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SLOVA
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Novì zrekonstruovaná budova - sídlo Stomatologické kliniky. Foto PhDr. Vladimír Panouek

DNENÍ SVÌT A SPOLUPRÁCE

Co nám pøináí první roky tøetího tisíciletí? Mìní se svìt k lepímu nebo se
naopak situace na naí planetì dále komplikuje? Odpovìdìt na tyto otázky není
zdaleka jednoduché a záleí asi pøedevím na úhlu pohledu. Navíc ta hranice
tisíciletí je jen symbolická a mluvíme-li o dnením èi soudobém svìtì, jsou
tyto výrazy pouhou neostrou slovní mnoinou, nebo my vlastnì nevíme, kde
leí poèátek naeho dneního svìta a zda vùbec se nìjak podstatnì lií od svìta
pøedchozích let a desetiletí. A tak se nakonec ukazuje, e bude lepí, kdy se
místo na stav svìta budeme ptát, co se v prùbìhu souèasného vývoje lidské
spoleènosti dìje s nìkterými hodnotami, je po staletí byly jejím základem. Jednou z tìchto klíèových hodnot je i spolupráce.
Budeme-li sledovat, o èem se dnes nejèastìji v souvislosti s vývojem svìta hovoøí, zjistíme snadno, e pro spolupráci jakoby nezbývalo místo. Mluví a píe se
o rychle vzrùstajícím potenciálu lidského poznání a vìdìní, o obrovském tempu
technologického pokroku, jen èiní ivot èlovìka pohodlnìjím a bohatím. Také
se píe o akutním ohroení ivota na Zemi, a u vlivem mýcení detných pralesù
èi v dùsledku svìtového terorismu a moné nukleární války. A zhruba stejnì
èasto jsou zmiòovány i negativní dùsledky globalizace a také dnení nerovnováný
stav spoleènosti, kdy v dùsledku technologického pokroku dochází k nárùstu
nárokù na jedince, a spolu s tím ke stále vìtí kumulaci ekonomické moci v rukou zdatné meniny a k prohlubování rozdílu mezi tìmi, kteøí mohou,
a ostatními, kteøí jen roziøují øady osamìlého davu, o kterém kdysi psal David Riesman (The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character,

Èlovìk kráèející po ulici mìsta se
kadodennì potkává s tisíci lidmi, které
nikdy pøedtím nepotkal - s »cizinci«,
v moderním smyslu tohoto slova. Nebo
èlovìk procházející se ménì pøeplnìnými elegantními ulicemi, neèinnì zkoumající kolemjdoucí a rozmanitost výrobkù
ve výkladních skøíních obchodù - to je
Baudelairùv »fláneur«. Kdo by mohl
popøít, e i tyto zkuenosti jsou integrální souèástí modernity? A tak svìt »tam
venku« - svìt, který místo obeznámenosti s domovem a nejbliím okolím nabývá rysù neurèitého èasoprostoru - není
vùbec èistì neosobním svìtem. Naopak,
intimní vztahy mohou být udrovány
na dálku (pravidelný a stálý kontakt
mùeme udrovat s jinými jedinci, kteøí
se nacházejí v libovolném bodì zemského
povrchu - stejnì dobøe ve vzduchu jako
pod zemí) a osobní pouta jsou neustále
podnìcována ostatními lidmi, které èlovìk døíve neznal. ijeme v zalidnìném
svìtì, který nesestává pouze z anonymních prázdných tváøí, co je zpùsobeno
zaèleòováním abstraktních systémù do naich èinností.
Ve vztazích intimity moderního typu je
dùvìra vdy ambivalentní a monost
zhorení vztahù je více ménì stále pøítomna. Osobní pouta mohou být pøetrhána a pouta intimity se opìt promìní v neosobní kontakty - v situaci zhrzené lásky
se intimní náhle stane opìt cizím. V poadavku »otevøení se« druhým, které nyní
vztahy osobní dùvìry pøedpokládají imperativ nic druhým neskrývat - se mísí
ujiování s hlubokou úzkostí. Osobní
dùvìra vyaduje urèitou míru sebeporozumìní a sebevyjádøení, co je samo
o sobì nutnì zdrojem psychického napìtí.
Vzájemné sebeotevírání je toti kombinováno s potøebou reciprocity a podpory; tyto potøeby jsou vak obvykle nesluèitelné.
Úryvek z knihy Anthony Giddense Dùsledky modernity. Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. 195 s. (s. 128).

1950). Velmi frekventované jsou dnes také zprávy o tìch, kteøí se tak èi onak
brání vyhotìní za humna kadodenního dìní z dùvodu jejich meních schopností, o protestujících odpùrcích globalizace, neonacistech a anarchistech èi mladých lidech utíkajících se do chimérického svìta psychotropních látek.
Je samozøejmé, e moderní automobil, letadlo nebo poèítaè jediný èlovìk èi
jedna jediná dílna nevyrobí, e na jejich vzniku se musí podílet øada podnikù
a tisíce èi desetitisíce pracovníkù. Ale to není pøípad té spolupráce, kterou máme
na mysli, spolupráce, ke které se dobrovolnì a s tvùrèím zápalem sejdou lidé,
aby spoleènì uskuteènili novou mylenku èi vytvoøili nové dílo.
A pøece i v dnením svìtì k té spolupráci, která vyvìrá z pøirozené lidské potøeby
spoleèného tvoøení, dochází. Ale pravdu asi má Anthony Giddens (Tøetí cesta Obnova sociální demokracie, 2001), kdy øíká, e nová generace, aè vùèi irímu
okruhu morálních otázek citlivìjí, ne generace pøedchozí, pøíli neuznává hodnoty vztahující se k tradici a ani nepøijímá tradièní formy autority upravující
ivotní styl. Prioritními hodnotami a souèasnì i pøíleitostí ke kooperativním
aktivitám se proto, podle Giddense, mnohým pøísluníkùm nové generace stávají napøíklad ekologie, lidská práva èi osobní svoboda. V podstatì jde v tìchto
pøípadech spíe o pøihláení se k onìm abstraktním systémùm, které se podle
A. Giddense stále více zaèleòují do naeho ivota (Dùsledky modernity, 1998), ne
o pøihláení se k autoritì konkrétních ivých lidí. Lze to pøitom dost dobøe zejména u mladých lidí - pochopit, nebo nechu èlovìka k pevnému zavázání se
tváøí v tváø druhému èlovìku, je ve vìku dospívání a mladé dospìlosti fyziologická. Jenome ty abstraktní systémy nemívají obvykle schopnost organizovat spolupráci tak, jak to dokáí lidé. Velký problém se zdá být i v tom, e podmínky ivota v dnením konzumním a individualismus podporujícím svìtì pøispívají
k tomu, e ontogeneticky podmínìná potøeba mladého èlovìka nijak se okolnímu
svìtu nezavazovat mùe u nìkterých jedincù konvertovat do celoivotního postoje.
A jak to se spoluprací vypadá ve sféøe vìdy? Situaci v základním výzkumu,
konkrétnì ve fyzice, pøed èasem ve své inauguraèní pøednáce Fyzika ve 20.
století velmi srozumitelnì pøiblíil rektor Univerzity Karlovy prof. Ivan Wilhelm (Scan, 2000, roè. 10, è. 2). Povaha úkolù, které museli fyzici ji koncem
první poloviny 20. století øeit, si vyádala zapojení státù, které mìly pragmatický zájem o výsledky bádání a které jediné také mohly pro toto bádání vytváøet
potøebné materiální pøedpoklady. Nezbytné vak bylo i organizování rozsáhlých
vìdeckých týmù a úèelné spolupráce. Profesor Wilhelm také pøipomnìl, e
poadavky jedné disciplíny ve fyzikální vìdì se stávají zdrojem inspirací pro
disciplíny dalí: Úspìnost stavby obøích urychlovaèù závisí na vyøeení souvisejících problémù fyziky - extrémní èistoty prostøedí a ultravysokého vakua,
fyzikálních vlastností rozhraní a tenkých vrstev na povrích... atd. I v tomto
smìru tedy vznikají podmínky pro vìcnou spolupráci.
Ponìkud jiná je situace v aplikované vìdì. V oblasti technického výzkumu se
jako nejefektivnìjí ukazuje spolupráce v rámci podnikového øízení. V medicínì
je monost spolupráce ve výzkumné èinnosti komplikována øadou objektivních
faktorù, mimo jiné grantovým systémem a v pøípadì klinických oborù i nezbytností respektovat odborné zamìøení vlastního pracovitì a jím reálnì uskuteèòovanou léèebnì preventivní èinnost. Moná to zní kacíøsky, ale grantový systém skuteènì smìøuje spíe k soutìení ne ke spolupráci. Rozhodnì tento systém
nepøispívá k integraci dosud znaènì rozdrobených výzkumných aktivit. O to
více je pak tøeba si váit tìch, kteøí i v podmínkách grantové politiky dokáí
nalézt cestu k tvùrèí vìdecké spolupráci dvou èi více pracovi.
Ve zdravotnických zaøízeních, potamo v nemocnicích, existuje vedle výzkumné
èinnosti i dalí, velmi rozsáhlý prostor pro spolupráci, a to jednak v samotné
léèebnì preventivní péèi, kterou lze vdy zlepovat, jednak ve vytváøení technických a organizaèních podmínek pro její zdokonalení. Ale v tom druhém pøípadì se u otázka spolupráce obvykle netýká jenom lékaøù a vìdeckých pracovníkù, ale také vech dalích zamìstnancù pracovitì, vèetnì zdravotních sester,
laborantù, sanitáøù a pomocného personálu a v neposlední øadì i pracovníkù
správního a provoznì-technického aparátu nemocnice. Situace v tomto smìru
bude asi v rùzných zdravotnických zaøízeních znaènì rozdílná, ale pøíèinou toho
budou vdy pøedevím lidé a teprve na druhém místì konkrétní ekonomické
PhDr. Vladimír Panouek
a technické podmínky.
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O ROVNOSTI
(fejeton)

O potøebì nastolit vztah právní rovnosti mezi lékaøem a nemocným psal u nás
ji pøed listopadem 1989 klasik naeho
medicínského práva JUDr. Jaromír tìpán. Bohuel jeho knihu Právo a moderní lékaøství (1989) asi mnoho lékaøù
neèetlo (je ve fondu Lékaøské knihovny,
deponovaná na Psychiatrické klinice,
a zatím si ji vypùjèilo jen nìkolik málo
ètenáøù). Je to koda, nebo JUDr. tìpán se v této knize nevyhýbal ani otázkám z pomezí práva a etiky. Z nejedné
jeho mylenky je patrné, e, by prvoøadì
právník, neponechával stranou ani filosofický pohled na právo, které je vdy jen
vyjádøením morálních oèekávání historicky konkrétní spoleènosti.
Právo a etika jsou v lékaøství úzce
spjaty a pøípadù, kdy naplnìní právní
normy je nesnadné a nemoné, je v této
oblasti mnoho. Za pøíklad si mùeme vzít
tøeba tzv. informovaný souhlas. Nebude nadsázkou, øeknu-li, e v nìkterých
pøípadech dnes ani absolvent lékaøské
fakulty není s to vyslovit ve sféøe jiného
medicínského oboru skuteènì informovaný, tj. plnì zasvìcený souhlas.
A tady pak musí být nenaplnìní práva
alespoò morálnì kompenzováno. Nelzeli uplatnit právní rovnost, mìla by tato
být zastoupena alespoò projevem lidské
rovnosti.
Nìkteøí právníci by asi s mými mylenkami pøíli nesouhlasili. Ale tìm bych
mohl nabídnout jistou analogii: má-li
soudní znalec v pøípravném øízení zodpovìdìt otázku, jaká byla motivace obvinìného ke spáchání trestného èinu, tak
musí vycházet z pøedpokladu, e dotyèný
ten trestný èin opravdu spáchal a pokud
jde o presumpci neviny, mùe ji vyjádøit
pouze lidsky respektujícím vztahem k obvinìnému. Ale to u trochu odboèuji. To,
o co mi prvoøadì jde, je pøipomenout
mylenku, která na podzim roku 1990
zaznìla v Hradci Králové na sympoziu
tìpánovy dny: poøádat setkání lékaøù, právníkù a pøedstavitelù managementù zdravotnických zaøízení pravidelnì, by tøeba jako bienále. Problémy práva a etiky dnes nezùstávají v lékaøství
nepovimnuty, ale jsou povìtinì pøedmìtem zájmu jen úzké skupiny odborníkù, participujících na práci etických komisí.
Ludìk Ledøíèek

Medaile / Ludvík Vaina, 1988

Lékaøství teprve tehdy bude ve vech svých èástech dokonalé, a zaène zpevòovat køehkost
lidského organismu, pøedcházet nákazám, bránit nemocem, a a bude vykonávat tyto úkoly
tak, aby lidský ivot, dobøe byv poèat, byl astnì a skvìle ve vech svých údobích,
u kadého jednotlivce, prodlouen k pøirozenému konci. Zachování fyzického zdraví národa
je tøeba uèinit v lékaøství zájmem obecným, aby mohlo být dosaeno to,
oè by marnì usilovaly snahy jednotlivcù.
JAN EVANGELISTA PURKYNÌ
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Budova Stomatologické kliniky slavnostnì otevøena

Dne 1. bøezna 2002 byla v areálu královéhradecké Fakultní
nemocnice slavnostnì otevøena budova, v ní po dlouhých
padesáti esti letech své existence nalezla dùstojné sídlo Stomatologická klinika, jedno z významných pracovi Lékaøské
fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradec Králové. Od svého zaloení v listopadu roku 1945 se Stomatologická klinika
nesèetnìkrát stìhovala a i kdy se postupnì neustále rozrùstala, vlastní budovu stále nemìla. A tak i v dobì, kdy se díky
mimoøádnému úsilí zakladatele a dlouholetého pøednosty
kliniky prof. MUDr. Leona Sazamy, DrSc., a jeho spolupracovníkù podaøilo v hostitelském pavilonu Porodnické a gynekologické kliniky vytvoøit solidní a klinickým úkolùm odpovídající pracovitì, øada oddìlení kliniky a také jejích výukových zaøízení stále sídlila na rùzných místech nemocnice.
e to práci lékaøù a uèitelù kliniky neulehèovalo, není asi tøeba
zdùrazòovat.
Dnení nové sídlo Stomatologické kliniky se nachází v historické èásti areálu Fakultní nemocnice. Jde o zrekonstruovanou bývalou hospodáøskou budovu na nìkdejím centrálním námìstí nemocnice. Slovo rekonstrukce se ovem v tomto
pøípadì nezdá být zrovna nejpøiléhavìjí, protoe ve skuteènosti lo spíe o novou stavbu uprostøed stávajících obvodových zdí. Ale k tomu se jetì vrátíme, nebo i o technické
a ekonomické stránce akce se pøi slavnostním otevøení budovy
hovoøilo.
Slavnostní otevírání novì zbudovaných èi nároènì zrekonstruovaných pracovi ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
se v posledních letech stalo témìø obligatorním kadoroèním
zpestøením bìného pracovního ivota. Pøipomeòme si alespoò
nìkteré z nejvýznamnìjích akcí: dokonèení výstavby pavilonu
è. 22, kde naly sídlo Ústav klinické biochemie a diagnostiky,
Oddìlení klinické hematologie a Oddìlení lékaøské genetiky
(1994), výstavba budovy Rehabilitaèní kliniky (1994), otevøení
první èásti Léèebny návykových nemocí v Nechanicích (1996),
otevøení onkologického a hematologického pavilonu prof. Jana
Bateckého (1997), dokonèení rekonstrukce budovy Dìtské
kliniky (1998), zrekonstruování operaèních sálù Ortopedické
kliniky (1999), otevøení nové budovy Nemocnièní lékárny
(2000), otevøení nového Dialyzaèního støediska (2001). A pøece

Zleva: øeditel FN doc. Leo Heger, ministr zdravotnictví prof. Bohumil Fier, poslankynì PÈR Ing. Hana Orgoníková, primátor mìsta
Hradec Králové Ing. Oldøich Vlasák.
Foto Lubomír Buben

to poslední slavnostní setkání pøi otevøení Stomatologické
kliniky bylo trochu mimoøádné. Pøedevím tím, e tentokrát
Fakultní nemocnice mezi èetnými vzácnými hosty pøivítala
i ministra zdravotnictví profesora Bohumila Fiera. Krásné ale
bylo i to, e kromì paní docentky MUDr. Vìry Hubkové, CSc.,
pøednostky Stomatologické kliniky, se slavnosti zúèastnili i dva
emeritní pøednostové kliniky - ji zmínìný zakladatel prof.
MUDr. Leon Sazama, DrSc., a první porevoluèní pøednosta
kliniky doc. MUDr. Jiøí Bittner, CSc.
Nelehkého úkolu pøivítat vechny hosty slavnosti se ujal øeditel Fakultní nemocnice doc. MUDr. Leo Heger, CSc.: Dovolte mi, abych ze vech vzácných hostù, kterých je Vás tu nebývale velké mnoství a kterých si vech velmi váíme, pøivítal výluènì z dùvodù èasového omezení - jmenovitì pouze pana
ministra zdravotnictví prof. MUDr. Bohumila Fiera, který je
v naí nemocnici poprvé. Dále potom vítám pana hejtmana
Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka, pana primátora
mìsta Hradec Králové Ing. Oldøicha Vlasáka, pana pøednostu
okresního úøadu Mgr. Ladislava Koála, pana senátora doc.
MUDr. Karla Bartáka, poslankyni Parlamentu ÈR paní Ing.
Hanu Orgoníkovou a pana poslance Ing. Jiøího Patoèku. Dále
vítám biskupa královéhradecké diecéze Jeho Excelenci Mons.
Dominika Duku, pana prezidenta Èeské stomatologické komory MUDr. Jiøího Pekárka, øeditele blízké velké krajské nemocnice Pardubice pana MUDr. Jana Feøteka a témìø domácího
hosta pana dìkana Lékaøské fakulty prof. MUDr. Ivo teinera,
protoe z naich vech klinik má Stomatologická klinika jednoznaènì nejvyí proporci výuky. Dále vítám vechny èleny
doprovodù jmenovaných osobností, øeditele dalích významných institucí a úøadù, významné hodnostáøe vysokých kol
a fakult, zástupce zdravotních pojioven, øeditele nemocnic
a dalích zdravotnických zaøízení, pøednosty stomatologických
klinik z Fakultních nemocnic, privátní stomatology, èleny naí
dozorèí rady, sponzory nemocnice, významné vedoucí pracovníky naí nemocnice a pracovníky Stomatologické kliniky, kteøí
tuto stavbu dostávají do pouívání a budou se starat o to, aby
slouila tìm hlavním aktérùm naeho èinìní, tj. pacientùm.
Jmenovitì dále vítám zástupce dodavatele stavby pana Luïka
Kostku, generálního øeditele firmy Geosan, která mj. sponzoruje

Ministr zdravotnictví prof. Bohumil Fier a prezident Èeské stomatologické komory MUDr. Jiøí Pekárek spoleènì symbolicky otevøeli pavilon Stomatologické kliniky.
Foto Lubomír Buben
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dnení oslavu, vechny subdodavatele stavebních prací, dodavatele zdravotnické techniky a dodavatele nábytku a dalí
spolupracovníky. Vítám i zástupce médií a jetì jednou Vás
vechny, kteøí jste pøíznivci naí nemocnice a pøili jste se podívat na to, co jsme zde soustøedìným úsilím s pomocí øady z Vás
vytvoøili.
Dále docent Heger struènì promluvil o rozsáhlé investièní
výstavbì v nemocnici. Zmínil se té o aktivním pøístupu pracovníkù Stomatologické kliniky a obrátil se pøitom k vzácnému hostu - nestorovi èeské stomatologie, zakladateli královéhradecké kliniky: Dovolím si speciálnì pøivítat mue nadmíru
významného, prvního pøednostu kliniky a nedávno jubilujícího
devadesátníka, stále velmi vitálního prof. MUDr. Leona Sazamu, DrSc., jeho jméno po zásluze ponese posluchárna v této
budovì. Vítejte, pane profesore, a vìzte, e jste vychoval nìkolik generací svých následovníkù, jejich pilná práce, trpìlivost,
racionalita a ochota akceptovat limitace doby a místa, podpoøená vlastní invencí, se postupnì materializovala i do tohoto
díla..
Jmenovitì pak docent Heger pøivítal i hlavního autora projektu rekonstrukce pana Ing. arch. Jana Hochmana, zástupce
projekèního ateliéru Hájek-H1: Autor mimoøádné stavby
královéhradeckého sanatoria Sanus se v naí nemocnici ji jednou významnì podepsal novou budovou ústavní lékárny, která
jedineènì provázala prvorepublikovou architekturu staré èásti
areálu s novì vznikající zónou okolo chirurgie a onkologie. Zde
na tomto místì dostal pøíleitost revitalizovat jednu ze starých
budov a s výjimeèným citem a invencí ukázal, jak jednodue,
levnì a elegantnì lze promìnit ohyzdný, rozpadající se objekt
na moderní, vysoce funkèní stavbu, nesoucí prvky moderní architektury a pøitom zapadající do dnes ji významnì historického prostøedí starého nemocnièního námìstí.
Poté docent Heger podìkoval tìm, kdo se o vybudování pavilonu zaslouili: Jistì mi odpustíte, e vás z èasových dùvodù
nemohu vechny jmenovat. Podìkuji proto jen tìm, kteøí stáli
v èele celé akce, ale toto mé podìkování symbolicky patøí vám
vem. Dìkuji panu staviteli Miloslavu Hlavovi, stavbyvedoucímu firmy Geosan, který øídil stavbu za dodavatele. Je dokonalým profesionálem a muem na svém místì. Dále dìkuji panu
Ing. Jiøímu Bobrovi z investièního odboru FN. Ten stavbu doslova ve dne v noci dozoroval a vyslouil si respekt a uznání
i v pøípadech, kdy lo o velké peníze. A koneènì pak chci podìkovat paní docentce MUDr. Vìøe Hubkové a celému týmu Sto-

Pan profesor Leon Sazama si vyzkouel svoji novou posluchárnu.
Foto MUDr. Kristina Podzimková

matologické kliniky. Iniciativnì a s velikým nadením zajiovali
souèinnost v nesèetných detailech, bez kterých by akce nemohla být dokonèena. Tito lidé by zde mìli mít za to, jak pracovali,
zlatou desku. Dìkuji samozøejmì i vem poslancùm, kteøí nás
podpoøili a vem pracovníkùm Ministerstva zdravotnictví ÈR,
kteøí vìci napomohli a umonili tak transformaci penìz daòových poplatníkù na dílo, které se jim bohatì v budoucnosti
vrátí. A dìkuji jetì jednou vem ostatním, bez nich bychom
zde dnes nestáli.
Svùj projev docent Heger zakonèil krátkým zamylením:
ijeme v dobì, která èasto popisuje zdravotnictví takovýmito
slovy: Nemocnice jsou tunelovány. Zdravotní pojiovny jsou
tlusté pijavice. Zdravotníci se nemohou zbavit starého mylení.
Pacienti zneuívají systém. A tak dál, a zejména okøídlené, penìz
je stále málo. Ve øeèené je nìkdy pravda. Doba je zlá a jak
praví klasik, v ivotì jsou jisté jen dvì vìci. Nedostatek zdrojù
a smrt. Jiný klasik vak øíká, e nejlepí pomocnou ruku nalezne èlovìk na konci své pae. Snad proto zde v hradecké nemocnici málo naøíkáme a proto v této nemocnici vytvoøili lidé lékaøi, zdravotníci, technici i úøedníci to, èemu se nyní módnì
øíká ostrùvek pozitivní deviace. Není to ostatnì tak tìké a kdy
u cituji klasiky, pouiji i zde tradièní rèení, které prozradí jak
jednodue to lze dìlat. Chce to jen poøádnì pracovat, nebát se
a nekrást. Dobrá nálada a nové investice, jako je tato stavba,
potom ji pøicházejí samy. Pøeji proto vem, kteøí se budou v této
budovì léèit, kteøí zde budou pracovat a kteøí se zde budou
uèit, aby na nì pozitivní duch, který jsem se pokusil popsat,
neustále dýchal, a aby jim krásné architektonické, øemeslné
i medicínské dílo pøipomínalo motto, které bych mu rád dal

Doc. MUDr. Vìra Hubková, CSc., pøednostka Stomatologické kliniky.
Foto Lubomír Buben
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do vínku. Motto, které bychom si mìli pøipomínat místo patných nálad a stálých zdùvodòování, proè vìci nejdou. Je velmi
jednoduché a zní: Opakem boøení je tvoøení.
Slova se pak ujala doc. MUDr. Vìra Hubková, CSc., pøednostka Stomatologické kliniky. Uvedla, e aèkoliv po odborné
stránce je èeská stomatologie v porovnání s ostatním svìtem
na velmi dobré úrovni, zaostává v technické vybavenosti.
Vichni jsme si uvìdomovali prohlubující se rozpor mezi tím,
co z teoretického hlediska zvládáme bez obtíí, ale v èem v praxi
neobstojíme bez odpovídajícího technického zázemí.
Kdy jsme pøed dvìma roky dostali monost podílet se
na plánování rekonstrukce budovy pro nai kliniku, øekla dále
docentka Hubková, pochopili jsme, e se nám dostává obrovské
a nikterak samozøejmé pøíleitosti budovat právì takové pracovitì, které by mohlo být jak pro pacienty, tak pro studenty
i pro nás koneènì takovou klinikou, které jsme doposud jiným
v dobrém závidìli. Pochopili jsme, e se nám dostává i pøíleitostí ivotní. Z èetných diskusí, inspirací z jiných pracovi
i vlastních názorù, potøeb i daných moností nakonec vzeel
návrh, který jsme mohli pøedloit vedení Fakultní nemocnice
a dále pak vem dalím odborníkùm, kteøí tak mohli posoudit,
zda nae nápady a poadavky lze vùbec uvést v ivot, a kteøí
projekt posléze pøipravili. Pochopení vech zúèastnìných,
vedení nemocnice v èele s panem øeditelem, pracovníkù technického i investièního odboru a také projektantù bylo nekoneèné, trpìlivost pana architekta i vech dodavatelù s námi
veliká. Finanèní zabezpeèení, které poskytlo Ministerstvo zdravotnictví a které jetì doplnila nae Fakultní nemocnice, dovolilo vybudovat vskutku moderní kliniku, do které se vela vechna podle nás nutná oddìlení, tedy dentoalveolární chirurgie,
dentální implantologie, konzervaèní a protetické stomatologie,
parodontologie, dìtské stomatologie a ortodoncie. Nové, co
jsme dosud na klinice nemìli, je samostatné oddìlení ústní hygieny s pracovitìm dentálních hygienistek a oddìlení orální
medicíny, vzniklé z potøeby vìnovat zvlátní pozornost pacientùm s projevy celkových onemocnìní v orofaciální oblasti. Máme té ordinaci pro stomatologickou péèi o zamìstnance fakultní
nemocnice, kterým chceme do budoucna vìnovat mnohem vìtí pozornost. Podaøilo se vèlenit i sterilizaèní jednotku, která
vyhovuje zvlátním poadavkùm na sterilizaci naich nástrojù.
Tìíme se rovnì na instalaci nového rentgenového pracovitì,
které svou kvalitou a zpùsobem poèítaèového zpracování rentgenové dokumentace bude skuteènou pièkou v oboru. Nová

Potìeni z úspìného zavrení rekonstrukce byli i emeritní pøednosta
kliniky docent Jiøí Bittner a odborná lékaøka MUDr. Helena Judlová.
Foto MUDr. Kristina Podzimková

posluchárna v této budovì bude slouit nejen pro výuku naich studentù, ale je k dispozici vem, jim bude její kapacita
58 míst vyhovovat. Ve výukové èásti kliniky si zvlátì zakládáme
na výukové protetické laboratoøi. Klinika má rovnì svou knihovnu a spoleènou pracovnu lékaøù. atny personálu a studentù jsou v suterénu spolu s technickým zázemím.
Svùj projev uzavøela docentka Hubková podìkováním vem,
kteøí umonili vybudování nového pavilonu a kteøí se na úspìné realizaci akce podíleli.
Ing. Petr Steklík, vedoucí Odboru investic Fakultní nemocnice Hradec Králové, seznámil úèastníky setkání s technickou
stránkou stavby. Rekonstrukce objektu byla zahájena v prosinci roku 2000. Do provozu bude pavilon uveden 4. bøezna 2002.
Celou akci, vèetnì technologického vybavení, se tedy podaøilo
zvládnout za patnáct mìsícù. Rekonstruovaná budova pochází
z roku 1927. Byla to pùvodnì jen dvoupodlaní hospodáøská
budova, v roce 1940 byla zvýena o dvì dalí podlaí. Pøestoe
byl pøed zahájením rekonstrukce budovy proveden statický prùzkum, uvedl Ing. Steklík, pøi vlastní pøestavbì se její stav
ukázal jako pøímo katastrofický. Muselo být streno pøes padesát
procent stropù, pøezdívány byly nosné zdi a s pomocí speciálních technologií byly vyztueny elezobetonové trámové konstrukce. Projekt pak musel poèítat s výrazným odlehèením vech
konstrukcí. Pøes vechny komplikace, které si vyádaly vìtí
rozsah prací oproti plánu a znamenaly i zvýení nákladù, se
nám vak podaøilo rekonstrukci zdárnì dokonèit. Dále se Ing.
Steklík zmínil i o ekonomické stránce akce: Investièní náklady na rekonstrukci pavilonu èinily 75,310.000,- Kè. Dotace
ze státního rozpoètu byla ve výi 62,150.000,- Kè, z vlastních
zdrojù Fakultní nemocnice investovala 13,160.000,- Kè. K tomu
je ale tøeba pøièíst i neinvestièní náklady 11,150.000,- Kè, které
v plné íøi hradila Fakultní nemocnice. Celkové náklady tak
èinily 86.500.000,- Kè. V závìru svého vystoupení Ing. Steklík mj. pøipomnìl, e pøi realizaci této akce vznikl velmi efektivní pracovní tým, v nìm kadý jeho èlen se nesmírnì zaslouil
o zdar díla. Byli to nejenom projektant rekonstrukce Ing. arch.
Jan Hochman, generální dodavatel stavebních prací firma Geosan Group, a.s. Velim, stavbyvedoucí z této firmy pan Miroslav Hlava, èetní subdodavatelé zdravotní techniky a vybavení
interiérù a pøedstavitelé vedení Stomatologické kliniky, ale
i pracovníci Odboru investic Fakultní nemocnice Hradec
Králové.

Promluvì prof. Sazamy pozornì naslouchal i autor projektu Ing. arch.
Hochman.
Foto MUDr. Kristina Podzimková
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Auditorium také pozdravili hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík a primátor mìsta Hradec Králové Ing.
Oldøich Vlasák. Za vstøícnost a spolupráci podìkoval pracovníkùm Fakultní nemocnice a jmenovitì vedení Stomatologické
kliniky generální øeditel firmy Geosan pan Ludìk Kostka. Nakonec ke shromádìným hostùm krátce promluvil i ministr zdravotnictví prof. Bohumil Fier. Pøipustil, e jako ministr je
skuteènì v Hradci Králové poprvé. Ale pøíèinou toho prý je
pøedevím fakt, e pøedstavitelé hradecké nemocnice nejezdí
do Prahy s tím, e nìco nejde. Naopak na ministerstvu øíkají
druhým: jeïte do Hradce a tam se poraïte. Tento neokázalý
kompliment øediteli a vedoucím pracovníkùm hradecké Fakultní
nemocnice ocenili úèastníci oslavy upøímným potleskem.
Spoleèným pøestøiením pásky symbolicky otevøeli nový pavilon Stomatologické kliniky ministr zdravotnictví prof. Bohumil Fier a prezident Èeské stomatologické komory MUDr.
Jiøí Pekárek. Shromádìní hosté se pak po skupinách rozeli
po dalích prostorách pavilonu. O tom, e bylo na co se dívat,
svìdèí fakt, e jak odborníci, tak i laici byli prohlídkou jednotlivých pracovi kliniky plnì zaujati. Upøímný dík náleí pracovníkùm Stomatologické kliniky, kteøí se na návtìvu hostù

Srdeènì se s panem profesorem Sazamou pozdravil i pan biskup Mons.
Dominik Duka.
Foto MUDr. Kristina Podzimková

dokonale pøipravili a byli jim vdy a na vech pracovitích kliniky s podrobnými informacemi a zasvìceným vysvìtlením
k dispozici.
Zaznamenal
PhDr. Vladimír Panouek

Fakultní ceny mladým autorùm za rok 2001

Lékaøská fakulta v Hradci Králové
udìluje dvì výroèní ceny mladým autorùm: Fingerlandovu cenu za nejlepí publikovanou práci z morfologických
oborù a Procházkovu cenu za nejlepí publikovanou práci z chirurgických
oborù.
Fingerlandova cena byla letos udìlena ji potøetí. Laureátkou se stala MUDr.
Ivana Kholová, studentka doktorského
studijního programu, pùsobící ve Finger-

landovì ústavu patologie. Cenu získala za publikaci Composite tumor consisting of dermatofibrosarcoma protuberans
and giant cell fibroblastoma associated
with intratumoral endometriosis. Patho-

logy Research and Practice. 197, 2001 :
263-267.
Jde o popis unikátního pøípadu s dosud nepopsaným kolizním fenomenem
recidivujícího nádoru, tvoøeného dermatofibrosarkomem a velkobunìèným
fibroblastomem a sdrueného s nitronádorovou endometriózou, za pouití imunohistochemických reakcí. Práce byla
pøijata do uvedeného prestiního èasopisu s impaktfaktorem jako tzv. Teaching Case.
Cena bude autorce pøedána po jejím
návratu ze studijního pobytu ve Finsku.

Procházkovu cenu, která se udìluje
za nejlepí práci z chirurgických oborù
a byla letos udìlena poprvé, pøevzal z rukou dìkana na zaèátku veøejného zasedání Vìdecké rady dne 19. bøezna 2002
MUDr. René Voboøil, student doktorského studijního programu, pùsobící
na Chirurgické klinice. Cenu získal za publikaci Die Lage der aortalen Bifurkation
beim Menschen und ihre praktische
Bedeutung für die Gefässchirurgie. Zentrallblatt für Chirurgie. 126, 2001 : 93-96.
Práce byla pøednesena na mezinárodním sympoziu cévní chirurgie v Berlínì,
kde se setkala s velkým ohlasem a byla
vyádána redakcí uvedeného listu k publikaci. Práce na základì analýzy 300 arteriogramù osob známého pohlaví a vìku, a dále ètyø lidských plodù, prokázala,
e bìhem ivota se pozice aortální bi7

furkace posunuje distálnì. U fétù je bifurkace lokalizována na úrovni L3,
u dospìlých se posunuje k L4. Po padesátém roce vìku se pozice bifurkace ab-

dominální aorty posunuje dále kaudálnì a tento posun mùe v pokroèilém vìku dosáhnout a úrovnì L5/S1. Posun
pozice bifurkace abdominální aorty je
statisticky signifikantní a mùe mít význam pro chirurgické intervence na bøiní aortì.
Oba laureáti letoních fakultních cen
dostali navíc té mimoøádnou finanèní
odmìnu od dìkana Lékaøské fakulty
a od øeditele Fakultní nemocnice. L.Ch.

MUDr. IVAN TŮMA, CSc.

Budoucnost postgraduální pøípravy lékaøù
pohotovostní sluby, take lékaø úèastnící se postgraduálního
výcviku vìnuje vechnu svou profesionální èinnost praktickému a teoretickému vzdìlávání po celou dobu pracovního týdne
s pøimìøenou odmìnou za tento výkon.
V oboru psychiatrie byla pøijata v roce 2000 Charta postgraduální pøípravy v oboru psychiatrie (dále jen Charta). Vznikla po nìkolikaleté diskusi v Sekci psychiatrie Unie evropských
medicínských specialistù (Union Européenne Des Médecins
Spécialistes -UEMS; http://www.uems.be/psych.htm), které se
prostøednictvím delegátù (prof. Raboch, MUDr. Tùma) úèastnila i Psychiatrická spoleènost ÈLS JEP. Pøeklad Charty je
ètenáøùm k dispozici v èasopisu Èeská a slovenská psychiatrie
(1/2002). Originální verzi lze nalézt na uvedené internetové
adrese.
Ve spolupráci s Psychiatrickou spoleèností ÈLS JEP pøipravila Psychiatrická klinika Institutu pro postgraduální vzdìlávání
ve zdravotnictví Praha (IPVZ) zmìny v náplních obou stávajících specializací. Zvlátì v povinných vzdìlávacích aktivitách
byly pøesnìji definovány nìkteré vzdìlávací programy. V souladu s Chartou byl rozhodnutím IPVZ pøipraven Záznam
o vzdìlávacích aktivitách - prùkaz odbornosti (logbook). Logbook je podrobným záznamem teoretické a praktické pøípravy.
Zaznamenávány jsou i poèty nemocných jednotlivých diagnostických skupin, které lékaø ve specializaèní pøípravì oetøoval.
Podrobný záznam postgraduálního výcviku by mìl umoòovat
kontrolu naplnìní poadavkù na kvalifikaèní pøípravu. A
do pøijetí Zákona o zdravotnických povoláních bude logbook
uíván soubìnì s atestaèním indexem. Vypracování individuálního plánu kvalifikaèní pøípravy a podrobný záznam jeho plnìní
v logbooku budou zajiovat dostateènou kvalitu výcviku. Nemìlo by se stávat, e se k atestaèní zkouce pøihlásí kandidát,
který strávil celý výcvik na malém nebo vysoce specializovaném
psychiatrickém oddìlení, kde nemohl získat dostateèné praktické zkuenosti. Pro kandidáty kvalifikaèní zkouky to pøinese
vyí nároky na jejich mobilitu, ty by vak mìly být vyváeny
kvalitnìjí pøípravou.
Návrhy Zákona o zdravotnických povoláních zavádìjí akreditaèní øízení, které umoní pøístup k poskytování postgraduálního vzdìlávání i jiným právnickým nebo fyzickým osobám,
které je dosud mohly poskytovat jen pokud se staly smluvním
pracovitìm IPVZ v Praze nebo Institutu pro dalí vzdìlávání
pracovníkù ve zdravotnictví v Brnì (IDVPZ). Statut akreditovaného pracovitì bude na jedné stranì zvyovat jeho presti,
na druhé stranì bude znamenat potøebný tlak na zvýení kvality takového pracovitì. Systém kontroly kvality akreditovaných pracovi se bude týkat jak profesionální kvalifikace
uèitelù, tak kvality zdravotnických slueb a administrativní dokumentace.
Provádìné i pøipravované zmìny v systému postgraduální
pøípravy jsou pøíleitostí ke zkvalitòování pøípravy lékaøských
specialistù a vytváøejí nároènìjí prostøedí pro pracovitì,
na kterých výcvik probíhá. Zvlátì mladí lékaøi mohou mít
z uvedených zmìn prospìch. Pøinesou jim monost uplatnit
svou kvalifikaci v jakékoliv zemi EU. Nejvìtí zisk z uvedených
zmìn by mìli mít nemocní, kteøí budou v péèi kvalitnì pøipravených specialistù.

SOUÈASNÉ LEGISLATIVNÍ
AKTIVITY

Pøibliování Èeské republiky k Evropské Unii je proces doprovázený
zmìnami ve vech oblastech ivota.
Zmìny se týkají rovnì zdravotnictví.
Potøeba zmìnit stávající systém postgraduální pøípravy lékaøù (ale i dalích
pracovníkù ve zdravotnictví) je vyjádøena mnohaletou diskusí nad pøípravou
zákonù, které by mìly vytvoøit nezbytný legislativní rámec
pøípravy ke zdravotnickým povoláním.
V souèasné dobì jsou pøipraveny v pøedloze dva návrhy Zákona o zpùsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, o dalím vzdìlávání ve zdravotnictví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (dále jen Zákon o zdravotnických povoláních).
V této chvíli (bøezen 2002) neznáme koneèné znìní zákona.
Ponìkud odliná stanoviska jsou vyjádøena ve vládní pøedloze
zákona (pøipravilo Ministerstvo zdravotnictví) a v poslanecké
pøedloze (pøipravila skupina poslancù Milan Cabrnoch, Milada Emmerová, Miroslav Ouzký, Zdenìk kromach, Lucie Talmanová, Jana Volfová).
Kontroverzní postoje v celé øadì øeených problémù pomìrnì
dobøe vystihuje situace na semináøi, který se konal 14. února
2002 v prostorách Senátu Parlamentu ÈR. Mìsíc pøed semináøem byly pozvaným úèastníkùm rozeslány k pøipomínkám
obì výe uvedené pøedlohy zákona. Dne 13. února 2002,
v pøedveèer jednání, dostali nìkteøí úèastníci urgentní e-mail
s novou verzí poslanecké pøedlohy, která mìla být do urèité
míry konsensem obou diskutovaných dokumentù. Senátorka MUDr. Zuzana Roithová vak zahájila jednání omluvou
poslancù - pøedkladatelù poslanecké verze zákona, a zároveò
informovala o postoji poslance MUDr. Cabrnocha, který se
údajnì od poslední konsensuální verze pøedlohy zákona distancoval.
Pøipravené návrhy jsou pøes mnohé výhrady a nejednotné
zpracování krokem k harmonizaci s poadavky v zemích EU.
V postgraduální pøípravì lékaøù je v návrzích Zákona o zdravotnických povoláních poèítáno s jednostupòovou kvalifikaèní
zkoukou. Nìkteøí kritici uvádìjí, e je to krok zpìt od zavedeného dvoustupòového atestování. Zapomínají vak na to, e
druhá atestace je nepovinná a vìtina lékaøù proto ukonèila
kvalifikaèní pøípravu prvním atestaèním stupnìm, který je nyní
dokonce uznáván Èeskou lékaøskou komorou za postaèující pro
udìlení licence k samostatné klinické práci. Jednostupòová,
nejménì pìtiletá kvalifikaèní pøíprava povinná pro vechny lékaøe je podle mého názoru zlepením popsaného stavu. Kvalita pøípravy vak bude také záviset na vìcné náplni postgraduální
pøípravy v jednotlivých oborech.
SOUÈINNOST S UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS
SPÉCIALISTES

Napøíklad v oboru psychiatrie je navrhována pìtiletá kvalifikaèní pøíprava, která by navazovala na první rok výcviku
v nepsychiatrických oborech. Podle výkladu Evropského soudního dvora v Lucemburku ze dne 25. 2. 1999 se poaduje, aby
dalí vzdìlávání, které vede ke kvalifikaci lékaøe, splòovalo
zejména podmínku jeho prùbìhu na plný úvazek. Pøedpokládá
se úèast kandidáta na vech lékaøských èinnostech, vèetnì

(Autor, zástupce pro LPP pøednosty Psychiatrické kliniky FN HK,
je èlenem Výboru a Sekce Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) a stálým delegátem Psychiatrické spoleènosti
ÈLS JEP v UEMS).
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Jak to vidí nae zdravotní sestry
Jsou zdravotní sestry ve Fakultní nemocnici Hradec Králové spokojeny?  Jak nae zdravotní sestry vidí svoji
budoucnost ve Fakultní nemocnici?  Jak si pøedstavují adekvátní finanèní ohodnocení za svoji práci?

Na rozhraní let 2001 a 2002 uskuteènil Odbor personálních
vztahù Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) ve spolupráci s hlavní sestrou FN HK a Oddìlením analýz a zdravotní statistiky FN HK anonymní dotazníkové etøení u souboru
zdravotních sester. Cílem etøení bylo zjistit pøíèiny odchodu
zdravotních sester z klinických pracovi, odhadnout podíl sester, které vánì uvaují o odchodu z FN HK v nejblií budoucnosti, a pøedevím prozkoumat faktory, které nejvíce ovlivòují spokojenost v zamìstnání: fyzickou a psychickou zátì,
úroveò mezilidských vztahù na vertikální i horizontální úrovni
a názor na finanèní ohodnocení vykonávané práce. Èást etøení
byla také zamìøena na oblast péèe o zamìstnance, uspokojování jejich kulturních a sociálních potøeb a zlepování pracovních, hygienických a sociálních podmínek.
Postojové informace byly shromaïovány pomocí anonymnì vyplòovaného dotazníku u 841 zdravotních sester (støedních zdravotnických pracovníkù - SZP) na 39 klinikách èi samostatných oddìleních FN HK. Rozsah souboru tvoøil témìø
65 % skuteèného stavu sester a z tohoto hlediska se dané etøení
blíilo etøení vyèerpávajícímu. Prùmìrný vìk respondentek
byl 33,6 let, prùmìrná doba trvání jejich pracovního pomìru
ve FN HK byla 12,2 let. V jednosmìnném provozu pracovalo
27,8 % (234) respondentek, ve vícesmìnném provozu 69,7 %
(586) respondentek. Ve 2,5 % dotazníkù nebyla tato otázka
na smìnnost zodpovìzena.

Z kombinaèního tøídìní pøi vyhodnocení odpovìdí na otázky vztahující se ke spokojenosti s vykonávanou prací vyplývá,
e pracovní zatíení souvisí s charakterem dané práce i charakterem pracovitì, na kterém sestry pùsobí. Velmi silnou a
neúnosnou fyzickou zátì pociovalo 17,9 % respondentek
na Klinice gerontologické a metabolické, na Neurochirurgické
klinice a na Klinice onkologie a radioterapie. Tomuto výsledku se blíí také odpovìdi sester u lùka na velkých chirurgických oborech (17,3 %). Nejvyí podíl extrémní fyzické zátìe
uvádìly sestry pracující na jednotkách intenzivní péèe a na chirurgických sálech (28,9 %). Extrémní psychickou zátì pociovaly pøedevím sestry pracující na lùkových oddìleních
velkých chirurgických oborù, jednotkách intenzivní péèe,
na I. interní klinice, na Neurologické klinice, na Klinice gerontologické a metabolické, na Neurochirurgické klinice a na Oddìlení operaèních sálù. Fyzická i psychická zátì má i urèitou
vazbu na úroveò vybavenosti pracovitì (sociální zázemí a pomùcky usnadòující práci). Velký podíl negativního hodnocení
vybavenosti pracovitì (od 40 do 60 %) se týká pøedevím tìchto
pracovi: Neurologická klinika, Psychiatrická klinika, Klinika gerontologická a metabolická, Dìtská klinika, Ortopedická
klinika, Klinika porodnická a gynekologická a Centrální sterilizace.
Z hodnocení údajù dále vyplývá, e interpersonální vztahy
jsou v prùmìru hodnoceny lépe, ne okolnosti spjaté s charakterem vykonávané práce.
Sloení souboru podle pracovního zaøazení (v %):
S dlouhodobou pracovní perspektivou ve FN HK poèítá
57 % zdravotních sester, s pracovní perspektivou dvouletou a
Sestra u lùka velkého chirurgického oboru - 17,0
tøíletou 29,3 % sester. 78 sester (13,7%) uvedlo, e odejdou
Sestra u lùka nechirurgického oboru 16,9
do jednoho roku. To znamená, e v roce 2002 chce rozvázat
Sestra na jednotce intenzivní péèe (JIP) 27,6
pracovní pomìr ve FN HK pravdìpodobnì kolem 14 % dotáSálová sestra 7,4
zaných sester. Pro své rozhodnutí uvádìly následující dùvody:
Sestra na anestezii 1,8
finanèní - 70 %; smìnný provoz - 10 %; nadmìrná pracovní
Ambulantní sestra 15,3
zátì - 8 %; neuspokojivé mezilidské vztahy na pracoviti Jiné zaøazení 14,0
5 %; dojídìní do zamìstnání - 5 %; neuspokojení z vykonávané práce - 2 %.
Vìcné poadavky zdravotních sester a jejich pøipomínky
VÝSLEDKY
z oblasti rozíøení kulturních a sociálních slueb lze shrnout
Míru spokojenosti respondentek s vykonávanou prací a okoltakto: krátkodobé relaxaèní pobyty, jednodenní lázeòská a renostmi, je tuto práci provázejí, ukazuje následující tabulka:
habilitaèní léèba, kursy prohlubující kvalifikaci, kadeønické
a kosmetické sluby, pedikúra
Hodnocení (% odpovìdí)
a manikúra, právní a psychoOtázka
pøíznivých
ménì pøízn.
negativních
logická poradna.
Uspokojení z práce
80,2
13,9
5,9
Míra spokojenosti zdravot81,2
12,1
6,7
Pracovní zátì fyzická
ních sester ve FN HK je odvisPsychická pracovní zátì
51,5
39,6
8,9
lá i od výe jejich platu (téÈasová tíseò
55,3
29,4
15,3
mìø 40 % z uvedených pøiPoèet sester (klinika)
39,8
33,9
26,3
pomínek). Prùmìrný mìsíèní
Poèet sester (oddìlení)
63,5
30,4
6,1
plat zdravotních sester (vèetVztahy lékaø - sestry
84,3
8,9
6,8
nì vech pøíplatkù) èinil v doVztahy s pøímými nadøízenými
95,0
2,9
2,1
bì etøení 15.485,- Kè. Platy
Vztahy mezi sestrami
96,8
1,3
1,9
Chování nadøízených
47,9
45,4
6,7
sester ve FN HK pøitom neSpokojenost s platem
24,0
45,7
30,3
jsou ovlivnìny pøesèasovou
Mzdová politika kliniky
49,0
32,3
18,7
prací, nebo její rozsah èiní
Pracovní perspektiva ve FN
57,0
29,3
13,7
u støedního zdravotnického per9

rok 2002. Konkrétní závìry jsou ji zapracovány do oblasti
hmotné zainteresovanosti, kde bylo napøíklad provedeno
opatøení zvýením cílené èásti osobního pøíplatku z Kè 450,na 900,-Kè mìsíènì, které smìøuje ke stabilizaci SZP pravidelnì smìnujících a støídajících se v noèních smìnách. Vlivem dalích vnitøních opatøení i zákonných úprav se oèekává
v roce 2002 nárùst celkového prùmìrného mìsíèního platu
u SZP o více ne 13 % oproti roku 2001. Rovnì v oblasti péèe
o zamìstnance bylo reagováno na podnìty respondentek zejména rozíøenou nabídkou rekreací pro rok 2002 v oblasti
relaxaèních, ozdravných a kondièních pobytù. Pøipomínky týkající se vybavenosti pracovi a hygienických a pracovních
podmínek se stanou podnìtem a náplní pøi komplexních
provìrkách BOZP v roce 2002 i pøi prùbìných a preventivních kontrolách v oblasti bezpeènosti práce a hygieny. Toto
je výèet prvních krokù, které mají za cíl zlepovat pracovní
podmínky a vytváøet pøedpoklady pro spokojenost, stabilizaci
a omezení fluktuace zdravotních sester ve FN HK. K ostatním námìtùm a pøipomínkám se budeme postupnì vracet
a budeme se snait hledat optimální øeení pro jejich realizaci.
Závìrem této zprávy chci podìkovat paní Bc. Hanì Ulrychové, hlavní sestøe FN HK, za aktivní spolupráci pøi realizaci
prùzkumu, panu Ing. Josefu Hladíkovi, vedoucímu Odboru
mzdové politiky FN HK, za cenné odborné rady a pøipomínky,
a zvlátì pak panu docentu Ing. Ladislavu Strnadovi, CSc.,
z Oddìlení analýz a zdravotní statistiky FN HK, za peèlivou
a obsáhlou statistickou analýzu, její výsledky pøispìjí i k dalím personalistickým úvahám a opatøením.

sonálu prùmìrnì jen 75 hodin roènì a vìtím dílem se to týká
laborantù a sálových sester.
Spokojenost se svým platem uvedlo 202 sester (24 % respondentek). Spíe nespokojeno bylo 384 sester (45,7 %) a 228 sester (27,1 %) bylo jednoznaènì nespokojeno. Nejvyí poèet jednoznaènì nespokojených (a také znaènì se svým platem liících
od prùmìru) byl zjitìn na Klinice gerontologické a metabolické
a na Chirurgické klinice. Prùmìrný plat sester, je uvádìly nií
úroveò platu, èinil 11.613,- Kè (o 3.872,- Kè ménì oproti
prùmìru). U kategorie sester s nadprùmìrným platem èinil jejich plat v prùmìru 16.654,- Kè (o 1.169,- Kè více oproti
prùmìru). Za spravedlivou odmìnu by sestry povaovaly plat
ve výi 21.000,- Kè. Jednotlivé návrhy na výi platu se pohybovaly v rozmezí 17 a 24 tis. Kè.

KOMENTÁØ
Pro úplnost je tøeba poznamenat, e výe platu zdravotních
sester je ve sloce tarifní plat pøímo závislá na jejich vìku
a odborné praxi. Fakultní nemocnice Hradec Králové v souhrnném hodnocení úrovnì odmìòování zamìstnancù v rámci
Sdruení fakultních nemocnic (13 zaøízení) docílila v roce 2001
druhé místo v kategorii SZP s prùmìrným platem ve výi
16.465,- Kè. Navýení platù SZP oproti roku pøedcházejícímu
je o 19,2 %.
Podnìty, návrhy a pøipomínky, které vyplynuly z dotazníkového etøení u souboru zdravotních sester, projednal management FN HK a povìøil odpovìdné vedoucí pracovníky
nemocnice zabývat se jimi na vech hospodáøsko-správních
a organizaèních úrovních. Øada podnìtù byla a bude zohlednìna pøi kolektivním vyjednávání o nové kolektivní smlouvì pro

Mgr. Martin Formánek
vedoucí Odboru personálních vztahù

MUDr. árka Lukeová jmenována zástupkyní pøednosty
Ústavu klinické imunologie a alergologie
Dne 8. 3. 2002 probìhlo výbìrové øízení, vyhláené øeditelem Fakultní
nemocnice Hradec Králové doc. MUDr. Leoem Hegerem, CSc.,
na neobsazenou funkci zástupce pøednosty pro léèebnou péèi Ústavu
klinické imunologie a alergologie (ÚKIA) FN HK. Výbìrová komise
posoudila a doporuèila øediteli nemocnice jako vhodnou kandidátku pro
uvedenou funkci MUDr. árku Lukeovou (37). Øeditel FN HK doporuèení výbìrové komise akceptoval a paní doktorku Lukeovou
s úèinností od 1. 4. 2002 do funkce zástupkynì pøednosty pro léèebnì
preventivní péèi ÚKIA jmenoval.
Paní doktorka árka Lukeová absolvovala Lékaøskou fakultu UK
v Hradci Králové, obor veobecné lékaøství, v letech 1983-1989. Po promoci nastoupila do Odboru lékaøské imunologie Krajské hygienické
stanice v Hradci Králové. Od roku 1991 pracuje jako samostatnì pracující lékaøka v Ústavu klinické imunologie a alergologie FN HK. V roce
1998 získala atestaci I. stupnì z vnitøního lékaøství a v roce 2001 nástavbovou atestaci z oboru alergologie a klinické imunologie. Paní
MUDr. Lukeová absolvovala v roce 2000 stá v Ústavu klinické imunologie 1. lékaøské fakulty UK v Praze, specializaèní kursy v alergologii
a klinické imunologii, publikuje a pøednáí na odborných kongresech
na regionální i celostátní úrovni. Pro úplnost ivotopisných údajù jetì
dodáváme, e paní doktorka má statní veobecnou jazykovou zkouku
z anglického jazyka a e je èlenkou Èeské lékaøské spoleènosti JEP
a Èeské spoleènosti alergologie a klinické imunologie.
Pøejeme paní doktorce árce Lukeové pracovní úspìch a osobní spokojenost v nároèné øídící funkci.
Redakce
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22. MUDr. Pavel ák, Ph.D. - II. interní klinika - oddìl. klinické hematologie.
23. MUDr. Petr Dulíèek, Ph.D. - II. interní klinika - oddìl. klinické hematologie.
24. Doc. MUDr. Josef Donát, DrSc. - Porodnická a gynekologická klinika.
25. Prof. PhDr. Jiøí Mare, CSc. - øeditelství FN HK.
26. MUDr. Naïa Jirásková, Ph.D. - Oèní klinika.
27. Doc. MUDr. Antonín imùnek, CSc. - Stomatologická klinika.
28. Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. - II. interní klinika.
29. Doc. MUDr. Petr Hùlek, CSc. - I. interní klinika.
30. MUDr. René Voboøil (doktor. studium) - Chirurgická klinika.
31. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. - Psychiatrická klinika.
32. MUDr. Ale Kohout - Fingerlandùv ústav patologie.
33. Doc. MUDr. Jan Harrer, CSc. - Kardiochirurgická klinika.
34. Doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc. - Stomatologická klinika.
35. Doc. MUDr. Karel Barták, CSc. - Ústav tìlovýchovného
lékaøství.
36. Ing. Jan Kremláèek, Ph.D. - Neurologická klinika.
37. MUDr. Elika Marklová, CSc. - Dìtská klinika.
38. Prof. MUDr. Zbynìk Hrnèíø, DrSc. - II. interní klinika.
39. Doc. MUDr. Olga Ryková, CSc. - Ústav klinické mikrobiologie.
40. MUDr. Marcela Kopáèová - II. interní klinika.
41. MUDr. Jaroslava Voglová - II. interní klinika - oddìl. klinické hematologie.
42. Doc. MUDr. Jindøich Toner, CSc. - Porodnická a gynekologická klinika.
43. MUDr. Josef Dvoøák - Klinika onkologie a radioterapie.
44. Ing. Jaroslava Vávrová - Ústav klinické biochemie a diagnostiky.
45. Doc. MUDr. Pavel Eliá, CSc. - Radiologická klinika.
46. Doc. RNDr. Milo Tichý, CSc. - II. interní klinika.
47. MUDr. Ing. Jaroslav Viïa - Oddìlení nukleární medicíny.
48. MUDr. Radovan Lomský - Centrum pro hormonální proteiny a peptidy.
49. Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc. - Klinika uní, nosní a krèní.
50. MUDr. Zdenìk Hajman, CSc. - Chirurgická klinika.

Zaèátkem roku byla ji tradiènì zhodnocena publikaèní èinnost pracovníkù Fakultní nemocnice Hradec Králové, kteøí jsou
zamìstnanci FN èi LF, a to bez ohledu na výi jejich úvazku.
Vypracováno bylo poøadí autorù a sestaven ebøíèek padesáti
nejúspìnìjích autorù, kteøí zároveò obdrí (diferencovanì
dle poøadí) mimoøádnou odmìnu. Celkem byla pro tento úèel
z fondu øeditele FN uvolnìna èástka jeden milion Kè jako ocenìní nosných osobností nemocnice a fakulty.
Pro sestavení poøadí nejúspìnìjích autorù v roce 2001 byl
ponìkud modifikován dosavadní systém hodnocení. Zatímco
v loòském roce bylo hodnocení sloeno ze dvou aspektù, a to
z poøadí v celkovém poètu bodù a z poøadí vycházejícího z poètu publikací v èasopisech s impaktfaktorem, letos bylo pøipojeno jetì tøetí kritérium - poøadí podle poètu publikací v èasopisech s impaktfaktorem sumárnì za roky 2001, 2000 a 1999.
Takto modifikovaný systém více zdùrazòuje publikování ve významných periodicích, a to vèetnì dlouhodobìjí aktivity.
Nadále platí pravidla pro bodové ohodnocení publikací,
schválená na zasedání Vìdecké rady Lékaøské fakulty UK
v Hradci Králové dne 21. 3. 2000. Hlavními aspekty pouívaného systému jsou (a) diferenciace typu publikace (napø.
monografie 12 bodù, pùvodní vìdecká práce 4 body, kazuistika 1 bod), (b) zvýhodnìní cizojazyèné publikace (ve svìtovém
jazyce jsou body zdvojnásobeny, v zahranièním impaktovaném
èasopise ztrojnásobeny) a (c) rozdìlení bodù mezi autory (první
autor 60 % bodù, ostatní autoøi se dìlí o zbývajících 40 % bodù.
Poøadí prvních padesáti nejúspìnìjích autorù:
1. Doc. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. - Klinika onkologie
a radioterapie.
2. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. - Klinika gerontologická a metabolická.
3. Prof. MUDr. Vladimír Palièka, CSc. - Ústav klinické biochemie a diagnostiky.
4. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. - II. interní klinika.
5. Doc. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. - Klinika gerontologická a metabolická.
6. MUDr. Jan ika, Ph.D. - Radiologická klinika.
7. MUDr. Irena pásová, CSc. - Plicní klinika.
8. Doc. MUDr. Jan Bure, CSc. - II. interní klinika.
9. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D. - Klinika onkologie a radioterapie.
10. MUDr. Ale Ryka, Ph.D. - Fingerlandùv ústav patologie.
11. RNDr. Dagmar Solichová, Klinika gerontologická a metabolická.
12. Doc. MUDr. Jiøí Petera, Ph.D. - Klinika onkologie a radioterapie.
13. Prof. MUDr. Zdenìk Zadák, CSc. - Klinika gerontologická
a metabolická.
14. RNDr. Bedøich Friedecký - Ústav klinické biochemie a diagnostiky.
15. Doc. MUDr. Antonín Krajina, CSc. - Radiologická klinika.
16. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. - Ústav klinické biochemie a diagnostiky.
17. Doc. MUDr. Pavel ivný, CSc. - Ústav klinické biochemie
a diagnostiky.
18. MUDr. Karel Odráka, Ph.D. - Klinika onkologie a radioterapie.
19. Doc. MUDr. Milan Rel, CSc. - Fingerlandùv ústav patologie.
20. MUDr. Ivana Kholová (doktor. studium) - Fingerlandùv
ústav patologie.
21. Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. - Klinika nemocí koních
a pohlavních.

K doplnìní informace pøipojujeme jetì struènou charakteristiku impaktfaktoru, a to ve znìní, jak byla podle materiálu poskytnutého PhDr. Evou Èeèkovou, øeditelkou Lékaøské knihovny LF
UK a FN, v naem èasopise publikována ji v loòském roce:
Impact faktor (IF) (faktor dopadu) je èíselná hodnota vyjadøující nepøímo vìdeckou významnost urèitého èasopisu
v konkrétním daném období. Vypoèítává se pro kadý rok tak,
e celkový poèet citací z uplynulých dvou let se vydìlí poètem
èlánkù, je byly v uplynulých dvou letech v èasopise publikovány. Uiteènost IF tedy spoèívá pøedevím v tom, e, na rozdíl od prostého souètu citací, vytváøí stejné podmínky pro vechny èasopisy, bez ohledu na jejich rozsah.
IF se vypoèítává jenom u nejvýznamnìjích vìdeckých èasopisù, tzn. e ji sama skuteènost, e èlánek byl v nich otitìn,
vypovídá o vìdecké významnosti publikované práce. Seznam
èasopisù s IF na rok 1999 je k dispozici v Lékaøské knihovnì.
Od roku 2000 je v Èeské republice mono vyhledávat citaèní
ohlasy na adresách: http//bimbam.ruk.cuni.cz nebo http//
wos.cuni.cz. Databáze je pøístupná ze sítì Univerzity Karlovy.
S pouitím materiálu uveøejnìného øeditelstvím
FN HK pøipravila redakce
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Dìkujeme, pane profesore
Dne 11. dubna 2002 si pøipomnìl své krásné ivotní jubileum - 75. narozeniny - pan profesor MUDr. Ladislav Chrobák,
CSc., emeritní profesor Univerzity Karlovy. Je tìké tomu uvìøit,
nebo svou èinorodostí, svìestí ducha i vstøícností vùèi druhým
lidem a nárokùm postmoderní doby se rozhodnì pan profesor
nezaøazuje na práh vìkové kategorie kmetství, jak by to dle
data jeho narození odpovídalo dosud uzuální ontogenetické
tabulce. Ale moná je ta tabulka
u zastaralá.
Pan profesor Ladislav Chrobák
je na fakultì a v nemocnici osobností známou a hluboce váenou.
Dobøe známé je mezi odborníky
i v irí zdravotnické veøejnosti také jeho dosavadní ivotní dílo.
A tak snad jen pro ty mladí, kteøí
pana profesora poznali jen jako
dobrého uèitele, resp. pro ty úplnì
nejmladí, kteøí nemìli to tìstí se
s ním osobnì setkat, pøipomenu
jeho struèné curriculum vitae:

1972) na I. interní klinice, rozvinul ve pièkové pracovitì. Kdy
potom v øíjnu roku 1997 dolo ke slouèení hematologických
pracovi Fakultní nemocnice a ke vzniku Oddìlení klinické
hematologie s vlastní lùkovou slokou v novì vybudovaném
pavilonu Jana Bateckého, pøedal profesor Chrobák tomuto
novému oddìlení dobøe personálnì vybavené a preciznì fungující laboratoøe a tým zkuených klinických pracovníkù.
Nepominutelnou souèástí ivotního pøíbìhu pana profesora Ladislava Chrobáka jsou i jeho zahranièní pracovní pobyty.
V letech 1968 - 71 jako konzultant ministerstva zdravotnictví
v Kuvajtu zaloil hematologické
oddìlení v nemocnici v Al-Sabah, v letech 1982 - 84 pùsobil
jako profesor a první uèitel hematologie na univerzitì v Kuvajtu. Zde si také oivil své vojenské zaèátky z doby, kdy královéhradecká fakulta a nemocnice byly doèasnì (1951 - 1958)
transformovány na Vojenskou
lékaøskou akademii. Kdy se
na jaøe roku 1984 rozhoøela válka mezi Irákem a Íránem, dolo i v Kuvajtu, který tehdy stál
na stranì Iráku, k bombovým
útokùm. A tehdy musel mírumilovný pan profesor Chrobák, který byl kromì svých výukových
povinností i pøednostou hematologického oddìlení s laboratoøí,
zasáhnout vskutku vojensky. Kuvajt nebyl na napadení pøipraven
a tak to byl èeský profesor, kdo tenkrát øídil provádìní krevních
transfuzí u zranìných kuvajtských obèanù.
Profesor Ladislav Chrobák uveøejnil více ne 300 prací,
z nich nìkteré pøedstavovaly svìtovou prioritu a i mnohé dalí mìly mimoøádný mezinárodní ohlas. Je autorem dvou
monografií a napsal také øadu kapitol o hematologii do uèebnic vnitøního lékaøství. Zvlátní zmínku zaslouí uèebnice Propedeutika vnitøního lékaøství, jejím byl hlavním autorem a která
vyla v èeské i anglické verzi. Poèet pøednáek, je profesor
Ladislav Chrobák pøednesl, se zdá být neskuteèný: bylo jich
více ne pìt set, z nich témìø pìtina v zahranièí.
Profesoru Chrobákovi se za jeho práci dostalo zasloueného
domácího i mezinárodního uznání a ocenìní. Pøipomenu zde
alespoò nìkteré z nejvýznamnìjích projevù uznání: V letech
1977 - 1985 pùsobil jako Expert of WHO for Hematology.
V roce 1982 spolupøedsedal s nositelem Nobelovy ceny prof.
E. D. Thomasem v jedné ze sekcí na I. mezinárodním sympoziu Støedního východu vìnovaném orgánové transplantaci,
v roce 1983 byl prezidentem mezinárodního sympozia International Symposium on Deep Vein Thrombosis and Pulmonary Embolism v Kuvajtu, v roce 1987 byl hlavním organizátorem 9. kongresu Èeskoslovenské spoleènosti pro hematologii
a krevní transfuzi v Hradci Králové, v roce 1989 pøedsedou

Profesor Ladislav Chrobák se
narodil 11. dubna 1927 v Hrabyni u Opavy. Po maturitì na reálném gymnáziu v Novém Jièínì
studoval v letech 1946-1951 na Lékaøské fakultì Univerzity Karlovy
v Praze a ji zde, bìhem dvou let
fikusování u prof. Jonáe, se zaèal rozvíjet jeho zájem o kardiologii. Tento jeho zájem podporoval i profesor Karel Bobek,
pøednosta Interní kliniky Lékaøské fakulty UK v Plzni, na které
MUDr. Chrobák po promoci krátce pùsobil. Jenome pak pøilo povolání k vojenské prezenèní slubì do koly dùstojníkù
zdravotní sluby v záloze, která sídlila v Hradci Králové. Psal
se rok 1953, zdejí poboèka praské Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy právì prola transformací ve Vojenskou lékaøskou akademii a øada lékaøù - uèitelù stále jetì odcházela
na jiná pracovitì. Docent Josef Libánský, hematolog, nástupce
profesora Pavla Lukla, si na jedno z uvolnìných míst vybral
MUDr. Chrobáka a pøisoudil mu nový obor - hematologii. Nic
na tom nezmìnil ani profesor Jan Øehoø, pøednosta Interní
kliniky od roku 1955, a tak se z MUDr. Chrobáka nakonec stal
hematolog. Jak øíkají odborníci, ke tìstí hematologie.
MUDr. Ladislav Chrobák se v roce 1953 ujal vedení hematologické laboratoøe a hematologické poradny na Interní klinice. Kdy v roce 1955 dolo k rozdìlení kliniky na I. interní
kliniku a II. interní kliniku, pokraèoval v rozvíjení pracovitì
na I. interní klinice. Od roku 1960 stál v èele novì vzniklé
Ústøední hematologické laboratoøe, která mìla sídlo na I. interní klinice. V roce 1971 - ji jako docent - byl ustanoven
vedoucím novì konstituovaného samostatného Oddìlení klinické hematologie. Toto oddìlení, jeho ambulantní a laboratorní èást se v roce 1994 pøestìhovala do nového pavilonu
è. 22 a lùková báze o ètrnácti lùkách byla nadále (ji od roku
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trilaterálního sympozia (ÈSSR-NDR-Polsko) v Tøinci. Byl øadu
let èlenem výboru International Society of Haematology (Counselor za Èeskoslovensko, pozdìji za Èeskou republiku), v roce
1998 byl jmenován emeritním èlenem této spoleènosti. Byla
mu udìlena plaketa za zásluhy o transfuzní slubu v Kuvajtu
(1984), Zlatá medaile Slovenské lékaøské spoleènosti (za zásluhy o Slovenskou lékaøskou spoleènost; 1987), je nositelem Medaile Èeskoslovenské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì (1992), støíbrné pamìtní medaile Univerzity Karlovy
(1995), pamìtní medaile akademika Jana Bedrny (1996),
zlaté pamìtní medaile LF UK v Hradci Králové (1997) a pamìtní medaile u pøíleitosti 650. výroèí zaloení Univerzity
Karlovy (1998). Èestným èlenstvím ho poctilo pìt odborných
spoleèností.
Není tajemstvím, e období normalizace po roce 1970
mnoha osobnostem, je byly ve vìdeckém svìtì dobøe známé
a mìly rozsáhlé zahranièní styky, pøíli nepøálo. A tak teprve
po listopadu 1989 mohl být nestraník docent Ladislav Chrobák
po zásluze jmenován profesorem Univerzity Karlovy (1991).
Duchovní osvobození spoleènosti otevøelo profesoru Chrobákovi i cestu k nejvyím akademickým funkcím. V roce 1991
se stal èlenem Vìdecké rady Lékaøské fakulty UK v Hradci
Králové a prodìkanem pro zahranièní styky. Vstup profesora
Ladislava Chrobáka do vedení fakulty byl velkým pøínosem
pro celou akademickou obec. Svým hluboce humánním zaloením a íøi intelektuálních zájmù se zaøadil mezi pøední nositele
akademického ducha koly a nepøekvapilo proto, kdy byl
po tøikrát studenty zvolen promotorem. Akademických funkcí
se profesor Chrobák ujal s nesmírnou invencí a pro nìho pøísloveènou odpovìdností, ale také s pokorou a láskou ke královéhradecké Lékaøské fakultì UK a k Alma mater Carolina.
Tu lásku pøitom vyjádøil zpùsobem sobì vlastním: nesobeckou
nároènou prací. Dobrovolnì se ujal funkce editora pamìtních
tiskù k 50. výroèí zaloení fakulty, zasadil se o vznik Kabinetu
dìjin lékaøství na fakultì, podílel se na pøípravách prezentace
královéhradecké fakulty pøi oslavách 650. výroèí zaloení Univerzity Karlovy. Propagoval práci fakulty v tisku i pøi osobních setkáních doma a v zahranièí, vyuívaje pøitom i svých
excelentních znalostí jazykù - angliètiny, nìmèiny, francouztiny, rutiny a italtiny.

Ve svých iniciativách, smìøujících k prezentaci fakulty a univerzity, pokraèuje pan profesor Chrobák vedle své odborné
a pedagogické práce i poté, co v roce 1997 po dvou funkèních
obdobích ukonèil svou èinnost ve funkci prodìkana. Z mnoha
jeho aktivit zmíním alespoò aktivní úèast a spolupráci na pøípravì 5. mezinárodního sympozia k dìjinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny, které se konalo v èervnu roku 2001
v Hradci Králové, spolupøedsednictví s profesorem Severinem
Daumem na 2. mezinárodním sympoziu University and its
students, které se konalo v Karolinu v záøí roku 2001, øadu
èlánkù v odborném tisku i v èasopise Scan a v souèasné dobì
pøipravovanou publikaci o historii pracovi Lékaøské fakulty
UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Curriculum vitae pana profesora Ladislava Chrobáka jakoby
stvrzovalo slova Henri Bergsona o tom, e èlovìk je nadán
k tvoøivému vývoji a jeho svoboda spoèívá prvoøadì v tom, e
tento vývoj uskuteèòuje. Ale je tøeba dodat, e pan profesor
ve svém tvoøivém ivotì nachází i potøebnou oporu, jí se mu
v plné míøe dostává pøedevím v rodinì, v krásném vztahu
s chotí paní MUDr. Hanou Chrobákovou, se kterou vychovali
tøi dìti a tìí se z dvanácti vnouèat. A tak to nae podìkování
patøí trochu i paní doktorce.
Váený pane profesore, milý Ladislave,
uvedl jsem své laudatio prostým slovem dìkujeme. Myslím, e je to jedno z nejkrásnìjích slov lidské øeèi, a u zní
v rozlièných jazycích jakkoliv. A ten plurál? Jsem pøesvìdèen,
e je nás velmi mnoho, kteøí právì tím dìkujeme mùeme
nejlépe vyjádøit svùj vztah k Tobì. A nemám pøitom na mysli
jen podìkování lékaøù starímu kolegovi èi uèiteli, který vdy
ochotnì pøedával své zkuenosti. Vyjádøit chceme i své díky
za Tvoji vstøícnost vùèi nám vem, za otevøenost a opravdovost
Tvých postojù k lidské historii i dnenímu svìtu, za monost
dùvìøovat skrze Tvoji osobnost krásným ideám o trvající existenci nejvyích lidských hodnot - dobra a spolupráce.
Ad multos annos!
Za vechny Tvé spolupracovníky a pøátele
PhDr. Vladimír Panouek

Vzpomínka na výstavu

U jenom archivním obrázkem si mùeme pøipomenout
tøetí a závìreènou èást výstavního cyklu Jan Smit - FOTOGRAFIE, instalovanou na Lékaøské fakultì od 19. bøezna do 19. dubna. Autor tuto závìreènou expozici nazval
Zemì lidí a vyjádøil tak její tematickou blízkost ke stejnojmenné rubrice, která ji od roku 1999 provází ná èasopis.
Pøedstavil na tøi desítky fotografií, z nich vìtí èást zachycovala krásy pøírody a nesmazatelnì do pøírody vryté
stopy historie lidské spoleènosti, zbylé pak nevední pohledy
na vzácná umìlecká díla.
Vìøme, e i kdy výstavní cyklus, zapoèatý v øíjnu loòského
roku pøi pøíleitosti zahájení akademického roku 2001 / 2002,
je u minulostí, budeme se s fotografiemi Jana Smita, pøibliujícími nám ná krásný svìt i lidskou historii, na stránkách Scanu nadále setkávat.
Pa
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S Královéhradeckým muským sborem v USA
Po patnáctihodinovém letu, opepøeném dvouhodinovým
zpodìním v Paøíi a silnými, asi hodinu trvajícími turbulencemi nad Labradorem, pøistáváme na mezinárodním letiti
George Bushe v Houstonu. Pøicházejí první setkání s americkými rodinami, ale pøedevím je nyní tøeba naèerpat síly, èeká
nás tøináct dní nabitých koncertováním a cestováním. S Královéhradeckým muským sborem jsme ve Spojených státech
amerických poprvé.
Po krátké aklimatizaci máme druhý den zkouku - pilujeme
hlavnì èernoské spirituály a Horu tøí svìtel Bohuslava Martinù v anglické verzi (pøeklad autorizoval sám B. Martinù).
Hostitelé se nám snaí vpravit do naí angliètiny petku texaského akcentu. Po zkouce odcházíme na posezení s ukázkami
texaského country tance. Jsme oficiálnì oátkováni a vichni
vypadáme jako kovbojové nebo ranèeøi.

bájeènou atmosféru. Vzdìlané publikum odmìòuje Horu tøí
svìtel standing ovations. Druhá polovina koncertu je sloena
z virtuózních a efektních kouskù, nejúspìnìjí jsou u posluchaèù dvì èásti Carminy Burany Carla Orffa.

Na hranicích s Mexikem - Bravo, muchachos!
University of Texas v Brownsville. Nejjinìjí mìsto Spojených státù Brownsville leí na hranicích s Mexikem. Vìtina
obyvatel tu neumí anglicky, 80 % je hispánského pùvodu. Koncert navtívilo kolem 450 posluchaèù, øada z nich jsou
studenti místní univerzity, která koncert poøádá. U Hora tøí
svìtel zvedá posluchaèe ze sedadel, po èernoských spirituálech
posluchaèi dìkují sboru spontánním voláním Bravo, mucha-

Centrum èeského kulturního dìdictví v Texasu
Opoutíme Houston a vydáváme se na dlouhou cestu po Texasu. První koncertní zastávka nás èeká v mìsteèku La Grange.
V Texasu je velmi silná èeská komunita, která se snaí udret
svou pùvodní národní identitu. Navtìvujeme muzeum èeského
kulturního dìdictví, dozvídáme se, e zde stavìjí nové velké
centrum pro èeskou kulturu. Pro koncert v presbyteriánském
kostele pøidáváme do programu více èeské hudby. Posluchaèi,
mezi kterými je hodnì èeských krajanù, oceòují Janáèkùv Ohlas
národních písní a úpravy èeských lidových písní.

University of Texas v Austinu
Hlavní mìsto Texasu Austin je známo svou krásnou architekturou. Capitol je postaven ve stylu Capitolu ve Washingtonu.
Mrakodrapy nejsou tak vysoké jako v jiných amerických
mìstech, ale zajímavìjí. Po krátké procházce mìstem vjídíme
do areálu University of Texas in Austin. Je to nejvìtí univerzita v Texasu a jedna z nejvìtích v Americe - studuje zde pøes
50 000 studentù! Veèer vystupujeme v Recital Hall pro Fakultu hudebních vìd a katedru slavistiky. Koncert má velkou publicitu a sjídí se na nìj spousta krajanù, s nìkterými jsme se
vidìli u v La Grange. Koncert v obrovské koncertní hale má

Vstupní hala do M. D. Anderson Cancer Center.

chos! Bezprostøednì po koncertì následuje tradièní a v tìchto
místech velmi vøelé setkání zpìvákù s posluchaèi v pøedsálí.
Podepisujeme programy, propagaèní materiály i cédéèka. To,
e jsme na jihu, bylo vidìt u podle pøírody: palmy, kaktusy
a opuncie.

Houston
Nejlidnatìjí mìsto Texasu a ètvrté nejvìtí mìsto USA - 4,5
milionu obyvatel. Má i mimoøádnou rozlohu. Absolvujeme zde
ètyøi koncerty - jeden z nich v rámci mezinárodní konference
Faith and Culture, které se zúèastnil i Mons. ThLic. Dominik
Duka OP, biskup královéhradecký. Ve volných chvilkách navtìvujeme jedno z mìstských center, kde obdivujeme nejvyí
mrakodrap Houstonu - Williams Tower - mìøící 280 metrù. Nesmírnì zajímavou turistickou atrakcí pro nás vechny byla
návtìva vesmírného centra NASA.
Opravdovou lahùdku jsem si ale nechal na závìr. Stala se jí
návtìva nejvìtího amerického onkologického støediska M. D. Anderson Cancer Center. Asi ne kadému je známo, e
toto støedisko je pojmenováno po americkém mecenái, který
významnì pøispìl na jeho výstavbu. Nejdøíve jsem na chvíli
zapochyboval, zda jsem vùbec v nemocnici - celý obrovský
komplex na mì pùsobil spí jako luxusní hotel. Péèe o pacienty je zde dokonale propracovaná, na èem se podílí i nìkolik desítek voluntérù, kteøí pomáhají pacientùm orientovat
se ve spletitém bluditi nemocnice. Celkový dojem - jedním
slovem - úchvatné!

Capitol v Austinu, hlavním mìstì Texasu. První zprava autor èlánku.
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Koncerty

Poznámka k èlánku MUDr. Davida Belady

Vechny koncerty se setkaly s nadeným ohlasem amerického publika. Muské sbory jsou ve Spojených státech velkou
raritou. Pøíjemným pøekvapením pro sbor i sbormistra Jana
Míka bylo pøijetí Hory tøí svìtel v anglickém pøekladu. Pokadé
byla tato dvacetiminutová kantáta odmìnìna standing ovations - potleskem vstoje. Èetí krajané byli vdìèni za úpravy
lidových písní a Janáèkùv Ohlas národních písní. Rodilí Amerièané nechápali, e bìloi a jetì k tomu z Evropy zpívají èernoské spirituály tak èernosky pøesvìdèivì. Díky dobré
pøípravì, obrovskému nasazení a skvìlým koncertùm si pøiváíme z USA nìkolik dalích pozvání.

V Texasu je èetina tøetím nejuívanìjím jazykem po angliètinì
a panìltinì. V druhé polovinì devatenáctého století se jen z malé
obce Veøovice na Valasku vystìhovalo do Texasu na 260 lidí, více ne
jedna ètvrtina vesnice. Podobnì tomu bylo i v nìkterých jiných obcích. Dnes jsou potomci tìchto imigrantù vìtinou farmáøi. Veøovický
rodák Jan Beseda, zabývající se genealogií, sledoval osudy nìkdejích vystìhovalcù a jejich texaským potomkùm pøiblíil jejich pøedky a do poèátku 17. století. Za svou genealogickou studii, kterou pøi
návtìvì svých pøíbuzných pøedal Èeské genealogické spoleènosti státu Texas, byl na návrh této spoleènosti jmenován texaskou snìmovnou
reprezentantù èestným obèanem státu Texas. Spolu s diplomem èestného obèanství mu byla pøedána i vlajka státu Texas, která vlála dne
1. 4. 1996 na Kapitolu v Austinu, hlavním mìstì Texasu. Svìdèí to
nepochybnì o vlivu, který èeská komunita v Texasu má.
L.Ch.

MUDr. David Belada,
II. interní klinika, odd. klin. hematologie

Chirurgická klinika a Oddìlení operaèních sálù
Bedrnova pavilonu Fakultní nemocnice Hradec Králové
mají nové primáøe
Dne 26. 3. 2002 probìhlo výbìrové
øízení vyhláené øeditelem Fakultní
nemocnice na funkci zástupce pøednosty Chirurgické kliniky pro léèebnì preventivní péèi. Øeditel Fakultní
nemocnice doc. MUDr. Leo Heger,
CSc., jmenoval 1. 4. 2002 do této
funkce MUDr. Emila Jaroe, Ph.D.
Pan doktor Emil Jaro (59) absolvoval královéhradeckou Lékaøskou
fakultu Univerzity Karlovy v roce 1968. Po atestaci I. stupnì
z chirurgie (1972) nastoupil jako sekundární lékaø 1. 9. 1973
na Chirurgickou kliniku FN HK. Od 1. 9. 1975 se stal odborným asistentem na Katedøe chirurgie LF UK. V této funkci
pùsobí dodnes. Atestaci II. stupnì z chirurgie získal v roce 1978.
Je autorem ètrnácti pùvodních prací publikovaných v odborných
èasopisech. Pøednesl více ne 60 prací na vìdeckých konferencích a odborných setkáních. V rámci Chirurgické kliniky
opakovanì vykonával funkce vedoucího lékaøe na chirurgickém oddìlení v Nechanicích i na jednotlivých lùkových stanicích. Dne 20. 3. 2000 obhájil disertaèní práci a promocí ukonèil
doktorské studium. V letech 1992-1996 byl MUDr. Jaro èinný
na politickém poli, kdy byl zvolen za ODS jako poslanec
do Èeské národní rady a posléze do Poslanecké snìmovny.

Dne 3. 4. 2002 probìhlo dalí výbìrové øízení vyhláené øeditelem
Fakultní nemocnice na funkci vedoucí lékaø Oddìlení chirurgických
sálù. Øeditel Fakultní nemocnice doc.
MUDr. Leo Heger, CSc., jmenoval
15. 4. 2002 do této funkce MUDr.
Karla Kabeláèe.
Pan doktor Karel Kabeláè (59) absolvoval královéhradeckou Lékaøskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1966. Jako zkuený
lékaø s témìø dvacetiletou praxí, atestací I. stupnì (1970) a II. stupnì z chirurgie (1976), kursy neurotraumatologie a popáleninové
medicíny, nastoupil 10. 9. 1984 do Fakultní nemocnice Hradec
Králové na Chirurgickou kliniku. Zde v období let 1985-1990
zastával funkci zástupce pøednosty kliniky pro léèebnou a preventivní péèi. Od roku 1990 pracuje na stejné klinice jako lékaø
s vyí atestací. Od roku 1969 je èinný v pøednákových a publikaèních aktivitách orientovaných na chirurgickou problematiku.
Pøejeme obìma novým vedoucím pracovníkùm úspìch, spokojenost a dobré pracovní výsledky v nároèné øídící funkci.

Redakce

DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME
V mìsíci únoru 2002 podìkoval doc. MUDr. Leo Heger, CSc.,
øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové, pøi pøíleitosti
skonèení jejího pracovního pomìru:

1970 pracovala ve funkci stanièní sestry na lùkovém oddìlení
muù. Vzhledem k dobrým organizaèním schopnostem byla
povìøována zastupováním vrchní sestry v její nepøítomnosti.
Pøi práci zdravotní sestry u lùka s denní smìnou peèovala
o inventáø kliniky. Od roku 1980 pracovala paní Melicharová
v ambulantní èásti kliniky, zastávala funkci hospodáøky a zabezpeèovala èinnosti spojené se zásobováním pracovitì
zdravotnickým materiálem. Paní Jitka Melicharová pracovala
na II. interní klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové témìø
38 let do skonèení pracovního pomìru dne 28. 2. 2002, kdy
odela do dùchodu.
Odbor personálních vztahù FN

Paní Jitce Melicharové, dlouholeté pracovnici II. interní kliniky. Paní Jitka Melicharová nastoupila do KÚNZ Hradec
Králové 15. 7. 1964 jako zdravotní sestra
na II. interní kliniku. Nejprve pracovala
jako zdravotní sestra u lùka ve smìnném
provozu a na oddìlení dialýzy. Od èervence
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K ivotnímu jubileu docenta Karla bartáka
se pilnì úèastnil ve vech tìchto aktivitách. Zejména bych chtìl
vyzdvihnout odbíjenou, která byla a je jeho láskou. Hrál závodnì
národní ligu za Turnov. Také po celá dlouhá léta svého pùsobení
na Hlucháku zahajoval, spolu s kolegy z II. interny, kadý pracovní den jedním a dvìma sety volejbalu.
Druhým sportem, s ním jubilant spojil spíe své profesní
zájmy, bylo judo. V letech 1974-82 byl
odpovìdným lékaøem èeskoslovenského reprezentaèního drustva muù a en a od roku 1978 peèoval také o èleny hradeckého
støediska vrcholového sportu mládee. V tìchto souvislostech èasto doprovázel judisty
na tréninková soustøedìní a nìkdy i soutìe
do zahranièí. Spíe vak do exotických
zemí (SSSR, Gruzie, KLDR, Mongolsko,
Alírsko), kam se sportovci bez svého doktora vycestovat báli, ne do zemí se standardní zdravotní péèi.
Od roku 1991 mám nepøetritì monost
sledovat práci doc. Bartáka ve vedení naí
koly - jako prodìkana, dìkana a nyní jako èlena mého kolegia. A rád osvìdèuji, e
ve vech tìchto funkcích projevoval (a projevuje) svùj smysl pro racionální a rozumné øeení problémù. Jako dìkan zreorganizoval personální obsazení administrativy dìkanátu, take ta
dnes funguje jako správnì seøízený stroj. Byla zahájena výuka
zahranièních studentù v anglickém jazyce a výuka nového bakaláøského oboru - oetøovatelství. Pro úspìnou èinnost instituce
je ale tøeba i dobrých osobních vztahù. A zde bych chtìl uvést
dalí pøednosti doc. Bartáka - jeho kladný vztah k lidem, schopnost navazovat osobní kontakty a celkovì pozitivní motivaci.
Charakteristická jsou v tomto smìru Bartákova kréda, uvedená
na jeho internetové stránce senátora - Nelze být vdy hrdinou, vdy vak lze zùstat èlovìkem - a citát výcarského myslitele a spisovatele 18. století J. G. Lavatera - Chce-li být
moudrý, nauè se rozumnì ptát, pozornì naslouchat, klidnì
odpovídat a kdy nemá co øíci, pøestat hovoøit.
Svou funkci senátora PÈR vykonává doc. Barták velmi zodpovìdnì. Zastává funkci místopøedsedy výboru pro zdravotnictví
a sociální politiku, èlena stále komise pro krajany ijící v zahranièí a èlena podvýboru pro rovnoprávné uplatnìní zdravotnì postiených obèanù. Velmi aktivnì se angaoval tøeba
pøi projednávání novely zákona o zdraví lidu, kde svým pozdìji
pøijatým pozmìòovacím návrhem zajistil studentùm medicíny,
aby pøi studiu mohli, v rámci zákona, nahlíet do zdravotnické dokumentace nemocných. Ve svém volebním obvodì pøi
senátorských dnech trpìlivì naslouchá starostem, stínostem
i podnìtùm obèanù a vemonì se jim snaí pomoci.
Popis jubilanta by nebyl úplný, kdybych nezmínil i jeho
koníèky - zahrádkáøství a vaøení. Pro zájemce doporuèuji napøíklad jeho recept na vykostìnou kachnu nadívanou vykostìným
kuøetem a drùbeími játry.
A k jubilantovi neodmyslitelnì patøí i jeho druhá polovina - manelka Vìra; ve vzácném souladu spolu ijí ji 35 let
a tìí se ze svých dvou dìtí a dvou vnouèat.
Milý Karle, pøeji Ti i do dalích let dobré zdraví a úspìchy
ve vech Tvých rùznorodých aktivitách - pro svou rodinu, profesi, fakultu a fakultní nemocnici i pro obèany naeho státu.
Ad multos annos.

Dne 6. bøezna 2002 oslavil své 60. narozeniny docent MUDr.
Karel Barták, CSc., pøednosta Ústavu tìlovýchovného lékaøství
naí fakulty a fakultní nemocnice a senátor Parlamentu Èeské
republiky.
V této laudaci chci nejprve pøipomenout odborný, akademický i politický vývoj jubilanta - váené osobnosti v medicínì
i ve spoleèenském ivotì. Poté si vak neodpustím vzpomenout jeho mladích let; vdy se
známe od studentských dob ji déle ne 40 rokù.
Karel Barták se narodil v Mladé Boleslavi
v rodinì právníka. Základní a støední kolu
vak absolvoval v Turnovì, kam se rodina roku
1949 pøestìhovala. Do Hradce Králové pøiel studovat na lékaøskou fakultu v roce 1959
a promoval 1965. Po jednoroèní vojenské slubì nastoupil jako øádný vìdecký aspirant Katedry fyziologie naí fakulty, tehdy vedené legendárním profesorem Mìlkou. kolitele mu
dìlal pozdìjí dìkan fakulty doc. kranc. Titul
kandidáta vìd získal doslova na poslední
chvíli v první polovinì roku 1969, kdy obhájil disertaèní práci Spiroergometrické vyetøení mladých muù po podání Dexfenmetrazinu a Psychotonu. Krátce poté na nìho
toti také dopadly represe normalizaèního
období. Snad pro jeho tehdejí mládí v rozsahu mením, ne
na mnohé blízké spolupracovníky katedry a fakulty. Na Katedøe fyziologie mohl zùstat jako vìdecký pracovník a teprve pozdìji
jako odborný asistent.
Aè zaøazením teoretik, od poèátku mìl blízký vztah ke klinice. V roce 1970 sloil 1. atestaci z interny a roku 1973 pøeel
jako vedoucí na Oddìlení tìlovýchovného lékaøství, tehdy
v rámci II. interní katedry, vedené profesorem Mazákem a pozdìji prof. Pidrmanem. V roce 1984 se habilitoval v oboru tìlovýchovné lékaøství na Fakultì dìtského lékaøství UK. Odborné,
pracovní i lidské klima II. interny a hlavnì osobnost prof. Pidrmana Bartáka výraznì ovlivnily. Tìlovýchovné lékaøství se
stalo jednou z více odborných vìtví, které z internistického kmene Hlucháku vyrostly, osamostatnily se a úspìnì vzkvétají.
Ve své profesi se soustøedil na problematiku fyziologie tìlesných cvièení a sportu a pozdìji na vyuití námahových testù,
také u pacientù s ischemickou nemocí srdce. Publikoval na 140
odborných prací v domácí i zahranièní literatuøe.
A spoleèenské zmìny po listopadu 1989 umonily nestraníku
Bartákovi plnì projevit své schopnosti; od roku 1991 byl prodìkanem pro studium a v prosinci tého roku byl zvolen dìkanem
fakulty, aby byl roku 1994 zvolen i na druhé funkèní období.
V letech 1994-1997 se angaoval také v komunální politice
jako èlen zastupitelstva naeho mìsta. V historicky prvých volbách do Senátu Parlamentu ÈR byl v roce 1996 jako nezávislý (na kandidátce ODA, za veøejnì proklamované podpory KDÚ
- ÈSL a dalích meních stran) zvolen ve volebním obvodu è. 45
Hradec Králové a okolí na dobu est rokù senátorem.
Po tomto suchém výètu oficiálních dat chci pøiblíit doc.
Bartáka i z pohledu roèníkovì o rok starího spoluáka a kolegy. Studentská léta jsme strávili v pùvodních kolejích fakulty døevìných barácích v tehdy Pionýrských (dnes imkových)
sadech, které byly pøed nedávnem - k zármutku nás pamìtníkù
- zbourány. Volný èas jsme tam dìlili mezi nejrùznìjí sporty,
mariá, návtìvu pivnice Sport-Grádo (dnes zmìnìné v potu),
hledání ivotních partnerek, a také studium. A je tøeba øíci, e Karel

Prof. MUDr. Ivo teiner, CSc.
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Patøí ji k tradici èasopisu Scan, e dává prostor i výtvarnému umìní. Vedle reprodukcí starích
grafických dìl napø. Giovanni Andrea della Croce a Hanse von Gersdorffa, kreseb V. Morstadta, maleb
Eduarda Gurka, Jindry Vlèka èi sochaøských dìl Ladislava Zívra nalézali ètenáøi na stránkách Scanu
i reprodukce grafik a obrazù soudobých tvùrcù - Petra Balíèka, Josefa Bavora, Jana Dingy, Jaroslava
Chebena, fotografie soch Petra Nováka, a také øadu umìleckých fotografií autorù Petra Balíèka, Zdeòka Menece, Jana Smita, Vratislava ustila, Miloe Vojíøe, Pavla áèka a dalích. Tìí nás, e v této
tradici mùeme nadále pokraèovat a pøipomenout umìleckou tvorbu i pøedstavit osobnosti dalích
autorù. Dík za to patøí kolegovi RNDr. Petru Balíèkovi, který redakci Scanu zprostøedkoval kontakt
s pøedními královéhradeckými výtvarníky.

Ludvík Vašina
Sochaø, medailér, malíø a grafik Ludvík Vaina
není rodilý Hradeèan. Místem, kde poprvé spatøil svìt,
je Moravský Písek a stalo se
tak 30. srpna 1936. Jenome
po studiích na Vysokém
uèení technickém v Brnì
(1954 -1959), kde získal titul
stavebního inenýra, zakotvil v Hradci Králové a netrvalo dlouho a zaøadil se mezi
nepøehlédnutelné osobnosti
zdejího kulturního ivota.
Dnes, po ètyøiceti letech, ji
Ludvík Vaina neodmyslitelnì patøí k naemu mìstu, co ovem vùbec neznamená, e
by se uzavøel jen v jeho zdech. Svým dílem pøekraèuje nejenom
hranice mìsta a regionu, ale i Èeské republiky, jak to mj. stvrzuje i pøehled jeho výstav:

Ludvík Vaina je váeným èlenem Asociace umìlcù medailérù v Praze a pøedsedou Unie výtvarných umìlcù, oblastního
sdruení Hradec Králové. Jeho díla jsou ve sbírkách Národní
galerie v Praze, Ministerstva kultury ÈR, Galerie moderního
umìní v Hradci Králové, Galerie Slováckého muzea v Uherském Hraditi a v soukromých sbírkách doma i v zahranièí.
Z rozsáhlého a oborovì irokého umìleckého díla Ludvíka
Vainy, které zahrnuje grafiku, obrazy, sochy a medaile, pøedstavujeme dvì (viz také s. 3) z jeho litých medailí. Této sochaøské disciplínì se umìlec zaèal výraznìji vìnovat v osmdesátých letech a není tajemstvím, e dnes patøí k pøedním
èeským medailérùm. Obdobnì, jako u nìkterých obrazù Ludvíka Vainy z posledních let, zùstává nám i u jeho medailí jejich mylenkový obsah skryt, aby o to silnìjí byl ná estetický
proitek. Ale pøesto cítíme jejich narativní charakter: v kadé
z tìch medailí se toti zøetelnì odráí autorùv itý svìt, jeho
filosofický pohled na pøírodu, spoleènost i na samotného èlovìka, a také jeho schopnost a ochota svobodné transcendence.
Dìkujeme Mistru Ludvíku Vainovi za vstøícnost, se kterou
vyhovìl ádosti redakce naeho èasopisu, a tìíme se, e
v dohledné dobì budeme moci otisknout i dalí ukázky z jeho
díla.
PhDr. Vladimír Panouek

1964  Obrazy a grafika - Nowe Tychy, Polsko
1968  Obrazy - Hradec Králové
1985  FIDEM (celosvìtová pøehlídka souèasné medailérské tvorby) - Stockholm
1987  Souèasná èeská medaile a plaketa - Praha, Pardubice, Berlín,
Brno
1988  Umìní a umìlci na èsl. a francouzské medaili - Praha, Paøí
1989  II. mezinárodní kvadrienále medailí - Kremnica (cena ÈFVU)
 Medailérský autoportrét - Brno
 Medaile pro Muzeum východních Èech - Hradec Králové
1992  FIDEM - Londýn
 I. salon medaile - Brno
1994  FIDEM - Budape
1995  Svìt èeské mince a medaile - Kutná Hora
 Èeské medaile 1987 - 1996 - Praský hrad
1996  II. salon medaile - elezný Brod
 FIDEM - Neuchatel, výcarsko
1997  Køesanská inspirace v tvorbì souèasných èeských medailérù - Muzeum Øíèany - Praha, Pasovská kaple
1998  Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky - Uherské Hraditì
 Ludvík Vaina - výbìr z tvorby - Galerie moderního umìní
v Hradci Králové
1999  III. salon Asociace umìlcù medailérù - Muzeum skla a biuterie, Jablonec nad Nisou - Oblastní galerie Vysoèina, Jihlava - Galerie Celebris, Hradec Králové
2000  Galerie F. A. Sporcka, Hospital Kuks
2001  Galerie Na mostì, Hradec Králové
 Východoèeský výtvarný salon, Kongresové centrum, zámek
Litomyl, Galerie Barbara, Hradec Králové
2002  Galerie ´N, Blansko
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Profesor MUDr. Jaroslav Peregrin, DrSc., zemøel
Rodák z Komárna, ale rodinným pùvodem Východoèech
a svým èinorodým ivotem a dílem významný Hradeèan, by
se byl letos v prosinci doil 80 let. Gymnázium a lékaøskou
fakultu absolvoval v Hradci Králové. Ji za studií zaèal pracovat ve Fyziologickém ústavu LF UK. Po promoci (v bøeznu
1950) pùsobil v ústavu postupnì jako
asistent, odborný asistent, docent a profesor fyziologie (1968). Poèátkem sedmdesátých let ho postihlo normalizaèní
bezpráví a v té dobì byl nucen opustit
svou oblíbenou pedagogickou èinnost
a stal se vìdeckým, pozdìji vedoucím vìdeckým pracovníkem. Jeho vysoký charakterový a morální kredit a veobecná
úcta, jí se na fakultì tìil, byly vak
dùvodem k tomu, e mu i v tìchto nesnadných dobách byla dána monost
podílet se na organizaci a øízení fakultního výzkumu.
Kandidátskou i habilitaèní práci vìnoval postaktivaèní potenciaci, ale v té dobì ho u plnì zaujala
problematika elektrofyziologie analyzátorù. Vybudoval na fakultì dobøe vybavené elektrofyziologické pracovitì a významnì se podílel na zøízení obdobného zaøízení zprvu na Neurochirurgické klinice a pozdìji na Oèní klinice, kde po odchodu
do dùchodu pracoval v plné aktivitì ètrnáct let a do konce
svého ivota.
Jeho obsáhlou vìdeckou èinnost dokumentuje na tøi sta vìdeckých publikací v domácím i zahranièním tisku, pìt monografií a nìkolik stovek pøednáek doma i v cizinì (Moskva,
Lipsko, Stockholm, Erfurt, Berlín). Zvlá významná byla jeho
dlouhodobá vìdecká stá v Kerckhofovì institutu v Bad Nauheimu u profesora E. Dodta, kde realizoval zaøízení na mìøení
tlouky chorioidální cévní pletenì - fotopletysmografii.
Odborný a výzkumný zájem vìnoval profesor Peregrin zejména oftalmologii, jak o tom svìdèí více ne polovina jeho

vìdeckých prací. Byla to klinická elektroretinografie, elektrookulografie, vektorová ERG, PERG a zrakové vyvolané odpovìdi.
Do praxe zavedl stimulátor CAM na léèení amblyopie, intenzivnì se zajímal o citlivost na kontrast a o zrakovou ostrost
(konstrukce normì vyhovujících optotypù a se svým synem poèítaèem øízeného
pøístroje pro stanovení vizu s pøesným
stanovením MÚR).
Ve spolupráci s Radiodiagnostickou
klinikou a s I. interní klinikou se zajímal o mìøení stalivosti myokardu u ischemické choroby srdeèní.
Profesor Peregrin byl vyhranìnou osobností, vybavenou hlubokým veobecným
vzdìláním a encyklopedickými znalostmi. Vynikal tím, e byl kdykoliv schopen pøijímat nové postupy a aplikovat je
v praxi. Nejlépe to dokumentuje skuteènost, e u od poèátku edesátých let
jako jeden z prvních fyziologù ovládl a do praxe zavedl
poèítaèovou techniku.
Byl nositelem Deylovy ceny, ceny Ès. nefrologické spoleènosti a støíbrné medaile Lékaøské fakulty UK v Hradci
Králové.
O neobyèejnì bohaté paletì jeho zájmù svìdèí i spolupráce
s rychnovským archivem, kde mj. objevil do té doby neznámý
dopis Jana Evangelisty Purkynì a podrobné genealogické nálezy o rodinì Peregrinových.
Proil krásný, plný ivot také díky vynikajícímu rodinnému
zázemí i díky tomu, e se mohl tìit z úspìchù svých dvou
synù, dosaených na akademické pùdì. Do srdcí nás vech,
kteøí mìli pøíleitost ho blíe poznat a seznámit se tak s jeho
vstøícností a ochotou k radì i pomoci, se zapsal nezapomenutelným zpùsobem a zùstává trvale nedostiným vzorem.
Prof. MUDr. Jaromír Svìrák, DrSc.

  
JOHN LOCKE: DOPIS O TOLERANCI
Brnìnské nakladatelství Atlantis vydalo v roce 2000 jedno z nadèasových dìl filosofa a lékaøe Johna Locka - jeho
Dopis o toleranci. John Locke (1632 - 1704) tento dopis
psal v dobì svého politického exilu v Holandsku na pøelomu
let 1685-1686 a adresoval jej svému pøíteli profesoru Limborchovi. Ten v roce 1969 uveøejnil pùvodní latinskou verzi díla (Epistola de Tolerantia) a jetì tého roku i anglický
pøeklad. Nynìjí brnìnské vydání je pøekladem ze soudobého anglického znìní z roku 1968 a je doplnìno pøedmluvou a poznámkami pøekladatele Petra Horáka.
V úvodu svého Dopisu John Locke øíká: ...toleranci
povauji za hlavní charakteristický znak pravé církve. Nebo
a se jedni sebevíce pyní starobylostí míst a jmen nebo nádherou svých obøadù, druzí reformací svého uèení, vichni
pak pravovìrností své víry (nebo kadý je pravovìrný vùèi
sobì samému), tato tvrzení, a dalí tohoto druhu, jsou spíe
známkami lidského usilování o moc a nadvládu ne zna-

meními církve Kristovy. Ji tato jeho slova naznaèují, e
autorovi nelo jen o náboenskou toleranci, ale e svým
dílem reagoval i na politické pomìry, je byly náboenskou
nesnáenlivostí ovlivnìny. Povauji za nanejvý nutné rozliovat mezi záleitostmi obèanské vlády a záleitostmi
náboenskými, øíká dále John Locke, a na jiném místì
dodává, e Péèe o dui nepøináleí státnímu úøedníkovi.
Církev je Johnu Lockovi svobodným spoleèenstvím lidí,
kteøí se sami od sebe sdruili k tomu, aby veøejnì uctívali
Boha. Naproti tomu stát chápe jako spoleèenství lidí, je
bylo ustaveno pouze kvùli zachování a rozvíjení obèanského
blaha. V závìreèné èásti Dopisu pak nalezneme i slova,
která èiní mylenky tohoto díla i dnes aktuálními: Nikoli
rùznorodost názorù, jí se nelze vystøíhat, ale neochota snáet lidi jiného smýlení zpùsobila vìtinu nesvárù a válek, které v køesanském svìtì povstaly kvùli náboenství.
Pa
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Recenze knihy

Jiøí Mare a kol.: Sociální opora u dìtí a dospívajících I. Hradec Králové, Nucleus, 2001, 156 s.
Prof. MUDr. Jiøí Mare, CSc., pøednosta Ústavu sociálního lékaøství Univerzity Karlovy v Praze, Lékaøské fakulty
v Hradci Králové, vydal spolu s kolektivem estnácti spolupracovníkù publikaci Sociální opora u dìtí a dospívajících I. Kromì pracovníkù Ústavu sociálního lékaøství
a Dìtské kliniky Lékaøské fakulty a Fakultní nemocnice
v Hradci Králové se na publikaci podíleli pracovníci dvou
dalích univerzit, a to Ústavu spoleèenských vìd Filosoficko-pøírodovìdecké fakulty Slezské univerzity v Opavì
(B. Koukola a E. Ondøejová) a Ústavu sociálního lékaøství a zdravotní politiky Univerzity Palackého v Olomouci (J. Králová), dále pracovník Institutu pro postgraduální vzdìlávání ve zdravotnictví v Praze (J. Køivohlavý),
a co je potìitelné, i dva pracovníci z nemocnice v Litomyli (M. Dostálek a L. Troneèek).
V obecné èásti se J. Mare s hlubokou znalostí pøísluné
literatury (jak je to ostatnì pro autora pøíznaèné) velmi
zasvìceným zpùsobem zabývá otázkami teoretických pøístupù ke zkoumání sociální opory, problémy s definováním
sociální opory a s diagnostikou sociální opory u dìtí
a dospívajících. Obecnou èást uzavírá kapitola vìnovaná
metodám zjiování sociální opory (J. Køivohlavý). Z celosvìtového pøehledu literatury vyplývá, e diagnostika
sociální opory u dìtí a dospívajících je disciplína, která
se teprve zaèíná rozpracovávat. O to je záslunìjí, e
vznikla publikace, která se vìnuje právì této problematice. Zatímco obecná èást osloví pøedevím psychology
a pracovníky zabývající se otázkami sociální opory, speciální èást poskytne dostatek podnìtù k zamýlení kadému,
kdo pøichází do styku s nemocnými dìtmi a dospívajícími,
a to zvlátì v kapitolách Rodina jako zdroj sociální opory pøi dìtském zvládání nemoci (J. Mareová, J. Mare),
Sociální opora u dlouhodobì nemocných dìtí (D. Komárek, H. Zdìnková, J. Bavorová), Sociální opora
a zvládání zátìových situací u dìtských hemato-onkologických pacientù (M. Rybáøová, J. Peèenková), Sestra
jako sociální opora hospitalizovaných dìtí (J. Peèenko-

vá, I. Machalová). Pøi
pøeètení poslednì jmenované kapitoly si ètenáø
uvìdomí, e ze zdravotnického personálu je to
pøedevím sestra, která je
sociální oporou pro nemocné dítì, a na rozdíl
od sester na oddìlení dospìlých plní tuto nároènou úlohu v mnohem vìtí míøe i vùèi rodièùm
nemocných dìtí. Úloha
uèitelky a vychovatelky
Speciální koly pøi nemocnici jako významný
zdroj opory pro hospitalizované dítì je obsahem zajímavé kapitoly zpracované
A. Vodovou a J. Mareem. Pro uèitele lékaøské fakulty a pro uèitele prvního roèníku zvlátì - bude zajímavá
a souèasnì i pouèná kapitola M. Rybáøové vìnovaná analýze zdrojù sociální opory pro studenty medicíny na samém
zaèátku studia, tedy v dobì adaptace na vysokokolské
studium a pro èást studentù i na kolejní ivot.
Publikace je rozhodnì zásluným èinem. Je jistì nutno
souhlasit s názorem hlavního autora J. Maree, e pokud
propracovávání diagnostiky sociální opory u dìtí a dospívajících nemá být samoúèelné, bude nutno vìnovat
pozornost i výstupùm, které by byly návodem ke zlepení
dosavadní opory dìtí v rodinì, ve kole a v nemocnièních
oddìleních. Zároveò se nám vtírá otázka, do jaké míry se
tato dùleitá problematika promítá do výukových plánù
zdravotních sester a studentù medicíny.
Celá publikace je sepsaná dobrou èetinou s jasnými
formulacemi, take je velmi ètivá. I to dotvrzuje péèi, která
byla knize a v ní probíraným mylenkám vìnována.
Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

Zemøel MUDr. Andrej imko
podílel zejména na zkoumání negativních vlivù
chemických zátìí na zdravotní stav pracovníkù
v rizikových prostøedích. Z této oblasti také pocházejí èetné významné a ocenìné práce, jich byl spoluautorem (práce o toxicitì sirouhlíku, o profesním
nemocnìní kulièù skla atd.).
Ale nejen do historie se pan doktor Andrej imko
zapsal. Tìm, kdo ho znali, zùstává i trvalá vzpomínka na dobrého èlovìka, kolegu a vstøícného spolupracovníka.
Èest jeho památce.
PhDr. Vladimír Panouek

Dne 2. dubna 2002 zemøel ve vìku 75 let pan
MUDr. Andrej imko, nìkdejí dlouholetý pracovník Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Pan doktor Andrej imko se zapsal do historie naí
nemocnice jako uznávaný odborník v oblasti pracovního lékaøství a chorob z povolání. V polovinì
padesátých let nastoupil do tehdejího Ústavu pracovního lékaøství, zaloeného v roce 1949 v rámci
Interní kliniky. Pozdìji se pracovitì osamostatnilo
a poèátkem edesátých let se transformovalo
na kliniku. Pan doktor Andrej imko se významnì
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Výstavba v nemocnici v prvních pováleèných letech

mické, chirurgické a interní, a také pøístavba budovy patologicko-anatomického ústavu. Tento investièní plán byl nadøízenými orgány shledán oprávnìným, ale pøesto nebyl zaøazen
do tehdejího dvouletého plánu, nebo pùvodnì oèekávané dvì
miliardy na zdravotnictví byly sekrtány na pouhých 72 mil.
Kès. V listopadu 1946 dolo k dalí zmìnì tzv. malého stavebního plánu: prioritou se stalo rozíøení technických zaøízení,
úpravy ve Staré nemocnici a nástavba tøetího patra na interním
pavilonu pro dìtskou kliniku. Pøístavba infekèního pavilonu,
zbudování posluchárny patologicko-anatomického ústavu
a výstavba budovy pro rentgenologický ústav zùstaly závislé
na schválení plánù Zemským národním výborem. V bøeznu 1947
pak schùze uèitelského sboru konstatuje, e zahájení pøístavby
infekèního pavilonu nic nestojí v cestì. V kvìtnu 1947 je znovu
upraven stavební plán (ji na rok 1948), a to s poøadím naléhavosti: 1. dìtský pavilon, 2. dokonèení adaptací a stavba
posluchárny ve Staré nemocnici, 3. cvièební operaèní sál
na chirurgické klinice, 4. nástavba tøetího patra na interním
pavilonu, 5. eventuálnì stavba budovy rentgenologického ústavu. Takté v kvìtnu byla zahájena práce na pøístavbì infekèního
pavilonu. Budování pøístavby patologicko-anatomického ústavu se v dùsledku úøedních kompetenèních sporù pozdrelo.
Za zmínku stojí i poznámka prof. Bouèka, e výpomoc studentù pøi kopání základù byla nevalná.
Pøístavba infekèního pavilonu byla dokonèena v závìru roku
1947. Pøístavba pavilonu patologicko-anatomického ústavu posluchárna se 120 místy, dvì laboratoøe a místnost pro praktická histologická cvièení studentù - byla pøedána do uívání
v roce 1948 (souèasná podoba budovy dneního Fingerlandova ústavu patologie je výsledkem a dalí rekonstrukce a pøístavby realizované v závìru roku 1967 - pozn. autora).

Na pøelomu let 1947/1948 vydal Místní národní výbor v Hradci Králové za redakce tajemníka MNV JUDr. Stanislava Kadeèky pøíleitostní tisk nazvaný Hradec Králové. V èlánku
Královéhradecká nemocnice zde pøipomíná tehdejí lékaøský
øeditel okresní nemocnice prim. MUDr. Václav Tesaø dìjiny
tohoto ústavu. Zmiòuje se mimo jiné o dostavbì infekèního
pavilonu, zapoèaté v roce 1941, její realizace vak po zákazu
stavební èinnosti v roce 1942 byla zastavena, kdy zbudovány
byly pouze základy. Dále se také zmiòuje o tom, e v roce 1945
byl vystavìn tvárnicový barák u infekèního pavilonu, který
se po zøízení hradecké poboèky praské Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy stal sídlem Neurologické kliniky. Dalí takový
barák pak byl v roce 1945 v areálu nemocnice zbudován pro
ubytování sluebního personálu. Pro úplnost mùeme jetì doplnit, e v prvních pováleèných letech byla provedena i pøístavba
pavilonu patologicko-anatomického ústavu.
Z dneního pohledu se mùe zdát, e se toho v uvedeném období zas tak moc nepostavilo. Ale je tøeba mít na mysli, e národní hospodáøství se tenkrát teprve vzpamatovávalo z váleèných
let a navíc zde byly i jiné stavební priority, pøedevím výstavba
bytù. O tom, e budování nemocnice nebylo v prvních pováleèných letech snadné, podává svìdectví i kniha prof. MUDr.
Bohuslava Bouèka Dvouletá èinnost fakultní poboèky Hradec Králové (1945-46 a 1946-47), z ní se mimo jiné dovídáme:
Dne 18. prosince 1945 se, za úèasti zástupcù fakultní poboèky,
místního a okresního národního výboru, ministerstva kolství
a osvìty a ministerstva zdravotnictví, konala v Praze schùze,
v prùbìhu jejího jednání bylo potvrzeno, e celá královéhradecká okresní nemocnice bude vyhrazena fakultním úèelùm.
Tím se poboèka de facto i de jure stala odpovìdnou za dalí
rozvoj nemocnice, vèetnì dalí výstavby.
O nezbytnosti vytvoøit generální stavební program pro nemocnici, její pavilony velikostí nepostaèovaly, jednala ji první
schùze uèitelského sboru fakultní poboèky v listopadu 1945.
V lednu 1946 pak bylo oznámeno, e úprava provizorního tvárnicového baráku, v nìm by mìla mít sídlo Neurologická klinika, bude jetì do konce mìsíce dokonèena. Brzy na to, v bøeznu
1946, vak finanèní komise ONV zastavila dalí stavební práce
v nemocnici a uèinila je závislými na financování ze strany
ministerstva zdravotnictví. Pouze díky intervenci pøedsedy ONV
pana B. Muchy v Zemském národním výboru bylo nakonec
na stavební investice v nemocnici uvolnìno 12 mil. Kès. Tato
èástka vak zdaleka nepostaèovala. Podle odhadu Zemského
národního výboru by si uskuteènìní úplného stavebního programu (budovy pro dìtskou kliniku, psychiatrickou kliniku, plicní kliniku a radiologického oddìlení, rozíøení Staré nemocnice, výstavba bytového objektu) vyádalo finanèní náklady
zhruba 103 mil. Kès. I k provedení nejnutnìjích staveb (dostavba infekèního pavilonu, adaptace ve Staré nemocnici,
nástavba interního pavilonu a obytného domu) by bylo zapotøebí
témìø 17 mil. Kès a dalích více ne 10 mil. Kès by pøedstavovaly náklady na vnitøní zaøízení.
V øíjnu 1946 byl schùzí uèitelského sboru fakultní poboèky
schválen tzv. malý stavební plán na pøítích pìt let, zahrnující
výstavbu budov pro dìtskou, neurologickou, ortopedickou a stomatologickou kliniku a pavilonu pro léèbu záøením. Do plánu
byla také zaøazena stavba poslucháren - patologicko-anato-

Autorem architektonických návrhù na pøístavbu infekèního
pavilonu a na pøístavbu posluchárny patologicko-anatomického ústavu byl Doc. Ing. Dr. tech. Jan Reichl (* 7. 7. 1899
v Hradci Králové -  25. 2. 1985 v Hradci Králové), jeden
z významných tvùrcù moderní tváøe naeho mìsta. V roce 1924
absolvoval Vysokou kolu architektury a pozemního stavitelství v Praze, v letech 1925 - 26 studoval mistrovskou kolu architektury na Akademii výtvarných umìní v Praze u prof. Josefa Goèára. V malíøství se vzdìlával v ateliérech R. Schlossera,
O. Peterse a F. Engelmüllera. Doktorát technických vìd získal
v roce 1934 a v roce 1947 se stal docentem na Vysoké kole
architektury v Brnì. Projektové èinnosti se vìnoval od roku
1930. Z jeho královéhradeckých realizací zaujímají pøední místo
budova Státní banky (dnes Komerèní banka) na Námìstí osvoboditelù (1931) a sousední bývalé Okresní hospodáøské zálony
(1933), budova Prùmyslové koly stavební na Pospíilovì tøídì
(1929) a budova Sborového velitelství (1938), dnes sídlo teoretických ústavù Lékaøské fakulty UK. Byl zakládajícím èlenem královéhradeckého Stavoprojektu, kde pùsobil a do roku
1975. Z jeho posledních dìl si mùeme pøipomenout citlivou
rekonstrukci domù v prostoru nìkdejí Slezské brány z let 1967
- 1970.
Jako autor architektonického návrhu budovy urèené nìkdejímu Sborovému velitelství se docent Jan Rejchl po roce 1945
ujal i projekèních prací pro pøizpùsobení objektu potøebám naí
fakulty.
PhDr. Vladimír Panouek
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K pades·tin·m prim. MUDr. Ivana T˘my, CSc.
v r. 2000 absolvoval studijní pobyt v Psychiatrické
léèebnì St. Jozef Universitat Centrum v Kortenbergu
v Belgii.
MUDr. Ivan Tùma dosud uveøejnil více ne sto odborných prací a proslovil na 180 pøednáek. Je èlenem
výborù Psychiatrické spoleènosti ÈLS JEP a Èeské
neuropsychofarmakologické spoleènosti, èlenem redakèních rad èasopisù Psychiatrie a Lékaøské zprávy
LF UK v Hradci Králové. Od r. 1998 je èlenem Výboru
a Sekce psychiatrie Union Européenne des Médecins
Spécialistes a delegátem Psychiatrické spoleènosti ÈLS
JEP v této Unii.
Co pøedevím bychom vak pøi pøíleitosti ivotního
jubilea primáøe MUDr. Ivana Tùmy chtìli pøipomenout,
jsou jeho skromnost, schopnost porozumìt druhým
lidem a pøátelský vztah ke spolupracovníkùm, vlastnosti, pro které ho máme rádi. A tak bychom si pøáli,
aby i nae blahopøání k padesátinám pøijal jako upøímný a kamarádský pozdrav na cestu do dalích let.

V nedávných dnech si své první kulaté ivotní jubileum - padesáté narozeniny - pøipomnìl prim. MUDr.
Ivan Tùma, CSc., zástupce pøednosty Psychiatrické
kliniky pro léèebnì preventivní péèi. Narodil se 18.
dubna 1952 v Pøerovì. Po promoci na Fakultì veobecného lékaøství Univerzity Karlovy v Praze v r. 1977
nastoupil na královéhradeckou Psychiatrickou kliniku,
ale brzy na to se jetì krátce vzdálil, aby vykonal vojenskou prezenèní slubu. Zprvu na klinice pùsobil jako
vìdecký pracovník LF UK, od r. 1981 jako sekundární
lékaø kliniky a odborný asistent Katedry psychiatrie LF
UK. V r. 1994 byl ustanoven do funkce zástupce pøednosty kliniky pro léèebnì preventivní péèi.
Svoji vìdeckou psychiatrickou erudici posílil MUDr.
Tùma i tøemi dlouhodobými zahranièními pobyty:
V r. 1988 se podílel na výzkumném projektu Studie
magnetické rezonance mozku u schizofrenie v Clinical Research Centre Harrow v Londýnì, v letech 1992
- 94 po dva roky pracoval v Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research v Orangeburgu v USA,

Spolupracovníci

Tentokrát se ve vzpomínkách nejprve vrátíme do podivné
doby krátce po skonèení 2. svìtové války. Ale ji dalími
pøíhodami se opìt pøiblííme dobì nedávné a dneku.

se porod nerozbìhnul, selo se nad rodièkou konsilium se
závìrem: To je pro císaøe. Mladá rodièka, ji tak dost
ztrápená èekáním na porod, vak zaèala hlasitì bìdovat: Já
ádného Císaøe nechci, toho neznám. Já chci svého pana
doktora Radochu.

Já zavøu oèi a ty støílej

Docent (pozdìji akademik) Jan Bedrna od svého jmenování pøednostou chirurgického oddìlení hradecké okresní nemocnice (1933) pravidelnì dojídìl do plicní léèebny
Albertinum v amberku, aby zde provádìl kolapsovou léèbu plicní tuberkulózy (torakoplastiku, torakokaustiku).
Poloil tak základy pro pozdìjí rozvoj radikální chirurgické
léèby TBC (resekce plic), jí se vìnoval jeho ák profesor
Procházka. Stalo se krátce po osvobození v roce 1945,
na cestì do amberka doprovázel profesora Bedrnu MUDr.
Rudolf Petr. Cesta tenkrát nebyla zrovna nejbezpeènìjí,
nebo v kraji se stále jetì pohybovali ojedinìlí vojáci
nìmecké armády. Jízda autem ubíhala vcelku klidnì, nicménì docent Bedrna se pojednou obrátil k MUDr. Petrovi
a podával mu pistoli se slovy: Bude-li se nìco dít, já zavøu
oèi, dám plný plyn a ty zatím støílej!

Hamburger a hamburger

Jedenáctiletý chlapec navtívil lékaøku pro dysurické
obtíe. Doprovod své matky odmítl s tím, e je u dost velký,
aby el k paní doktorce sám. Zítra mi donese Hamburgra, zakonèila lékaøka vyetøení. Øíkal jsi, e maminka
pracuje v nemocnici, tak ona ti u vysvìtlí, co má pøinést.
Chlapcova maminka sice v nemocnici pracovala, ale jako
uklízeèka. e jde o moè na vyetøení moèového sedimentu,
nevìdìla. A to ses nemoh paní doktorky zeptat, zda chce
ten hamburger syrový nebo teplý, reagovala matka na vzkaz
lékaøky, rozladìná tímto zvlátním poadavkem. A tak pro
jistotu byla pøítí den paní doktorka obdarována jak syrovým,
tak jetì teplým hamburgrem.

Dva dny volna

Já ádného Císaøe k porodu nechci

Zaslechli jsme, jak na ambulanci jedna pacientka vyprávìla
o své desetileté vnuèce s dobøe proøezaným jazykem. Kdy
jednou vnuèka hodnì zlobila, tak jí pacientka údajnì øekla,
e kdy bude zlobit, e ona umøe. To ale vnuèku nijak nevyvedlo z míry a ptala se: A babi, kdy to bude? Ví, v naí tøídì
zemøel jedné holèièce dìdeèek a ona dostala dva dny volna.
Na babièku si vak nepøila: Tak to ne. Já ti schválnì umøu
v sobotu.
L.Ch.

Mladá, jetì ne osmnáctiletá rodièka byla sledována pro
ohroené tìhotenství MUDr. Radochou, který byl znám svým
neobyèejnì citlivým a ohleduplným pøístupem k tìhotným.
Mladé rodièce øíkal holèièko a získal si její neomezenou
dùvìru. Stalo se, e v sedmém mìsíci tìhotenství byla pøivezena na kliniku s hrozícím porodem. Kdy po dvoudenním sledování na porodním sále a opakovaných provokacích
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Apollón, mluvèí Dia, se nikdy nemohl mýlit, ale prosebníci si
Poznej sám sebe (gnóthi seauton) - hádanka vytesaná pøed
vìtby nìkdy vyloili patnì a pøivodili si tak zkázu. Protoe
tisíciletími do sloupu Apollónova chrámu v Delfách, na kterou
vìtby bývaly èasto dvojsmyslné, býval Apollón nìkdy nazýván
hledalo odpovìï mnoho tyranù, monarchù, váleèníkù i filoLoxiás (Køivý). Delfská vìtírna se stala náboenským a polisofù, nás zlákala navtívit tato místa, obestøená tajemnými mýty,
tickým støedem starovìkého svìta, bez dotazu v ní se po dlouhá
ovlivòujícími dìjiny starovìkého Øecka. Vyplouváme cestou
staletí v Øecku nic významnìjího neudálo. Symbolem tohoto
èerných korábù støíbøitým moøem, pøed námi se do mlného
pupku svìta byl bedlivì støeený omoparu noøí pohoøí Fókidy a Parnassu
falos, posvátný kámen zahalený do vl(foto 1) a ji kotvíme ve starém delfském
nìné rouky (foto 4).
pøístavu Kris (dnes Kírra).
Zachovalé divadlo, zbudované na svaDelfy se rozkládají na svazích Parhu nad chrámovou terasou, jedineènì
nassu v srdci Fókidy. Byly osídleny ji
objektivem
doplòuje panoráma svatynì (foto 5).
v dobì mykénské. Mýty vyprávìjí, e teVnì posvátného okrsku je stadion (foto
hdy il na dnì magické rokle v jeskyni
6), kde se na pamì Apollónova vítìzství
s pramenem stralivý drak Pythón, který
nad drakem kadé ètyøi roky konaly pýpronásledoval bohyni Létu, aby zabránil
thijské hry. Stadion pojme a 70 tisíc dinarození dítìte, je poèala s Diem. Kdy
vákù a hry svým rozsahem pøedèily vechny ostatní konané ve stase jí narodil syn - byl to Apollón - odela s ním do Delf a sotva
rovìkém Øecku. Zprvu mìly hry charakter múzických soutìí, a
ètyødenní bùh svými ípy draka zabil. Tím se stal ochráncem
pozdìji se rozíøily o atletická klání a závody koòských spøeení.
a vládcem prvotních sil skrytých v rokli se schopností vìtit.
Pod Apollónovou svatyní, v posvátném okrsku Athény ProJeho èin je symbolem vítìzství nad divokostí, primitivismem
naia, nás upoutá klenot øecké architektury - slavný Tholos ara barbarstvím, které pøedstavoval Pythón. Apollón zavádí øád,
chitekta Theodora z r. 380 pø. Kr. (foto 7). Je srovnatelný pouze
dává prùchod rozumu, vìdìní a tvoøivým silám. Na pamì jeho
s Tholem v Epidauru a je skuteènì perlou Delf.
èinu byla v 10. stol. pø. Kr. vystavìna svatynì Apollóna Pýthia.
Závìr naí návtìvy patøí archeologickému muzeu, kde obdiPrvními knìími byli plavci z Kréty, jejich èerný koráb zavedl
vujeme sochu Vozataje (dar tyrana Polyzéla), sochy Kleobida
Apollón do delfského pøístavu.
a Bitóna a slavnou Sfingu (foto 8), je stávala na 12 m vysokém
Návtìvu zaèínáme u Kastalského pramene, kde se prosebsloupu pøed Apollónovou svatyní. Moná je to ona, která kladníci pøed setkáním s Apollónem omývali. Rozechvìlí procházíme
la lidem hádanku o dvojnoci, trojnoci a ètyønoci stejného
Svatou cestou, kde bývaly obchùdky s votivními dary, míjíme
jména, který jako jediný ze vech bytostí mìní svoji podobu.
thesaury (pokladnice / foto 2), do nich dary vìtírnì ukládala
Byla nesmírnì hrdá, e nikdo z lidí nezná odpovìï, stejnì jako
jednotlivá mìsta (Sikyón, Théby, Syrákúsy atd.). Nejzachovana hádanku vytesanou na sloupu ve svatyni. Jediný Oidipús
lejí a umìlecky nejhodnotnìjí jsou Athénská a Sifnóská pohádanku rozlutil a tím zpùsobil její smrt, nebo ztratila své
kladnice. Bývaly zde uloeny dary ohromné ceny, avak témìø
tajemství a ze zoufalství se vrhla z útesu do moøe. On odpovìdìl
ve bylo vyloupeno. Proslulým lupièem byl císaø Nero, který
i na druhou hádanku, kterou jsme zaèali nae vyprávìní, toti
nechal odvézt mnoho umìleckých dìl do Øíma. Zastavujeme
pochop, e jsi èlovìk! Nepoznal ovem co je èlovìk, ani jave Svatém okrsku u impozantní Apollónovy svatynì (foto 3),
kým záludnostem osudu je vydán napospas, a tak se na nìm
kde Pythia, sedící v adytu na vyvýené trojnoce, v extázi
vyplnil lidský údìl.
J.S.
pronáela své vìtby, je knìí zapisovali a upravovali do verù.

ZEMÌ LIDÍ

JANA SMITA
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PRESTINÍ UZNÁNÍ PROFESORU
ZDEÒKU ZADÁKOVI

Prof. MUDr. Zdeòku Zadákovi, CSc., pøednostovi Kliniky gerontologické
a metabolické Lékaøské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové,
se v minulých týdnech dostalo nìkolika prestiních uznání:
 Byl opìtovnì zvolen èlenem výboru Èeské internistické spoleènosti.
 Ministrem zdravotnictví byl jmenován èlenem Stálého konzilia prezidenta
republiky.
 Ministrem zdravotnictví byl jmenován èlenem pracovní skupiny Vìdecké
rady Ministerstva zdravotnictví ÈR.
K významným projevùm uznání panu profesoru Zdeòku Zadákovi upøímnì blahopøejeme.

PROFESOR VLADIMÍR PALIÈKA
NADÁLE PØEDSEDOU ODBORNÉ SPOLEÈNOSTI

Prof. MUDr. Vladimír Palièka, CSc., pøednosta Ústavu klinické biochemie
a diagnostiky Lékaøské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové,
byl zvolen na dalí ètyøleté funkèní období pøedsedou Spoleènosti pro metabolická onemocnìní skeletu ÈLS JEP. Panu profesorovi Vladimíru Palièkovi
k opìtovnému zvolení do významné funkce gratulujeme.

ÈLENOVÉ NAÍ FAKULTY VE VÝBORU
ÈESKÉ ANATOMICKÉ SPOLEÈNOSTI

Do novì ustanoveného výboru Èeské anatomické spoleènosti byli zvoleni
i dva èlenové naí fakulty. Doc. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D., pøednosta
Ústavu histologie a embryologie, byl zvolen do funkce 1. místopøedsedy
a MUDr. Dáa Slíová, CSc., odborná asistentka Ústavu anatomie, do funkce
1. revizora. Paní doktorce Dáe Slíové a panu docentu Jaroslavu Mokrému
srdeènì blahopøejeme.

MUDR. JAN ÈÁP ÈLENEM VÝBORU
ODBORNÉ SPOLEÈNOSTI

MUDr. Jan Èáp, CSc., odborný asistent II. interní kliniky Lékaøské fakulty
UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, byl zvolen èlenem výboru Èeské
endokrinologické spoleènosti ÈLS JEP. Panu doktoru Janu Èápovi srdeènì
blahopøejeme.

MUDR. KAREL ETTLER JMENOVÁN DOCENTEM

Podle § 72 odst. 11 zákona è. 111/1998 Sb. o vysokých kolách jmenoval
rektor Univerzity Karlovy v Praze s úèinností od 1. bøezna 2002 MUDr. Karla
Ettlera, CSc., odborného asistenta Kliniky nemocí koních a pohlavních
Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové
docentem v oboru dermatovenerologie.
Panu docentu Karlu Ettlerovi upøímnì blahopøejeme a pøejeme mu mnoho
dalích úspìchù ve vìdecké, pedagogické a lékaøské práci i v osobním ivotì.

VÌDECKÁ HODNOST UDÌLENA
MUDR. JANU KVASNIÈKOVI

Po úspìné obhajobì kandidátské disertaèní práce udìlila dle § 35 odst. 2
vyhláky Èeské komise pro vìdecké hodnosti è. 64/1977 Sb. Vìdecká rada
Univerzity Karlovy, 1. lékaøská fakulta, dne 27. 11. 2001 MUDr. Janu Kvasnièkovi, lékaøi Porodnické a gynekologické kliniky, titul kandidáta vìd (CSc.).
Panu doktoru Janu Kvasnièkovi srdeènì blahopøejeme.

O individualismu se dnes hodnì hovoøí, a to nejen v souvislosti s programy liberálních politických stran, prosazujících svobodu jedince v hospodáøském
a politickém ivotì i v dalích jeho èin-

INDIVIDUALISMUS
nostech. Individualismus je èasto pøipomínán i jako negativní jev moderní
doby. V tomto druhém pøípadì je ale nìkdy pojem individualismus nepatøiènì
vnímán i jako synonymum egoismu,
èi, jak pøipomíná M. Petrusek, ne zcela
oprávnìnì asociován s elitarismem.
Pøedmìtem politologických a sociologických úvah se individualismus stal
ji v 19. století (J. S. Mill), pozornost
mu byla vìnována i po celé 20. století
(É. Durkheim, G. Simmel, T. Parsons,
F. A. v. Hayek a dalí). Individualismus
byl chápán èasto velmi rozdílnì: napø.
jako negativní dùsledek anonymizace
èlovìka v moderní spoleènosti, ale i jako
ádoucí protiklad egalitarismu èi socialismu. Hlubí rozbor pøinesl v pol.
20. stol. D. Riesman, jen v individualismu spatøoval reakci na ivot v moderní
spoleènosti. Obdobnì to vidí i M. Petøíèek (Majestát zákona, 2000), kdy pøipomíná Riesmanovu knihu The Lonely
Crowd, popisující u dominantních jedincù posun od øízení vlastního chování
podle tradièních spoleèenských norem
k øízení podle aktuálnì platných standardù. Posun od chování øízeného tradicí
k zevnitø øízenému chování je dùsledkem toho, e v dnení rychle se rozvíjející a mìnící spoleènosti nelze vechny
nové situace øeit podle stávajícího kodexu pravidel, take chování podle
vlastní úvahy se stává nezbytným.
Zevnitø øízené chování jedince nemusí být vdy optimální a nemusí korelovat s oèekáváním spoleènosti. Není
proto divu, e postoj k individualismu
je èasto ambivalentní. Pro pøíklad nemusíme chodit daleko, vzpomeòme jen
na kdysi uzuální urèení pracovního zamìøení a tím i ivotní dráhy mladého
lékaøe jeho nadøízeným. Nalezneme je
v anamnéze mnoha lékaøských osobností, a je otázkou, zda dnení nechu mladých lidí k takovému podrobení se je prospìná - a u spoleènosti èi jim samotPhDr. Vladimír Panouek
ným.
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