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NEOPOMENUTELNÉ HORIZONTY

Souèasný kanadský filosof, sociální a politický teoretik Charles Taylor (nar.
1931, v poslední dobì profesor politické vìdy a filosofie na McGill University
v Montrealu) hovoøí v úvodní kapitole své knihy Etika autenticity o tøech neduzích moderny, èi jinými slovy o tøech pøíznacích naí souèasné kultury
a spoleènosti, které lidé, navzdory tomu, e se nae civilizace »vyvíjí«, vnímají
jako ochuzení èi úpadek. Zmínìné neduhy moderny oznaèuje Taylor za dobøe
známé, prostupující nae kadodenní proívání, ale souèasnì za ponìkud nejasné a matoucí. Proto je znovu nazývá a jejich podstatì, ale i cestám terapie vìnuje dalí stránky své knihy. Za první zdroj naeho znepokojení pokládá Taylor
individualismus  jev na jedné stranì vìtinou lidí vítaný, ale na druhé stranì
nás ochuzující o urèité blií vymezení smyslu svìta a spoleèenského ivota. Druhý
problém naí doby spatøuje Taylor ve stále sílícím upøednostòování »instrumentálního rozumu«, tedy takového uvaování, je se opírá výluènì jen o ekonomickou efektivitu. I tento jev lze samozøejmì povaovat za pøínosný a urèitým zpùsobem èlovìka osvobozující, ale souèasnì je to i zdroj tísnì a obav,
e i o vìcech povýtce lidských se bude rozhodovat jen na základì ekonomické
rozvahy. Tøetím zdrojem soudobého znepokojení lidí je podle Taylora pocit,
e individualismus a zdùraznìní instrumentálního rozumu se mohou promítat
i do politické roviny.
Pøipomínám mylenky Charlese Taylora a konkrétnì jeho knihu Etika autenticity (Taylor, Ch.: Etika autenticity. Praha : Filosofia, nakl. Filosofického ústavu AV ÈR, 2001) ze dvou dùvodù. Pøedevím si neumím pøedstavit, jak by se
dále vyvíjela humánní medicína, kdyby se její pøedstavitelé zmínìnými problémy moderní spoleènosti alespoò ve vztahu k sobì samým nezabývali a kdyby
jejich vnímání vlastní identity nezahrnovalo i pocit sounáleitosti s druhými.
Obrovský tlak technologického pokroku mùe ve svém dùsledku medicínu

Nová úèinná rámcová koncepce technologie potøebuje pro odvrácení pohybu, kterým trh a byrokratický stát smìøují
k vìtímu atomismu a instrumentalismu,
spoleènou politickou aktivitu. Tato spoleèná aktivita vyaduje, abychom pøekonali fragmentaci a bezmocnost  to znamená, e hovoøíme o obavì, ji poprvé
definoval Tocqueville, o sklonu demokracie k protektorské moci. Jeliko jsou
atomistické a instrumentalistické stanovisko zároveò hlavními zdroji zvlátì znehodnocených a plytkých podob autenticity, èinorodý demokratický ivot, který
by byl zahrnut do projektu nové rámcové
koncepce, by zde mìl také kladný dopad.
Zdá se, e nae situace vyaduje komplexní, mnohaúrovòový  intelektuální,
duchovní a politický  boj, v nìm by byly
diskuse ve veøejném prostoru provázány
s diskusemi ve velkém mnoství institucionálních míst, napø. v nemocnicích
a ve kolách, kde jsou problémy související s novým rámcem techniky formulovány v konkrétní podobì, a kde tyto
rozpravy iví  a zároveò jsou jimi iveny
 rùzné pokusy teoreticky definovat roli
technologie a poadavky autenticity,
a dále podobu lidského ivota a jeho
vztah ke svìtu.
Aby se vak èlovìk mohl úspìnì zúèastnit této mnohostranné diskuse, musí
si uvìdomit jak to, co je na kultuøe moderny významné, tak to, co je plytké a nebezpeèné. Aplikujeme-li Pascalùv výrok
o èlovìku na modernu, mùeme øíci, e ji
charakterizuje nejen velikost, nýbr i pokleslost. Pouze hledisko, které zahrnuje
obojí, nám mùe poskytnout nedeformovaný vhled do naí epochy, jen potøebujeme,
abychom uchopili její nejvyí výzvu.
Úryvek z knihy Charlese Taylora Etika
autenticity. Praha : Filosofia, nakl. Filosofického ústavu AV ÈR, 2001, s. 110.

i odlidovat a z tezí o pøístupu k nemocnému jako k lidské bytosti èinit pouhé
fráze. Varovná je napøíklad Taylorova zmínka o moném podcenìní pøínosu sester, které na rozdíl od specialistù vybavených vìdomostmi vyspìlé techniky,
vìtinou poskytují péèi, je vyaduje citlivý lidský pøístup. Druhým dùvodem
k této mé pøipomínce sloitých otázek moderní (èi spíe postmoderní) spoleènosti mi naopak byla potøeba vyjádøit obdiv a úctu tìm, kteøí i v dnení sloité dobì
dokáí nezapomínat na okolnosti, je Taylor nazývá »neodstranitelnými horizonty« a je jsou pro èlovìka zdrojem smyslu vìcí a dìní. Mám na mysli ty jedince, kteøí svou vlastní identitu i své profesní sebeuskuteènìní hledají a utváøejí
na pozadí humanitních ideálù, duchovních hodnot, estetického cítìní, úcty k pøírodì èi historii. Je potìitelné, e i v naí nemocnici a na naí fakultì je takových
osobností mnoho, na druhé stranì mi to ovem brání vyjádøit svùj obdiv tìmto
lidem adresnì.
Jsou poèiny a aktivity, je by nezasvìcený pozorovatel mohl nahlíet jen jako
bìnou souèást profesní èinnosti, a pøece jde o projev respektu k onìm základním lidským horizontùm. A nemusí pøitom vdy jít jen o poèiny vyplývající
z profesního vztahu lékaøe èi zdravotní sestry k nemocnému, i kdy právì v této
sféøe se i dnes velmi èasto setkáme s krásnými pøíklady porozumìní trpícímu
blinímu. Za pøíklad si tøeba mùeme vzít i dnes ji tradièní setkávání vedení
Fakultní nemocnice Hradec Králové s novými zamìstnanci, uskuteèòované vdy
v podzimním období. Jde samozøejmì o souèást personální politiky, ale v pøístupu pøedstavitelù vedení nemocnice nelze nikdy pøehlédnout ani upøímnou snahu podat zejména mladým absolventùm kol pomocnou ruku pøi jejich vstupu
do ivota. Podobnì mùeme pohlíet i na kadoroèní Fakultní studentské vìdecké konference, jich se (vèetnì letoní) uskuteènilo ji 49. Je to sice souèást
edukaèního programu fakulty a jednotlivých ústavù a klinik nemocnice, ale zaujetí kolitelù, poroty a zejména organizátorù (pøipomenu alespoò podíl dlouholetého spoluorganizátora konferencí MUDr. F. Langra) hovoøí o nìèem jiném.
Bez nadsázky mùeme tyto konference nazvat manifestacemi obìtavé, tvùrèí
práce pedagogù pøi uvádìní studentù do vìdeckého ivota.
Mohli bychom uvést jetì mnohé dalí aktivity uskuteèòované ve Fakultní
nemocnici Hradec Králové a na královéhradecké Lékaøské fakultì UK, které
dokládají, e ony základní, neopomenutelné lidské horizonty nejsou nijak
opomíjeny ani tam, kde jde o nedílnou souèást výukového èi medicínského
a vìdeckého procesu. Ostatnì i nìkteré èlánky otitìné v tomto èísle (6. semináø
mladých patologù v Litomyli, Pìt let programu Erasmus na Lékaøské fakultì
v Hradci Králové) o tom podávají nezvratné svìdectví. Ale je tøeba zmínit
i poèiny, které zdánlivì ji pøekraèují profesní zamìøení nemocnice a fakulty
a pøesto jsou zde plnì na místì. Mám na mysli tøeba poøízení a instalaci pamìtních desek v Pavilonu prof. Jana Bateckého, v budovì Fingerlandova ústavu
patologie èi v budovì Stomatologické kliniky, i nìkdejí dlouhodobou výstavu
obrazù v Pavilonu prof. Jana Bateckého (uspoøádanou z iniciativy pracovníkù
Oddìlení klinické hematologie II. interní kliniky). Obdobnì i na fakultì se
uskuteèòují kulturní akce, je zøetelnì dokládají, e nejenom »instrumentálním
rozumem« je iv èeský lékaø, vìdec a uèitel. Pøipomenu zde alespoò dlouhou
øadu umìleckých výstav uskuteènìných péèí PhDr. J. Bavora a krásnou, dlouholetou tradici Jarních koncertù, vzniklou z iniciativy dìkana prof. I. teinera.
Tìch koncertù se uskuteènilo ji dvanáct.
Za zcela mimoøádný poèin lze oznaèit konstituování Kabinetu dìjin lékaøství
v roce 1995, o nì se  s podporou dìkana prof. teinera  zaslouil prof.
L. Chrobák. Pracovitì ji získalo uznání odborné medicínské i historické veøejnosti.
Zmínku zaslouí i poèiny vynikajících historikù z øad pracovníkù nemocnice
a fakulty  prof. H. Stefana, doc. A. Hlavy, prof. S. Nìmeèka a j., a také dílo
»naich« výtvarných umìlcù  RNDr. P. Balíèka, PhDr. J. Bavora, prof. R. Malce,
MUDr. P. áèka a dalích.
Na závìr svého zamylení o »neduzích« postmoderní doby a jejich terapii si
dovolím pøipomenout i ná èasopis Scan, zaloený v roce 1991 z iniciativy tehdejího øeditele Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. I. Dranera
a od poèátku podporovaný i dnením øeditelem FN HK doc. L. Hegerem. Snaíme
se, aby ty základní lidské horizonty byly na stránkách èasopisu dostateènì
zøetelné.
PhDr. Vladimír Panouek
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BARÁKY
(fejeton)

Ve Slovníku jazyka èeského (4. vyd.,
1952) uvádí Frantiek Trávníèek pro slovo barák (z lat. baraca, z fr. barague)
tøi významy: døevìná zatimní stavba;
chalupa bez polí nebo jen s málo poli;
bídná chalupa èi dùm. Dotyèný jazykovìdec sice oznaèuje ten výraz za lidový
a hovorový, ale mnì samotnému se pøedevím zdá, e a u spisovný èi hovorový, kadopádnì je to výraz dosud velmi ivý a uiteèný. Vzpomínám si pøitom
na sídlo královéhradecké Psychiatrické
kliniky. To toti sestává z jednoho oddìlení umístìného v pøízemí budovy
Kliniky infekèních nemocí a dále pak
z barákù. Zdùrazòuji to mnoné èíslo,
nebo historicky i fyzicky jde o baráky
dva, by vzájemnì propojené.
První z tìch zatimních barákù má
v rodném listì letopoèet 1945. Zbudován
byl jetì pøed koncem války v oèekávání
zvýeného poètu nemocných tuberkulózou. Nakonec v nìm byli po osvobození
koncentraèního tábora v Terezínì hospitalizováni lidé onemocnìlí skvrnitým
tyfem. Pøívlastek tyfový zùstal baráku
i poté, co v nìm krátce sídlila novì zøízená Neurologická klinika a nakonec
Psychiatrická klinika. Druhý barák byl
zbudován v letech 1972  1973 jako
provizorium s plánovanou ivotností
osmi let.
Mohli bychom si øíci, e kdy oba
baráky vydrely a dosud stojí, je to dobré. Jenome tyto zatimní stavby si u
vyádaly znaèné náklady na opravy a dalí nezbytné zásahy je jetì èekají.
Kdysi bylo takových barákù ve Fakultní nemocnici nìkolik, postupnì ale zmizely a ty psychiatrické patøí k posledním.
Návrhù na øeení a pøíslibù bylo mnoho
(první v roce 1946) a naplnily by samostatnou kapitolu historie kliniky. Také argumentù pro stavbu nového pavilonu byla snesena celá øada. Pøipomenu z nich alespoò jeden: mnozí pacienti
s chronickým a periodicky se exacerbujícím duevním onemocnìním stráví
v prùbìhu svého ivota na psychiatrickém nemocnièním lùku i celé roky. Èasto
mi pøijdou na mysl nìkteøí nemocní, kteøí
jen za posledních tøicet let proili v baráku i tøi nebo ètyøi roky svého ivota.
Ludìk Ledøíèek

Josef Bavor: Brána do historie (2003, olej, 96 x70)
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Ministryně zdravotnictví se seznámila
s novým pracovištěm Tkáňové ústředny
Dne 29. kvìtna 2003 v odpoledních hodinách navtívila
Fakultní nemocnici Hradec Králové ministrynì zdravotnictví MUDr. Marie Souèková. Byla to ji druhá její návtìva v královéhradecké nemocnici a zatím co v øíjnu
minulého roku si prohlédla Stomatologickou kliniku
v novì zrekonstruované budovì, nyní mìla monost vidìt
dalí dokonèovaný objekt  nové pracovitì Tkáòové

Paní ministrynì Marie Souèková se v krátkém projevu
zmínila o nìkterých souèasných otázkách èeského zdravotnictví, vèetnì nutnosti dokonèit proces reprofilizace
pøebývajících nemocnièních lùek akutní péèe. Struènì
také informovala o prùbìhu pokraèujícího jednání s odborovými organizacemi stran odmìòování zdravotníkù.
Provozní námìstek øeditele Fakultní nemocnice RNDr.
Josef idù, CSc., informoval úèastníky setkání o nìkterých ekonomických aspektech výstavby nového pracovitì
Tkáòové ústøedny. Výstavba si dosud vyádala náklady
asi dvacet tøi miliony korun, z toho pìt milionù do akce
vloila Fakultní nemocnice ze svých prostøedkù. K úplnému dokonèení výstavby chybí jetì zhruba deset milionù korun, nicménì je ji pracovitì v plném provozu.
Dr. idù se také zmínil o nìkterých úsporných opatøeních
pøi realizaci této stavebnì sloité akce. Pøi výstavbì dvoupláové budovy byly napøíklad vyuity betonové objekty zbudované kdysi pro pøístroje Kliniky onkologie a radioterapie.
Podrobnou informaci o novém pracoviti, jeho prostorovém èlenìní, technologickém vybavení a souèasných
i budoucích úkolech pak podal MUDr. Pavel Mìøièka,
vedoucí lékaø Tkáòové ústøedny FN HK.
Po krátké tiskové konferenci si paní ministrynì prohlédla objekt Tkáòové ústøedny a následnì pak shlédla i rekonstruovanou budovu Porodnické a gynekologické kliniky a stavbu nového pavilonu interních oborù. V doprovodu docenta Hegera a dalích pøedstavitelù Fakultní
nemocnice navtívila i pavilon prof. Jana Bateckého,
kde také z nejvyího podlaí mohla pøehlédnout dnení
rozsáhlý nemocnièní areál.
PhDr. Vladimír Panouek

Paní ministrynì zdravotnictví Marie Souèková spolu s øeditelem FN
doc. Leoem Hegerem pøed rekonstruovanou budovou Porodnické
a gynekologické kliniky.
Foto Eva Vídeòská

ústøedny. Navíc pak v doprovodu øeditele Fakultní nemocnice doc. MUDr. Leoe Hegera, CSc., a dalích pøedstavitelù vedení nemocnice a klinik mohla alespoò z povzdálí
posoudit, jak zdárnì probíhá nejenom výstavba nového
pavilonu interních oborù, ale i rekonstrukce budovy Porodnické a gynekologické kliniky.
Paní ministrynì se v pøednákovém sále Nemocnièní
lékárny setkala s pøednosty klinik a pracovníky vedení
nemocnice. Øeditel Fakultní nemocnice docent Heger pøivítal paní ministryni a vechny úèastníky setkání, jmenovitì pak jako hosta dìkana královéhradecké Lékaøské
fakulty UK prof. MUDr. Ivo teinera, CSc. V úvodním
proslovu docent Heger struènì nastínil souèasný stav výstavby ve Fakultní nemocnici  úspìnì pokraèující
budování pavilonu interních oborù, který by mìl být
dokonèen koncem roku 2004, probíhající rekonstrukci
budovy Porodnické a gynekologické kliniky a dokonèování výstavby nového pracovitì Tkáòové ústøedny. Pøipomnìl také, e rekonstrukce budovy Porodnické a gynekologické kliniky s pøedpokládanými náklady zhruba 150
milionù korun je provádìna v reii Fakultní nemocnice.
Prostøedky na tuto akci nebylo snadné zajistit, byly získány jen díky øadì úsporných opatøení. Dále pak docent
Heger zdùraznil, e v souèasné dobì nelze v inovaci
objektù a zaøízení nemocnice polevit. Nutí nás k tomu nejenom technologický pokrok a následnì i zmìny legislativy, ale napøíklad i vznik a íøení nových onemocnìní.

Paní ministrynì Marie Souèková v rozhovoru s dìkanem Lékaøské
fakulty UK prof. Ivo teinerem.
Foto Eva Vídeòská

4

Kurs moderního ošetřovatelství
Ve dnech 22. 3., 26. 4. a 3. 5. 2003 se konal ve velké posluchárnì v budovì teoretických ústavù Lékaøské fakulty UK
v Hradci Králové Kurs moderního oetøovatelství.
Kurs byl urèen vedoucím pracovníkùm v oblasti oetøovatelství. Zúèastnily se jej stanièní sestry, vrchní sestry a porodní
asistentky Fakultní nemocnice Hradec Králové a stanièní sestry, vrchní a hlavní sestry a porodní asistentky z Královéhradeckého kraje.
Dne 22. 3. 2003 se zahájení kursu zúèastnili MUDr. Zdenìk
Hajman, CSc., vedoucího Odboru zdravotnictví Krajského
úøadu Královéhradeckého kraje, Mgr. H. Soldánová, øeditelka
oetøovací péèe Veobecné nemocnice Náchod a konzultantka
Odboru zdravotnictví Krajského úøadu Královéhradeckého kraje pro obor oetøovatelská péèe, paní Jaroslava Peèenková,
vedoucí Oddìlení oetøovatelství Ústavu sociálního lékaøství
Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové, a Bc. Hana Ulrychová, hlavní sestra Fakultní nemocnice Hradec Králové. V tento
úvodní den byla programovou náplní kursu témata: potøeby
nemocných - celostní pøístup, oetøovatelský proces a oetøovatelská dokumentace. Tato problematika byla z øad posluchaèek hodnì diskutována.
Dne 26. 4. 2003 byla hlavním tématem kursu standardizace
 tvorba standardù a standardních oetøovatelských postupù
a souèasný stav standardizace v ÈR.
Dne 3. 5. 2003 byl program zamìøen ke zpùsobu, jak pøipravit a na semináøích a konferencích proslovit pøednáky s oet-

øovatelskou tematikou. Byly pøedneseny dvì kazuistiky. V první
z nich byl prezentován pohled sestry na pacienta z hlediska
medicínského, druhá kazuistika se zaobírala potøebami nemocného z hlediska oetøovatelské péèe a plnìním oetøovatelských
intervencí. V odpolední èásti programu byl posluchaèkám
pøedstaven komplexní, holistický (celostní) model pro získávání informací a provádìní oetøovatelské péèe  model Gordonové.
Domnívám se, e uspoøádání takového kursu bylo pøínosem
pro vechny zúèastnìné. Dokladem toho byla i velká úèast
ze strany sester a porodních asistentek. Celkem se zúèastnilo
160 vedoucích SZP, z toho 80 z Fakultní nemocnice Hradec
Králové.
Témata kursu byla nároèná a pochopitelnì mohla být probrána pouze orientaènì. Vdy jsou studována na Lékaøské fakultì UK v bakaláøském studiu oboru oetøovatelství po dobu ètyø
let. Snahou pøednáejících bylo poskytnout posluchaèkám
nejnovìjí poznatky z oboru oetøovatelství a doporuèit odbornou literaturu k eventuálnímu dalímu studiu a doplnìní informací.
Frekventantky kursu mìly monost hodnotit celou akci anonymními dotazníky. Jejich námìty a pøipomínky budou vyhodnoceny a bude k nim pøihlédnuto pøi organizování dalí moné
spoleèné vzdìlávací akce.
Bc. Ivana Vaátková,
zástupkynì hlavní sestry FN HK

MUDr. Jana Karbanová laureátkou Fingerlandovy ceny

Fingerlandova cena, která se udìluje mladým autorùm za nejlepí publikovanou práci z morfologických vìd, byla letos udìlena ji po ètvrté. Laureátkou ceny za rok 2002 se stala MUDr.
Jana Karbanová z Ústavu histologie a embryologie Lékaøské
fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze za práci
Karbanová J., Mokrý J.: Histological and histochemical analysis of embryoid bodies, uveøejnìnou v Acta histochemica
2002, 104, 361-365. Práce se zabývá histologickým vyetøením tzv. embryoidních tìlísek, která vznikají pøi kultivaci myích embryonálních kmenových bunìk (EB) in vitro. Význam
práce tkví v tom, e potvrdila, e embryonální tìlíska pøedstavují významný model in vitro pro studium procesù èasné embryogeneze, mezi nì patøí programovaná bunìèná smrt a kavitace, vaskulogeneze a hematopoéza, myogeneze, formování
entodermu, mezenchymu, loutkového váèku aj. Aèkoliv ve srovnání s embryem je organizace struktur vzniklých uvnitø EB náhodná a pomìrnì chaotická, jednotlivé bunìèné druhy vyzrávají v charakteristické bunìèné typy. Tato analogie mezi
formováním embryoidních tìlísek a embryogenezí poskytuje
monost uití experimentù s EB in vitro k získávání znalostí
o základních vývojových procesech.
Cenu spolu s mimoøádnou finanèní odmìnou od dìkana královéhradecké Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy a od øeditele Fakultní nemocnice Hradec Králové pøedal MUDr. Janì
Karbanové dìkan prof. MUDr. Ivo teiner, CSc., pøi zahájení
veøejného zasedání Vìdecké rady fakulty dne 4. 2. 2003.
L. CH.
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6. SEMINÁØ MLADÝCH PATOLOGÙ V LITOMYLI
Ve dnech 4. - 5. dubna 2003 se v pøekrásných prostorách
litomylského zámku konal ji 6. roèník Semináøe mladých
patologù, poøádaného spoleènì Fingerlandovým ústavem patologie naí LF a FN a Patologií Litomyl. I kdy název semináøe by mohl implikovat dojem, e se zde setkáme pouze
s mladými lidmi, opak je pravdou. Mottem akce toti je, e se
jedná o ... setkání vech patologù, kteøí jsou mladí vìkem
a/nebo duchem.
Historie tìchto dnes ji tradièních jarních vìdeckých setkání
vech, kdo se zajímají o morfologickou diagnostiku, se zaèala
psát na podzim roku 1997 pøi pøíleitosti zcela nevìdecké, toti pøi oslavì 60. narozenin prim. F. Langra z naeho ústavu.
Snad to bylo vyvoláno neformální atmosférou setkání, snad
nìèím jiným, tìko definovatelným  nìkolik mladích èlenù
ústavu dospìlo k názoru, e by mohlo být zajímavé a inspirativní zorganizovat jako protipól k oficiálním sjezdùm odborné
spoleènosti patologù setkání ménì oficiální, zamìøené zejména na benjamínky oboru. Ti by zde tak dostali anci vyzkouet
si ve veskrze pøátelské a nekontroverzní atmosféøe pøednést svá
první odborná sdìlení, zajímavé kazuistiky, podìlit se o výsledky svého bádání, atd. Souèasnì jsme si pøáli, abychom získali monost vyslechnout si od renomovaných odborníkù pøehledné pøednáky shrnující souèasný stav poznání v patologii
urèitého orgánu èi orgánového systému.
Kdy jsme s touto ideou oslovili pøednostu Fingerlandova
ústavu prof. I. teinera, vyjádøil jí plnou podporu a navrhnul
spojit plánované setkání s tradièním jarním sklíèkovým semináøem, který byl na naem ústavu po dlouhá léta poøádán díky
aktivitì prof. Z. Noièky. Díky obrovskému nadení a vemoné podpoøe (organizaèní i finanèní) prim. Z. Kerekese, privátního patologa z Litomyle, tak dolo ke zrodu historicky prvního Semináøe mladých patologù, který se konal v dubnu 1998
v prostorách kongresového centra renesanèního zámku v Litomyli.
Nae obavy, zda na semináø, který nikdo neznal a nevìdìl
tak, co od nìj mùe oèekávat, vùbec pøijede dostateèné mnoství úèastníkù, se nenaplnily. V prvním roce dorazilo asi
80 patologù, poèet úèastníkù pak rok od roku spolu s renomé
akce rostl a ustálil se nyní na poètu 140  160 (co pøi poètu
cca 250 aktivních patologù v celé Èeské republice jistì není
malé èíslo). Kromì èeských patologù se semináøe zúèastòují
i mladí pracovníci ze Slovenska, Maïarska, Polska a Rakouska.
Po celou dobu má semináø v podstatì nemìnnou strukturu:
sklíèkový semináø (jedná se o specifikum patologie jako oboru
 vem úèastníkùm jsou rozeslány identické sady mikroskopických preparátù z obtíných èi zrádných bioptických pøípadù, úèastníci si je mohou s pøedstihem prohlédnout a bìhem
sklíèkového semináøe se nad jednotlivými vzorky vede diskuse), souhrnné monotematické pøednáky renomovaných expertù
a pøednáky a postery mladých patologù. Autor nejlepí pøednáky a nejhezèího posteru je kadý rok odmìnìn. K uvolnìní
napìtí a posílení pøátelské atmosféry slouí nejrùznìjí soutìe (o nejkrásnìjí mikrofotografii, zemìpisné èi filmové kvízy
apod.), cestopisné pøednáky, hudební vystoupení apod.

Podle zvoleného hlavního tématu semináøe jsou kadý rok
oslovováni patologové, kteøí se vìnují urèité specifické problematice. Po prvních letech, zamìøených na hematopatologii
(prof. F. Fakan z Plznì, prof. L. Plank z Martina, prof. G. Kelényi a doc. A. Matolcsi z Budapeti) a patologii prsu (prim.
L. Sokol z Koic) se podaøilo v loòském roce zorganizovat vystoupení svìtového experta v oboru koní patologie prof. A. B.
Ackermana z New Yorku. Mìli jsme tak monost setkat se
s renesanèní osobností, pièkovým odborníkem ve svém oboru, vánivým diskutérem a vzácným èlovìkem, který vem dokázal, e mikroskopie mùe být skuteènì dech beroucím dobrodrustvím a e díky kritickému vìdeckému mylení je moné
bourat èetné, dlouhou dobu tradované mýty a do klasifikace
nemocí vnáet øád a jednoduchost.
Prof. Ackerman nasadil laku velmi vysoko a dlouho jsme
pøemýleli, koho oslovit v roce letoním. Nakonec jsme se rozhodli pro multidisciplinární setkání zamìøené na patologii pankreatu. Mìli jsme tìstí, nebo vichni oslovení experti pøislíbili svou úèast (a také skuteènì dorazili). Ve dvou blocích
vìnovaných jednak nenádorovým pankreatickým lézím, jednak tumorùm pankreatu tak vystoupili postupnì prof. P. Dítì
z Brna, který hovoøil o diagnostice a terapii pankreatitid z po-

Prof. V. Mandys (Praha).

Zleva: prof. G. Klöppel (Kiel) a dr. B. Jaray (Budape).
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hledu interní medicíny, prof. V. Mandys z Prahy, který nás seznámil s úlohou kmenových bunìk v patogenezi nìkterých onemocnìní slinivky i s monými nadìjemi, které lze vkládat
do jejich terapeutického vyuití, doc. M. Rùièka z Brna, který
se zamìøil na pøehled chirurgických pøístupù k nádorùm slinivky, doc. V. Válek z Brna, který nás zavedl do svìta moderních
(a nìkdy pro nás a takøka vìdecko-fantastických) metod radiodiagnostiky a dr. J. Brázdil z Brna, který popisoval mnohaleté zkuenosti brnìnského týmu s patologickou diagnostikou
pankreatických tumorù. Dr. R. Lomský z naí FN nás provedl
svým hájemstvím tumorù endokrinního pankreatu, se zamìøením na svìtovou prioritu hradecké medicíny  deltiny a deltinomy. Pominuta nebyla ani cytologická diagnostika, její monosti a omezení, které velmi poutavì popisoval dr. B. Jaray
z Budapeti. Hvìzdou obou blokù vak byl bezpochyby prof.
G. Klöppel z Kielu. Prof. Klöppel je pøednostou univerzitního
ústavu patologie, spoluautorem WHO klasifikace nádorù pankreatu, hlavním editorem renomovaného èasopisu Virchows
Archiv a svìtovì uznávaným expertem v diagnostice a klasifikaci pankreatických onemocnìní.
Díky podpoøe jednoho z hlavních sponzorù, Èeského Tele-

comu, bylo, tak jako v minulých letech, moné sledovat pøímý
videopøenos ze vech pøednáek na internetu. Na stránce
smp.mikroskopy.cz jsou nyní k dispozici k prohlédnutí videozáznamy tìchto pøednáek.
Stranou nezùstal ani program spoleèenský. Kromì obtíného zemìpisného kvízu a fotografické soutìe, sponzorovaných
ji tradiènì firmou Nikon Optoteam, mìli úèastníci monost
poslechnout si varhanní koncert prof. J. Popelky v probotském
chrámu Povýení sv. Køíe a zúèastnit se tradièní ochutnávky vín
spojené s rautem, bìhem kterého se promítalo nejnovìjí filmové dílo autorù z Fingerlandova ústavu, které kadý rok pøipravujeme na poslední pøednáku 5. roèníku studentù naí fakulty.
Kdy jsme se v sobotu odpoledne louèili, mìli jsme vichni
pocit, e tento jarní víkend nám opìt dokázal, e soustavné
vzdìlávání v medicínì nemusí být jen suchopárnou a nudnou
teorií, ale zábavnou a napínavou praxí. Pro organizátory pak
praxí o to napínavìjí, e ji poèátkem kvìtna budeme muset
zaèít organizovat dalí, v poøadí ji 7. roèník tohoto setkání,
na které jste vichni tímto srdeènì zváni.
MUDr. Ale Ryka, Ph.D.
Fingerlandùv ústav patologie

  

Má PVC ve zdravotnictví budoucnost?

V souèasné dobì se objevuje mnoho aktivit a názorù na pouívání plastù  pøedevím PVC  ve zdravotnické praxi. Protoe i nae nemocnice pouívá PVC a mnoí se dotazy na jeho
moné pouívání, dovolím si uvést svùj úhel pohledu.
Nejprve mi dovolte nìco málo z teorie plastù. PVC neboli
polyvinylchlorid je polymer, který obsahuje více ne 50 %
hmotnostních chloru. Vyrábí se polymerací ethylenu s pøídavkem chloru. Protoe takto vyrobený polymer není dostateènì
odolný, musí se pouívat aditiva zlepující jeho vlastnosti. Hlavním aditivem pøi výrobì PVC je slouèenina DEHP neboli diethylenftalát. Látky typu DEHP se oznaèují jako estery kyseliny
ftálové. Tyto látky jsou lipofilní, tedy velmi dobøe rozpustné
v tucích. PVC je tedy relativnì lehko vyrobitelný a levný.
Díky relativní levnosti a dostupnosti se produkty z PVC
zaèaly masovì pouívat v tìchto odvìtvích:








ÈR è. 84/2001. Pouívání PVC pro rozvody pitné vody je omezeno vyhlákou è. 37/2001 o hygienických poadavcích na výrobky pøicházející do pøímého styku s vodou. Bohuel, zatím
nebyl stanoven zákaz pouívání PVC jako obalu na potraviny
èi obalù zdravotnického materiálu.
Vlivem ftalátù na lidské zdraví v nefrologické praxi se zabýval i tým nefrologù z brnìnské nemocnice U svaté Anny.
Po pìtiletém výzkumu byly zdokladovány tyto závìry:
 PVC sety nepouívat pro lipidy, proteiny a léky s pøídavkem
surfaktantù.
 Pro diabetiky pouívat sety bez pøítomnosti ftalátù.
Na základì celosvìtové kampanì zaèaly jednotlivé státy zejména EU omezovat výskyt PVC ve zdravotnictví  zejména
ve zdravotnickém materiálu. Zatím nebyla pøijata evropská
norma pro omezení pouívání PVC. V naí republice se hnacím motorem v oblasti omezování PVC stalo sdruení Arnika
(www.sdruzeniARNIKA.cz).
Fakultní nemocnice Hradec Králové takté zahájila aktivity
smìøující k omezení výskytu PVC ve zdravotnických materiálech. Prvním krokem je zjitìní, kde vude se PVC vyskytuje
a zajitìní monosti jejich adekvátní náhrady. Postupnì tedy
budou hledány ekonomicky pøijatelné náhrady za tento problematický materiál. S pøípadnými dotazy je moné se obrátit
na autorku této zprávy  Odbor energetiky a ivotního prostøedí FN HK - tel 495832110, spinova@fnhk.cz.

Rozvody pitné vody a kanalizaèních potrubí
PVC obaly (i potravin)
Hraèky pro dìti
Barvy
Filmy
Podlahové krytiny (náhrada døívìjího linolea)
Zdravotnický materiál (infuzní sety, soupravy pro peritoneální dialýzu, sety pro hemodialýzu)

V prùbìhu posledních deseti let byly prokázány tyto neádoucí úèinky esterù kyseliny ftálové z PVC:





Ing. Michaela pinová

Teratogenní
Spermiotoxické
Hepatotoxické
Nefrotoxické

Zdroje:
Výzkumný projekt: Zátì estery kyseliny ftalové u nemocných
léèených hemodialýzou  doc. MUDr. Kamil evela, CSc., Lékaøská fakulta Masarykovy univerzity v Brnì.

Na základì prokázaných pùsobení byl stanoven zákaz pouívání PVC na hraèky pro dìti do tøí let vìku  Vyhláka MZ
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Prof. Rudolf Petr

zakladatel hradecké neurochirurgické koly
a moderní neurochirurgie u nás
DOC. MUDr. JIØÍ NÁHLOVSKÝ, CSc.

Poèátkem bøezna zemøel zakladatel èeskoslovenské moderní neurochirurgie, emeritní dlouholetý pøednosta hradecké Neurochirurgické kliniky prof. Rudolf Petr.

ká problematika. Ji velmi brzo zaèal s otevøenými chirurgickými výkony na hypofýze, pro léèbu Cushingovy choroby vyuíval stereotaktickou radiaèní hypofyzektomii. Publikace
na toto téma v 60. letech byly výjimeèné vzhledem k tomu, e
v té dobì se objevily pouze kazuistické práce na toto téma.
V pozdìjích letech vyuíval u tìchto nemocných i laserové
techniky. Na chirurgickou problematiku navázal jako iniciátor a spoluautor základního výzkumu
v oblasti neuroendokrinologie. Tyto
experimentální práce se týkaly jednak
studia zvíøecího modelu Cushingovy
choroby, jednak sledování hormonálních vztahù hypothalamo-hypofyzárního systému a na bunìèné a molekulární úrovni.
Zásluhy prof. Petra na vìdeckém
poli byly ocenìny èestným èlenstvím
zahranièních spoleèností (Bulharské,
Polské, Britské a Sovìtského svazu
vèetnì seniorátu v Eurasijské neurochirurgické akademii) a Evropské asociace neurochirurgických spoleèností.
Neménì zásluná a prùkopnická
byla i organizaèní èinnost prof. Petra. Neurochirurgii se vìnoval nejdøíve na dvanáctilùkovém oddìlení
a po pøístavbì dalího patra k chirurgické klinice v r. 1951  na ní mìl
velkou zásluhu  na oddìlení se ètyøiceti esti lùky. V roce 1952, tedy
právì pøed padesáti lety, byla v Hradci
Králové konstituována Neurochirurgická klinika  první v Èeskoslovensku. Tehdejí prudký rozvoj oboru a organizaèní aktivity prof. Petra spolu s velkým pøílivem nemocných umonily pracovat ji od zaèátku 60. let na projektu nové, velké
devadesátilùkové kliniky, která byla slavnostnì otevøena
pøi pøíleitosti Evropského neurochirurgického kongresu
a za úèasti jeho významných úèastníkù v r. 1971. Vybudoval
tak v Hradci Králové komplexní neurochirurgické pracovitì, které je svým pojetím a zamìøením výjimeèné a u nás jediné. V nìm spojil s klinickým pracovitìm laboratoøe, tvoøící
pozdìji konstituovaný Ústav experimentální neurochirurgie.
Vytvoøil hradeckou neurochirurgickou kolu, která kladla
dùraz na dokonalou klinickou a grafickou diagnostiku a která vycházela z individuálního pøístupu k nemocnému. Neústupnì prosazoval vysokou úroveò oetøovatelské péèe.
Prof. Petr byl spoluzakladatelem neurochirurgické komise
a pozdìji Neurochirurgické spoleènosti ÈLS JEP a opakovanì byl jejím pøedsedou. Je autorem koncepce neurochirurgie
jako samostatného specializovaného medicínského oboru
a øadu let pùsobil jako pøedseda neurochirurgické problémové komise Ministerstva zdravotnictví, pøednosta subkatedry
neurochirurgie pro postgraduální výuku. Jeho aktivity byly

Narodil se 29. èervence 1912 v Pøedmìøicích nad Labem
nedaleko Hradce Králové. Maturitu sloil na hradeckém gymnáziu a na medicínu nastoupil poèátkem 30. let. Na Lékaøské fakultì Univerzity Karlovy v Praze nìkolik let pracoval jako asistent
v anatomickém ústavu prof. Weignera, co mu velmi pomohlo v pozdìjí kariéøe chirurga. Od r. 1937 pùsobil krátce v Havlíèkovì Brodì,
odkud jetì pøed válkou pøechází
na chirurgii do Hradce Králové,
kterou v té dobì vede mladý a progresivní doc. Bedrna. Vìnoval se
zpoèátku celé íøi oboru. Zvlátní pozornost vìnoval urologii, ze které
také vzely jeho první publikace.
Brzy se zaèíná zajímat o neurochirurgii a v ní získal specializaci
na pièkových neurochirurgických
pracovitích ve Spojených státech
amerických, kam odchází na 1,5 roèní stá v r. 1947. Plánoval pùvodnì
stá u známého prof. Dandyho, ten
vak tìsnì pøed odjezdem do USA
umírá. Mladý doktor Petr si proto
nalézá místo v Saint Louis u prof.
Sachse. Zde se vìnuje zpoèátku hlavnì klinické neurochirurgii, pozdìji v Chicagu pak kromì ní
provádí u prof. P. Baileyho i experimentální práce. Vztah
k vìdecké a experimentální práci si odtud pøináí i do svého
pozdìjího pùsobitì na novì vzniklé Lékaøské fakultì v Hradci Králové. Elektrofyziologicky analyzuje sestupný trakt
V. nervu u koèky a pøináí nové patofyziologické poznatky.
V. nervu se poté vìnuje komplexnì a ze svých poznatkù vytìil závìry, které prezentoval na sjezdech v Montevideu (1955)
a pozdìji v Bad Titisee (1967). Mìly ve své dobì znaèný mezinárodní ohlas.
Prof. Petr uvedl do Èeskoslovenska moderní, komplexnì
chápanou neurochirurgii. Ji velmi èasnì se vìnoval problematice nitrolebních aneuryzmat a arteriovenózních malformací. Tyto práce mìly u nás, ale i v evropském mìøítku prùkopnický charakter. V této dobì rozvíjí také stereotaxi, která
zaèala proívat svùj rozmach. Patofyziologické práce, týkající se herniací u expanzí zadní jámy lební, mìly velký ohlas
po své prezentaci v Montevideu. Pøi léèbì temporální epilepsie vyuil své poznatky elektrofyziologických sledování funkèní organizace mozkové kùry temporálního laloku. Ji od doby
pùsobení na chirurgii se prof. Petr vìnoval problematice bolesti. Dalí oblastí, které se vìnoval, je neuroendokrinologic8

úzce spjaty s ivotem hradecké Lékaøské fakulty. Habilitoval
se jako první docent na nové fakultì v r. 1949, profesorem byl
ustanoven v r. 1956. Byl opakovanì prodìkanem pro výstavbu a rozvoj. Jeho veøejná èinnost pro mìsto Hradec Králové
byla ocenìna cenou starosty F. Ulricha. Vychoval mnoho
generací pre-i postgraduálních studentù vèetnì odborníkù
z jiných i zahranièních pracovi. Pavilon Neurochirurgické
kliniky nese jeho jméno.
V roce 1978 byl jmenován èlenem korespondentem ÈSAV
a o ètyøi roky pozdìji øádným èlenem ÈSAV. V roce 2002,
kdy oslavil své devadesáté narozeniny, mu byla slavnostnì
pøedána na zámku v Libochovicích Cena Jana Evangelisty
Purkynì, udìlovaná Èeskou lékaøskou spoleèností J. E.
Purkynì.

Intenzivní práci pro neurochirurgii  obor, který se stal osudem prof. Petra, mu umonilo dobré rodinné zázemí. V rodinì dovedl vytvoøit akademické prostøedí, jak o tom svìdèí i to,
e obì dcery zastávají významná místa na vysokých kolách,
vnuci a vnuèka se vichni vìnují lékaøské kariéøe.
Prof. Petr udroval stále styky s klinikou, se svým pracovitìm. Spolu s neurochirurgickou obcí oslavil 50. výroèí zaloení kliniky a své 90. narozeniny vloni v Opoènì. Jetì krátce
pøed Vánocemi, kdy jsme jej navtívili, byl svìí a zajímal
se ivì o aktivity pracovitì. Koncem února se roznemohl
a po krátké tìké nemoci 10. bøezna zemøel.
Vzpomínáme na nìj s úctou jako na velkou osobnost hradecké medicíny a èeskoslovenské neurochirurgie.

Areál Fakultní nemocnice mìní tváø

rého objektu (pavilon byl otevøen na jaøe roku 1938 jako
sídlo porodnicko-gynekologického oddìlení a oddìlení nemocí koních a venerických tehdejí Okresní veobecné veøejné nemocnice). Termín ukonèení rekonstrukce je stanoven na konec letoního èervence a je pøedpoklad, e ji v záøí bude v pavilonu zahájen plnohodnotný
provoz.
Ji shora zmínìná výstavba nového objektu Tkáòové
ústøedny (umístìného v prostoru za pavilonem Porodnické
a gynekologické kliniky) si zatím vyádala èástku dvacet
tøi a pùl mil. Kè. Z toho vìtí èást pøedstavuje dotace a pìt
mil. Kè investovala Fakultní nemocnice. Výstavba dosud
není ukonèena, ale provoz v ní ji probíhá. Doplnìní technologických prvkù (chlazení, vzduchotechnika) a pøístrojù (lyofilizaèní pøístroj) si vyádá jetì asi dvanáct a pùl
milionu Kè.
V letoním roce se dále uskuteèní jetì dvì drobné investièní akce. První z nich je pøemístìní truhlárny ze stávajících prostor za budovou Stomatologické kliniky do adaptovaného objektu úpravny vody za budovou stravovacího
provozu. Druhou akcí je úprava vstupního prostoru objektu
Psychiatrické kliniky. Z pøípravných prací je tøeba zmínit
zadání studie nového pavilonu pro akutní pøíjem, stavebnì
navazujícího na budovaný nový pavilon interních oborù,
zadání studie úprav pavilonu I. interní kliniky pro potøeby
Neurologické kliniky, dále zadání studie úpravy pavilonu
Fingerlandova ústavu patologie, umoòující pøestìhování
Ústavu soudního lékaøství, a zpracování projektu úprav budovy Kliniky gerontologické a metabolické pro potøeby revmatologie a pneumologie. Bude pøipravena i studie rekonstrukce operaèního traktu Kliniky uní, nosní a krèní a podle
moností i realizována první etapa tìchto úprav. Na tyto
akce vynaloí Fakultní nemocnice zhruba deset mil. Kè.

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové probíhají v souèasné dobì dvì velké investièní akce  výstavba nového
pavilonu interních oborù a rekonstrukce pavilonu Porodnické a gynekologické kliniky. Kromì toho pokraèují
práce na dokonèení nového objektu Tkáòové ústøedny. Pøipomenout si ale mùeme i nìkteré v letoním roce dokonèené investièní akce, z nich nejvíce pozornosti asi poutaly
úpravy stravovacího provozu. Ty se mj. významnì dotkly
i prostor pro strávníky (výdej jídel, pøípravna minutkových
jídel, samoobsluný prodej) a mìly velmi pozitivní ohlas.
Dalí letos dokonèenou stavební akcí meního rozsahu bylo
dokonèení perioperaèní jednotky  dospávacího pokoje
u operaèních sálù v chirurgickém Pavilonu akademika Jana
Bedrny.
Ale vrame se k onìm dvìma velkým investièním akcím
 výstavbì pavilonu interních oborù a rekonstrukci pavilonu Porodnické a gynekologické kliniky. Práce na stavbì
pavilonu interních oborù byla zahájena v prosinci roku 2001,
termín dokonèení stavby byl urèen na èerven roku 2004.
Celkové náklady stavební èásti byly stanoveny na 568 mil.
Kè a budou celé kryty dotací ze státního rozpoètu. V závìru loòského roku se dodavatelské firmì Geosan Group a. s.
podaøilo vyrovnat malé zpodìní zpùsobené technickými
problémy pøi zakládání stavby a také letos pokraèuje stavba podle plánu. Do popøedí ji také vstoupil úkol potvrdit
resp. upøesnit technologický projekt, tj. umístìní a stanovení typu jednotlivých zdravotnických pøístrojù, aby mohly být provedeny rozvody potøebných médií. Ve nasvìdèuje tomu, e pùvodní termín dokonèení stavby v polovinì
roku 2004 bude splnìn.
Rekonstrukce pavilonu Porodnické a gynekologické kliniky je  na rozdíl od stavby pavilonu interních oborù 
finanènì zajiována z rozpoètu Fakultní nemocnice. Byla
pro ni vyèlenìna èástka 145 mil. Kè, která pokrývá jak samotné stavební práce, tak i vybavení interiérù a z vìtí èásti i poadovanou zdravotnickou techniku. Doba výstavby
se oproti pùvodnímu plánu prodlouí asi o tøi týdny, nebo
bylo nutno pøekonat nìkteré nepøedvídané problémy související se patným technickým stavem edesát pìt let sta-

Redakce
(Poznámka: v èlánku obsaené informace o výstavbì jsou pøevzaty ze Zprávy o investièní výstavbì ve FN HK, uvedené RNDr.
Josefem idù, CSc., provoznì-technickým námìstkem øeditele FN
HK, v obìníku Fakultní nemocnice è. 6, a jsou doplnìny údaji
poskytnutými pracovníky Investièního odboru FN HK).
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Jarní koncert

Dne 12. kvìtna se ve velké posluchárnì v budovì teoretických ústavù Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové
uskuteènil ji dvanáctý Jarní koncert. Pøipomeòme si, e
tato krásná tradice vznikla v roce 1992  tehdy se ovem
koncert konal na podzim a mimo fakultu, v Mìstské hudební síni. Ale ji od následujícího roku to byly vdy koncerty
v jarním období a vdy se konaly pøímo na pùdì fakulty.
Výjimkou byl pouze rok 1998, kdy se v termínu fakultního
Jarního koncertu konal slavnostní koncert Filharmonie
Hradec Králové k 650. výroèí zaloení Univerzity Karlovy, poøádaný spoleènì s Farmaceutickou fakultou UK.
Repertoár Jarních koncertù je spíe populárního charakteru, ale kdy si vzpomeneme tøeba na vystoupení Jiøího
Stivína, Spirituál kvintetu, Akademického dixielandu 1. lékaøské fakulty UK v Praze èi na koncert Marty Kubiové,
musíme konstatovat, e co do kvality to byly vdy koncerty
prvotøídní.
Tentokrát pøijal pozvání akademické obce fakulty »èeský
král swingu« Laïa Kerndl s jeho doprovodnou skupinou.

Laïa Kerndl (vpravo) a trumpetista Jaromír Hnilièka.
Foto Beatrix Praáková

Koncert mìl velký ohlas a znovu se potvrdilo, e swing,
jeho koøeny sahají do dvacátých let minulého století,
si stále jetì nachází své obecenstvo, a to bez ohledu
na vìk. A tak se v ten pondìlní veèer 12. kvìtna opìt naplnil i jeden z velkých cílù fakultních Jarních koncertù 
umonit v radostné atmosféøe neformální setkání uèitelù
i studentù hradeckých vysokých kol.
Pa

Paní Vìra Vacková vrchní sestrou Kliniky onkologie a radioterapie

Po odchodu dlouholeté vrchní sestry Kliniky onkologie a radioterapie FN HK paní Kvìty Kuthanové do dùchodu byla
dne 1. dubna 2003 na základì výsledku
výbìrového øízení øeditelem Fakultní
nemocnice Hradec Králové docentem
Leoem Hegerem do této funkce jmenována paní Vìra Vacková.

kologické klinice. Od listopadu roku 1980 pracuje na Klinice
onkologie a radioterapie  nejprve jako sestra u lùka na oddìlení en, po esti letech pak pøela na oddìlení muù. V letech 1996  1997 paní
Vìra Vacková absolvovala v IPVZ v Brnì
pomaturitní specializaèní studium v úseku
práce oetøovatelská péèe o onkologicky
nemocné. Od záøí roku 1997 pracovala
jako stanièní sestra kliniky na oddìlení
muù.

Paní Vìra Vacková po maturitì na královéhradecké Støední zdravotnické kole,
kde vystudovala obor zdravotní sestra,
nastoupila v roce 1977 do Fakultní nemocnice Hradec Králové na II. interní kliniku.
Zde pracovala jako zdravotní sestra u lùka. Záhy vak, v roce 1978, svoji práci pøeruila odchodem na mateøskou dovolenou. Po návratu v roce 1980 krátce pracovala jako sestra na Porodnické a gyne-

Pøejeme paní vrchní sestøe Vìøe Vackové, aby byla v nové, nároèné øídící funkci
spokojená a aby se jí vdy daøilo úspìnì
zúroèovat své teoretické a praktické zkuenosti v oetøovatelské péèi.
Odbor personálních vztahù
a redakce èasopisu Scan
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Pìt let programu Erasmus na Lékaøské fakultì v Hradci Králové
Doc. MUDr. YVONA MAZUROVÁ, CSc.

ERASMUS je hlavním podprogramem evropského vzdìlávacího programu SOCRATES (pro zemì EU, Norsko, Island
a Lichtentejnsko) pro oblast univerzitního vzdìlávání. Jeho
cílem je posílit spolupráci vysokých kol v rámci Evropy a postupnì sbliovat vzdìlávací systémy evropských státù. Zaèal
jako samostatný program první etapou v letech 1987 - 1994
a v r. 1995 byl zaèlenìn do programu SOCRATES, který zahrnuje jetì dalích sedm dílèích programù (COMENIUS - pro
spolupráci základních a støedních kol; LINGUA - pro zvýení
úrovnì výuky cizích jazykù; EURYDICE - výmìna informací
o vzdìlávacích systémech; NARIC - pro uznání dosaeného
vzdìlání v jiných zemích; ARION - studijní pobyty pro øídící
pracovníky v oblasti kolství; DISTANÈNÍ VZDÌLÁVÁNÍ;
VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÌLÝCH).
Nae republika vstoupila do programu SOCRATES / ERASMUS oficiálnì v r. 1996, avak aktivnì a od r. 1997. (V øadì
svých aktivit navazuje tento program na program TEMPUS,
k nìmu jsme se pøipojili v r. 1990). Ihned v r. 1997 se
do programu Erasmus zapojila i královéhradecká Lékaøská
fakulta UK  spolu s 1. LF UK to po dva roky byly jediné
lékaøské fakulty v Èeské republice, které ji vyvíjely aktivity
v rámci programu Erasmus.
Øídícím orgánem je Komise EU v Bruselu, která uzavírá tzv.
institucionální smlouvy s jednotlivými institucemi, tj. univerzitami, v naem pøípadì tedy s Univerzitou Karlovou.
Národní kanceláø v Praze zodpovídá za celý program SOCRATES. Pracovníkem zodpovìdným za program ERASMUS
je Ing. Ivana Cerhová.
Institucionálním koordinátorem pro ERASMUS na UK
(tj. naím pøímým nadøízeným) je Ing. Ivana Halaková (Ivana.Halaskova@ruk.cuni.cz) - vedoucí Odboru pro zahranièní
styky RUK.
Kadá z fakult UK má svého fakultního koordinátora, který
je vlastní výkonnou osobou pro navazování i realizaci mezinárodních kontaktù mezi fakultami  na naí LF je to doc.
MUDr. Yvona Mazurová, CSc., (mazurova@lfhk.cuni.cz, tel.:
+420-495 816 440, fax: +420-495 816 376) z Ústavu histologie a embryologie.
Dalí podrobnosti o organizaci programu Erasmus na institucionální úrovni (RUK) najdete na naich stránkách http://intranet.lfhk.cuni.cz/intranet/erasmus/.

a na Sárskou univerzitu v Homburgu), dvì místa ve Francii
(univerzita v Rennes) a jedno místo v Belgii (univerzita v Bruselu). Z jazykových dùvodù (protoe studium v zahranièí je
vdy pouze v mateøském jazyce dané zemì) prakticky nevyuíváme dvì místa ve panìlsku (univerzita v Granadì) a dvì
místa v Portugalsku (univerzita v Coimbøe). Uvedené partnerské univerzity nám tolerují ná (i kdy námi nezavinìný) jednostranný pøístup k mobilitì studentù, avak zvýit stávající
(tj. smluvnì zakotvený) poèet studentù, není z uvedeného dùvodu moné. Navázat nové (takto jednostranné) smlouvy se
mi zatím, pøes vekeré snahy, nepodaøilo. Hlavním dùvodem
odmítnutí ze strany kontaktovaných partnerù je právì nezájem
jejich studentù o studium u nás.
Èastým dotazem naich studentù je, proè nemáme uzavøený
kontrakt se ádnou anglicky vyuèující univerzitou, resp. lékaøskou fakultou. Odpovìï je jednoduchá, i kdy pro nìkteré
ètenáøe moná pøekvapující. Vìtina z nás ví, e naprosto bez
problémù mùeme anglicky komunikovat (kromì Velké Británie a Irska) napø. ve védsku, v Dánsku èi Finsku (Norsko není
èlenem EU) a v Holandsku. Avak výuka na lékaøských fakultách v tìchto zemích (s výjimkou nìkterých výbìrových pøedmìtù / kursù) je pouze v jejich mateøském jazyce. Univerzity
ve Velké Británii a v Irsku pak nemají o kontrakt s námi vùbec
zájem  opìt s odùvodnìním velkého poètu zájemcù ze zemí
EU o studium na jejich fakultách a jen malého poètu jejich
studentù, kteøí chtìjí absolvovat semestr èi rok studia v zahranièí. (Osobnì èi korespondenènì jsem v uplynulých letech kontaktovala devìt univerzit v UK, dvì v Irsku, tøi ve védsku 
ve, obvykle po obírných jednáních, nakonec s negativním
výsledkem). Lékaøské fakulty v Holandsku sice nabízejí výuku nìkolika pøedmìtù v angliètinì, ale mají natolik odliné
kurikulum (strukturu a obsah výuky), e není mono z jejich nabídky sestavit pro nae studenty pøijatelný program
ani na tøi mìsíce pobytu. (Máme sice smlouvu s univerzitou
v Maastrichtu, ale z uvedených dùvodù ji skuteènì nelze vyuít).
Zatím se nám také nepodaøilo získat partnera pro výmìnu
studentù stomatologického smìru (neúspìnì kontaktováno
sedm fakult). Zde je pøístup zahranièních fakult jetì odtaitìjí ne v pøípadì studia veobecného lékaøství.
Podmínky realizace mobility studentù jsou v podstatì následující (týká se studentù 1. - 4. roèníku veobecného smìru
v dobì pøihláení, protoe v dobì výmìny budou ji ve vyím
roèníku a mobility se nesmí zúèastnit studenti prvního a v podstatì ani posledního studijního roèníku):

Nejvýznamnìjí aktivitou programu Erasmus je mobilita studentù, která umoòuje naim posluchaèùm studovat na evropských univerzitách (max. jeden akademický rok, tj. dva semestry). V podstatì vekeré náklady na toto studium jsou hrazeny
ze stipendia (grantu), který vybraní uchazeèi získají.
Základní nevýhodou pro nás je výrazné omezení poètu studentù, kteøí mohou v rámci tohoto programu vycestovat. Dùvodem této limitace je jedna ze základních podmínek mobility
studentù, tj. reciprocita výmìn. Zájem zahranièních studentù
o studium medicíny v ÈR je velmi malý a pokud se ji nìkdo
rozhodne pøijet k nám jako student Erasmu, vybírá si jako místo pobytu nìkterou z praských lékaøských fakult. Za pìt let,
bìhem nich nai studenti vyjeli studovat do zahranièí, k nám
pøijela jediná studentka (ze panìlska) a to v letoním roce.
Standardní poèet míst, který v posledních letech vyuíváme,
jsou ètyøi místa v SRN (na Humboldtovu univerzitu v Berlínì

 Délka pobytu na zahranièní fakultì je minimálnì tøi mìsíce a maximálnì deset mìsícù (musí se krýt s obdobím výuky semestrem).
 Studenti jsou vybíráni pøedevím na základì dobrých jazykových znalostí a dobrého prospìchu a dalích doplòujících
kritérií  zejména SVOÈ  informace vèetnì pøihláky a tabulky pro bodové hodnocení viz: http://camelot.lfhk.cuni.cz/fyzika/StudLFintra/dokument/Erasmus-UvodniInfo03.rtf (Studentský Intranet  Erasmus).
 Pobyt studentù v zahranièí se uskuteèòuje na základì pøímé písemné dohody (smlouvy) mezi vysílající a pøijímající fa11

kultou; pobyt musí být zamìøen výhradnì na studium, ne
na vìdeckou práci posluchaèe.
 Podmínkou uzavøení dohody je, aby mateøská fakulta uznala pøedmìty / zápoèty / zkouky, absolvované v zahranièí,
v plném rozsahu (nelze poadovat doplnìní znalostí, opakování absolvovaného zápoètu nebo zkouky apod.).
 Student, který byl vybrán na stá, musí na hostitelskou fakultu zaslat vyplnìnou pøihláku (kterou obdrí od fakultního
koordinátora), obsahující také studijní plán (podle kurikula
hostitelské fakulty).
 Po dobu studia v zahranièí zùstává úèastník studentem naí
LF (tj. vèetnì vech sociálních výhod, závazkù apod.) a studuje podle ISP (individuálního studijního plánu), který si sestaví
s ohledem na zahranièní studium ve spolupráci s pøísluným
prodìkanem (doc. MUDr. A. Stoklasovou, CSc.) a po konzultaci s katedrami, jejich oboru se studium v zahranièí bude týkat (potvrzení pøednosty ústavu nebo katedry, e pro svùj obor
souhlasí s navreným studijním plánem).
 Po ukonèení zahranièního pobytu získává student od hostitelské fakulty záznam o studiu, obsahující seznam absolvovaných pøedmìtù, vykonaných zápoètù a zkouek, vèetnì známek.
 Pokud je pobyt minimálnì jeden semestr a absolvovaný
pøedmìt je zakonèen zápoètem / zkoukou, mìl by student sloit i zápoèet / zkouku. Pokud u zkouky neuspìje, bude mu
poskytnut jeden opravný termín. V pøípadì opakovaného neúspìchu musí student zkouku z daného pøedmìtu vykonat
doma. Známky ze zkouek, získané na zahranièní fakultì, musí
student akceptovat - nelze si je opravit následným pøezkouením po návratu domù.
 Grantový pøíspìvek je 430  480 EUR na mìsíc pro jednoho studenta (podle ivotních nákladù propoètených pro jednotlivé státy).
 Hostitelská kola nesmí na studentovi poadovat kolné,
je povinna mu zajistit ubytování a stravování v dostupné cenì.
 V pøípadì, e z dùvodu nekáznì èi jiného pøestupku by byl
studentovi pobyt v zahranièí pøedèasnì ukonèen, je povinen
vrátit pøidìlené finanèní prostøedky v plné výi. V pøípadì pøed-

èasného ukonèení ze zdravotních dùvodù je povinen vrátit pouze
zbývající finanèní prostøedky.
 Výmìny se mohou týkat i studentù interního doktorského
PGS  výmìna je vak podmínìna nejen reciprocitou, ale
i moností pøijímajícího pracovitì kolit posluchaèe v tematice dané jeho studijním plánem (zatím se nám odpovídající kontakty nepodaøilo navázat).
Jak se pøihlásit a co následuje:
 Oznámení (oznámeno e-mailem, vývìskou)  se uskuteèní
v prosinci bìného roku.
 Formuláø v elektronické formì  je tøeba zaslat koncem
ledna.
 Jazykové zkouky (oznámeno e-mailem, vývìskou)  koncem února, výsledky do poloviny bøezna.
 Definitivní pøihláky je tøeba odevzdat do konce dubna.
 Podrobný návod pro vyjídìjící studenty, co ve je, krok
za krokem, potøeba udìlat, i øada dalích informací a rad je
na stránce RUK http://www.cuni.cz/erasmus/.
A na závìr jetì tabulka, shrnující nai pìtiletou èinnost 
poslední sloupec se týká ji ukonèeného výbìru na pøítí kolní rok.
POÈET STUDENTÙ ERASMU
V AKADEMICKÝCH ROCÍCH 1998 / 99  2002 / 03
1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

celkem

HU - Berlin

3

1

3

2

2

2

11 + 2

Homburg

0

0

1

2

2

2

5+2

Rennes

0

0

2

2

2

2

6+2

ULB

0

1

1

1

1

1

4+1

Granada

0

0

0

0

0

1

0+1

Coimbra

0

0

2

0

0

0

2+0

celkem

3

2

9

7

7

8

28 + 8

Ocenìní publikaèní èinnosti pøísluníkù naí fakulty
tury zhodnotili prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prorektor Univerzity Karlovy pro vìdu a výzkum, a prof.
MUDr. Jaroslav Blaho, DrSc., pøedseda Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì. Dìkan královéhradecké
Lékaøské fakulty UK prof. MUDr. Ivo teiner, CSc.,
pøevzal písemné podìkování za dlouhodobou pøíkladnou spolupráci pøísluníkù naí fakulty s nakladatelstvím Grada Publishing a. s., jejím výsledkem bylo
vydání øady úspìných uèebnic i vìdeckých monografií, které významným zpùsobem obohatily kniní fond
èeské zdravotnické literatury. PhDr. Eva Èeèková, vedoucí Lékaøské knihovny LF UK a FN HK, dostala písemné podìkování a rùi jako symbolické vyjádøení
díku za pøíkladnou spolupráci pracovníkù naí knihovny s nakladatelstvím.
L.CH.

Pøi pøíleitosti desátého výroèí zahájení vydávání odborné lékaøské a zdravotnické literatury s logem nakladatelství Avicenum uspoøádalo nakladatelství Grada Publishing a. s. dne 16. dubna 2003 setkání významných
pracovníkù v oblasti zdravotnické literatury a naeho
zdravotnictví. Setkání se konalo v reprezentaèních prostorách Akademie vìd Èeské republiky v Praze. Pøítomni byli také dìkani a prodìkani èeských lékaøských
fakult, Vojenské lékaøské akademie J. E. Purkynì a zástupci autorù publikací (tìch bylo za deset let èinnosti
nakladatelství Grada Publishing a. s. 1750). Pøítomné
pozdravil a s edièní èinností nakladatelství za uplynulých deset let seznámil Ing. Milan Brunát, CSc., øeditel
nakladatelství. V krátkých projevech záslunou práci
nakladatelství na poli tvorby èeské medicínské litera12

Homburg, univerzitní mìsto na pomezí tøí státù
Zdeòka Jodasová, Aneta Samková
V minulém kolním roce jsme v rámci programu Socrates /
Erasmus strávily dvousemestrální stipendijní pobyt v tomto
malém nìmeckém mìsteèku.
Homburg leí ve spolkové zemi Sársko, u hranice s Lucemburskem a francouzským Alsaskem. Má nejenom dobrou geografickou polohu na pomezí tøí státù, ale výhodná je i snadná dostupnost po celém mìstì. Dominantou mìsta je kopec
Schlossberg, protkaný jeskynìmi, na kterém pùvodnì stál
zámek. Dodnes se vak z nìho dochovaly pouze ruiny pevnosti.
Homburg je také zajímavý pomìrem velikosti mìsta (22.000
obyvatel) a velikosti Uniklinik, neboli fakultní nemocnice (4.000
zamìstnancù). Je to toti spádová nemocnice pro Sársko a okolí,
vzdálená asi 30 km od hlavního mìsta Saarbrückenu. Uniklinik je situována na klidném okraji mìsta a je obklopena lesy.
Její souèástí je lékaøská fakulta, která byla zaloena v roce 1947,
jako vùbec první fakulta Sárské univerzity. Celý areál je sice
rozlehlý, avak velice kompaktní. Nachází se zde vechny kliniky,
teoretické ústavy, menza i knihovna. To oceòují nejen studenti,
ale také pacienti.
My jsme do Homburgu pøijely po ukonèeném druhém, resp.
ètvrtém roèníku. Ná studijní plán jsme si sestavily z pøedmìtù
nìkolika roèníkù, jeliko nìmecký systém výuky je ponìkud
odliný od naeho. Studium je rozdìleno do ètyø stupòù:
1. Teoretický stupeò  4 semestry. Studium, náplní velice
podobné naemu prvnímu a druhému roèníku, je zakonèeno
celostátní souhrnnou zkoukou, tzv. Physikum. Podmínkou
k pøiputìní k této zkouce je také dvoumìsíèní sesterská praxe
(Pflegepraktikum).
2. Preklinický stupeò  2 semestry. Zde se ji výuka lií, jeliko
se øada pøedmìtù dìlí na obecnou a speciální èást (napø. pa-

dìleních. Studium je ukonèeno 2. státní zkoukou (2. Staatsexamen).
4. Praktický rok (PJ  Praktisches Jahr). V tomto roce jsou
studenti pouze na oddìleních a pøipravují se na závìreènou
3. státní zkouku (3. Staatsexamen).
My jsme si vybíraly pøevánì z pøedmìtù, které odpovídají
pøedmìtùm naeho tøetího, resp. pátého roèníku. Zajímavé byly
tzv. Untersuchungs-kursy s úvodem k danému klinickému oboru,
praktickým nácvikem a vyetøováním pacientù. Øada praktik
ale probíhá podobnì jako u nás. Pøednáky jsou vak pøíjemnì

Meandr øeky Saar.

zpestøeny prezentací pacienta a teprve potom se dané téma
probírá teoreticky. Nezastupitelnou roli hraje také samostudium. Zkouky jsou hlavnì písemné, formou testù. Erasmus studenti èasto musí projít jak písemným testem, tak následným
ústním pøezkouením. Neopominutelný je také vlídný pøístup
vyuèujících.
Po praktikách jsme vìtinu volného èasu trávily na kolejích.
Ty jsou asi tou nejlepí moností ubytování pro Erasmus studenty. My jsme bydlely na Kirrbergerstrasse, nedaleko nemocnièního areálu. Kadé patro má svou dobøe vybavenou kuchyò
a spoleèenskou místnost, kde se èasto poøádají spoleèné veèeøe.
V suterénu je kadé úterý studentská párty. Nedaleko kolejí je
i mìstský bazén. Kromì plavání lze také vyuít nabídky jiných
sportù poøádaných LF v Homburgu. Jejich výbìr je podobný
jako na naí fakultì.
O víkendech jsme spolu s ostatními studenty cestovaly
po okolí. Z nìmeckých mìst jsou na dosah Trevír s antickými
památkami, Heidelberg, známý nejenom nejstarí nìmeckou
univerzitou (zal. 1386), a také pýr. Z francouzských mìst nás
okouzlil pøedevím trasburk. Navtívily jsme také Méty, Nancy, Paøí a nedaleké Lucembursko.
Nezapomenutelných deset mìsícù, pøi nich jsme poznaly øadu
sympatických lidí a zlepily své jazykové znalosti, jsou skvìlou
zkueností na celý ivot. Blií informace o LF v Homburgu
naleznete na internetové adrese: www.uni-sb.de

Homburg: Schlossberg

tologie, farmakologie) a sem spadá výuka pouze obecné èásti.
Vyuèuje se také propedeutika (Untersuchungskurs) a to nejen
z interny a chirurgie, ale také z oèního lékaøství, ORL, neurologie a dermatologie. Celá tato èást studia je zavrena 1. státní
zkoukou (1. Staatsexamen).
3. Klinický stupeò  4 semestry. Zahrnuje speciální èásti
pøedmìtù (napø. speciální patologii, farmakologii) a praktická
cvièení navazující na pøípravné kursy z preklinických semestrù. Souèástí jsou i ètyøi mìsíce prázdninové praxe na od-

(Autorky èlánku jsou studentky 5. resp. 4. roèníku Lékaøské
fakulty UK v Hradci Králové  zdenkajodasova@hotmail.com
 aaaneta@yahoo.com).
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Zemøel prim. MUDr. Oldøich Bure
Dne 9. kvìtna 2003 zemøel ve vìku 89 let MUDr. Oldøich
Bure, jeden z prvních lékaøù královéhradecké Psychiatrické
kliniky, emeritní primáø a zástupce øeditele Psychiatrické léèebny v Havlíèkovì Brodì.
MUDr. Oldøich Bure se narodil 18. bøezna 1914 ve Skále
v okrese Chrudim. Po maturitì na chrudimském reálném gymnáziu studoval od roku 1934 na Lékaøské fakultì Univerzity
Karlovy v Praze. V dùsledku uzavøení èeských vysokých kol
za svìtové války ukonèil svá studia a v roce 1946. Po promoci
krátce pracoval na interním oddìlení nemocnice v Chomutovì a k l. dubnu 1947
nastoupil jako sekundární lékaø na Psychiatrickou kliniku novì
zøízené královéhradecké poboèky Lékaøské fakulty UK.
Klinika byla tehdy teprve ve stadiu zrodu,
kromì pøednosty
prof. MUDr. Stanislava Krákory zde zatím od ledna 1947 pùsobil jediný lékaø 
MUDr. Zdenìk tìpánek. Tato tíivá situace vak zjevnì nebyla pro mladého, ale erudovaného a proitkem války ji lidsky vyspìlého MUDr. Buree nepøekonatelnou pøekákou.
Spolu s profesorem Krákorou dal novému pracoviti pevný
klinický øád. V roce 1949 byl jmenován asistentem. V roce 1951,
po stái na Neurologické klinice prof. Václava Pihy, se stal
odborným lékaøem pro nemoci duevní a nervové. To ji také
pùsobil jako konziliáø pro neurochirurgické oddìlení vedené
prof. Rudolfem Petrem a jako konziliáø pro obor pracovní lékaøství. Pak ale pøilo léto roku 1951, královéhradecká poboèka Lékaøské fakulty byla pøevedena pod vojenskou správu
a od 15. 8. 1951, na základì rozkazu prezidenta republiky, ji
fungovala jako Vojenská lékaøská akademie. Profesor Krákora
se tak ze dne na den stal vysokým dùstojníkem a MUDr. Oldøich Bure byl jako obèanský zamìstnanec Akademie jmenován náèelníkem kliniky (obdoba dneních zástupcù pøednosty
pro léèebnou péèi). V této funkci pokraèoval MUDr. Bure
v ji døíve zapoèaté organizátorské práci, ale setrval na klinice
jen do konce roku 1954. Jak to pozdìji ve vzpomínce na poèátky královéhradecké Psychiatrické kliniky výstinì a mile
vyjádøil emeritní primáø pardubického Psychiatrického oddìlení prim. MUDr. Svatopluk Stuchlík, MUDr. Bure nemiloval symbiózu avle, marxismu a medicíny (Lék. Zpr. LF UK
Hradec Králové, 41, 1996, Supplementum, s. S7-S9). V listopadu roku 1954 odeel MUDr. Oldøich Bure z Vojenské lékaøské akademie, jeho novým pùsobitìm se stala Psychiatrická

léèebna v Havlíèkovì Brodì. Zde od konce roku 1954 a
do bøezna 1974 pracoval jako primáø oddìlení a souèasnì jako
zástupce øeditele léèebny. Spolu s nìkdejím øeditelem léèebny MUDr. Duanem Bílým po léta usiloval o modernizaci psychiatrické péèe a o zlepení podmínek hospitalizovaných nemocných. Za své zásluhy o obor byl v roce 1969 vyznamenán
udìlením Èestného èlenství Psychiatrické spoleènosti Èeskoslovenské lékaøské
spoleènosti J. E. Purkynì. Více ne tøicet let (od roku 1951
do roku 1983) také
pùsobil jako soudní
znalec v oboru psychiatrie.
I po odchodu
do Havlíèkova Brodu ovlivòoval primáø
MUDr. Oldøich Bure svojí erudicí, klinickou dùsledností
a porozumìním pro
lidské utrpení irí
psychiatrickou veøejnost vèetnì královéhradecké kliniky. Vnímali jme ho s úctou
a obdivem. Nejvíce
nás vak fascinovalo, jak pøesnou a ostrou linií dokázal od sebe
oddìlovat své odpovìdné a a neskuteènì peèlivé medicínské
uvaování a chvíle oddechu, kdy rád uplatòoval svùj spoleèenský arm a brilantní øeèový projev provázený neopakovatelným humorem. Moc jsme se vdy tìili na setkání s ním
na nìkdejích semináøích psychiatrù Východoèeského kraje,
nebo  jak v ji shora zmínìné vzpomínce napsal prim. Stuchlík  veèer pak býval doktor Bure kouzelným spoleèníkem a od stolu, jemu vévodil, se íøilo ovzduí staré císaøské
Vídnì.
Svoji noblesu, vytøíbený smysl pro pøesnost a dùslednost,
humánní vztah k nemocným a iroké odborné i mimoprofesní
zájmy si primáø MUDr. Oldøich Bure zachoval i poté, co ukonèil své dlouholeté pùsobení v Psychiatrické léèebnì v Havlíèkovì Brodì. A tak bylo jen pøirozené, e kdy jsme v roce
1994 pøipravovali k otitìní èlánek k jeho osmdesátinám,
nenalezli jsme vhodnìjí titulek ne Homo insignis, eruditus
et humanus. Nikdy jsme o oprávnìnosti tohoto titulku nezapochybovali, pan primáø Oldøich Bure pro nás vdy zùstal
obdivovaným vzorem. Potìilo nás a souèasnì pro nás bylo
velkou ctí, e pan primáø také pøijal pozvání, a dne 6. øíjna
1995 se jako host fakulty zúèastnil slavnostního shromádìní
k 50. výroèí zaloení Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové.
Pan primáø MUDr. Oldøich Bure se pevnì zapsal do historie èeské psychiatrie a vzpomínka na nìho se hluboce vtiskla
do duí a srdcí vech, kdo mìli tìstí ho poznat. Èest jeho památce.
PhDr. Vladimír Panouek
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Díky programu Socrates / Erasmus jsme
v loòském roce mìli monost strávit desetimìsíèní studijní pobyt v Rennes, jednom z deseti nejvìtích mìst Francie.
Po úspìnì absolvovaném konkursu
na naí fakultì na jaøe roku 2002 jsme
z Èech odjídìli dva dny pøed útokem
na dvojèata WTC v New Yorku. Po 1.600
kilometrech cesty jsme do Rennes, hlavního mìsta Bretanì, pøijeli v sobotu se
zapadajícím sluncem. Na kolejích nás bez
problémù ubytovali na pøedem pøipravené pokoje. Vezli jsme si s sebou hodnì
vìcí, a proto nás trochu zarazila jejich
omezená velikost - 9 metrù ètvereèných
je i pro jednolùkový pokoj málo. V nedìli
ráno jsme po rychlém vystìhování auta
vyrazili na prùzkum mìsta.
Rennes je asi dvìstìtisícová (celá aglomerace vak má a 300.000 obyvatel)
správní metropole jednoho z nejkrásnìjích francouzských regionù, Bretanì,
který leí na nejzápadnìjím cípu kontinentální Francie. ijí zde pøiblinì tøi
miliony obyvatel, nìkolik desítek tisíc se
jich hlásí k bretaòské národnosti, jetì
ménì jich mluví bretontinou, jazykem
keltského pùvodu, ne nepøíbuzným veltinì a irtinì. Mají také vlastní vlajku
a mnoho výjimek a výsad oproti zbytku
Francie. Samotné Rennes, zaloené Øímany, se nachází v nejvýchodnìjí èásti
Bretanì a s dalími, by meními bretaòskými mìsty (Brest, Lorient, Quimper,
St. Malo, St. Brieuc), je propojeno sítí
bezplatných dálnic (jedna z mnoha výjimek a výsad) a s nìkterými i eleznicí
s TGV rychlovlaky. Ve mìstì funguje
od loòského bøezna metro (nejmení mìsto svìta s podzemní dráhou) a raritou je
i bezplatný systém pùjèování mìstských
kol. Studentská populace, èítající 70.000
vysokokolákù, navtìvuje dvì univerzity. Obì byly zaloeny po 2. svìtové válce
jako odno Univerzity v Nantes. Na Université de Rennes 1 se vyuèují humanitní
vìdy, medicína, farmacie a právo. Université de Rennes 2 je zamìøená pouze
humanitnì.
Po delí procházce a prvním seznámení
s mìstem jsme si byli obhlédnout nai
novou fakultu a nemocnici. V osm hodin následujícího rána nás spolu s pøevánì nìmecky a panìlsky mluvícími
skupinkami Erasmákù shromádili
v jedné z poslucháren a zaèali nám vysvìtlovat, co ve nás ve francouzském
systému kolství a nemocnièních praxí
èeká. Díky poèáteèním jazykovým problémùm mìli jsme si uniknuví detaily ji
brzo doplnit z reality

První dny
v Bretani
Tomá Drasnar, Tomá Holubec
Francouzský sytém výuky vìd lékaøských je ponìkud odliný od toho naeho. Lií se asi ve ètyøech základních bodech. Studenti nastupují ke studiu do prvního roèníku bez pøijímacího øízení v neomezeném poètu a selekce nastává teprve
pøed postupem do druhého roèníku. Témìø vechny zkouky, kterými studenti
musejí projít, jsou písemné, a to v podobì testù, pøevánì mnohoèetného výbìru,
ve vyích roènících pak formou kazuistik s otázkami. Výuka klinických oborù
(od ètvrtého roèníku) probíhá pouze formou stáí a semináøù na rùzných oddìleních fakultní nemocnice. Stáe jsou
rùznì dlouhé, nejménì ale est týdnù,
pøièem studenti si vdy vybírají ze stáí
vypsaných pro pøísluný roèník. Nikdy
vak nemohou a ani nemusí absolvovat
ve (nabídka pøevyuje èasové monosti)
 na rozdíl od zkouek, které jsou pro
kadý semestr pevnì dané. V posledním
semestru mají pøíleitost jetì absolvovat ty stáe, o které se zajímají a které
do té doby nestihli. Na oddìleních mají
stáisté za úkol provádìt pøíjmy nových
pacientù a následnì vedení jejich dokumentace. Také se úèastní pravidelných
vizit s profesory, kde jim referují o nemocných a spoleènì o nich diskutují.
V podstatì asi posledním výrazným
rozdílem je zpùsob vzdìlávání lékaøù
v postgraduálních specializacích, kde se
vichni zájemci o jakoukoliv specializaci musejí zúèastnit celostátního konkursu, konaného kadoroènì v Paøíi. Na základì výsledkù testù mnohoèetného výbìru z celé medicíny se sestaví poøadí
asi 4.000 mladých lékaøù a první má také právo prvního výbìru specializace
a místa kdekoliv ve Francii. Tímto zpùsobem mùe být uspokojena asi polovina uchazeèù, ta druhá to musí zkouet
dalí rok nebo se spokojit s tím, co na nì
zùstalo.
Po rozsáhlé pøednáce na fakultì, jetì
pøed obìdem, nás koordinátor pro Erasmus pozval na obhlídku Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Pontchaillou
 nejvìtí fakultní nemocnice v Rennes,
vzdálené asi pìt minut chùze od naich
kolejí v moderní ètvrti Villejean. Tento
areál pavilonového typu, jeden ze tøí
v Rennes, prakticky sousedí s fakultou
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a také zde probíhá vìtina výuky medikù.
Dalí fakultní nemocnice se spíe specializují na obory, které se z nìjakých dùvodù nevely právì tam. Kromì toho
v Rennes pro výuku existuje jetì nìkolik
soukromých klinik, asi nejvìtí z nich je
psychiatrická nemocnice. Francouztí
studenti jsou od ètvrtého roèníku v èásteèném zamìstnaneckém pomìru s nemocnicí (tzn. e mají danou pracovní dobu a dovolenou, na druhou stranu jsou
za to placeni) a rotují po klinikách. Ve francouzských nemocnicích existuje Pohotovost, oddìlení, kde jsou pøijímáni
vichni neobjednaní pacienti. I proto se
dìlí na interní a chirurgickou èást. Z osobní zkuenosti musíme øíci, e zdejí stá
patøila mezi nejzajímavìjí, ale i nejnároènìjí, protoe student zde bývá
v kontaktu s pacientem jetì pøed pøijímajícím lékaøem (s výjimkou stavù ohroení na ivotì anebo ztráty konèetiny).
Tímto areálem projídí také metro, které je neuvìøitelnì tiché, nebo má pneumatiky a místo po kolejích jezdí po betonových pásech. Takto je areál CHU
Pontchaillou spojen s druhou nejvìtí fakultní nemocnicí  CHU Hôpital Sud.
Odpolední volný èas, kterého jsme
kupodivu mìli dostatek, jsme trávili rùzným zpùsobem. Velmi rádi jsme vyhledávali sportovní aktivity, kterých tamní univerzita nabízí nepøeberné mnoství.
Studenti si za mírný poplatek mohou vybírat z klasických sportù od míèových her,
pøes bojová umìní a po kursy latinskoamerických tancù. Kromì toho v Rennes
existuje jetì mnoství dalích sportovních klubù a sdruení, ve pod zátitou
mìsta.
Druhou významnou a nepostradatelnou souèástí naeho volného èasu bylo
cestovaní, které je naprosto neodmyslitelné pøi pobytu na tak nádherném francouzském poloostrovì, jakým Bretaò bezesporu je. Procestovali jsme ji køíem
kráem a opravdu nás nadchla svým
pøírodním pùvabem a rozmanitostí. Má
krásná pobøeí, která jsou velice odliná, avak pro ní typická. Skalnaté a nehostinné severní pobøeí je omýváno studenými vodami La Manche, západní je
vnoøené do drsných vod Atlantiku, a koneènì jiní je mírné a písèité.
Stejnì tak jsme navtívili mnoho pùvabných støedovìkých mìst, roztrouených po celém regionu. Zmíníme-li jedno za vechny, tak jím je Saint Malo. Pùvodnì pirátské mìsto, které bylo za druhé
svìtové války kompletnì vybombardováno, aby ho poté Francouzi hned po vál-

ce zrekonstruovali do pùvodní podoby.
V minulosti jedno z nejbohatích mìst,
díky svým korzárùm, je dnes rychle se
rozvíjející a patøící mezi nejdùleitìjí
mìsta Bretanì.
Zdaleka ne kadý ná den ve Francii
byl stejnì nároèný a bohatý na nové vìci, jako ty první. Na druhou stranu bylo
o to víc pøíleitostí potkávat lidi jak místní, tak témìø ze vech koutù Evropy. Díky
Erasmu nám deset mìsícù v Bretani dalo
zkuenosti a záitky na nìkolik let dopøedu, ne-li na celý ivot
Blií informace o Bretani, Rennes
a její lékaøské fakultì: www.region-bretagne.fr, www.ville-rennes.fr, www.univrennes1.fr.
Autoøi èlánku jsou studenty 5. roèníku Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové 
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Kardiopneumologické centrum v Centre Hospitalier Universitaire Pontchaillou v Rennes.

Likvidace staré chemické zátìe ve Fakultní nemocnici
a na Lékaøské fakultì v Hradci Králové
Ing. Michaela pinová

Na zaèátku roku 2000 se v praxi zaèal uplatòovat zákon è.
157 / 98 o chemických látkách a pøípravcích, který mimo jiné i
výraznì zpøísnil evidenci nìkterých chemikálií. Také ve Fakultní nemocnici Hradec Králové byla zahájena inventarizace
chemických látek a pøípravkù, a to pøedevím s cílem optimalizovat mnoství aktuálnì skladovaných chemikálií a sníit tak
na minimum riziko pùsobení chemických látek na pracovníky
nemocnice. Aby pøípadnì nedocházelo pouze k pøevodu chemikálií na jiná pracovitì, pøipojila se k této akci i Lékaøská
fakulta UK v Hradci Králové a pozdìji také Støední zdravotnická kola a Vyí zdravotnická kola v Hradci Králové.
Bìhem uplynulých tøí let dolo na jednotlivých pracovitích
FN HK, LF UK a SZ a VZ k postupnému vytøídìní uskladnìných chemických látek na potøebné a pouívané a na nepotøebné, urèené k pøedání jiným subjektùm nebo k likvidaci. Celá
tato akce pøitom mìla i dalí dílèí efekty:

V následující tabulce jsou uvedena mnoství zlikvidovaných chemických pøípravkù v kilogramech za roky 2000
a 2002:

 Výraznì (zejména na LF UK) se sníilo riziko pùsobení
nesprávnì uloených chemikálií.
 V prùbìhu tøí let bylo pøedáno více ne 100 druhù chemikálií k dalímu vyuití pro výukové úèely (zejména na Støední
prùmyslovou kolu chemickou v Pardubicích).
 Byla zavedena pøesná evidence chemických látek a pøípravkù vèetnì vysoce toxických látek (podle døíve uívaného
oznaèení zvlátì nebezpeèných jedù).
 Zaveden byl systém sbìru a likvidace odpadních tekutých
chemikálií, èím se výraznì zlepila kvalita vypoutìných odpadních vod. Fakultní nemocnice tak ji po tøi roky bez problémù splòuje limity kanalizaèního øádu mìsta Hradce Králové.
Na Lékaøské fakultì byl systém sbìru a likvidace chemických
látek verifikován pøíkazem dìkana.

LF UK
Prošlé chemikálie
Odpadní chemikálie
Vysoce toxické látky
Stará léèiva
Tlakové láhve

2000
2190
198,95
2,3
-

2001
248
102
8,21
15
18

2002
407,3
131
2,857
3,2
-

Celkem
2 845,4
233
210,017
20,5
18

FN HK
Prošlé a odpadní chemikálie
Vysoce toxické látky
Stará léèiva
Látky typu PCB
Kal s obsahem rtuti
Odpadní asfalt a dehet
Odpadní øedidla a barvy

2000
2 087
182
45
31 780
201

2001
1 443
38,5
5
340
400
-

2002
957
6,7
21
-

Celkem
4 487
227,2
71
340
31 780
400
201

Sbìr látek typu PCB (polychlorované bifenyly) byl jednorázovou akcí. Tyto látky pøedstavují karcinogeny první kategorie. Ve Fakultní nemocnici se vyskytovaly pøedevím ve formì
aditiva olejových náplní transformátorù. Odpadní kal s obsahem rtuti zase vznikal pøi mechanickém èitìní kanalizaèní sítì
Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Závìrem této zprávy bych ráda podìkovala vem, kteøí pomáhali pøi soupisu látek, jejich tøídìní a svozu. Zároveò, i kdy
vìøím, e vìtina této staré chemické zátìe na pracovitích Fakultní nemocnice a Lékaøské fakulty byla zlikvidována, pøipomínám pro pøípad dalích neèekaných nálezù
kontakt: Ing. Michaela pinová  tel. ve FN HK: 2110, e-mail:
spinova@fnhk.cz.
16

SPOLEÈNOST PRO DÌJINY VÌD A TECHNIKY
Z A L O E N A B Y L A VÝCHODOÈESKÁ POBOÈKA
V odpoledních hodinách dne 9. dubna 2003 se v Muzeu východních Èech v Hradci Králové seli pracovníci královéhradeckých vysokých kol a aktivní zájemci o historii z dalích
míst východních Èech na informativní schùzce, jejím cílem
bylo posoudit monost zaloení východoèeské poboèky Spoleènosti pro dìjiny vìd a techniky (SDVT), obèanského sdruení asociovaného k Radì vìdeckých spoleèností ÈR. Setkání iniciovali pracovníci Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové,
ale jejich výzva mìla znaènou odezvu i mezi uèiteli a pracovníky

PhMr. RNDr. Pavel Drábek, pøedseda SDVT, informoval
úèastníky setkání o tom, e regionální poboèky ji pracují
v Olomouci, Brnì, Ústí nad Labem, Èeských Budìjovicích
a Plzni. Oblasti a monosti pùsobení novì vzniklé poboèky budou rozsáhlé. Náplò èinnosti poboèek mùe být rozlièná, závisí na zájmu spolupracovníkù.
RNDr. Jaroslav Folta, CSc., místopøedseda SDVT, vedoucí
referátu dìjin techniky Národního technického muzea Praha,
struènì pøedstavil Spoleènost. Zmínil se také o tom, e sám ji

RNDr. Jaroslav Folta.

Doc. Jiøí Rychtera a prof. Jindøich Hellberg.

královéhradecké Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy. Zastoupení na setkání mìla i Farmaceutická fakulta UK, Vojenská lékaøská
akademie J. E. Purkynì v Hradci Králové a Univerzita Pardubice.
Jako hosté se schùzky zúèastnili pánové PhMr. RNDr. Pavel Drábek, pøedseda Spoleènosti pro dìjiny vìd a techniky, a RNDr. Jaroslav Folta, CSc., místopøedseda spoleènosti. Organizace setkání
a jejího moderování se ujal PaedDr. Jindøich Vedlich, Ph.D., asistent a vedoucí kanceláøe senátora Karla Bartáka.
V úvodu schùzky promluvil PhDr. Zdenìk Zahradník, øeditel Muzea východních Èech v Hradci Králové. Pøivítal úèastníky setkání a v krátkém, koncizním projevu je seznámil s historií muzea a jeho mimoøádné budovy. Zvlátì informace o
nìkdejích stavebních návrzích a koneèném pøizvání architekta Jana Kotìry byly pro mnohé úèastníky zcela nové. Poté se
ujal slova prof. RNDr. Jindøich Hellberg, DrSc., emeritní dìkan královéhradecké Pedagogické fakulty, jeden z iniciátorù
ustavení poboèky SDVT. Ve svém projevu prof. Hellberg zmínil ji dlouholetou spolupráci pracovníkù Pedagogické fakulty
se Spoleèností pro dìjiny vìd a techniky a pøipomnìl, e rovnì pracovníci dalích vysokokolských institucí ve východních Èechách  Lékaøské fakulty UK, Farmaceutické fakulty
UK, Vojenské lékaøské akademie J. E. Purkynì a fakulty Univerzity Pardubice bádají v oblasti historie svých oborù. Dále
prof. Hellberg vyslovil své pøesvìdèení, e východoèeský region pøedstavuje významnou souèást naeho státu i z hlediska
rozvoje a kultivace vìd a techniky a je proto vhodnou bází pro
vytvoøení regionálního zájmového spoleèenství, které by spoleènými silami pøispívalo k íøení osvìty v dané oblasti, a to
zejména na základì vlastních výzkumù. (In extenso by mìl
být projev prof. Hellberga otitìn v èasopise SDVT Praha Dìjiny vìd a techniky).

po léta usiloval o zaloení východoèeské poboèky, a vyslovil
své potìení, e k tomu nyní dochází. Ocenil rovnì, e se 
díky vstøícnosti øeditele Muzea východních Èech v Hradci Králové  podaøilo pro novì zakládanou poboèku získat zázemí.
Východoèeská poboèka se stane souèástí Spoleènosti dle stanov, které obdrel kadý úèastník jednání pøed zahájením. Spoleènost je financována jednak státem, jednak z pøíspìvkù èlenù, popøípadì z dalích zdrojù. Èlenské pøíspìvky jsou
(minimálnì) 250,- Kè za rok; èlenové vak mohou pøispìt vìtí
èástkou, studenti a dùchodci mají slevu  platí 150,- Kè za rok.
Roènì èlenové obdrí ètyøi èísla èlenského èasopisu. Dále dr.
Folta uvedl, e Spoleènost pro dìjiny vìd a techniky má své
internetové stránky http://go.to/dvt nebo http://
dvt.hyperlink.cz. Ty jsou spoleèné pro èasopis i pro Spoleènost. Spravováním je povìøen pan Barvík. Novì vzniklá východoèeská poboèka bude mít monost zveøejòovat své informace na tìchto stránkách. Spoleènost má hospodáøku, pro
poboèku bude deponována urèitá záloha pro financování její
èinnosti. Existují závazná pravidla hospodaøení Spoleènosti,
která je nutné dodrovat.
V následující diskusi zaznìlo nejenom nìkolik konkrétních
návrhù náplnì èinnosti poboèky, ale mj. také nabídka malého
nakladatelství, které je schopné vydávat vìdecké práce v malých nákladech za pøijatelnou cenu. K dotazu na pøípadné èlenìní èinnosti do sekcí uvedl dr. Folta, e sekce Spoleènosti jsou
podobné s celosvìtovou organizací pro dìjiny vìd a techniky.
Jde napø. o matematickou sekci, geologickou, pro výuku na
vysokých a støedních kolách, pøírodovìdeckou, technickou,
farmaceutickou a lékaøskou; blií seznam je k dispozici na
internetu. Není vak nutné zakládat vechny tyto sekce v rámci
jednotlivých poboèek.
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Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc., v krátké diskusní
poznámce informoval úèastníky setkání o tom, e zatímco
na 1. lékaøské fakultì UK v Praze pùsobí ji po léta odborné
pracovitì zamìøené na dìjiny medicíny a také na Farmaceutické fakultì UK a na Vojenské lékaøské akademii Jana Evangelisty Purkynì tradiènì fungují renomovaná pracovitì zabývající se historií oborù, na Lékaøské fakultì UK v Hradci
Králové tomu tak dlouho nebylo. Teprve v druhé polovinì devadesátých let vnikl na fakultì Kabinet dìjin lékaøství. O rozvoj tohoto pracovitì se hodnì zaslouila Mgr. Libue Pláilová, nyní v Kabinetu pùsobí mladý historik Mgr. Jiøí tìpán.
Dále se prof. Chrobák zmínil o pomìrnì rozsáhlé øadì historických prací vycházejících z pera pracovníkù Lékaøské fakulty
UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové a zvlátì upozornil
na knihu doc. MUDr. Antonína Hlavy, CSc., Poèátky rentge-

nologie v èeském lékaøství / 1896  1918, vydanou v loòském
roce.
V závìru diskuse se úèastníci setkání jednomyslnì vyslovili
pro zaloení východoèeské poboèky Spoleènosti pro dìjiny vìd
a techniky. Poté pøítomní zakládající èlenové východoèeské
poboèky v intencích stanov SDVT zvolili tøíèlenný výbor poboèky ve sloení PhDr. Magda Køivanová (historièka, dlouholetá èlenka SDVT, nyní místostarostka mìsta Hlinsko), doc.
PaedDr. Jiøí Rychtera, Ph.D., (uèitel Katedry chemie PdF Univerzity Hradec Králové) a PaedDr. Jindøich Vedlich, Ph.D., (asistent a vedoucí kanceláøe senátora Karla Bartáka. Poslednì
jmenovaný èlen výboru pøislíbil zajiovat technicko-organizaèní záleitosti východoèeské poboèky.
PhDr. Vladimír Panouek
Foto prof. RNDr. Frantiek Kuøina, CSc.

RECENZE KNIHY

Margita Kohoutová: OSUDE, OSUDE...  Praha : Galén, 2001
V roce 2001 vydalo nakladatelství Galén v edici Almanach
medicíny vzpomínkovou knihu Margity Kohoutové Osude,
osude.... Autorka, která se narodila v roce 1916 v Liptovském
Mikulái v idovské ortodoxní rodinì, v knize popisuje svùj
nelehký ivot a také zaznamenává vzpomínky vztahující se
k tomuto slovenskému mìstu, v jeho blízkém i vzdálenìjím
okolí proila radostné dìtství. Po studiích v rodném mìstì
smìøovaly její dalí kroky do Bratislavy na Lékaøskou fakultu
Univerzity Komenského. V té dobì se zapojila, z èistého idealismu, i do politické èinnosti komunistické strany. Zjitøená politická situace v Evropì a politické ovzduí na Slovensku dolehly
i na Margitu Kohoutovou. V záøí 1938 ji nebyla, stejnì jako
ostatní studenti, z rasových a politických dùvodù pøijata do dalího roèníku lékaøské fakulty. Poté se Margita Kohoutová uchýlila do Prahy, odkud 14. bøezna 1939 odjela do Velké Británie,
kde získala povolení pracovat jako pomocnice v domácnosti.
V oné dobì bylo moné dostat »permit« do Anglie pøes náborovou organizaci v Praze jen právì pro pomocnice v domácnosti, protoe anglické eny ji dávno odmítly dìlat tuto
nezávidìníhodnou práci za nabízený nedùstojný plat. Pozdìji
jsem zjistila, e obdobné to bylo s místy oetøovatelek v nemocnicích, kde byly platy za velice zodpovìdnou a tìkou práci
rovnì velice nízké. (s. 72).
Autorka vak doufala, e zde bude maximálnì jeden rok.
V Anglii tedy pracovala nejprve jako »au-pair« a pozdìji jako
sestra v nemocnici. Zaèala také studovat biologické vìdy
na univerzitì v Leicesteru. Válka mezitím tìce poznamenala
její rodinu v rodném Liptovském Mikulái. Její rodièe a tøi sourozenci se stali obìmi faismu.
Po návratu do vlasti dokonèila studium medicíny na Lékaøské
fakultì Univerzity Komenského a stala se vìdeckou pracovnicí
v oblasti mikrobiologie, které zùstala vìrna po celou svoji profesní kariéru. V roce 1964 absolvovala také tøímìsíèní pøednákové turné na univerzitních genetických pracovitích v USA
a zde se setkala s velice pøátelským a pøíznivým pøijetím. Jsem
dodnes neskonale vdìèná organizátorùm a vem tìm, které jsem
na svých cestách poznala. Musím øíci, e jsem se vude setkala
s neèekaným pøátelským pøístupem, kolegialitou, srdeèností

a radostí, e mohou diskutovat s hostem a mít v rodinì kolegyni, která patøí za »eleznou oponu«. (s. 151).
Po srpnové okupaci Èeskoslovenska spøátelenými armádami a v dùsledku následného vývoje ve spoleènosti jí bylo
znemonìno pokraèovat v práci a vìdecké èinnosti a byla nucena odejít do penze. Pozdìji jetì pracovala jako obvodní
a závodní lékaøka na Kladnì.
Je nutné se zamyslet, proè Margita Kohoutová po roce 1968
neemigrovala. Její postoje a názory se pøece neshodovaly s tehdejím ovzduím ve spoleènosti a ve vìdeckém svìtì v Èeskoslovensku. V záøí 1968 se poprvé od roku 1949 setkala se sestrou a se vagrem, kteøí odeli do Izraele a ti jí nabídli monost
emigrovat. Jak autorka sama pøiznává, byla to jedineèná
pøíleitost. Pøemýlela o ní a nakonec ji nevyuila. Vìdìla, e
by její manel neemigroval, a také nechtìla vystavovat své dìti
nejistotì. Nai (sestra a vagr) nenaléhali. Vìdìli sami, jak tìké
jsou zaèátky. Rozhodnout se musí èlovìk sám. Ano, rozhodla jsem
se tehdy vrátit domù a nést následky dnù pøítích. (s. 158). Její
mladí dcera Hana, premiantka gymnázia, úspìnì absolvovala
pøijímací zkouky na Lékaøskou fakultu Univerzity Karlovy,
avak medicínu studovat nemohla. Byl to trest za politické názory její matky, která tuto skuteènost nesla jako velikou køivdu.
Margita Kohoutová po roce 1989 obhájila svoji doktorskou
práci, co jí nebylo umonìno v roce 1970. Avak ani listopadové události neodstranily vechny køivdy, které se jí staly.
Z autorèiny vìdecké èinnosti je moné uvést 80 vìdeckých
publikací, které uveøejnila jako autorka èi spoluautorka. Pìt
z nich bylo otitìno v èasopise Nature a dalí v Biochemical
and Biophysical Research Communications, Journal of General Microbiology a Journal of Bacteriology.
Margita Kohoutová ve své knize upøímnì hovoøí o svém ivotì,
rodinì, pøátelích, o práci a vìøí, e lidský ivot probíhá v neustálém støetu dobra a zla a vyaduje tak kus stateènosti a odvahy,
neustálé sebezpytování i sebevzdìlávání. Její kniha je neobyèejnì lidská a pøedstavuje vzácnou výpovìï lékaøky, která vdy
a s velkým zanícením vykonávala své povolání.
Mgr. Jiøí tìpán
Kabinet dìjin lékaøství LF UK
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DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME
V závìru mìsíce kvìtna 2003 doc. MUDr. Leo Heger, CSc.,
øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové, podìkoval osobním dopisem za dlouholetou práci vykonanou pro nai nemocnici panu doc. MUDr. Janu Bedrnovi, CSc., emeritnímu pøednostovi Chirurgické kliniky, pøi pøíleitosti jeho odchodu
do dùchodu.

ské fakulty UK v Hradci Králové s èásteèným úvazkem ve Fakultní nemocnici. Jako uèitel fakulty vak byl MUDr. Bedrna
po roce 1968 pod neustálým politickým tlakem, pracovní pomìr mu byl opakovanì jen krátkodobì prodluován a nakonec
mu bylo doporuèeno fakultu opustit a od ledna do kvìtna 1985
byl opìt zaøazen jako samostatnì pracující lékaø ve FN. V èervnu
1985 byl ustanoven zástupcem pøednosty pro léèebnì preventivní péèi na tehdy zøizované II. chirurgické klinice. V roce
1989 mu koneènì bylo dovoleno, aby  po dvaceti tøech letech
od jejího zahájení  dokonèil svoji kandidátskou disertaèní práci, ale to ji záhy pøiel listopad 1989 a následnì i rehabilitace
za politickou a spoleèenskou diskriminaci. V lednu roku 1990
MUDr. Bedrna kandidátskou práci obhájil, v listopadu tého
roku byl na základì konkursního øízení jmenován pøednostou
Chirurgické kliniky a v roce 1991, po obhájení habilitaèní práce, byl jmenován docentem. V èele Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové stál docent Jan Bedrna deset
let  od 15. listopadu 1990 do 30. záøí 2000. Dále na klinice
pracoval jako lékaø a do odchodu do dùchodu dne 31. 5. 2003.
Odborný zájem docenta Jana Bedrny se postupnì pøesouval
z poèáteèního zamìøení na traumatologii k veobecné a bøiní
chirurgii. Vynikajících výsledkù dosáhl v chirurgii títné lázy
a pøítítných tìlísek, v léèbì reziduálních konkrementù luèových cest (neoperativní odstraòování reziduálních konkrementù ze luèových cest kanálem po T-drénu znamenalo v roce
1974 národní prioritu), v diagnostice a léèbì endokrinních nádorù pankreatu a zejména v chirurgické léèbì onemocnìní tenkého a tlustého støeva. Stal se pøední autoritou v chirurgické
léèbì Crohnovy choroby. Tomuto tématu se ve spolupráci
s dalími odborníky vìnoval i po pøevzetí funkce pøednosty
kliniky (napø. ovìøování významu Myc. paratuberculosis v etiologii Crohnovy choroby) a je jeho velkým tématem dodnes.
Docentovi Janu Bedrnovi se za jeho práci dostalo i zasloueného ocenìní: byla mu udìlena støíbrná medaile Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové, pamìtní medaile k 650. výroèí
zaloení Univerzity Karlovy, pamìtní medaile k 100. výroèí
úmrtí prof. MUDr. Eduarda Alberta. Je èlenem International
College of Surgeons a èestným èlenem Slovenské chirurgické
spoleènosti.
Pøipojujeme se k podìkování panu docentu Janu Bedrnovi
za jeho spolehlivou a obìtavou práci, kterou po ètyøicet tøi roky
pøispíval k dobrému jménu a odborné prestii královéhradecké
Fakultní nemocnice.

Doc. MUDr. Jan Bedrna, CSc., vystudoval medicínu na Lékaøské fakultì Masarykovy univerzity v Brnì. Ji v dobì studia pùsobil jako volontér v tamìjím Patologicko-anatomickém ústavu prof. Neumana a na I. chirurgické klinice prof.
Podlahy. Po promoci v èervenci roku 1958 krátce pùsobil 
s pøeruením estimìsíèní vojenskou slubou  na Chirurgickém oddìlení nemocnice v Rychnovì nad Knìnou a v záøí
roku 1959 nastoupil jako sekundární lékaø na Chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové. Od prosince roku
1963 do konce roku 1984 pùsobil jako odborný asistent Lékaø-

PhDr. Vladimír Panouek
ve spolupráci s Odborem personálních vztahù FN HK

Køest nové uèebnice

Dne 3. èervna 2003, v úvodu veøejné èásti zasedání Vìdecké rady Lékaøské fakulty v Hradci Králové Univerzity
Karlovy v Praze, byla slavnostnì pokøtìna nová kniha prof.
MUDr. Jana Buree, CSc., a doc. MUDr. Jiøího Horáèka, CSc.,
(poøadatelé) Základy vnitøního lékaøství (870 s.). Po úvodních slovech dìkana fakulty prof. MUDr. Ivo teinera, CSc.,
promluvil nestor královéhradeckých internistù prof. MUDr.

Ladislav Chrobák, CSc., který pøivítal novou uèebnici jako
významnou a dùstojnou pokraèovatelku øady vynikajících
uèebnic vnitøního lékaøství, je se v minulosti na naí fakultì zrodily. Svým spoluautorùm pak podìkoval hlavní poøadatel knihy prof. Jan Bure a v závìru slavnostního aktu
podìkoval vem autorùm podílejícím se na pøípravì uèebnice i øeditel nakladatelství Galén PhDr. Lubomír Houdek.
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Recenze knihy

Jiøí Mare a kol.: SOCIÁLNÍ OPORA U DÌTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH II.
Hradec Králové, Nucleus, 2002, 188 s. , cena neudána.
Prof. PhDr. Jiøí Mare, CSc., pøednosta Ústavu sociálního
lékaøství Lékaøské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, vydal s kolektivem estnácti spolupracovníkù
II. díl knihy Sociální opora u dìtí a dospívajících. Publikace
má dvì èásti: èást obecnou, na ní se hlavní autor Jiøí Mare
podílel esti kapitolami a dvì kapitoly zpracoval prof. Jaro
Køivohlavý. Druhá, speciální èást má osm kapitol. Monografii
uzavírá anglicko-èeský slovníèek odborných termínù souvisejících s vyhledáváním pomoci. Slovníèek sám o sobì je malým vìdeckým dílem, protoe najít pøiléhavý èeský výraz pro
anglické znìní není nikterak snadné, take kadý, kdo bude
hloubìji studovat uvedenou problematiku v pøísluné odborné
literatuøe, tuto pomoc jistì ocení.
Teoretická èást ve srovnání s prvním dílem je hloubìji a dùslednìji zamìøena na problematiku sociální opory ve vztahu
k dìtem a dospívajícím. Domnívám se, e kadý, kdo má vztah
k dìtem, a ji jde o vztah pøíbuzenský, vychovatelský nebo
zdravotnický, ocení toto dílo. Hluboké teoretické znalosti v této
oblasti umonily J. Mareovi pøiblíit ètenáøi tuto neobyèejnì
irokou, jak sám uvádí bezbøehou problematiku (7.514 záznamù
v databázi Medline za období 1998  2002) s nadhledem, a to
zpùsobem kterým se mu podaøilo plnì zainteresovat ètenáøe
a pøimìt ho, aby se hloubìji zamýlel nad obsahem a konfrontoval ho i se svým jednáním, pokud i tato stránka pøichází
v nìkterých kapitolách v úvahu. Seznamuje nás s vývojem prosociálního chování v jednotlivých vìkových kategoriích, s genetickým podkladem i s vlivem prostøedí, ve kterém dítì vyrùstá.
V teoretické èásti je poukázáno i na negativní jevy, jakým je
napø. zámìrné nevyhledávání pomoci u ákù nacházejících se
v tísni, a na pøíèiny tohoto jednání, nebo selhání sociální opory. To jsou pøípady, kdy je tato pomoc nedostateèná nebo
nepøichází vùbec.
Ve speciální èásti J. Jeková, H. Zdìnková a D. Komárek
sdìlují své první poznatky ze sledování chronicky nemocných
dìtí, a to jak z pohledu dìtského pacienta, tak i z pohledu jeho

rodièù a oetøujícího lékaøe. V dalí kapitole se J. Mare
a pedagoka A. Vodová zabývají významem role kamarádù jako
nositelù sociální opory pro hospitalizované dítì. Kapitolu ilustrují ètyøi kazuistická sdìlení, která dokreslují, jak významnou
roli mùe sehrát vztah spoluákù, spolupacientù i spoluhráèù
z týmu, jeho èlenem bylo nemocné dítì. Tato role je nezastupitelná rodièi, vychovateli nebo lékaøi, kteøí by vak mohli sehrát
roli zprostøedkovatelù tohoto druhu opory. L. Troneèek, M. Dostálek, J. Beneová, A. Dvoøáèková a D. Kroulíková se zabývají
sociální oporou u dìtí hospitalizovaných k operaèní terapii strabismu. Pro pøedkolní dìti byly pøipraveny k otázkám dotazníku
obrázky, kdy dítì zakroukováním pøísluného názorného obrázku mohlo vyjádøit svou odpovìï. D. Skorunka se zamýlí nad
monými východisky sociální opory, ze kterých ve své práci
èerpají sociální pracovníci, psychoterapeuti a dalí, kteøí poskytují sociální oporu rodinám nebo jednotlivcùm v nároèných
ivotních situacích. M. Rybáøová a J. Peèenková (psycholoka
a zdravotní pracovnice) hloubìji analyzují otázku kvality sociální opory rodièùm s onkologickým onemocnìním dítìte.
J. Mare, J. Peèenková a M. Rybáøová se inspirovali metodou
ivotní køivky B. Blaka a J. Olmerové a upravili ji jako tzv.
krizovou køivku pro výzkum sociální opory u rodièù nemocných dìtí. Monografii uzavírá kapitola J. Králové, vìnovaná
speciální sociální zátìi a chování mladistvých, kteøí se dopustili trestného jednání, a kapitola T. Svatoe a J. Maree zamìøená
na prvky sociální opory v pøípravì budoucích uèitelù. Kapitoly, hlavnì obecné èásti, jsou doprovázeny bohatými literárními
odkazy.
Podobnì jako I. díl knihy, i její II. díl je sepsán dobrou èetinou s jasnými formulacemi, take jde o dílo ètivé, které nás
plnì zaujme. Jde o pozoruhodnou a mimoøádnì cennou
monografii, která nás seznamuje s oblastí sociální opory, je
byla dosud u nás opomíjená a je pro mnohé z nás oblastí novou,
ale nepochybnì dùleitou.
Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

Za MUDr
MUDr.. Janem Kvasničkou, C
CSc.
Sc.
2001 obhájil na 1. lékaøské fakultì UK
v Praze kandidátskou disertaèní práci a získal vìdeckou hodnost kandidáta vìd. Na klinice se vìnoval gynekologické endokrinologii, problematice menopauzy a urogynekologii. Publikoval více ne tøi desítky odborných prací a pøednesl na padesát pøednáek. Poèátkem tohoto roku mu byla udìlena cena odborné spoleènosti za nejlepí
odbornou publikaci v èasopise Èeská gynekologie za rok 2002.
V osobì MUDr. Jana Kvasnièky ztrácí nemocnice a fakulta schopného a spolehlivého lékaøe a uèitele. Ztratili jsme vak
také dobrého kolegu a pøítele. Èest jeho
MUDr. Zbynìk Veselský
památce.

Dne 16. kvìtna 2003 tragicky zemøel ve vìku tøiceti ètyø let MUDr. Jan Kvasnièka, CSc.,
lékaø Porodnické a gynekologické kliniky
Fakultní nemocnice Hradec Králové a odborný asistent Lékaøské fakulty v Hradci
Králové Univerzity Karlovy v Praze.
MUDr. Jan Kvasnièka se narodil 12. 2.
1969 v Praze. Po maturitì na gymnáziu studoval na 1. lékaøské fakultì Univerzity Karlovy a po promoci v roce 1993 nastoupil jako
sekundární lékaø na Gynekologicko-porodnické oddìlení Oblastní nemocnice Jièín.
Sloil kvalifikaèní atestaci I. a II. stupnì
z oboru gynekologie a porodnictví a v roce
2000 se stal pracovníkem královéhradecké
Porodnické a gynekologické kliniky. V roce
20

Tentokrát za úsmìvné historky dìkujeme panu MUDr. Pavlu
Jandíkovi, Ph.D., vedoucímu lékaøi ambulance Chirurgické kliniky, vedoucímu Onkologického centra Fakultní nemocnice
Hradec Králové.

Se svým operatérem se setkala v èekárnì pøed ambulancí. Jakmile ho spatøila, její tváø se rozjasnila a pøed zaplnìnou èekárnou mu poèala hlasitì dìkovat: Já jsem Vám tolik vdìèná,
pane primáøi. Kdybyste nìkdy chyt syfilis nebo aspoò kapavku,
ráda vám zaøídím u nás protekci! Z pøekvapených oèí èekajících pacientù bylo v tu chvíli moné vyèíst: Ten doktor, ten se
teda má ...

Buïte opatrný, pane doktore

Na ambulanci Chirurgické kliniky dr. Jandík urgentnì vyetøoval mue ve zralém vìku s podezøením na náhlou pøíhodu
bøiní. Tìsnì pøed vyetøením per rectum pronesl mu úzkostným hlasem: Prosím, pane doktore, buïte opatrný. V této oblasti jsem jetì panic.

Rozhoduje reakce

Dr. Jandík vyetøoval prsy mladé a krásné eny. Ta mìla obavu
z toho nejhorího. Jakmile se vak dozvìdìla, e jde o nezhoubný útvar, ve z ní spadlo a upøímnì se zaradovala nad dobrou
zprávou. Kdy dr. Jandík navíc poznamenal, e ambulantní
operaèní výkon nebude technicky nároèný, nebo prsy nejsou
velké, ihned mu káravì opáèila: Pane doktore! Není dùleitá
velikost, ale reakce!

Hluboká vdìènost

Dr. Jandík provedl úspìnì nároènou operaci u vrchní sestry
renomovaného dermato-venerologického pracovitì. Spokojená
pacientka pøila po proputìní na dohodnutou kontrolu a pøevaz.

  

Dìtský den ve Fakultní nemocnici

  

a vychovatelky obou kol pro dìti pøipravily. O zpøíjemnìní
pobytu dìtí v nemocnici se starají po celý rok, a tak i v prùbìhu
mìsíce èervna se na Dìtské klinice a dìtských oddìleních dalích klinik uskuteèní návtìva zdravotního klauna Garryho
a vystoupení hercù královéhradeckých amatérských i profesionálních divadel.
Poskytnout malým pacientùm rozptýlení a zábavu v nemocnici by nebylo moné bez podpory zdravotníkù, zvlátì pak
vedení Dìtské kliniky a øeditelství Fakultní nemocnice. Jejich
pochopení pro potøeby hospitalizovaných dìtí je povzbuzením
do dalí práce Speciální základní koly a Speciální mateøské
koly, které si zanedlouho pøipomenou 50. výroèí svého pùsobení v královéhradecké Fakultní nemocnici.
Za spolupráci a dárky pro dìti dìkujeme tìmto sponzorùm:
BAUMAX a. s., Drogerie  pí Hantychová, ÈMSS, a. s.,
Cukrovinky  pí Krátká, OBI, AG FOODS, NOWACO, CHMELA, PRO-FIL-PAPÍR-HRAÈKY  pí Filipová, LION, EXVER
FOOD, Východoèeská energetika, a. s., QUELLE SERVICE
s. r. o., FA PRESTI, PROVIO.
Mgr. Helena Bieliková
Foto Mgr. Alena Vodová, Mgr. Jana Kulíøová

Krásné, témìø letní poèasí provázelo letoní Dìtský den, který
(s malým pøedstihem) 29. kvìtna pro dìtské pacienty Fakultní
nemocnice Hradec Králové k jejich svátku pøipravily zdejí
nemocnièní základní a mateøská kola ve spolupráci se Støední
zdravotnickou kolou. Na dìtském høiti pøed Dìtskou klinikou
se soustøedila témìø stovka dìtí. Èekalo na nì nejedno milé
pøekvapení  a u to bylo vystoupení hudební skupiny ZU
Na Støezinì nebo mnoství soutìí a atrakcí vèetnì lákavých
cen od sponzorù. Celé dopoledne tak strávili malí i vìtí pacienti v pøíjemném prostøedí mimo nemocnièní pokoje a snad se
alespoò na chvíli podaøilo odvést jejich pozornost od nemoci
a obtíí s ní spojených. Pro ty, kteøí pøece jen museli zùstat
na lùku, byl pøipraven pestrý program na oddìlení.
Je ovem tøeba øíci, e Dìtský den, by svým rozsáhlým programem velmi významný, není jedinou akcí, kterou uèitelky
21

a zamylení a je na nás, abychom porozumìli evelu vìtru
Lidský ivot je od pradávna propojen s ivoty stromù. Bohata mihotání paprskù ve vìtvích. Jsou symbolem klidu, vlídnosti
ství darù, které nám stromy dávají, je nevyèíslitelné, a po pravdì
a domova  nìèeho, co neustále ve svém ivotì hledáme. Vidìt
øeèeno, nemohli bychom  my lidé  bez nich existovat. Ne vdy
jejich krásu znamená pochopit srdcem (de Saint Exupéry:
se k nim vak chováme s úctou, neváíme si jich tak, jak zaslouí.
Správnì vidíme jen srdcem.)
Devastujeme lesy, je jsou oslavou ivota, v nich ivot konèí
Jsou takové stromy, které padly vyvráceny vichøicí, zasaeny
a zároveò zaèíná. Stromy mají hodnotu historických památek,
bleskem, podemlety povodní, zdolány stáøím, ale i lidskou zlovùlí
ale vedle slávy lidské zde stojí i sláva pøírody. Lidé odcházea vandalismem. Není smutnìjí pohled
jí, zatímco stromy zùstávají ivými svìdne na torzo mrtvého kmene, který zloky dávno minulých dob. Péèe o nì je promil osud a ivot z nìj vyprchal. ádný
jevem úcty k nim, k lidem i k ivotu (foto1).
omladek nevyrazil, aby oivil uschlou
Krása stromù spoèívá v tom, jak jsme
vìtev (foto 7). Tak jako lidé, i stromy
schopni pøijmout jejich bohatství. Nabízejí
objektivem
mohou být nemocné. Je tøeba je chránit
nám nezitnì umìní listí, které se v poda oetøovat, tím zároveò chráníme i smysl
zimním slunci nádhernì rozzáøí, i záilidského ivota (foto 8). Kde nejsou
tek posedìt pod nimi, naslouchat vìtru
stromy  není ivot.
ve vìtvích a promítat si osudy stromù a lidí.
Nespoèetné mnoství stromù bylo
V dávných dobách mívali lidé posvátné
obìtováno pro lidskou potøebu. Vzpomeòme napøíklad na stavbu
háje, kde uctívali duchy stromù, pozdìji nai pøedkové taková
konventu klátera v Plasích, který byl postaven pøed tøemi sty lety
místa vyhledávali k vzájemným setkáním, stromy je sbliovaly
na 5.100 dubových kmenech stojících ve vodì, nebo na dalí tisíce
a soustøeïoval se u nich ivot obyvatel (foto 2). Bývaly u nich
kmenù zpevòujících hráze Krèínových rybníkù budovaných
èasto studánky s chladivou vodou, lidé zde nacházeli odpoèinek,
ku zúrodnìní jiních Èech. Ale nejen to: stromy poskytují svou
ale i ochranu pøed nepohodou. Nìkdy se zde lapkové dìlili
pøítomností inspiraci a pøíleitost k zamylení a soustøedìní. Jsou
o koøist, podepisovaly se úmluvy (ikovy duby) a konala se
známé stromy, které ovlivòovaly tvorbu skladatelù (Janáèek, Smesetkání monarchù.
tana, Beethoven), spisovatelù, výtvarníkù a filosofù.
Na místech úmrtí, kdy nebylo moné postavit køí, byl
Obdivuji a váím si tvùrce prezidentské standarty, který vkomna pamì vysazen strom (foto 3  Výprachtice  v 15. stol. zde byl
ponoval do symbolu naí státnosti lipovou vìtévku. Lípa je
pochován bratrský knìz; foto 4  Libáò  zavradìn zde byl faráø),
strom, který je v Èechách jedním z nejvíce vysazovaných pro
který se dodnes vzpíná a mohutnými koøeny vrùstá do pùdy
svou ivotaschopnost, léèivou sílu a kvalitní døevo, vyuívané
ve svém boji o bytí, aby pøedal do budoucnosti své svìdectví.
umìleckými øezbáøi. Odtud pramení nae láska ke stromùm,
Jinde byly vysazovány stromy pøi zaloení obydlí (foto 5),
majícím svá tajemství a nemìnná místa po staletí a dennì propøeívají obyvatele i kamenné zdi, jsou jako nezvratný dùkaz
línajícím ná ivot.
síly pøírody. U nìkterých obdivujeme úporný zápas o ivot
Abychom dodreli prastarý zvyk naich pøedkù, vysadili jsme
a jejich mimoøádná nezdolnost se promítá do osudu lidí (foto 6).
v Orlických horách vnuèce Hedvice lípu a vnukovi Josefovi
Pøíznivé podmínky umoòují stromùm rùst do mohutnosti.
doubek. A rostou a vzkvétají.
Doplòují obraz krajiny a jsou její ozdobou. Vedou nás k pokoøe
Marcela a Jan Smitovi

ZEMÌ LIDÍ

JANA SMITA
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DOCENT MIROSLAV KUBA
PØEDSEDOU ODBORNÉ SPOLEÈNOSTI

Doc. MUDr. Miroslav Kuba, CSc., pøednosta Ústavu patologické fyziologie Lékaøské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, byl zvolen pøedsedou Spoleènosti pro patologickou a klinickou fyziologii Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì. K tomuto významnému ocenìní vìdecké
práce panu docentu Miroslavu Kubovi srdeènì blahopøejeme.

NOVÁ UÈEBNICE VNITØNÍHO LÉKAØSTVÍ

Nakladatelství Galén a Karolinum spoleènì vydala knihu prof. MUDr. Jana
Buree, CSc., a doc. MUDr. Jiøího Horáèka, CSc., (poøadatelé) Základy
vnitøního lékaøství (870 s.). Na knize, urèené pøedevím jako uèebnice studentùm pregraduálního studia medicíny, se autorsky podílelo dalích 45 pracovníkù královéhradecké Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní
nemocnice Hradec Králové a jeden pracovník Vojenské lékaøské akademie
J. E. Purkynì v Hradci Králové. Jak uvádí v krátké pøedmluvì knihy prof.
Jan Bure, naposledy byla na Lékaøské fakultì UK v Hradci Králové vydána
ucelená uèebnice vnitøního lékaøství pøed ètvrt stoletím. Pøedkládaná nová
uèebnice vnímá interní lékaøství jako jeden celistvý obor a zaøazena jsou v ní
i témata hranièní, dotýkající se dalích oborù. Poøadatelùm a vem spoluautorùm uèebnice k jejímu vydání srdeènì blahopøejeme

NOVÁ MONOGRAFIE Z OÈNÍ KLINIKY

V nakladatelství Grada Publishing vyla monografie Pavel Rozsíval
a spolupracovníci: Infekce oka. Z pracovníkù Fakultní nemocnice Hradec Králové na knize dále významnì autorsky spolupracovali MUDr. Naïa
Jirásková, Ph.d., z Oèní kliniky, a Mgr. Miroslava Touková - Zichová
z Ústavu klinické imunologie a alergologie. Panu profesoru Pavlu Rozsívalovi i obìma jmenovaným spoluautorkám k vydání knihy srdeènì blahopøejeme.

VYEL DOTISK ÚSPÌNÉ UÈEBNICE
KRÁLOVÉHRADECKÝCH AUTORÙ

V nakladatelství Grada Publishing vyel dotisk ji opakovanì vydané uèebnice Chrobák, L. a kol.: Propedeutika vnitøního lékaøství (spolupracovníci: Batecký, J., Gral, T., Krupaø, V., Kvasnièka, J., Lomský, R., Nerad,
V., Skaunic, V., Vodièková, V.), 195 s., a souèasnì i dotisk anglické verze
této knihy  Chrobák, L., Gral, T., Kvasnièka, J. and cow.: Physical
Examination in Internal Medicine (spolupracovníci: Batecký, J., Krupaø,
V., Lomský, R., Nerad, V., Skaunic, V., Vodièková, V.), 239 s. Panu profesoru Ladislavu Chrobákovi a vem spoluautorùm úspìných uèebnic upøímnì blahopøejeme.

NOVÍ ABSOLVENTI DOKTORSKÉHO STUDIA

Dne 23. dubna 2003 úspìnì ukonèily doktorské studium ve vìdním oboru
oèní lékaøství MUDr. Lisa Catherine Bytton Diaz a MUDr. Iveta Havlíková, obì pùsobící jako studentky prezenèního studia na Oèní klinice Fakultní
nemocnice Hradec Králové. Dne 2. kvìtna 2003 úspìnì ukonèil doktorské
studium ve vìdním oboru pediatrie MUDr. David Neumann, student
prezenèního studia pùsobící na Dìtské klinice Fakultní nemocnice Hradec
Králové. Vem jmenovaným k úspìnému zakonèení studia a k udìlení vìdeckého titulu Ph.D. srdeènì blahopøejeme.

V eseji Kdo jste? øíká José Ortega
y Gasset, e kdyby mu nìkdo na takovou
otázku odpovìdìl, e je svým tìlem a svojí
duí èi vìdomím, upozornil by toho èlovìka, e jeho tìlo a jeho due jsou jen vìci,
s nimi se shledal, kdy zjistil e ije.

KDO JSME
Skuteèné já èlovìka je teprve jeho
ivotní projekt. I tento projekt vak èlovìk
nachází ji pøedem zformovaný a lidský
ivot se tak vlastnì stává vdy dramatem,
usilovným zápasem o to, abychom ve skuteènosti docílili toho, kým jsme v zámìru.
Jak pøipomíná pøekladatel eseje J. Forbelský, tyto mylenky publikoval Ortega
pod titulem Quién es usted? v kvìtnu
r. 1930 v argentinském èasopise La Nación. A stejnì jako i v krátce poté uveøejnìném èlánku Stranictví a ideologie
(èerven 1930), se v eseji kriticky vyjádøil
k situacím, kdy èlovìk podléhá názorùm
a pøesvìdèením, k jejich osvojení sice
nedospívá na základì vlastního intelektuálního snaení, ale je ho spolehlivì
zbavují pocitu odpovìdnosti za vlastní
individuální osud.
Je zøejmé, e Ortegovo zamylení je
konkrétnì historicky podmínìné. Pøesto
stojí za to si i dnes jeho esej pøeèíst, nebo mnohé mylenky v nìm uvádìné jsou
nadèasové. Nejenom v totalitních systémech, ale i v demokratických spoleèenstvích ideologie a doktríny existují a nejenom nekritické stranictví (èi stranictví
z pohodlnosti), ale tøeba i nekorigované
podlehnutí ideji individualismu mùe rozvoj osobnosti zbrzdit. Zradit své já,
svùj ivotní projekt, vak mùe èlovìk
i tím, e nerespektuje své vrozené pøedpoklady a dravì, èasto s podporou právì
stranictví se uchopuje spoleèenského postavení a moci. Avak v tomto pøípadì u
obvykle nejde jen o retardaci zrání osobnosti, ale i o její zkarikování. Za blií
poznání stojí i Ortegùv pohled na ty, kdo
hlásají a radikálnì obhajují nìjakou doktrínu a zlobí se pøitom na ty, kdo mají
jiný názor.
Ortegùv esej Kdo jste? otiskla v roce
1998 v pøekladu Josefa Forbelského spoleèensko-kulturní revue PROSTOR,
è. 39-40, s. 177-181 (ISSN 0862-7045).
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