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SLOVA
K ZAMYLENÍ

Architektonický návrh pavilonu interních oborù (Architektonický a projektový atelier
DOMY s.r.o., Praha). K èlánku Výstavba nového interního pavilonu zahájena na str. 9.

MEDICÍNA A ZDRAVOTNICTVÍ

Zdá se to být docela zøejmé: medicína a zdravotnictví - dva rùzné, v naí
souèasnosti znaènì frekventované pojmy, kadý s jedineèným, specifickým obsahem. Ale je to opravdu tak jednoduché a jednoznaèné? Nedochází pøece jenom
obèas k tomu, e se obsahové vymezení tìchto pojmù trochu rozvolòuje a oba
pojmy se pak stávají jen jakýmisi neurèitými slovními mnoinami? Nestane se
napøíklad nìkdy, e kdosi mluví o rozvoji zdravotnictví a má pøitom na mysli
pøedevím pokrok lékaøství, tedy aplikované biologické vìdy? A jaký je vùbec
vztah mezi lékaøskou vìdou a zdravotnictvím?
Jsem si vìdom toho, e shora uvedené otázky rozhodnì nepøedstavují téma, je
by bylo moné odbýt jediným a navíc jen laickým èasopiseckým èlánkem, by
budeme hovoøit pouze o naí, èeské situaci. A tak prosím ètenáøe, aby tyto øádky
pøijali jen jako malé zamylení se nad problémem, na který se obèas zapomíná.
Nemusím asi zdùrazòovat, e do interpretace vztahu mezi lékaøstvím a zdravotnictvím do znaèné míry zasahuje i spoleèenský tlak, a to nejenom jako projev
narùstajícího zdravotnického uvìdomìní populace, ale také pùsobením konkrétních ideologií. U nás je to dobøe patrné i ze srovnání obecných definicí
medicíny ze dvou spoleèensky odliných dob. Tak napøíklad v Masarykovì
slovníku nauèném z pøelomu dvacátých a tøicátých let (díl IV., 1929, s. 385) se
doèteme, e lékaøství neboli medicína je soubor vìd, obírajících se studiem
sloení a výkonù tìla ve stavu zdravém i chorém, jako i studiem prostøedkù,
jimi lze chorému tìlu zdraví vrátiti. Nic se tu neøíká o povinnosti medicíny
ve smyslu péèe o zdraví lidí, ta povinnost ji spadá do zcela jiné kategorie do zdravotní péèe pùvodnì obcí, pozdìji státu. Naproti tomu v Malém encyklopedickém slovníku A ze sedmdesátých let (Academia, 1972, s. 615) se

Produkce nového poznání, práce
vìdy a její praktické vyuití obepíná svou
úasnou aktivitou celý svìt. Nové, èasto
ohromující a nìkdy zcela neèekané vìdecké objevy a technologické prùlomy
jsou témìø týdenními novinkami. Zároveò
s tímto pøívalem vstoupil do citlivìjích
lidských myslí i strach z toho, co právì
lidská mysl ve své formì kolektivního
mozku rodu je schopna dokázat. Poprvé,
aspoò v moderní historii, tmavé barvy
obrazu budoucnosti nejsou jen dílem profesionálních pesimistù a prorokù zkázy.
V milionech lidí ve vyspìlém svìtì rostou obavy ze skuteèných i moných dùsledkù laviny nových poznatkù. Strach
z toho, co èlovìk u zná a dovede dìlat,
a èeho bude schopen v nepøíli vzdálené budoucnosti. V dobì, kdy zestárnou
a pøedají dìtem a vnukùm úkol ít ve stále
sloitìjím a hùø zvládnutelném svìtì.
Po tøi století byla vìda pøímo ztìlesnìním cesty vpøed v ivotì lidské spoleènosti. Její úsilí a úspìchy konkretizovaly ideu pokroku více ne jakákoli jiná
èinnost èlovìka. Dnes vak, kdy proud vìdeckých poznatkù, nových informací
a technických prùlomù se zmìnil v pøíval,
zaèíná se dosavadní obdiv mìnit v mnoha myslích ve znepokojení a obavy. Co
si lidé poènou s celou tou nesmírnou
kapacitou produkovat tolik pøíjemného
a dobrého - kdy ten nemilosrdnì bìící
stroj dovede vyrábìt i tolik nebezpeèného, patného a oklivého? Co kdy to
druhé by jednou pøevládlo? Pocit, e tato
monost by se jednou mohla stát skuteèností, není zdrojem ivotní jistoty.
Zmìna, neustálá zmìna - jak dlouho
mùe geneticky nemìnný èlovìk vydret
tak nemilosrdný nápor? Pøemohou nás
nae hlubinné, dìdiènì zakódované vady,
budeme-li jim v trvalém proudu dodávat
stále úèinnìjí nástroje a zbranì?
Úryvek z knihy Jiøího Krupièky Flagelantská civilizace. Praha : nakl. Hynek, 1999. 342
s. (s. 198-199).

doèteme, e úkolem lékaøství je chránit a zlepovat zdravotní stav obyvatel.
Dluno ovem dodat, e na jiném místì tého slovníku je zmínìný úkol pøisuzován zdravotnictví jako soustavì opatøení, institucí a èinností, jimi spoleènost na základì poznatkù lékaøských vìd usiluje o pøedcházení a léèení
nemocí... (tamté, s. 1395).
Tak trochu do slepé ulièky zali pøi vymezování pøedmìtu medicíny marxisticky orientovaní filosofové V. P. Petlenko a G. I. Caregorodcev (Filosofie
medicíny; 1979, èesky 1984). Ti pod vlivem doktriny o potøebách èlovìka jako
integrálních vektorech jeho ivotní èinnosti ukládají medicínì nepøimìøený úkol
zabývat se celým èlovìkem vèetnì jeho sociálního zaèlenìní. Nechci se nijak dotýkat definice zdraví, je øíká, e je to stav plné tìlesné, duevní i sociální pohody (WHO, 1960), ani humánních pøedstav lékaøù o pøístupu k nemocnému
jako k celistvé, individuální bytosti. Mám jen na mysli, e je dobøe, kdy je lékaø
seznámen se základními poznatky spoleèenských vìd, ale e medicína nemùe
psychologii, sociologii, vìdu o øízení atd. suplovat.
A jak je to s pojmem zdravotnictví? Pùvodnì byla u nás pojmem zdravotnictví oznaèována speciální lékaøská vìda, která zkoumá vlivy zevního svìta
a ivotních podmínek na zdraví jednotlivce i spoleènosti a souèasnì zjiuje zpùsoby, jimi lze zdraví udret, nemoci pøedejít, popøípadì uèinit lidský organismus odolnìjím kodlivým vlivùm (Masarykùv slovník nauèný, díl VII., 1933,
s. 960-961). Dnes v tomto smyslu hovoøíme o hygienì, preventivním lékaøství
resp. sociálním lékaøství a pojem zdravotnictví ponecháváme sféøe,
oznaèované kdysi jako veøejné zdravotnictví resp. veøejná zdravotní sluba.
Jako první vnesl pøednáky z hygieny do výuky na lékaøské fakultì Max
Pettenkofer (1818-1901), profesor hygieny v Mnichovì. Od jeho prvních pøednáek v r. 1853 uplynulo ji drahnì let a hygiena, preventivní lékaøství èi sociální
lékaøství se za tu dobu staly významnými souèástmi lékaøských vìd. Z naich
velkých osobností minulých let si mùeme pøipomenout napøíklad zakladatele
èeské hygienické koly prof. Gustava Kabrhela (1857-1939), zakladatele èeského
sociálního lékaøství prof. Frantika Procházku (1864-1934) èi profesora hygieny
Josefa Èanèíka (1890-1971). Jenome právì pøipomínka prof. Èanèíka nastoluje i otázku, jak je to dnes u nás se zdravotnictvím pokud jde organizaci, nabídku,
realizaci a efektivnost zdravotní péèe. Prof. Èanèík mìl jako dìkan Lékaøské
fakulty UK v Praze nesmírné zásluhy o zøízení a budování poboèek fakulty v Hradci
Králové a v Plzni a není pochyb o tom, e jeho odborný zájem pøekraèoval hranice
samotné hygieny a dotýkal se i otázky zajitìní zdravotní péèe ve státì.
Tzv. veøejné zdravotnictví, mìlo u nás ji pøed vznikem republiky pevný
øád. Opíralo se pøedevím o øíský zákon è. 68 z r. 1870, jím si stát vyhradil
vrchní dozor nad léèebnými ústavy, ale také nad orgány zdravotní sluby (lékaøi,
lékárníky, porodními bábami, veterináøi), nad pohøebnictvím, potíráním epidemií, nad plnìním zákona o oèkování atd. Za první republiky dolo k pøenesení
odpovìdnosti za dodrování zdravotních naøízení z obcí na stát. Po 2. svìtové
válce pak po r. 1948 u nás dolo k totálnímu ovládnutí zdravotnictví státem, ale
to u je kapitola dobøe známá a asi není tøeba ji podrobnìji rozebírat. Snad je
jen dobré øíci, e preference asymetrického vztahu mezi lékaøem a pacientem,
vyvìrající u nás z autoritativního systému socialistického zdravotnictví, nebyla
ve svìtì ojedinìlá. V práci The Social System (1951) formuloval americký
sociolog Talcott Parsons (1902-1979) tezi, e nemoc pøináí sociální dysfunkci
postieného, naruení jeho sociální role a jeho urèitou závislost na druhých
a tudí se od nìho oèekává, e uzná svoji povinnost vyhledat lékaøe a tomuto se
dobrovolnì podøídí. Parsonsùv model významnì ovlivnil názory na fungování
zdravotní péèe. To ovem neznamená, e by souèasnì nebyla vìnována pozornost i otázce právní rovnosti mezi lékaøem a pacientem.
Pokud jde o nai souèasnost, nejsou asi hlavním problémem naeho zdravotnictví nìkteré legislativní mezery, je vznikly souèasnì s dobrým úmyslem
o narovnání vztahu mezi pacientem a lékaøem a pøi snaze o dùsledné zajitìní
lidských práv. Tím klíèovým problémem se zdá být otázka, do jaké míry se pøi
dnením nesmírnì rychlém vývoji medicíny podaøí udret dostateènou pozornost i úkolùm zdravotní sluby. Nebude asi snadné rozhodnout, jak nejlépe smìøovat rozvoj pracovi, a to zejména v nemocnicích, které jsou v podstatì reprezenPhDr. Vladimír Panouek
tativními vzorky celého systému zdravotní péèe.
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O MIRKOVI
(fejeton)

Pøiznám se, e mylenka napsat fejeton
o èlovìku mnì osobnì blízkém není mým
originálním nápadem. Inspiroval mne
Mistr Vladimír Komárek, kdy jeden svùj
fejeton v Hradeckých novinách nazval
O Janu Dingovi (kterého také mám
to tìstí znát) a vyznal se v nìm k upøímnému pøátelství a k obdivu ke svému
mladímu kolegovi malíøi. A tak se vlastnì pøi pøíleitosti nedávného hattricku - tøí jubileí kniního grafika a nakladatele Miroslava Veteèky - zrodily
tyto øádky.
V lednu Mirek oslavil pìtapadesáté
narozeniny, co sice není moc kulaté
a ani to jetì nezavání kmetstvím, ale
pøece jen to znamená, e u nìco pøeèkal.
Jenome on také v prosinci s dokonèením loòského estého èísla Scanu dovril desátý rok práce na tomto èasopisu,
a tohle jubileum u kadopádnì stojí
za øeè. Ono tìch deset let znamená edesát uzávìrek, závìreèných kouzel a improvizací. Ale pøedstavuje i øadu postupných zmìn a zdokonalování, kdy Mirek,
tìící ze svých zkueností z Grafické koly
v praské Hellichovì ulici a z nìkdejího
královéhradeckého nakladatelství Kruh,
byl vdy napøed: z kamarádství o krok,
ve skuteènosti o tøi. e jsme se za tìch
deset let nikdy nepohádali, není moje zásluha. Mirkovi lo vdy o dílo a nemocnici i fakultu má rád. To ovem mìlo
za následek, e byl èasem jmenován i èlenem redakèní rady. A to je to jeho tøetí
jubileum, nebo radí u pìt let.
V nemocnici a na fakultì je Mirek dobøe známý, a to nejen skrze Scan èi publikaci k 50. výroèí vzniku fakulty. Uvedl
v ivot i øadu dalích tiskù z naich pracovi a pokadé úspìnì. Take je to tak
øíkajíc ná èlovìk a jsem moc rád, e
stejného názoru je i øeditel FN docent
Heger, který Mirka pøi pøíleitosti jeho
jubileí osobnì pøijal, a dìkan fakulty
profesor teiner, který jeho práci ocenil
osobním dopisem. Jen nad jednou vìcí
teï pøemýlím: jestli opravdu je tenhle
fejeton jen o Mirkovi, jestli vlastnì není
spí o invenci, spolehlivosti, pøátelství
a toleranci. A také mì napadá, jaká je to
koda, e tøeba Nadace mezilidské tolerance Thomase Grala neudìluje nìjaká
výroèní ocenìní. O jednom kandidátovi
bych vìdìl.
Ludìk Ledøíèek

Foto Mgr. Markéta Panouková
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Transformace interních klinik a samostatných pracovi
interních oborù ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
MUDr. PETR TILER
ukou vnitøního lékaøství, se ukázala v nových spoleèenských
a ekonomických podmínkách málo efektivní a finanènì nákladná. Stalo se zøejmým, e provozovat nároènou medicínu
na vysoké mentální, technologické i technické úrovni je moné
pouze v podmínkách jednotné koncepce interních oborù,
s jednotnou medicínskou praxí a jednotnou pregraduální i postgraduální výukou.
Diskusní skupiny a autoøi transformace si vytkli za cíl zmìnou
organizace interních oborù zvýit kvalitu zdravotní péèe, potencovat kapacitu jednotlivých oborù a zvýit jejich konkurenceschopnost v síti zdravotnických zaøízení, zkvalitnit výuku,
vytvoøit pøedpoklady pro akreditace jednotlivých oborù, odstranit duplicity a vytvoøit podmínky pro práci v optimu technického a personálního vybavení.

Interní lékaøství, jeden ze základních lékaøských oborù, má i ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
(FN HK) tradiènì mohutnou základnu a péèe o interní obory patøila vdy
k významným úkolùm vedení nemocnice ve vech novodobých etapách vývoje. V souèasné dobì nemocní, kteøí navtìvují interní ambulance, tvoøí pøiblinì jednu pìtinu
MUDr. Petr Tiler, lékaø- a jednu ètvrtinu ze vech návtìv
ský námìstek øeditele FN.
FN HK, a nemocní hospitalizovaní
na interních pracovitích tvoøí témìø ètvrtinu vech hospitalizovaných.
Od padesátých let prodìlávala pracovitì interních oborù
v naí nemocnici neøízený extenzivní rozvoj. V roce 1945,
v souvislosti se zaloením tehdejí královéhradecké poboèky
Lékaøské fakulty UK, vznikla dnení I. interní klinika. V èervnu
roku 1955 byla zaloena II. interní klinika. Klinika gerontologická a metabolická (KGM) byla ustavena koncem roku 1990
a pacienti se zde zaèali léèit v dubnu roku 1991. V roce 1994
vzniklo Oddìlení kardiopulmonální a vaskulární diagnostiky
(OKVD) a Klinické centrum Ústavu klinické biochemie a diagnostiky (ÚKBD), které se pozdìji transformovalo v Komplementární centrum vnitøního lékaøství (KCVL) organizaènì zaèlenìné pod II. interní kliniku. V roce 1997 vzniklo nové
Oddìlení klinické hematologie (OKH), a to slouèením nìkdejího Oddìlení klinické hematologie a hematologické èásti
I. interní kliniky, klinického pracovitì Katedry váleèného
vnitøního lékaøství Vojenské lékaøské akademie J. E. Purkynì
v Hradci Králové a hematologických oddìlení a onkologických aktivit II. interní kliniky. V systému esti interních pracovi FN HK byly tedy tøi univerzální interní kliniky a tøi úzce
profilizovaná pracovitì. Systém vytváøel øadu odborných duplicit a multiplicit, byl ekonomicky nároèný, protoe administrátory nemocnice nutil, aby vydávali investice na stejné pøístroje a zaøízení. Nìkteré odborné èinnosti pøitom nebyly v systému
kryty. Proto poèátkem roku 1997, z podnìtu øeditele FN HK,
byla zahájena diskuse o øízené transformaci interních oborù
a interních pracovi. Diskuse se systematicky úèastnili zejména tehdejí i souèasní pøednostové interních klinik, vedoucí reprezentanti interních podoborù a zástupce vedení nemocnice.
Intenzivní a mnohdy nelehká diskuse trvala tøi roky. V roce
2000 byly definovány hlavní zásady transformace a ve stejném roce byly podniknuty první transformaèní kroky.
V krátkém pøehledu se pokusím o krátkou rekapitulaci
hlavních mylenek a èinù aktérù reformy za posledních pìt let
a o výhled do nejblií budoucnosti.

CELOSTNÍ POJETÍ INTERNY A INTERNÍ KLINIKY
S VYHRANÌNÝM ODBORNÝM PROFILEM
Projekt poèítal s tím, e interní lékaøství bude nadále provozováno jako jediný obor, i kdy bohatì strukturovaný. Celostní
pojetí interny bude zajiovat spoleèná Interní katedra Lékaøské
fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, která
bude garantem pregraduální i postgraduální výuky interního
lékaøství, jako jednoho komplexního oboru. Bude vypracováno nové curriculum výuky interních oborù.
Po organizaèní stránce bylo navreno provádìt interní praxi
na tøech interních klinikách (I. interní klinika, II. interní klinika, Klinika gerontologická a metabolická), z nich kadá bude
profilizována na omezený poèet interních podoborù. Kadý
interní podobor bude ve FN HK zastoupen vdy jen jedenkrát.
Èást lùek kadé profilizované kliniky zùstane vyhrazena pro
nemocné, u kterých je více medicínských problémù souèasnì,
resp. pro nemocné, jejich zdravotní problémy se nevyhraòují
natolik, aby museli být léèeni na specializovaném oddìlení.
Pracovnì byla taková lùka nazvána lùka veobecné interny.
Postupnì bude budován spoleèný pøíjem, spoleèná expektaèní
lùka, stacionáø, spoleèné interní komplementy a integrovaná
intenzivní péèe.
INTEGRACE INTERNÍ PÉÈE A NOVÝ PAVILON
INTERNÍCH OBORÙ
Diskuse ukázala, e rozptýlení interních pracovi na pìt
rùzných míst ve FN HK je znaènou pøekákou, která brání tomu,
aby integrace interní péèe byla dovedena do definitivní podoby. Jde pøedevím o to, e pøi rozptýlení pracovit do více lokalit musí kadá klinika vytváøet zvlátní akutní pøíjem, vlastní
interní komplement a dalí sloky.
Proto pøednostové interních pracovi byli spoluiniciátory
návrhu, aby pro integrovanou internu byl vybudován nový
pavilon interních oborù, který vhodným zpùsobem doplní kapacitu lùek na interních klinikách FN HK. Vedení nemocnice
nechalo rozsáhle oponovat nutnost dalí nové stavby. Byl aktualizován stavební generel celé nemocnice. Aktualizace po-

NUTNOST NOVÉ KONCEPCE INTERNÍCH OBORÙ
Historická koncepce interních oborù, která byla zaloena
na soubìném rozvoji nìkolika interních klinik s podobnými
nebo identickými strukturami a soubìnou, neprovázanou vý4

tvrdila nutnost nové stavby s kapacitou cca 150 lùek za pøedpokladu, e budou souèasnì nadále vyuívána stávající lùka
na Klinice gerontologické a metabolické a èást lùek v pavilonu
onkologie a hematologie. Na øeení ideového zámìru byla vypsána urbanisticko-architektonická soutì a v soutìi sedmi
firem zvítìzil projekt architektonického a projektového atelieru DOMY s.r.o., Praha. Zadání stavebního projektu dùslednì vycházelo z objektivních dat o funkci jednotlivých èástí pracovi interního lékaøství v celé nemocnici, tj. z údajù o konkrétních poètech nemocných vyetøených nebo
hospitalizova-ných v nemocnici a o poètech výkonù v jednotlivých oborech. Ve FN HK tak byl poprvé uit princip racionální
pøípravy stavebního projektu zpùsobem, který je obvyklý
v rozvinutých zemích. Projekt vyuívá stávající budovy Kliniky
gerontolo-gické a metabolické a pavilonu onkologie, které doplòuje novým objektem na funkèní monoblok.
Soustøedìným úsilím vedení nemocnice a øady pøedstavitelù
interních oborù se podaøilo pro zámìr realizace projektu získat
pøedstavitele místních i centrálních orgánù, zejména ministerstva zdravotnictví a parlamentu. Projekt byl v r. 2000 zaøazen
mezi poloky státního plánu let 2001-2004. Na podzim 2001
probìhla veøejná obchodní soutì na dodavatele stavby. Stavební firmou, které byla svìøena realizace stavby, se stala firma
Geosan Kouøim. Vlastní stavba bude zahájena v r. 2002. Jakým tempem bude stavba nového pavilonu realizována, bude
zøejmì záleet pøedevím na makroekonomické situaci státu.

terních oborù i systém odborných konzilií pro dalí kliniky
fakultní nemocnice. Pøechod mezi stávajícím a novým systémem musí být pøitom plynulý. Vichni úèastníci transformace
musejí mít dostatek èasu, aby se adaptovali na mìnící se podmínky. Ani na okamik nesmí být negativnì ovlivnìna úroveò
poskytované zdravotní péèe.
Uvedený výèet problémù, které je nutno postupnì vyøeit,
není pochopitelnì úplný. První zkuenosti s ji uskuteènìnými
zmìnami ukázaly, e pro úplné dokonèení procesu transformace
je tøeba poèítat s èasovým intervalem nìkolika let.
KONKRÉTNÍ TRANSFORMAÈNÍ KROKY,
SPOLEÈNÁ INTERNÍ KATEDRA, PROFILIZOVANÉ
INTERNÍ KLINIKY
Spoleèným rozhodnutím pracovní skupiny pøednostù interních klinik a vedení nemocnice byly urèeny profily jednotlivým interním klinikám. I. interní klinika byla urèena jako klinika kardiologická a angiologická, II. interní klinice bylo urèeno
zamìøení na obory gastroenterologie, hepatologie, revmatologie, hematologie a endokrinologie. Klinice gerontologické
a metabolické byla potvrzena profilizace na obory gerontologie, metabolická péèe, diabetologie a rozíøena byla o obor nefrologie. Pøi urèování profilù interních klinik byla brána v úvahu
øada hledisek. Vycházelo se z kapacitních proporcí jednotlivých
oborù vnitøního lékaøství, moností dosavadní stavební dispozice, byly zvaovány historické vazby a tradice i souèasné personální obsazení klinik. Pro laika se mùe zdát rozdìlení oborù
nerovnomìrné. Musíme si ovem uvìdomit, e napø. nemocní
se srdeèními chorobami tvoøí celou jednu tøetinu hospitalizovaných nemocných, kdeto endokrinologiètí nemocní jsou
témìø výhradnì ambulantními pacienty. Vechny tøi profilizované kliniky budou mít podobnou lùkovou kapacitu.
Projekt promìny interních klinik pokládal za významnou integrující sloku interních klinik spoleènou interní katedru. Proto
prvním krokem transformace bylo sjednocení dosavadních dvou
kateder vnitøního lékaøství LF UK v jednu spoleènou. Vedoucím
katedry byl v r. 2000 na základì konkurzního øízení jmenován
prof. MUDr. J. Malý, CSc.
Projektu tøí profilizovaných interních klinik odpovídala také
konkurzní øízení na funkce pøednostù I. a II. interní kliniky,
kde kandidáti byli vybírání také s ohledem na specializaci.
Pøednostou I. interní kliniky se zamìøením na kardiologii
a angiologii byl na základì konkurzu jmenován kardiolog
doc. MUDr. Miroslav Pleskot, CSc., a pøednostou II. interní
kliniky se zamìøením na hematologii, gastroenterologii a revmatologii byl na základì konkurzu jmenován hematolog prof.
MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Konkurzy probìhly v r. 2000. Pøednostou profilizované Kliniky gerontologické a metabolické
zùstal i nadále prof. MUDr. Zdenìk Zadák, CSc.
Po dobudování nového dialyzaèního støediska, které stavebnì souvisí s budovou Kliniky gerontologické a metabolické,
pøela nefrologická skupina pod organizaèní a odborné vedení
Kliniky gerontologické a metabolické. Bylo vyuito i medicínské pøíbuznosti oboru nefrologie s obory, které peèují o vnitøní
prostøedí.
V rámci politiky koncentrace odborných sil na jedno místo,
byly podporovány pøechody specialistù mezi klinikami. Gastroenterolog MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., pøeel z Kliniky gerontologické a metabolické do gastroenterologické skupiny

KDY ZAHÁJIT VLASTNÍ PROCES
STRUKTURÁLNÍCH ZMÌN INTERNÍCH KLINIK
Zmìna veobecné interní kliniky na interní profilizovanou
kliniku je sloitý organizaèní, odborný a spoleèenský problém,
který se poètem zúèastnìných klinik násobí. Je nepochybné,
e tuto zmìnu nelze uskuteènit naráz. Proto bylo rozhodnuto
zahájit nìkteré strukturální zmìny klinik v prùbìhu roku 2001
a 2002, tedy jetì pøed stavební realizací nového pavilonu.
Smyslem zmìn je postupnì pøipravit pracovní týmy do nových
podmínek. Vìtina strukturálních zmìn klinik toti nezávisí
na stavební dispozici. Pøedevím jde o zmìnu vztahù mezi
klinikami. Doposud konkurenèní vztah klinik se musí zmìnit
na vztah spolupracujících jednotek, protoe pouze vechny tøi
interní profilizované kliniky spoleènì pokryjí úplnì spektrum
oborù vnitøního lékaøství a zajistí komplexní interní péèi. Zmìní
se vnitøní vazby mezi pracovními skupinami s rùznou náplní
èinnosti. Kadá jedineèná odborná pracovní skupina se musí
nauèit pracovat ve prospìch vech tøí klinik, musí garantovat
úplné spektrum èinností daného oboru a nemùe se spoléhat
na to, e nìkterou èinnost zajistí jiná klinika. Pravdìpodobnì
nejsloitìjí je pøemìna vztahù mezi pracovními kolektivy, které
dosud mìly stejnou pracovní náplò na více klinikách a doposud byly v pøímém konkurenèním vztahu. Po spojení více
konkurenèních skupin do jednoho pracovního kolektivu se
v nové skupinì musí postupnì vytváøet nová hierarchie, nové
rozdìlení rolí a funkcí. Nezávisle na tom je nutno pøipravovat
nový zpùsob organizace pøíjmu. Dosavadní systém rozdìlení
pøíjmu interních nemocných vycházel z toho, e kadé klinice
byl svìøen urèitý územní celek. Novì bude tento princip
kombinován s pøíjmem dle hlavní diagnózy, aby se zejména
akutnì nemocným dostalo nejvyí moné odborné péèe. Bude
nutno vypracovat systém mezioborových konzilií v rámci in5

II. interní kliniky. Po odchodu diabetoloky MUDr. Marie
Kalinové z II. interní kliniky mimo Fakultní nemocnici klientelu pøevzali pøedevím diabetologové KGM. Nefroloka
MUDr. Elika Pintérová z II. interní kliniky odela rovnì mimo
FN a klientela postupnì pøechází pod nefrologickou skupinu KGM.
Pøipraven je pøechod revmatoloky MUDr Jaroslavy Batecké
z I. interní kliniky do revmatologického týmu II. interní kliniky.
V souèasné dobì probíhá nejsloitìjí operace transformace.
Jde o slouèení velmi silných a dosud zcela autonomnì pùsobících skupin se zamìøením na gastroenterologii a hepatologii
na I. a II. interní klinice a skupin zabývajících se kardiologií
na I. interní klinice, na II. interní klinice a na Oddìlení kardiopulmonální a vaskulární diagnostiky.
Zaèátkem roku dolo ke slouèení Oddìlení klinické hematologie s II. interní klinikou a Oddìlení kardiopulmonální
a vaskulární diagnostiky s I. interní klinikou. Souèasnì byla
pøevedena hemodynamická laboratoø Kardiochirurgické kliniky
pod gesci I. vnitøní kliniky. Bìhem prvního ètvrtletí laboratoø
invazivní elektrofyziologie pøejde z II. interní kliniky na I. interní kliniku a gastrohepatologická skupina I. interní kliniky
pøejde na II. interní kliniku. Zmìnami bude vytvoøen základ
profilizovaných interních klinik.

víjet napø. program diagnostiky kolorektálního karcinomu
a oetøování sloitých lézí jaterního parenchymu a podobnì.
POSTAVENÍ INTERNÍCH OBORÙ FAKULTNÍ
NEMOCNICE V MÌNÍCÍ SE SÍTI
ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍ
Promìna interních oborù ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
neprobíhá ve vzduchoprázdnu. Zmìny probíhají velmi intenzivnì
i ve zdravotnickém okolí Fakultní nemocnice. Na teritoriu nìkdejího Východoèeského kraje pracují nyní kromì naí nemocnice i dalí velmi ambiciózní zdravotnická zaøízení. V sousední
krajské nemocnici v Pardubicích bylo zaloeno pracovitì intervenèní kardiologie. Interní pracovitì okresù naeho kraje i pracovitì jiných krajù mají zájem o pracovníky naich interních klinik.
Odchody naich zkuených pracovníkù do tìchto struktur významnì promìní tváø hradeckých klinik vnitøního lékaøství a postaví nové výzvy pøed vedoucí pracovi i øadové èleny.
KROK SPRÁVNÝM SMÌREM
Pøes vechny tìkosti, které reforma ji pøinesla a jetì pøinese, autoøi reformy se domnívají, e jde o krok správným
smìrem. Vznik konkurenèních pracovi pøímo za humny
potvrzuje nai pùvodní tezi, e je nutno mít silné, konkurenceschopné týmy, které se nebudou vyèerpávat soutìí uvnitø
nemocnice. Vechny fakultní nemocnice ve státì pøestavbu
veobecných interních klinik na interní profilizované kliniky
ji provedly. Je ironií, e hradecká nemocnice, která pøed pìti
lety reformu navrhla jako první a byla proto nìkterými povaována za excentrickou, provádí zmìnu a jako poslední.
Doufejme, e se potvrdí pøísloví nejlepí nakonec. K úspìnému provedení reformy nestaèí pouze entuziasmus a organizaèní schopnosti vedoucích pracovníkù. Trpìlivým vysvìtlováním, jednáním s pracovníky na vech úrovních a ve vech
kategoriích zamìstnancù je tøeba postupnì vytváøet klima
dùvìry a spolupráce a spoleènou vùlí dosáhnout zmìny ve prospìch nemocných i zdravotníkù.

TECHNICKÁ PODPORA
PROFILIZOVANÝM KLINIKÁM
Koncentraci odborných sil podporují i nìkteré technické inovace, které jsou financovány z prostøedkù urèených na rozvoj
interních oborù. Tato zdravotnická technika bude v budoucnu
pøenesena do nového pavilonu. Mezi nejvýznamnìjí investice patøí zakoupení a instalace druhé koronarografické linky
na I. interní klinice. Na této lince bude probíhat pøedevím akutní
koronarografický program a nemocní budou ukládáni na rekonstruované JIP I. interní kliniky. Tím odpadnou organizaènì
nároèné a medicínsky riskantní transporty akutnì nemocných
mezi klinikami. Souèasnì bude inovováno pøístrojové vybavení
gastroenterologické a hepatologické skupiny II. interní kliniky.
Pùjde zejména o endoskopickou techniku, která umoní roz-

Jmenována nová vrchní sestra Porodnické a gynekologické kliniky
intenzivní péèe. V uvedeném období získala pomaturitním studiem specializaci v oboru enská
sestra (1990) a v oboru zdravotní sestra v úseku
práce ARO a JIP (1992). Po dalí mateøské dovolené pùsobila paní Jolana Souèková v letech
1995-2000 jako anesteziologická sestra na operaèním sále a stanièní sestra lùkové èásti v soukromém Hradeckém oèním sanatoriu. V roce 2000
se do Fakultní nemocnice vrátila a pracovala a
do jmenování do funkce vrchní sestry jako instrumentáøka
na Klinice uní, nosní a krèní. Dodejme jetì, e paní Jolana
Souèková je od roku 1989 èlenkou Èeské asociace sester.
Pøejeme paní vrchní sestøe Jolanì Souèkové, aby byla
v nové, nároèné øídící funkci spokojená a aby se jí vdy
daøilo úspìnì zúroèovat své iroké teoretické i praktické
zkuenosti z oetøovatelské péèe.
Redakce

Po odchodu dlouholeté vrchní sestry Porodnické a gynekologické kliniky FN paní Aleny
Herfurtové do dùchodu byla ke dni 1. února 2002
na základì výbìrového øízení do této funkce
jmenována øeditelem Fakultní nemocnice Hradec Králové docentem Leoem Hegerem paní
Jolana Souèková.
Paní Jolana Souèková po maturitì na královéhradecké Støední zdravotnické kole v roce
1985 (obor zdravotní sestra) nastoupila jako zdravotní
sestra na Jednotku intenzivní péèe Kardiochirurgické kliniky FN. Záhy vak svoji práci pøeruila mateøskou dovolenou a kdy se po dvou letech v roce 1988 do zamìstnání
vrátila, pracovala a do roku 1993 na Porodnické a gynekologické klinice FN jako enská sestra, z toho jeden rok
na porodním sále a ètyøi roky jako stanièní sestra Jednotky
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VI. VÌDECKÁ KONFERENCE

Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Ve støedu 23. ledna 2002 se uskuteènila ve velké posluchárnì
v budovì teoretických ústavù LF v poøadí ji está spoleèná
vìdecká konference Lékaøské fakulty a Fakultní nemocnice.
Pokraèovala tak tradice spoleèných vìdeckých konferencí,
jejich hlavním cílem je zlepení vzájemné informovanosti
vech pracovníkù fakulty a fakultní nemocnice o vìdecké práci provádìné v tìchto institucích. O významu konference svìdèí i to, e se jí zúèastnili i øeditel Fakultní nemocnice doc.
MUDr. Leo Heger, CSc., a dìkan Lékaøské fakulty prof. MUDr.
Ivo teiner, CSc.

Konferenci spoleènì zahajovali dìkan fakulty prof. Ivo teiner (vlevo)
a øeditel FN doc. Leo Heger.

to zajitìna kompletní informovanost o vìdecké èinnosti v obou
institucích. K lepí informovanosti pøispìje jistì i to, e abstrakta
budou zveøejnìna rovnì v nejbliím èísle èasopisu ACTA
MEDICA (Hradec Králové).
Na konferenci zaznìly ústní prezentace esti projektù IGA
MZ ÈR, po pøestávce dvou projektù GAUK a tøí projektù
GAÈR. Velmi potìitelná byla vysoká úroveò prezentovaných
prací. Vechny bez výjimky byly prezentovány v PowerPointu
a rovnì jejich odborná úroveò byla vysoká. K velmi dobrému
dojmu pøispìla i ivá diskuse. Také nìkterá plakátová sdìlení
mìla vysokou profesionální grafickou úroveò.
Prùbìh konference byl úèastníky hodnocen velmi kladnì,
podobnì pozitivní hodnocení vyjádøilo i vedení fakulty a nemocnice. Je tedy na místì podìkovat vem, kteøí pøispìli
ke zdárnému prùbìhu konference: technickému oddìlení fakulty
za spolehlivé zajitìní promítací techniky, pracovnicím knihovny za zajitìní tisku sborníku, pracovnicím dìkanátu za registraci úèastníkù a dalí nezbytný servis, pracovnicím oddìlení výpoèetní techniky za zveøejnìní sborníku konference
na Internetu a vìdeckému oddìlení za vekerou organizaènìtechnickou práci spojenou s konferencí. Zvlátní podìkování
zasluhují oba pøedsedové sekcí (doc. V. Gerl a doc. J. Krejsek). Hlavnì jejich zásluhou byl program konference dodren
s pøesností na minuty.
Pøítí vìdecká konference Lékaøské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové se uskuteèní ve støedu 22. ledna 2003.
Ji nyní pøipomínám, e by na tento den nemìly být plánovány
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Èervinka, CSc.
ádné jiné akce.

Doc. RNDr. Jan Krejsek, CSc., moderátor konference.

Pùvodním cílem tìchto konferencí bylo dát kadému monost seznámit se s vìdeckými projekty øeenými na fakultì
a v nemocnici. Povinnost ústnì prezentovat výsledky mìli vichni øeitelé, kteøí v daném roce øeení projektu ukonèili. V letoním roce bylo toto pravidlo ponìkud pozmìnìno, nebo se
zmìnila i pravidla nìkterých grantových agentur. Projekty Fondu rozvoje vysokých kol (FRV) musí být prezentovány a obhajovány na samostatné konferenci, která se uskuteèní ve dnech
19. a 20. února 2002. Na této konferenci bude obhajováno
21 projektù. Výzkumné zámìry musí být nyní obhajovány pøed
vìdeckou radou fakulty. Obhajoba vech pìti výzkumných
zámìrù (v rámci FRV) ji úspìnì probìhla na zasedání vìdecké rady lékaøské fakulty dne 15. 1. 2002. Vedení Lékaøské
fakulty se proto rozhodlo prezentace projektù FRV a výzkumných zámìrù na VI. vìdeckou konferenci nezaøazovat.
Na konferenci byly zaøazeny projekty tøí grantových agentur:
Grantové agentury ÈR, Grantové agentury Univerzity Karlovy
a Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví. Z výe
uvedených dùvodù bylo na letoní konferenci prezentováno
pouze 11 ústních a 12 plakátových sdìlení.
Pøesto byl hlavní cíl tìchto konferencí splnìn. Vichni úèastníci toti dostali titìnou verzi programu s abstrakty vech projektù, které se na Lékaøské fakultì a ve Fakultní nemocnici øeí.
Tento sborník obsahuje 75 abstrakt v angliètinì a poskytuje
úplný pøehled o vìdecké problematice øeené v tìchto institucích. Vech 150 výtiskù sborníku bylo rozebráno ji v prùbìhu konference. Svìdèí to jednak o pomìrnì vysoké úèasti
a snad i o uiteènosti sborníku. Pro ty, kteøí se na konferenci
nedostali, a pro zájemce z celého svìta je kompletní pøehled zveøejnìn na internetových stránkách Lékaøské fakulty
(http://intranet.lfhk.cuni.cz/Konference). Myslím si, e je tak-

Prodìkani prof. Jan Dominik a doc. Alena Stoklasová.
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Dùstojné sídlo pøedáno Stomatologické klinice
Dne 1. bøezna 2002 byla ve Fakultní nemocnici Hradec
Králové slavnostnì otevøena zrekonstruovaná nìkdejí hospodáøská budova, je se stává sídlem Stomatologické
kliniky. K oficiálnímu otevøení budovy dolo a po uzávìrce
tohoto èísla Scanu. Proto blií informace o novém sídle Stomatologické kliniky pøineseme a v dalím èísle. Nic vak
nebrání tomu, abychom si ji dnes nepøipomnìli alespoò
poèátky historie dlouholetého usilování tohoto významného
pracovitì o získání odpovídajícího sídla.

za tímto úèelem zakoupil Okresní národní výbor. Za úèasti doc.
Mìana a dr. Sazamy byly vypracovány plány adaptace, ale
komise Ministerstva kolství a osvìty, povolaná doc. Mìanem,
rozhodla, e ani po úpravách nebude objekt pro potøeby kliniky
vyhovovat. Prof. Bohuslav Bouèek k tomu v záznamu ze schùze
uèitelského sboru fakulty dne 16. 5. 1946 poznamenává: Plán
na umístìní v Poledníkovì vile byl oputìn a v nemocnici
nejsou volné místnosti; doc. Mìan se domáhá aspoò jedné
mení místnosti, kde by mohl postaviti jedno køeslo... (Bouèek, B. : Dvouletá èinnost fakultní poboèky královéhradecké 1945-46 a 1946-47. Kartáèový otisk nevydaného tisku, s. 82).
Stomatologické klinice pak bylo pøidìleno nìkolik místností
v adaptované Staré nemocnici, která ovem byla rezervována
pro ortopedii a neurologii. Nakonec byla v èervnu 1946 nouzovì
zøízena prozatimní stomatologická ambulance, a to v jediné
místnosti (3,80 x 3,80 m) v budovì prádelny. Musela postaèovat i pro výuku, a to a do února 1947, kdy byla získána dalí
místnost a také malá èekárna. Lùkové oddìlení klinika nemìla, nemocní byli hospitalizováni a operováni na ORL klinice.
První lékaøské vybavení kliniky pocházelo z akce UNRRA
(United Nations Relief and Rehabilitation Administration Správa Spojených národù pro pomoc a obnovu státùm pokozeným ve 2. svìt. válce) a zejména z daru od Americké pomoci
Èeskoslovensku (dobrovolné organizace krajanù).
Koncem 40. let se Stomatologická klinika stìhovala nejprve
do pøístavby objektu Transfuzní stanice, v létì r. 1949 pak
do Staré nemocnice. Èást provozu vak zùstala jak v prádelnì,
tak v objektu Transfuzní stanice. Po dostavbì budovy Dìtské
kliniky v r. 1954 se zde na èas usídlilo oddìlení dìtské stomatologie a ortodontické oddìlení. Tím ale stìhování kliniky zdaleka neskonèilo. Jenome sledovat její pokraèující pøemisování
a infiltraci do dalích objektù nemocnice ji pøekraèuje vymezený rozsah tohoto èlánku. A tak mi u nezbývá, ne odkázat
ètenáøe na známý esej pana profesora Sazamy, pøíhodnì nazvaný O nekoneèném stìhování - clinica nostra migrando
crescebat (In: Lékaøská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci
Králové 1945-1995. Vyd. 1. Hradec Králové : Nakladatelství
ATD, 1995. 166 s. - s. 92-95).
Pracovníkùm Stomatologické kliniky upøímnì pøejeme, e
se vlastní budovy doèkali. Panu prof. MUDr. Leonu Sazamovi, DrSc., pak srdeènì blahopøejeme, e se takto zavrilo
jeho letité usilování a klinika, kterou vybudoval, dostala své
dùstojné sídlo.
Za redakci Scanu

Prehistorie královéhradecké Stomatologické kliniky zaèíná
ji dávno pøed rokem 1945, kdy byla klinika oficiálnì ustavena. Je úzce spojena se jménem jejího dlouholetého pøednosty
pana profesora Leona Sazamy a zaèíná v podstatì u ve chvíli,
kdy ho po zjitìní jeho lékaøských a medicínsko-organizaèních
schopností získal pro stomatologii tehdejí pøednosta praské
I. stomatologické kliniky prof. F. Kosteèka. To bylo jetì pøed
válkou. Ale pak pøiel rok 1945 a vznik královéhradecké poboèky praské Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy. Hradecká
nemocnice nemìla stomatologické oddìlení a tudí bylo tøeba
kliniku od základu budovat. Ustavena byla jetì v listopadu
r. 1945 a na základì doporuèení profesorského sboru praské
fakulty (dle návrhu prof. Kosteèky) byl dne 27. 11. 1945 vedením kliniky povìøen docent (pozdìji profesor) Karel Mìan
a hned následující den (28. 11. 1945) byl jeho stálým zástupcem
ustanoven as. MUDr. Leon Sazama. S tím nepøíli bìným
ustanovením stálého zástupce to bylo tak, e v Praze nebylo
tajemstvím, e prof. Mìana hradecké angamá neláká. A tak
nezbylo, ne dát dr. Sazamovi, jeho pøedpoklady byly profesorskému sboru dobøe známy a byl jím i uvaován jako budoucí pøednosta, potøebné pravomoce, aby klinika mohla
vstoupit v ivot. De jure dr. Sazama pøednostu zastupoval,
de facto kliniku spoluzøizoval.
Umístìní nových klinických pracovi v okresní, nyní ji
klinické nemocnici, bylo palèivým problémem. V pováleèných
letech nebyly prostøedky na novou výstavbu a chybìly i materiál a stavební kapacity. Stomatologové nebyli jediní, kdo
zprvu nemìli své vlastní sídlo. Napøíklad psychiatr profesor
Krákora po svém povìøení vedením kliniky koncem roku 1945
sídlil v provizorním baráku bývalého tuberkulózního oddìlení,
obsazeném vak prozatimnì Neurologickou klinikou. Ta pro
psychiatrii uvolnila zprvu jen dva malé, tøílùkové pokoje.
První nadìji na umístìní Stomatologické kliniky pøedstavovala tzv. Poledníkova vila ve Støelecké ulici, konfiskát, který

PhDr. Vladimír Panouek

Ve FN byla zøízena funkce vnitøního auditu
V souladu se zákonem è. 320/2001 Sb., dle
kterého souèástí systému finanèního øízení zabezpeèujícího hospodaøení s veøejnými prostøedky je i nezávislá finanèní kontrola, zøídil
øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové
doc. MUDr. Leo Heger, CSc., s úèinností
od 1. 3. 2002, referát finanèní kontroly. Tato
funkce byla zøízena jako nezávislá na øídících
a výkonných místech a je v pøímé podøízenosti øeditele
FN HK. Následnì pak øeditel FN HK s úèinností

od 1. 3. 2002 povìøil funkcí vedoucí referent
finanèní kontroly a interního auditu FN HK
pana Jiøího Navrátila (56), který ve Fakultní
nemocnici dosud pùsobil od 1. 10. 2000 jako
vedoucí kontrolního oddìlení. V pøedchozím
období pan Jiøí Navrátil pracoval 24 let v kontrolních funkcích.
Stávající kontrolní oddìlení zùstává nadále
zaèlenìno do Právního a kontrolního odboru vedeného
Redakce
JUDr. Ludmilou Ronovskou.
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Výstavba nového interního pavilonu zahájena

Zborovská

Labe

a zamìstnance. Klíèovou
komunikací pro motorová
Sokolská
vozidla se stává novì vybuHLAVNÍ VCHOD
VCHOD
(PÌŠÍ BRÁNA)
dovaná vozovka, odboèující hned u hlavní vrátnice
vlevo smìrem k zadnímu
traktu chirurgického pavilonu. Motorizovaní návtìvníci chirurgického
pavilonu a onkologického
pavilonu budou tudy smìøovat (kolem vrátnice pro
nákladní vozidla) k novému
parkoviti pøed stravovacím
provozem nebo k parkoviti mezi chirurgickým a onkologickým pavilonem,
HLAVNÍ VRÁTNICE
VJEZD OS. AUTOMOBILÙ
která nebudou výstavbou
dotèena. Sanity s akutními
pøíjmy a polytraumaty buStavba
dou smìøovat k zadnímu
27
vchodu chirurgického pavilonu, kde bude zbudován
vnìjí výtah do prvního
poschodí (ambulantního
traktu) a zøízeno stanovitì
informátora. Prostor pøed
zadním vchodem bude zastøeen.
Dopravní provoz v historické èásti nemocnice
(vèetnì pøíjezdu ke Klinice
gerontologické a metabolické a pøíjezdu k Dìtské
Klinika onkologie a radioterapie
Klinika gerontologická a metabolická
osobní auta
klinice a NeurochirurgicOddìlení nukleární medicíny
akutní pøíjem
Chirurgická klinika
Oddìlení klinické hematologie
pìší
ké klinice) zùstává stavbou
Oddìlení chirurgických sálù
27 Dialyzaèní støedisko - Klinika
Kardiochirurgická klinika
nedotèen.
gerontologická a metabolická
Urologická klinika
Radiologická klinika CT 2
Pokud jde o trasy pro pìí
- pacienty i zamìstnance pøístup z historické èásti nemocnice k onkologickému a chiDne 6. prosince 2001 byla podepsána smlouva, schválená
rurgickému pavilonu bude nadále po stávajících chodnících
Ministerstvem zdravotnictví Èeské republiky, na jejím zámezi budovami Kliniky gerontologické a metabolické a Kliniky
kladì mohla být zahájena výstavba nového interního paviinfekèních nemocí, a dále kolem onkologického pavilonu
lonu ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Generálním
ke stávajícímu hlavnímu vchodu chirurgického pavilonu resp.
dodavatelem stavby se na základì výbìrového øízení, uskuke stravovacímu provozu. Pro pøíchozí ve smìru od hlavní
teènìného vládní komisí, stala firma Geosan Group a.s. Stav(vjezdové) vrátnice bude trasa k onkologickému a chirurgickéba byla zahájena demolicí bývalého objektu Oddìlení nukleární
mu pavilonu vedena nejprve k budovám Kliniky gerontolomedicíny a bude pokraèovat pøelokami inenýrských sítí
gické a metabolické a Kliniky infekèních nemocí, a dále opìt
a úpravami chirurgického pavilonu akademika Jana Bedrny.
k onkologickému pavilonu.
Souèasnì dochází k oplocení stavenitì a k uzavøení dosaOrientaèní znaèení v areálu bude pøizpùsobeno nové situaci.
vadní frekventované komunikace procházející mezi chirurNicménì lze pøedpokládat, e bude nìjakou dobu trvat, ne si
gickým pavilonem a onkologickým pavilonem prof. Jana
na nové trasy vichni zvyknou a osvojí si je. Vedení nemocnice
Bateckého.
proto ádá zamìstnance, aby byli v orientaci po areálu nápoVedení Fakultní nemocnice si je vìdomo, e znaèný zásah
mocni nemocným a návtìvníkùm.
do stávajícího dopravnì-komunikaèního systému v areálu nemocnice pøinese velké ztíení provozu, a to jak pro motorová
RNDr. Josef idù, CSc.
vozidla, tak i pro pìí. Proto byly peèlivì zvaovány trasy pro
provoznì-technický námìstek øeditele
Fakultní nemocnice
automobilovou dopravu i pro pìí návtìvníky, pacienty
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Internetové stránky Fakultní nemocnice
Péèí Odboru výpoèetních systémù FN HK byla v prosinci
2001 na Internetu otevøena veøejná WWW stránka Fakultní
nemocnice Hradec Králové (www.fnhk.cz). Tìí nás, e do èásti vìnované informacím o nemocnici byl zaøazen také èasopis
Scan, a to poèínaje ji loòským prvním èíslem.
Zájemci o zveøejnìní jakýchkoliv informací cestou Internetu
mohou kontaktovat webmastera (Ing. Jaroslav Horáèek) a to
telefonicky na è. 2447, eventuálnì prostøednictvím odkazu Webmaster na úvodní obrazovce WWW stránek nebo Intranetu FN

HK. Redakce prezentací bude doèasnì zajiována na úrovni
øeditele FN HK, pozdìji budou pravidla upøesnìna.
Pøipojujeme jetì informaci, e pøístup do Intranetu FN HK
ze sítì v nemocnici je nyní pøes http://intra.fnhk.cz. Pøístup
do Intranetu FN HK mimo interní sí nemocnice bude v budoucnu také moný, a to pøes www.fnhk.cz, ale pouze pøes login
a heslo. O zahájení této sluby bude Odbor výpoèetních systémù FN informovat.
Redakce

DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME
V závìru roku 2001 a v lednu 2002 podìkoval doc. MUDr.
Leo Heger, CSc., øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové,
tìmto dlouholetým zamìstnancùm pøi pøíleitosti skonèení jejich pracovního pomìru:

Králové dne 28. 4. 1969 jako zdravotní
sestra kardiologické ambulance Chirurgické kliniky. Pozdìji jako zkuená zdravotní sestra pracovala na Kardiochirurgické klinice v katetrizaèní laboratoøi,
a to a do skonèení pracovního pomìru
dne 31. 12. 2001, kdy odela do dùchodu.
Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
pracovala témìø dvaatøicet let.

Paní Anece Andrové, zdravotní sestøe Ortopedické kliniky. Paní Aneka
Andrová nastoupila do KÚNZ Hradec
Králové 1. 7. 1975 jako zdravotní sestra
ve smìnném provozu na Ortopedickou
kliniku. Na této klinice pracovala na septickém oddìlení, jako sestra u lùka
na pooperaèním oddìlení a na protetickém oddìlení. Jako sestra u lùka pracovala na Ortopedické
klinice a do skonèení pracovního pomìru dne 31. 12. 2001,
kdy odela do dùchodu. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
pùsobila dvacet pìt a pùl roku.

Paní Evì Horáèkové, úsekové sestøe
II. interní kliniky. Paní Eva Horáèková
nastoupila do KÚNZ Hradec Králové
na II. interní kliniku dne 15. 7. 1963
jako absolventka støední zdravotnické
koly, kde vystudovala obor zdravotní
sestra. Nejprve pracovala jako zdravotní
sestra u lùka ve smìnném provozu.
V kvìtnu 1970 byla paní Horáèková pøeøazena do ambulantního provozu II. interní kliniky. Od záøí roku 1980
vykonávala funkci úsekové sestry a sestry specialistky v ambulantní èásti kliniky. V roce 1985 získala paní Horáèková
pomaturitním specializaèním studiem v Brnì vyí specializaci na úseku oetøovatelská péèe o dospìlé. Jako zkuená
organizátorka v øízení rozsáhlého ambulantního provozu
ve funkci úsekové sestry s atestací pracovala na II. interní
klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové tøicet osm let a
do skonèení pracovního pomìru dne 31. 12. 2001, kdy odela
do dùchodu.

Paní Alenì Herfurtové, vrchní sestøe Porodnické a gynekologické kliniky. Paní Alena Herfurtová nastoupila
do KÚNZ Hradec Králové na Porodnickou a gynekologickou kliniku dne 1. 7.
1962 jako absolventka jedenáctileté
støední koly a Støední zdravotnické koly
v Chrudimi, kde získala odbornost enská
sestra - porodní asistentka. Nejprve pracovala na klinice jako
enská sestra u lùka, dále na oddìlení rizikového tìhotenství
a na porodním sále ve tøísmìnných provozech. Od kvìtna 1985
zastávala na porodním sále funkci stanièní sestry. Jako zkuená
stanièní sestra pozdìji zastupovala vrchní sestru v dobì její
nepøítomnosti. Ve stejném roce získala paní Herfurtová pomaturitním specializaèním studiem v Brnì vyí specializaci
na úseku oetøovatelská péèe o enu. V bøeznu 1992 absolvovala v IPVZ v Brnì funkèní kurs v organizaci a øízení zdravotnictví pro vrchní sestry PG oddìlení. 1. 4. 1992 byla jmenována øeditelem FN do funkce vrchní sestry Porodnické
a gynekologické kliniky. Na této klinice øídila a organizovala
oetøovatelskou péèi o eny do 31. 1. 2002, kdy odela do dùchodu. Paní Alena Herfurtová pracovala na Porodnické a gynekologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové témìø
ètyøicet let.

Paní Martì ulcové, enské sestøe
na operaèním sále Porodnické a gynekologické kliniky. Paní Marta ulcová nastoupila do KÚNZ Hradec Králové dne
1. 4. 1974 jako enská sestra - instrumentáøka na operaèní sály Porodnické
a gynekologické kliniky se specializací,
kterou získala po absolvování pomaturitního specializaèního studia v IPVZ v Brnì v roce 1971.
V bøeznu 1976 absolvovala dokolovací kurs porodních asistentek. Jako instrumentáøka na operaèních sálech Porodnické
a gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové
pracovala paní ulcová více ne dvacet sedm let a do skonèení
pracovního pomìru dne 31. 12. 2001, kdy odela do dùchodu.

Paní Annì Hladíkové, zdravotní sestøe Kardiochirurgické
kliniky. Paní Anna Hladíková nastoupila do KÚNZ Hradec

Odbor personálních vztahù FN
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NOVÌ JMENOVANÍ DOCENTI
Podle § 71 zákona è. 111/1998 Sb. o vysokých kolách jmenoval rektor Vojenské lékaøské akademie J. E. Purkynì v Hradci Králové dne 28. ledna 2002 MUDr. Duana imkovièe,
CSc., odborného asistenta Chirurgické kliniky Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové,
docentem v oboru chirurgie.

V mìsíci lednu 2002 byli jmenováni docenty tito pracovníci
Lékaøské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
a Fakultní nemocnice Hradec Králové:
Podle § 72 odst. 11 zákona è. 111/1998 Sb. o vysokých
kolách jmenoval rektor Univerzity Karlovy v Praze s úèinností od 1. února 2002 MUDr. Jiøího Peteru, Ph.D., odborného
asistenta povìøeného vedením Kliniky onkologie a radioterapie Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, docentem pro obor radiologie.

Obìma jmenovaným pánùm docentùm upøímnì blahopøejeme
a pøejeme jim mnoho dalích úspìchù ve vìdecké, pedagogické a lékaøské práci i v osobním ivotì.
Redakce

Témata vìdecké èinnosti studentù navrená firmou
 Hojení ran per secundam a dalí nozokomiální nákazy pøi
plánovaných výkonech na chirurgických oddìleních.
 Souèasný stav oetøování chronických ran a ekonomika tìchto postupù.
 Medicínskoekonomické srovnání laparoskopických a klasických operací luèníku.
 Medicínskoekonomické srovnání jednorázových a resterilizovatelných laparoskopických operaèních nástrojù.

Jak jsme ji uvedli na poèátku léta loòského roku (Scan, 2001,
roè. 11, è. 3, s. 8), firma Johnson & Johnson, která tradiènì
podporuje studentskou vìdeckou èinnost na èeských a slovenských lékaøských fakultách, vyhlásila pro akademický rok 2001/
2002 aktuální výzkumná témata, o jejich øeení má zájem.
Pøipomínáme znovu tato témata:
 Etické a lékaøské aspekty léèby chronické bolesti.
 Opioidy v léèbì chronické bolesti - mýty a pøedsudky.
 Farmakoekonomické aspekty léèby chronické bolesti.
 Farmakoekonomické aspekty léèby anémie u onkologických
pacientù.

Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Bartáková ibartakova@jnjcz.jnj.com

Foto Mgr. Markéta Panouková
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Èer

40 let od první transplantace ledviny v Èeskoslovensku

llerovì dialyzaèním pøístroji. Pøi kadé dialýze jí byly podány prùmìrnì dvì transfuze. Pracovitì pracovalo pod vedením MUDr. Josefa Erbena, zakladatele dialyzaèního
støediska, tvùrce tzv. Hradecké dialýzy a pozdìjího profesora
a pøednosty I. interní kliniky Fakultní nemocnice Hradec
Králové.
Transplantace se uskuteènila dne 23. 11. 1961. Dárkyní ledviny byla matka Albìty, Barbora, narozená 26. 6. 1909, které
v té dobì bylo ji 52 let. lo o druhý pokus transplantace. První
se uskuteènil 17. 11. 1961, kdy byla provedena levostranná probatorní lumbotomie bratrovi Albìty - Pavlovi, narozenému
9. 4. 1937, tehdy vojákovi základní vojenské sluby. Operující
MUDr. Pavel Navrátil sen. tehdy vypreparoval tøi arterie
na levé ledvinì dárce a bylo rozhodnuto od odbìru této ledviny
ustoupit. Druhý pokus se uskuteènil o pìt dní pozdìji. Tentokrát levá ledvina dárkynì byla anatomicky vhodná a po jejím
odstranìní ihned transplantována Albìtì. Pøíprava na tuto
operaci byla dùkladná. Tým si byl vìdom závanosti stavu,
monosti infekèních komplikací a imunologické bariéry. Pro
transplantovanou byl zkonstruován speciální polyetylenový
stan, který pøikrýval celou postel. Pro pøesnou bilanci tekutin
byla postel vybavena improvizovanou postelovou váhou. Èerstvý vzduch k Albìtì byl zajiován vìtrákem. Postup operace byl konzultován s prof. René Küssem, který v té dobì mìl
ji za sebou nìkolik úspìných pøíbuzenských transplantací
mezi jednovajeènými dvojèaty. Kontakt na nìho tehdy zprostøedkoval prof. Karel Raka z Èeskoslovenské akademie vìd
(ÈSAV). Závìr noèního telefonátu mezi ÈSAV a Paøíí nebyl
optimistický. Prof. Küss pokládal výkon za riskantní, nicménì
doporuèil schéma imunosuprese, a to kombinaci kortikoidù
a celotìlového ozáøení. Protoe tehdy jetì nebyla kobaltová
bomba k dispozici, bylo pouito rtg. záøení. Postup do té doby
u nás jetì neprovádìného celotìlového ozáøení vypracoval pro
tento výkon radiolog prof. Jan Batecký. Odbìr provedl MUDr.
Pavel Navrátil, pozdìji profesor urologie a pøednosta Urologické kliniky, cévní anastomózu na ilické cévy provedl prof.
MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc., pøednosta Chirurgické kliniky a jeden z prùkopníkù hrudní a srdeèní chirurgie v ÈSR.
Anastomózu moèovodu provedl doc. MUDr. Jozef váb,
pozdìjí prof. urologie, pøednosta Urologické kliniky. Pooperaèní stav se nejprve vyvíjel uspokojivì, objevila se moè, ledvina pøevzala funkci oèiování tìla. Od 5. pooperaèního dne
se vak objevily teploty pøecházející v tìkou sepsi. Byly provedeny jetì dvì hemodialýzy, ale ji za medikomentózní podpory kardiovaskulárního systému. Pøes vekerou péèi Albìta
umírá dne 9. 12. 1961 ve 20 hodin 20 minut. Jako zdroj colibacilární sepse byl klinicky i patologicky urèen granulom
na jednom ze zubù.
Historické dokumenty k této jistì unikátní a prùkopnické
operaci se po mnoha letech shánìjí obtínì. Nìkteré informace
jsme získali z chorobopisù, jiné od pøímých úèastníkù - MUDr.
Drahokoupilové, prof. Procházky, prof. Erbena, prof. vába
a prof. Navrátila a doc. Pokorného, který poskytl neocenitelnou fotografickou dokumentaci.
Tehdejí hodnocení výkonu z pozice vìdy bylo rozpaèité.
Mìlo mnoho zastáncù, ale také hodnì odpùrcù. Vìdecká konference Fyziologické spoleènosti ÈsLS JEP, uskuteènìná k této
transplantaci na hradecké hvìzdárnì, se stala místem negativního hodnocení a námitek proti transplantologii ze strany

V závìru loòského roku jsme si pøipomnìli, e pøed ètyøiceti
lety se v Hradci Králové uskuteènila první transplantace ledviny v Èeskoslovensku. Velkou pozornost tomuto výroèí vìnovali nejenom samotní pracovníci Transplantaèního centra pøi
Urologické klinice FN a dalí odborníci nejenom z oblasti nefrologie, ale také mnozí pamìtníci a pøedevím pak ti, jim transplantace umonila dále ít. Obèanské sdruení Albìta ve spolupráci se Severoèeskou filharmonií Teplice a Filharmonií
Hradec Králové uvedlo pøi pøíleitosti 40. výroèí první transplantace vánoèní benefièní koncert na podporu transplantaèní
medicíny. Koncert, nazvaný Èas radosti nastal, se uskuteènil
18. prosince 2001 v sále Filharmonie Hradec Králové. Úèinkovali Linha Singers, Ladislav Chudík a Severoèeská filharmonie Teplice pod øízením Norberta Baxy. Obèanské sdruení
Albìta pøipravilo pro úèastníky koncertu i pøíleitostný tisk,
v jeho úvodu Ing. Elena Stanková, pøedsedkynì OS Albìta,
mj. øíká: Dnes se budete moci seznámit s osobnostmi, které
ovlivnily a ovlivòují ivoty mnohých z nás. Za vechny transplantované, jejich pøíbuzné a známé bych jim chtìla podìkovat a popøát hezké proití vánoèních svátkù jetì po mnoho
let.
S historií první transplantace ledviny provedené na území
Èeskoslovenské republiky seznámili ètenáøe zmínìného tisku
as. MUDr. Pavel Navrátil, CSc., a as. MUDr. Petr Fixa, CSc.
Péèí jmenovaných autorù a dalích pracovníkù Urologické
kliniky FN byly do tisku zaøazeny i medailony lékaøù, kteøí se
na první transplantaci podíleli.
S laskavým svolením pøedsedkynì Obèanského sdruení
Albìta paní Ing. Eleny Stankové a autorù historické stati text
o první transplantaci pøetiskujeme. Pøipojujeme i struènou informaci o dnením Transplantaèním centru v Hradci Králové.
Autorùm dìkujeme za peèlivé zpracování historie operace
i medailonù osobností zúèastnìných na první transplantaci. Jejich dílo je cenným pøínosem k zachycení dìjin naí fakulty
a nemocnice a rádi je zaøazujeme i do sbírek Kabinetu dìjin
lékaøství.
PhDr. Vladimír Panouek,
redakce èasopisu Scan
a Kabinet dìjin lékaøství LF
UK v Hradci Králové

Historie první transplantace
ledviny provedené na území
Èeskoslovenské republiky
PAVEL NAVRÁTIL, PETR FIXA

Historie první transplantace spojila Koice a Hradec Králové.
V Koicích byla tehdy estnáctileté studentce Albìtì Martonové pøi komplikované operaci pro pyonefros (zhnisalá ledvina) s poèínající sepsí odstranìna funkènì solitární ledvina
s konkrementem. Akutní ledvinná nedostateènost, která se bezprostøednì vyvinula, vyadovala dialyzaèní terapii a tu tehdy
poskytla Fakultní nemocnice v Hradci Králové. První dialýza
Albìty se uskuteènila dne 3. 11. 1961, tøi dny po nefrektomii. Cévní pøístup byl pøes dvì sklenìné kanyly na pøedloktí.
Na I. interní klinice byly provedeny celkem tøi dialýzy na Moe12

prof. Zdeòka Dienstbiera, pøedsedy kolegia biologických vìd
ÈSAV. Toto negativní hodnocení a neúspìch operace, která byla
pokusem o záchranu ivota, mìly i negativní dopad na dalí
aktivity v této oblasti. Dalí transplantace se v Èeskoslovensku
uskuteènila a s odstupem nìkolika let.
Z hlediska souèasných znalostí o problematice transplantací
a pøi studiu dostupných dokumentù jsme udiveni, na co ve
bylo myleno a s jakým nasazením se transplantace pod tlakem
okolností pøipravovala. I pøes svùj neúspìch poskytla mnoství
poznatkù a zkueností pro dalí pokraèovatele programu transplantací u nás. Tehdejím aktérùm je dnes o ètyøicet let více,
dìkujeme jim a pøejeme hodnì zdraví a elánu.

a MUDr. Abdulbaset Hafuda. Nefrologickou péèi zajiují lékaøi
nefrologického oddìlení (v souèasné dobì pøi Klinice gerontologické a metabolické FN) pod vedením as. MUDr. Petra Fixy,
CSc. Odbìrovým a transplantaèním koordinátorem je Malgorzata Grofová.
Centrum zajiuje odbìry orgánù a transplantace ledvin pro
celý východoèeský region a Èeskou Lípu, co je zhruba pro
1,2 milionu obyvatel. Jeho specifikou jsou transplantace ledvin pacientùm s anomáliemi moèových cest, které centrum pøebírá z celé èeské republiky. V Hradci Králové bylo provedeno
do 40. výroèí první transplantace celkem 670 transplantací
ledvin a sledováno je 268 pacientù s funkèním tìpem. Centrum pracuje na nìkolika grantech, je zapojeno do mnoha mezinárodních studií, zvlátì na poli imunosuprese a urologické
problematiky transplantací ledvin.
Souèasná transplantaèní medicína zaznamenala od první
transplantace výrazný pokrok a je dnes povaována ze standardní metodu léèby, která je organizována nejen na národní
úrovni, ale je pro ní bìná mezinárodní spolupráce. Stejnì tak,
jako ve vech transplantujících zemích, i centra v ÈR jsou centrálnì organizovaná a úzce spolupracují. Transplantaèní
medicínu vede Èeská transplantaèní spoleènost.

Souèasné Transplantaèní centrum
Souèasné Transplantaèní centrum pracuje pøi Urologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové a je koncipováno jako
mezioborové centrum. Vedoucím lékaøem Transplantaèního
centra je as. MUDr. Pavel Navrátil, CSc., ml.
Transplantujícími lékaøi jsou dále prim. MUDr. Ivo Novák

Mons. Josef Socha ve Fakultní nemocnici

slubu ji pøed lety v dobì totality konal tajnì P. Jiøí koda,
zamìstnaný v nemocnici jako sanitáø. Svou èinností P. koda
dokázal a dokazuje, e opravdové hodnoty nejsou majetek, kariéra a poitky a e pøi hovorech s nemocnými jde
o vztahy oboustrannì obohacující, abychom pouili slov
P. kody proslovených na jiném místì. Øeditel docent Heger
dále uvedl, e pøi výstavbì nového interního pavilonu je pamatováno také na zøízení kaple (pøipomeòme si, e pøání zøídit
v nemocnici kapli projevil pøi loòské návtìvì biskup Mons.
Dominik Duka, OP, take jeho pøání tím bude splnìno). Mons.
Socha vyjádøil potìení, e kaple bude pro nemocné oázou klidu
pro modlitbu nebo jen pro klidné zamýlení a rozjímání.
Uvedl, e kaple dnes najdeme i na velkých letitích a jsou
místem, kam se uchylují vìøící vech vyznání, aby zde v klidu
strávili dobu èekání na dalí spoj.
Námìstek øeditele FN dr. Josef idù pak seznámil pøítomné
s plánovanou výstavbou interního pavilonu, ve kterém bude
na dùstojném místì kaple umístìna. Výstavba pavilonu byla
v závìru roku 2001 schválena Ministerstvem zdravotnictví ÈR
a v souèasné dobì ji probíhají první stavební práce.
Následovala ivá debata, která se týkala celé øady otázek.
Diskutována byla úloha knìze v nemocnici, který nachází své
uplatnìní tam, kde lékaø splnil svùj odborný úkol a je vázán
dalími povinnostmi. Posláním knìze je být nablízku lidem
v tísni, dodávat jim nadìji, nacházet odpovìdi na otázky, které
nemocného tíí, a vnáet klid a pokoj do jeho due. Rozhovor
se stoèil i na psychické zatíení, které pøedstavuje práce lékaøe.
Profesor Voboøil v závìru odpovìdi na tuto otázku vyjádøil øediteli nemocnice dík za to, e na jeho pøání získal pro práci
na Chirurgické klinice øádové sestry Spoloènosti Dcér
kresanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Vyslovil se pochvalnì
o jejich odborné úrovni a o dobrém vztahu, který vznikl mezi
nimi a civilními zdravotními sestrami.
Po dvou hodinách se úèastníci setkání rozcházeli s pocitem,
e bylo nejen uiteèné, ale i milé, e vedlo ke sblíení pøítomných a odrazí se i v komplexnìjí péèi o nemocné.

Pøi pøíleitosti Svìtového dne nemocných navtívil v pondìlí
dne 11. února Fakultní nemocnici Mons. Josef Socha, biskupský vikáø královéhradecké diecéze. Poté, co se setkal s nemocnými a zamìstnanci Chirurgické kliniky, celebroval mi svatou v posluchárnì Neurochirurgické kliniky. Pøed zaèátkem
obøadu oslovil pøítomné, mezi nimi byl i øeditel nemocnice
doc. MUDr. Leo Heger, CSc. V kázání se zamýlel nad
významem Svìtového dne nemocných, nad hlubím smyslem
jejich utrpení a nad køesanskou odpovìdí na lidské utrpení,
je jakoby kadým dnem narùstalo v neposlední øadì skrze
katastrofy zpùsobené èlovìkem a ukvapeným rozhodnutím jedincù a spoleènosti (z poselství papee Jana Pavla II. ke Svìtovému dni nemocných 11. února 2002).
Svìtový den nemocných, pøipadající na 11. únor, den památky
Panny Marie Lurdské, se letos slavil po desáté, u nás po druhé.
Pøipomeòme, e pøi první oslavì u nás navtívil Fakultní nemocnici Mons. ThLic. Dominik Duka OP, biskup královéhradecký. Ten se v dobì letoního Svìtového dne nemocných
zúèastnil v Houstonu v USA konference Cesta ivota ve svìtle víry.
Mons. Socha po skonèení obøadu zavzpomínal, e je to
po tøetí, co slouí mi svatou v královéhradecké Fakultní nemocnici. Dvakráte to bylo tajnì za hluboké totality s rizikem
závaných následkù pøi vyzrazení. Projevil radost nad tím, e
dnes se tak dìje veøejnì a nemocní mají monost úèastnit se
me svaté dennì.
V podveèer se Mons. Socha seel s vedením nemocnice, lékaøi
a sestrami. Vzácnou návtìvu a èleny doprovodu, který tvoøili
P. Josef Suchár, biskupský vikáø pro diakonii, P. Jiøí koda,
P. Jaroslav Furtan a jáhen Radek Pavlista, kteøí v souèasné dobì
konají v nemocnici pastoraèní slubu, pøivítal øeditel nemocnice, který pak pøedstavil své spolupracovníky - vedoucí
sekretariátu øeditele Ing. Evu Kvapilovou, hlavní sestru nemocnice Bc. Hanu Ulrychovou a RNDr. Josefa idù, CSc., technicko-provozního námìstka øeditele FN. Podìkoval Mons.
Sochovi za jeho návtìvu a za zajitìní pastoraèní sluby
v nemocnici. V této souvislosti se zmínil o tom, e pastoraèní

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.
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Zemøel doc. MUDr. Josef Vyohlíd, DrSc.
V polovinì prosince roku 2001 skonèil ivot lékaøe,
který zaèátky své profesionální dráhy spojil s hradeckou
nemocnicí a hradeckou Lékaøskou fakultou..
Docent Josef Vyohlíd se narodil v Nymburce roku
1914, gymnázium vystudoval v Hradci Králové. Lékaøskou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze stihl absolvovat jetì do zaèátku II. svìtové války. Hned po promoci
v roce 1939 nastoupil do hradecké
nemocnice jako sekundární lékaø
na ORL a pùsobil zde a do roku
1945. Poté odeel do nemocnice v Trutnovì a zde pracoval nejprve jako primáø ORL, pozdìji jako øeditel nemocnice.
V roce 1953 pøeel do Prahy na Ministerstvo zdravotnictví, kde zaèal pracovat v jiné sféøe, která se posléze stala
jeho hlavní doménou - rozpracovával
postgraduální a pomaturitní vzdìlávání pracovníkù ve zdravotnictví. Jakmile skonèila v Hradci Králové éra Vojenské lékaøské
akademie a hradecká Lékaøská fakulta se opìt stala
fakultou Univerzity Karlovy, pomáhal zde zakládat systematickou výuku sociálního lékaøství a nìkolik let zde
externì vyuèoval.
Poèínaje rokem 1964 se datuje jeho intenzivní práce
pro Svìtovou zdravotnickou organizaci. WHO jej vyslala do Afriky (1964-1973). V oblastní úøadovnì pro
Afriku, která sídlila v Brazzavillu, pùsobil nejprve
jako poradce pro výchovu zdravotnických pracovníkù,
od roku 1968 jako námìstek øeditele zdravotnických
slueb. V roce 1973 se vrátil do Èeskoslovenska; dál
fungoval jako èlen panelu expertù WHO pro výchovu
pracovníkù ve zdravotnictví a pravidelnì dojídìl
do enevy.
Po návratu z Afriky nastoupil v r. 1973 do Institutu
pro dalí vzdìlávání lékaøù a farmaceutù v Praze. Zde
zaloil a vedl kabinet pro øízení postgraduální výchovy ILF, který se v r. 1977 zmìnil na katedru lékaøské pedagogiky. Název pracovitì se dále promìòoval;
v r. 1983 byl upraven na Katedru metodiky a plánování dalího vzdìlávání ILF. Jakkoli zní tato oblast
pro zdravotníky odtaitì, její praktické dopady jsou
znaèné. Docent Vyohlíd si toho byl vìdom a snail se
do Èeskoslovenska pøenáet zkuenosti s koncipováním postgraduálního vzdìlávání ve vyspìlých západních zemích. V dobì, kdy ès. pedagogika a psychologie
byla orientována pøevánì na sovìtské pøístupy, vydal v r. 1978 pøíruèku nazvanou Dalí vzdìlávání
zdravotnických pracovníkù: projekce, proces a hodnocení postgraduálního podiplomního studia. Dodejme,
e spoluautory byli prof. J. J. Guilbert z WHO a prof.
J. Kotásek, který v té dobì mìl zakázáno pùsobit ve kolství. Docent Vyohlíd velmi úzce spolupracoval s LF UK
v Hradci Králové, zejména s kabinetem pedagogiky

této fakulty, který vznikl v r. 1975 z iniciativy docenta
Strnada.
Vitalita docenta Vyohlída byla obdivuhodná. Vedl
katedru ILF a do roku 1987, jezdil do zahranièí, navazoval nové kontakty, organizoval výzkumnou èinnost;
získával zahranièní literaturu a zahranièní èasopisy a nezitnì je pùjèoval. Odbornì vedl mladí kolegy a kolegynì, organizoval mezinárodní semináøe a konference. Jeho zásluhou
je, e v r. 1976 byla zøízena pøi Ministerstvu zdravotnictví (vedle medicínských komisí) také hlavní problémová komise pro výzkum v oblasti
výchovy zdravotnických pracovníkù.
Na výzkumu se podíleli pracovníci
mnoha lékaøských fakult z ÈR, ILF
Praha, IDVZP Brno. Velmi uiteèná
byla také spolupráce s ILF Bratislava - katedrou medicínské pedagogiky
prof. Badalíka. Výzkum v této oblasti
pøedstavoval svébytný odborný ostrùvek a místo zajímavých diskusí v celkovì smutném moøi normalizaèních pedagogických výzkumù. Zásluhou doc. Vyohlída vznikla v r. 1976 pøi Èeské spoleènosti sociálního lékaøství JEP svébytná sekce pro výchovu pracovníkù ve zdravotnictví, která se v r. 1987 stala samostatnou Spoleèností pro výchovu zdravotnických
pracovníkù ÈLS JEP.
Aèkoliv bydlel v Praze a jeho dcera natrvalo zakotvila
v hlavním mìstì, do Hradce Králové pøijídìl èasto a rád
i z osobních dùvodù. Jeho syn je uznávaným hudebníkem a jednou z klíèových osobností divadla Drak.
Docent Vyohlíd spolupracoval s pøedními svìtovými
odborníky a institucemi. Zmiòme jen World Federation
for Medical Education, Association for Medical Education in Europe, Alliance for Continuing Medical Education. Bylo pouèné s ním spolupracovat. Pro jeho velký
rozhled (sledoval odbornou literaturu jako málokdo), pro jeho odborný nadhled (dokázal vyhmátnout
podstatu vìci, odhadnout vývoj v dané oblasti), pro jeho
dùkladnost (nespokojoval se s náèrty textù, s nesolidní
výzkumnou prací), pro jeho ochotu spolupracovat
(nejen s uznávanými velièinami, ale také s mladými
a zaèínajícími), pro jeho diplomatické schopnosti
(dokázal spojit ke spoleèné práci lidi rùzného zaloení, dokázal prosadit dobré nápady pøes odpor byrokratù), pro jeho noblesní jednání. Ani po odchodu z aktivní sluby v 1988 se nestal dùchodcem v tradièním slova smyslu. Byl podobný typ jako prof. Fingerland. Dál docházel na katedru, zúèastòoval se dìní,
vystupoval na konferencích, sledoval èasopisy, radil, pøednáel lékaøùm. A do podzimu roku 2001,
kdy jej od milované práce odvedla nemoc, z ní se u
nezotavil. Bylo mu témìø 87 let.
Prof. PhDr. Jiøí Mare, CSc.
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Støípky z dìjin královéhradecké nemocnice
za 2. svìtové války

Od 1. kvìtna 1942 dolo na území Protektorátu Èechy
a Morava k výraznému omezení stavební èinnosti, mohly být
provádìny pouze nejnaléhavìjí a zcela neodkladné stavby.
Dnem 30. dubna pozbyly platnosti výjimky vztahující se
na vechny druhy staveb dle vládního naøízení (è. 166/1941 Sb.
o zákazu staveb), take vechny pøísluné stavební práce byly
tímto dnem zastaveny. Omezení stavební èinnosti mìlo umonit
uvolòování nutných pracovních sil pro zbrojní prùmysl, zajiování výivy a dopravy.
V královéhradecké okresní nemocnici se do roku 1942 podaøilo dokonèit zapoèaté práce na pøístavbì hospodáøských
budov, stavbu skladitì a zrekonstruovat kotelnu. Podaøilo se
také prosadit dodávky nového lékaøského zaøízení pro královéhradeckou nemocnici. Výe zmínìný zákaz vak postihl
pøístavbu infekèního pavilonu. Dalím citelným problémem
byla absence samostatného dìtského oddìlení, tento nedostatek
se vedení nemocnice snailo øeit zøízením místa konziliárního
lékaøe pro choroby dìtské a kojenecké. Stal se jím MUDr. Frantiek Schmidt. Nadmìrný pøíliv pacientù zaznamenávala ortopedie, a tak v roce 1942 byla èást ortopedického oddìlení
pøemístìna do Nechanic, kde dvakrát týdnì ordinoval doc.
MUDr. Jaroslav Vavrda. V prosinci 1940 byly toti na schùzi
okresního královéhradeckého zastupitelstva schváleny stanovy
hradecké a nechanické nemocnice, v nich bylo také ustanovení o splynutí obou nemocnic v jeden správní celek s platností od 1. ledna 1941, a to po schválení zemským výborem.
Do nechanické nemocnice bylo v r. 1942 pøemístìno také tuberkulózní oddìlení.

mìl námitky k jeho bezpeènosti a v tisku zaznìly obavy
ze zruení velmi uívaného pontonového mostu u nemocnice
a také stejného pontonového mostu u nedalekého parku.
Zároveò veøejnost upozoròovala na to, e vedle skvìle upraveného nemocnièního areálu (v prùbìhu ètyøicátých let byl
pøijat dalí pomocný zahradník) je okolí nemocnice velmi
zanedbané a bylo by tøeba zpevnìním a zavákou upravit nedùstojné cesty vedoucí k nemocnici.
 Od roku 1941 zajiovalo pro královéhradeckou nemocnici
dodávky chleba Rolnické a mlynáøské drustvo Praskaèka,
peèivo dováela Východoèeská lidová pekárna spoleènì s firmou Josef Carda a spol.
 Do chodu nemocnice zasáhl i váleèný systém potravinových
lístkù. Výnosem z kvìtna 1942 naøídilo ministerstvo zemìdìlství a lesnictví, e napø. osoby pobývající jen pøechodnì v nemocnici, odevzdají po svém pøijetí vechny potravinové lístky.
Nemocnice byla oprávnìna ponechat si z lístkù na potraviny
mnoství pøipadající na jednotlivé dny a pouít je atd.
 V dobovém tisku byla chválena péèe vedení královéhradecké nemocnice o sociální oblast vlastního personálu. V traktu nemocnièních pavilonù se nacházel tøípatrový dùm pro lékaøe,
øádové sestry a sluební personál. Lékaøi byli ubytováni jednotlivì, sestry dvì a ètyøi a sluební personál po dvou a tøech
na jednom pokoji. Zamìstnanci s rodinami byli umístìni v domì
v blízkosti areálu nemocnice, zatím zde bylo ubytováno dvanáct rodin a byla naplánována pøístavba tøetího patra. Okresní
nemocnice v Hradci Králové byla tak oznaèena za jedinou
v Èechách, která mìla pro své zamìstnance dva personální domy.
Poèet personálu nemocnice vak rostl, díky potøebám nemocnice,
velkým tempem - napø. oproti 37 oetøovatelkám v r. 1938
mìla nemocnice v r. 1941 ji 74 oetøovatelek - 52 øádových
a 22 civilních. Ubytovací kapacity tak brzy pøestaly dostaèovat.
 I pøes váleèný konflikt zájem o sluby královéhradecké
okresní nemocnice neustával. Vrchní správa nemocnice se
snaila spolu s okresním výborem i v této nelehké dobì budovat mnohdy i v provizorních podmínkách pièkové pracovitì.
Urèité stavební úpravy v nemocnièním areálu se vak podaøilo
Pavla Koritenská
prosadit a po skonèení války.

Nebude jistì od vìci, kdy uvedu nìkolik drobných informací z archivních materiálù a z dobového tisku, které se týkaly
bìného chodu nemocnice za války, péèe o pacienty a personál, sluby návtìvníkùm atd.:
 Z dùvodù mìnící se hospodáøské situace se zaèala zvyovat nemocnièní sazba.
 Vrchní správa nemocnice vypsala veøejnou soutì na vypravování chudinských pohøbù.
 Od roku 1941 probíhala jednání o zøízení sociální a zdravotní sluby pøi královéhradecké nemocnici. Tuto slubu,
na kterou poskytlo subvenci ministerstvo zdravotní správy, mìl
zajiovat Okresní sociální zdravotní ústav. Sociální a zdravotní sluba se mìla starat o rodiny pacientù bìhem pobytu nemocných v nemocnici, dále mìla poskytovat pomoc pacientùm pøi
jejich proputìní z nemocnice.
 V prostoru pøed nemocnicí byla zøízena úschovna kol
a støeené stanovitì mìla na starosti firma Stanislava Hofmana. Pøed nemocnièním areálem bylo rovnì povoleno parkování dvou autodroek koncesovaných autodopravcù bratøí
Èerných (k dispozici pacientùm i návtìvníkùm nemocnice).
Byl také zvýen poplatek za sanitní vùz (20 haléøù na 1 km).
 Ji pøi stavbì nemocnice si zøídili podnikatelé u stavenitì
provizorní pøevoz z druhého labského bøehu, po dokonèení
stavby byl po svolení zemského úøadu zøízen a pronajímán
trvalý pøevoz pro návtìvníky nemocnice. Nájemce pøevozu si pozdìji zøídil pontonový pøechod a ádal zemský úøad
o povolení provozování tohoto pøechodu. Zemský úøad vak

Doklad vzorné péèe o pacienty v královéhradecké nemocnici v dobì
války.
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Obrazy Petra Balíèka v Klicperovì divadle
aneb

Jak lze také oslavit edesátiny
V podveèer dne 12. ledna 2002 byla v Galerii u Klicperù (Klicperovo divadlo) v Hradci Králové slavnostnì zahájena
výstava Petra Balíèka s názvem OBRAZY. Vernisá se uskuteènila jen krátce pøede dnem, kdy si RNDr. Petr Balíèek, CSc.,
vynikající odborník v oboru lékaøské genetiky, ale také uznávaný výtvarný umìlec, pøipomnìl své významné ivotní jubileum - 60. narozeniny.
Jméno RNDr. Petra Balíèka, CSc.,
dlouholetého pracovníka Oddìlení lékaøské genetiky Lékaøské fakulty UK
v Hradci Králové a Fakultní nemocnice
Hradec Králové, je mezi zamìstnanci
obou zmínìných institucí dobøe známé.
A to i pøesto, e nositel tohoto jména
patøí k lidem, kteøí se díky své erudici,
trvalé vìdecké invenci a pracovní spolehlivosti ji záhy po svém pøíchodu
stávají jakýmsi samozøejmým èlánkem pracovitì a tudí se o nich ani moc
nemluví a nepíe.
V roce 1968 nastoupil doktor Petr
Balíèek na královéhradeckou Kliniku
nemocí dìtských (pozdìji Dìtská klinika), zprvu jako vìdecký pracovník tehdejí Katedry dìtského lékaøství. Bylo
to jen dva roky poté, co v r. 1966 bylo
na klinice zaloeno pracovitì lékaøské
genetiky. S pøíchodem dr. Balíèka se datuje vznik a rozvoj cytogenetické laboratoøe, dùleité souèásti novì budovaného
genetického pracovitì kliniky. Od roku 1970 pak pùsobil
na klinice jako zamìstnanec Fakultní nemocnice. Zavedení nových identifikaèních metod pro analýzu chromozomù (v r. 1972)
umonilo rozíøit pracovitìm poskytované laboratorní sluby.
To také, spolu s rozíøením rejstøíku ambulantních vyetøení,
znaènì pøispìlo k tomu, e v roce 1975 mohlo být ustaveno
samostatné Oddìlení lékaøské genetiky FN, jeho prvním
a dlouholetým pøednostou byl doc. MUDr. Jan ika, DrSc.
V sedmdesátých a osmdesátých letech se doktor Balíèek jako
vùdèí osobnost podílel na prioritních studiích polymorfismu
lidských chromozomù. Napøíklad studie kontrakce konstitutivního heterochromatinu a z ní odvozená metoda hodnocení
familiárního pøenosu variant pøedstavovaly na pøelomu sedmdesátých a osmdesátých let svìtovou prioritu a publikace o tìchto studiích, uveøejnìné v renomovaných zahranièních èasopisech, vyvolaly znaèný citaèní ohlas. Stejnì tak dosáhly
svìtového ohlasu originální poznatky o podstatì interkalárních
satelitù akrocentrických chromozomù, o kterých dr. Balíèek
a doc. ika informovali na poèátku osmdesátých let.
Lékaøská genetika patøí k moderním, neuvìøitelnì rychle se
rozvíjejícím oborùm, ve kterých není moné se s uspokojením
ani na chvíli zastavit. A tak ani výèet vynikajících pracovních
výsledkù doktora Balíèka shora zmínìnými prioritami zdaleka
nekonèí. Jen namátkou mùeme pøipomenout, e jetì na poèátku osmdesátých let (1983) provádí dr. Balíèkem vedená cytogenetická laboratoø první amniocentézy a úspìné zvládá techniky zpracování, kultivace a barvení bunìk plodové vody.
Následnì pøichází úkol rozvíjet i s vyuitím metod molekulární

genetiky prenatální diagnostiku dalích
poruch a nakonec také úkol typický pro
dnení dobu: uplatnìním výpoèetní techniky zefektivnit práci pøi analýze karyotypu.
Vìdecké a pracovní výsledky, jich
doktor Balíèek za svého pùsobení
na Lékaøské fakultì UK v Hradci Králové a ve Fakultní nemocnici Hradec
Králové dosáhl, pøedstavují úctyhodné
dílo, je by mnohému èlovìku zcela
postaèilo k uspokojivému tvùrèímu naplnìní ivota. Jenome to neplatí právì
pro doktora Balíèka:
Ji poèátkem edesátých let, jetì jako
student Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se Petr Balíèek
upsal výtvarné fotografii. Byl jedním
ze zakladatelù tzv. nové vlny èeské
aranované fotografie. Pozdìji se zaøadil do významné tvùrèí
skupiny Setkání, ale je pro nìho pøíznaèné, e i v tomto tvùrèím
skupinovém spojení el vdy vlastní cestou - snad i ovlivnìn
svojí profesí genetika. Nacházel svá témata a vyuíval vlastních technických postupù pøi vytváøení charakteristických
zátií, v nich neivé pøedmìty díky vzájemné kombinaci
i opakované expozici jakoby oívaly. Pøipomenout si mùeme jeho fotografické cykly Pøedìly (1980), Zrcadlové prostory (1983), Malé vizitace (1984), Zkoumání
krychle (1984-1986), Protokol o tìle (1986), Návraty
(1987), Zátií (1981-1990). Jako fotograf mìl Petr Balíèek
okolo dvaceti samostatných výstav, úèastnil se asi tøí desítek
výstav se skupinou Setkání a øady dalích akcí doma i v zahranièí.
V roce 1990 Petr Balíèek po témìø tøech desítkách let fotografické tvorby odloil fotoaparát a do ruky vzal malíøský
tìtec. Obdobnì jako nìkteré Balíèkovy fotografie, i jeho obrazy
nesou známky ovlivnìní vìdním oborem pøírodovìdce - genetika. Ale právì proto bych zde chtìl pøipomenout známý Merleau-Pontyho esej Oko a duch (1961). Maurice Merleau-Ponty
v nìm øíká, e v malíøství jde o viditelno v druhé mocninì,
tj. e díváme-li se na obraz, nedíváme se na nìj jako na vìc,
ale ná pohled v nìm bloudí, a spíe ne e vidíme obraz, vidíme
na základì nìho a s ním. Take to, e Balíèkovy obrazy jsou
vytváøeny z jakýchsi imaginárních biologicko-anatomických
prvkù (nìkdy i grotesknì pøipomínajících cukrátka a pouové
hraèky), nemusí být pro nás vlastnì zas a tak podstatné. I kdy
ale na druhé stranì musíme souhlasit s roztomilou metaforou
historika umìní Jiøího erých, která zaznìla v jeho úvodním
slovì k souèasné Balíèkovì výstavì: Kdo ovem nevìøí vlast16

Klonování Popelky.

Korunovace pobudy.

ním oèím a jejich prostøednictvím vem tìm pouovým trumpetkám èi rozpustilým paketkùm svázaným pentlí lutou i rudou, kdo tady neklopýtne o rùky afghánských kozièek a rùové
prdelky rokokových amoretù, kdo s Balíèkem nerozevøe pudinkové detníèky, nenechá se ulovit vyplazeným jazýèkem
rozpustilého mravkolva a nepovolí vechny kolíèky masopustní basy, kdo cestou ke kýenému cíli naeho zmoudøení na tohle vechno v Balíèkových plátnech nenarazí, tomu u ovem
není ádné pomoci.
Pravda je, e a u je to tím èi oním, skrze obrazy Petra Balíèka
skuteènì mùeme vidìt, èi lépe øeèeno vnímat Kvìtiny pro
deviantku, Korunovaci pobudy, Malou noèní avantýru èi
Popelèino pomlouvání, Klonování Popelky atd. A co víc,
my vlastnì mùeme v podruèí Balíèkovy imaginace proít
i ten jeho trochu ironický (i sebeironizující) pohled na svìt
a na èlovìka. Pohled, který odtabuizovává, zbavuje lyrického

pathosu, ale rozhodnì nedegraduje. Nedá mi to, abych v této
souvislosti jetì jednou necitoval kunsthistorika Jiøího erých,
který o Petru Balíèkovi øekl: V malíøství v nìm odchází pøírodovìdec na trvalou, a asi nepøíli dobøe placenou dovolenou.
Genetik v nìm nás dokonce ujiuje, jaký jsme náhodný chumel,
ba jaký jsme se svým mylením a emocemi nekoneèný gulá
nièemu nepodobný, najmì lidskému tìlu.
Petr Balíèek, pøírodovìdec a umìlec, se narodil 19. ledna
1942 ve Svratce (652 m n. m.) v okrese ïár nad Sázavou.
K jeho ivotnímu jubileu - edesátým narozeninám - mu nejenom sám za sebe, ale i jménem vech jeho spolupracovníkù,
pøátel a obdivovatelù upøímnì gratuluji. Ale souèasnì mu také
pøeji, aby v jeho umìleckém i vìdeckém tvùrèím ivotì neznamenala ta edesátka nic víc, ne jen takový nekodný uzlík
v tom náhodném chumlu.
PhDr. Vladimír Panouek

Pøíspìvky k historii hradeckého zdravotnictví
V loòském roce byly v èasopise ACTA MEDICA (Hradec Králové) Supplementum otitìny ètyøi významné
historické studie pracovníkù Kabinetu dìjin lékaøství
Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové - pøednesené
na 5. mezinárodním sympoziu k dìjinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny, které se konalo ve dnech
26.-29. èervna 2001 v Hradci Králové. Po práci prof.
Ladislava Chrobáka Historie poklepu hrudníku, vìnované svìtovým i èeským dìjinám rozvoje a uplatnìní
vyetøovacích metod poklepu a poslechu, a práci Mgr.

Libue Pláilové Z dìjin královéhradeckého zdravotnictví, nemocnice a lékaøské fakulty (ACTA MEDICA
(Hradec Králové) SUPPL. 2001; 44; 1) vyly i dalí dvì
práce Mgr. L. Pláilové vìnované historii královéhradeckého zdravotnictví: První tkáòová banka a prof. MUDr.
Rudolf Klen, DrSc. a Preventivní lékaøství v Hradci
Králové a MUDr. Josef Vanický (ACTA MEDICA (Hradec Králové) SUPPL. 2001; 44; 2). Uvedené práce
ádoucím zpùsobem doplòují historii èeského a královéRedakce
hradeckého zdravotnictví.
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Jan Dinga vystavoval na fakultì
V odpoledních hodinách dne 22. ledna 2002 byla ve výstavních prostorách v budovì teoretických ústavù Lékaøské
fakulty UK v Hradci Králové slavnostnì zahájena výstava
obrazù Mgr. Jana Dingy. Vernisáe se zúèastnili dìkan fakulty prof. Ivo teiner, pøedseda Akademického senátu Univerzity Karlovy doc. Vladimír Gerl, prodìkani prof. Miroslav
Èervinka a doc. Alena Stoklasová a øada dalích èlenù uèitel-

níkùm vernisáe autorovo curriculum vitae a jeho umìlecké
krédo. Zdùraznil autorùv optimismus a jeho víru v èlovìka, jeho
filosofické vnímání a poetické zobrazování svìta: Kdyby Jan
Dinga nemaloval, byl by zøejmì filosofem. Ale natìstí u nìho
zvítìzil malíøský tìtec a rozhodnutí vyjadøovat se v obrazech,
nikoli v rozlièných úvahách. A tak dnes mohu plným právem
parafrázovat slova, která kdysi napsal Albert Camus o Dostojevském: Kdyby se Jan Dinga spokojil s úvahami o metafyzických problémech souèasného èlovìka, byl by filosofem. On
vak ukazuje, jak se tyto problémy mohou promítat do cítìní
a do ivota lidí, a právì tím je umìlcem... Na druhé stranì je
ovem tøeba øíci, e patrnì právì to filosofické podhoubí èiní
obrazy Jany Dingy dobøe srozumitelnými: jeho citlivá umìlecká
imaginace vyvìrá z moudré anticipace a reflexe reálného svìta

Ing. Jiøí Patoèka (druhý zleva) spolu s prof. teinerem a doc. Gerlem.

ského sboru fakulty, vèetnì dvou milých, nestárnoucích noblesních pánù - profesora Ladislava Chrobáka a znalce výtvarného umìní docenta Jiøího Bittnera. Pøítomni byli i pracovníci Fakultní nemocnice, èetní královéhradeètí pøíznivci
výtvarného umìní a také uèitelé - autorovi kolegové a obdivovatelé jeho díla. Poctou fakultní akci i autorovi vystavených obrazù byla pøítomnost jednoho z pøedních pøedstavitelù
královéhradeckých výtvarných umìlcù - malíøe Ludvíka Vainy.
Svou úèastí potìil vedení fakulty a organizátory výstavy i poslanec PÈR Ing. Jiøí Patoèka.
Vernisá zahájil kurátor výstav na Lékaøské fakultì - pracovník Ústavu anatomie LF UK, ilustrátor, malíø a výtvarný
pedagog PhDr. Josef Bavor. Poté krátce zaznìly tóny z díla Johanna Sebastiana Bacha v podání Petra a Martina Strejcových. V úvodním slovu pøiblíil PhDr. Vladimír Panouek úèast-

Pøi úvodním slovu. Autor Mgr. Jan Dinga vpravo.

a my jeho dílo chápeme, nebo mylenka tohoto díla je ji pøítomna v naí dui a smyslech... Nakonec dr. Panouek podìkoval Janu Dingovi za to, e vyhovìl ádosti o uspoøádání výstavy na pùdì Lékaøské fakulty. Podìkoval také vedení fakulty
za podporu tohoto zámìru a kurátorovi výstavy dr. Bavorovi
za jeho uskuteènìní. Po dalí skladbì J. S. Bacha prohlásil
dr. Bavor výstavu za zahájenou a vyzval hosty k pøátelskému
pøípitku a prohlídce obrazù. Petr a Martin Strejcovi jetì nabídli jako doprovod k pøípitku skladbu lehèího ánru, ale i tu
vak hosté radìji vyslechli s plnou pozorností. Stojí za zmínku,
e houslista Petr Strejc je jedním ze tøí hudebnì nadaných dìtí
varhaníka Martina Strejce. I v jeho úèinkování na vernisái
jako by byl skryt hold autorovi obrazù, nebo svým vìkem
ètrnácti let dosud patøí tento zdatný hudebník ke generaci dneních ákù umìlce a citlivého uèitele Jana Dingy.
Malíøe Jana Dingu a jeho tvorbu jsme naim ètenáøùm ji
pøed èasem pøedstavili (Jan Dinga, malíø citu - Scan, 2000,
roè. 10, è. 3, s. 24-25). A tak dnes jen struènì pøipomenu, e se
narodil 3. dubna 1952 v Lánech u Rakovníka. Studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultì v Ústí nad Labem a malbu u akademického malíøe Miroslava Proka. Uèil pak øadu let

Petr a Martin Strejcovi hrají Bacha.
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Dìkan prof. teiner v rozhovoru s recenzentem Ing. Soukupem.

Docent Bittner (uprostøed) v rozhovoru s Mgr. Janem Dingou.

na Støední pedagogické kole v Mostì. Od poèátku devadesátých let ije a tvoøí v Nechanicích u Hradce Králové, kde pùsobí také jako pedagog - øeditel základní koly a uèitel výtvarné výchovy. Svou první samostatnou výstavu mìl Jan Dinga
v roce 1978 v Kladnì, pak následovaly témìø tøi desítky výstav
u nás, ale i v Nìmecku. S jeho tvorbou jsme se ji v minulosti
mohli seznámit i v Hradci Králové: v roce 1992 v Galerii Fier,
o est let pozdìji pak v Galerii Celebris. Obrazy Jana Dingy
jsou dnes v soukromých sbírkách v Èeské republice, Nìmecku
a Kanadì. Uspoøádání jeho výstavy na královéhradecké Lékaøské fakultì Univerzity Karlovy jsme si pøáli nejenom proto,
e mnohé z jeho obrazù vyvìrají z obdivu a pokory pøed ivou
pøírodou a zázraèným pokraèováním ivota, ale i pro jeho
optimisticky lidský pohled na svìt, který jakoby korespondoval
s ideou lékaøství a zdravotnictví. Výstavu obrazù Jana Dingy
mohli zájemci navtívit a do 22. února 2002.
Výstavy dìl výtvarného umìní mají na Lékaøské fakultì UK
v Hradci Králové ji letitou tradici. Od roku 1975 zorganizoval
Ústav anatomie (èi pøesnìji PhDr. Josef Bavor) ve spolupráci
s Galerií moderního umìní a s jednotlivými výtvarníky více ne
150 výstav, ovem z dùvodù, je asi není tøeba vysvìtlovat,
na zadním schoditi v pitevním traktu. Mylenka vyuít k pravidelné prezentaci výtvarného umìní prostory v prvním patøe
budovy teoretických oborù vznikla a v roce 1990. Nynìjí vý-

stavní prostory jsou více na oèích, v centru dìní fakulty. Zamìstnanci, studenti i návtìvníci fakulty tak mají monost
pravidelnì sledovat výstavy grafiky, malby, kreseb a fotografií
profesionálních výtvarníkù i talentovaných amatérù. A co je
dùleité, poøádání výstav podporuje vedení fakulty v èele s dìkanem prof. teinerem.
Je tøeba pøiznat, e v irí veøejnosti je tato kulturní aktivita
fakulty zatím pomìrnì málo známá. Pøíèinou toho je pøitom
nejenom skuteènost, e za minulého reimu nebyla propagace
faktu, e lékaøi na své kole vìnují pozornost i umìní, pøíli
ádoucí. Problémem je i znaèná èasová nároènost pøípravy
výstav. Proto se v poslední dobì na aktivitách obdivuhodnì
organizovaných a zajiovaných PhDr. Bavorem alespoò malým dílem, s podporou dìkana fakulty, rádi podíleli i pracovníci Kabinetu dìjin lékaøství LF UK - prof. MUDr. Ladislav
Chrobák, CSc., a PhDr. Vladimír Panouek.

Martin Strejc a PhDr. Josef Bavor.

Prof. L. Chrobák a Mgr. L. Pláilová z Kabinetu dìjin lékaøství LF UK.

Slavnostní zahájení výstavy obrazù Jana Dingy bylo nejenom
nevedním estetickým záitkem, ale i milou pøíleitostí k alespoò krátkému odpoutání se od kadodenní práce a také k øadì
pøátelských setkání, v dnení uspìchané dobì tak vzácných.
Nìkolika fotografiemi si atmosféru vernisáe rádi pøipomínáme.
PhDr. Vladimír Panouek
foto Mgr. Markéta Panouková
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Recenze knihy

P. BAUDI, J. LIBIGER: PSYCHIATRIE A ETIKA. PRAHA, GALÉN, 2002, 156 s.
V prvním vydání vyla poèátkem letoního roku v nakladatelství Galén ojedinìlá publikace, pro kterou zatím i v knihovnách tìch nejvìtích optimistù zùstávalo jen nenápadnì støeené volné
místo. Jedineènost této knihy spoèívá
nejenom v tom, e jejím tématem je citlivá
otázka etických aspektù psychiatrie jako
jednoho ze spoleèensky velmi významných oborù medicíny, ale také (a snad
pøedevím) v tom, e autoøi nalezli odvahu vyjádøit se k tìmto otázkám právì
v nejnevhodnìjí dobì, kdy lidská
spoleènost pøelomu tisíciletí sama sebe
teprve hledá. A jistì není tøeba zdùrazòovat, e právì v této dobì je zaobírání se
mravními problémy tím nejpotøebnìjím
poèinem.
Autoøi - MUDr. Pavel Baudi, CSc.,
pracovník Psychiatrického centra Praha, a prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.,
pøednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové - oznaèují v pøedmluvì svoji knihu jako prùvodce po otázkách a problémech psychiatrické etiky. Tomu odpovídá i její iroký
tematický obsah, vyjádøený ji samotným poètem dvaceti tøí kapitol. Slovo
prùvodce zde má ovem ponìkud specifický obsah: nejde o ádnou informaèní
pøíruèku, ale o knihu, v ní autoøi provázejí ètenáøe oblastmi, v nich nejèastìji dochází ke konfrontaci mezi mravními principy spoleènosti, morálním
cítìním lékaøe a klinickou psychiatrií.
Úvodní kapitoly knihy jsou vìnovány
obecným otázkám historie mravního hledání v medicínì a potamo v psychiatrii,
otázkám postavení psychiatrie ve spektru
medicíny a zdravotnictví a historii psychiatrické péèe o nemocné. V dalích
kapitolách se pak ji autoøi zabývají vý-

luènì problematikou psychiatrické péèe
o nemocné a poslední kapitoly vìnují
etickým otázkám spojeným s medicínským
výzkumem v psychiatrii, úkolùm a èinnosti
etických komisí, a také velmi specifické,
v poslední dobì èasto medializované
problematice elektrokonvulzivní léèby
a zvládání neklidu v psychiatrii.
Zvlátní pozornost nejenom psychiatrù
a psychologù, ale i lékaøù jiných oborù
si zaslouí zejména mylenkovì bohatá
a svým esejistickým zpracováním velmi
ètivá kapitola Stigma psychické choroby. Autor kapitoly (J. Libiger) se zaobírá pøíèinami toho, proè duevnì nemocný èlovìk byl a mnohdy dosud je stigmatizován pro svou domnìlou jinakost.
Vìnuje pozornost vývoji nazírání odborníkù i laické veøejnosti na duevní nemoc
a mj. i naznaèuje nejenom psychologické,
ale té praktické sémantické prostøedky
omezující riziko vzniku stigmatu. Upoutává také pozornost k existenci rùzných
tradièních, ale ve své podstatì chybných
pøedpokladù o prognóze onemocnìní,
co samozøejmì není problém jen psychiatrie.
Dalí, také velmi podnìtnou èástí knihy
je kapitola Odpovìdnost státu, zdravotníkù, obèanù. Setkáváme se v ní i s urèitou kontroverzí, kdy napøíklad nejsou
(viz uvedené kazuistiky) dùslednìji odliovány odpovìdnost lékaøe a objektivnì
daná míra monosti rozpoznat aktuální
duevní stav psychicky nemocného èlovìka. Navíc zde autor (P. Baudi) zdùrazòuje i èasto neoprávnìné obviòování lékaøe ze zanedbání, co ovem
nemùeme (pokud nepøistoupíme na ponìkud specifické pojetí lékaøské etiky
obvyklé v USA) pokládat za výluènì etický problém. Ale snad právì pro onu kon-

troverznost je mylenkovì bohatá kapitola pro èeského ètenáøe velmi uiteèná,
nebo mj. evokuje i k zamýlení se nad
transkulturálními odlinostmi a nad otázkou vztahu mezi invencí, dovedností
a odpovìdností.
Kapitolu Politické a nepolitické zneuívání psychiatrie uvádí autor (P. Baudi) tradiènì zmínkami o inkvizici, nacismu a sovìtské psychiatrii. Dále pak
zasvìcenì hovoøí o zneuívání psychiatrie a politické perzekuci prostøednictvím psychiatrie, a to i v naich podmínkách za minulého reimu. Uvádí opìt
nìkolik kazuistik, které rozhodnì stojí
za pøeètení, nebo pøímo evokují k zamylení nad sloitostí a nejednoznaèností
dané problematiky.
Zvlátní zmínku si zaslouí fundovanì
napsané a zároveò i velmi ètivé kapitoly
Dluhy psychiatrie nemocným, Etické
problémy spojené s výzkumem v psychiatrii, Etické aspekty elektrokonvulzivní
léèby a léèby neklidu a zejména pak
kapitola Biologické a psychologické
pøíèiny duevních poruch. Posuzováno
jen podle názvu, by se mohlo zdát, e
poslednì jmenovaná kapitola o pøíèinách
psychických poruch snad ani do knihy
o etice nepatøí. Autor (J. Libiger) zde
ovem pøedkládá zásadní metodologické
úvahy, které nejsou nijak vzdáleny pohledu etiky a sociální filosofie a uzavírá
kapitolu slovy platnými nejenom pro psychiatrii: Kadá interakce vytváøí novou
situaci a novou interakci. V kadém okamiku je dalí budoucnost otevøená díky
zmìnám v prostøedí a omezená dosavadní historií nemocného organismu. Jedním z úkolù psychiatrie je zachovat otevøenou budoucnost pacientù.
PhDr. Vladimír Panouek

Pozvání na výstavu
Od 19. března 2002 bude ve výstavních prostorách budovy teoretických ústavů královéhradecké Lékařské
fakulty UK instalována další expozice fotografií Jana Smita, nazvaná „ZEMĚ LIDÍ“ . Jde o třetí, závěrečnou část
E . První část tohoto cyklu - dvojexpozici nazvanou „UNIVERZITA KARLOVA z výstavního cyklu JAN SMIT - FOTOGRAFI
FOTOGRAFIE
LÉTA OBRODY 1990-2001 / ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY KAROLINA“, jež byla slavnostně otevřena při příležitosti zahájení
akademického roku 2001 / 2002 - jsme měli možnost shlédnout v říjnu minulého roku. Druhou částí - expozicí
nazvanou „PŘÍBĚHY ČESKÝCH GOTICKÝCH MADON“ - jsme se těšili v období Vánoc 2001 a v lednu 2002. Třetí část cyklu
přichází na jaře a je holdem nejenom krásné přírodě naší „modré planety“, ale i lidskému dílu a také samotnému
člověku. Skutečnost, že název této třetí částí výstavního cyklu koresponduje s názvem oblíbené rubriky Scanu
„Země lidí objektivem Jana Smita“, není náhodná.
Redakce
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Kniha, která nás zaujala
Paul K. Feyerabend: Tøi dialogy o vìdìní. Praha : Vesmír, 1999, 179 s. Jde o první Feyerabendovu knihu pøeloenou do èetiny (podle angl. orig. Three Dialogues on Knowledge. Oxford : Blackwell, 1991). Zaujala nás tato kniha
a doporuèujeme ji naim ètenáøùm, i kdy pøedpokládáme, e
mnohým se toto ironické (a jak uvádí editor: postmodernìanarchistické) dílo nemusí líbit. Namísto pokusù o charakteristiku knihy radìji uvádíme úryvek z autorovy závìreèné
poznámky:
Platón si myslel, e záliv oddìlující ideje a ivot mùe být
pøeklenut dialogem - nikoli psaným dialogem, který pro nìj
nebyl ne povrchním pojednáním minulých událostí, ale skuteènou mluvní výmìnou mezi lidmi rùzného zaloení. Souhlasím, e dialog odhaluje mnohem víc ne esej. Mùe po-

skytnout argumenty. Mùe ukázat následky argumentù pro
odliné lidi anebo pro experty z jiných kol, èiní zjevnými
nedokonèenosti, které esej nebo kniha skrývá, a co je nejdùleitìjí, mùe pøedvést chimériènost toho, co pokládáme
za nejpevnìjí souèásti naich ivotù. Nevýhodou je, e je to
ve udìláno na papíøe, nikoli èiny konanými ivými lidmi
a pøed naimi zraky. Jsme opìt zváni k podílení se na jakési
antiseptické èinnosti, abych pouil jiných slov, opìtovnì jsme
zváni k pouhému mylení. Znovu jsme daleko od zápasù mezi
mylením, vnímáním, city, skuteènì utváøejícími nae ivoty vèetnì èistého vìdìní. Øekové mìli instituci, která vytváøela
potøebnou konfrontaci: drama. Platón drama odmítl, èím sám
pøispìl k logomanii, která ovlivnila tolik èástí naí kultury.

Tentokrát se mùeme seznámit s pøíhodami, na které vzpomíná
pan prof. RNDr. Jaroslav Kvìtina, DrSc., jen pùsobil na farmakologickém ústavu hradecké Lékaøské fakulty UK v letech
1955 - 1970.

venci pøed pøedpokládaným rodinným pøijetím - nìco vypùjèil
od praského pøítele docenta Macka a e - ne dorazil do svého
bubeneèského bydlitì - ztratil i tu vypùjèenou èástku.

Redakce

Prof. Hais propagátor Èeskoslovenska

Policista a akademik, nositel øádù

Zaèátkem edesátých let se Ivo Haisovi podaøilo získat roèní
stipendium ve Velké Británii. Bylo pravidlem, e tehdejí støídmé výjezdy naich vìdeckých pracovníkù vyuívala èeskoslovenská ambasáda k organizování propagaèních pøednáek
o naí zemi. Hais se pøiznal, jak ohromnou práci si dal s pilováním angliètiny pøi pøípravì takto objednaného vystoupení.
Zdálo se mu sice, e asi edesát stran referátu je trochu pøíli,
bylo mu vak líto nìco vypustit a tak se sám uklidòoval, e pøi
trochu rychlejí dikci se to nìjak zvládne. Ke konci plánovaného hodinového limitu ho pøedsedající z naeho zastupitelského úøadu upozornil, e mu zbývají jen dvì minuty a e je
teprve u Jana Husa. Pozitivní dohru vak Haisovo vystoupení
pøece jen mìlo. Ná zastupitelský úøad od té doby od podobných propagaèních akcí radìji upustil.

Pøi prosazování klinické farmakologie a klinické farmacie
jako rodících se subdisciplín jsme byli nìkdy v polovinì sedmdesátých let vysláni spolu s praským profesorem X na semináø do jihoèeského zdravotnického regionu. Pøi návratu jsme
se netajili, e spìcháme a tak se øidièovi podaøilo pøi jednom
pøedjídìní omezit manévrovací prostor protijedoucímu motocyklistovi. Smùla byla, e na té motorce sedìl policista. Kolega X ve snaze vzít kus viny na nás spìchající pasaéry a udìlat ádoucí dojem se pøedstavil se vím, co se dá uvést pøed
i za jménem: jako profesor naí nejstarí univerzity, øádný èlen
Akademie vìd, pøednosta kliniky, nositel øádù atd. Policista to
nechal bez povimnutí, rutinnì vyinkasoval pokutu a teprve
pak vyslovil osobní potìení nad tím kam to pan profesor
v ivotì dotáhl. Ponìkud zhoustlá atmosféra ve zbývající
èásti cesty se uvolnila a kdy si kolega X zaèal ulevovat opakovaným ten blbec, ten blbec . Na mou nesmìlou námitku,
e ten policista snad tak moc velkou hloupostí neoplýval,
X upøesnil, e nemyslí toho policistu, ale svého uèitele profesora Y, který mu tuto manýru pro pøípad dopravního pøestupku
poradil.

Kdy ch není radno v angliètinì
vyslovovat è

Na xenobiochemickém sympoziu, konaném v nìkdejím
akademickém zámku v Liblicích u Mìlníka, spolupøedsedali
Ivo Hais s anglickým delegátem. Ten pøi uvádìní jednoho
z pøednáejících - Jaroslava Churáèka (profesora pardubické
chemické fakulty) - pouil pochopitelnì anglickou výslovnost.
Reakcí u èeské èásti auditoria byla bouøe smíchu. Kdy se plénum zklidnilo, dola se zpodìním i Haisovi (který byl tradiènì mylenkami nìkde jinde) pøíèina veselí a znervóznìlému
chairmanovi eptem vysvìtlil, e z pøednáejícího udìlal
a little penis. Do nastalého ticha se tak dodateènì zaèal
pøedsedající hlasitì smát. A aby tìch filologických faux pas
nebylo dost, pøednáejícímu slovenskému kolegovi jeho pokusy
s krysími jaterními homogenáty (játra = slov. peèeò) pøekládal
simultánní pøekladatel roast homogenate. To se zas divili
anglofonní úèastníci, jaké zvlátní pokusy ve støední Evropì
provádíme.

Sportovec doc. MUDr. Ivo Hais

Zkazek o biochemikovi MUDr. Ivo Haisovi (pozdìjím
profesorovi) by se nalo dost a dost. Byl toti klasickým pøíkladem vìdce typu chodící chemické encyklopedie, pro kterého mimovìdecký svìt splýval do matného pozadí. Hais - aè
nepøíli pohybovì nadán - proslul svou vervou zúèastnit se jakéhokoliv sportování. Po jednom èervnovém víkendu se tak
chlubil, e trasu Hradec - Praha urazil na kole za x hodin.
Ménì u zdùrazòoval, e jedním z motivù této jeho cyklistické
fyzkultury byla etrnost a e se mu cestou vytrousila ze zadní kapsy kalhot celá výplata. Dodateènì se pøiznal, e si - v pre21

zvonù lze usuzovat, e byla postavena zároveò se zaloením
Na sklonku 13. stol., v dobì vlády Pøemysla Otakara II., bykostela. Vzniklo jedineèné a citlivé spojení barokního mostu
la nedaleko Chrudimi zaloena obec Koèí (pùvodnì psáno
s arkaturou nízkých obloukù, vìí a lodí kostela se støechou
Koczsche - ves v úvalu). Tehdy zde vedla královská cesta
krytou indelem, opìráky pod èelenkou krakorcù, ohranièené
do mìsta, k nìmu mìla vøelý vztah královna ofie Bavorská,
roubením vyvýeného høbitova vysvìceného r. 1505 (foto 5).
druhá manelka Václava IV. Povìst praví, e pøi jedné návtìvì
Do lodi vstoupíme gotickým portálem s letopoètem zaloení
Chrudimi sjel její koèár za nepohody z cesty do koèské bainy
kostela. Na prkenném stropì byly po odstranìní kvìtinové výmalpoblí místa zvaného U tøí Bubnù. Pøivolaní sedláci pomohli
by objeveny unikátní portréty tøinácti starozákonních prorokù
koèár vyprostit a za odmìnu si vyprosili povolení k zaloení
od lidového umìlce. Na nìj navazují patrové kruchty, v horní jsou
kostela. K tomu dolo 28. 2. 1397 a královna ofie z vrozené
umístìny varhany, dolní byla vyhrazena
milosti vyhovìla koèským a svým náhudebníkùm, zpìvákùm a pøedstavitelùm
kladem zaloila kostel ke cti sv. Bartoobce. Zdvojení krucht v malém prostoru
lomìje. Latinský opis listiny byl jetì
je velmi pùsobivé (foto 6). Kazatelna je esv 19. stol. uloen na chrudimské radnitiboká s obrazy ètyø evangelistù.
ci, pak zmizel neznámo kam. Skuteènost,
objektivem
V presbytáøi zùstala zachována pùe královna ofie poívala ve východních
vodní gotická køíová klenba, sanktuÈechách velkou úctu pøetrvávající a
arium s fiálami a kamenným stolem. Stìdo baroka, dosvìdèuje nádherná øezba
ny lodi byly vymalovány postavami
na zpovìdnici v kostele sv. Jakuba Vìta skupinami svatých s nejrùznìjími
ího v obci Chvaleè, kde neznámý umìlec
motivy a nápisy. Nejvzácnìjí mobiliáø - gotická øezaná soka,
zpodobnil královnu pøi zpovìdi (foto 1). Podle Palackého by
barokní oltáø, vyívaná kasule (podle ústního podání to byl dar
mìl být zpovìdníkem v té dobì M. Jan Hus.
královny ofie) - byl oetøen a uloen v chrudimském muzeu.
Staviteli kostela sv. Bartolomìje byli bratøi Lútkové, pùsobící
Po esti stoletích zde zùstal zachován svìdek lidového staviv Praze v královské huti. Kostel byl postaven v bainatém terénu,
telství, jedineèný architektonický skvost, patøící bezesporu k nejtake stavba - zvlátì zaloení vìe - nebyla jednoduchou
pøednìjím památkám tohoto druhu v Èechách. Obdivuhodná
záleitostí. Pøes tyto potíe vytvoøili stavitelé dílo, které je ozdopráce tesaøských mistrù, kteøí nejjednoduími prostøedky vybou celého kraje (foto 2 / Marcela Smitová). Pùvodní døevìná
tvoøili dílo, je svým pojetím pøevýilo nejen rámec kraje, ale i zelávka, je pøeklenula mokøinu a kterou se vcházelo do kostela,
mì. Model kostela byl vystavován v Praze a v Londýnì, kde
byla v r. 1642 nahrazena krytou barokní døevìnou chodbou,
sklidil zaslouený obdiv.
dlouhou 18 m, obdivuhodným tesaøským dílem (foto 3). Mùstek
Je a s podivem, e tato stavba v neporueném stavu pøetrvaústí do gotické pìtiboké zvonice, kryté a k zemi indelem.
la husitské bouøe, války, øádìní ivlù i socialismu, a do dneSmìrem dolù se zvonice roziøuje, vzhùru se zuuje a pøechází
ních dnù. Tím více bychom si mìli váit umìní naich pøedv osmiboký jehlan (foto 4). Celá stavba je tvoøena mohutnými
kù, kteøí s velkou láskou a citem dokázali vytvoøit tak pozorutrámy spojovanými døevìnými kolíky a opatøena je zvony sv.
hodné dílo.
Bartolomìje a sv. Vavøince. Zvonice je vysoká 30 m a podle
J. S.

ZEMÌ LIDÍ

JANA SMITA
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PROFESOR ZBYNÌK HRNÈÍØ
MÍSTOPØEDSEDOU ODBORNÉ SPOLEÈNOSTI

Prof. MUDr. Zbynìk Hrnèíø, DrSc., uèitel a lékaø II. interní kliniky Lékaøské
fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, byl zvolen do funkce místopøedsedy Èeské revmatologické spoleènosti Èeské lékaøské spoleènosti
J. E. Purkynì. Ke zvolení do významné funkce panu profesoru Zbyòku Hrnèíøovi srdeènì blahopøejeme.

ZDAØILÉ DÍLO
Z FINGERLANDOVA ÚSTAVU PATOLOGIE

Na 39. roèníku mezinárodního festivalu Techfilm 2001 získal v kategorii
multimediální soutìe, jako jedno ze tøí nejvyích ocenìní, èestné uznání
výukový program na CD-ROM Interaktivní mikroskopický atlas autorù
MUDr. Marka Uhrina, v souèasné dobì lékaøe Kliniky gerontologické
a metabolické, MUDr. Alee Ryky, prof. MUDr. Josefa paèka, DrSc.,
MUDr. Karla Dìdièe, Ph.D., MUDr. Evy Hovorkové a MUDr. Alee Kohouta, pracovníkù Fingerlandova ústavu patologie. Jak nám vak sdìlili
autoøi díla, na pøípravì atlasu, uskuteèòované za pøispìní agentury Rozvoje
vysokých kol, se úèinnì podílela i øada nìkdejích studentù naí fakulty,
dnes ji lékaøù. Proto nae blahopøání patøí nejenom shora jmenovaným
autorùm, ale i vem nìkdejím studentùm fakulty, kteøí k dílu pøispìli.

NOVÉ KNIHY Z KLINIKY
ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE

V závìru roku 2001 vyla v nakladatelství Galén publikace Nechirurgická
léèba èasných stadií karcinomu prsu autorù doc. MUDr. Jiøího Petery,
Ph.D., pøednosty Kliniky onkologie a radioterapie, a MUDr. Stanislava Filipa, Ph.D., vedoucího lékaøe oddìlení tée kliniky.
Stejné nakladatelství dále vydalo (takté koncem r. 2001) publikaci
doc. MUDr. Jiøího Petery, Ph.D., s názvem Intraluminární brachyterapie, a publikaci MUDr. Stanislava Filipa, Ph.D., Progenitorové buòky
v diagnostice a léèbì. Obìma jmenovaným autorùm srdeènì blahopøejeme.

MONOGRAFIE DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGIE

Ve vydavatelství Nucleus Hradec Králové vyla publikace Dentální implantologie, jejími autory jsou doc. MUDr. Antonín imùnek, CSc., vedoucí lékaø implantologického centra Stomatologické kliniky, a kolektiv.
Z pracovníkù Stomatologické kliniky FN a LF UK v Hradci Králové se
na publikaci, která je první èeskou monografií v daném oboru, autorsky podíleli doc. MUDr. Ivo Døízhal, CSc., MUDr. Dana Kopecká a MUDr.
Maher Taha. Èleny autorského kolektivu jsou i dva autoøi ze výcarska
a jeden ze Slovenska. K úspìnému vydání monografie panu docentu
Antonínu imùnkovi a jeho spolupracovníkùm srdeènì blahopøejeme.

NOVÍ ABSOLVENTI DOKTORSKÉHO STUDIA

Dne 11. prosince 2001 úspìnì ukonèili na královéhradecké Lékaøské
fakultì UK doktorské studium ve vìdním oboru vnitøní nemoci MUDr.
Eduard Havel, vedoucí lékaø Jednotky intenzivní péèe B Chirurgické kliniky,
a MUDr.Vladimír Maisnar, lékaø II. interní kliniky - Oddìlení klinické
hematologie. Dne 13. prosince 2001 úspìnì ukonèil doktorské studium
ve vìdním oboru pediatrie MUDr. Hubert Vaníèek, lékaø Dìtské kliniky.
Vem jmenovaným pánùm doktorùm k úspìnému zakonèení studia
a k udìlení vìdeckého titulu Ph.D. srdeènì blahopøejeme.

Pøed dvìma roky, na vzpomínkovém
shromádìní ke 150. výroèí narození
T. G. Masaryka, které se konalo 6. bøezna 2000 v Karolinu, proslovil sociolog
prof. Miloslav Petrusek pøednáku Ma-

MASARYKÙV ODKAZ
sarykùv odkaz na pøelomu tisíciletí.
Zmínil se o promìnì, jí vztah k Masarykovi proel v posledních letech, a pøipustil, e Masaryk nemùe být nikomu
vnucen na sklonku století, které ztratilo
smysl pro vánost... Pøipomnìl také, e
téma pravdy Masaryk vdy spojoval
s vytváøením uceleného názoru na svìt,
a právì tomuto poadavku se mùe postmoderní èas - pøi vzpomínce na nacistickou ideologii nadlidí èi na vìdecký
svìtový názor komunistické éry - nejsnáze vysmívat. A pøece je Masaryk i dnes
aktuální. Prof. Petrusek pøipomnìl, e
Masaryk, aè vìøil v pokrok, byl toho názoru, e pokrok neznamená stálou
a pøímo chorobnou snahu po novotách.
Zdùraznil rovnì Masarykovo pøesvìdèení o nezbytnosti opravdového vztahu k ivotu: Opravdovost - to je tajemství ivota a svìta, to je svátost náboenská a mravní. Dále se pak prof.
Petrusek zmínil o tom, e zatímco dnes
je kadodennost povýena na témìø
prioritní koncept, který má vytlaèit tradièní struktury, skupiny a vrstvy, chápal
ji Masaryk pøedevím jako drobnou práci
a pozornost vemu vednímu, co je kolem
nás, co na nás pùsobí a z èeho ijeme.
Svou pøednáku pak prof. Petrusek uzavøel
pøipomínkou Masarykovy habilitaèní práce, v ní za pøíznaèné rysy pro danou dobu
oznaèil neklid, rozháranost, umdlenost
moderního èlovìka, který nezná chvíle
a místa spoèinutí, protoe se ene za efemeritami a nemá ádného - nebojme se to
øíci - transcendentního zakotvení.
Od proslovení pøednáky prof. Petruska uplynuly dva roky. Aktuálnost tím vak
neztrácí, stejnì jako samotný Masarykùv
odkaz. I kdy by se nìkdy mohlo zdát, e
se nám Masaryk pøece jen vzdaluje, svým
varováním pøed chybìním duchovního
zakotvení a výzvou k opravdovosti je nám
stále blízký. Pøednáka prof. Petruska,
která odkaz T. G. M. tak krásnì pøibliuje, natìstí vyla tiskem v mimoø. dvojèísle èasopisu Odkaz (Odkaz. Listy Masarykovy spoleènosti. 2000, è. 12-13,
s. 1-5).
PhDr. Vladimír Panouek
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