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SLOVA
K ZAMYLENÍ

Krkonoe - pohled z cesty nad Martinovou boudou na jihovýchod.

Foto Jiøí Bruník

PROMÌNY SVÌTA A NAEHO IVOTA
Jsme první generací, která ije v této (tj. globální kosmopolitní - pozn. autora) spoleènosti, její obrysy zatím vidíme jen matnì, øíká Anthony Giddens.
A dodává, e globalizace - alespoò prozatím - není øád øízený kolektivní lidskou
vùlí, ale e se nae spoleènost rozvíjí anarchicky a nahodile, pod tlakem smìsice
rùzných vlivù. Souèasnì ale tento britský sociolog s jistým optimismem øíká, e
pocit bezmoci, který zakouíme, není známkou osobních selhání, ale odrazem
neschopnosti naich institucí. Ty, které máme, je tøeba pøebudovat nebo musíme
vytvoøit instituce nové. Globalizace toti není pouhým prùvodním, bezvýznamným jevem naeho ivota. Je posunem v naich ivotních pomìrech jako takových. Je to zpùsob, jakým dnes ijeme. (A. Giddens: Unikající svìt. Praha :
Sociologické nakladatelství, 2000).
Giddens dále také øíká, e globalizace není jen samotné propojení svìta, ale
má mnoství rozmanitých dimenzí. Pøipomíná, e i vìda a technologie se globalizují a zmiòuje i nové formy rizika a nejistoty, jmenovitì ty, je do naeho
ivota pøináí globální elektronická ekonomika. Nicménì se vak v této knize
prvoøadì vìnuje tìm nejobecnìjím problémùm dnení doby - vlivu globalizace
na osobní ivot èlovìka, konfrontaci globalizace a spoleèenských tradic,
ohroování ivotního prostøedí, ale i prohlubování èi tzv. demokratizaci
demokracie. Ale právì v této souvislosti se ukazuje uiteèné vìnovat pozornost
i tzv. glokalizaci, o které se zmiòuje napø. kanadský sociolog David Lyon
(D. Lyon: Jeí v Disneylandu / Náboenství v postmoderní dobì. Praha : Mladá
fronta, 2002). Pojem pùvodnì zavedl Roland Robertson k zachycení problematiky projekce globálních ekonomických prvkù do lokálních podmínek. Dnes je

Kdy byl èlovìk jetì celistvý a ne
smutná hromádka rozervaných kusù,
tvoøily spolu poezie a mylení jediný projev jeho ducha. Jak øíká Jaspers, celistvé
vyjádøení èlovìka vdy prostupovala filosofie, od magie rituálních slov k pøedvádìní lidských osudù, od vzývání bohù
k modlitbám. A první filosofie, prvotní
zkoumání kosmu, úsvit vìdìní, který nacházíme u pøedsokratovcù, nebylo nic
jiného ne krásná, hluboká poezie.
Nové pøiblíení se mýtu pøinesla romantická vzpoura. Pøedromantický génius Vico u jasnì vidìl, co mnozí myslitelé jetì dlouho po nìm nepochopili.
A do znaèné míry právì díky jeho mylenkám zaèalo pøehodnocování mýtù,
které vrcholí za naich dnù ve Freudovi
a Jungovi za paradoxní spolupráce LévyBruhla: v postupném vývoji díla tohoto
etnografa se toti paradoxnì potvrzuje
marnost jakéhokoli pokusu o úplnou racionalizaci èlovìka. Zaèal psát své vìdecké dílo, aby dokázal pøechod od primitivní mentality k pozitivnímu vìdomí, ale za nìkolik desetiletí musel dramaticky pøiznat svou poráku a nakonec
uznal, e neexistuje ádná primitivní
èi pøedlogická mentalita jako nií
vývojové stadium èlovìka, nýbr e obì
roviny leí ve vech epochách a kulturách
vedle sebe. Vimnìme si, e právì toto
pozitivní (to adjektivum mi pøipadá
velmi ertovné, nemohu se mu vak vyhnout) mentalita naoèkovala Západu nejen mylenku, e nae technická kultura
je vyí ne ostatní, ale také ze stejných
pøíèin a dùvodù mylenku, e muský
duch je díky svému vìtímu sklonu k logice vyí ne enský 
Úryvek z eseje Ernesta Sabata Potøeba
mýtu. In: Ernesto Sabato: Spisovatel a jeho
pøízraky. Praha : Mladá fronta, 2002.

ovem èastìji tímto termínem oznaèován povýtce manipulativní proces, napø.
ve sféøe marketingu cílená aplikace globální ekonomické strategie na lokální
prostøedí. Podle D. Lyona pomáhá glokalizace utváøet spotøebitele resp. vede
spotøebitele k tomu, aby sám sebe utváøel k obrazu, který je v zájmu ekonomiky.
Je ovem zøejmé, e glokalizace se neprojevuje pouze v oblasti obchodu, ale
(samozøejmì také v zájmu ekonomiky) v celé kulturní sféøe. Navíc se tento proces pøipojuje k ostatním postmoderním zmìnám a tudí i ke zintenzivòování
kulturních kontaktù a ruku v ruce s tím ke zpochybòování èi pøinejmením
k rozostøování tradièních kulturních hranic.
Nás vak asi nejvíce zajímá, jak se globalizace resp. glokalizace projevuje
v prostøedí vìdy a technologie, jmenovitì pak ve sféøe medicíny a zdravotnictví.
A. Giddens ve shora citované knize øíká, e ná vztah k vìdì a technologii je
dnes docela jiný, ne v minulosti: V západní spoleènosti vìda pøiblinì po dvì
století fungovala jako svého druhu tradice. Vìdecké poznání mìlo tradici pøekonávat, ale ve skuteènosti se samo stalo zvlátní tradicí. Pøedstavovalo nìco, co
vìtina lidí respektovala, ale co bylo vzhledem k tomu, co dìlali, vnìjí. V dnení
dobì je, podle Giddense, vztah èlovìka k vìdì radikálnì odliný: Èím více se
vìda a technologie míchá - a to na globální úrovni - do naeho ivota, tím více
tento pohled pøestává platit. S tím lze jistì souhlasit. Stále nové poznatky biologie, medicíny èi chemie, nezøídka pøedkládané v médiích jako klíèový problém
zdraví a osobního tìstí, ovlivòují èlovìka v jeho vnímání svìta i sebe samého,
a to ne vdy v tom nejsprávnìjím smìru. Souèasnì si ale také stále více zvykáme
na to, e vìdecké poznání není tak docela jednoznaèné, ale naopak dosti promìnlivé nebo i protiøeèící si. Ale to u je na vinì také dalí dimenze naí doby - pokrok
informaèních technologií. Zatím co jetì pøed pùl stoletím trvala cesta vìdecké
informace k adresátùm mìsíce a nìkdy i roky, dnes se o novém poznatku mùeme
dozvìdìt ji v okamiku, kdy zprávu o nìm uloil objevitel na webovou stránku.
Pravda ovem je, e i kdy se dnes díky soudobým informaèním technologiím
dozvídáme o nových vìdeckých poznatcích velmi rychle, nemíváme zpravidla
záruku, e tyto poznatky jsou dostateènì ovìøené. A v této podobì se o nových
poznatcích vìdy dozvídá i laická veøejnost, vèetnì naich nemocných. Vytvoøili
jsme si sice nové pojmy - postindustriální spoleènost (Jean François.Lyotard aj.),
technetronní éra (Zbygniew Brzezinski), informaèní spoleènost (Alvin Toffler a j.),
ale obranu proti nespolehlivým informacím resp. proti manipulativnímu zneuití
médií jsme moc nehledali. A tak opìt zvítìzily ekonomické zájmy spolu s osvìdèeným
nástrojem - ideologií, tentokrát v podobì absurdnì pojaté ideje svobody slova.
Problémem sui generis se ovem jeví i samotný pokrok informaèní technologie
a prùnik jejích aplikací do jednotlivých oborù základní i aplikované vìdy. Týká
se to napø. i zobrazovacích metod ve zdravotnictví. Po roce 1978, kdy byl
ve Fakultní nemocnici Hradec Králové instalován první poèítaèový tomograf
(CT) v republice, jsme si stýskali, e z kapacitních dùvodù nemùeme - tak jako
napø. Amerièané - vyuívat toto zaøízení k prvotnímu, screeningovému vyetøení
nemocných. Dnes, kdy nae nemocnice disponuje dvìma takovými pøístroji
a dalí jsou i v okresních nemocnicích regionu, jsou tyto stesky vìcí minulosti.
Ale na druhé stranì vystoupila do popøedí ekonomická stránka problému, nebo
dnes ji nejde jen o CT, ale také o magnetickou rezonanci a celou øadu dalích
moderních zobrazovacích zaøízení. Poøizovací cena kadého z tìchto pøístrojù
se pohybuje v øádech milionù èi desítek milionù korun a stejné je to i u pøístrojù
pro laboratorní analýzy. A tak je nabíledni, e pøi provozu a dalím rozvoji zdravotnických zaøízení je nezbytný i pøísný ekonomický pohled.
Pøirozeným východiskem v rámci øeení tohoto problému ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se stala organizaèní rekonstrukce celého organismu nemocnice. Nìkterých oborù se dotkla výraznìji a je vcelku pochopitelné, e vyvolala
i urèité napìtí, frustrace a snad i pocity køivdy. Jenome tady bychom se mìli
pouèit od J. F. Lyotarda, který øíká: Køivda by byla právì toto: újma doprovázená ztrátou prostøedkù újmu dokázat. Tak tomu je, je-li obì zbavena
ivota nebo vech svobod nebo svobody zveøejnit své mylenky èi své názory,
anebo jednodue práva svìdèit o této újmì, èi jetì jednodueji, jestlie samotné
vìtì svìdectví je upøen jakýkoliv nárok na platnost. (J. F. Lyotard: Rozepøe.
Praha : Filosofia, nakl. Filosofického ústavu AV ÈR, 1998). Asi si musíme zvykat,
e svìt se rychle mìní a mìnit se mùe i prostøedí, v nìm ijeme a tvoøíme.
PhDr. Vladimír Panouek
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SPRAVEDLNOST
(fejeton)

Pouhých estnáct stránek má Bulletin
Obèanského institutu è. 111 z listopadu
roku 2000, pøináející text pøednáky
amerického politického filosofa, kritika,
esejisty a romanopisce Russella Kirka
(1918 - 1994) Co je to spravedlnost.
Pøesto je tøeba uvítat, e je samostatnì
vedený ve fondu Státní vìdecké knihovny
Hradec Králové.
Dnes, na samém konci dvacátého století, øíká Russell Kirk, vnáí mravní
a politický chaos znaèný zmatek do smyslu starých slov. A navrhuje probrat
význam slova spravedlnost, zabývat
pøirozeným zákonem, trestní spravedlností a posléze se utkat s urèitými soudobými teoriemi spravedlnosti. Uvìdomil jsem si pøi ètení této pøednáky,
jak málo vím o samotném pojmu spravedlnost, jak jenom tuím jeho klasické
(Aristoteles, Platón aj.) èi køesanské
(Bible, sv. Augustin) koøeny. A to i za okolností, kdy jsem byl v rámci profese alespoò okrajovì seznámen s konceptem
spravedlnosti v rámci soudobého právního pozitivismu, dle kterého nemusí
nutnì existovat vazba mezi zákonem
(pouhým lidským pøíkazem) a morálkou.
Co mne ale nejvíce v Kirkovì pøednáce
zaujalo, je otázka, kde se vlastnì uèíme,
co to je spravedlnost. Russell Kirk øíká,
e asi jen zøídka jsou lidé obeznámeni s teoriemi právní vìdy a pochybuje
i o tom, e by se nauèili své pojetí spravedlnosti v kostele. Význam spravedlnosti lidé pochopí pøedevím z tradice:
ze zvykù a pøesvìdèení, je se po generace uchovávají v rodinì a v místním
spoleèenství.
Spravedliví lidé nejsou vyhubeným
druhem - i kdy jsou moná druhem ohroeným, øíká R. Kirk a vzpomíná na svého dìdeèka, který nechodil do kostela,
neèetl Bibli ani filosofii práva a pøesto
byl okolím vnímán jako èlovìk spravedlivý. Na druhé stranì ale pokládá
za nezbytnì nutné obnovit v dnení neuspoøádané dobì obecné chápání klasického a køesanského uèení o spravedlnosti. Pøipomíná slova Tomáe Akvinského: Spravedlnost je trvalá správnost
mysli, skrze kterou èlovìk èiní to, co má
za daných okolností èinit, a dodává, e
na kadé univerzitì by se absolventi mìli
ptát: Získali jsme takovou správnost
Ludìk Ledøíèek
mysli?

Èernobílá interpretace pastelu Jaroslava Chebena Sad mámení (ve sbírkách Východoèeské galerie Pardubice)
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Mezinárodní konference o uchovávání bunìk a tkání
se konala v Hradci Králové

Se zpodìním, za které se aktérùm akce i ètenáøùm omlouváme, rádi informujeme o mezinárodní konferenci CRYOPRESEVATION AND SAFE KEEPING OF CELLS AND TISSUES, je byla spoleènou akcí International Institute of
Refrigeration (dále jen IIR) a Society for Low Temperature
Biology (dále jen SLTB). Konference se uskuteènila v prostorách nové budovy Univerzity Hradec Králové ve dnech 13.
a 15. kvìtna tohoto roku. Spolupoøadateli konference s rozsáhlou mezinárodní úèastí byly dále Komise C 1 IIR, Èeský
národní komitét pro spolupráci s IIR, Sekce biologie nízkých
teplot Èeskoslovenské biologické spoleènosti, Lékaøská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Výzkumný ústav rostlinné výroby
v Praze. Konferenci spoleènì pøedsedali pánové François Billiard, øeditel IIR (Paøí, Francie) a David E. Pegg, pøedseda
SLTB (University of York, Velká Británie).
Konference se zúèastnilo 63 odborníkù ze tøinácti zemí.
V devíti zasedáních bylo pøedneseno více ne padesát sdìlení,
pøevánì formou referátù, ale i prostøednictvím posterù. Konference byla provázena i výstavní expozicí firem zajiujících
vývoj a výrobu kryokonzervaèní technologie. Souèástí programu byla také návtìva Tkáòové ústøedny Fakultní nemocnice
Hradec Králové.
Prodìkan Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové prof. MUDr.
RNDr. Miroslav Èervinka, CSc., pøedseda Æeského národního
komitétu pro spolupráci s IIR pan Jiøí Paøízek i pøedseda Sekce
biologie nízkých teplot Èeskoslovenské biologické spoleènosti Ing. Vladimír Skládal pøipomnìli ve svých proslovech pøi
slavnostním zahájení konference dlouholetou tradici kryobiologických zasedání v Èeské republice, zaloenou panem prof.
MUDr. Rudolfem Klenem, DrSc.
Na prùbìh konference jsme se zeptali MUDr. Pavla Mìøièky,
vedoucího lékaøe Tkáòové ústøedny Fakultní nemocnice Hradec Králové, prezidenta Komise C 1 IIR (zamìøené na aplikaci
chladu v biologii a medicínì) a pøedsedy místního organizaèního výboru konference. O celkovém úspìchu konference nechtìl dr. Mìøièka moc hovoøit, ale poskytl nám tiskové materiály - IIR Newsletter a SLTB Newsletter, v nich je úspìch
konference jednoznaènì potvrzován. Mnohem ochotnìji nás
pak MUDr. Mìøièka informoval napøíklad o tom, e pod pøedsednictvím prof. Milana Bláhy a prof. Ladislava Jebavého
z Oddìlení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec
Králové probìhla dvì zasedání vìnovaná lékaøské kryobiologii.
Zabývala se zabezpeèením hematologických a onkologických
programù kryokonzervovanými autologními resp. alogenními
kmenovými buòkami z rùzných zdrojù (kostní døeò, periferní
kmenové buòky, pupeèníková krev). V úvodním referátu
pøipomnìl prof. Bláha, e ji uplynulo 15 let od zahájení programu autologní transplantace periferních kmenových bunìk
ve FN Hradec Králové a rekapituloval rozvoj separaèních
a konzervaèních metodik i poèty provádìných transplantací,
které vzrostly zejména po otevøení nového hematologickoonkologického pavilonu a zahrnují dnes nejen transplantace
autologní, ale i pøíbuzenské alogenní a od r. 2001 i nepøíbuzenské alogenní. MUDr. P. Mìøièka, RNDr. H. Straková a Ing.
L. Vávra (vichni z Tkáòové ústøedny FN HK) pak v rámci tohoto zasedání referovali o problematice zajitìní kvality pøi

kryokonzervaci hematopoetických kmenových bunìk a MUDr.
Mìøièka s dalími hradeckými spoluautory o potenciálním
riziku pøenosu infekce pøi tìchto transplantacích. Dr. A. Sputtek z Transfuzního oddìlení univerzitní nemocnice HamburgEppendorf, podle slov MUDr. Mìøièky, výbornì dokumentoval,
proè je tøeba rozmrazovat kmenové buòky a bezprostøednì
pøed podáním pacientovi, tj. pøímo na transplantaèních jednotkách, a potvrdil tak dlouhodobou zkuenost hradeckého pracovitì. Dále se pak MUDr. Mìøièka zmínil i o sdìlení MUDr.
Kobylky z Ústavu hematologie a krevní transfuze Praha a dr.
Vinklárkové z Tkáòové banky v Brnì, kteøí referovali o zkuenostech s rozvojem banky pupeèníkové krve. Do tohoto projektu, v jeho rámci bylo v ÈR konzervováno ji více ne tisíc
odbìrù, je zapojeno i hradecké pracovitì.
V dalí rozpravì nám na dotaz k návtìvì úèastníkù konference v novì vybudovaném kryoskladu Tkáòové ústøedny
MUDr. Mìøièka øekl: Vyuili jsme pøítomnosti mnoha zahranièních expertù ke konzultaci aktuálního problému, tj. monitorování hladiny kyslíku v kryokonzervaèních skladech. Tento
problém býval pøi budování takových pracovi èasto zanedbáván a ani pøísluná legislativa není ve vech zemích dokonale zpracována. Napøíklad v Èeské republice je stanovena
jenom mezní hodnota pro eny. Ná systém monitoringu vyel
z doporuèení Britské kryogenické rady a úèastníci konference
mìli monost vidìt jej ve funkci. Varovné hladiny, pøi nich
zní akustická signalizace, jsou nastaveny na 20 resp. 18 % kyslíku v prostøedí. O systém se velmi zajímali i pracovníci dalích bank, napøíklad banky ve Výzkumném ústavu rostlinné
výroby v Praze, nízkoteplotní banky genetického materiálu ryb
ve Vodòanech, hematologicko-onkologického oddìlení v Plzni,
ale i pracovníci britských kryokonzervaèních center.
Trochu nás pøekvapila zmínka o bance genetického materiálu ryb. Ale z pøedstavy, e jde o nìco mimoøádného èi okrajového nás MUDr. Mìøièka rychle vyvedl: Nová strategie
èinnosti Mezinárodního ústavu chlazení (IIR) vychází z podpory øeení strategických problémù v jednotlivých komisích,
zabývajících se specifickými oblastmi aplikací chladu. Strategickou prioritou pøi aplikaci chladu v biologii a medicínì

Z doprovodné výstavy: pøedseda SLTB prof. D. E. Pegg (zcela vpravo) pøihlíí pøedvádìní nejnovìjího modelu programovatelného
zmrazovacího zaøízení fy Planer Products.
Foto dr. M. Straková
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je zachování biodiverzity v celosvìtovém mìøítku. O aktuálnosti tohoto programu svìdèí i velký poèet referátù pøednesených k danému tématu na hradecké konferenci. Problematika byla probrána v celé íøi, tj. od projektù zamìøených
na zachování biodiverzity mikroorganismù, pøes problematiku
biodiverzity rostlin a ivoèichù a ke konkrétním projektùm,
majícím i ekonomický význam, jako jsou nízkoteplotní banky
genetického materiálu ryb èi rostlin, vyuívaného v potravináøském prùmyslu. V úvodních referátech bylo zdùraznìno,
e je to právì rozvoj progresivních technologií, které v moderním svìtì umoòují zachování biodiverzity, a ji jde o technologie zajiující zlepení èistoty vody nebo ovzduí v prùmyslovì vyspìlých zemích nebo právì organizaci nízkoteplotních bank genetického materiálu rostlin a ivoèichù. Pøíkladem jsou banky zamìøené na uchovávání genetického materiálu ryb, bez nich by nebylo moné udret souèasný stav
rybolovu. A nejde pøitom jen o lososy a jesetery, o nich referovali rutí specialisté, ale, jak ukázal referát docenta Linharta
z Výzkumného ústavu rybáøského a hydrobiologického Jihoèeské univerzity ve Vodòanech, týká se to i naich tradièních
vánoèních kaprù.
S otázkou zachování biodiverzity samozøejmì úzce souvisí
i rozvoj metod umìlého oplodnìní u èlovìka. Vynikající úroveò
èeských center asistované reprodukce dokladovaly pøednáky
doc. Mardeièe a jeho spolupracovníkù z praského centra
Pronatal. Ukázaly, e je dnes moné v bìnì v praxi úspìnì
provádìt nejen transfer kryokonzervovaných raných embryí,
ale e jsou ji i první zkuenosti s kryokonzervací neoplodnìných vajíèek.
Za nejdùleitìjí z metodického hlediska lze pokládat na konferenci pøednesené práce, které se týkají výzkumu nových roztokù, s jejich pomocí lze konzervovat tkánì tzv. vitrifikací, tj.
rychlým zmrazením s vyvoláním sklovitého stavu, který zabrání vytvoøení krystalù v buòkách a tkáních. K tomuto tématu vystoupili pøedstavitelé tradièních center, kde je tento výzkum provádìn, prof. David E. Pegg a dr. Monica Wusteman
z univerzity v Yorku, japontí autoøi prof. Murase, prof. Kajiwara a dr. Sugie. Pøekvapením, øíká MUDr. Mìøièka, bylo
pøedstavení rozsáhlého projektu kryokonzervace orgánù, který
pøedloil dr. Ramon Risco z univerzity v Seville. Jde o nadnárodní projekt sdruující nìkolik evropských univerzit i odborníky z prùmyslu, který navazuje na nejnovìjí výzkumné

práce provedené v USA, které by mìly znovu otevøít monost
úèinné kryokonzervace celých orgánù.
Spoleènost pro nízkoteplotní biologii (SLTB) vyhlásila pro
tuto konferenci soutì o Cenu dr. George Planera, zakladatele
britské firmy zamìøené na konstrukci a výrobu programovatelných zmrazovacích zaøízení. Tato cena ve výi 500 £ byla urèena
pro nejoriginálnìjí vìdeckou práci prezentovanou mladým
vìdeckým pracovníkem. Do soutìe se pøihlásili Samantha Gale
z univerzity v Dundee, Manuela Oliveira z univerzity v Portu,
Julia Kopeika z univerzity v Lutonu, Caroline Routledge z oèní
banky v Bristolu a Alois Bilavèík z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze. Mezinárodní jury, která práce posuzovala,
mìla skuteènì tìké rozhodování, nebo lo o srovnávání prací
z velmi vzdálených oborù. Nakonec jednoznaènì zvítìzila práce
Aloise Bilavèíka vìnovaná konzervaci genetického materiálu
jabloní. Cenu mu na slavnostním veèeru v závìru konference pøedal pøedseda SLTB prof. David E. Pegg. Øeditel IIR François
Billiard pak pøedal èestná uznání pìti úèastníkùm konference, mezi
nimi byli MUDr. Pavel Mìøièka a Ing. Lubomír Vávra.
Na závìr naí rozpravy o konferenci pøipojil MUDr. Pavel
Mìøièka jetì jednu zajímavost, dokládající dnení globalizaci
vìdecké práce: Pøed vlastním zahájením konference se konal
workshop projektu EU COBRA, zamìøený na výzkum metod
konzervace øas a sinic. Koordinátorem tohoto projektu byl dr.
John Day z univerzity v Ambleside ve Velké Británii. Pro výzkum pøirozené rezistence øas vùèi chladu má samozøejmì
zvlátní význam výzkum øas, vyskytujících se v polárních oblastech. Na tomto projektu se podílejí z Èeské republiky dr.
Lukeová z Ústavu pùdní biologie Akademie vìd ÈR v Èeských
Budìjovicích a dr. J. Elster z Botanického ústavu AV ÈR v Tøeboni.
Právì dr. Elstera zastihla etapa pøípravy konference na britské výzkumné lodi, která mìla za úkol pøivézt zpìt polárníky z Antarktidy
pøed zaèátkem tamìjího zimního období. Dr. Elster se také podílel
na vyhledání optimálního místa pro zøízení budoucí èeské stanice
v Antarktidì. Právì z této lodi nám mailoval i poslední verzi abstraktu k publikaci ve sborníku. e vak v dnením svìtì existují
i mocné antiglobalizaèní bariéry, dokládá zkuenost, e ve vìci
vèasného vyøízení víz pro dva úèastníky konference z Ruska
(za vyøízení do tøí dnù se tam platí cca 400 USD) musel pøedseda
Èeského národního komitétu pro spolupráci s IIR intervenovat
na Ministerstvu zahranièních vìcí ÈR a na èeském zastupitelském
Pøipravil: PhDr. Vladimír Panouek
úøadì v Moskvì.

  

Nové absolventky bakaláøského studia

Státní závìreènou zkoukou a obhajobou bakaláøské práce
úspìnì ukonèilo v èervnu t. r. studium bakaláøského studijního
programu oetøovatelství na Univerzitì Karlovì v Praze, Lékaøské fakultì v Hradci Králové, ètrnáct zamìstnankyò Fakultní
nemocnice:

Bc. Jitka Nováková (Dìtská klinika)
Bc. Ilona Podolská (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny)
Bc. Blanka Reèková (Klinika gerontologická a metabolická)
Bc. Jitka Suchánková (Klinika anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny)
Bc. Kateøina imková (Klinika gerontologická a metabolická)
Bc. Lenka noplová (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny)
Bc. Nadìda Vlèková (Dìtská klinika)

Bc. Vìra Bezvodová (Klinika anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny)
Bc. Gabriela Blaková (Urologická klinika)
Bc. Jana Cachová (Dìtská klinika)
Bc. Helena Duánková (Chirurgická klinika)
Bc. Lucie Hrnèálová (Klinika uní, nosní a krèní)
Bc. Alena Judasová (Klinika gerontologická a metabolická)
Bc. Gabriela Kníková (Klinika gerontologická a metabolická)

Vem jmenovaným k úspìnému ukonèení studia a k udìlení
titulu Bc. srdeènì blahopøejeme.

Redakce
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Ve dnech 12.-13. záøí 2002 se ji po osmé setkali úèastníci
Královéhradeckých oetøovatelských dnù, semináøe s mezinárodní úèastí, vìnovaného otázkám oetøovatelské péèe.
Dvoudenní setkání ji tradiènì poøádala Fakultní nemocnice
Hradec Králové ve spolupráci s Èeskou asociací sester a s Oddìlením oetøovatelství pøi Ústavu sociálního lékaøství Lékaøské

tvoøení pøispìla firma Nucleus Hradec Králové, která se ujala
celé organizace setkání. Podìkování patøí vem sponzorùm
a celé øadì firem, bez jejich finanèní podpory by se tato akce
nemohla konat.
Na závìr prvního pracovního dne se veèer setkali úèastníci
semináøe na rautu, který byl obohacen o taneèní vystoupení

VIII. KRÁLOVÉHRADECKÉ OETØOVATELSKÉ DNY
fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. Semináø se uskuteènil v kongresovém centru Univerzity Hradec
Králové.
V èestném pøedsednictvu pøi slavnostnímu zahájení semináøe
usedli tito hosté: PhDr. Ivanka Kohoutová, øeditelka odboru
oetøovatelství MZ ÈR, MUDr. Vìra ulcová z odboru zdravotnictví Krajského úøadu Královéhradeckého kraje, Mgr. Petr
Kmoch, tajemník Magistrátu mìsta Hradec Králové, doc.
MUDr. Vìra Hubková, CSc., prodìkanka Lékaøské fakulty UK
v Hradci Králové, a doc. MUDr. Leo Heger, CSc., øeditel
Fakultní nemocnice Hradec Králové. Jednotliví èlenové èestného pøedsednictva v krátkých projevech pozdravili pøítomné
v jednacím sále.
Mezi dalí vzácné hosty patøili: doc. MUDr. Karel Barták,
CSc., senátor Parlamentu ÈR, doc. PhDr. Mária Nemèeková,
CSc. z Ústavu oetøovatelství Jesseniovy lékaøské fakulty
v Martinì Univerzity Komenského v Bratislavì, Ing. Alois
Tuháèek, námìstek primátora mìsta Hradce Králové, prof.
MUDr. Pravoslav Stránský, CSc., èlen Akreditaèní komise
MMT ÈR, pøedstavitelé profesních organizací ÈAS, ÈAPA,
Unie, zástupci vysokých kol, VZ, SZ a celá øada milých
a vzácných hostù nejen od nás, ale i ze Slovenské republiky.
Souèástí slavnostního zahájení bylo i vystoupení Lucie
a Martina Strejcových, kteøí zahráli na trombon a varhany.
Hlavními tématy vlastního odborného jednání byly: vzdìlávání, oetøovatelství, bolest a kvalita v oetøovatelství. V prùbìhu dvoudenního semináøe zaznìlo na sedmdesát pøednáek,
v prostorách Univerzity bylo instalováno také nìkolik odborných posterù. Zásadní pøednáky se týkaly: závìrù Evaluaèní mise EU, harmonizace regulovaných profesí (zdravotních sester a porodních asistentek) se zemìmi EU a problematiky národní standardizace v oetøovatelství. Souèástí semináøe
byla také pracovní porada hlavních sester ÈR.
Dvoudenní pracovní jednání, kterého se zúèastnilo cca 650
posluchaèù, probíhalo v pøíjemné atmosféøe, k jejímu vy-

sl. Vlèkové a p. Krnáèe. Taneèní vystoupení se vem velmi
líbilo.
Chtìla bych touto cestou podìkovat vem pøednáejícím
za jejich vysoce kvalitní pøednáky, kolegyním z Oddìlení
oetøovatelství Ústavu sociálního lékaøství LF UK v Hradci
Králové a kolegyním a kolegùm z Fakultní nemocnice Hradec
Králové za perfektní zajitìní hladkého prùbìhu letoních
oetøovatelských dnù.
Ji dnes bych chtìla pozvat ty, kdo nehodlají zùstat stranou
pøi dalím rozvoji oetøovatelské péèe, na IX. oetøovatelské
dny v Hradci Králové, které se budou konat 11.-12. záøí 2003.
Tento rok bude zároveò rokem 10. výroèí otevøení bakaláøského
studia na Lékaøské fakultì UK v Hradci Králové a proto ji
nyní chceme oslovit vechny bakaláøky, které ji absolvovaly,
èi jetì studují bakaláøské studium, a vyzvat je k setkání pøi
pøíleitosti konání Královéhradeckých oetøovatelských dnù
v r. 2003.
Bc. Hana Ulrychová
hlavní sestra FN

Foto RNDr. Ing. Frantiek Skopec, CSc.

Ad honorem
Dne 29. èervence 2002 jsme si pøipomnìli 90. narozeniny
pana profesora MUDr. Rudolfa Petra, zakladatele moderní
klinické neurochirurgie v Èeskoslovensku, emeritního profesora Univerzity Karlovy v Praze. Je symbolické, e právì letos
oslavila významné výroèí, padesát let od svého vzniku, také
královéhradecká Neurochirurgická klinika, jejím byl pan profesor zakladatelem a dlouholetým pøednostou.
Panu profesorovi se za jeho práci dostalo mnoha zaslouených poct, vèetnì Ceny J. E. Purkynì za celoivotní dílo,
kterou pøevzal letos v èervnu. My si ale archivní fotografií z r. 1999,
na ní je pan profesor zachycen pøi pøebírání Ceny Dr. Frantika Ulricha, rádi pøipomínáme, e pan profesor Rudolf Petr
vdy byl a je váen i jako vzácný èlovìk a vynikající osobnost
naeho mìsta. Ad bene esse!
Redakèní rada èasopisu Scan
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Øeditel FN jmenoval nové vedoucí pracovníky
V rozmezí mìsícù kvìtna a èervence t. r. se uskuteènila výbìrová øízení, vyhláená øeditelem Fakultní nemocnice Hradec
Králové, na vedoucí funkce obsazované jmenováním. lo o funkce vedoucího lékaøe Transfuzního oddìlní, vedoucí dietní sestru Stravovacího odboru a zástupce pøednosty I. Interní kliniky
pro léèebnou péèi. Na základì výsledkù jednotlivých výbìrových
øízení a doporuèení výbìrových komisí jmenoval øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové doc. MUDr. Leo Heger, CSc.,
do vedoucích funkcí tyto pracovníky:

ventka Støední zdravotnické koly v Kolínì,
kde v roce l994 vystudovala obor zdravotní sestra. V roce 1996 ukonèila na Støední
zdravotnické kole v Praze dvouleté pomaturitní kvalifikaèní studium v oboru dietní
sestra. U obou maturit prospìla s vyznamenáním. V roce 2000 sloila v IDVPZ v Brnì
specializaèní zkouku v úseku práce poruchy výivy a výmìny
látek a absolvovala pomaturitní specializaèní studium v oboru
dietní sestra, opìt s vyznamenáním. Od nástupu do pracovního pomìru v roce 1996 do 30. 6. 2002 pracovala nepøetritì
jako dietní sestra ve Stravovacím odboru Fakultní nemocnice
Hradec Králové.

MUDr. Vít Øeháèek (40), od 1. 7.
2002 vedoucí lékaø Transfuzního
oddìlení FN
Pan doktor Vít Øeháèek absolvoval
Lékaøskou fakultu Univerzity Karlovy
v Hradci Králové, obor veobecné lékaøství,
v letech 1980-1986. Po promoci v záøí stejného roku nastoupil do Fakultní nemocnice Hradec Králové,
Transfuzní oddìlení jako lékaø - absolvent LF. V rámci atestaèních
pøíprav absolvoval odborné stáe doma i v zahranièí a to v roce
1991 na transfuzním oddìlení nemocnice Emmerich v Nìmecku. V dubnu l990 získal atestaci I. stupnì z vnitøního lékaøství
a v prosinci 1994 specializaèní atestaci v oboru hematologie
a transfuzní sluba, obì atestace v IPVZ Praha. Po první
atestaci byl povìøen vedením plazmaferetického úseku Transfuzního oddìlení FN, na kterém se provádìjí odbìry plazmy,
trombocytù a autotransfuze. Od 1. 1. 1996 byl pan doktor Øeháèek povìøen funkcí vedoucí výrobního úseku Transfuzního
oddìlení FN. V roce 1997 tento úsek zavedl jako první v ÈR
dárcovské erytrocytaferézy - pøístrojové odbìry dvou transfuzních jednotek erytrocytù od jednoho dárce. V letech 19951999 byl èlenem pracovní skupiny Krev a krevní sloky pøi
imunobiologické sekci Lékopisné komise MZd ÈR, jejím
cílem bylo zaèlenit transfuzní pøípravky do nového vydání
Èeského lékopisu. Od roku 1999 je pan doktor Øeháèek èlenem redakèní rady èasopisu Transfuze a hematologie dnes
a od roku 2000 je èlenem Transfuzní rady Fakultní nemocnice
Hradec Králové. Pan doktor Vít Øeháèek pøednáí na odborných
kongresech na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni
a pøispìl k vydání spoleèných publikací.

MUDr. Jaroslav Kajzr (34), od 1. 8.
2002 zástupce pøednosty I. interní
kliniky pro léèebnou péèi
Pan doktor Jaroslav Kajzr absolvoval
Lékaøskou fakultu Univerzity Karlovy
v Hradci Králové, obor veobecné lékaøství,
v letech 1987-1993. Po promoci v záøí
stejného roku nastoupil jako lékaø - absolvent LF do Fakultní
nemocnice Hradec Králové na I. interní kliniku, kde byl zaøazen do kardiologické skupiny prof. MUDr. Jiøího Kvasnièky, CSc.
V roce 1996 pøeel na Kardiochirurgickou kliniku, kde jako
lékaø pracoval do roku 1999. V tomto roce se vrátil zpìt
na I. interní kliniku. Od roku 2001 do 31. 7. 2002 pùsobil doktor Kajzr jako vedoucí lékaø jednotky intenzivní péèe I. Interní
kliniky. V roce 1996 získal atestaci I. stupnì z vnitøního lékaøství a v roce 2000 nástavbovou specializaèní atestaci v oboru
kardiologie, obì atestace v IPVZ Praha. V roce 2000 absolvoval
kurs a získal osvìdèení Umìlá plicní ventilace. Doktor
Kajzr je spoluøeitel grantu Sledování kvality péèe o nemocné
s mimonemocnièní obìhovou zástavou ve východoèeském regionu. Je autorem i spoluautorem rùzných publikací a pøednáí
na odborných kongresech na regionální i celostátní úrovni. Pùsobí jako externí uèitel vnitøního lékaøství pro bakaláøské studium FF Hradci Králové. Pan doktor Kajzr je èlenem pracovní
skupiny Akutní kardiologie Èeské kardiologické spoleènosti.
V letech 1999-2001 byl pøedsedou Lékaøského odborového
klubu Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Hana Bareová (26), od 1. 7. 2002 vedoucí dietní sestra Stravovacího odboru Fakultní nemocnice Hradec
Králové
Sleèna Hana Bareová nastoupila do Fakultní nemocnice Hradec Králové do Stravovacího odboru 1. 9. 1996 jako absol-

Pøejeme vem novì jmenovaným vedoucím pracovníkùm osobní spokojenost a dobré pracovní výsledky v nároèné øídící práci.
Redakce
a Odbor personálních vztahù FN

Jetì do 18. øíjna je moné ve výstavních prostorách v I. patøe budovy teoretických ústavù Lékaøské fakulty
UK v imkovì ulici 870 zhlédnout poutavou výstavu fotografií tøí autorù - Miroslava Èervinky, Jana Nováka
a Emila Rudolfa, nazvanou

Pøehlíená krása
aneb

Motýli v detailu
Rozmìrné, digitálnì zpracované barevné fotografie oslovují nejenom profesionály èi amatéry fotografy,
ale kadého, kdo se dovede zastavit nad krásami pøírody.
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Libochovice a cena J. E. Purkynì
V místì dneního libochovického zámku byla nejdøíve
døevìná a od poèátku 15. století zdìná tvrz, která byla pùvodnì
obytná. V roce 1560 nový majitel Jan z Lobkovic zahájil
na místì tehdy ji rozpadlé tvrze stavbu nového renesanèního
zámku, který vak v roce 1661 pøi poáru mìsta vyhoøel.
V letech 1683-1690 známý italský architekt Antonio della Porta pøestavìl zámek v ranì barokním slohu pro rodinu Dittrichsteinù, kteøí se stali novými majiteli. (1)
Zde na zámku se 17. prosince 1787 narodil jako syn panského úøedníka (obroèího) Jan Evangelista Purkynì, svìtovì
proslulý vìdec, organizátor vìdeckého a kulturního ivota,
národní buditel, který se ivì úèastnil èeského národního ivota.
Dvousté výroèí jeho narození bylo zaøazeno do kalendáøe
UNESCO. Purkynì se mimo jiné podílel na zaloení pøírodovìdeckého èasopisu iva (1853), Spolku lékaøù èeských (1861)
a na vydávání Èasopisu lékaøù èeských (1862). Purkynìho dnes
pøipomíná místnost v pøízemí zámku upravená na muzeum,
ve kterém jsou soustøedìny památky na jeho ivot a èinnost.
Na prostranství pøed vstupem do libochovického zámku stojí jeho
pomník z roku 1887 od J. Stachovského se známým výrokem:

Pohled na zámek ze zahrad.

Èeská lékaøská spoleènost udìluje kadoroènì na zámku
v Libochovicích, roditi Jana Evangelisty Purkynì, nejvyí
vyznamenání - cenu J. E. Purkynì.
Libochovice leí na dolním toku øeky Ohøe. V pramenech je
poprvé o nich zmínka z roku 1282. Nedaleko Libochovic je
vrch Klapý se zøíceninou hradu, který se svými dvìma vìemi
tvoøí dominantu krajiny. Hrad prodal v roce 1336 Jan Lucemburský souèasnì s Libochovicemi Zbyòku Zajíci z Valdeku.
Zbynìk Zajíc hrad, do té doby nazývaný Klapý, pøestavìl, opevnil a pøejmenoval na Házmburk. Ve stejné dobì se Libochovice staly mìsteèkem.

Volá-li vlas, ve vlas se vra,
pomáhej chutì, èiò a raï.
V letech 1959 a 1960 vznikla ve veobecné sekci Èeskoslovenské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì v Ústí nad Labem
(dnením Spolku lékaøù v Ústí nad Labem) mylenka poøádat
na zámku kadoroènì setkání lékaøù s pracovním dnem k uctìní
památky tohoto genia èeského národa. (3) K tomuto podnìtu
se pøipojilo i pøedsednictvo Èeskoslovenské lékaøské spoleènosti
JEP, která zde od roku 1962 kadoroènì pøedává vdy jednomu
z významných pøedstavitelù naí medicíny své nejvyí vyznamenání - cenu J. E. Purkynì. V roce 1968 cena udìlena nebyla.
Libochovice byly k tomuto úèelu neobyèejnì vhodnì zvoleny. Pro Purkynìho byly Libochovice místem, ke kterému ho
poutaly vzpomínky na dìtství a kam se a do vysokého vìku
rád vracel. Ve svých vzpomínkách o tom píe: Pak (jde o rok
1807, kdy vystoupil z piaristického øádu a vrátil se domù - pozn.
aut.) jsem navtìvoval zamilovaná nìkdy mnì místa v mìsteèku i nejbliím okolí, kde jsem se vzpomínkami na svá
dìtská léta blaze nabail. A na jiném místì: Dovolil jsem si
popsati obírnìji panské zahrady, ony byly od prvních let mého
dìtství a do posledního mého pobytu v Libochovicích (bylo
mu tenkráte 84 let) mým hlavním rejditìm  (2)

Zahrady libochovického zámku.

Pomník Jana Evangelisty Purkynì v Libochovicích.
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Cenu J. E. Purkynì pøevzal prof. MUDr. Rudolf Petr.

Cenu J. E. Purkynì pøevzal prof. MUDr. Leon Sazama, DrSc.

Cena J. E. Purkynì byla nejdøíve udìlována za nejlepí práci
uveøejnìnou v pøedelém roce. Od roku 1969 je udìlována
za celoivotní dílo. Je jistì významnou poctou pro naí fakultu, e mezi 44 vyznamenanými jsou 4 její pøísluníci. Jsou to:
V poøadí 2. cena (1963): prof. MUDr. Vladimír Vortel,
DrSc., za práci: Patologie BCG-vakcíny. Rozhl. tbc. nem. plicních. 22, 1962, s. 8-18
V poøadí 8. cena (1970): prof. MUDr. Antonín Fingerland,
DrSc., za celoivotní dílo.
Letos výjimeènì byly udìleny ceny dvì - v poøadí 43. cena
(2002): prof. MUDr. Rudolf Petr. Cenu za celoivotní dílo
pøevzal dne 12. èervna 2002 z rukou prof. MUDr. J. Blahoe,
DrSc., pøedsedy Èeské lékaøské spoleènosti JEP. V poøadí
44. cena (2002): prof. MUDr. Leon Sazama, DrSc. Cenu
za celoivotní dílo pøevzal dne 19. èervna 2002 z rukou místo-

pøedsedy Èeské lékaøské spoleènosti JEP, prof. MUDr. M. Hájka, DrSc., v zastoupení pøedsedy Èeské lékaøské spoleènosti
JEP, který byl sluebnì v USA.
Slavnostního pøedání cen se zúèastnili kromì pøedstavitelù
pøísluných spoleèností dìkan Lékaøské fakulty UK v Hradci
Králové prof. MUDr. Ivo teiner, CSc., rodinní pøísluníci
a známí vyznamenaných.
Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.
Kabinet dìjin lékaøství LF UK HK

LITERATURA:
1. Poche E. a kol.: Umìlecké památky Èech 2. Praha : Academia, 1978,
str. 580.
2. Purkynì J. E.: Nitky z mého ivota. Praha : Odeon, 1987, s. 165.
3. Ulrich J.: Vzpomínka na Purkyòovy dny v Libochovicích. Èas. Lék.
èes. 136, 1997, s. 708-9.

Doc. MUDr. Frantiek Salajka, CSc.,
pøednostou Plicní kliniky
Dne 10. 7. 2002 byl na základì výbìrového øízení ustanoven do funkce pøednosty
Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec
Králové doc. MUDr. Frantiek Salajka, CSc.
Pan docent Frantiek Salajka se narodil
12. 7. 1953 v Brnì a zde také absolvoval
svá støedokolská studia i studium medicíny
na Lékaøské fakultì Masarykovy univerzity. Po promoci v roce
1977 nastoupil jako sekundární lékaø na kliniku TRN Fakultní
nemocnice Bohunice. Atestaci z vnitøního lékaøství sloil v roce
1981, nástavbovou atestaci z oboru TRN v roce 1984. Po získání
vìdecké hodnosti kandidáta lékaøských vìd v roce 1990 pùsobil jako odborný asistent Lékaøské fakulty MU, v roce 1999
byl habilitován.
Ji od osmdesátých let se pan docent Frantiek Salajka intenzivnì vìnuje bronchologii, a to nejenom v pøímé lékaøské
práci (po sloení nástavbové atestace v roce 1984 pùsobil jako
bronchologický ordináø kliniky TRN), ale i jako uèitel a vìdecký pracovník. Kromì pregraduální výuky na LF MU pøednáí také v rámci kursù poøádaných Institutem postgraduálního
vzdìlávání zdravotníkù v Praze a zúèastòuje se i odborných
akcí zajiovaných Institutem pro dalí vzdìlávání pracovníkù
ve zdravotnictví v Brnì. Je odborným kolitelem kolicích míst
Základy bronchologie pro pneumology a kolitelem kursù
pro endoskopické sestry specialistky. Jako pozvaný øeèník se

zúèastnil mezinárodního postgraduálního kursu Evropská kola respiraèní medicíny, poøádaného Evropskou respiraèní
spoleèností.
Dosavadní vìdeckou èinnost pana docenta Frantika Salajky
dokumentuje více ne pùl druhé stovky pøednáek, z nich znaènou èást pronesl na mezinárodních kongresech poøádaných
u nás a na kongresech zahranièních odborných spoleèností,
a 130 publikací otitìných u nás a v zahranièí. Mezi jeho nejvýznamnìjí (u nás prioritní) publikace patøí práce vìnované
problematice endobronchiálních stentù, pouití intravaskulárních stentù u syndromu horní duté íly a hodnocení kvality
ivota nemocných s respiraèními nemocemi.
Pan docent Frantiek Salajka absolvoval nìkolik zahranièních
stáí (Berlín, Essen, Kjóto), a také mezinárodní kurs zamìøený
na hodnocení kvality v medicínì, organizovaný Univerzitou
Johna Hopkinse v Baltimore, USA. Pracoval ve výboru Èeské
pneumologické a ftizeologické spoleènosti, v souèasné dobì
je místopøedsedou její bronchologické sekce. Je èlenem Evropské respiraèní spoleènosti (ERS), Americké spoleènosti
hrudních lékaøù (ACCP), Americké bronchologické asociace
(AAB) a Svìtové bronchologické asociace (WAB).
Pøejeme panu docentu MUDr. Frantiku Salajkovi, CSc., aby
na Plicní klinice královéhradecké Lékaøské fakulty Univerzity
Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové nalezl dostateèný
prostor k naplnìní svých pracovních cílù i osobní spokojenost.
Redakce
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Pøi pøíleitosti kulatého výroèí naeho pana profesora, jeho
neuvìøitelných edesátin, se vracím na zaèátek naí spolupráce.
V ivotì se nìkdy stane, e potkáme èlovìka,
který nás osloví nejen po odborné, ale i po lidské stránce. Jméno pana prof. PhDr. Jiøího
Maree, CSc., nám bylo známé z publikací
a pøednáek, ale k naí uí spolupráci dolo
a po roce 1990, kdy jsme spolu s MUDr.
Ivanem Dranerem, tehdejím øeditelem FN,
nastoupili do vedoucích funkcí. Snaili jsme se
tehdy obklopit lidmi, kteøí by pomohli vytváøet
základy zmìn nejen organizaèních, ale i odborných, a to ve vech smìrech. Zmìny se týkaly nejen pøístupu k pacientùm, ale i ke spolupracovníkùm.
Prof. PhDr. J. Mare, CSc., nám tuto spolupráci nabídl a tak jsme zaèali pracovat na podkladech pro vznik bakaláøského studia oetøovatelství a na náplni výukového pøedmìtu Základy zdravotní péèe, pozdìji
nazvaného Základy péèe o nemocné pro 2. roèník studia veobecného lékaøství. Dalím okruhem naí spolupráce byla výuka pøedmìtu Komunikace pro posluchaèe 3. roèníku veobecného lékaøství, kde jsme se spolu se sestrami jednotlivých
oborù snaily pøedávat praktické zkuenosti, jak komunikovat
s malými a vìtími dìtmi, s onkologicky nemocnými a gerontologickými pacienty. Pøednáky v rámci vzdìlávání sester jsou
velkým pøínosem jak v oblasti pedagogické, tak psychologické.
V roce 2003 oslavíme l0. výroèí trvání bakaláøského studia.
V roce 1999, po akreditaci bakaláøského studijního programu
oetøovatelství, vzniklo samostatné Oddìlení oetøovatelství
v rámci Ústavu sociálního lékaøství, jeho je pan profesor Jiøí

Mare pøednostou. Jeho pomoci a rad si velmi váíme a uvìdomujeme si, e bez nich by vechny jmenované aktivity nevznikly.
Dalí oblastí, ve které spolupracujeme díky
panu profesorovi, je výzkum. Ve spolupráci
s Fakultní nemocnicí to byl zpoèátku výzkum
problematiky dìtské bolesti, pozdìji výzkum
sociální opory hematoonkologicky nemocných
dìtí a sociální opory sester.
V roce 1999 vznikl na základì doporuèení
akreditaèní komise za velké pomoci prof. PhDr.
Maree èasopis Oetøovatelství. Èasopis je
vydáván na fakultì a distribuován po celé
Èeské republice. V roce 2001-2002 vznikají,
opìt za pomoci prof. PhDr. J. Maree, webové
stránky Oddìlení oetøovatelství.
Ve spolupráci s panem profesorem pokraèuje i souèasné vedení FN, ku prospìchu studentù
veobecného lékaøství a bakaláøek.
Mnohé jeho odborné rady pedagogické a psychologické, ale
i rady lidské, nejen nám, ale i pøedstavitelkám oetøovatelství
v kraji, republice, pomohly ke zvládání nelehkých úkolù. Váíme
si jeho vzdìlanosti, vyrovnanosti, ochoty naslouchat a pomáhat tam, kde je snaha o pokrok a zmìnu. V dnení uspìchané
dobì je prof. PhDr. J. Mare, CSc., pro nás nejen èlovìkem,
od kterého lze èerpat vìdomosti a zkuenosti, ale je pro nás
i dùleitou sociální oporou. Pøejeme mu do dalích let hodnì
zdraví, spokojenosti a neutuchající pracovitosti, která pøináí
spokojenost osobní a prospìch mnoha oborùm, vèetnì naeho.
Pane profesore, díky a do pøítích let jen ve dobré.
Jaroslava Peèenková, vedoucí Oddìlení oetøovatelství, LF UK
Bc. Hana Ulrychová, hlavní sestra FN HK

Blahopøání k narozeninám

V srpnu se s významným ivotním jubileem sela paní doc.
MUDr. Vìra Hubková, CSc., pøednostka Stomatologické kliniky
a prodìkanka naí fakulty.
Narodila se v Praze, vystudovala a promovala v Hradci
Králové. Po promoci pracovala tøi roky jako
obvodní stomatoloka a získané terénní zkuenosti jsou dodnes patrné na jejím citu pro
skuteèné potøeby praktického zubního lékaøe,
citu tak potøebném kadému klinickému pracovníku. V roce 1967 nastoupila na nai kliniku a od té doby la její cesta u jen vzhùru.
Od místa sekundární lékaøky a po nynìjí
postavení. Má tøi atestace, je kandidátkou vìd,
docentkou od roku 1989 a pøednostkou kliniky
od 1. záøí 1996.
Paní docentka Hubková je pøednostkou, jaká
má být. To, co dokáe vydobýt v konkurenèním
boji nejen v rámci nemocnice, ale v rámci celého èeského zubního lékaøství (zvykejme si
na evropskou nomenklaturu), je hodné pozoru a úcty. Málokdo
by v té jemné dámì hledal takový zdroj energie a cílevìdomosti. Viditelným zobrazením jejích aktivit je jistì nová budova kliniky, v souèasné Evropì asi jedna z nejmodernìjích.
Ménì viditelné, ale snad závanìjí, je její postavení ve svì-

tovém zubním lékaøství. Je èlenkou Section of Dental Deans
and Educators pøi Federation Dentaire Internationale a èlenkou Executive Comitee tée svìtové organizace (na jejím svìtovém kongresu v Orlandu, USA, proslovila vyádanou pøednáku).
V roce 2000 byla výborem Association for
Dental Education in Europe jmenována posuzovatelkou pro výuková curricula a profesní
výcvik na evropských stomatologických fakultách. Poslední zasedání výukové komise
Evropské asociace pro výuku zubních lékaøù
také uznalo dentální curriculum naí kliniky
za vzorové a doporuèilo ho vem èeským fakultám. Velikost podílu paní docentky na jeho pøípravì a prosazení jistì není tøeba zdùrazòovat.
Její postavení ve stomatologii je pevné
a vichni vìøíme, e se bude stále zlepovat
a vyvrcholí ustavením první èeské Dental
School v Hradci Králové.
Pøejeme k tomu paní docentce, a ji nikdy neopoutí neutuchající elán a a jí nikdy nechybí dostatek zdraví a tìstí.
Spolupracovníci
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Bradáè to neuhlídal
Vltava - ta nádherná øeka, pøináející od umavských hvozdù a
do støedu Zemì èeské nejenom uitek, potìení a radost, ale také inspiraci mnoha umìlcùm. V srpnu ale náhle mìní svou tváø a stává se z ní nièivý,
nespoutaný a neovladatelný ivel, který boøí ve, co mu pøichází do cesty.
Je zachmuøená, blátivá a pod pøívaly vod mizí její romantické jezy.
V nábøení zdi pod Køíovnickým námìstím po pìt století støeí hladinu
Vltavy Bradáè, skulptura - snad Kristus, která bývala umístìna na jednom z pilíøù Juditina mostu, znièeného povodní v r. 1342. Podle nìho se kdysi mìøila výka velkých vod. V 15. století
pak byl umístìn ve stejné nadmoøské výce do nábøení zdi u Karlova mostu. Jeho hlava nìkolikrát zmizela pod
vodou, nebo voda dosáhla k jeho tváøi jako pøi druhé nejvìtí povodni v r. 1784, v r. 1845 a pøi katastrofální povodni
v r. 1890, kdy byl dokonce poboøen Karlùv most. Sledujeme, jak voda zaplavuje Sovovy mlýny, Lichtentejnský palác
a Kampu (vlevo dole). Hladina neustále stoupá, zaplavuje Aneský kláter, Petrskou ètvr (vpravo dole) a dalí èásti
mìsta po jejím proudu. Katastrofa je nedozírná, ale je v lidské povaze nepodlehnout zoufalství. Postieným se nabízí
pomoc ze vech stran a opìt si lidé vycházejí vstøíc v nadìji, e obnoví a uvedou znovu v ivot postiené obce
a mìsta.
Text a foto: Jan Smit
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Jaroslav Cheben, malíø, grafik, ilustrátor, úpravce publikací (pøedevím
obrazových), je dalím z královéhradeckých výtvarných umìlcù, kteøí pøátelsky vyhovìli naí ádosti o struèné pøedstavení jejich tvorby. K charakteristice jeho tvùrèí èinnosti je ale
tøeba jetì pøipomenout, e je i autorem øady exlibris, podnikových znaèek, mimo jiné také loga Krkonoského národního parku, REGINA
Hradec Králové, Mìstských lesù Hradec Králové, projektu Procardio, Unikátní projekty, atd. a také spoluzakladatelem naeho èasopisu. Rád
vzpomínám na okamik, kdy jsem
koncem roku 1990, krátce po výzvì
øeditele FN MUDr. Ivana Dranera,
telefonoval Jaroslavu Chebenovi, e
jsem právì slíbil uvést v ivot spoleèenský èasopis FN. Jaroslav mi tehdy lakonicky odpovìdìl, e se za tøi
týdny ozve, a kdy se pak ozval, mìl
ji pøipravené nejenom záhlaví èa-

Jaroslav Cheben

Foto Jiøí Bruník

sopisu, ale také dohodu s tiskárnou.
A byl to opìt on, kdo pro nás, po roce
bezprostøední spolupráce na èasopisu,
získal kniního grafika a nakladatele
Miroslava Veteèku, který dìlá Scan
ji jedenáctý rok.
Jaroslav Cheben se narodil 17. února
1936 v Pardubicích. V roce 1955 absolvoval u prof. Jana Bruknera na Umìleckoprùmyslové kole v Brnì. První
samostatnou výstavu mìl v roce 1966
v Krajském muzeu v Hradci Králové,
poslední pak v Kostelci nad Orlicí v roce 2002. Prùbìnì se zúèastnil øady
oblastních i celostátních výstav. Svými díly je zastoupen v Moravské galerii v Brnì, v Památníku národního písemnictví v Praze, v Matici slovenské,
ve Frederikshaven Kunstmuseum, v Museo dell Informazione di Senigallia
a u øady soukromých sbìratelù v Èeské
republice, Slovenské republice, Evropì, USA a Kanadì.
PhDr. Vladimír Panouek

KOZÁCI BYLI I V HRADCI KRÁLOVÉ
Úryvkem z kníky prof. Dr. Václava Vladivoje Tomka Místopisné pamìti mìsta Hradce Králové, vydané nákladem J. Otty
v Praze, pøipomínáme jednu z ménì známých epizod dìjin naeho mìsta. Text uvádíme bez redakèních úprav a v té podobì,
jak byl autorem, rodákem z Hradce Králové a èestným mìanem hradeckým, v roce 1885 napsán a tého roku vydán.

ho wudy 36; ponìwad wak nebylo ádné obrany, smìle
se jali chytati a obírati lidi na ulicích, dobýwati se do krámù
a do domù, wynucovati peníze co wýpalné; kdy pak asi
dwì hodiny tím spùsobem øádili, odjeli z mìsta, a zastavili se
na podmìstí. W tom wyel na wíce místech oheò od nich
zaloený, nejprwe z domu nároního na podsíni proti statui
panny Marie na námìstí (è. 150), a silným wìtrem hnaný, rozíøil se po obau podsíních, pøeskoèil na kollej Jesuitskau a pøes
celau noc se rozmáhaje, obrátil wìtí èás mìsta w popel. Shoøelo 160 domù we mìstì s kollejí i kostelem Jesuitským a obìma
jeho wìema i celým poøadím odtud a ke bránì slezské. Zachránìna zùstala smìrem wìtru toliko èást polední strany
námìstí od seminaria Jesuitského a ku kostelu sw. Ducha
a krátká strana západní s radnicí a s ulicí za sw. Duchem a
ku Praské bránì, odtud pak dalí øada domù se solnicí a semináøí biskupskau èili hradem. Prostøední ulice wyhoøely
wecky a pùlnoèní strana mìsta od hradu a ke bránì slezské
wecka, rownì pak i èást podmìstí slezského od brány a
ku kosteli sw. Antonína, w poètu 30 domù.

Redakce

K polnímu taení roku 1759 Daun hlawní wojsko císaøské
stáhl w krajinì u Jaromìøe a irèe. Roku 1760 bylo wojsko
pod welitelstwím Laudona z jara sbíráno opìt u Hradce dílem
na prawé stranì Labe w Plotitích a wesnicích wzdálenìjích,
dílem za Orlicí u Malowic, ale odtáhlo ji we druhé polovici
Kwìtna do Slezska. Laudon sám odjel dne 28 Kwìtna, mekaw
od 16 w Hradci. Roku 1761 Hradec zùstal dokonce stranau
od pochodù wojenských; roku potomního wak 1762 utrpìl
nenadále zhaubu straliwau zanedbáním od wojska. Kdy toti
Daun i Laudon s hlawní silau stáli proti Fridrichowi pøi hranici
slezské w okolí Braumowa, za zády wojska císaøského wlaudila se jistá loupená chátra, která èastìji prowázela wojska
pruská, nazýwající se toho èasu Kozáky pruskými. K nápodobení
Kozákù nosili mnozí wousy pøidìlané. W Hradci leela toho
èasu posádka asi 500 muù s plukowníkem Weissem, která by
byla k obranì proti takowé chase úplnì staèila. Tu se dne 10
Èerwence roznesla powìst, e byli u irèe widìni husaøi prutí
a e od nich Jaromìø byla pøepadena a zlaupena. Pøes noc powìst
se rozíøila, e táhnau na Hradec, a plukowník Weiss domníwaje
se wìtí síly, ráno dne 11 Èerwence wywedl wojsko swé z mìsta
nejprw na prawau stranu Labe, po chwíli pak pøese wecko
pøimlauwání konelù a mìanù hotowých wedle nìho obrany
mìsta se úèastniti, zwlátì kdy zpráwy mìli, e jest to jen
laupený lid, který se w krajinì potuluje, odtáhl do Pardubic.
Tu se we strachu rozutíkáwali lidé z mìsta, a w tom asi w pùl
dwanácté pøed polednem prutí Kozáci wrazili. Bylo jich we-

(Pozn. redakce: V. V. Tomek (31. 5. 1818 - 12. 6. 1905) vystudovaný právník, byl zprvu domácím uèitelem v rodinì P. J.
afaøíka a Fr. Palackého. Pozdìji byl Palackým navren
za dìjepisce Prahy a podnícen k napsání dìjin Univerzity
praské. V r. 1850 byl jmenován mimoø. profesorem rakouských dìjin na Univerzitì praské, øádným profesorem v r. 1860.
V r. 1849 vyly jeho Dìje university Praské I (postihující
dobu do r. 1436) a souèasnì struèné Geschichte der Prager
Universität (líèící vývoj a do r. 1848). Dále z díla V. V. Tomka pøipomínáme Dìje království Èeského (1850), uèebnici
Pøíruèní kniha dìjepisu rakouského (1858) a pozdìjí
Novìjí dìjepis rakouský (1880), a zejména pak Dìjepis
mìsta Prahy, jeho dvanáct dílù (do r. 1608) vylo v letech
1855  1901, a Pamìti z mého ivota (1904  1905).
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Z kniní tvorby Jaroslava Chebena pøedstavujeme ilustrace k psychologickým povídkám Evy Beákové Malý tøesk. V zobrazených
figurálních podobenstvích charakterizuje autor vnitøní stavy aktérù povídek a promítá je do jejich karikující, symbolické podoby. Jsou to lidé
propadlí sami sobì, svým zkresleným vnitøním pohledùm a samomluvám, øíká k tìmto kresbám Jaroslav Cheben. Ztrácejí reálné mezilidské
vazby a utvrzují se ve svém zvlátním výkladu událostí, je je potkávají. Nesou pøed sebou tolik vlastních pøedstav, e nevidí na cestu v opravdových
ivotních situacích a upadají do stále stejných problémù. Za tyto problémy potom obviòují svoje okolí.
Chebenovy kresby vak rozhodnì nejsou nìjakým odsudkem. O tom nás koneckoncù pøesvìdèuje ji sama nepøítomnost sebemeního
náznaku groteskní callotovské deformace. Jeho kresby jakoby spíe napovídaly cosi o neastném, mylném pøisvojení si zkreslené pøedstavy
o ivotì. A v tomto smyslu se stávají mementem, varováním pøed podléháním jen vlastním vizím èi svému údìlu, pøed neochotou èlovìka
porozumìt souèasnému svìtu, vlastnímu místu v lidské spoleènosti a svým bliním.
Jaroslav Cheben zvolil pro ilustrace povídkové knihy Evy Beákové techniku kresby tukou, která mu umonila a seismografický záznam
linií, které tak dostávají samy o sobì silný výrazový a emocionální náboj. Kniha Malý tøesk má vyjít v praském nakladatelství Luïka Kováøe
jetì v tomto roce.
PhDr. Vladimír Panouek
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Marie Nováková témìø 44 let a do skonèení pracovního
pomìru 30. 6. 2002.

V prùbìhu mìsícù èervence a srpna t. r. podìkoval doc.
MUDr. Leo Heger, CSc., øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové, osobním dopisem tìmto dlouholetým zamìstnancùm pøi pøíleitosti skonèení jejich pracovního pomìru:

Panu MUDr. Jaroslavu ístkovi,
CSc., lékaøi Kardiochirurgické kliniky.
Pan doktor Jaroslav ístek po ukonèení
studia na Lékaøské fakultì UK v Praze
v roce 1960 pùsobil nejprve v OÚNZ
Náchod, v nemocnici v Jaromìøi. V roce
1966 nastoupil do KÚNZ Hradec Králové jako sekundární lékaø na I. interní
kliniku. Od 1. 3. 1971 pøeel jako odborný asistent do øad
uèitelù Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové. V lednu 1983
se pan doktor Jaroslav ístek, pøi trvajícím uèitelském
úvazku na Lékaøské fakultì, vrátil do funkce sekundárního
lékaøe na I. interní klinice. Od 1. 6. 1986 pøeel na Kardiochirurgickou kliniku jako ordináø pro kardiologii.
Na Kardiochirurgické klinice postupnì vedl hemodynamickou laboratoø, kardiologickou skupinu a byl vedoucím
katetrizaèní laboratoøe. Pan doktor ístek se významnou
mìrou podílel na výuce mladých kardiologù. Své pùsobení
na Lékaøské fakultì UK a ve Fakultní nemocnici Hradec
Králové ukonèil po 31 letech dne 31. 7. 2002 odchodem
do dùchodu.

Paní Dagmar Chládkové, enské sestøe Porodnické a gynekologické kliniky. Paní Dagmar Chládková nastoupila
do KÚNZ Hradec Králové na Porodnickou a gynekologickou kliniku 1. 2. 1978
jako enská sestra u lùka ve smìnném
provozu, na porodním a operaèním sále. Na Porodnické a gynekologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové pracovala více ne 34 let a do skonèení pracovního pomìru dne 31. 7. 2002, kdy odela do dùchodu.
Paní Alenì Kotykové, enské sestøe
Porodnické a gynekologické kliniky. Paní Alena Kotyková nastoupila do KÚNZ
Hradec Králové na Porodnickou a gynekologickou kliniku 19. 7. 1966 jako porodní asistentka. Na klinice nejdøíve pracovala jako enská sestra u lùka ve smìnném provozu a v ambulantním provozu poliklinického oddìlení. V roce 1975 sloila v IPVZ v Brnì atestaèní zkouku
z instrumentování na operaèním sále, poté co absolvovala
v tomto oboru pomaturitní specializaèní studium. Od roku
1981 pracovala jako sestra specialistka-instrumentáøka
na operaèních sálech kliniky. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové na Porodnické a gynekologické klinice pracovala paní Marie Kotyková plných 36 let do skonèení pracovního pomìru dne 31. 8. 2002, kdy odela do dùchodu.

Paní Vìøe Zemanové, vrchní sestøe
Oddìlení centrální sterilizace. Paní Vìra
Zemanová nastoupila do KÚNZ - Fakultní nemocnice v Hradci Králové
na Chirurgickou kliniku 1. 7. 1962 jako
absolventka Støední zdravotnické koly
v Hradci Králové, kde vystudovala obor
zdravotní sestra. Nejprve pracovala jako
sestra u lùka ve smìnném provozu a pozdìji jako instrumentáøka na operaèním sále. Od 1. 9. 1970 byla paní Zemanová pøeøazena na Oèní kliniku, kde pracovala na ambulanci, ve smìnném provozu u lùka a na operaèním sále.
Od 1. 8. 1980 se vrátila do ambulantního provozu poliklinického oddìlení Chirurgické kliniky a pozdìji zde
pracovala jako instrumentáøka na operaèním sále. Od 1. 7.
1983 zastávala paní Zemanová funkci vrchní sestry oddìlení Chirurgické kliniky v Nechanicích. V roce 1969, 1985
a 1989 postupnì absolvovala v IPVZ v Brnì dvouletá pomaturitní specializaèní studia v oborech instrumentování
na operaèním sále, oetøovatelská péèe o dospìlé a organizace a øízení práce SZP. V oddìlení oetøovatelské
péèe øeditelství KÚNZ vykonávala funkci sestry-specialistky.
Problematice centrální sterilizace, pøièlenìné pùvodnì ke Kardiochirurgické klinice a Chirurgické klinice, se vìnovala
od roku 1990. Samostatné Oddìlení centrální sterilizace vedla
paní Vìra Zemanová jako vrchní sestra od 1. 2. 1992 a do skonèení pracovního pomìru 31. 8. 2002, kdy odela do dùchodu.
Paní Vìra Zemanová pracovala ve Fakultní nemocnici Hradec
Králové 40 let.
Odbor personálních vztahù FN

Paní Marii Novákové, zdravotní sestøe Oddìlení centrální sterilizace. Paní
Marie Nováková vystudovala obor zdravotní sestra na Støední zdravotnické kole
v Hradci Králové. Dne 1. 11. 1957 nastoupila do tehdejí Klinické nemocnice Vojenské lékaøské akademie Jana
Evangelisty Purkynì v Hradci Králové. Kdy se nemocnice
opìt stala civilním zaøízením, byla paní Marie Nováková
1. 10. 1958 zaøazena jako zdravotní sestra u lùka ve smìnném provozu v KÚNZ, Fakultní nemocnici Hradec Králové,
na Chirurgické klinice. Od 1. 9. 1962 vykonávala funkci
stanièní sestry na resuscitaèním oddìlení Chirurgické kliniky. V lednu 1980 absolvovala v IPVZ v Brnì dvouleté pomaturitní specializaèní studium v oboru anesteziologie,
resuscitace a intenzivní terapie. V roce 1985 pøela jako
stanièní sestra na Kardiochirurgickou kliniku, odkud se v roce
1993 opìt vrátila na Chirurgickou kliniku. Od 1. 9. 1997
pracovala jako zdravotní sestra na Oddìlení centrální sterilizace. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pracovala paní
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Zemøel JUDr. Jan tìpán, CSc.
Dne 4. záøí 2002 zemøel ve vìku 88
nováni osobností pana doktora Jana
let JUDr. Jan tìpán, CSc., rodák
tìpána, nechtìlo se nám vìøit, e ten
z Hradce Králové, uznávaný znalec
vysoký, tíhlý pán s krásnou èetinou
evropského a mezinárodního práva,
ji dovril vìk dvaaosmdesáti let. Atvýjimeèná osobnost, kterou JUDr.
mosféru veèera snad nejlépe vyjádøí
Otakar Motejl, ombudsman a pøedúryvek z èlánku otitìného tehdy
seda Jednoty èeských právníkù, v nev èasopisu Scan: JUDr. tìpán hokrologu otitìném v Lidových novivoøil o povinnosti mlèenlivosti zdranách (10. 9. 2002) nazval gentlevotníka, ale zdùraznil i nezbytnost
manem práva. Poznali jsme osobnì
respektování èlánku 10 Listiny zápana doktora Jana tìpána a v pokladních práv a svobod, týkajícího se
lovinì devadesátých let, pøesto se vak
práva na zachování lidské dùstojk onomu krásnému oznaèení také
nosti, osobní cti a dobré povìsti, ochhlásíme a jen dodáváme: bylo pro nás
rany obèana pøed neoprávnìným
velikou ctí a vyznamenáním se s ním
zasahováním do soukromého a rosetkat.
dinného ivota a ochrany pøed zveJUDr. Jan tìpán se narodil 31.
øejòováním nebo jiným zneuíváním
bøezna 1914 v Hradci Králové v roúdajù o jeho osobì. Podrobnì se zadinì zdejího advokáta JUDr. Franbýval otázkou dodrení povinnosti
tika tìpána. Místem jeho dìtství bymlèenlivosti zdravotníka pøi jeho svìla Kotìrova ulice za budovou muzea
decké úèasti v obèansko-právní resp.
a snad právì toto prostøedí, je se JUDr. Jan tìpán, CSc., na návtìvì na Psychi- trestnìprávní vìci a vìnoval pozorFoto Kamil Cenek nost i problému komunikace zdrapo I. svìtové válce stalo jedním z cen- atrické klinice v r. 1997.
ter moderního rozvoje salonu repubvotníkù se sdìlovacími prostøedky.
liky, podnítilo budoucí hradecký patriotismus JUDr. Jana
Ve svém sdìlení i v prùbìhu diskuse dokázal pan doktor
tìpána. Byl nejstarím ze tøí synù v rodinì (bratr Jaromír,
tìpán úèastníky pøednákového veèera pøesvìdèit, e prápozdìjí významný právník, maturoval na hradeckém gymvo není jen souborem sankcí, ale pøedevím moudrou venáziu v r. 1937, bratr Vladimír, pozdìjí lékaø, v r. 1938).
rifikací mravních názorù a hodnot. (Scan, 1996, roè. 6,
Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy
è. 2, s. 11).
pùsobil JUDr. Jan tìpán zprvu v advokacii, pozdìji
V dalích letech jsme se pak setkávali èastìji, a vdy to
na Katedøe trestního práva Právnické fakulty UK. Po roce
pro nás bylo krásným, nezapomenutelným záitkem. Pan
1968 odeel do exilu a pracoval nejprve v Rakousku, poté
doktor tìpán neskrýval své potìení z úspìného rozvoje
øadu let na univerzitách v USA a nakonec ve výcarsku,
hradecké Fakultní nemocnice a stal se i pravidelným ètekde zastával funkci øeditele Ústavu pro srovnávací pránáøem naeho èasopisu. Poèátkem roku 1997 pøipravil pro
vo v Lausanne. Na poèátku devadesátých let se JUDr.
èasopis Scan èlánek Nedbalost jako pøedpoklad trestního
tìpán vrátil do své rodné zemì a spolu s manelkou Jopostihu lékaøe (Scan, 1997, roè. 7, è. 1, s. 6-7). I kdy to
hannou, se kterou vychoval dvì dìti a která mu byla vzácze samotného názvu tohoto stále aktuálního èlánku není
nou partnerkou a oporou v dobì exilu, se zabydlel v Pozrovna patrné, projevil v nìm JUDr. tìpán vzácné porodìbradech.
zumìní pro obtínou práci lékaøe a pøipojil i cenné prakNae první setkání s JUDr. Janem tìpánem, CSc., se
tické poznámky. Také v dalích letech jsme mìli pøíleitost
uskuteènilo v roce 1996. Dne 13. bøezna 1996 se v podiskutovat s ním nìkteré otázky z oblasti zdravotnického
sluchárnì Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Hrapráva èi soudní psychiatrie a psychologie. V dobì, kdy byla
dec Králové uskuteènil jeden z pravidelných pøednákopøipravována novela trestního øádu, byl to právì on, kdo
vých veèerù Èeské lékaøské spoleènosti - Spolku lékaøù
nás upozornil na jednu z problematických zmìn. Neváhal
Hradec Králové, a to s ponìkud atypickým programem.
pak ani vstoupit do jednání s výborem Soudnìpsychiatrické
Hlavním tématem tohoto veèera, pøipraveného Psychisekce Psychiatrické spoleènosti Èeské lékaøské spoleènosatrickou klinikou, se stala povinnost mlèenlivosti zdrati J. E. Purkynì.
votníka. Pozvání pøednosty Psychiatrické kliniky doc.
Pan doktor Jan tìpán umìl naslouchat, ale dovedl
MUDr. Herberta Hanue tehdy pøijal pøedseda Krajského
i kouzlem své osobnosti pøivést druhé k naslouchání. A není
soudu v Hradci Králové JUDr. Miroslav Nypl s tím, e
vùbec nadsázkou, øeknu-li, e dokázal v mysli svých popøivede i hosta - JUDr. Jana tìpána, CSc. Znali jsme dobsluchaèù vykøesat tu nádhernou víru v lidskost a spraøe knihy jeho bratra Jaromíra, které, by vydány v 80. levedlivý právní svìt. Byl nám vzorem, a by odeel v potech, otevíraly pohled na ádoucí, svobodné zdravotnické
ehnaném vìku, jeho smrt, jak øíká i JUDr. Otakar Motejl,
právo (napø. Právo a moderní lékaøství - 1989). Ale teï
nás vechny zaskoèila.
jsme mìli monost vyslechnout èlovìka, který se ve svoÈest jeho památce.
PhDr. Vladimír Panouek
bodných zemích právem reálnì zabýval. Byli jsme fasci15

Podìkování MUDr. Jiøímu Rondiakovi

Za dvaaètyøicet let svého pùsobení v královéhradecké Fakultní nemocnici se MUDr. Jiøí
Rondiak zaøadil mezi osobnosti, kterým patøí
pevné místo nejenom v historii nemocnice, ale
i v pamìti mnoha pøátel a spolupracovníkù.
A tak mi to nedá, abych dnes, kdy ukonèil své
ètvrtstoleté pùsobení v èele Transfuzního oddìlení FN, alespoò struènì nepøipomnìl jeho
curriculum vitae. Je to zároveò i podìkování
za ve, co MUDr. Rondiak pro nai nemocnici
vykonal.
MUDr. Jiøí Rondiak se narodil 5. kvìtna 1934 v Hradci
Králové v rodinì MUDr. Jaroslava Rondiaka, praktického
lékaøe v Hoøicích v Podkrkonoí. Po ukonèení studia medicíny na praské Lékaøské fakultì Univerzity Karlovy, pracoval v letech 1959-1960 jako sekundární lékaø interního
oddìlení nemocnice v Hoøicích v Podkrkonoí, ale ji v roce
1960 nastoupil do hradecké Fakultní nemocnice na Transfuzní oddìlení. V roce 1962 získal atestaci prvního stupnì
z vnitøního lékaøství, co mu vak klidné pùsobení na oddìlení nezajistilo. Jetì v roce 1962 byl povìøen dlouhodobým zastupováním pøednosty Transfuzního oddìlení Okresní nemocnice v Chrudimi, v roce 1963 vedl v zastoupení
pøednosty Transfuzní oddìlení nemocnice v Trutnovì. V roce
1966 MUDr. Rondiak sloil nástavbovou atestaci z transfuzologie a hematologie, ale absolvoval také tøímìsíèní kurs
a komisionální zkouku z tropického lékaøství. V následujících letech (1968-1973) zakládal a vedl transfuzní oddìlení Univerzitní nemocnice v Lusace v africké Zambii. Zde
mu v roce 1971 byla udìlena registrace v Medical Counsil
of Zambia, a tím i v zemích britského commonwealthu,
a byl jmenován konzultantem v Univerzitní nemocnici v Lusace.
Jen nìkolik málo let po návratu do hradecké Fakultní
nemocnice byl MUDr. Rondiak poèátkem roku 1977, po odchodu prim. MUDr. Karla Hejny (* 22. 10. 1915 -  19. 3.
1997) jmenován pøednostou Transfuzního oddìlení FN
a souèasnì i krajským odborníkem. Práce v Zambii vak ne-

byla jeho posledním zahranièním pùsobením:
v letech 1979-1981 jako konzultant Univerzitní
nemocnice St. Luke na Maltì zakládal a vedl
tamìjí transfuzní oddìlení; v letech 1985-1986
zakládal a vedl transfuzní oddìlení nemocnice
AL-Saan-A Yemen v Jemenu.
MUDr. Rondiakovi se dostalo také ocenìní
pøijetím za èlena American Association of Blood
Banks (1993) a International Society of Blood
Transfusion (1994).
Netroufám si hodnotit odborné výsledky práce MUDr.
Jiøího Rondiaka, a tak, s omluvou k ètenáøùm, uvedu jenom
dvì významné práce, jejich byl spoluautorem. Ta první
z nich - An HL - A Variant in Negroid population from Zambia - a new antigen or cross-reactivity? International Symposium on Standardization of HL - A Reagents, Copenhagen 1972 (Symp. Series immunobiol. Standard., vol. 18, pp.
242-245) - pøedstavovala svìtovou prioritu. Zavedení dárcovské pøístrojové erytrocytaferézy, tj. pøípravy dvou transfuzních jednotek erytrocytù bìhem jednoho odbìru (MUDr.
Vít Øeháèek, MUDr. Jiøí Rondiak - 1998) pak znamenalo
národní prioritu.
Co vak i jako laik mohu s urèitostí zdùraznit, je nesmírná
organizátorská zásluha MUDr. Jiøího Rondiaka. Za jeho pùsobení nedolo nikdy k závanìjím problémùm v èinnosti
Transfuzního oddìlení FN. A svému nástupci - MUDr. Vítu
Øeháèkovi - pøedal oddìlení po auditu mezinárodní nadace
DET NORSKE VERITAS, která uznala úroveò vekeré èinnosti Transfuzního oddìlení FN, tj. øízení práce a pracovníkù,
vzdìlávání pracovníkù, kontrolu prùbìhu práce i jejich výsledkù, dosavadní vnitøní audity a celý zpùsob managementu,
za odpovídající mezinárodnímu standardu a pøidìlila pracoviti certifikát ISO 9002.
S MUDr. Jiøím Rondiakem se tak úplnì nelouèíme, nebo
malým pracovním úvazkem zùstává stále spjat s Transfuzním
oddìlením FN. Ale pøesto mu pøejeme hodnì pohody a zasloueného odpoèinku. A hlavnì mu dìkujeme.
PhDr. Vladimír Panouek

Královéhradecká nemocnice
po skonèení druhé svìtové války

Po skonèení války v kvìtnu 1945 bylo
prvoøadì potøeba obnovit ekonomickou
situaci v republice, ale nezapomínalo se
ani na dùleitost obnovy oblasti zdravotnictví. Královéhradecká nemocnice poskytovala i za zhorených váleèných podmínek skvìlé sluby nemocným, o èem
svìdèí øada podìkování lékaøùm a nemocniènímu personálu, otitìných v dobovém tisku. V roce 1944 bylo v nemocnici oetøeno 18.003 osob.
Nelze vak také nevzpomenout pohnutých osudù obìtavých lidí, kteøí se zú-

èastnili odboje za druhé svìtové války
a byli nìjakým zpùsobem spojeni s královéhradeckou nemocnicí. Vzápìtí
po bøeznu 1939 zaèala i v Hradci Králové
fungovat odbojová organizace Petièní
výbor Vìrni zùstaneme (PVVZ) - z hradecké nemocnice se na èinnosti této organizace aktivnì podílel primáø oèního
oddìlení doc. MUDr. Jiøí Franta a sekundární lékaø rentgenologického oddìlení MUDr. Karel Milostný. V ordinaci dr. Franty byla sestavována zpravodajská hláení, která byla posílána
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do praského ústøedí PVVZ. Dne 27. øíjna 1941 vak byli oba hradeètí lékaøi zatèeni a odsouzeni k trestu smrti. MUDr.
Karel Milostný byl popraven 8. 9. 1943
v Berlínì. MUDr. Jiøímu Frantovi byl
trest zmìnìn na dlouholeté vìzení a od roku 1944 mu byla umonìna ve vìzení
odborná vìdecká práce. Doc. Franta
vak zemøel 2. února 1945 v Brandenburgu na celkovou vyèerpanost a srdeèní
slabost. Aktivnì se odboje zúèastnil také
Josef Vanìk, do r. 1940 pøedseda Okresní správní komise a nemocnièní referent,

který se zaslouil o vybudování moderní královéhradecké nemocnice v letech
1926-1928. Byl také redaktorem èasopisu Rozhledy a upním tajemníkem sociálnì demokratické strany. Josef Vanìk se od r. 1941 ukrýval v ilegalitì,
ale po svém zatèení byl v období heydrichiády popraven 5. 6. 1942 v pardubickém Zámeèku. Dne 24. øíjna 1942 byla
v Mauthausenu popravena manelka
doc. Jiøího Franty MUDr. Milada Frantová-Reimová, oèní lékaøka v Praze,
zatèená pøi vyetøování atentátu na R.
Hendricha. Doc. MUDr. Jiøí Franta,
MUDr. Karel Milostný a redaktor Josef
Vanìk jsou pøipomínáni na pamìtní
desce ve vchodu do hradecké nemocnice.
Rok 1945 pøinesl nejen konec války, ale
také obnovení normálního chodu nemocnice. Uvádìno je pro tento rok 925 lùek

Doc. MUDr. Jiøí Franta

pro nemocné, nemocnice mìla devìt
primáøù, jednoho ordináøe, jednoho
konziliáøe a dvacet est lékaøù, na primáøských místech pùsobilo osm docentù.
Oetøovatelský personál dosáhl poètu 94,
z toho bylo 55 øádových sester a 39 civilních oetøovatelek. V èervenci 1945 byl
za úèasti zástupcù ONV, pøedsedy zdravotní komise a zástupce Krajské odborové rady znovu uveden do funkce
vrchní správce královéhradecké nemocnice Martin Kynkor, který vedl hospodáøskou a úèetní správu s 13 úøedníky,
12 kanceláøskými silami a pomocným
personálem. Po odstoupivím doc.
MUDr. Vladimíru Ulrichovi byl Zemským
národním výborem v Praze jmenován

centraèních táborù, zemøeli døíve, ne jim
mohla být poskytnuta úèinná lékaøská
pomoc. A tak napøíklad i provizorní tvárnicový barák, vybudovaný v roce 1945
za Klinikou infekèních nemocí pro hospitalizaci nemocných tuberkulózou, pozdìji zamýlený (po zjitìní epidemie skvrnitého tyfu v Terezínì) pro hospitalizaci onemocnìlých tyfem, mohl být ji
na pøelomu let 1945 a 1946 adaptován
pro nouzové umístìní novì zøízené Neurologické kliniky. Tento provizorní
barák kupodivu dosud stojí, dnes je v nìm
umístìna èást Psychiatrické kliniky.
Pavla Koritenská
MUDr. Karel Milostný

novým primáøem královéhradeckého interního oddìlení doc. MUDr. Pavel Lukl.
Oddìlení se ujal 1. èervence 1945 a ihned
se také pøipojil k doc. Bedrnovi, doc.
Marálkovi a dalím, kteøí intenzivnì jednali o zøízení lékaøské fakulty v Hradci
Králové. Uèitelskými povinnostmi byl
doc. Lukl po vzniku poboèky praské
Lékaøské fakulty UK povìøen 14. listopadu 1945. Ale to je ji zaèátek nové
etapy rozvoje královéhradecké nemocnice, která se stala nemocnicí klinickou
(dne 18. prosince 1945 bylo na úrovni
ministerstva kolství a osvìty a ministerstva zdravotnictví potvrzeno, e celá nemocnice bude vyhrazena fakultním úèelùm).
Ale vrame se jetì k celkové zdravotní situaci na území obnovené Èeskoslovenské republiky. Lékaøi i dalí odborníci zejména v dobovém tisku upozoròovali
na neblahé dùsledky války na poli zdravotním. Oèekávali, e následkem váleèného strádání se zdvojnásobí výskyt tuberkulózy, zvýí se poèet revmatických
onemocnìní kloubù a zánìtù nervù,
vzroste poèet onemocnìní dýchacích cest,
chorob zaívacích orgánù, aludeèních
vøedù a dvanácterníkových vøedù, stoupne poèet onemocnìní srdeèních a cévních
a objeví se i dalí choroby zpùsobené
podvýivou. Pro odstranìní kod, zpùsobených na zdraví národa, byl proto
zøízen Ústøední sbor pro organizaci zdravotnictví s poboèkami ve vech okresech,
který mìl uplatòovat zásady zdravotnické
organizace a sociálnì zdravotní sluby.
Nakonec se situace ukázala ménì dramatickou - bohuel ale i proto, e mnozí
nemocní, vèetnì osvobozených z kon17

Poznámka redakce: svìdectví o ivotì
a tragickém osudu doc. MUDr. Jiøího Franty, MUDr. Karla Milostného
a MUDr. Milady Reimové-Frantové

Josef Vanìk

ètenáø nalezne také v èláncích Mgr. Libue Pláilové Doc. MUDr. Jiøí Franta
a MUDr. Karel Milostný, zpracovaných v roce 1997 s vyuitím nepublikovaného textu JUDr. Frantika Vaka
a Jana Brunclíka Nezradili pøísahu Hippokratovu z roku 1984 (Scan, 1997, roè.
7, è. 4, s. 15-16 / Scan, 1997, roè. 7, è. 5,
s. 22-23). Autorce Pavle Koritenské a jejím kolegùm z Muzea východních Èech
v Hradci Králové jménem redakce i jménem Kabinetu dìjin lékaøství LF UK
v Hradci Králové upøímnì dìkujeme
za doplòující informace o redaktorovi
Josefu Vaòkovi a zejména za vyhledání
jeho fotografie. Zaplnilo se tak jedno
z bílých míst v naem zmapování historie nemocnice.

K výročím prof. MUDr. Josefa Pazourka, DrSc.
Prof. MUDr. HVÌZDOSLAV STEFAN, CSc.
Letos 2. srpna uplynulo 110 let od narození prof. MUDr. Josefa Pazourka, DrSc., významného pracovníka, výborného pedagoga a vynikajícího badatele v oboru porodnictví a gynekologie. Pøispìl k rozvoji tohoto oboru velmi podstatnì v celostátním mìøítku. Bìhem dvanáctiletého pùsobení na královéhradecké lékaøské kole, jako v poøadí druhý pøednosta Katedry a Kliniky porodnické a gynekologické, se zapsal trvale
do historie Vojenské lékaøské akademie J. E. Purkynì (VLA JEP), královéhradecké Lékaøské fakulty UK
(LF UK) a Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK).
Do funkce náèelníka uvedené katedry a kliniky byl povolán 1. øíjna 1951
v politicky vypjatém období padesátých let, kdy byla tehdejí královéhradecká poboèka praské Lékaøské
fakulty Univerzity Karlovy transformována na Vojenskou lékaøskou akademii. Jeho pøedchùdce prof. MUDr.
J. Marálek odeel i s nìkolika odbornými lékaøi do Olomouce. Nicménì
se profesoru Pazourkovi, nestraníkovi a civilnímu zamìstnanci VLA, podaøilo z novì nastoupivích vojenských a civilních lékaøù vytvoøit
následný tým úspìných spolupracovníkù. Svìdèí o tom mj.
skuteènost, e z vojenských lékaøù vychoval nìkolik znamenitých okresních primáøù, jakými byli dr. Anto v umperku, dr.
Petrovský v Revúci, dr. Neuman v Hoøicích v Podkrkonoí a dr.
Kolár v Roudnici nad Labem. Z civilních odborných lékaøù takté
mono vyjmenovat primáøe dr. Hanouska v Pardubicích,
dr. Nyklíèka v Náchodì, dr. Semeráda v Opoènì a jiné dalí.
Pøi krátkém ohlédnutí po ivotní dráze jubilanta zjistíme, e
se narodil 2. srpna 1892 v Hoøicích v Podkrkonoí v rodinì
uèitele Josefa Pazourka (1862-933), potomního profesora
a øeditele Obchodní akademie v Hradci Králové. V tomto mìstì
ná mladý Pazourek proil kolní léta a studoval od primy
do septimy na klasickém gymnáziu v období 1904 a 1910.
Støedokolské studium ukonèil maturitou dne 8. èervence 1911
v Praze, kam se rodina pøestìhovala, kdy se jeho otec habilitoval
a byl povolán jako vysokokolský profesor na Vysoké uèení technické v Praze a byl tam i v urèitém období zvolen rektorem.
Pazourek ml. vystudoval medicínu na Lékaøské fakultì
v Praze, s pøeruením vojenskou slubou za I. svìtové války,
take promoval a 20. èervence 1918.
Odborný vývoj a rùst MUDr. Pazourka probíhal na klinikách
Lékaøské fakulty UK v Praze. Jeho pøedním uèitelem byl prof.
MUDr. Josef Jerie. Po promoci nastoupil nejprve v r. 1918 jako
operaèní elév porodnické kliniky, pozdìji se stal demonstrátorem na gynekologické klinice (1922). Od tého roku zastával
funkci klinického asistenta. Z oboru gynekologie a porodnictví
byl habilitován dne 2. èervna 1928 a proslovil pøi tom pøednáku O vnitøní sekreci placenty. Mimoøádným profesorem
byl jmenován v r. 1933.
Cenné odborné zkuenosti vytìil ze studijních pobytù
na nìmeckých klinikách ve Frankfurtu nad Mohanem a v Erlangen
(1921). Zajímal se o vyuití rtg. ozaøování pro léèbu rakoviny

u gynekologických pacientek a po návratu zaloil pøi gynekologické klinice v Praze oddìlení pro hloubkové ozaøování rakoviny
rodidel, první u nás. Dalí studijní cestu podnikl v r. 1934 na stipendium po porodnických a gynekologických klinikách v Paøíi.
Po odchodu profesora Jerieho na odpoèinek byl profesor
Pazourek v r. 1937 povìøen øízením I. gynekologicko-porodnické kliniky. V r. 1939 byl navren na jmenování pøednostou
této kliniky, avak v dùsledku uzavøení
vysokých kol nìmeckými okupanty se
stal jen vedoucím lékaøem porodnického oddìlení, na nì byla klinika
pøemìnìna. Pozdìji øídil odbornì Zemskou porodnici v Praze. Po ukonèení
II. svìtové války se v kvìtnu 1945 stal
zástupcem pøednosty I. gynekologicko-porodnické kliniky. V r. 1946 byl
jmenován øádným profesorem a pøednostou II. gynekologicko-porodnické
kliniky v Praze. Ale 1. kvìtna 1948 se
stal lékaøským øeditelem a øídícím
primáøem vyhledávaného gynekologicko-porodnického ústavu v Londýnské ulici v Praze - Vinohradech.
Na hradeckou kolu prof. Pazourek
pøiel ji jako zkuený klinik, vyzrálý vìdec a vysokokolský pedagog. V klinice byl zastáncem klasického porodnictví, ke kterému dùslednì vedl své áky. Napsal pro studenty Vyetøovací
metody v porodnictví, Hradec Králové, 1954. Mimoøádnou péèi
vìnoval výchovì porodních asistentek. Od roku 1943 a do roku
1951 øídil Státní kolu pro výchovu a vzdìlání porodních asistentek v Praze, kde vedle nìho uèili také význaèní univerzitní profesoøi, napø. anatom L. Borovanský, pediatr J. vejcar a jiní.
V Hradci Králové prof. Pazourek bydlel na klinice, a tak mohl
uplatòovat pedagogickou èinnost také prakticky pøi vizitách
porodního nebo operaèního sálu mimo obvyklou pracovní dobu.
Pomáhal nebo radil, ale té se otázkami pøesvìdèoval o odborných znalostech medikù, porodních asistentek nebo oddìlenì i pøítomných lékaøù. Jeho vlastní výuková a odborná pøednáková èinnost se vdy vyznaèovala peèlivou a dokonalou
pøípravou tématu a pøednesem vytøíbenou èetinou.
Od roku 1922 do 1962 prof. Pazourek publikoval vedle sedmi monografií 96 odborných nebo vìdeckých pùvodních prací.
Nìkteré z nich øeí také problematiku styèných oborù, napø.
urologie tématy Hroznový sarkom v dìtství, Pseudohermafroditismus, nebo tøi publikace o nefrolitiáze èi ureterolitiáze.
Tìitìm badatelské práce prof. Pazourka se stal mikroskopický výzkum rakoviny dìlohy. Ji na praských klinikách se
zabýval zmìnami dìloní sliznice bìhem poruch menstruálního cyklu, pøipravoval si sám preparáty a odeèítal je pod
mikroskopem. Na hradecké klinice si dal zaøídit histologickou
laboratoø, kde si z operaèního materiálu zhotovoval histologické preparáty a hodnotil je mikroskopicky. Budi pøipomenuto, e pøes své nesmírnì bohaté zkuenosti své závìry vdy
konzultoval s patologickými anatomy. Tímto svým poèínáním
se stal vlastnì pøedchùdcem tzv. klinických patologù. Z výsledkù dlouholeté práce vznikly dvì odbornì velice cenìné monografie - Rakovina dìlohy v mikroskopickém obraze, Praha, Nae
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vojsko, 1955, a posmrtnì vydaná kniha Prekancerosy hrdla dìloního v mikroskopickém obraze, Praha, 1969. K dalím okruhùm
jeho badatelských zájmù náleela gynekologická endokrinologie
a z operativní èinnosti mimodìloní tìhotenství a mnoho dalích.
Profesor Pazourek se zaslouil nesmírnì nejen o formování
budoucích specialistù, ale také vìdeckých pracovníkù a pedagogù. Své sekundáøe a asistenty povzbuzoval k odborné nebo
vìdecké publikaèní èinnosti a obìtavì jim pøi tvorbì prací
pomáhal. Nejednou mìl na takové publikaci podstatný autorský podíl, ale nikdy se nepøipisoval jako spoluautor, jak vzpomíná jeden z jeho ákù, prof. MUDr. J. Andrýs. Prostudoval

na ètyøi desítky èasto obsahovì rozsáhlých prací a vypracoval
na nì objektivní posudky. Nemalou èást tìchto nálezù vyhotovil v dùchodu, místo zasloueného odpoèinku. Mezi disertaèními nebo habilitaèními pracemi posuzoval také díla potomních profesorù A. Kotáska, J. Marálka, K. Váchy, M. Kohoutka,
J. Andrýse, O. Nyklíèka, a z docentù L. eníka a V. Stoického.
Po zruení VLA pøeel profesor Pazourek od 1. záøí 1958
na obnovenou Lékaøskou fakultu UK v Hradci Králové, opìt
do øídící funkce jako pøednosta Katedry a Kliniky porodnictví
a gynekologie. Do dùchodu odeel v r. 1963 a zemøel pøed 35
roky, dne 17. kvìtna 1967 v Praze.

Nad knihou Antonína Hlavy Poèátky rentgenologie v èeském lékaøství / 1896-1918
V královéhradeckém nakladatelství Aurius vyla v nedávných
dnech kniha doc. MUDr. Antonína Hlavy, CSc., Poèátky rentgenologie v èeském lékaøství / 1896 - 1918 (648 stran, 321
obrázkù). Autor, dlouholetý lékaø, uèitel a vìdecký pracovník
Radiologické kliniky královéhradecké Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy, shrnuje v této knize nejenom výsledky svého mnohaletého studia dìjin rentgenologie, ale vtiskává do ní i své
mimoøádné porozumìní pro metodologii vìd a pøedevím pak
svùj hluboce humánní postoj k hlavnímu smyslu medicíny pomáhání nemocným lidem. A to nemám na mysli jen drobnou
autorovu poznámku v úvodu knihy, kde napøíklad øíká, e intervenèní radiologie pøinesla do lékaøství miniinvazivitu, co
je v souhlase s obecným pøístupem k nemocnému. Po pøeètení
knihy jsem pochopil, proè mi i sám pan docent Hlava øíkal, e
je to kniha o nemocných, a chci jen dodat, e je to i kniha
o lidskosti, je nacházela výraz v nezmìrném úsilí mnoha lékaøù
vyuít nového objevu (listopad 1895) ku prospìchu nemocných.

Kniha docenta Antonína Hlavy Poèátky rentgenologie
v èeském lékaøství / 1896 - 1918 má jedenáct rozsáhlých kapitol, z nich kadá je provázena desítkami (nìkteré i stovkami) literárních citací. V nejednom pøípadì se autor knihy také
zamýlí nad pøesností èi spolehlivostí pramenù. Lze tedy øíci,
e pøi psaní tohoto díla se v míøe podstatnì vìtí, ne je dnes
u obdobných publikací obvyklé, snail o vìdeckou a historickou pøesnost. Precizní je toto dílo i z hlediska dìjinného a vìcného, medicínsky odùvodnìného rozvrení - co dokládají ji
samotné názvy a øazení kapitol: 1. Èetí prùkopníci, fyzikové. 2. První úkol: hledání cizích tìles. - 3. Støelná poranìní v míru.
- 4. Druhý úkol: traumatologie. - 5. Nemoci kostí a kloubù.
- 6. Rentgenologie hrudníku. - 7. Rentgenologie u nemocí srdce a cév. - 8. Rentgenologie jícnu a bøicha. - 9. Rentgenologie
u nemocí v retroperitoneu. - 10. Pokusy o vyuití rentgenu
v gynekologii a porodnictví. - 11. Rentgenologie ve válkách.
Jde nepochybnì o zcela výjimeènou vìdeckou publikaci sepsanou s hlubokým historickým a medicínským vhledem, která se stane
oporou a zdrojem informací vem, kdo a ji z profese, èi jen
z osobního zájmu se zajímají o historii lékaøství. Ale na druhé stranì
je to i publikace, která by se docela dobøe mohla jmenovat Dobrodruství medicíny a kterou se zaujetím mùe èíst i pouèený
laik. Jen namátkou zmíním tøeba pasá vìnovanou tuberkulóze
(51 stran v 6. kapitole), kde autor popisuje i období pøed rentgenem a mj. nejenom zasvìcenì vysvìtluje samotný pojem skrofulóza, ale popisuje i vývoj názorù na vztah mezi tuberkulózou
a zduøením uzlin na krku, píe o názorových støetech pokud jde
o etiologii tuberkulózy, o hledání cesty vstupu tuberkulózního bacilu
do tìla (porta infectionis), uvádí statistiky výskytu tuberkulózy,
zmiòuje se o obtíích vèasné diagnostiky této nemoci a samozøejmì
o významu rentgenologie v diagnostice i prevenci tuberkulózy. Ani
tím vak autor pøíslunou pasá neuzavírá a pokraèuje popisem
zpùsobù léèení tuberkulózy a také organizaèních opatøení v boji
proti tuberkulóze.
Pøipomínám si pøi této pøíleitosti esej pana docenta Antonína Hlavy Jak se dìlá kniha, otitìný pøed èasem na pokraèování v naem èasopise (Scan, 1998, roè. 8, è. 5, s. 14 - 15
/ Scan, 1999, roè. 9, è. 1, 13 - 15). Èlánek mìl velký ohlas,
ostatnì jako vechny eseje docenta Hlavy. Ale je tøeba øíci, e
to kouzlo, jak napsat vìdecky a historicky pøesnou knihu o dìjinách medicíny, v které pøitom jako v románu oívají historické
postavy zvuèných jmen a v ní se ètenáøi dostává monosti porozumìt mylení tìchto hrdinù, to nám tehdy pan docent neprozradil. e vak takovou knihu je moné napsat, nám ukázal dnes.
Kniha Poèátky rentgenologie v èeském lékaøství / 1896 1918 (ISBN 80-238-9276-2) vyla za podpory firem SIEMENS
s.r.o., AMERSHAM HEALTH, FOMEI, a.s., SCHERING, s.r.o.,
Byk Èeská republika, s.r.o., MEDIAL, spol. s r.o. a není v bìném
prodeji.
PhDr. Vladimír Panouek
Kabinet dìjin lékaøství LF
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Recenze knihy

Jaroslav Procházka: VZPOMÍNKY HRADECKÉHO CHIRURGA. Hradec Králové, Garamon, 2002, 174 s.
Doc. MUDr. Jiøí Kováø, CSc., dlouholetý spolupracovník
profesora Procházky, v pøedmluvì knihy Vzpomínky hradeckého chirurga výstinì charakterizoval ivotní úsilí
autora knihy:
Kadá doba i spoleènost oceòuje vynikající osobnosti,
které se zaslouily výsledky svého snaení o zlepení ivotních
podmínek a dosáhly výrazného pokroku ve svém oboru. Proto
se jim dostává po zásluze nejrùznìjích ocenìní a vyznamenání. Pokud je jejich úsilí pro spoleènost prospìné,
povaujeme to za správné a samozøejmé. Pøedstihli svou
dobu nejen svým mylením, ale i svou vizí nové budoucnosti, o které nemají jiní zatím ani tuení. Svým pøedstavám
vìnují vechen èas a houevnatì jdou za svým pøesvìdèením.
Nenechávají se zviklat doèasnými neúspìchy. Ty je naopak
burcují k dalí èinnosti. Zaèínají znovu a znovu, pøekonávají tvrdoíjnì vechny pøekáky, a posléze dosáhnou svého
cíle, o kterém byli ji na zaèátku svého konání neochvìjnì
pøesvìdèeni. Tento jejich povahový rys je èasto pro mnohé
nepochopitelný, i kdy jej posléze vichni obdivujeme.
To vak a tehdy, kdy viditelných výsledkù své usilovné práce
a snaení dosáhnou.
Sám autor pak v úvodu píe:
V roce 1989 vydalo nakladatelství Práce mou kníku
Ze vzpomínek chirurga. Popsal jsem v ní své záitky a zkuenosti z práce na hradecké chirurgii. Brzo potom, co kníka
vyla, jsem jak v kruzích lékaøských, tak i laických slýchával pøipomínky, e jsem jistì nepovìdìl ve, a e bych se mìl
proto vrátit ke své práci a úloze na hradecké chirurgii. Ono
skuteènì nebylo mono zabíhat do podrobností a vechny
své záitky vtìsnat do kníky, která nemìla pøesahovat více
ne asi 250 stran. Pokud podnìtem ke psaní vzpomínek nejsou grafomanické sklony a autor se pouze snaí popsat bez
pøíkras, co v ivotì vidìl a zail, pak to není na kodu. Z literárního hlediska není mono tyto obvykle amatérské kronikáøské výtvory zaøadit do pokladnice èeské literatury.
Jejich význam spoèívá jen v tom, e pøítím generacím ukazují, jakými cestami el ivot tìch, kteøí ili pøed námi.
Nejsem spisovatel ani historik, a tak v návaznosti na své
Vzpomínky vydané v r. 1989 jaksi dodatkem a na okraj zaznamenávám nìkteré významné, ale i drobné a zcela vední
události, jich jsem byl svìdkem na hradecké chirurgické
klinice. O tìch se obvykle nepíe, pøestoe zpestøují údaje
o tom, co jsme zaili. Pøi psaní takových útrkových vzpomínek je mono psát tak, jako kdy si se známými povídáme
u álku kávy. Nepsal jsem své vzpomínky s úmyslem vydat
je tiskem, ale spíe jako dokument k uloení buï v archivu
chirurgické kliniky nebo dìkanátu Lékaøské fakulty pro ty,
co pøijdou po nás, pokud je bude historie hradecké medicíny
zajímat. Za edesát let ivota a práce v Hradci Králové jsem
s ivotem tohoto pìkného mìsta splynul 
A tak je správné, e tuto zajímavou publikaci vydalo právì
nakladatelství Garamon k výroèí 777 let mìsta Hradec
Králové.

Na obálce knihy jsem uvedl nejstruènìjí moné vyjádøení
o osobnosti autora a jeho knize takto:
Prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc. (1913), velikán
èeské chirurgie, hlavní signatáø 2000 slov, èestný èlen mnoha zahranièních chirurgických spoleèností, nositel nejvyích
ocenìní Univerzity Karlovy (zlatá medaile), mìsta Hradce
Králové (cena dr. F. Ulricha) i prestiní ceny Josefa Hlávky
za celoivotní dílo, svou knihou prokázal, e není jen vynikající chirurg, ale také moudrý a vtipný vypravìè.
Je zakladatelem a uèitelem moderní plicní chirurgie. První
operace plic preparaèní technikou uskuteèòoval ji koncem
ètyøicátých let minulého století a jeho monografie »Resekce
plic« (1954) se stala základní uèebnicí dvou generací plicních chirurgù. Stál vak také u kolébky srdeèní chirurgie,
které od padesátých let vìnoval vekerý svùj talent a chirurgické umìní. Nejprve operoval srdeèní vady na zavøeném
srdci a od r. 1958 i v mimotìlním obìhu.
»Vzpomínky hradeckého chirurga« poutavou formou seznamují ètenáøe s dramatickým rozvojem medicíny 20. století.
Obsahem není suchý výèet historických dat, ale zajímavé
vyprávìní a svìdectví èlovìka, který byl u zrodu plicní a srdeèní
chirurgie. Ètenáø zde najde nejen zajímavé informace o úasném
pokroku chirurgie, ale i vtipné postøehy ilustrující tehdejí dobu
a spoleèenský ivot.
Prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
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Úsmìvné pøíhody z královéhradecké chirurgie nám poslal
pan profesor Jaroslav Procházka. Za jeho vzpomínky na veselejí stránku ivota chirurgù pøed pùl stoletím, jimi laskavì
pøíspìl do této naí rubriky, panu profesorovi Procházkovi
upøímnì dìkujeme.

celkem rozumný straník nám nestraníkùm tehdy prozradil, e
do písemného závìru jedné schùze výboru KSÈ byla zakotvena vìta: Jetì více pozvednout prapor revoluce! - zajistí
soudruh K.

Politická spolehlivost

Profesor MUDr. Antonín Fingerland mìl smysl pro humor
a rád vyslechl vtipnou anekdotu nebo nìjakou veselou pøíhodu
ze ivota. Dokonce si nìkteré z nich zaznamenával do zvlátního zápisníku. Snad tìmito drobnými historkami chtìl ponìkud
rozptylovat ponurou atmosféru pitevny. Tak napøíklad se
zmiòoval o slavném praském patologovi prof. MUDr. iklovi,
který údajnì jednou pitval mue zemøelého po tìkém pohmodìní hrudníku a bøiní dutiny, zpùsobeném podupáním
zdivoèelým skotem. Pacient byl na jedné praské chirurgické
klinice za tehdejích moností peèlivì operován a oetøován,
pøesto vak poranìní podlehl. Pøi mnohoèetném poranìní
ivotnì dùleitých orgánù se nedalo øíci, co bylo hlavní pøíèinou smrti. Prof. ikl ukonèil pitvu lakonicky: Je tìko øíci, co
zpùsobila noha krávy a co ruka chirurga. Nutno dodat, e jak
prof. ikl, tak i prof. Fingerland nikdy práci chirurgù nepodceòovali a nezlehèovali a svými slovy se prof. ikl nechtìl práce chirurgù dotknout.

Nejasná pøíèina smrti

Na Chirurgické klinice v Hradci Králové nìkolik let po válce
pracoval MUDr. J. Novotný. Svou základní chirurgickou erudici získal v jedné západoèeské pohranièní nemocnici. Èasto
nám vyprávìl o tehdejích, nìkdy a roztodivných spoleèenských pomìrech. Vedení pohranièní nemocnice se staralo nejenom o úroveò medicíny, ale i o politickou situaci, co mìla
vylepovat stranická organizace. Pøi rùzných provìrkách se
pátralo po politické spolehlivosti, a tak se jednou jakýsi horlivý politruk zeptal kolegy Novotného, co ví o masových
organizacích. Ten odpovìdìl, e toho moc neví, ale e jeho
manelka chodí nakupovat do Masny.

Prapor revoluce

O politické uvìdomìní pracovníkù hradecké nemocnice se
v padesátých a edesátých letech starala organizace KSÈ. Jeden

Pozvání na výstavu
Dne 24. záøí 2002 byla v prostorách Sboru
knìze Ambroe v Hradci Králové
(Církev èeskoslovenská husitská)
slavnostnì zahájena výstava Josefa
Bavora
nazvaná

OBRAZY
Výstava potrvá do 29. listopadu 2002 a je
pøístupná
ve vední dny od 10.00 do 16.00 hodin.
Vstup od Ulrichova námìstí
z Nerudovy ulice
Redakce

Dílo Josefa Bavora pramení z prostøedí morfologického výzkumu a zpodobování lidského tìla, které se brzy rozíøilo do jeho mikroskopické roviny. Bohatství tvarù a struktur ho pøivedlo
k novému, do té doby netuenému pohledu pod povrch. Nové
pohledy ho uchvátily, pøivedly k pochybnostem, ale posléze
k jistotám a k meditacím o jakémsi vyím a tajemném øádu,
jemu je vechno ivé podøízeno. Zrod a zánik, neustálá zmìna,
koneènost jedineèného a trvalost univerzálního bytí, ale také
vztah vìdy a umìní.
Prof. MUDr. Josef Koutecký
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patra vstoupíme nádherným schoditìm do pøedsálí (foto 4)
Øád sv. Jana Jeruzalémského (johanité) - dobroèinné pia za ním do hlavního pitálního sálu. Prostor, který nás zaujme
tálské bratrstvo - bylo zaloeno italskými obchodníky kolem
svou rozlohou, pùsobí neobyèejnì vzdunì a odlehèenì (for. 1023. Jeho smyslem bylo chránit Boí Hrob a peèovat o poutto 5). Na východní stìnì sálu je kaple s nádhernì jemnì øeníky, kteøí navtívili Svatou zemi. Pro tento úèel zaloili kostel
zanou dekorací (foto 6). Rytina z 15. století, umístìná v jedné
sv. Jana a benediktský kláter se pitálem. V dobì, kdy køiáci
z postranních kójí (foto 7) nám pøiblíila podobu pitálu.
okupovali Jeruzalém, mìl tento øád spíe vojenský charakter.
V pravé èásti pod auvergnéským erbem
V r. 1133 byl øád uznán církví za samostatleí nemocní, kterým je podáváno jídlo,
ný, jeho èlenové nosili èerný odìv s bílým
v levé èásti pak umírající dostávají pokøíem. (Není bez zajímavosti, e r. 1159
slední pomazání a pøed lùky jsou zeuvedl král Vladislav tento øád do Prahy
snulí zaíváni do rubáù a pøipravovák Juditinu mostu na Malé Stranì. Za tøiobjektivem
ni k pochování. Ve støední èásti knìz koná
cetileté války hájili èlenové øádu Prahu
v kapli bohoslubu.
pøed védy).
Za pùsobení Øádu ostrov vzkvétal a boPo dobytí Jeruzaléma muslimy odeli
hatl díky dokonalé organizaci a zásadì:
rytíøi do Palestiny a r. 1291 na Kypr. Velmodli se a pracuj. Úspìch a bohatství
mistr øádu (Magnus Magister) koupil
vak budí vánivou, neukojitelnou závist a chamtivost, která sírá
r. 1309 od janovského piráta Vignol de Vignoli ostrov Rhodos,
lidstvo od nepamìti jako zhoubná nemoc. Touha zmocnit se plodù
a bratrstvo bylo pøejmenováno na Øád rytíøù Rhodu. Velmistr
práce druhých vedla muslimského souseda, aby se stonásobnou
byl volen doivotnì a protoe lo o mnohonárodní organizaci,
pøevahou podnikl r. 1480 dìsivý útok na citadelu, ten vak byl
dìlilo se èlenstvo na osm skupin podle jazyka, kterým mluvilo
odraen. Dalí pokus o dobytí Rhodu podnikl r. 1522 Sulejman I.
(francouzsky, italsky, anglicky, nìmecky, provensálsky, panìlNádherný. Tentokrát byl útok úspìný, po pùl roce obléhání vydasky, auvergnésky, aragonsky a kastilsky). Úøedním jazykem byla
lo zbylých 180 rytíøù pevnost Turkùm a odelo na Maltu.
latina, dorozumívacím francouztina.
Vekeré úsilí Øádu pøilo vniveè. Paláce byly znièeny, mìsBratrstvo se dìlilo na tøi stupnì: rytíøi - s vojenskými povinto vypáleno, obyvatelstvo decimováno. Následující ètyøi stonostmi (byli vybíráni výhradnì z urozených øímskokatolických
letí pod tureckou nadvládou byla ve znamení úpadku a drancorodin), kaplani - obstarávali duchovní stránku Øádu, a slouící
vání. Teprve poèátkem 20. století, kdy Rhodos okupovala Itábratøi - pomáhali rytíøùm ve vojenské slubì, administrativì
lie, byly oetøeny a restaurovány helénské a gotické památky,
a jako pitální bratøi.
ostrov zalesnìn, vystavìna silnièní sí a zemì kultivována.
Rytíøi uèinili z Rhodosu nedobytnou pevnost s dokonalým
Rytíøský pitál dnes slouí jako archeologické muzeum, kde
ochranným systémem, který se zachoval dodnes a je nádherv bývalých hostinských a pitálních pokojích jsou vystavovány
ným pøíkladem støedovìké pevnostní architektury. Kromì pevnálezy z minojských, mykénských a helénských dob. Mezi nejnosti vybudovali mohutné loïstvo, take ovládli okolní ostrovy
krásnìjí patøí Afrodíté rhódská, z moøské pìny zrozená (fovèetnì Smyrny. Tím se Rhodos stal nejvýchodnìjí výspou køesto 8) z 1. stol. pø. Kr., která nadzvedává vlasy, aby lépe proanství. Paláce uvnitø citadely na nás dýchají autentickým støeschly - umìlec tak vytváøí zvlátní erosvitný efekt. Dále sem
dovìkem, nejpùsobivìjí je Palác velmistrù a Rytíøský pitál,
patøí skulptury Hélia z 2. stol. pø. Kr. - boha tohoto ostrova,
do kterého vstoupíme branou s tesanou dekorací (foto 1) na nádále Asklépia, Hygei a mnohé jiné skvostné nálezy, které nám
dvoøí, je je uzavøeno dvoupatrovou arkádou. V pøízemí,
potvrzují tehdejí vysokou umìleckou a kulturní úroveò helénv obloukovými otvory zarámovaných skladových místnostech
ských obyvatel.
(foto 2) jsou umístìny archeologické nálezy (foto 3). Do horního
Marcela a Jan Smitovi

ZEMÌ LIDÍ

JANA SMITA
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DVÌ OCENÌNÍ PRACOVNÍKÙM
ÚSTAVU FARMAKOLOGIE
Pracovníkùm Ústavu farmakologie Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové
se dostalo dvou ocenìní ze strany Èeské spoleènosti pro experimentální
a klinickou farmakologii a toxikologii ÈLS JEP. První cenu v soutìi o nejlepí publikaci v kategorii uèebnic, skript a jiných pedagogických pomùcek
získal autorský kolektiv Jiøina Martínková, Jaroslav Chládek, Stanislav Mièuda, Jolana Cermanová a Jiøí Grim za skripta Obecná farmakologie. První
cenu v soutìi o nejlepí vìdeckou práci v kategorii klinické farmakologie
získal autorský kolektiv Jaroslav Chládek, Ludìk ipera, Jiøina Martínková, Stanislav Mièuda, Jiøí Grim, Jolana Cermanová (vichni Ústav farmakologie LF UK Hradec Králové), Boøek aludek, Petr Sova a Ale Franc (vichni
Pliva LACHEMA a. s. Brno) za práci Bioequivalence of two rimantadine
tablet formulations in healthy male volunteers after single dose administration (Journal of Clinical Pharmacology and Therapeuties, 2001, 39 (4),
p. 179-184). Autorùm obou publikací k významnému ocenìní srdeènì blahopøejeme.

NOVÁ PUBLIKACE Z REHABILITAÈNÍ KLINIKY
V edici ALMA MATER nakladatelství Galén vyla v nedávných dnech
publikace pøednostky Rehabilitaèní kliniky MUDr. Vlasty Tonerové, CSc.
Movement Analysis in a Clinical Practice (ISBN 80-7262-164-5). Publikace byla vypracována v rámci Commission of the European Communities - Cooperation in Science and Technology with Central and Eastern European Countries. K vydání knihy paní doktorce Vlastì Tonerové srdeènì
blahopøejeme.

KRÁLOVÉHRADEÈTÍ AUTOØI SE PODÍLELI
NA PØÍPRAVÌ CELOSTÁTNÍCH UÈEBNIC

Nakladatelství Galén ve spolupráci s Karlovou univerzitou vydalo knihu
doc. MUDr. Dagmar Lincové, CSc., prof. Dr. Hassana Farghali, DrSc., a kol.
Základní a aplikovaná farmakologie. Autory kapitol v této rozsáhlé
a významné uèebnici, jejími poøadateli jsou pracovníci Farmakologického
ústavu 1. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Veobecné fakultní
nemocnice, jsou i pracovníci královéhradecké Lékaøské fakulty UK a Fakultní
nemocnice v Hradci Králové - prof. MUDr. Jiøina Martínková, CSc., pøednostka Ústavu farmakologie LF UK, MUDr. Petr Dulíèek, Ph.D., a prof.
MUDr. Ladislav Chrobák, CSc., - oba pracovníci Oddìlení klinické hematologie FN HK.
V nakladatelství Karolinum (Univerzita Karlova) vyla kniha prof. MUDr.
Vladislava Tøeky, CSc., a kol. Transplantologie pro mediky. Jako spoluautoøi se na pøíprávì této uèebnice, jejím hlavním autorem je vedoucí Transplantaèního centra pøi Chirurgické klinice Lékaøské fakulty UK v Plzni, podíleli také pracovníci naí fakulty a nemocnice - MUDr. Pavel Mìøièka, vedoucí
lékaø Tkáòové ústøedny, MUDr. Pavel Navrátil, CSc., a MUDr. Zbynìk
Veselský - oba pracovníci Urologické kliniky.
Vem shora jmenovaným autorùm ke zdaøilé reprezentaci královéhradecké
Lékaøské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové srdeènì blahopøejeme.

Psychoterapie se v poslední dobì stává
nedílnou souèástí péèe o nemocné, a to
nejenom o nemocné s duevními poruchami, ale také o somaticky nemocné,
trpící bolestí èi jinak psychicky stráda-

UITEÈNÁ POMÙCKA
jící pøi svém tíivém zdravotním postiení. Lékaø, a ji jde o psychiatra, internistu, praktického lékaøe èi lékaøe jiné
odbornosti, nepochybnì obèas pocítí
potøebu pøedat pacienta do psychoterapeutické péèe resp. mu tuto jako soubìnou se základní léèebnou péèí nabídnout. Tím se vak èasto dostává do obtíné situace, nebo zpravidla nezná
aktuální nabídku psychoterapeutické
péèe, a to zejména v pøípadì, kdy by se
mìla uskuteèòovat v dosahu bydlitì mimohradeckého nemocného.
Psychiatrická klinika Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové se pokusila
v této svízelné situaci vem kolegùm psychiatrùm i lékaøùm jiných oborù napomoci. Pøipravila a za podpory firmy
Janssen-Cilag v nedávných dnech vydala v Nakladatelství ATD Hradec Králové Seznam psychoterapeutù regionu
východní Èechy (32 s., ISBN 80-8635806-2). Seznam zahrnuje jména, adresy,
telefonní èísla a základní odbornost
osmdesáti sedmi psychoterapeutù z deseti okresù Královéhradeckého kraje
a Pardubického kraje. Poskytuje i dalí
základní informace dùleité k rozhodování kam a za jakých podmínek nemocného k dalí specializované péèi doporuèit, a to pøedevím výètem kategorií
poruch, je dotyèný psychoterapeut øeí
resp. na nì se pøednostnì zamìøuje.
Vedle titìné formy bude adresáø vystaven rovnì na webovské adrese Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové
(www.lfhk.cuni.cz). Tato elektronická
verze seznamu bude také prùbìnì revidována a doplòována.
Podìkování za uiteènou pomùcku
patøí nejenom vedení Psychiatrické kliniky, ale pøedevím redakènímu týmu
adresáøe - PhDr. Libui Slabé, Mgr. Zuzanì Lenderové a MUDr. Vladislavì
Tvrdé, za technickou spolupráci paní
Zdence imùnkové a za laskavou organizaèní spolupráci PhDr. Lence Müllerové, zástupkyni firmy Janssen-Cilag.
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