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SLOVA
K ZAMYLENÍ

INVESTIÈNÍ ÈINNOST V ROCE 2000

Ohlédneme-li se za rokem 2000 ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, oiví
se nám moná i vzpomínka, e jsme si kolikrát pøipadali jako na jednom velkém
staveniti. Ale snad to vichni zúèastnìní - zamìstnanci i nemocní - pochopili
a nemìli to vedení nemocnice a stavaøùm za zlé.
Investièní aktivita ve FN byla v uplynulém roce rozsáhlá a dotýkala se øady
pracovi. Následující øádky jsou struènou rekapitulací toho, co vechno se podaøilo
udìlat, a mìly by i doloit, e ve, co nám leckdy i znepøíjemòovalo ivot, se konalo
cílevìdomì a smysluplnì. Protoe o výstavbì nové lékárny, o novém dialyzaèním
pavilonu a o zahájení výstavby pavilonu interních oborù pøinesla informace pøedcházející èísla SCANu, nebudu se ji k tìmto akcím vracet a uvedu jen pøehled
dalích, nejdùleitìjích investièních akcí, je byly v roce 2000 dokonèeny.
Provedena byla rekonstrukce sociálních zaøízení na I. interní klinice, na Klinice infekèních nemocí a na Klinice uní, nosní a krèní. Budovy tìchto klinik
patøí k nejstarím ve FN a sociální zaøízení zde byla témìø v havarijním stavu.
Byly rozíøeny trasy potrubní poty, a to pøipojením Kliniky infekèních nemocí,
Fingerlandova ústavu patologie, ambulancí Kliniky gerontologické a metabolické
a I. interní kliniky, a také dialyzaèního støediska.
Zøízen byl centrální archiv spisové dokumentace, a to v areálu FN. Objekt byl
získán od VLA JEP, èásteènì rekonstruován a vybaven moderní technologií.
Poøízen byl také nový sklad MTZ a pøestìhovány do nìj byly nìkteré èinnosti
ze suterénních prostor pod prádelnou.
Uskuteènìna byla výmìna starých, nevyhovujících RTG zaøízení, vèetnì stavebních úprav, a to na Urologické klinice (UREX), na Dìtské klinice (SKIA)
a na Radiologické klinice (mamograf).
Dokonèena byla rozsáhlá rekonstrukce objektù v areálu Léèebny návykových
nemocí v Nechanicích, a to vèetnì plynofikace.

Pojem rozíøené rituální techniky je
neoddìlitelný od jiného pojmu, teatralizace svìta; oba dva jsou charakteristické pro nai souèasnost. Teatralizace
svìta je pøedevím zpùsobena zvìtením
poètu obrazù, které se stále více vnucují
obèanùm-divákùm. Znalost planety,
kterou dnes mùe mít skoro kadý její
obyvatel, vzniká díky obrazùm, které mu
nabízí pøedevím televize. Ale nejde tu jen
o obraz: krátkodobé dìjiny jsou prezentovány souborem médií jako nìco, co se
odehrává na nìkolika scénách. Rozmanitost scénáøù-fejetonù (které pokraèují
ze dne na den, z týdne na týden), rozmanitost osobností se v oèích divákù stává
jistým zpùsobem familiární: divák nezná
dobøe situace, autory a aktéry, ale identifikuje je (na obrazovce). Tak se vytváøí
paradoxnì intimní vztah ke svìtu, vztah
zároveò pøedstavovaný a abstraktní, protoe aèkoli jsme informováni o vem,
z toho, co je nám øeèeno, známe obecnì
pouze jen to, co je nám øeèeno, a zvykáme
si postupnì diskutovat o textech a obrazech, zatímco se domníváme, e uvaujeme o skuteènostech. Tento vztah
ke skuteènosti má dvì stránky: je zprostøedkován (vechna fakta jsou dnes
zprostøedkována v tom smyslu, e jsou
pøenáena a prezentována médii: výraz
zprostøedkovaný fakt se stal pleonasmem), a právì proto neúplný. Zprostøedkování obrazu vede k abstrakci a dokonce k jisté ireálnosti, kdy billboardy
a obrazy nahrazují na okrajích dálnice
krajinu a zajímavosti, které bychom mohli vidìt, kdybychom ji opustili. Naopak
mìsto, které si váí samo sebe, se vystavuje na scénì, omítá a osvìtluje své památky, které se mají stát objektem pozorování, aby byly vidìny...
Úryvek z knihy Marca Augé: Antropologie souèasných svìtù (Pour une anthropologie des mondescontemporains, 1994). Èesky
vydalo nakladatelství Atlantis v Brnì, 1999.

Ukonèena byla dalí etapa propojení systému zásobování kyslíkem v areálu
Fakultní nemocnice. V nemocnièní prádelnì byla instalována repasovaná pièková velkokapacitní ehlicí linka. Bývalý objekt mazutového hospodáøství byl
komplexnì rekonstruován a nyní slouí jako garáe pro deset vozidel. V centrální úpravnì vody byla komplexnì vymìnìna technologie za plnì bezobsluhovou.
Provedena byla demolice starých objektù Radiologické kliniky v prostoru
za budovou Porodnické a gynekologické kliniky.
V rámci dalího rozvoje nemocnièního informaèního systému byl zaveden
kreditní systém ve stravovacím zaøízení.
Dále byla zahájena celá øada dalích stavebních akcí - napø. stavba nového objektu Tkáòové ústøedny. První etapa této akce, tj. dusíkové hospodáøství a kryokonzervace, by mìla být dokonèena jetì v r. 2001. Zahájena byla generální rekonstrukce budovy Stomatologické kliniky, zapoèaty byly práce na pøípravì
automatického vjezdového systému a na úpravách a doplnìní chodníkù pro pìí.
Ve spolupráci s Magistrátem mìsta Hradec Králové se FN podílela na pøípravì
a realizaci I. a II. etapy výstavby parkovi pøed nemocnicí. I. etapa byla realizována v r. 2000, s pøípravou II. etapy bylo zapoèato letos. S FN rovnì probíhají konzultace ve spojitosti se zahájením výstavby køiovatky Mileta.
Celkové náklady na investièní èinnost ve Fakultní nemocnici v roce 2000 èinily
222 mil. Kè, z toho náklady na stavební akce pøes 108 mil. Kè, náklady na stroje
a zaøízení témìø 104 mil. Kè, náklady na rozvoj Nemocnièního informaèního
systému (NIS) pøes 10 mil. Kè. Dotace ze státního rozpoètu ve výi 121 mil. Kè
pøedstavovaly zhruba 54 % celkových investièních nákladù.
Vekerá investièní aktivita je odvislá od cílevìdomé a konstruktivní spolupráce
vech zainteresovaných útvarù. Proto chci za to, co se v roce 2000 podaøilo, vem
Ing. Petr Steklík
partnerùm podìkovat.
vedoucí Odboru investic FN

PharmDr. EMIL RUDOLF, Ph.D.,
laureátem Fingerlandovy ceny za rok 2000
Lékaøská fakulta v Hradci Králové udìlila letos ji podruhé Fingerlandovu cenu, která
je kadoroènì udìlována za nejlepí práci z morfologických oborù publikovanou v uplynulém roce mladým autorem do tøiceti let. Laureátem této ceny za rok 2000 se stal
PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., odborný asistent Ústavu lékaøské biologie a genetiky LF
v Hradci Králové, jeho práce: Rudolf, E., Peychl, J., Novák, J., Èervinka, M. Apoptosis
- when the cells begin to dance. Frontiers in Bioscience, 2000, No. 5 byla vybrána jako
nejlepí z pìti pøihláených pøíspìvkù. Na výbìru se shodli dva povìøení renomovaní
odborníci - prof. MUDr. Stanislav Nìmeèek, DrSc., a prof. MUDr. Zdenìk Voboøil, DrSc.
Výe uvedená práce navazuje na studium dynamiky bunìèné smrti, které patøí ji
mnoho let mezi nosná výzkumná témata Ústavu lékaøské biologie a genetiky LF.
Práce byla publikována v èasopise Frontiers in Bioscience, který je jako jeden z prvních
èasopisù na svìtì vydáván ve dvou verzích - klasické titìné verzi (plnì indexované
v Current Contens a Medline) a elektronické verzi, která umoòuje uivatelùm online pøístup k publikovaným èlánkùm vèetnì pøípadných elektronických pøíloh.
V tomto pøípadì pøílohu tvoøí videosekvence zachycující dynamiku bunìèné smrti
nádorových bunìk po ovlivnìní cytostatickou látkou. Plný text práce je moné zhlédnout na adrese: http://www.bioscience.org/2000/v5/f/rudolf/fulltext.htm.
Významným pøínosem práce je to, e byla technicky vyøeena monost prezentovat
dynamiku bunìèných dìjù iroké odborné veøejnosti. Tím se otevírá monost zpøístupnìní rozsáhlého archivu èasosbìrných videosekvencí natoèených v Ústavu lékaøské biologie a genetiky v posledních letech. Tento archiv patøí mezi svého druhu nejvìtí na svìtì. Hlavní vìdecký pøínos práce spoèívá v prùkazu toho, e charakteristické
zmìny plasmatické membrány (tzv. blebbing, tanec smrti) jsou spolehlivým markerem apoptózy indukované u bunìk kultivovaných in vitro. Velmi potìitelné je
rovnì to, e se na práci podíleli i studenti naí Lékaøské fakulty, jmenovitì student
ètvrtého roèníku stomatologie Jan Novák, který pøispìl k vyøeení technických problémù spojených s konverzí èasosbìrných videozáznamù dynamiky bunìèné smrti
do digitálních sekvencí vhodných pro prezentaci na Internetu.
Tato publikace také významnì pøispívá k propagaci vìdecké èinnosti pracovníkù
naí fakulty. Domovská stránka èasopisu Frontiers in Bioscience je velmi hojnì
navtìvována, od svého zaloení zaznamenala více ne pùl milionu pøístupù.
Fingerlandovu cenu za rok 2000 pøedal PharmDr. Emilu Rudolfovi dìkan fakulty
prof. MUDr. Ivo teiner, CSc., na zasedání Vìdecké rady fakulty dne 20. 3. 2001.
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Èervinka, CSc.
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BØEZEN, DUBEN
(fejeton)

Tak si tak øíkám, e to asi nebude jen
ta jarní zimovøivost, co nám trvale zachovává v pamìti znalost lidového úsloví bøezen, za kamna vlezem - duben,
jetì tam budem. Vdy ona ta kamna,
a je docela jedno, jde-li o venkovskou
pec, parádní kachlová kamna èi moderní
radiátor, v sobì mají jetì nìco víc, ne
jen e dávají teplo. Ona jsou také symbolem domova, a co víc, i symbolem
precizní, spolehlivé lidské práce. Aby
kamna dobøe táhla, nekouøila a dostateènì høála, k tomu vdy bylo tøeba
hodnì umu a dokonalé souhry mylenky a peèlivé práce. A e si to u nai
pøedkové dobøe uvìdomovali, toho dùkazem budi, e leckdy tenhle symbol
umu a poctivosti pojednali pøímo jako
umìlecké dílo.
Dnes také umíme udìlat krásná, preciznì zpracovaná kamna. Umíme i leccos jiného - ovem jen kdy chceme.
A právì v tom se zdá být jádro pudla.
Kadá doba má v sobì cosi zvlátního,
a pro tu nai dnení dobu se stále zøetelnìji rýsuje, e nìkdy dobrou práci
dìlat nechceme. Tedy, my sice øíkáme,
e chceme, ale skutek utek. Pravda, auta
a mnohé jiné pìkné vìci dìláme stále
jetì s mylenkou na výsledek, ale tøeba
ve správì vìcí veøejných, v sociální oblasti, v umìní a bohuel nìkdy i ve vìdì
rádi konèíme jen vzneenými mylenkami. Legitimizovali jsme ten stav zbotìním pojmù program, zámìr (a také
grant) a propojili jsme ty pojmy s penìzi. A teï za programy, místo za výsledky, dáváme jednièky. irí pohled
na vìc, výsledky a koneèné dopady zámìrù pøehlííme. Tak tøeba horujeme
pro zámìr vnést do kadodenního
ivota obèanù Internet, a nic se neohlííme na ekonomické monosti lidí, jejich
odolnost, èi Gausovou køivkou vyjadøovaný stav mentální vybavenosti populace. Nezajímá nás, e druzí jen tìce hledají cesty, jak ulehèit ivot ménì
adaptabilním jedincùm. Jen podpoø,
chuïasi, starèe, deprivante, ná ocenìný
zámìr! Trochu mnì to pøipomíná povel na zteè, èi jako bychom zamìnili ná
bøezen a duben za slova z (krásného) Hiralova pøekladu Morgensternových Názvù mìsícù ibenièního dítìtì:
...vezem, buben...
Ludìk Ledøíèek

Kachlová kamna z letního refektáøe Klementina z r. 1762, s výzdobou zobrazující výjevy ze ivota sv. Ignáce z Loyoly.
Foto Jan Smit
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Výsledky publikaèní aktivity ve FN v roce 2000
(ANEB PØÍSPÌVEK K DEBA TÌ, ZDA SI DOSTATEÈNÌ VÁÍME NEJSCHOPNÌJÍCH)

Jako obvykle byly zaèátkem roku zpracovány výsledky publikaèní aktivity vysokokolákù ve Fakultní nemocnici, kteøí jsou
zamìstnanci FN èi LF, a to bez ohledu na výi jejich úvazku.
Èlánek pøináí pøehled nejaktivnìjích autorù v r. 2000 a výsledky jsou zároveò dobrou pøíleitostí k úvaze, proè publikovat a jak publikaèní aktivitu hodnotit.
V Seznamu 1 (poøadí podle nejvyího celkového publikaèního skóre) je výèet prvních tøiceti nejúspìnìjích autorù
ve FN. Hodnocení, které bylo nemocnicí pøijato po schválení
Vìdeckou radou LF, je vyuíváno ji nìkolik let a podrobná
bodovací tabulka je k dispozici v zápisu Vìdecké rady z 21. 3.
2000. Hlavními aspekty pouívaného systému jsou (a) diferenciace typu publikace - napø. monografie 12 bodù, pùvodní
vìdecká práce 4 body, kasuistika 1 bod, (b) zvýhodnìní cizojazyèné publikace - ve svìtovém jazyce body zdvojnásobeny,
v impaktovaném èasopisu ztrojnásobeny a (c) rozdìlení bodù
mezi autory - první autor 60 % bodù, ostatní autoøi se dìlí
o 40 %.

pøi akreditacích, habilitacích a zároveò bohuel i v zákulisních
debatách o tom, která instituce je dobrá. Bránit se tomu by bylo
pro budoucnost netaktické a jestli tento trend nepøijmeme,
moná i nebezpeèné.
Pøejdu-li do osobního tónu, musím konstatovat, e jsem kdysi
jako rentgenolog také umìl impaktovanì publikovat. Coby organizátor zdravotnictví i pøes mnoho bìných èlánkù nyní bohuel zaostávám. Pøesto vak, nebo moná jetì o to více, cítím
jako svoji povinnost úzkou skupinu nejschopnìjích, kteøí se
v nemocnici pøes vechnu nepøízeò doby spontánnì selektovali, maximálnì podporovat.
V Seznamu 2 je proto uvedeno druhé poøadí, a to poøadí
s nejvyím skóre v impaktovaných seriálových publikacích.
Bylo vybráno prvních 18 autorù, kteøí dosáhli výbìrové hranice 7,2 impakt bodù. To je skóre, které dosáhne napø. první autor pùvodního vìdeckého èlánku v renomovaném, vìtinou zahranièním èasopisu (60 % ze 12 bodù). Takovéto hodnoty lze samozøejmì dosáhnout i jinak, napø. nìkolika spoluautorstvími apod., ale to u není pro následující úvahy rozhodující.
Zkoumání uvedených seznamù osob ukazuje urèité nedostatky oficiálního hodnocení. Na prvních deseti místech
Seznamu 1 (zabìhnuté hodnocení celkových bodù) chybí 17
z 18 nejúspìnìjích impaktovaných publikujících ze Seznamu 2. Mezi prvními dvaceti v Seznamu 1 chybí 13 z 18 impaktovaných autorù a mezi prvními tøiceti jich je zaøazeno
stále jen 9 z 18, tj. 50 %. Dokonce jetì mezi prvními padesáti
v oficiálním poøadí, kteøí ji nejsou jmenovitì uvedeni, stále
chybí 5 z 18 nejúspìnìjích impaktovaných autorù.
Je asi nezvyklé pokouet se ve SCANu o exaktní rozbory

SEZNAM 1

Nejúspìnìjí autoøi dle celkového publikaèního skóre
(jména bez titulù)

1. Sobotka Lubo
2. Slezák Radovan
3. Donát Josef
4. Palièka Vladimír
5. Mare Jiøí
6. Zadák Zdenìk
7. Bláha Milan
8. Èerný Vladimír
9. Hosák Ladislav
10. Toner Jindøich
11. Kohout Pavel
12. Filip Stanislav
13. Bure Jan
14. Krajina Antonín
15. Vykouøil Ladislav

16. Friedecký Bedøich
17. Malý Jaroslav
18. ika Jan
19. Pecka Miroslav
20. Vokurka Jan
21. Krejsek Jan
22. pásová Irena
23. Libiger Jan
24. Horáèek Jiøí
25. mahelová Alena
26. Rozsíval Pavel
27. Dulíèek Petr
28. Hybáek Ivan
29. Waberinek Gerhard
30. ivný Pavel

SEZNAM 2

Nejúspìnìjí autoøi podle skóre v impaktovaných seriálových publikacích
(jména bez titulù)

1. Petera Jiøí
2. Odráka Karel
3. Filip Stanislav
4. Libiger Jan
5. Vokurka Jan
6. Melichar Bohuslav
7. Palièka Vladimír
8. Krajina Antonín
9. Ryka Ale

Jako kadý klasifikaèní a skórovací systém je i uvedené hodnocení pøedmìtem kadoroèních debat, ale i úèelového chování, a nevyluèuje také monost, e nìkdo bude nespravedlivì
pokozen èi zvýhodnìn. Fakticky vak nejde o exaktní poøadí,
ale postaèující je hlavnì orientaèní rozdìlení na ty, kteøí publikují a jsou hodni akademických výsad a volností, a na ty, kteøí
nepublikují témìø vùbec. Zejména je pak tøeba vyèlenit osobnosti, které dosahují pièkových výsledkù a v podstatì táhnou obì instituce.
Nemocnice se na základì hodnocení snaí nejlepí publikující kadoroènì ocenit. V letoním roce navíc hodlá rozíøit svùj
pøístup nad rámec stávajících dohod s LF a pøidat odmìnu autorùm, kteøí byli úspìní v impaktovaných, tj. nejprestinìjích
svìtových èasopisech. Toto kritérium je sice také pøedmìtem
urèitého kritického a z èásti oprávnìného zpochybòování, protoe výbìr a èasové zaøazování èasopisù do elitní skupiny není
zcela jednoznaèným kritériem jakosti. Ale praktický pøístup
k vìci øíká, e impaktfaktor je prostì to hlavní, co se poèítá

10. ika Jan
11. ivný Pavel
12. Dulíèek Petr
13. Krejsek Jan
14. Hypler Radomír
15. Marklová Elika
16. teiner Ivo
17. Kaka Milan
18. Harrer Jan

a to jetì u tématu kontroverzního, které mùe ohroovat nìkteré pracovníky, v klidu a bez jakékoliv publikaèní aktivity
plující v závìtøí. Jistì je v nemocnici mnoho lidí, a mezi nimi
mnoho kvalitních lékaøù, kteøí mají nepochybnì øadu skvìlých
vlastností, kteøí se domnívají, e publikování je jen jalové
roziøování ji tak pøeplnìných informaèních zdrojù. A právì
proto je tøeba znovu pøipomínat, e dùvody pro publikování
jsou hlubí a klíèové pro odborný rùst. Teprve publikace, kde
øeèi a mylenky zùstanou uchovány pro pozdìjí vyuití a kritické hodnocení, donutí èlovìka k dùkladnému studiu vech
literárních zdrojù a aspektù problému, k exaktnímu mylení,
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jetì jednou podívejte na uvedené seznamy nejúspìnìjích
v r. 2000, a zejména na Seznam 2. Vem v nich jmenovaným
patøí nejen dík za kus práce, kterou odvedli, ale i pøiznání faktu,
e jsou to zejména oni, kvùli kterým i my ostatní mùeme být
pyní na to, e pracujeme ve pièkových institucích. Snad jich
bude v budoucnu jetì více.
Doc. MUDr. Leo Heger, CSc.

ke správnému formulování závìrù, zaloených na obhajitelných
dùkazech, a k hledání efektivních cest k solidnímu rozvoji, který
je postaven na objektivních potøebách a faktech.
Pokud je know-how, které vede k publikaci, efektivnì
zvládnuto, je to úspìch. Jistì se to týká vech, kteøí jsou v celkovém publikaèním skóre vyhodnoceni a nìkam ke 150.
pøíèce, a je tøeba si jejich aktivity váit. Dosáhli ale pøesto jen
prvního vítìzství. A teprve publikace v impaktovaném èasopise zaèínají toti být tím, co odborníka vyzvedne ze sféry,
která je bìnou akademickou povinností, a posadí ho do svìtové tøídy. Do tøídy, ve které se otevírají dveøe grantových agentur, profesur, zahranièních angamá, a mám-li jít s dobou, tak
bezesporu i rozumných penìz, alespoò vzdálenì se blíících
zásluhám. O pøínosu pro akreditaèní øízení a presti fakulty
i nemocnice u vùbec nemluvì.
Analýza publikaèní úspìnosti ve SCANu dalí impaktované
body jistì nemocnici nepøinese, ani kdyby pokraèovala jetì
na nìkolika dalích stránkách. Výsledky se týkají navíc jen jednoho roku, zatímco vìda, rozvoj a rùst osobností je bìh na velmi dlouhou tra. Obraz o publikaèní úspìnosti bude proto potøeba doplnit i pohledem na prùmìry jednotlivcù za nìkolik let,
aby byl výsledek jetì vìrohodnìjí, a jistì i dalími zpøesnìními metodiky. Ale pøes vechna zpochybòování se pøece jen

Poznámka:
Mezi kritéria hodnocení vìdecké práce patøí citaèní ohlasy a tzv.
Impact faktor.
Impact faktor (IF) (faktor dopadu) je èíselná hodnota vyjadøující
nepøímo vìdeckou významnost urèitého èasopisu v konkrétním daném
období. Vypoèítává se pro kadý rok tak, e celkový poèet citací
z uplynulých dvou let se vydìlí poètem èlánkù, je byly v uplynulých
dvou letech v èasopise publikovány. Uiteènost Impact faktoru tedy
spoèívá pøedevím v tom, e, na rozdíl od prostého souètu citací vytváøí stejné podmínky pro vechny èasopisy, bez ohledu na jejich
rozsah.
Impact faktor se vypoèítává jenom u nejvýznamnìjích vìdeckých
èasopisù, tzn. e ji sama skuteènost, e èlánek byl v nich otitìn,
vypovídá o vìdecké významnosti publikované práce. Seznam èasopisù s IF na rok 1999 je k dispozici v Lékaøské knihovnì. Od roku
2000 je v Èeské republice mono vyhledávat citaèní ohlasy na adresách: http//bimbam.ruk.cuni.cz nebo http//wos.cuni.cz. Databáze je
pøístupná ze sítì Univerzity Karlovy.
(Podle materiálu poskytnutého PhDr. Evou Èeèkovou, vedoucí Lékaøské knihovny LF UK a FN).

  
Slavnostní chirurgické odpoledne v Hradci Králové
Dne 28. 2. 2001 se konalo v posluchárnì Ortopedické
kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové slavnostní
chirurgické odpoledne pøi pøíleitosti významného ivotního
jubilea univerzitního profesora MUDr. Vladimíra Brzka, CSc., emeritního pøednosty Chirurgické a Kardiochirurgické kliniky Lékaøské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Pohled do posluchárny. V první øadì (zleva) prof. Brzek s dcerou, hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Bradík, primátor mìsta Hradec
Králové Ing. Vlasák, dìkan LF UK prof. teiner.
Foto Eva Vídeòská

Prof. Vladimír Brzek v Karolinu.

Jubilant se narodil dne 13. února 1921 v Hradci Králové.
Lékaøská studia absolvoval na praské a královéhradecké
Lékaøské fakultì Univerzity Karlovy v letech 1945-50.
Na zdejí Chirurgickou kliniku nastoupil 1. øíjna 1950.
V roce 1964 byl jmenován kandidátem lékaøských vìd, docentem chirurgie po probìhlém habilitaèním øízení byl jmenován 1. 6. 1965. V prosinci 1979 byl jmenován pøednostou

Foto Jan Smit
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Øeditel FN docent Heger s jubilantem.

Profesor Brzek byl vynikajícím chirurgem, moudrým
pedagogem, laskavým a èestným èlovìkem. Jeho osobnost
i zásluhy zhodnotil pøi slavnostním setkání ve svém laudatio èestný pøedseda Èeské chirurgické spoleènosti prof.
MUDr. Milo Hájek, DrSc., který spolu s pøedsedou Èeské chirurgické spoleènosti doc. Havlíèkem pøedal profesorovi Brzkovi nejvyí lékaøské vyznamenání, udìlené
mu Èeskou lékaøskou spoleèností Jana Evangelisty Purkynì - Purkyòovu medaili. Váeného jubilanta pozdravil
ve svém projevu dìkan Lékaøské fakulty prof. MUDr. Ivo
teiner, CSc., který také oznámil vem úèastníkù shromádìní, e rektor Univerzity Karlovy profesor Ing. Ivan
Wilhelm, CSc., udìlil profesorovi Brzkovi pøi jeho ivotním jubileu vysoké univerzitní vyznamenání - støíbrnou medaili Univerzity Karlovy (viz pøipojená fotografie z praského Karolina). Poté jubilanta pozdravil a jeho
velké zásluhy pøi budování Chirurgické a Kardiochirurgické kliniky vyzdvihl øeditel Fakultní nemocnice doc.
MUDr. Leo Heger, CSc. Hejtman Královéhradeckého
kraje Ing. Pavel Bradík i primátor mìsta Hradec Králové
Ing. Oldøich Vlasák ve svých pozdravných projevech podìkovali jubilantovi za celoivotní práci ve prospìch mìsta
a regionu. Prof. MUDr. Zdenìk Noièka, DrSc., pozdravil
jubilanta za Spolek lékaøù Hradec Králové a srdeènì mu
blahopøál.
Prof. MUDr. Vladimír Brzek, CSc., patøí k pøedním a vynikajícím osobnostem èeské a èeskoslovenské chirurgie, plicní chirurgie a kardiochirurgie. Vekerá jeho èinnost vtiskla
nesmazatelnou peèe královéhradecké chirurgické kole
i celému naemu regionu. Pøejeme panu profesorovi do dalích let pøedevím pevné zdraví, hodnì tìlesné i duevní
svìesti, osobní spokojenosti a hodnì radosti z vykonané
práce.
Prof. MUDr. Zbynìk Voboøil, DrSc.

Foto Eva Vídeòská

Chirurgické kliniky a v roce 1985 se stal prvním pøednostou
Kardiochirurgické kliniky v Hradci Králové. Od roku 1979
byl souèasnì vedoucím katedry chirurgie Lékaøské fakulty
v Hradci Králové Univerzity Karlovy
v Praze. V roce 1969 probìhlo u doc.
Brzka jmenovací profesorské øízení.
Pro nepøízeò nomenklaturních orgánù
vak mohlo být jmenování profesorem
chirurgie uskuteènìno a po revoluci
v roce 1990.
Lékaøské, pedagogické i vìdecké
zásluhy profesora Brzka jsou veliké.
Byl asistentem a blízkým spolupracovníkem prvního pøednosty královéhradecké Chirurgické kliniky akademika Jana Bedrny, spolupracovníkem a zástupcem druhého pøednosty
kliniky profesora Jaroslava Procházky. Jako tøetí pøednosta kliniky se stal
dùstojným pokraèovatelem díla obou
jeho velkých pøedchùdcù. Rozsáhlá
vìdecká a publikaèní èinnost profesora Brzka byla zamìøena na problematiku pankreatu, lymfologii, hrudní
a srdeèní chirurgii. Mnohé z jeho vìdeckých výsledkù byly svìtovì prio- Prof. Vladimír Brzek pøevzal z rukou rektora UK støíbrnou medaili Univerzity Karlovy.
ritní.
Foto Jan Smit
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Vzpomínka na PhMr. Marii Dvoøáèkovou

Je to ji deset let, co své blízké, pøátele a nìkdejí spolupracovníky navdy opustila paní magistra Marie Dvoøáèková.
Ti starí z nás ji dobøe pamatují jako ochotnou a spolehlivou
pracovnici cytologické laboratoøe Porodnické a gynekologické
kliniky. Narodila se 29. 11. 1923 v Pardubicích a zde také
v roce 1943 na gymnáziu maturovala, ale svým dalím ivotem
patøila do Hradce Králové. Po promoci na Univerzitì Karlovì
v Praze 28. 4. 1948 pracovala nejprve v lékárnách ve Dvoøe
Králové nad Labem a v Hradci Králové. Po kratí dobì, kdy se
vìnovala dvìma dìtem, pak paní magistra Dvoøáèková nastoupila v øíjnu 1963 na Porodnickou a gynekologickou kliniku.
Od poèátku pracovala s MUDr. Miroslavem Rosolem, CSc.,
zakladatelem onkologické cytologie na klinice. Byla u toho,
kdy dr. Rosol zavádìl novì modifikovanou metodu barvení
preparátù, která dovolovala provádìt vyhledávání prekanceróz
v irokém mìøítku, tedy i v terénu bez dostateèného vybavení
laboranty. Zkuenosti cytologické laboratoøe na hradecké
Porodnické a gynekologické klinice byly i jedním ze zdrojù,
o které se opíralo Ministerstvo zdravotnictví, kdy v roce 1966
zøídilo ordinariáty pro vèasnou diagnostiku a léèbu poèínajícího
gynekologického karcinomu. Zásluhy paní magistry Dvoøáèkové pøipomíná dr. Rosol i ve své kandidátské disertaèní práci
(1967), kde øíká, e provedení takového mnoství vyetøení
(tehdy ji 120 000) by nebylo moné bez vzorné spolupráce
PhMr. Marie Dvoøáèkové....

Po odchodu MUDr. Miroslava Rosola z kliniky spolupracovala paní magistra Dvoøáèková s MUDr. Vilémem Havlem.
V cytologické laboratoøi Porodnické a gynekologické kliniky
pracovala estnáct let a do záøí 1979, kdy odela do dùchodu.
Za svého pùsobení na klinice zpracovala pùl milionu mikroskopických preparátù.
Paní magistra Marie Dvoøáèková zemøela v Hradci Králové
dne 3. února 1991. Zùstala vak ve vzpomínkách nejenom rodiny, ale i nìkdejích spolupracovníkù z kliniky a Fakultní
nemocnice.
Doc. MUDr. Jindøich Toner, CSc.

Mons. Dominik Duka mezi dìtmi

O návtìvì Mons. ThLic. Dominika Duky OP, biskupa královéhradeckého, ve Fakultní nemocnici podrobnì informoval
ji v minulém èísle SCANu prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.
Pøesto bychom se chtìli alespoò pár slovy k této vzácné návtìvì
jetì vrátit.
Bylo to v nedìlním odpoledni 11. února 2001, kdy pøi pøíleitosti Svìtového dne nemocných navtívil Mons. Dominik
Duka nemocné na Ortopedické klinice FN. Setkal se s dospìlými nemocnými, ale jak sám øekl, pøiel osobnì pozdravit a povzbudit hlavnì nae nejmení pacienty. V doprovodu pøednosty
kliniky doc. MUDr. Karla Karpae, CSc., a dalích èlenù vedení
kliniky se Mons. Duka seznámil s prostøedím dìtského oddìlení.
Pohovoøil nejen s dìtmi, ale i s rodièi, kteøí pøili své nemocné
dìti navtívit. Velmi tuto návtìvu ocenily maminky, které jsou
spoleènì se svými dìtmi na dìtském oddìlení hospitalizovány.
Høejivá a laskavá slova je povzbudila k pøekonání vech úskalí
spojených s pobytem v nemocnici. Protoe u nich se nejvíce
projevuje pravidlo, e je-li nemocné dítì, pak je nemocná rodina.
Mons. Duka se také zajímal, která onemocnìní se zde léèí,
jakým zpùsobem, zda jde o léèbu operativní èi konzervativní.
Na závìr své návtìvy podìkoval za sebe i za církev vem lidem,
kteøí pomáhají nemocným, a projevil solidaritu s tìmi, kteøí
jsou upoutáni na lùko.
Návtìva královéhradeckého diecézního biskupa byla pro Ortopedickou kliniku velkou poctou, které si vichni váí a budou
na ni vzpomínat. A aby si i Mons. Dominik Duka uchoval
v pamìti vzpomínku na nemocné dìti, darovaly mu spoleènì
namalovaný obrázek.

Helena Vránová
Speciální mateøská kola pøi FN
Foto autorka
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FINALISTKY SOUTÌE SESTRA ROKU 2000
trvale zùstala v jejím srdci - za léta se jí tam ovem nezapsaly
jenom nemocné dìti, ale i kolegynì sestry, lékaøi, zøízenci, rodièe
dìtí, paní v kuchyòkách a leckdo dalí.
V pøíbìzích, které vypráví, na nì myslí a vzpomíná. A pokud
jsou právì teï v nìjaké nouzi, tøeba sami nemocní, svoji vzpomínku bleskurychle promìní v èin sluby a pomoci. Nìjak nedovede o nìkom mluvit patnì, v kadém vidí kus dobrého. Zaskoèí ji, jen kdy se nedovede s lidmi domluvit, zejména s tìmi,
kteøí jsou nadmíru pevní v názorech, neznalí
kompromisu a irího vidìní svìta.
Nejen lidskost, ale hlavnì výjimeèné organizaèní a øídící schopnosti pøivedly Jaroslavu
Peèenkovou postupnì do funkcí stanièní sestry na Dìtské klinice FN (poprvé u ve 22 letech!), krajské dìtské sestry (19621966), hlavní sestry nemocnice v Novém Bydovì (1966
1971) a hlavní sestry Fakultní nemocnice
v Hradci Králové (19901997). Dnes vede
oddìlení oetøovatelství Ústavu sociálního lékaøství a úroèí dosavadní zkuenosti pøi výuce
bakaláøek oetøovatelství.
Bìhem výuky medikù jsem se setkala i se studentkou Jitkou Nedomlelovou. Tichá, skromná a nenápadná dívka, která dojídí na medicínu z malé vesnièky u Hoøic, dokázala obìtovat èas a osobní pohodlí nároèné slubì nemocným a postieným dìtem. Po ukonèení studia na Støední zdravotnické kole pracovala
dva
roky jako dìtská sestra a sestra na jednotPo pøedání ocenìní vítìzkám soutìe. V první øadì druhá a tøetí zleva Jitka Nedomlelová
ce
intenzivní
péèe Neurochirurgické kliniky
a Jaroslava Peèenková.
FN. Po pøijetí ke studiu veobecného lékaøství
na Lékaøské fakultì UK v Hradci Králové se poèátkem roku
8. února 2001 v Praze na ofínì pod patronací ministra zdra1998 pøihlásila k práci ve støedisku Charitní oetøovatelské
votnictví Bohumila Fiera a Dagmar Havlové.
a peèovatelské sluby Oblastní charity Hradec Králové. NemocJe potìitelné, e dvì reprezentantky byly z Královéhradecným, starým, na cizí pomoci závislým lidem vìnovala mnoho
kého kraje a souèasnì z hradecké Lékaøské fakulty. V kategorii
ze svého volného èasu. Dokázala také, v dobì déle trvající
nemocnièní péèe byla nominována Jaroslava Peèenková, v sounepøítomnosti vrchní sestry, vést provoz celého støediska.
èasnosti vedoucí oddìlení oetøovatelství Ústavu sociálního
Je kolitelkou oboru domácí péèe o nemocné Institutu pro dallékaøství LF UK. Druhou úèastnicí finále se stala studentka
í vzdìlávání pracovníkù ve zdravotnictví a velkou mìrou se
5. roèníku naí fakulty, pùsobící pøi studiu medicíny jako dìtpodílela na uskuteènìní oetøovatelského kursu sv. Zdislavy,
ská sestra v Oblastní charitì Hradec Králové, Jitka Nedopoøádaného Oblastní charitou v roce 1999. Nominace Jitky
mlelová. Ta nakonec, by nejmladí úèastnice soutìe, zvítìNedomlelové do soutìe byla i podìkováním ze její nìkozila v kategorii sociální péèe a odnesla si èestný titul Sestra
likamìsíèní oporu a pomoc v péèi o tìce nemocné dítì.
roku 2000.
K ocenìní Jitce Nedomlelové mezi jinými blahopøála i manS Jaroslavou Peèenkovou jsem se jako s kolegyní setkala
elka prezidenta Èeské republiky paní Dagmar Havlová. Nena pracoviti Ústavu sociálního lékaøství. Její více ne ètyøidlouho po slavnostním ocenìní byla také pøijata dìkanem
cetiletá ivotní cesta v sesterské profesi se odvíjí jako literárkrálovéhradecké Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy prof.
ní útvar s tisíci pøíbìhy, o nich ráda vypráví. I kdy to nikdy
MUDr. Ivo teinerem, CSc., který jí podìkoval za její úctynezdùrazòuje, v hlavní roli pøíbìhù je právì ona - typ sestry,
hodnou práci v charitní slubì a za vynikající reprezentaci
kvùli kterému se moje generace ráda hlásila na zdravotnickou
koly.
kolu. Laskavá, pøívìtivá, vímavá a vudypøítomná sestra,
Kdo ví, zda tak nìjak jako studentka Jitka nezaèínala kdysi
vzdìlaná, myslící pøedevím na druhé, vìrná své slubì.
i sestra Jaruka? V kadém pøípadì spojují obì finalistky poJe záitkem poslouchat, jak Jaruèino nìkdejí batole právì
dobné vlastnosti, které stojí za pøipomenutí a následování - jde
promuje, dalí se vdává, jiné musí bohuel v sedmadvaceti letech
o cit pro lidské potøeby a o slubu druhým. Dík patøí i tìm, kteøí
na tìkou operaci, dalí pøijede s maminkou v nedìli na návtìvu
dokázali tyto hodnoty rozpoznat a obì finalistky nominovali.
a pak zase ona pojede k nim (ovem s podmínkou, e nebude
Je nadìjí pro zdravotnictví, kdy uznává trvalé lidské hodnoty.
léèit nìkoho v domì èi s jeho obyvateli nebude stavìt tøeba skalku, aby i na hradeckém okruhu bylo kousek krásy). U batolat
PhDr. Marie Rybáøová
na dìtské klinice toti Jaruka v roce 1965 zaèínala a nìkterá
Ústav sociálního lékaøství
Zprávu o vynikajícím královéhradeckém zastoupení v soutìi
Sestra roku 2000 pøineslo ji minulé èíslo SCANu (SCAN,
11, 2001, è. 1, s. 24). Nedalo mi to ale, abych alespoò jako pozdrav obìma naim finalistkám soutìe, také pár øádkù nenapsala.
Rada pro rozvoj oetøovatelství pøi Ministerstvu zdravotnictví
ÈR koncem minulého roku poprvé vybrala dvanáct finalistek
celostátní soutìe Sestra roku 2000. Finále probìhlo ve ètvrtek
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Nová Asie - Singapur
ostrov a město, kde východ se potkává se západem
Ve dnech 8. a 12. øíjna 2000 se tøi lékaøi z hradecké Fakultní nemocnice - doc. MUDr. Jan Bedrna, CSc., z Chirurgické
kliniky, MUDr. Pavel Hladík, vedoucí lékaø Oddìlení chirurgických sálù, a MUDr. Ing. Jaroslav Viïa, primáø Oddìlení
nukleární medicíny, zúèastnili mezinárodního chirurgického kongresu
XXXII. World Congress of the International College of Surgeons, poøádaného touto mezinárodní spoleèností v roce 2000 v Singapuru. V rámci
tohoto kongresu MUDr. Hladík pøednesl v sekci volných sdìlení spoleènou
pøednáku na téma: Imunoscintigrafie a intraoperativní radioimunodetekce v léèbì kolorektálního karcinomu.
Z Prahy pøes Frankfurt nad Mohanem jsme po dvanáctihodinovém
letu strojem spoleènosti Singapore
Airlines pøiletìli do Singapuru 7. øíjna 2000. Kongres probíhal v International Convention and
Exhibition Centre, co je mohutné výukové a spoleèenské centrum se tøemi velkými a mnoha dalími meními pøednákovými sály. Dennì se pøednáelo v nìkolika sekcích, ve tøech
velkých a v pìti meních pøednákových sálech. Témata byla
prakticky z celé chirurgie vèetnì transplantaèní chirurgie, úrazové chirurgie a nìkterých otázek z gynekologické chirurgie,
orofaciální chirurgie apod. vèetnì videosekcí a workshopù.
Kongresu se zúèastnilo na pìt set pøedem registrovaných lékaøù
z celého svìta, pøevahu ovem zcela pochopitelnì tvoøili úèast-

tì maligních hepatocelulárních nádorù vèetnì metastáz kolorektálního karcinomu a otázkám transplantaèní chirurgie. Øada sdìlení byla vìnována diagnostice nádorových onemocnìní
a jejich nechirurgické léèbì vèetnì radionuklidových metod.
Dále pak zde byly probrány otázky
z chirurgie títné lázy, pøítítných tìlísek, chirurgie prsní lázy a cévní chirurgie, tropické chirurgie a v neposlední øadì i miniinvazivní chirurgie.
Kongres byl velmi dobøe organizován,
mìl i bohatou spoleèenskou èást.
Ve volných chvílích jsme mìli také
monost prohlédnout si tento zajímavý
a krásný kout svìta. Singapur je vlastnì ostrov spojený s pevninou - Malajským poloostrovem - pouze mostem.
Se svìtem je pak spojen velkým, moderním mezinárodním letitìm. K Singapuru patøí jetì asi ètyøicet malých
okolních ostrùvkù. Ostrov leí 137 km
severnì od rovníku, je oválného tvaru, není velký, má rozlohu
pouhých 646 km2. Dlouhý je 42 km a iroký 23 km. Je to samostatný stát s prezidentem a parlamentní demokracií. Vìtinu
obyvatel tvoøí Èíòané (78 %), Malajci (14 %) a Indové (7,6 %),
dále zde ijí Pákistánci, Japonci atd. Úøední pracovní øeèí je
angliètina, z ostatních oficiálních øeèí je to èíntina, malajtina a tamiltina. Na ostrovì ije t.è. nìco pøes tøi miliony stálých obyvatel - Singapuøanù a vláda z dùvodu pøelidnìní zakazuje pøísnì imigraci. Hlavní mìsto Singapur je vlastnì obrovské
svìtové finanèní a obchodní centrum s velkým námoøním pøí-

Úèastníci mezinárodního chirurgického kongresu MUDr. Ing. Jaroslav Viïa, doc. MUDr. Jan Bedrna, CSc., a MUDr. Pavel Hladík.

Singapurský parlament v hlavním mìstì stejného jména. V pozadí finanèní a obchodní centrum.

níci z asijských zemí. Z Èeské republiky se kongresu mimo nás
zúèastnil jetì MUDr. Jindøich ebor ml. z Plznì. Ná zájem
byl pøevánì soustøedìn na chirurgii aludku, tenkého a tlustého
støeva. Velká èást byla vìnována kolorektálnímu karcinomu,
zvlátì pak genetice, léèbì recidiv, adjuvantní terapii apod.
V jaterní chirurgii byla vìnována pozornost zvlátì resekabili-

stavem, bankami a se zastoupením vech velkých svìtových
firem. Mìsto má zajímavou èínskou a indickou ètvr a arabskou ulici. Prùmysl na ostrovì je zastoupen vìtinou lehkým
prùmyslem, z vìtích prùmyslových podnikù jsou zde jedna
z nejvìtích svìtových rafinerií cínu, rafinerie ropy, kauèuku
apod. Mìna je singapurský dolar (100 centù), 1 USD = 1,7 SGD.
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Budova burzy v centru mìsta a symbol Singapuru pøi ústí øeky - lev
s tìlem moøské panny.

Stylová rozhledna a visutá dráha v zábavním a spoleèenském centru
na ostrovì Sentosa.

Významu se tomuto ostrovu dostalo a v 19. století, kdy britský civilní úøedník Britské Východní Indie Sir Stamford Raffles
zkoumal Malacký prùliv pro zbudování malého obchodního
stanovitì k zabránìní holandského vlivu v této krajinì a zjistil, e malá rybáøská vesnice Singapore je velmi vhodná, protoe
je na køiovatce východu a západu. V roce 1819 koupil èást
ostrova a navrhl zaloit pøi ústí singapurské øeky obchodní ètvr.
Tak dal základ dnenímu obchodnímu a finanènímu centru Singapuru. Dnes tato èást je støedem mìsta a srdcem Shenton Way,
singapurské podoby Wall Street. Raffles byl nejen objevitel Singapuru, ale doslova poloil základy moderního mìsta. Jsou
po nìm dnes pojmenovány význaèné budovy - slavný hotel
z 19. stol., obrovský moderní komplex se dvìma hotely a obchodními støedisky, univerzitní kolej, koly, jeden z hlavních
bulvárù, golfový klub, maják atd.
Od roku 1826 byl Singapur souèástí britské ostrovní kolonie
Straits Settlements a ji od dvacátých let 20. století se pøetváøel
ve vojenskou a námoøní základnu Velké Británie. Za druhé svìtové války, po hrdinném boji obráncù, padl Singapur v únoru
1942 do rukou Japoncù. V roce 1959 se z pùvodní britské kolonie stal Singapur na nìkolik let autonomním státem v rámci
britského Spoleèenství. V roce 1963 se stal èlenem Malajsijské federace, ale ji 1965 z ní vystoupil a stal se nezávislou
republikou.
Druhým význaèným muem v novodobých dìjinách Singapuru je Lee Kuan-yew, který se po vzniku nezávislosti jako mladý

pøedseda vlády a pøedseda nejsilnìjí strany, Lidové strany
akce, zaslouil o obrovský rozmach Singapuru a rychlé zvyování ivotní úrovnì národa. V nynìjí dobì je stále ve vládì
jako senior ministr. Obyvatelé Singapuru mohou být pøíkladem
vem i vyspìlým státùm svojí obrovskou pracovní pílí a morálkou. Vude je naprostá èistota a ukáznìnost. Mìstská doprava,
autobusy, metro apod. jsou èisté, nikdo si ani na ulici nedovolí
nic pohodit, nikdo nejezdí úmyslnì zadarmo v mìstské dopravì,
protoe ani systém, který je zaveden, to nedovoluje. Jestlie
ale pøece jen je nìkdo pøistien pøi nedodrování poøádku
a naøízení, pak musí poèítat s pomìrnì vysokými penìitými
i dalími tresty, vèetnì tìlesných. Vude je znát vysoká ivotní
úroveò vèetnì úrovnì bydlení.
Podnebí je zde vlhké, rovníkové. V øíjnu, za naeho pobytu,
se teploty ve stínu pohybovaly kolem 32 oC. Jinak je ve klimatizováno, budovy, obchody, metro, autobusy, auta vèetnì taxíkù
apod. a i støed mìsta je propojen podzemními klimatizovanými
podchody s èetnými obchody. Na ostrovì je ve volnì pøístupné
pøírodní rezervaci zachována i èást pùvodního tropického pralesa. Zajímavá jsou také originální èínská zahrada s mnoha
stovkami bonsajù a japonská zahrada v klidné periferní èásti
ostrova, krokodýlí farma s prodejnou výrobkù, zoologická zahrada s noèním safari parkem, zahrada orchidejí, park ptákù
apod.
Zábavní a spoleèenské centrum je uloeno na ostrùvku Sentosa, který je spojen se Singapurem mostem a visutou kabinovou
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Pohled z osobního pøístavu na centrum mìsta.

Singapore river.

Hinduistický chrám v èínské ètvrti.

lanovkou. Jsou zde zábavní parky, vodní centrum, golfový klub
s høitìm, motýlí park, zahrada orchidejí, moøské akvárium,
velký amfiteátr se zpívajícími fontánami, podobnými jako
v Praze na Výstaviti, èetné moøské pláe a také nejjinìjí
bod Asie s døevìnou rozhlednou. Je odtud vidìt i do Indonésie
na ostrov Sumatru. Po ostrùvku jezdí pravidelnì autobusy,
visutá dráha i elektrický vláèek. Je zde také obrovská rozhledna v podobì lva s tìlem moøské panny, co je symbol Singapuru. Z historických zajímavostí je na ostrovì Sentosa také vo-

Rozhledny na nejjinìjím bodu Asie.

jenská pevnost Siloso, která, jak v dávné minulosti, tak za první
a zvlátì za druhé svìtové války chránila pøístav Singapuru
od moøe pøed nájezdníky. Hrstka Anglièanù za 2. svìtové války
dlouho odolávala japonské pøesile jetì v dobì, kdy ji padl
vlastní Singapur do rukou Japoncù. Zajatí dùstojníci potom
pracovali na známém mostu pøes øeku Kwai. Pevnost je zachována s pùvodními dìly, munièními sklady, podzemními zaøízeními, oetøovnou atd. jako vojenské muzeum.
Jak kongres, který byl pro nás význaèným pøínosem v získávání vìdomostí a zkueností k naí odborné èinnosti, tak i celý
Singapur, který ekonomové pokládají za moderní zázrak, byl
velkým záitkem v poznávání jiných zemí a krajin s jejich
vyspìlou spoleèenskou úrovní a kulturou.
Doc. MUDr. Jan Bedrna, CSc.
Foto MUDr. Ing. J. Viïa a autor

Atrium hotelu Raffles z 19. století.
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Životní jubileum
Docentka MUDr. Olga Ryková se narodila 6. dubna 1941
v malém mìsteèku Luka nad Jihlavou na Èeskomoravské vysoèinì. Maturitu na Zdravotnické kole v Jihlavì sloila v roce
1960, ale její dalí studium na lékaøské fakultì se uskuteènilo
a o tøi roky pozdìji. V období po maturitì vykonávala nároènou
práci zdravotní sestry na interním oddìlení Okresní nemocnice
v Jihlavì.
V roce 1963 zaèíná studium medicíny
na Lékaøské fakultì Univerzity Karlovy
v Hradci Králové. Jsou to léta, ve kterých
pùsobí na teoretických katedrách øada
významných, dnes ji bohuel vìtinou
neijících pedagogù a vìdcù. Noví studenti naslouchají a získávají vìdomosti z pøednáek profesorù a docentù - J. Hromady,
V. Vrtie, I. Hradila, J. Peregrina, O. krance, M. Pùi, V. Grossmanna, A. Fingerlanda, V. Vortela a pozdìji na klinikách i øady
dalích významných osobností.
Promoce 11. èervence 1969 znamená dokonèení studií na Lékaøské fakultì UK
v Hradci Králové a zaèátek profese mikrobiologa. V srpnu tého
roku nastupuje absolventka do Ústøední mikrobiologické laboratoøe Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde pracuje
v bakteriologické laboratoøi. Zde získává první zkuenosti
z mikrobiologické diagnostiky a obhajuje atestaci I. i II. stupnì z lékaøské mikrobiologie. V letech 1975-1976 pracuje
na Neurologické klinice FN a odtud pøechází na místo odborné asistentky Katedry mikrobiologie Lékaøské fakulty UK
v Hradci Králové, kde pùsobí a dosud. Do roku 1996 v budovì teoretických ústavù v imkovì ulici, po slouèení Katedry mikrobiologie LF UK s Oddìlením klinické mikrobiologie FN na spoleèném pracoviti - Ústavu klinické mikrobiologie - v areálu Fakultní nemocnice. V souèasné dobì
je docentkou pro obor mikrobiologie a zástupkyní pøednosty
ústavu.
V osmdesátých letech, kdy pøednostou katedry byl docent
MUDr. O. Vejbora, jsou on i vìtina jeho spolupracovníkù profilováni nejen mikrobiologicky, ale výraznì té imunologicky.

Je to období prudkého rozvoje lékaøské imunologie jako oboru
i imunologického výzkumu, který v Hradci Králové koordinoval profesor B. Fixa. Klasickou mikrobiologii rozvíjel na Katedøe mikrobiologie dlouholetý spolupracovník jubilantky docent V. Horák, který s velkým zaujetím pracoval na výzkumu
kolicinogenotypizace bakterií.
Docentka Olga Ryková se zamìøila pøedevím na oblast neuroimunologie se vztahem k mikrobiologii, sledovala imunologické projevy (bunìèné i humorální) demyelinizaèních procesù v centrálním nervovém systému pøi roztrouené skleróze
mozkomíní i v experimentálním modelu
alergické encefalomyelitidy. Intenzivnì spolupracovala s vynikajícím a vestrannì imunologicky a mikrobiologicky vzdìlaným
odborníkem MUDr. Janem Pekárkem, DrSc.,
z Ústavu sér a oèkovacích látek (SEVAC)
v Praze. Podílela se na pøípravì antigenù
z nervové tkánì, ovìøovala jejich kvalitu laboratorními metodami i v experimentech.
Úèastnila se klinického i laboratorního sledování úèinkù imunomodulaèního preparátu, tzv. transfer faktoru, pøi autoimunitních chorobách i testování mikrobiálních antigenù. V roce
1984 obhájila v Mikrobiologickém ústavu ÈSAV kandidátskou disertaèní práci, habilitovala se v roce 1990 na 3. lékaøské
fakultì UK v Praze. Velkou èást pracovního úsilí s radostí vìnovala a vìnuje studentùm, pøípravì výukových programù, výuce mikrobiologie a antiinfekèní imunologie v praktických
cvièeních, semináøích, pøednákách i pøípravì skript ve veobecném, stomatologickém a bakaláøském smìru studia
na Lékaøské fakultì UK v Hradci Králové.
K ivotnímu výroèí jí pøejeme, kromì pracovních úspìchù,
pøedevím zdraví, optimismus, elán a mnoho radosti z pobytu
v pøírodì s rodinou i pøáteli, pøi zahrádkaøení, turistice i pøi
návtìvì historických památek.
Za souèasné i bývalé spolupracovníky
Ústavu mikrobiologie
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, CSc.

Zdravice k 75. narozeninám profesora Vladimíra Pùi
v klinických oborech. Takové pojetí bylo respektováno
a do jedné uèebnice biofyziky byla zaøazena sta o pùsobení sníené teploty. Tak jsi se stal pokraèovatelem
profesora Bìlehrádka, autora svìtovì první monografie
o vlivu chladu na biologické objekty. e Tvé stanovisko
bylo velmi prozíravé, potvrzuje skuteènost, e kryobiologie nezamrzla, ale je vydatným pomocníkem své matky
biologie. K Tvému progresivnímu pojetí biologie nespornì patøí toxikologický výzkum, který velmi obdivuji.
Pøeji Ti, milý oslavenèe, abys i nadále byl tak prozíravý ve svém dalím dlouhém a spokojeném ivotì.

Milý oslavenèe!
Býval jsem kryobiolog a vdy jsem si byl vìdom, e
kryobiologie je, u podle názvu, jen zcela malou èástí
biologie. Proto povauji za svùj úkol pøipomenout, jak
jsi odtìpené èásti biologie - kryobiologii - fandil.
Zaøadil jsi do výuky biologie pøednáku o ní. Nepochybnì to byl prùlom do tehdejích zvyklostí. To byl vlastnì
jen zaèátek a prùlom jsi rozíøil a zaøadil jsi tøi otázky
z kryobiologie mezi otázky pøi zkouce z biologie. To bylo
dùleité nejen pro obor, ale také pro studenty, protoe ti
byli od samého zaèátku studia medicíny o kryobiologii
informováni a nebyli pozdìji zaskoèeni jejím uitím

Prof. MUDr. Rudolf Klen, DrSc.
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K PÌTASEDMDESÁTINÁM profesora Vladimíra Pùi

základního výzkumu se zasadil i o praktické vyuívání bunìèných kultur pro urèování toxicity. V tomto smìru byla velmi plodná zejména jeho desítky let trvající spolupráce s hradeckou Stomatologickou klinikou. I ve svých pìtasedmdesáti
letech je profesor Pùa aktivnì zapojen do ivota fakulty. Pravidelnì navtìvuje ná ústav a velmi významná je jeho èinnost pøedsedy komise pro práci se zvíøaty, které ji est let
pøedsedá.
Jméno profesora Pùi je spojeno také s organizováním
mezinárodních sympozií vìnovaných mikrokinematografii.
První setkání tohoto typu se uskuteènilo v Hradci Králové
v roce 1969. Zatím poslední, ji osmé v poøadí, se uskuteènilo
pod názvem Cytokinematics na podzim roku 2000. Desítky
let je profesor Pùa pøedsedou hradecké poboèky Èeskoslo-

Koncem února oslavil ve výborné duevní i fyzické kondici
sedmdesáté páté narozeniny prof. MUDr. Vladimír Pùa, DrSc.,
emeritní profesor Univerzity Karlovy, dlouholetý vedoucí Ústavu biologie na Lékaøské fakultì v Hradci Králové.
Jubilant se narodil 28. února 1926 v Praze, svá kolní léta
vak proil na Jihlavsku. Do Prahy se vrátil a v roce 1945,
kdy zaèal studovat na tamní Lékaøské fakultì UK. Studium
úspìnì dokonèil na Lékaøské fakultì v Plzni v roce 1951.

Na procházce s Ginem a Erikem

Pøed 75 lety

Nakonec ale celý svùj profesionální ivot spojil s Lékaøskou
fakultou v Hradci Králové, konkrétnì s Ústavem biologie, kam
nastoupil v roce 1953. V roce 1965 pøevzal po zesnulém doc.
Hluchovském vedení ústavu a za dvacet pìt let, po které jej
vedl, mu vtiskl charakter, který v aktualizované podobì pøetrvává do dnení doby.
Celoivotním odborným zamìøením profesora Pùi je cytologie. Zvlátì intenzivnì se zabýval studiem dynamiky základních bunìèných dìjù. Jeho oblíbeným experimentálním objektem jsou bunìèné kultury. Jejich pouívání zavedl ji v edesátých letech, jako jeden z prvních v naí republice. V tomto
oboru dosáhl významných úspìchù a kromì øeení problémù

venské biologické spoleènosti a èlenem Hlavního výboru této
spoleènosti. Jeho práce pro biologickou spoleènost byla ocenìna
udìlením èestného èlenství v této spoleènosti a pamìtní medailí.
Kromì tohoto ocenìní je profesor Pùa nositelem øady významných ocenìní, mimo jiné i zlaté medaile Lékaøské fakulty UK
v Hradci Králové, støíbrné medaile Lékaøské fakulty MU v Brnì,
bronzové medaile Lékaøské fakulty UK v Plzni a pamìtní medaile k 650. výroèí zaloení Univerzity Karlovy.
V souèasné dobì vìnuje profesor Vladimír Pùa hodnì svého
volného èasu procházkám, na kterých mu dìlají spoleènost dva
jeho pøátelé Gino a Erik, malí mopsí krasavci.
Váený pane profesore, do dalích let Vám pøejeme hodnì
tìlesné i duevní svìesti a plno ivotní pohody.

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Èervinka, CSc.
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PROJECT HOPE
managementu nemocnice - je novì vzniklým programem, zahájen byl v roce 2000. Celý program kursu byl koncipován
do ètyø modulù (od bøezna do èervna) a je urèen pro vedoucí
pracovníky klinik, oddìlení apod. (pøednosta kliniky, primáø,
vrchní sestra, stanièní sestra...) Kadý ze ètyø modulù mìl èasový rozsah ètyøi dny. Z naí Fakultní nemocnice se tohoto kursu
zúèastnily dva tøíèlenné týmy.
Úèast v obou kursech je bezplatná, uskuteèòovány jsou
za výhradní finanèní podpory firmou Johnson & Johnson.
Výuka v kursech je zajitìna naimi i zahranièními lektory.
Mìla jsem monost se tohoto kursu zúèastnit a byla jsem velmi
pøekvapena nejenom vysokou úrovní výuky, ale i její formou.
Okamité ovìøování získaných znalostí v samotném prùbìhu
jednotlivých modulù je v naich pomìrech dosti neobvyklé.
Pokud budete mít zájem a monost rozíøit si své znalosti
a dovednosti v oblasti øízení, vøele vem doporuèuji tento kurs
nadace Project HOPE absolvovat.

Project HOPE organizuje na pìti kontinentech svìta kolení
a vzdìlávací programy v oblasti zdravotnictví. Tato zdravotnická nadace se sídlem ve státì Virginia v USA byla zaloena
v roce 1958 z iniciativy dr. Williama B. Walshe.
V Èeské republice zahájila nadace Project HOPE èinnost
v roce 1991 a v souèasné dobì má v Praze i svoji regionální
kanceláø pro støední a východní Evropu. Hlavní èinností Project
HOPE v naí republice je organizování vzdìlávacích programù
pro pracovníky ve zdravotnictví a koordinace humanitární pomoci. Mezi nejúspìnìjí a v kruzích zdravotnické veøejnosti
dobøe známé programy patøí jednak Kurs øízení v èeském zdravotnictví, jednak Kurs øízení zmìn - posílení role støedního
managementu v nemocnici.
První z uvedených dvou kursù dosud absolvovalo v Èeské
republice 250 vrcholových manaerù ve zdravotnictví - øeditelé,
ekonomiètí námìstci, hlavní sestry. Kurs byl podpoøen Ministerstvem zdravotnictví ÈR. Z naí Fakultní nemocnice se tohoto kursu zúèastnilo est osob z vrcholového managementu.
Druhý kurs - vìnovaný øízení zmìn a posílení role støedního

Vladislava Pavlicová
vrchní sestra Oddìlení klinické hematologie

Za profesorem Zdeòkem Bìlobrádkem
Prof. MUDr. Zdenìk Bìlobrádek, CSc., zemøel dne
5. února 2001 ve vìku sedmdesáti osmi let, v den stého výroèí narození jeho maminky. Byl jejím jediným
dítìtem. Dìtství proil v Novém Hrádku u Náchoda,
rodina vìnovala mnoho èasu Sokolu. Zdeòkùv otec byl
pan øídící v místní kole. Reálné gymnázium absolvoval Zdenìk v Náchodì. Velmi ho bavila matematika.
Na podkladì udání nìmeckým úøadùm byl nucen
po vìtinu války pracovat v dolech. Po okupaci vystudoval v Praze medicínu.
Po promoci byl Zdenìk, tehdy ji enatý, spolu
s manelkou poslán do nemocnice v Nové Pace. Zdenìk na internu, jeho manelka na chirurgii. Chirurgickým primáøem tam byl MUDr. Ale Masák, který pomohl manelùm Bìlobrádkovým dostat se v roce 1951
do Hradce Králové. Zdenìk na internu, manelka na pediatrii. Kardiologie se brzy stala Zdeòkovou oblíbenou specializací.
V roce 1954 byla otevøena II. interní klinika na Pospíilovì tøídì. Pøednosta dr. Vilo Jurkoviè nabídl Zdeòkovi místo prvního civilního asistenta. Po odborných
atestacích Zdenìk obhájil v r. 1961 vìdeckou kandidaturu na téma: Význam tlakù v levém srdci pro zpøesnìní diagnózy mitrálních vad. V r. 1963 obhájil práci
docentskou.
V r. 1966 odjel na pracovní pobyt do Thorax Centre
Sully Hospital ve Velké Británii. Jeho tamní pracovní
náplní bylo hemodynamické vyetøování nemocných
pro kardiochirurgické oddìlení. Zde se také poprvé
setkal s kardiostimulací. Po návratu do Èeskoslovenska se této stimulaci intenzivnì vìnoval (pouívány

byly tehdy výhradnì zevní stimulátory). V dobì dlouhodobých pobytù prof. Jurkovièe v zahranièí vedl Zdenìk II. interní kliniku. V r. 1968 byl pozván pracovat na rok do Holandska v Akademické nemocnici
v Utrechtu. Místo profesora mu bylo nabídnuto ji
v zaèátku jeho pobytu. Výsledky své práce na oddìlení
kardiologickém, kardiochirurgickém a v experimentální laboratoøi prezentoval v øadì pøednáek na konci
pobytu.
Krátce po návratu ze zahranièí v dobì normalizace
zaèalo pro Zdeòka velmi tìké období. Z politických
dùvodù se po emigraci prof. Jurkovièe nemohl stát
pøednostou kliniky ani jeho zástupcem. Následoval
zákaz pøednáet, a to i medikùm, a vést praktika. Nesmìl publikovat. Byl vykrtnut z výboru internistické
spoleènosti. Koncem roku 1974 mìl být zcela proputìn
z hradecké nemocnice. Natìstí v kritické dobì pøila
pomoc z I. interní kliniky. Její pøednosta doc. Skaunic
a vedoucí kardiologického oddìlení dr. Kvasnièka byli
pod velkým tlakem ze strany vedení nemocnice Zdeòka na I. internu nepøijímat. Svùj zámìr zamìstnat erudovaného pracovníka nakonec pøece jenom prosadili
a tak se mohl Zdenìk i pøi vech omezeních kardiologické práci dále vìnovat.
V roce 1990 byl plnì rehabilitován, obhájil novou
vìdeckou práci a v roce 1991 byl jmenován profesorem vnitøního lékaøství. I pøes mnohé problémy nikdy
neztratil dobrý vztah k lidem. Velkou oporou mu vdy
byla jeho manelka a ostatní èlenové jeho rodiny.
Prof. MUDr. Jiøí Kvasnièka, CSc.
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Profesor dr. Eduard Albert - lékaøská osobnost
(1841 - 1900)

Dne 20. ledna 2001 uplynulo 160 let od narození Eduarda Alberta v amberku. Základní vzdìlání dostal v místì
roditì a na královéhradeckém gymnáziu maturoval r. 1861.
Poté nastoupil studium lékaøství na vídeòské fakultì a ukonèil je promocí 22. ledna 1867. Vzorem a oporou mu byli
tehdy i pozdìji krajané profesoøi Karel Rokitanský a Josef
koda.
Po promoci pracoval krátce na oddìlení prim. dr. Lorinsera na Vídeòce a od øíjna 1867 byl pøijat jako stipendista
a operaèní chovanec na I. chirurgickou kliniku prof. dr. Johanna v. Dumreichera ve Vídni. Mladý lékaø na sebe upozornil pílí a vìdomostmi i váným pøístupem k chirurgii.
Stal se záhy asistentem a ji r. 1872 byl habilitován z chirurgie. Bìhem tohoto údobí se vìnoval výzkumné a experimentální práci a spolu s patologickým fyziologem alamounem Strickerem zkoumal v pokusech problémy horeèky
a animálního tepla. Zjistil napø., e krev se v plicích ochlazuje a srdeèní sval produkuje teplo. V jiné anatomicko-histologické studii popsal skladbu výstelky synoviální blány
v kloubech (1869). V této dobì vyla také jeho klinická publikace o neurektomii v Èasopise lékaøù èeských. V jiné klinické práci o zánìtech lachových pochev popsal pøístup
dlaòovým øezem, který se dosud uívá pod jeho jménem.
Opakovanì se vìnoval studiu kýl a jejich komplikací.
V roce 1873 se odchodem prof. dr. K. Heina do Prahy
uvolnilo místo pøednosty chirurgické kliniky v Innsbrucku.
Na doporuèení profesora Karla Rokitanského, který byl tenkrát referentem pro vysoké koly, byl na toto místo vybrán
prof. Albert.
Nástupem do Innsbrucku dne 23. záøí 1873 se mladému
profesorovi otevøelo plodné údobí produktivní vìdecké
a pedagogické práce po osm let. Tamní provinèní klinika
vykazovala za rok pouze 327 pøijatých a 60 operovaných
pacientù a výèet operací èinil est amputací, ètyøi exartiku-

lace, jednu resekci kloubu na konèetinách, jednu resekci
èelisti, pìt amputací prsu pro nádory a sedm nádorù odstranìných v oblièeji se ètyømi následnými plastikami.
Operaèní èinnost nejen v Innsbrucku, ale i na ostatních chirurgických pracovitích té doby byla omezována vysokou
pooperaèní úmrtností, zejména na následky zhnisání ran,
erysipelu a snìti. Bystrý a pokrokový Albert nael z toho
záchranné východisko, kdy jako prvý v rakousko-uherském
mocnáøství zavedl Listerùv reim prevence a léèby hnisání
operaèních ran. Provádìl antisepsi kyselinou karbolovou
rozpraovanou pøi operaci na rány, nástroje a ruce operu-

Ukázka vyobrazení postupu osteoplastické amputace nohy z Albertových uèebnic.

jících. Pozdìji místo kyseliny karbolové byl pouíván sublimát a jiné rtuové pøípravky, které se staly osudné pro
Albertovo zdraví. Prvou úspìnou antiseptickou operaci
Albert uskuteènil 27. øíjna 1875 pøi exstirpaci lymfomù,
pozdìji pøi ovariotomii a dále u amputace podle Grittiho.
Metoda antisepse otevøela chirurgùm anatomická území
a choroby orgánù do té doby nepøístupná, jakými byly ústrojí
trávicí trubice, luèové cesty, játra, ledviny. Odváný operatér Albert tak mohl r. 1876, jako prvý v Rakousku, odstranit
onemocnìlou ledvinu. Pøed ním plánovanou nefrektomii
uskuteènil prof. Simon r. 1869 v Heidelberku. V publikaci
vìnované J. Listerovi Beiträge zur operativen Chirurgie
(1878) zaznamenává také jako druhý po Küsterovi úspìné
odstranìní strumy pøi nádorovém onemocnìní títné lázy.
Tento výkon souèasní operatéøi pokládali za pokus vrady,
nicménì Albert tuto operaci provedl i ve venkovské nemocnici, v nedalekém Opoènì.
Z velkých výkonù, odváný leè kritický, Albert uskuteènil resekci horní i dolní èelisti, operace bøiních orgánù pro
neprùchodnost støevní, pøi operaci na støevech zavedl vlast-

Ovariotomie, podle Albertovy uèebnice. Tyto operace provádìl v Innsbrucku a pozdìji s prim. Levitem v Hoøicích v Podkrkonoí.
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ní techniku trojvrstevného stehu, dále operoval nádory dìlohy, vymyslel a provádìl arthrodesu paního a loketního
kloubu. U nìkterých výkonù pouil pøevod krve (1873)
o jeho výsledku není zpráva.

J. kody. Albert byl panovníkem potvrzen na pøednostu
I. chirurgické kliniky a od kvìtna 1881 do osudného podzimu 1900 se mu otevøelo dvacetileté, druhé vídeòské období ve funkci vysokokolského uèitele. Ve vìdecké práci

Titulní strana Uèebnice speciální chirurgie, pátého vydání z r. 1898.

Podobizna prof. dr. E. Alberta z r. 1893.

V tyrolském Innsbrucku Albert vytvoøil svá nejvýznaènìjí vìdecko-pedagogická díla. Roku 1876 vyla jeho Diagnostika chirurgických nemocí o dvaceti pøednákách,
pozdìji rozíøená na 38 kapitol a se 46 obrazy. Skuteènost,
e tato kniha byla vydána osmkrát a byla pøeloena do italtiny, francouztiny a rutiny, svìdèí o vysoké hodnotì této
publikace. Její èeský pøeklad poøídil dr. Preininger.
O rok pozdìji zaèala vycházet Albertova Uèebnice chirurgie a operaèní nauky, její 4. díl se objevil r. 1880. Páté
vydání této uèebnice bylo staeno do dvou dílù pod titulem
Lehrbuch der speciellen Chirurgie a obsahovalo 1307 stran
a 706 obrázkù. Také tato kniha vyla francouzsky a italsky.
Albertovi áci Julius Hochenegg a Erwin Payr pøepracovali
zèásti po 1. svìtové válce pùvodní uèebnici a vydali její
2. díl roku 1918 a 1. díl v roce 1927.
Koncem sedmdesátých let Albertovi pøipadala innsbrucká
fakulta pøíli tìsná pro jeho chirurgický rozlet a uvaoval
o návratu do Vídnì, do Rudolfovy nemocnice. V roce 1879
zemøel jeho uèitel prof. v. Dumreicher, který si jetì za ivota
pøál, aby se Albert stal jeho nástupcem na I. chirurgické
klinice. Avak referentem pro obsazení tohoto místa byl
ustanoven prof. Th. Billroth, který tam prosazoval svého
kandidáta Vincence Czerného, rodáka z Trutnova. Jeho návrh se podaøilo zvrátit minoritním votem prof. E. Hofmanna, R. Meynerta, al. Strickera a zejména pak podporou prof.

se vracel k výzkumným tématùm pohybové soustavy, vydal
studie o architektuøe rourovitých kostí, na toto téma pøednáel naposledy na 13. mezinárodním lékaøském kongresu
v Paøíi v srpnu 1900. Dále studoval pohyby v hlezenném
kloubu, jeho oblíbenou problematikou a pro studenty
obávanou otázkou byla skolióza páteøe (1886, 1890). Publikoval té ortopedické studie o coxa vara a valga (1899).
Zálibu v ortopedii pøevzal od svých prvých dvou uèitelù.
Neurochirurgii CNS vìnoval Albert èeskou práci Úrazy
mozku a mozeènic (1885), napsanou pro Eiseltovu Odbornou patologii a terapii. Uskuteènil tøi paliativní trepanace
u mozkových nádorù (1895). Na zvíøatech provádìl pokusy
k vysvìtlení patofyziologie mozkového tlaku (1894), zkoumal tlak a proudìní krve pøi pokusnì vyvolaných otøesech
mozku (1888). V práci Einige Operationen an Nerven
popsal roku 1885 prioritní transplantaci nervu u ètyøicetileté eny, které odstranil recidivující nádor n. mediany
a vzniklý defekt nervu pøemostil 3 cm dlouhým tìpem nervu odebraného z amputovaného bérce jiného pacienta. Pøi
dalí podobné operaci (n. ulnaris) nemìl úspìch.
V Albertovì dobì jetì vìtinu závanìjích gynekologických operací provádìli chirurgové. Prof. Albert uveøejnil tøi práce o výkonech pro dìloní myomy (1888, 1889,
1892). V jedné sestavì dvaceti operovaných supravaginálním pøístupem zaznamenal pouze jedno úmrtí. Albert zlep16

il techniku extraperitonálního zanoøení pahýlu dìlohy na pánevním
dnu.
V urogenitální chirurgii se Albert
zasazoval o otevírání moèového
mìchýøe vysokým øezem a za jeho
primární uzávìr stehem. Odmítal
odstraòování moèových kamenù
z mìchýøe obsolentním postranním
øezem na hrázi, který byl èasto provázen závanými komplikacemi.
Albert vystupoval proti kastraci
pro tuberkulózu nadvarlete (1900)
a nebo jako souèásti radikální operace tøíselné kýly (Kraske).
Pohled na lékaøskou osobnost
prof. Alberta by nebyl úplný bez
pøipomínek k jeho èinnosti jako
vysokokolského uèitele. Byl pokládán za rozeného uèitele, disponoval obrovskou zásobou vìdomostí, kterou posluchaèùm pøedkládal poutavým pøednesem. Mìl
povìst excelentního øeèníka a noblesního diskutéra. Posluchárna
jeho kliniky mìla 350 míst a pøi
jeho pøednákách byla vdy pøeplnìna vìdychtivými posluchaèi.
Prof. Albert vyjádøil opakovanì své
pedagogické názory k výuce chirurgie (1874), k teoretickému a praktickému studiu na vysokých kolách (1880) a k zamýlenému omezení numerem clausem (1886).
Pozdìjí spoleèenský vývoj nepotvrdil Albertùv záporný postoj
Prof. Albert operuje v posluchárnì pøed posluchaèi (obraz z r. 1898).
ke studiu en na medicínì (1895).
Albertovi nebylo dopøáno stát se
pøednostou chirurgické kliniky na obnovené èeské univerdíle zmínìný prof. Julius Hochenegg, potomní pøednosta
zitì v Praze, nicménì je pokládán za zakladatele èeské moII. chirurgické kliniky ve Vídni, prof. Erwin Payr v Lipsku,
derní chirurgie. Jeho patnáct vìdeckých a odborných pubdále ortoped prof. Ad. Lorenz, prof. R. Frank, prof. K. Ewald
likací v Èasopise lékaøù èeských patøí mezi základní èeské
a dalí.
práce. Ale nejvìtí zásluhu si Albert získal výchovou dr.
Éra pùsobení profesora Eduarda Alberta a prof. Th. BillK. Maydla, o nìm prohlásil prorocky, e jej odkáe naerotha ve Vídni v druhé polovinì 19. století pøedstavovala
mu národu. Poznal ho 3. srpna 1879 v Hradci Králové, kdy
vrchol soudobé chirurgie, nejen v Evropì. K tomu Albert
se chystal k slavnostnímu projevu pøi odhalení pamìtní desky
pøispìl rozsáhlou vìdeckou a pedagogickou lékaøskou èinprof. Rokitanskému. Pøijal dr. Maydla na svou kliniku v Innsností, jako vynikající operatér a autor uvedených prioritních
brucku a pak jej vedl i ve Vídni. Po smrti prof. V. Weisse se
výkonù, jakými byly arthrodesis, transplantace nervu nebo
prof. K. Maydl stal pøednostou chirurgické kliniky v Praze.
technika ití støeva, zdokonalené vyústìní tenkého støeva
Tam vychoval øadu znamenitých chirurgických ákù, jaa dalí. Mnoha svými výkony rovnì otevøel cestu pro vznik
kými byli prof. Kukula, prof. Jedlièka a z èeských mimopozdìjích nástavbových oborù chirurgie, jako gynekolopraských primáøù napø. dr. Bedøich Honzák v Hradci
gie, neurochirurgie, stomatochirurgie, urologie a jiných. NeKrálové.
dlouho pøed smrtí Alberta jej Anglie poctila tím, e ho, jako
K pøímým ákùm prof. Alberta v Èechách patøil té primáø
jediného rakouského chirurga, zvolila èlenem Royal ColleEugen Levit v Hoøicích v Podkrkonoí a primáø K. Teuner
ge of Surgeons. Zemøel 26. záøí 1900 v amberku. Do svìv Opoènì a pozdìji v Beneovì. Na Moravì byli Albertovýtových dìjin medicíny se zapsal jako znamenitý vìdec, uèimi áky doc. Jar. Bake v Brnì a primáø Jar. Mathon v Prostel a zakladatel èeské moderní chirurgie.
tìjovì. V Rakousku a Nìmecku pokraèovali v Albertovì
Prof. MUDr. Hvìzdoslav Stefan, CSc.
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Aktivnì se podílí, spoleènì s pracovníky Státního zdravotního ústavu v Praze, na urèení pùvodce epidemie hepatitid, která
vypukla v roce 1979. Na jeho oddìlení, ve velké èasové tísni, je
zpracováno velké mnoství vzorkù sér se zamìøením na urèení
pùvodce. Vyetøení byla laboratornì nároèná, nebo v té dobì
nebyly k dispozici komerèní
diagnostické soupravy. Pøesto bylo prokázáno, e se jedná o epidemii zpùsobenou
virem hepatitidy A. Brzy poté
se úspìnì úèastní urèení pùvodce epidemie vyvolané rotaviry na novorozeneckém
oddìlení. Poznatky získané
pøi øeení vìdeckovýzkumných úkolù zpracoval v 78
publikacích, dvou monografiích a 155 pøednákách.
Postupnì se prosazuje i jako externí uèitel na Lékaøské
fakultì a na Farmaceutické
fakultì UK i v postgraduální
výuce na Vojenské lékaøské
akademii v Hradci Králové.
Bohuel, jeho ádost z roku 1977 o zahájení habilitaèního øízení
zùstala tøináct rokù bez odpovìdi. Habilitoval se a v roce 1990
na Vojenské lékaøské akademii v Hradci Králové. Profesorem
pro obor mikrobiologie byl jmenován v roce 1998.
Od roku 1994 pùsobí jako pøednosta Ústavu klinické mikrobiologie, který vznikl slouèením pùvodního Oddìlení klinické mikrobiologie FN a Katedry mikrobiologie LF UK v jedno pracovitì.
Aktivnì pracuje v odborných a vìdeckých spoleènostech.
Stává se èlenem a pozdìji pøedsedou poradního sboru pro rozvoj virologie pøi Státním zdravotním ústavu v Praze. Kromì
toho je èlenem oborových rad - Vìdecké rady LF UK, grantové
agentury Akademie vìd, European Society for Clinical Virology, i èlenem redakèní rady èasopisu Klinická mikrobiologie
a infekèní lékaøství. Kadoroènì organizuje celostátní setkání
virologù.
Rozsah vìdeckých i pedagogických aktivit profesora Jiøího
Horáèka je úctyhodný o to víc, e od dìtství musí kadodennì
pøekonávat tìký zdravotní hendikep.
Do dalích let pøejeme oslavenci stále stejný nezkrotný optimismus, ivotní elán, aktivitu, mnoho pracovních úspìchù
i astné chvíle proité v kruhu rodiny.

Profesor MUDr. Jiøí Horáèek, CSc., oslavuje v tìchto dnech
významné ivotní jubileum. Narodil se 24. bøezna 1941 v Plzni,
ale záhy se rodina pøestìhovala do Hradce Králové. Zde absolvoval základní kolu i gymnázium. Po maturitì v roce 1959
se rozhodl pro studium Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové,
obor veobecného lékaøství.
Studium úspìnì zakonèil
promocí v roce 1965.
Èerstvý absolvent lékaøské
fakulty zaèíná jako sekundární lékaø v Ústøední mikrobiologické laboratoøi Fakultní nemocnice v Hradci
Králové. Tomuto prvnímu pracoviti, i pøes zmìny zøizovatele (Fakultní nemocnice,
Krajská hygienická stanice)
i názvu, zùstává vìrný dosud.
V zaèátku pracovní kariéry
mìl velké tìstí na své uèitele i spolupracovníky. Pøímo
na pracoviti to byla pøedevím MUDr. Vìra Lonská
spoleènì s dalími spolupracovníky. Velký vliv na profilaci jeho vìdeckého zamìøení mìli
také profesor A. Fingerland a profesor V. Vortel z Ústavu patologické anatomie.
Touha po poznání, nezmìrná vìdecká píle a pracovitost pøinesly mladému zaèínajícímu lékaøi velmi záhy (ji za pìt mìsícù
po promoci) obrovský úspìch. Byl první (v roce 1966), komu se
v Èeskoslovensku podaøilo na bunìèných kulturách izolovat
lidský cytomegalovirus, a v krátké dobì také vypracoval standardní laboratorní postupy izolace cytomegalovirù i pøípravu
jejich antigenù. V následujících letech, pod jeho vedením, vzniká
pøi virologickém oddìlení FN v Hradci Králové Národní referenèní laboratoø pro cytomegaloviry.
Cytomegalovirus svými fascinujícími vlastnostmi uchvátil
jubilanta na celý ivot, stal se jeho nejvìtím vìdeckým koníèkem. Ji tehdy, pøed léty, jako zaèínající virolog rozpoznal,
e tento odolný virus se schopností pøeívat v lidském tìle bude
v budoucnu stále významnìjím patogenem u imunosuprimovaných osob i v dìtském vìku. Spolupráce s Dìtskou klinikou
FN (prof. J. Plachý, doc. E. Paøízková) a s Centrem pro transplantaci ledvin (prof. J. Erben) pøinesly øadu pozitivních nálezù
cytomegaloviru. V letech plodné vìdecké práce skládá odborné
atestace, je jmenován vedoucím virologické laboratoøe, obhajuje hodnost kandidáta vìd.

Spolupracovníci z Ústavu klinické mikrobiologie
LF UK a FN v Hradci Králové

DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME
V mìsíci bøeznu podìkoval doc.
MUDr. Leo Heger, CSc., øeditel Fakultní nemocnice v Hradci Králové, osobním dopisem panu Jaroslavu imonovi,
radiologickému laborantovi - specialistovi Oddìlení nukleární medicíny.
Pan Jaroslav imon nastoupil do královéhradecké Fakultní nemocnice 1. led-

na 1972 jako radiologický laborant úseku terapie na Radiologickou kliniku - Oddìlení nukleární medicíny. V øíjnu 1975
sloil nadstavbovou atestaèní zkouku v oboru nukleární
medicína. Jako RTG laborant - specialista Oddìlení nukleární
medicíny provádìl nároèná izotopová vyetøení na scintilaèní
kameøe. V oboru nukleární medicíny pracoval pan imon
v naí nemocnici témìø tøicet let. Pracovní pomìr ukonèil
Odbor personálních vztahù FN
14. bøezna. 2001.
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Pøed výstavbou Nové nemocnice
Ji v první èásti tohoto seriálu, nazvané
Promìny Staré nemocnice (SCAN 11,
2001, è. 1, s. 18-19), jsme uvedli, e
od poèátku 20. století byly vedeny diskuse,
zda roziøovat stávající Okresní nemocnici v Hradci Králové pøístavbou èi vybudovat nemocnici novou. MUDr. Otakar
Klumpar, primáø nemocnice v letech 18961905, napøíklad navrhoval, aby provedena byla pøístavba pravého køídla nemocnièní budovy a v jejím sousedství vystavìny
Na obrázku je zachycen celkový pohled na areál nové královéhradecké nemocnice. Vidíme, e
dalí pavilony pro oddìlení oèní a tu- Oldøich Liska obdobnì jako architekt B. Adámek volil koncepci vstupního námìstí, ale uvaberkulózní. Jeho návrh ale nebyl okres- oval i dalí rozvoj nemocnice a budoucí vìtí pavilony. Trochu se tak pøiblíil dnení koncepci
ním zastupitelstvem pøijat, a to pøedevím
rozvoje nemocnice.
z obavy, e pøi oèekávaném rùstu mìsta
by nemocnice byla brzy obklopena obèanskou zástavbou a její
obvod mìsta Hradce Králové. V dubnu 1923 probìhlo jednání
dalí roziøování tak znemonìno. A tehdy také byla okresním
za úèasti Zemského správního výboru, Zemské správy politické,
zastupitelstvem pøijata mylenka vybudovat novou, pavilonookresní správní komise a se souhlasem odboru Spolku archivou nemocnici. Nepøekonatelnou pøekákou se ale ukázalo, e
tektù a inenýrù v Hradci Králové bylo definitivnì vybráno
z dob vojenské pevnosti omezený katastr mìsta neposkytoval
místo pro novou okresní nemocnici - po levé stranì øeky Labe
vhodný, dostateènì rozsáhlý pozemek pro výstavbu nemocnice.
pod jejím soutokem s øekou Orlicí v katastru obce Nový HraJednání o vykoupení prvních vyhlédnutých pozemkù za dìlodec Králové. Poté byla v roce 1925 vypsána výbìrová soutì
støeleckými kasárnami v blízkosti Pospíilovy tøídy bylo neúspìné a nalezeno nebylo ádné jiné vhodné místo. Proto se nakonec okresní zastupitelstvo pøece jen rozhodlo pro pøístavbu nejnutnìjích pavilonù
ke stávající nemocnici. Od mìsta byly vykoupeny vechny volné pozemky v okolí
nemocnice a zahájena byla i práce na projektu pøístavby. Ale do toho pøiel rok 1914
a s ním 1. svìtová válka. Po jejím skonèení
se v roce 1918 okresní zastupitelstvo vrátilo k zámìru pøístavby, ale souèasnì se znoNávrh hospodáøské budovy nemocnice.
vu objevily pochybnosti, zda je v areálu
stávající nemocnice dostatek místa k vybudování vech potøebna projekt nové okresní nemocnice, na které byly pøedloeny
ných pavilonù a k pøípadnému dalímu rozíøení ústavu. A tak
dva návrhy - návrh architekta B. Adámka z Prahy a návrh
dolo opìt k hledání vhodného stavenitì pro novou nemocniarchitekta Oldøicha Lisky z Hradce Králové. Porota vybrala
ci, a to i za hranicemi katastru mìsta. Uvaovány byly pozemnávrh architekta B. Adámka a stavba nové okresní nemocnice
ky v Malovicích, poté u silnice smìrem k Pouchovu, kde pùvodzaèala v dubnu 1926. K projektu B. Adámka se ale vrátíme a
nì byla uvaována výstavba vojenské nemocnice. Nakonec se
v dalím pokraèování seriálu a nejprve pøedstavíme nerealiv roce 1922 okresní správní komise v Hradci Králové rozhodla
zovaný návrh architekta Oldøicha Lisky.
øeit neudritelnou situaci zdejí pøeplnìné
Okresní veobecné veøejné nemocnice
provizornì pøístavbou druhého patra. Tato pøístavba byla realizována v letech
1922-1923. I nadále se pak komise zabývala mylenkou dostavby dalích pavilonù
v areálu nemocnice u Orlice. Koncem roku
1922 se vak zástupci mìsta spolu s okresní správní komisí shodli na tom, e dalí
roziøování nemocnice není moné, a to
pøedevím z dùvodù technických, kdy pro
výstavbu ústavu s pøedpokládanou kapacitou 500 lùek nebylo v uvedeném areálu
dostatek místa. Pøistoupilo se proto k výbìru nejvhodnìjího místa pro stavbu nové
okresní nemocnice a to mimo katastrální
Návrh pøijímací budovy.
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Akademický architekt Oldøich Liska patøil
k významným spolutvùrcùm moderního Hradce Králové. Nebyl sice rodilý Hradeèan,
narodil se 17. 4. 1881 v Kamhajku u Kolína.
Ale k východoèeské metropoli nerozluènì
patøil, podílel se na jejím budování bezmála
po ètyøi desítky let - od roku 1909, kdy se spolu
s dr. O. Klumparem zúèastnil veøejné soutìe
na nový regulaèní plán (II. cena), a do roku
1947, kdy odeel do Opavy.
Návrh chirurgického pavilonu.
Oldøich Liska studoval na státní prùmyslové kole v Praze a poté na umìleckoprùmyslové kole v Drás velkým, tøicetimetrovým bazénem a umìlým vlnobitím. V leïanech a ve Vroclavi. Po ukonèení studií pùsobil krátce v protech 1932-1933 byl ve Støelecké ulici realizován projekt Lisjekèních ateliérech v Praze, Dráïanech a ve Vídni. Jeho první
kovy vlastní vily (èp. 824, pøi vstupu do otevøeného bloku domù)
práce pro Hradec Králové se dotýkaly urbanismu. Po soutìa v jejím sousedství nároní dùm (èp. 832, na køiovatce ulic
i na nový regulaèní plán mìsta v roce 1909 vypracoval v roStøelecké a V Lipkách). V roce 1938 byla podle Liskova návrhu
ce 1911 spolu s Václavem Rejchlem generální zastavovací
postavena budova Ústøedního konzumu na Blaíèkovì námìstí
plán. Ale ji v letech 1911-1912 byly podle jeho projektu
na Praském Pøedmìstí.
postaveny také evangelický kostel, krátce na to v roce 1914
Za zmínku stojí i nìkteré mimohradecké stavby Oldøicha
dùm firmy Nevyhotìný ve vehlovì ulici (èp. 523), tøi obytné
Lisky, napøíklad divadlo v Novém Bydovì èi zajímavá hadomy na Masarykovì námìstí a nájemní dùm na Goèárovì tøídì.
lová kola v Èernilovì.
V roce 1918 si Oldøich Liska otevøel
v Hradci Králové architektonickou kanceláø.
V roce 1919 byl mìstem povìøen vypracováním upravovacího plánu pøítího Velkého
Hradce Králové. V letech 1920-1921 byly
podle jeho projektu postaveny obytné domy
Stavebního drustva (pozdìji Lidové bytové
drustvo) ve Støelecké ulici, v letech 19201922 Elektrárna mìsta Hradec Králové
na Slezském Pøedmìstí (èp. 84, Na Mlejnku). V letech 1925-1927 byl realizován
jeho návrh budovy kolumbária (dnes obøadNávrh spoleèného pavilonu pro oddìlení oèní a oddìlení uní, nosní a krèní.
ní síò) na høbitovì v Kuklenách, v roce 1926
byla podle jeho projektu postavena budova Ústavu pro zveleV roce 1947 odeel Oldøich Liska do Opavy, kde pozdìji
bování ivností (dnes sídlo Okresního archivu) ve kroupovì
pùsobil v tamìjím Stavoprojektu. K budování Hradce Králové
ulici. V roce 1928 byla podle návrhu Oldøicha Lisky postavena
se pak vrátil jetì v roce 1956, kdy byla vypsána soutì na obytna nároí Støelecké (èp. 748) a Goèárovy ulice budova filiálky
né sídlitì U soutoku. Literatura uvádí, e Oldøich Liska
praské Slovanské pojiovny (pozdìji v pøízemí prodejna zaza svùj ivot vytvoøil více ne 270 návrhù a projektù, vèetnì
hranièní literatury, dnes knihkupectví Skippy). V letech 1927napøíklad devadesáti kolních budov, esti divadel a kin, osmi
1929 bylo podle jeho návrhu pøestavìno spoleèenské centrum
hotelù a pìti kostelù. Zemøel 8. prosince 1959 v Brnì.
Støelnice. V letech 1932-1933 byly podle jeho projektu poPavla Koritenská
Foto archiv Muzea východních Èech v Hradci Králové
staveny Mìstské láznì - ve své dobì velmi moderní plovárna

Rabíndranáth Thákur - 1861-1941

Pøed sto ètyøiceti roky, 5. kvìtna 1961, se v Kalkatì narodil
bengálský básník, prozaik, dramatik a humanistický myslitel
Rabíndranáth Thákur. Dne 7. srpna si pak pøipomeneme edesát
let od jeho smrti.
Rabíndranáth Thákur pocházel ze staré bráhmanské rodiny,
která v 17. stol. pøijala rozliovací jméno Thákur (= pán), angl.
psané Tagoure, pozdìji Tagore. V letech 1878-80 studoval Thákur v Evropì, a ji tehdy psal básnì a literární úvahy a pøekládal ze Shakespeara, Burnse a j. Podruhé navtívil Evropu ji
jako uznávaný literát v roce 1890. V roce 1912 vyla v Londýnì
jeho sbírka básní Gitanjali, krátce poté byl pøekládán do mnoha jazykù. V r. 1913 mu byla udìlena Nobelova cena za literaturu. Západ se ale také seznamoval s jeho náboensko-filosofickými názory. I u nás vyel v roce 1921 pod spoleèným názvem
Nacionalism pøeklad dvou Thákurových pøednáek Naciona-

lism v Indii, a Nacionalism na Západì, proslovených v r. 1917
v Japonsku a v USA (TAGORE, R. Nacionalism. Kladno: Naklad.
J. najdra, 1921). Pøipomenu zde alespoò jednu Thákurovu mylenku z první ze zmínìných pøednáek, jeho kritický pohled
na kastovní systém: ...Indie cítila, e musejí býti rùznosti ras a e
mají býti, a je toho stinná stránka jakákoliv. V tom mìla Indie
pravdu. Nedovedla vak pochopiti, e rozdíly v lidech nejsou jako
hmotné pøekáky hor navdy upevnìné, ale e plynou s tokem ivota,
e mìní svoji dráhu, svùj tvar a obsah. Proto ve svém kastovním
zøízení uznala Indie rozdíly, ne vak promìnlivost, která je zákonem
ivota. Dala rasám negativní dobro míru a poøádku, ne vak pozitivní pøíleitost rozpìtí a pohybu ...
Vydána byla u nás celá øada Thákurových básnických sbírek
a povídek. Výbor z jeho díla v pøekladu Duana Zbavitele vyel
u nás pod názvem Pou za èlovìkem v roce 1954.
Pa
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Svatý Peregrin, patron nemocných,
postiených rakovinou
Peregrin Laziosi (1285-1345) il ve Forli v severní Itálii. Byl èlenem øádu sluebníkù sv. Marie (Ordo servorum
sanctae Mariae). Udává se, e po tøicet let si vùbec nesedl, pøi jídle stál, pøi modlení kleèel a spal opøen o zeï
nebo o skálu. Pøipisuje se mu uzdravení slepého, vyhánìní
ïábla a vyléèení mnoha bøiních nemocí. Na sklonku ivota
se u nìho projevilo tìké onemocnìní dolní konèetiny,
zvané rakovina a spojené s rozsáhlými otoky, krvácením
a nesnesitelným zápachem. Lékaø Paulus Salatius mu chtìl
pro záchranu ivota amputovat nohu. Peregrin se vak
v noci pøed amputací doplazil do sálu svého øádu, celou
noc se modlil a koneènì usnul. Kdy se probudil, známky

nemoci vymizely a jeho noha byla opìt nepokozená. Kdy
to spatøil lékaø, který chtìl provést amputaci, povaoval
to za veliký zázrak. Zpráva o tom se rychle rozíøila a Peregrin byl vemi uctíván.
Sv. Peregrin byl populární nejen v Itálii, ale i v Rakousku a panìlsku. Udává se, e byl ètyøikrát exhumován
(1608, 1697, 1718 a 1926) a vdy bylo jeho tìlo nalezeno
intaktní.

Úsmìvné pøíhody z královéhradecké chirurgie nám nedávno
vyprávìl pan profesor Jaroslav Procházka. Za vzpomínky
na veselejí stránku ivota chirurgù pøed pùl stoletím, jimi
laskavì pøispìl do této naí rubriky, panu profesorovi Procházkovi upøímnì dìkujeme.

Alkohol a pozdìji, pane docente

(Zkrácenì podle Jackson, R. Saint Peregrine, O. S. M. the patron saint of cancer patients. CMA Journal, 1974,
vol. 111, p. 824-825.)
JP

Asi kolem roku 1948 operoval pøednosta chirurgie docent
Bedrna kýlu u nemocného, který leel na tehdy existující první
tøídì. Tyto jednoduché operace se v té dobì nedìlaly v celkové
narkóze, ale v místním znecitlivìní. Z obavy pøed infekcí operaèní rány vìnovali tehdy chirurgové velkou pozornost asepsi.
Vykoupanému, peèlivì vyholenému nemocnému bylo místo
operaèního øezu oèitìno nejdøíve benzinem, nato potøeno alkoholem a nakonec jodovou tinkturou. Pro jistotu si to pøi této
operaci dìlal sám docent Bedrna. Po peèlivém zaroukování
místa operace poádal instrumentáøku: Sestro, prosím benzin,
a po chvíli pak Prosím alkohol. Na to zareagoval nemocný:
Prosím vás, pane docente, ten alkohol a po operaci. Mezi
laiky tehdy zøejmì pøetrvávala naivní pøedstava, e se chirurg
pøi svém krvavém poèínání musí posílit panákem.

Bezmezná dùvìra

Na Chirurgickou kliniku v Hradci Králové se dostavila asi
ètyøicetiletá ena s cholelitiázou a prosila, aby byla pøijata
k operaci. Ambulantní lékaø jí marnì vysvìtloval, e na klinice
není ani jedno volné místo. Nedokázal ji pøesvìdèit ani pøivolaný asistent. Nakonec ena naléhavì poádala, aby byl zavolán
pøednosta kliniky. Ani tomu se vak nedaøilo ji pøesvìdèit. Kdy
se profesor Procházka dozvìdìl, e ena je z Èeských Budìjovic, ujioval ji, e tam mají vynikajícího chirurga profesora
Kosteleckého, který je jeho dobrým pøítelem a na jeho pøímluvu urèitì operaci osobnì provede. Vekeré pøesvìdèování vak
bylo marné. Nakonec na otázku, proè chce být operována právì
v Hradci, se ena svìøila: Kdy já mám k vám tady v Hradci
Králové tak velkou dùvìru. Mnì tu u vás pøed dvìma roky zemøel manel. Proti této argumentaci se nedalo nic namítat.
Za takovou dùvìru nemùeme nemocnou odmítnout, obrátil
se profesor Procházka na ambulantního lékaøe.

Vdy vám to docela jde, pane docente

Asi v roce 1943 pracoval na královéhradecké chirurgii mladý lékaø, který mìl v úmyslu stát se po válce praktickým lékaøem. Chtìl proto získat alespoò nejzákladnìjí vìdomosti
z chirurgie. Pøi tehdejím nedostatku lékaøù se musel jako asistující zúèastòovat i nìkterých závanìjích operací. O zpùsobu
jejich provádìní nemìl vak nìkdy ani nejmení potuchy. Navíc
byl silnì krátkozraký. Stalo se, e mìl pøi závanìjí operaci
asistovat pøednostovi, doc. Bedrnovi. Jeho úkolem bylo rozevírat bøiními háky operaèní ránu a tím získat operatérovi
dobrý pøístup. Nutno pøiznat, e se mu to nedaøilo a mohutné
bøiní svaly nemocného natlaèovaly do operaèní rány útroby
a znesnadòovaly operaèní výkon. To pochopitelnì znervózòovalo docenta Bedrnu natolik, e svou nelibost projevoval hluènými výtkami, stále èastìjími a hlasitìjími. Kdy kadence výtek
dosahovala vrcholu, obrátil se nic nechápající asistující na operatéra slovy: Co tak køièíte, pane docente? Vdy vám to docela jde. Tato, chirurgickým analfabetem pronesená slova odzbrojila docenta Bedrnu natolik, e jen zvadlým hlasem pronesl:
Jó, jó, jde. A konec operace probìhl v klidu.
L.Ch.

Noèní sluby a dr. Sixta

MUDr. Sixta byl vynikající chirurg a èlovìk irokých kulturních zájmù. Pøi noèních slubách vak nebylo mnohdy pro
slouícího sekundáøe snadné dostat ho z postele, aby jako
asistent konziliárnì posoudil stav nemocného doporuèeného
k pøijetí a k pøípadnému chirurgickému zákroku. Zpravidla postupnì doporuèoval rùzná vyetøení jako krevní obraz, rentgenologické vyetøení atd. Kdy onoho dne slouící lékaø, tehdy
dr. K., toto ve provedl a oznámil výsledky dr. Sixtovi, zeptal
se ho mrzutý, ze spánku probuzený dr. Sixta: Tak co tomu nemocnému vlastnì je? To právì nevím, pane asistente, ale rozhodnì má sepsuté zdraví, znìla odpovìï.
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Historická budova Karolina, architektonický skvost Prahy, prola øadou stavebních období,
poèínaje románskými sklepy, gotickou nástavbou a koneènì barokní pøestavbou v letech 17151718. Toto staroslavné sídlo Alma mater evropské vzdìlanosti prolo také obdobími rozkvìtu i úpadku, ale dnes se skví nebývalou krásou (foto 1).
Pùvodnì velkolepý dùm královského mincmistra Jana Rotleva (zbohatl nálezem zlata v Jílovém u Prahy), rozíøený v roce 1350, získal král Václav IV. roku 1383 pravdìpodobnì jako dar, co napovídá Rotlevùv erb na parapetu arkýøové kaple.
Mistrovská kolej univerzity tím
získala nové pùsobitì a po
objektivem
stavebních úpravách dala
základ dnenímu Karolinu. S výstavbou velké
sínì (aulou) vznikla arkýøová kaple Kosmy a Damiána, která je dnes nejpozoruhodnìjí gotickou èástí historické budovy (foto 2). Arkýø
je bohatì kamenicky dekorován a svìdèí o vysokém mistrovství
kameníkù, kteøí na stavbì pracovali.
V nejnií èásti kaple, pod visutým ebrovím (nosem), vidíme
reliéf dravce útoèícího na psa (foto 3), váleèníka se títem
a meèem (foto 4), turnajové výjevy, hlavy divého mue, studenta, berana aj. Parapet zdobí èeský erb (foto 5), Silberzeigùv,
moravský erb, erb pánù z Vlaimi a Jentejna a zmínìný Rotlevùv erb (foto 6). Zvlátì jemnou kamenickou prací vynikají
krubové baldachýny, umístìné nad parapetem (foto 7). Pøi jejich fotografování jsme objevili na vnitøní ploe ozdoby, které
pøi pohledu zdola nejsou patrné: opièí hlavièky (foto 8), ptáky
a florální motivy. Baldachýny kryjí chrlièe, nìkteré jsou skuteènì
straidelné (foto 9), aby od kaple odvádìly vechno zlé. Nad
nimi se pak pnou fiály s kytkami a stavbu nakonec uzavírají
jemnì zdobené vimperky.
Arkýø byl opravován v roce 1879 A. Mockerem, kamenické
práce provádìl A. Víek v roce 1882, ten nìkteré èásti nahradil
kopiemi. Pøestoe znalci mají ke stavební úpravì a rekonstrukci kaple rozdílné i kritické názory, byla nám zachována unikátní gotická památka, která je ozdobou Karolina a je obdivováJ. S.
na návtìvníky Prahy.

ZEMÌ LIDÍ

JANA SMITA
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MEDAILE LÉKAØSKÉ FAKULTY MU
UDÌLENA PROF. PRAVOSLAVU STRÁNSKÉMU

Pøi jednání Vìdecké rady Lékaøské fakulty v Hradci Králové Univerzity
Karlovy v Praze dne 8. 2. 2001 pøedal prof. MUDr. Petr Dítì, DrSc., z povìøení dìkana brnìnské Lékaøské fakulty, jejího vedení a Vìdecké rady
profesorovi MUDr. Pravoslavu Stránskému, CSc., medaili Lékaøské fakulty
Masarykovy univerzity v Brnì. Medaile byla profesorovi P. Stránskému udìlena pøi pøíleitosti ivotního jubilea jako výraz uznání dlouholeté osobní
spolupráce s brnìnskou fakultou. Panu profesorovi Pravoslavu Stránskému
k udìlení medaile srdeènì blahopøejeme.

DALÍ PRACOVNÍCI NAÍ FAKULTY
A NEMOCNICE VE VÌDECKÉ RADÌ MZ ÈR

Tragická havárie
technického zaøízení
ve Fakultní nemocnici
Ve støedu 21. bøezna 2001 po sedmé
hodinì ranní dolo v plynové kotelnì
královéhradecké Fakultní nemocnice
k tragické havárii. Z dosud (do uzávìrky tohoto èísla SCANu) nezjitìných pøíèin vybuchl nahromadìný zemní plyn v prostoru hlavní spalovací
komory kotle è. 3. Pøi výbuchu byl pan
Jiøí Vilímovský, který kotel obsluho-

Prof. MUDr. Zbynìk Hrnèíø, DrSc., byl jmenován s úèinností od 3. prosince 2000 èlenem pracovní skupiny Vìdecké rady Ministerstva zdravotnictví.
S úèinností od 15. prosince 2000 byli dále jmenováni èleny pracovních skupin
VR MZ ÈR: doc. MUDr. Karel Barták, CSc., pøednosta Ústavu tìlovýchovného lékaøství, doc. MUDr. Jan Bedrna, CSc., emeritní pøednosta Chirurgické kliniky, doc. MUDr. Karel Karpa, CSc., pøednosta Ortopedické
kliniky, prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., vedoucí Katedry interních oborù
LF UK a pøednosta II. interní kliniky, doc. MUDr. Jiøí Náhlovský, CSc.,
pøednosta Neurochirurgické kliniky, doc. MUDr. Marie Noièková, CSc.,
pøednostka Kliniky nemocí koních a pohlavních, MUDr. V. Tonerová, CSc.,
pøednostka Rehabilitaèní kliniky, Bc. Hana Ulrychová, hlavní sestra Fakultní
nemocnice, a doc. MUDr. Ladislav Vykouøil, CSc., z Chirurgické kliniky.
Ke jmenování vem shora uvedeným srdeènì blahopøejeme.

DOCENT VLADIMÍR GERL
ZNOVU ZVOLEN PØEDSEDOU AS UK

Akademický senát Univerzity Karlovy na svém zasedání 2. bøezna t.r. zvolil doc. MUDr. Vladimíra Gerla, CSc., zástupce pøednostky Ústavu farmakologie Lékaøské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, svým
pøedsedou na dalí jednoroèní funkèní období. Ke znovuzvolení do vysoké
akademické funkce panu docentovi Vladimíru Gerlovi srdeènì blahopøejeme.

MUDR. PETR ÈELAKOVSKÝ A MUDR. PETR DÌDEK
ABSOLVENTY DOKTORSKÉHO STUDIA

Dne 3. ledna 2001 úspìnì ukonèil studium v doktorském studijním programu otorinolaryngologie MUDr. Petr Èelakovský, odborný asistent Kliniky
uní, nosní a krèní. Dne 12. bøezna úspìnì ukonèil studium v doktorském
studijním programu pediatrie MUDr. Petr Dìdek, odborný asistent Dìtské
kliniky. Obìma pánùm doktorùm k ukonèení studia a udìlení vìdecké hodnosti Ph.D. upøímnì blahopøejeme.

MUDR. ALEXANDER FERKO
JMENOVÁN DOCENTEM

Po úspìné obhajobì na Vojenské lékaøské akademii JEP Hradec Králové
byl docentem chirurgie jmenován MUDr. Alexander Ferko, CSc., uèitel Katedry váleèné chirurgie VLA JEP a lékaø Chirurgické kliniky FN Hradec
Králové. Panu docentovi Alexanderu Ferkovi srdeènì blahopøejeme.

val, tìce zranìn. Pøestoe byl bezprostøednì poté operován na Chirurgické
klinice FN, na následky tìkých vnitøních zranìní tého dne v odpoledních
hodinách zemøel.
Pan Jiøí Vilímovský pracoval v Odboru energetiky a ivotního prostøedí Fakultní nemocnice Hradec Králové od roku 1985 jako topiè. Za celou dobu svého
pùsobení ve FN byl v tomto pracovním
zaøazení nejen spolehlivým a zodpovìdným pracovníkem, ale zauèil do oboru
topiè i nìkolik svých spolupracovníkù.
Byl zkueným pracovníkem, dobrým
èlovìkem a kamarádem, na kterého bylo
vdy spolehnutí.
Fakultní nemocnice ztratila svìdomitého pracovníka kráèejícího po vlastní, ale rovné cestì.
Petr ák
vedoucí Odboru energ. a ivot. prostø. FN
Mgr. Martin Formánek
vdoucí Odboru personál. vztahù FN
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