ale není jen neurohistologem; jeho zájmy

jsou velmi �iroké a pokrývají valnou èást pøírodních vìd -

botaniku, zoologii, mineralogii, astronomii, geografii -

a to uvádím jen nìkteré. A pøi jeho pøísloveèné peèlivosti

není divu, �e i v tìchto pro nìj okrajových oblastech èasto

dosáhl pozoruhodných výsledkù. Sám v�ak øíká, �e v nich

chce nav�dy zùstat jen amatérem a dìtsky obdivovat krásu,

kterou nabízejí.

Jubilant ale rozhodnì nepøipomíná suchého vìdce;

má øadu zájmù �lidských� - aktivnì provozuje turistiku

a vodáctví, je èlenem filmového klubu, má rád literaturu

i hudbu a je oblíbeným èlenem spoleèností. Nemohu ne-

pøipomenout ani jeho ka�doroèní autorsko-re�isérsko-

hereckou roli na �poslední pøedná�ce� na�ich studentù

5. roèníku.

Ji� tøicet pìt let spokojenì �ije v man�elství s dr. Eli�kou

Marklovou a je otcem dvou dospìlých synù.

Vá�ený pane profesore, milý Josefe! Za fakultu, za ne-

mocnici, za Tvùj domovský ústav i za sebe Ti pøeji do dal-

�ích let dobré zdraví, spokojenost, odbornou invenci a krás-

né obrazy pod svìtelným i elektronovým mikroskopem

a tì�ím se na dal�í spolupráci ve Fingerlandovì ústavu.

Ad multos annos!

Prof. MUDr. Ivo �teiner, CSc.

K �ivotnímu jubi leu profesora Josefa �paèka
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Ani v leto�ním, ji� jedenáctém roèníku SCANu by tato rubri-

ka, vìnovaná zamìstnancùm, kteøí pro�ili ve Fakultní nemoc-

nici v Hradci Králové dlouhá léta svého produktivního �ivota,

nemìla nikdy chybìt. Její rozsah se pochopitelnì bude mìnit

a mù�e být, tak jako v tomto èísle, i docela malý. To ale nic ne-

mìní na skuteènosti, �e rubriku pøipravujeme rádi a �e je mínìna

jako upøímné podìkování.

Paní Ruth Ta�evská po ukonèení

jedenáctileté støední �koly s maturitou

absolvovala v roce 1963 na Støední

zdravotnické �kole v Hradci Králové

dvouletý abiturientský kurs v oboru

dìtská sestra. Po jeho úspì�ném ukon-

èení pracovala krátce v nemocnici

v Ledèi nad Sázavou a 15. 7. 1965 na-

stoupila jako sestra na Dìtskou kliniku

Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Nejprve pracovala na oddìlení chronicky nemocných, pozdìji

jako sestra u lù�ka v tøísmìnném pracovním re�imu. Po návratu

z mateøské dovolené na sklonku roku 1973 pøe�la do smìn-

ného provozu na dìtském lù�kovém oddìlení Kliniky in-

fekèních nemocí. V letech 1992-1993 vystudovala v IPVZ Brno

v rámci pomaturitního studia sester obor zdravotní sestra v úseku

práce ARO. Od roku 1996 pracovala na Jednotce intenzivní

péèe Kliniky infekèních nemocí.

Paní Ruth Ta�evská pro�ila v na�í nemocnici více ne� tøi

desítky let, z toho 27 rokù na Klinice infekèních nemocí.

V lednu 2001 svùj pracovní pomìr ve Fakultní nemocnici ukon-

èila. Osobním dopisem jí za její práci podìkoval øeditel FN

docent Leo� Heger.

Paní Eva Chmelíèková, zdravotní sestra Kliniky anestezio-

logie, resuscitace a intenzivní medicíny, nastoupila po ukonèení

studia na Støední zdravotnické �kole

v roce 1960 jako zdravotní sestra na Po-

rodnickou a gynekologickou kliniku teh-

dej�ího Krajského ústavu národního

zdraví. Po �esti letech pøe�la na dva roky

do FN Plzeò a krátce pracovala i v OÚNZ

Ústí nad Orlicí. 1. 7. 1969 se vrátila

do Fakultní nemocnice v Hradci Králové

a pracovala jako instrumentáøka na ope-

raèním sále deta�ovaného chirurgického

oddìlení v Nechanicích. Od roku 1972 byla zaøazena jako ses-

tra tehdej�ího Anesteziologického a resuscitaèního oddìlení,

zprvu na deta�ovaném pracovi�ti v Nechanicích, pozdìji

na pracovi�ti Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní

medicíny ve FN. Paní Eva Chmelíèková ukonèila pracovní

pomìr ve FN Hradec Králové 19. 2. 2001 odchodem do dù-

chodu. Ve Fakultní nemocnici pracovala jako sestra na úseku

anesteziologie témìø nepøetr�itých 32 let. Za její práci jí osob-

ním dopisem podìkoval øeditel FN docent Leo� Heger.

MUDr. Soòa Mirová  nastoupila do KÚNZ Hradec Králové

1. 4. 1973, a to na I. interní kliniku. Zde pracovala jako

sekundární lékaøka na lù�kovém oddìlení do 31. 12. 1974.

Po vytvoøení samostatného oddìlení klinické hematologie pøe�la

1. 1. 1975 na toto pracovi�tì jako samostatná lékaøka. Pozdìji

pùsobila jako ordináøka pro klinickou onkologii se zamìøením

na hematologii. Na Oddìlení klinické hematologie pracovala

paní doktorka Soòa Mirová jako lékaøka v ambulancích,

na lù�kové èásti a v laboratoøích dvacet pìt let a� do ukonèení

pracovního pomìru ve Fakultní nemocnici 19. 2. 2001. Osob-

ním dopisem podìkoval paní doktorce za její práci docent Leo�

Heger, øeditel FN.

V souvislosti s pøipravovanou výstavbou nového pavilonu in-

terních oborù, který bude umístìn v prostoru pøed chirurgickým

pavilonem akademika Jana Bedrny a onkologickým pavilonem

prof. Jana Ba�teckého, byly vybudovány nová komunikace za chi-

rurgickým pavilonem a nové parkovi�tì pøed závodní jídelnou. Obì

stavby, provedené firmou Silnice Hradec Králové, a.s., byly dne

23. ledna 2001 zkolaudovány a jsou uvolnìny k u�ívání. Parko-

Nová komunikace v areálu Fakultní nemocnice

vi�tì má kapacitu 53 stání, dal�í témìø dvì desítky parkovacích

míst jsou na odstavných místech nové komunikace. Koneèná po-

vrchová úprava a sadová úprava okolí obou dopravních staveb

budou provedeny na jaøe. Po zahájení výstavby pavilonu interních

oborù v druhé polovinì roku pøevezme nová komunikace za chirur-

gickým pavilonem úlohu dne�ní hlavní (páteøní) komunikace mezi

chirurgickým a onkologickým pavilonem.              Foto Ing. Jiøí Bobr

Odbor personálních vztahù FN

Foto Reprografické centrum FN

Pùvodní stav pøed výstavbou

Souèasný stav



18

Výstavbì první královéhradecké okresní veøejné nemoc-

nice (dodnes nazývané �Stará nemocnice�) pøedcházela

skuteènost, �e v roce 1874 zru�ilo mìsto pro nedostatek

finanèních prostøedkù mìstskou veøejnou nemocnici, která

byla (s kapacitou tøiceti lù�ek) v roce 1867 zøízena v mìst-

ském domì èp. 98 v Dlouhé ulici, pùvodnì obývaném

velitelem hradecké pevnosti. Nemocní z Hradce Králové

se po zru�ení mìstské nemocnice uchylovali ponejvíce

do okresní nemocnice v Nechanicích, otevøené v roce 1872

pøi silnici k Hrádku. Ale to ji� byl jiný, nechanický okres.

Okresnímu výboru v Hradci Králové tak vyvstal naléhavý

úkol vybudovat okresní veøejnou nemocnici. Podnìt

ke stavbì byl dán usnesením okresního zastupitelstva

ze dne 22. 12. 1884, av�ak v hradbami spoutaném mìstì

nebyl k dispozici vhodný pozemek. A tak teprve po zru�ení

pevnosti v roce 1884 a povolení výstavby na úzkém pruhu

Zahájení výstavby dnešní Fakultní nemocnice v roce 1926, ale i její další postupné bu-
dování, včetně výstavby dosud nejposlednější dominanty - pavilonu prof. Jana Baštec-
kého - spadá již do „minulého“ století. A to je dostatečný důvod k ohlédnutí se zpět do mi-
nulosti. V seriálu, který v tomto prvním čísle letošního ročníku SCANu zahajujeme, chceme
nejenom připomenout, jak se naše nemocnice rodila a v dalších letech postupně měnila
svou tvář, ale přiblížit i osobnosti jednotlivých jejích tvůrců - architektů.

Úkol, který jsme si předsevzali, není nikterak lehký. Proto jsme se s prosbou o pomoc
(nikoli poprvé) obrátili na přátele z Muzea východních Čech Hradec Králové. A tak již
první část seriálu, věnovaná první královéhradecké okresní veřejné nemocnici (Stará
nemocnice u Orlice) pochází z pera historičky Pavly Koritenské.                                                Redakce

Promìny »Staré nemocnice«Promìny »Staré nemocnice«

Promìny »Staré nemocnice«Promìny »Staré nemocnice«

Promìny »Staré nemocnice«

zapojili do programu výstavby veøejných budov - �kol

a humanitárních ústavù - v Hradci Králové, a to v bez-

prostøedním okruhu starého mìsta. V roce 1885 bylo po-

dle jeho projektu postaveno Mìstské divadlo (dnes

Klicperovo). V roce 1886 byla podle jeho návrhu zaháje-

na výstavba Okresní nemocnice. V letech 1895-1898

se spolu s takté� královéhradeckým stavitelem V. Nekva-

silem podílel na pøestavbì a pøístavbì mìstského pivo-

varu (mohutná budova na úpatí vr�ku historického jádra

mìsta). V letech 1899-1901 byla podle jeho projektu vy-

stavìna budova penzionu Kongregace �kolních sester

de Notre Dame (dnes Léèebna dlouhodobì nemocných

v Pospí�ilovì tøídì èp. 351) a v letech 1900-1902 na dne�-

ním Orlickém nábøe�í nová budova chlapeckého konviktu

Borromeum (èp. 365, dnes sídlo Biskupského gymnázia).

Nová výstavba a roz�iøování mìsta Hradce Králové

po bourání pevnostních hradeb a rostoucí popularita

okresní nemocnice vyvolaly letité diskuse o tom, zda roz-

�iøovat stávající nemocnici pøístavbou èi vybudovat nemoc-

nici novou. Dobrozdání architekta Dr. Bure�e z Králov-

ských Vinohrad z roku 1908 sice vyznìlo pro stavbu nové

nemocnice, ale hledání vhodného staveni�tì bylo bezúspì�-

né a tak nakonec v roce 1911 rozhodlo okresní zastupitel-

stvo o prozatimním øe�ení - pøístavbì stávající budovy

nemocnice. Prostor v jejím okolí v�ak byl velmi omezený,

a tak k tomuto roz�íøení o dal�í pavilony nedo�lo. Na dal-

pozemku kolem historického jádra mìsta, bylo mo�né

v prostorách bývalého fortifikaèního pozemku na pravém

bøehu øeky Orlice, nedaleko Slezské brány, zaèít budovat

okresní nemocnici. Budova nemocnice se sedmdesáti ètyø-

mi lù�ky byla postavena v letech 1886-1887 stavitelem

Josefem Faltou z Hradce Králové podle projektu zdej-

�ího architekta Viktora Weinhengsta. Otevøena byla dne

29. bøezna 1887 pod názvem Okresní nemocnice arci-

vévodkynì Eli�ky (foto 1).

Viktor Weinhengst, královéhradecký architekt a stavi-

tel, patøil do skupiny vìt�inou místních stavebních od-

borníkù, kteøí se pøevá�nì na pøelomu 19. a 20. století

1

2
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�ím snímku, pocházejícím pravdìpodobnì z let 1900-1918,

je budova okresní nemocnice zachycena v dobì, kdy ji�

pøestávala vyhovovat (foto 2).

Úsilí o výstavbu nové nemocnice pokraèovalo, a to

i po skonèení svìtové války v roce 1918. Opìt se jako nej-

vìt�í problém ukazovalo nalezení vhodného prostoru.

Uva�ovalo se mimo jiné i o prostoru podél silnice k Pou-

chovu, kde byly ji� døíve rezervovány pozemky pro za-

mý�lenou vojenskou nemocnici, od její� výstavby bylo

upu�tìno. Tento prostor byl ale omezený a nedovolil by

výstavbu nemocnice se zamý�lenou kapacitou kolem 500

lù�ek. A� v roce 1922 vznikla my�lenka vybudovat novou

okresní nemocnici mimo katastrální území mìsta, na le-

vém bøehu Labe pod jeho soutokem s Orlicí. Toto místo,

le�ící v katastru obce Nový Hradec Králové, bylo pak

pozdìji (1923) pro výstavbu nemocnice schváleno. Nic-

ménì je�tì v roce 1922 se okresní správní komise rozhod-

la pro okam�ité øe�ení tristní situace pøeplnìné nemoc-

nice nástavbou druhého patra stávající nemocnièní bu-

dovy. Tato pøístavba byla provedena v letech 1922-1923

podle projektu architekta Václava Rejchla královéhradec-

kou firmou Capou�ek, �andera a Chudomel (foto 3). Ve-

dle nástavby probìhla také rozsáhlá vnitøní adaptace

a modernizace budovy. Velké místnosti v pøízemí a prvním

patøe byly rozdìleny, zøízeno bylo ústøední vytápìní, pro-

veden byl rozvod teplé vody témìø do v�ech místností. Poèet

koupelen se zvý�il ze tøí na sedm. Ve støedu budovy (vy-

zvednutém do úrovnì tøetího patra) byly umístìny zmen-

�ená kaple a ubikace sester. Nemocnice získala nových

70 lù�ek, tak�e celkový poèet lù�ek vzrostl koncem roku

1923 na 215.

Václav Rejchl (1884-1964) byl architekt z královéhra-

decké stavitelské rodiny (jeho otec Václav Rejchl st. byl

autorem øady budov ve mìstì, mlad�í bratr Jan spolupra-

coval na nìkterých dílech s bratrem a byl také autorem

mnoha významných staveb v Hradci Králové).

Václav Rejchl se v období nové výstavby na poèátku

20. století vìnoval také urbanismu. V roce 1909 získal

spolu s V. Zákrejsem a J. �ejnou 1. cenu za návrh regu-

laèního plánu mìsta Hradec Králové. Spolu s Oldøichem

Liskou pak v roce 1911 vypracovali definitivní generální

zastavovací plán.

Ve dvacátých letech se Václav Rejchl zapojil do po-

váleèného stavebního ruchu, který byl v Hradci Králové

velmi podporován vedením mìsta. V letech 1922-1923

byl podle návrhu Václava Rejchla postaven tzv. Student-

ský domov (dnes po pøestavbách sídlo divadla Drak), dále

byla podle jeho návrhu realizována pøístavba a rekon-

strukce budovy V�eobecné veøejné okresní nemocnice.

Podle jeho projektù byly postaveny významné veøejné bu-

dovy ve mìstì. V letech 1929-1935 to bylo nádra�í, které

splòovalo my�lenku starosty JUDr. Franti�ka Ulricha re-

prezentovat mìsto a jeho spojení se svìtem, v letech 1933-

1934 budova krajského soudu.

Problém nedostateèné kapacity nemocnice v�ak ani

nástavbou vyøe�en nebyl. Zejména po zøízení oddìlení

pro choroby u�ní, nosní a krèní koncem roku 1924 se opìt

zaèal zvy�ovat poèet nemocných. V roce 1925 se proto

okresní správní komise rozhodla zaèít výstavbu nové ne-

mocnice, a to v první etapì alespoò její èásti.

Byl zde ale je�tì jeden problém, a to chybìní veøejného

okresního chorobince, který by hradeckou okresní nemoc-

nici v péèi o nemocné doplòoval. Nakonec okresní správní

komise nalezla schùdné øe�ení, kdy� rozhodla zøídit choro-

binec v budovì stávající nemocnice poté, co bude do provo-

zu uvedena nemocnice nová. Znamenalo to ov�em stavìt

ji� v první etapì více pavilonù nové nemocnice, ne� bylo

pùvodnì zamý�leno. A tak také do�lo k tomu, �e ji� v roce

1927 byla zahájena stavba pavilonu pro oddìlení nemocí

oèních a oddìlení nemocí u�ních, nosních a krèních. Okres-

ní Masarykùv chorobinec zaèal v budovì bývalé okresní

nemocnice fungovat  v lednu 1929 (prví obyvatelé na foto 4).

V souèasné dobì je v budovì �Staré nemocnice� umístìna

Neurologická klinika Fakultní nemocnice a v pøistavìných

nových budovách v tomto areálu sídlí Rehabilitaèní klinika

FN a Klinika nemocí z povolání FN. Ke stavebním zásahùm

v areálu �Staré nemocnice�, uskuteènìným v druhé polovinì

20. století, se v rámci seriálu je�tì vrátíme.

Pavla Koritenská

Foto archiv Muzea východních Èech v Hradci Králové

3

4
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Povìst vysoké �koly na veøejnosti vytváøejí ponejvíce její ab-

solventi, kteøí èasto a rádi vzpomínají na svá studentská léta.

Ve vzpomínkách jim ov�em utkvívají hlavnì výrazné osobnosti

uèitelského sboru fakulty: na ty ostatní rychle zapomenou.

Na na�í fakultì k nepøehlédnutelným typùm vysoko�kolských

uèitelù patøil po dvacet let (1953-1972) pøednosta Katedry fyzio-

logie profesor MUDr. Jaroslav Mìlka (1904-1991). Jeho pøed-

ná�ky za tu dobu poslouchalo nìkolik tisíc studentù, kteøí pozdì-

ji jako lékaøi rozptýleni po celé republice vzpomínali nejen

na rùzné fyziologické zásady (Mìlkou nazývané ��peky�), ale

i na rùzná svérázná vystoupení tohoto uèitele. Pøímých pamìt-

níkù Mìlkova pùsobení na fakultì pøirozenì stále ubývá, a tak

snad bude vhodné pøipomenout ty rysy jeho osobnosti, které

z nìho uèinily nezapomenutelnou postavu fakultního dìní. Stra-

nou pøi tom zùstane hodnocení jeho velmi dobrých pedago-

gických aktivit i kvalitní výzkumné èinnosti.

Základním rysem Mìlkovy povahy byla �etrnost pøímo systé-

mová, zasahující i do nejmen�ích detailù jeho èinnosti. Kdy�

na katedru do�el dopis, obálka se rozstøihla a na rubovou stranu

bylo mo�né psát koncepty. Jednou na plenární schùzi odborové

organizace pøedná�el Mìlka referát o mezinárodní situaci. Pøe-

kvapovalo ho, �e se posluchaèi tak záva�nému tématu smìjí.

Bylo to v�ak pochopitelné: Mìlka mìl referát napsaný na rubu

nìjakého smuteèního oznámení a pøi ètení byl líc parte obrá-

cen k posluchaèùm.

Také drobný spotøební materiál byl na katedøe pøísnì obhos-

podaøován. Filtraèní papír vydával Mìlka ze zamknuté skøínì

a� po sdìlení dùvodu jeho potøeby. Na poznámku, �e jde o mali-

chernost, odpovìdìl: �Kdy� jsem pracoval v Brnì a chtìl jsem

od Drasticha filtraèní papír, zeptal se mì, kolik ètvereèních cen-

timetrù ho chci.� Ani tu�ku nebylo mo�né si vzít jen tak. Bylo

tøeba o vydání po�ádat Mìlku, ale tomu bylo nutné nejdøíve

pøedlo�it zbytek staré tu�ky. Pokud byl ten zbytek dlouhý dva

centimetry nebo více, obdr�el �adatel místo nové tu�ky chránít-

ko na starou, aby s ní mohl je�tì nìjakou dobu psát.

Mìlku také trápilo, �e se pono�ky èasto trhají. Pøíèina byla

jasná: zvý�ené tøení v oblasti paty a �pièky. Náprava byla snadná

- zmìn�it tøení. A tak Mìlka svíèkou voskoval pono�ky na patì

a �pièce. Pono�ky se pak ménì trhaly, ale zato se staly nepro-

dy�nými.

Jednoho dne ke konci pracovní doby vstoupil Mìlka do mé

pracovny a øekl mi: �Hochu, zítra ráno bude� za mì pøedná�et

tøi hodiny fyziologii ledvin. Já musím odjet do Prahy.� Kdy�

jsem projevil obavu, �e na pøípravu budu mít dost málo èasu,

Mìlka pravil: �Kdy� jsem pracoval v Bratislavì, øíkával mi

Hanák, �e mám za nìj pøedná�et zpoèátku tak pùl hodiny pøed

zaèátkem pøedná�ky a pozdìji asi tak ètvrt hodiny po zaèátku,�

a se spokojeným úsmìvem opustil mou pracovnu.

Kdysi mi starý pan Kováø, zøízenec pra�ského Fyziologické-

ho ústavu, vyprávìl o svých zku�enostech s Mìlkou z doby pøed

válkou, kdy oba pracovali na fyziologii bratislavské Lékaøské

fakulty. Kováø tehdy nosil mladému asistentovi Jaroslavu Mìl-

kovi ka�dý den do ústavu obìd z nedaleké restaurace. V�dy se

pak odehrávala stejná scéna: Mìlka Kováøovi vyèítal, �e mu

pøinesl málo brambor a øíkal mu: �Kováøi, jsi na nì moc mìkký.

Musí� na nì víc tlaèit a být v tom dùsledný.� Kováø si u� nevìdìl

rady, a tak nakonec jednoho dne koupil pytel brambor, odvezl

jej na trakaøi do restaurace a po�ádal je, aby mu dávali dvojité

porce brambor. Následujícího dne u� pøinesl Mìlkovi vrcho-

vatý talíø a poprvé nedostal vynadáno. Ale Mìlka mu øekl:

�Vidí�, Kováøi, kdy� je èlovìk dostateènì dùrazný a neústupný,

dosáhne nakonec svého.� Pravda, to ov�em platilo, pokud �lo

o Mìlku.

S jídlem je také spojen Mìlkùv termín �Dosis vegetabilis

minima�. Tak oznaèoval zpùsob svého stravování na sjezdech.

U� nìkolik dní pøed ka�dým sjezdem si Mìlka dennì odná�el

z dùstojnické jídelny nìkolik krajícù chleba. Na sjezd pak od-

jí�dìl s malým dìtským kuføíèkem naplnìným rùznì okoralými

krajíci chleba, doplnìnými lahví od sodovky s patentním uzá-

vìrem, plnou vody z vodovodu. Na sjezdu pak neutratil za jídlo

ani korunu.

Jednoho podzimního veèera roku 1955 jel do Hradce Králové

jistý automobilista novohradeckými lesy smìrem od Holic. Na-

jednou usly�el tupý náraz do pøední èásti auta. Zastavil a �el se

podívat, co to bylo. Na kraji silnice na�el bezvìdomého èlovì-

ka v obno�eném hubertusu bez jakýchkoliv dokladù. Nalo�il

ho do auta a odvezl na chirurgickou ambulanci. Jakmile tuto

dvojici spatøil MUDr. Zábrodský, øekl: �To je pøece profesor

Mìlka!� Teï málem omdlel i øidiè. Zábrodský se s ním domlu-

vil, �e se dostaví je�tì pøí�tí den dopoledne, a� bude Mìlka

pøi vìdomí. Pøi pohledu na Mìlku, který le�el na lù�ku v botách

s mnohokrát pøetrhanými a navazovanými tkanièkami, øekl

dr. Zábrodský sestøe: �Rozstøihnout tkanièky!� Jen to doøekl,

hned se dosud bezvìdomý Mìlka nadzvedl a zvolal: �Nestøíhat,

rozvázat!� a opìt klesl na lù�ko.

Pøi vy�etøení se ukázalo, �e Mìlka mìl zlomené obì fibuly,

nìkolik �eber a klíèní kost a øadu odøenin a zhmo�dìnin. Kdy�

druhého dne pøi�el øidiè, po�ádal ho Mìlka, aby se jel podívat

na místo srá�ky a na�el tam Mìlkovy brýle nebo jejich zbytky,

proto�e se to urèitì dá slepit.

Pokraèování mìla tato historie asi za ètyøi dny, kdy jsem

obdr�el lísteèek formátu asi 5 x 5 cm se sdìlením, abych se

dostavil do urèitého pokoje na chirurgii, kde budu vyzkou�en

z kandidátského minima. A skuteènì, v udaný den a hodinu se

v nemocnièním pokoji, kde le�el zasádrovaný Mìlka, konala

má zkou�ka pøed komisí, jejími� èleny byli profesor Vávra

a docent Èerník.

Za zaznamenání stojí také výroky, jimi� koøenil Mìlka své

pøedná�ky:

- �ena po dvou dìtech je patologicko-anatomické muzeum;

- místo lékaøù produkujeme výrobce mrtvol;

- mozek je �láza se dvojí sekrecí: tou vnitøní otravuje sebe,

tou vnìj�í ty druhé;

- obraz medicíny, to� obraz bídy;

- èím lep�í kuchaøka, tím vìt�í �kùdce svého mu�e;

- na èlovìka tlustého se brzy budeme dívat s despektem,

s jakým se díváme na opilce;

- ho�i, pijte mléko, jezte sýry a neblbnìte pøed uzenariáty

a podobnými sekretariáty.

Sou�ití s profesorem Jaroslavem Mìlkou je mo�né hodnotit

rùzným zpùsobem, rozhodnì v�ak ho nelze nazvat nudným.

Prof. MUDr. Jaroslav Peregrin, DrSc.

Profesor Jaroslav Mìlka vyèníval z øady
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Tentokrát ve vzpomínkách na okam�ik opustíme královéhra-

deckou fakultu a nemocnici a pøipomeneme si dvì významné

osobnosti z pra�ské a plzeòské lékaøské fakulty. Ale i tak mù�eme

stále je�tì mluvit o královéhradeckých evergreenech, nebo� jde

o uèitele na�ich uèitelù (a uèitelù dal�ích generací lékaøù

a uèitelù) a zaznamenané pøíhody se tudí� tradují i u nás,

na východì Èech.

Nerovný boj na jedenáct kol

Zkou�ka z fyziologie u prof. Laufbergera vy�adovala ne-

jen znalost fyziologie a vzruchové teorie, ale nìkdy i notnou

dávku �tìstìny. Pan profesor nedával vìt�inou nedostateèné,

ale týdenní a� ètrnáctidenní odklad. Bydlel jsem na koleji,

kde jeden z kolegù slo�il zkou�ku a� po jedenácté. Nu, po-

suïte sami. Poprvé dostal za úkol napsat první tóny ouvertury

jedné ze Smetanových oper (zøejmì by následovala otázka

na kmitoèet nìkterého z tónù). Kdy� po ètrnácti dnech pøi�el

s dokonalou znalostí zaèátkù ouvertur oper nejen od Smetany,

ale i od Dvoøáka a Janáèka, pøekvapivá otázka znìla: �V jaké

sestavì hrálo vèera Èeskoslovenské hokejové mu�stvo proti

�výcarsku?� Bylo to slavné vítìzství Na �tvanici 11:3, kdy se

poprvé zaèalo skandovat deset, deset, deset; pan profesor byl

velký fanou�ek hokeje. Ale ani potøetí kolega neuspìl, nebo�

nebyl schopen zodpovìdìt otázku, kam vedou toèité schody

z praktikárny v pøízemí (vedly do praktikárny v prvém pos-

chodí) a pan profesor logicky usoudil, �e na pøíslu�ném prak-

tiku nebyl. Kolega byl nicménì skuteèný �ampion, nebo�

pøes deset neúspì�ných kol, která skonèila vítìzstvím pana

profesora knokaut, byl schopen v jedenáctém kole boj vítìznì

ukonèit.

Charakterní dárce

Na jednu z pøedná�ek koncem ètyøicátých let pøi�el fyziolog

prof. Vilém Laufberger v neobyèejnì dobré náladì. Asistent

postavil na katedru kuføíkový gramofon, pan profesor vlo�il

do gramofonu desku a vyzval nás, abychom pozornì nasloucha-

li. Zaznìl Chopinùv Minutový valèík. Kdy� klavírní skladba

doznìla, pronesl pan profesor nìkolik nad�ených slov o Cho-

pinovi a pak pøeèetl dopis studenta, který mu skladbu poslal

jako dárek. V dopise stálo, �e jde na zkou�ku z fyziologie -

a následovalo pøesné datum, tak�e z pochopitelných dùvodù

nemù�e uvést jméno a proto prosí pana profesora, aby gramo-

fonovou desku pøijal od anonyma. Pan profesor byl rozjaøen

a vysoce hodnotil charakter studenta - dárce. Ten v�ak nicménì

dosáhl svého. V daném termínu slo�ili v�ichni zkou�ku na vý-

teènou.

Pøijetí na kliniku doc. Bobka

Kdy� jsem bezprostøednì po promoci nastoupil na interní

kliniku doc. Bobka v Plzni, polo�il mi nìkolik otázek. Kdy�

s uspokojením vyslechl, �e jsem jako medik dva roky fi�ku-

soval u prof. Joná�e, a kdy� se zeptal na mé znalosti cizích

jazykù, následovala otázka poslední, zda jsem svobodný nebo

�enatý. Kdy� jsem odpovìdìl, �e jsem �enatý (o�enil jsem se

krátce pøed skonèením studií), poznamenal: �Tak to bychom

mìli.� Kdy� toti� podobným �výslechem� pro�el kolega Dùra,

který byl svobodný, následovalo dùrazné varování: �To vám

povídám, Dùra, jestli�e si nìco zaènete s mou sekretáøkou, tak

si ji vezmete.� Sekretáøka pana docenta byla velmi pohledná,

tak�e jeho �otcovská péèe� byla na místì.                                       L.Ch.

Okno do tøetího tisíciletí / Foto Jan Smit
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ZEMÌ LIDÍ

objektivem

JANA SMITA

Asklépius (foto 1), bùh zdraví, vze�el ze svazku Apollóna

a Korónie, dcery thessalského vládce Flegya. Apollón svìøil

jeho výchovu moudrému Kentaurovi Cheirónovi, aby ho vyuèil

lékaøskému umìní. Asklépius se svými pomocníky Macháónem

a Podaleriem (o kterých se zmiòuje Homér jako o léèitelích

pùsobících v øeckém vojsku pøi dobývání

Tróje) a dcerami Hygeií (foto 2) a Pa-

nakeií pak léèili nemocné. Proto�e se mu

ale daøilo køísit i mrtvé, zabil ho Zeus

bleskem. Apollón v odvetu zahubil Dio-

vi Kyklópy, kteøí kovali jeho blesky.

Asklépius byl zobrazován jako staøec

opírající se o hùl ovinutou hadem, v do-

provodu psa (viz foto 1).

Støediskem Asklépiova kultu se kolem

4. stol. pø. Kr. stal Epidaurus. Bylo zde

ideální léèebné prostøedí: lesy chránily pøed vìtry, byla zde

horká vøídla, místo mìlo pøíhodnou polohu. Po staré mykénské

cestì sem putovali nemocní z pøístavu Palea Epidaurus. Zde

pak v Asklépiových svatyních s lázeòským zaøízením léèili knì�í,

zasvìcení jeho kultu. Léèba byla provádìna inkubací, tj.

ve spánku. Po vykoupání v chrámové vodì se nemocní odebra-

li do Tholu (foto 3 - souèasný stav), tj. chrámu, kde byli chová-

ni posvátní hadi. Bylo to bludi�tì se soustøednými chodbièka-

mi, zachycující prchavé krásy �erosvitného efektu do kamene

vytesaných reliéfù (foto 4 - ideální rekonstrukce). Zde uléhali

v koimétérii (foto 5 - kamenná lù�ka) na kù�i obìtovaného zvíøete

a èekali ve spánku na uzdravení èi radu. Pak zaznamenávali

svou chorobu na destièky, které zanechali v chrámu.

Léèba byla v�estranná podle zásady, �e nelze nabýt zdraví,

kdy� je tìlo ochablé. Gymnastika byla nepostradatelnou

souèástí léèby, byl zde vybudován stadion a gymnasion, kde

nemocní mìli mo�nost zvý�it svou fyzickou zdatnost.

Ideálem souladu tìlesných a du�evních sil, krásou tìla a du-

�e byla kalokagatheia. Pro naplnìní tìchto potøeb byl zde

ve 4. stol. pø. Kr. vybudován kolosální amfiteátr, schopný po-

jmout více ne� 15.000 divákù (foto 6).

Stavba svìdèí o dokonalosti antického

citu pro umístìní, skloubení a vyu�ití

okolní krajiny. Ohromující akustika je

nerozlu�tìnou otázkou, nebo� se nepo-

daøilo zjistit její zákony zde uplatnìné.

Skuteènì z nejvy��í, �edesáté øady teátru

jsme naprosto jasnì sly�eli tichý rozho-

vor náv�tìvníkù stojících v orchéstru

(foto 7 - pohled z orchéstru do theátru).

Staviteli se tak podaøilo pomocí ojesdinìlé

akustiky dokonalé splynutí herce s diváky. Amfiteátr je pýchou

Øecka a dodnes se zde konají koncerty a divadelní pøedstavení.

Asklépiovo uèení se brzy roz�íøilo po celém Øecku a bylo

oblíbeno i v Øímì (Aesculapius). Knì�í jeho chrámù pùsobili

jako léèitelé a nejvìt�í z nich Hippokratés obohatil lékaøství

zprávami o nemocech a urèování jejich povahy, prognostikou

a pøedpisy. Jím vyslovené principy - peèlivì léèit, neustále se

vzdìlávat a ctít své uèitele - platí dodnes.

Kultovní místo v Epidauru bylo r. 393 po Kr. císaøem Theo-

dosiem I. uzavøeno, nebo� se vzrùstajícím vlivem køes�anství

byly pohanské kulty potlaèovány a koneènì i zakázány. Lékaøství

se rozvíjelo dále v duchu Hippokratova uèení a jsou neustále

hledány nové cesty a zpùsoby, jak pomoci nemocným.

J. S.

Foto è. 6 a 7 Marcela Vanìèková

6
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SESTRA ROKU 2000

OCENÌNÍ VÌDECKÉ PRÁCE

Pøi pøíle�itosti zavr�ení desátého roku èinnosti Interní grantové agentury

Ministerstva zdravotnictví Èeské republiky (IGA MZ ÈR) obdr�eli prof.

MUDr. Leo Steinhart, DrSc., a prof. MUDr. Jiøí Kvasnièka, CSc., význam-

né ocenìní své práce. Profesorovi Leo Steinhartovi pøedal ministr zdravot-

nictví zvlá�tní uznání za zásluhy o èeský lékaøský výzkum a za dlouhodobou

spolupráci s IGA. Profesor Jiøí Kvasnièka pøevzal z rukou ministra èestné

uznání za výkon pøedsedy odborné komise Vìdecké rady IGA a za práci pro

èeský lékaøský výzkum. Obìma pánùm profesorùm k významnému ocenìní

jejich práce srdeènì blahopøejeme.

DOCENT  PETR MORÁVEK JMENOVÁN

ÈLENEM VÌDECKÉ RADY MZ

Doc. MUDr. Petr Morávek, CSc., pøednosta Urologické kliniky Lékaøské

fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice

v Hradci Králové, byl ministrem zdravotnictví prof. Fi�erem s úèinností

od 15. listopadu 2000 jmenován èlenem Vìdecké rady Ministerstva zdravot-

nictví Èeské republiky. Panu docentovi Petru Morávkovi ke jmenování

upøímnì blahopøejeme.

NOVÍ ABSOLVENTI DOKTORSKÉHO STUDIA

Dne 14. 12. 2000 úspì�nì ukonèili studium v doktorském studijním pro-

gramu vnitøní lékaøství a získali vìdecký titul Ph.D. MUDr. Bo�ena Jura�-

ková, lékaøka Kliniky gerontologické a metabolické LF UK a FN v Hradci

Králové, a MUDr. Pavel �ák, lékaø Oddìlení klinické hematologie Fakultní

nemocnice v Hradci Králové. Dne 18. 12. 2000 úspì�nì ukonèili studium

v doktorském studijním programu gynekologie a porodnictví a vìdecký titul

Ph.D. získali MUDr. Ivo Kalousek a MUDr. Jiøí �paèek, oba lékaøi a od-

borní asistenti Porodnické a gynekologické kliniky LF UK a FN v Hradci

Králové. V�em shora jmenovaným absolventùm doktorského studia srdeènì

blahopøejeme.

PROF. PRAVOSLAV STRÁNSKÝ V ÈELE VÝBORU

FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH �KOL

Prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc., pøednosta Ústavu lékaøské biofyziky

Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové, byl zvolen pøedsedou Výboru Fondu

rozvoje vysokých �kol. Ke zvolení do této vysoké funkce panu profesorovi

Pravoslavu Stránskému upøímnì blahopøejeme.

PRVNÍ CENY AUTORÙM

Z ÚSTAVU FARMAKOLOGIE

Kolektivy autorù Ústavu farmakologie LF UK v Hradci Králové získaly

dvì první ceny udìlované Èeskou spoleèností pro experimentální a klinic-

kou farmakologii ÈLS JEP, a to jednak za nejlep�í publikaci v kategorii

klinické farmakologie: Chládek J., Zimová G., Martínková J., Tùma I.: Intra-

individual variability and influence of urine collection period on dextro-

methorphan metabolic ratios in healthy subjects. Fundam Clin Pharmacol

13:508-515, 1999, jednak v kategorii uèebnic, skript a jiných pedagogických

pomùcek: Martínková J., Mièuda S., Cermqanová J., Til�er I., Chládková J.,

Chládek J., Grim J., Zimová G.: Návody k praktickým cvièením z farmako-

logie pro studenty 3.-4. roèníku. Vydání 1. Nakl. X-Egem, Praha 1999.

Dne 8. února 2001 byly v Praze na �o-

fínì slavnostnì pøedány ceny soutì�e

Sestra roku 2000. Soutì� pøipravily èa-

sopis Sestra a jeho vydavatelé Strategie

Praha a MONA Praha. Odborným ga-

rantem soutì�e byly Ministerstvo zdra-

votnictví ÈR a Èeská asociace sester.

Slavnostního veèera se zúèastnila také

man�elka prezidenta republiky Dagmar

Havlová.

Finalistky dvou kategorií - �Sestra

ve zdravotnictví� a �Sestra v sociální

péèi� - byly ji� døíve vybrány z odbor-

ného hlediska, a to porotou slo�enou

z èlenù Rady pro rozvoj o�etøovatelství,

která pùsobila pøi MZ ÈR. Koneèné

vítìzství v obou kategoriích pak na �ofínì

pøiøkla porota laická, v jejím� èele byl

Vlastimil Harapes a èleny MUDr. Rad-

kin Honzák, Gala Mackù a pøedstavitelé

nìkterých firem. Souèasnì byla udìlena

i cena v kategorii �Sestra ètenáøù�, vy-

hlá�ená èasopisy Vlasta, Puls a Prak-

tická �ena, a �Èestná cena za celo�ivotní

dílo�.

S potì�ením jsme mohli konstatovat, �e

ani v této soutì�i nezùstalo královéhra-

decké zdravotnictví stranou. Mezi �est

finalistek kategorie �Sestra ve zdravot-

nictví� byla odbornou porotou zaøazena

paní Jaroslava Peèenková, vedoucí od-

dìlení o�etøovatelství Ústavu sociálního

lékaøství Lékaøské fakulty v Hradci Krá-

lové Univerzity Karlovy v Praze. Mezi

�est finalistek kategorie �Sestra v sociál-

ní péèi� byla zaøazena Jitka Nedomle-

lová, absolventka Støední zdravotnické

�koly a nyní studentka 5. roèníku v�e-

obecného lékaøství na�í fakulty. Ta byla

nominována za obìtavou pomoc rodinì

s posti�eným dítìtem a za svou význam-

nou a profesionální pomoc v Oblastní

charitì Hradec Králové, uskuteèòovanou

pøi nároèném studiu medicíny ji� od po-

èátku roku 1998. Ty, kdo Jitku Nedo-

mlelovou blí�e znají, asi nepøekvapí, �e

ve své kategorii zvítìzila. Cenu jí pøedal

dr. Jiøí Schlanger, pøedseda Odborového

svazu zdravotnictví a sociální péèe, spo-

lu s viceprezidentkou Èeské asociace ses-

ter Rù�enou Wagnerovou.

Vítìzce soutì�e Jitce Nedomlelové i pa-

ní Jaroslavì Peèenkové srdeènì blaho-

pøejeme.                                             Redakce


