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SLOVA
K ZAMYLENÍ

Administrativní budova a vstup do Okresní nemocnice (patrnì konec 30. let). Archiv Kabinetu
dìjin lékaøství LF UK.

75 LET »NOVÉ NEMOCNICE«

Pøed 75 lety, 4. listopadu 1928, byla v Hradci Králové, pod soutokem øek Labe
a Orlice, slavnostnì otevøena nová Veobecná veøejná okresní nemocnice.
Ten pøívlastek »nová« pak v povìdomí Hradeèanù na dlouho pevnì zakotvil,
a mùeme se domnívat, e patrnì nejenom kvùli odliení novì zbudovaného
ústavu od pùvodního sídla okresní nemocnice, ale i jako výraz oprávnìné hrdosti. A teprve v poslední dobì se oznaèení »Nová nemocnice« zaèalo postupnì
vytrácet. Mùe se to zdát i trochu paradoxní, kdy právì od poèátku devadesátých let minulého století zaèal areál Fakultní nemocnice takøka nepøetritì mìnit
svou tváø, dochází zde k rozsáhlé výstavbì a renovacím a témìø kadoroènì
je zde nìco »nového« pøedáváno do uívání zdravotníkùm a nemocným. Ale je
pravda, e dnení návtìvníci Fakultní nemocnice u asi ve velké vìtinì nemusejí
mít povìdomí o její historii. A navíc pak, pøi souèasném rozvoji hlavního nemocnièního areálu, ani nemusejí cítit potøebu odliovat jej od nepomìrnì meních
sídel odlouèených pracovi ve »Staré nemocnici« u Orlice a v Pospíilovì tøídì
a hovoøí tudí jen o »Fakultní nemocnici« èi lidovì o »Fakultce«.
Ale vrame se zpìt do historie a alespoò struènì si pøipomeòme, co vybudování
královéhradecké »Nové nemocnice« pøedcházelo. V 19. století byla situace
ve zdravotní péèi o obèany Hradce Králové a okolí dosti tristní. Ve mìstì,
po dlouhá léta spoutaném hradbami vojenské pevnosti a zbaveném nìkdejích
podmìstí, byla teprve v r. 1867, v domì èp. 98 v Dlouhé ulici, zøízena mìstská
veøejná nemocnice s tøiceti lùky. Ji v r. 1874 vak byla pro nedostatek penìz
zase zruena a nemocní z Hradce Králové i z dalích obcí hradeckého okresu
museli hledat pomoc jinde, nejèastìji v okresní nemocnici v Nechanicích. To ale
tehdy byl u jiný okres. Okresnímu výboru v Hradci Králové tedy nezbývalo,
ne uvaovat o vybudování okresní veøejné nemocnice. O její stavbì rozhodlo
Okresní zastupitelstvo v prosinci r. 1884 a v bøeznu r. 1887 byla pod názvem

Podle mì není zcela vylouèeno, e se
dohodneme na koneèném výsledku, ale
moná u ne na dùvodech, proè si máme
poèínat tak, jak si poèínáme. Vzpomeòme
na spor v raných dobách køesanství, zda
Jeí Kristus byl »podobné« podstaty
jako Bùh Otec nebo »stejné« podstaty
jako Bùh Otec, co  pøeloeno do øeètiny  byl spor mezi HOMOIUSIOS
a HOMOUSIOS. Klidnì se smìjte, ale
mnoho lidí na to doplatilo. Mnoho lidí
pøilo o své dobré jméno, mnoho jich bylo
zabito jen kvùli tomu, zda jde o podobnou podstatu nebo o tou. Mìli bychom
se z toho pouèit, a kdy se dohodneme,
nepøít se o dùvodech, proè jsme se dohodli.
Èetl jsem encykliku papee Jana XXIII.
a povauji ji za jeden z nejpozoruhodnìjích dokumentù naí doby a za významný poèin pro budoucnost. Nevím
o ádném lepím vyjádøení svých vlastních názorù na morálku, na povinnosti
a odpovìdnost lidstva, jako i jednoho
èlovìka vùèi druhému. Nesouhlasím
s nìkterými argumenty, kterými pape
rùzné mylenky zdùvodòuje, moná osobnì nevìøím, e pocházejí od Boha nebo
e jiné z tìch mylenek jsou pøirozeným
pokraèováním mylenek pøedchozích papeù. Nesouhlasím s tím, ale nebudu to
zlehèovat a nebudu s tím polemizovat,
protoe souhlasím s odpovìdností a povinnostmi, které pape povauje za odpovìdnost a povinnosti lidské rasy.
A vidím v encyklice moný poèátek nové
budoucnosti, kdy snad zapomeneme
na teoretická zdùvodnìní proè v to èi ono
vìøíme  vdy koneckoncù, pokud jde
o èiny, jsme vichni zajedno.
Úryvek ze závìru pøednáky Richarda Phillipse Feynmana Ten ná nevìdecký svìt
(proslovena v r. 1963 na Washingtonské univerzitì v Seattlu). In: Feynman, R. P.: O smyslu bytí. Praha : Aurora, 2000, s. 126-127.

Okresní nemocnice arcivévodkynì Eliky (dnení tzv. »Stará nemocnice«
na pravém bøehu øeky Orlice) otevøena. Nemocnice se 74 lùky vak ji velmi
záhy pøestávala postaèovat velkému zájmu nemocných. Ji v prvních desetiletích
20. století se uvaovalo o rozíøení stávající nemocnice, a to nejenom pøístavbou
podlaí, ale i postupnou výstavbou dalích pavilonù. S ohledem na technické
obtíe tohoto øeení, vysoké finanèní náklady a zejména prostorové omezení vak
byla tato mylenka zamítnuta a koncem r. 1922 bylo na poradì Okresní správní
komise se zástupci mìsta rozhodnuto o výstavbì nové nemocnice s tím, e vhodné místo bude tøeba hledat i za hranicemi katastrálního obvodu mìsta. Jako
vhodný pak byl vybrán prostor po levé stranì øeky Labe pod jejím soutokem
s øekou Orlicí, v katastru obce Nový Hradec Králové. V dubnu r. 1923 se
uskuteènilo komisionální jednání za úèasti Zemského správního výboru a Zemské správy politické a zvolené stavenitì bylo uznáno za po vech stránkách plnì
vyhovující. Souhlas vyjádøili i zástupci Spolku architektù a inenýrù v Hradci
Králové. Jetì v r. 1923 byla vypsána výbìrová soutì na projekt nové okresní
nemocnice, je mìla být velkým, moderním a klinicky vybaveným ústavem
s kapacitou asi 500 lùek. Soutìe se zúèastnil praský architekt Ing. Bedøich
Adámek a královéhradecký akad. arch. Oldøich Liska. Vybrán byl návrh
Ing. B. Adámka. O zahájení výstavby nové okresní nemocnice bylo rozhodnuto
v r. 1925. Okresní správní komise pøislíbila vybudovat svým nákladem èást
z celkového stavebního programu. Poté byl zahájen výkup pozemkù o rozloze
více ne 8 ha. Asi 2 ha ze svého vlastnictví vìnovalo mìsto Hradec Králové.
Výstavbu nemocnice zahájila královéhradecká firma Josef Fòouk a Ing.
B. Komárek dne 21. dubna 1926. Výstavba byla rozdìlena do dvou etap, z nich
druhá nebyla z finanèních dùvodù pøesnì èasovì urèena. Do první etapy bylo
zaøazeno zbudování spoleèného pavilonu pro chirurgické a gynekologické oddìlení, interního pavilonu, infekèního pavilonu, objektu prosektury a hospodáøské
budovy s desinfekcí. Oddìlení oèní a oddìlení uní, nosní a krèní mìla zatím
zùstat ve staré nemocnici, která mezitím v letech 1922  1923 byla zrenovována
a zvýena o jedno patro, èím se poèet lùek v ní zvýil na 215. A ve druhé etapì
mìly být pro tato dvì oddìlení a také pro oddìlení chorob venerických vybudovány pavilony a vystavìna i administrativní budova. Ale nakonec byla do první
etapy výstavby zaøazena i administrativní budova (objekt se vstupní branou, viz
foto na s. 1). A protoe stará nemocnice u Orlice mìla být pøemìnìna na okresní
chorobinec, byla také ji 16. 7. 1927 v novì budované nemocnici zahájena stavba
dvojpavilonu pro oddìlení oèní a oddìlení uní, nosní a krèní.
»Nová« Veobecná veøejná okresní nemocnice v Hradci Králové byla slavnostnì otevøena 4. listopadu 1928, provoz v ní byl zahájen krátce poté  12. listopadu. Nemocnice mìla sedm primariátù: chirurgický, gynekologicko-porodnický,
interní, oèní, nemocí uních, nosních a krèních, pro prosekturu a nemoci infekèní a rentgenologický. Zprvu mìla 360 lùek, ale hned v následujících letech
se poèet lùek pod tlakem zájmu nemocných o léèení rychle zvyoval. Napø.
v r. 1933 (jetì pøed výstavbou gynekologicko-porodnického pavilonu) vykazovala
nemocnice 527 lùek (z toho odd. chirurgické 131, porodnicko-gynekologické
56, interní 142, uní, nosní a krèní 60, oèní 79, infekèní 59). Obdobnì stoupal
i poèet oetøených nemocných.
Na svou dobu velmi moderní ústav poutal pozornost odborné i laické veøejnosti. Dne 24. kvìtna 1929, pøi návtìvì mìsta Hradec Králové si nemocnici
prohlédl i první prezident Èeskoslovenské republiky Tomá Garrigue Masaryk
za doprovodu pøedsedy vlády Frantika Udrala a prezidenta Zemské politické
správy Hugo Kubáta.
Dnes ji ve Fakultní nemocnici na dobu pøed sedmdesáti pìti lety upomíná jen
vstupní brána pro pìí a dispozice nìkdejího centrálního »námìstí« nemocnice.
I budovy této historické èásti areálu jsou ji pøestavìny. Také co do velikosti lze
»Novou nemocnici« z r. 1928 a dnení Fakultní nemocnici jen tìko srovnávat.
Vdy napø. úhrnný obestavìný prostor nemocnice pøi jejím otevøení èinil 68.000
m3, tzn. jen 75 % z obestavìného prostoru 90.966 m3 jediného moderního pavilonu prof. Jana Bateckého (Steklík, P.: Výstavba. Scan, 2000, roè. 10, è. 3.
s. 6). Co vak navzdory bìhu èasu zùstává nezmìnìno, je hodnota zaujetí a úsilí
vech, kteøí se o výstavbu »Nové nemocnice« a její dalí rozvoj zaslouili.
PhDr. Vladimír Panouek
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VÌDA A INVENCE
(fejeton)

V eseji »Divadelní znak« (1972) se
Umberto Eco zmiòuje o svém pøesvìdèení, e vìdecká reflexe mùe umocnit
invenci, stejnì jako vynalézavá spontánnost inspiruje vìdecké uvaování.
Je sice pravda, e zmínìný esej Eco sepsal jako pøíspìvek ke konkrétní rozpravì
o vztahu sémiotiky a divadelního umìní,
ale to nám nikterak nebrání v tom, abychom jeho mylenku o invenci a vìdì
zobecnili. Vdy koneckoncù i sám Eco
tu mylenku parafrázuje úvahou, e by
nebylo nic patného na tom, kdyby pøevozník znal gramatiku a gramatik (s ohledem na monost pøevrení loïky) umìl
plavat. Uiteèné ale asi bude, kdy si
nejprve pøipomeneme, co to vlastnì je
ta invence. Z èistì lexikálního hlediska
lze za synonyma termínu invence pokládat slova dùvtip a vynalézavost, to nám
vak stále jetì mnoho neøíká o psychologické podstatì tohoto jevu. Ale napø.
u pøed sto lety Frederic Paulhan (Psychologie de ¾ invention, 1901) vysvìtloval invenci jako bìnému uvaování
nadøazenou pøedstavovou a úvahovou
schopnost, opírající se také o proívání
a prociování a umoòující nepøedvídané
souvislosti mylení.
Mohli bychom se jistì porozhlédnout
i po dalích, modernìjích teoriích, ale
myslím si, e i ten sto let starý pohled
dostateènì napovídá, e k rozvíjení invence asi èlovìku nebude staèit jenom
sama úèast na odborné èi vìdecké práci, e ono proívání a prociování si ádá
i lidskou zkuenost a samozøejmì i zájem
èlovìka o svìt lidí.
Souèasné neustále se stupòující tempo technologického vývoje a s tím spojené rostoucí nároky na èlovìka asi zrovna nepatøí k okolnostem, které by zájem
jedince o lidskou zkuenost podnìcovaly. Ale na druhé stranì s sebou dnení
doba pøináí i øadu nových podnìtù
a také boøení nìkterých psychologických
bariér, je mnohdy èlovìka v jeho nabývání lidské zkuenosti spoutávaly. A pak
jsou tu ony nesrovnatelnì vìtí informaèní monosti. A tak se zdá, e pøes
vechna ta èasto pøipomínaná negativa postindustriální doby je i dnes docela dobøe moné svìt kolem proívat
a prociovat.
Ludìk Ledøíèek

Pavel áèek / Odkud pøichází a kam má namíøeno Jacques Paganel (olej, 2001)
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Profesor Vladimír Palièka dìkanem fakulty

Dne 11. øíjna 2003 uvedl prof. Ing. Ivan Wilhelm,
CSc., rektor Univerzity Karlovy, do funkce dìkana
Lékaøské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Vladimíra Palièku, CSc., pøednostu Ústavu klinické biochemie a diagnostiky LF
UK a FN HK. Profesor Vladimír Palièka, který se tak
stal v poøadí 16. dìkanem fakulty v její historii (poèítaje v to i nìkdejí náèelníky VLA JEP v letech 19521958) pøi této pøíleitosti také pøedstavil rektorovi UK
nové prodìkany fakulty, které po projednání a schválení v Akademickém senátu Lékaøské fakulty UK
v Hradci Králové jmenoval pro nastávající tøíleté
funkèní období. K inauguraci nového dìkana fakulty, která se za pøítomnosti pøedstavitelù kateder
a ústavù fakulty a øady hostù uskuteènila v salonku
královéhradeckého hotelu Garni, se s podrobnìjími
Redakce
informacemi vrátíme v pøítím èísle.

Z inaugurace dìkana: zleva odstupující dìkan prof. MUDr. Ivo teiner, CSc., rektor UK prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., nový dìkan prof.
MUDr. Vladimír Palièka, CSc.
Foto Beatrix Praáková

Podìkování prof. MUDr. Zdeòku Zadákovi, CSc.
Ve svém sdìlení se nevyhnul ani vtipným poznámkám a pøímìrùm vyplývajícím z velmi pøátelského vztahu
prof. Andìla k prof. Zadákovi. Následující pøednáka vìnovaná léèbì pítìlí gastrointestinálního traktu byla pøednesena Vladimírou Adámkovou, která je stanièní sestrou
na metabolickém oddìlení Kliniky gerontologické a metabolické. Sdìlení Vladimíry Adámkové mìlo nesporné
odborné kvality a souèasnì tak poukázalo na odbornou
péèi, které se dostávalo zdravotním sestrám na klinice
vedené prof. Zadákem. Závìr semináøe patøil novému
dìkanovi Lékaøské fakulty v Hradci Králové prof. MUDr.
Vladimíru Palièkovi, CSc., který se zabýval vznikem
a vývojem metabolické péèe ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Z jeho sdìlení jednoznaènì vyplynulo,
e vechna pracovitì, která prof. Zadák vedl, patøila
k tomu nejprogresivnìjímu a nejlepímu v metabolické péèi, a to nejen v rámci Èeské republiky, ale i mezinárodnì.
Význam semináøe byl podtren i skuteèností, e se jej
zúèastnili pøední pøedstavitelé Lékaøské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Zejména lo o øeditele FN HK doc. MUDr. Leoe Hegera, CSc., a jeho námìstky. Z následných kuloárových diskusí bylo zøejmé,
e nelo pouze o jakési sentimentální vzpomínání, ale naopak o semináø, který plnì odpovídá pøedevím pohledu
do budoucnosti, tak jak se o nìj vedení Fakultní nemocnice Hradec Králové trvale snaí.
Prof. MUDr. Lubo Sobotka, CSc.

Dne 9. záøí 2003 se ve Fakultní nemocnici Hradec
Králové uskuteènil významný semináø, v nìm hradeètí
i mimohradeètí odborníci vyjádøili své podìkování odcházejícímu pøednostovi Kliniky gerontologické a metabolické FN HK a zakladateli intenzivní metabolické péèe
v Èeské republice. lo o setkání, které mìlo ryze odborný
charakter, avak jako èervená ni se jím táhla vdìènost
za dosavadní práci, kterou prof. Zadák pro nai medicínu
vykonal. Setkání zahájil prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.,
který zdùraznil pøínos prof. Zadáka pro královéhradeckou Lékaøskou fakultu UK a Fakultní nemocnici. Podtrhl
pøedevím aktivní podíl prof. Zadáka na zaloení nové
kliniky (Kliniky gerontologické a metabolické), která
v dobì svého zaloení nemìla obdoby ani v Èeské republice, ani v zahranièí. Následovalo odborné sdìlení
prof. MUDr. Luboe Sobotky, CSc., na téma Kvantitativní pohled na nìkteré aspekty metabolické péèe. V tomto sdìlení prof. Sobotka vycházel jak ze svìtového písemnictví, tak pøedevím z vlastních nálezù, které pocházejí
z období, kdy provádìl spoleènì s prof. Zadákem svá mìøení, a to a ji na II. interní klinice, tak na Klinice gerontologické a metabolické. Následovala odborná, ale souèasnì filosofická pøednáka bývalého dìkana 3. LF UK
v Praze prof. MUDr. Michala Andìla, CSc., vìnovaná rovnováhám - nejen v metabolismu. V této pøednáce øeèník
upozornil na nìkteré metabolické vztahy a jejich vzájemné
interakce. Kromì vynikající odborné kvality v ní vak autor
upozornil i na znaèný pøínos prof. Zadáka pro nai vìdu.

AMBULANCE AKUTNÍ PÉÈE PRO DÌTSKÉ PACIENTY

Dne 1. øíjna 2003 zahájila èinnost sdruená ambulance akutní péèe pro dìtské pacienty v prostorách ambulance Dìtské
kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Ambulance pracuje v dobì ústavní pohotovostní sluby. V ambulanci budou
vyetøovány a oetøovány dìti s onemocnìním interního cha-

rakteru a dìti s chirurgickými onemocnìními a poranìními.
Na akutní chirurgický pøíjem v chirurgickém pavilonu akademika Jana Bedrny budou smìrovány pouze dìti se závanými
polytraumaty a dìti vyadující urgentní chirurgickou intenzivní péèi.
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Prof. MUDr. Lubo Sobotka, CSc.,

pøednostou Kliniky gerontologické a metabolické
Dne 1. záøí 2003 se ujal vedení Kliniky gerontologické a metabolické Lékaøské fakulty v Hradci
Králové Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Lubo Sobotka, CSc. Pøednostou kliniky byl jmenován ministryní zdravotnictví ÈR v dohodì s ministryní
kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR na základì výsledkù konkursního øízení. Kliniku pøevzal po jejím zakladateli a dlouholetém pøednostovi prof.
MUDr. Zdeòku Zadákovi, CSc.
Prof. MUDr. Lubo Sobotka, CSc., se narodil 31. 3. 1952
v Praze. Po maturitì na gymnáziu ve ïáru nad Sázavou studoval v letech 1970  1976 na Fakultì veobecného lékaøství
Univerzity Karlovy v Praze. Po tøech letech vìdecké aspirantury na Katedøe normální a patologické fyziologie královéhradecké Lékaøské fakulty UK nastoupil 1. 9. 1979 jako lékaø
do Fakultní nemocnice Hradec Králové na II. interní kliniku.
V roce 1980 úspìnì obhájil disertaèní kandidátskou práci Vliv
lymfatické tkánì na regeneraèní aktivitu jater a byla mu udìlena vìdecká hodnost kandidáta lékaøských vìd v oboru normální a patologické fyziologie. V roce 1981 získal atestaci
I. stupnì a v roce 1985 atestaci II. stupnì z vnitøního lékaøství.
Od r. 1984 pùsobil na II. interní klinice jako odborný asistent.
V roce 1990, po obhájení habilitaèní práce Energetický metabolismus a výiva, byl jmenován docentem pro obor vnitøní
lékaøství. V prosinci roku 1990 pøeel na tehdy novì ustavenou
Kliniku gerontologickou a metabolickou. Zde se stal zástupcem pøednosty kliniky a vedoucím oddìlení intenzivní metabolické péèe. V roce 1999 získal kvalifikaèní atestaci z diabetologie. Od roku 1994 vykonává souèasnì funkci ústavního
dietologa FN HK. Dne 1. 5. 2003 byl jmenován profesorem
pro obor vnitøní lékaøství.
Prof. MUDr. Lubo Sobotka, CSc., se od poèátku své pracovní kariéry vìnuje problematice metabolismu a intenzivní metabolické péèe. Ji v dobì své vìdecké aspirantury na Katedøe
normální a patologické fyziologie LF UK se intenzivnì zabýval otázkou vztahu lymfatické tkánì k jaterní regeneraci a jako
spoluautor se podílel na øadì prací uveøejnìných k tomuto tématu. Po pøíchodu na II. interní kliniku v roce 1979 se pøipojil
k prof. Zdeòku Zadákovi v novì (1978) ustavené specializované jednotce metabolické intenzivní péèe, a spolu s ním toto
pracovitì, které lze oznaèit za jakýsi pøedobraz pozdìji zøízené samostatné Kliniky gerontologické a metabolické, rozvíjel.
Jednotka metabolické intenzivní péèe na II. interní klinice, první
v Èeskoslovensku, byla svého èasu referenèním pracovitìm,
na nìm se kolila øada pozdìjích odborníkù v oblasti klinické výivy a intenzivní metabolické péèe. Své bohaté zkuenosti ale prof. Sobotka uplatnil i v rámci úèasti na zaloení
obdobných pracovi v IKEM Praha a na III. interní klinice
FVL UK Praha.
Bìhem svého pùsobení na II. interní klinice se prof. Sobotka
zprvu intenzivnì vìnoval rozvoji metody parenterální výivy
u nemocných neschopných pøijímat potravu. Patøil spolu s prof.
Zadákem k prvním lékaøùm u nás, kteøí tuto metodu vyuívali
a rozvíjeli. Jako první v Èeskoslovensku také zaèal u nemocných léèených parenterální výivou a nemocných v tìkém stavu uplatòovat pøi sledování energetického metabolismu metodu indirektní kalorimetrie, jejímu praktickému vyuití vìnoval
velkou èást své práce. Mezi pozdìji uveøejnìnými pracemi prof.
Sobotky z devadesátých let, kdy ji pùsobil na Klinice geron-

tologické a metabolické, mají významné místo práce vìnované problematice vèasné enterální nutrice.
Prof. Sobotka byl jedním z prvních autorù dokládajících dobrou toleranci vèasné enterální výivy
po chirurgických výkonech na srdci i v dutinì bøiní. V oblasti enterální výivy se prof. Sobotka vìnoval i vlivu vlákniny na funkci støeva. V poslední
dobì se prof. Sobotka vìnuje metodám hojení rozsáhlých akutních i chronických ran.
Jako vysokokolský uèitel se prof. Sobotka podílí na pregraduální výuce v rámci Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové
i na postgraduální výuce zajiované ILF Brno, VLA JEP, resp. zahranièními institucemi (Amsterodam, Budape, Maastricht, Varava, Záhøeb). Je rovnì kolitelem studentù doktorandského studia.
Prof. Sobotka je editorem a hlavním autorem dvou vydání mezinárodní monografie vìnované klinické výivì (Basics in Clinical Nutrition, 2000, 2001), pøeloené do pìti jazykù. Je spoluautorem jedné monografie (Klinická výiva v psychiatrii,
2000) a dvou skript, autorem èi spoluautorem více ne pùldruhé stovky publikací vèetnì deseti kapitol v monografiích.
Rozvíjet nový lékaøský obor, to samozøejmì znamená zabývat se nejenom samotným medicínským výzkumem a léèebnými postupy, ale i otázkami organizace léèebného procesu a související technologií. Proto také ve výètu dosavadních pracovních výsledkù prof. Sobotky nalezneme vedle rozsáhlé øady
vìdeckých publikací napø. i jeho významný podíl na úspìném
vývoji substrátù (aminokyselinových a elektrolytových roztokù) pro léèbu nemocných se závanými metabolickými zmìnami, èi prostøedkù pro správné podání umìlé výivy. Prof.
Sobotka také vyvinul poèítaèový program pro pøípravu a rozpis parenterální výivy, vyuívaný dnes témìø ve stovce nemocnic, a dále program vìnovaný výivì a dietologii. Poèátkem 90. let se podílel na vypracování klinického informaèního
systému Progres Lan, který je rovnì vyuíván v nìkterých
naich nemocnicích. Pøed pìti lety dokonèil práci na dietním
systému, který je v souèasné dobì zdokonalován a zaèíná být
pouíván v nemocnicích v ÈR.
Profesoru Luboi Sobotkovi se za jeho vìdeckou a lékaøskou
práci dostalo i øady veøejných uznání a ocenìní. V roce 1995
byl zvolen èestným èlenem Lotyské spoleènosti parenterální
a enterální výivy. V roce 1995 byl poctìn pozváním k proslovení èestné Krufovy pøednáky na kongresu Svìtové spoleènosti parenterální a enterální výivy. V letech 1995  1999 byl
èlenem výboru Evropské spoleènosti parenterální a enterální
výivy. Je èlenem fakulty pro vzdìlávání Basic Educational Course Evropské spoleènosti parenterální a enterální výivy. V letech
1995 a 1996 byl pozván k výuce na European Gastrosurgical
School v Amsterodamu. V roce 2002 byl zvolen pøedsedou Èeské spoleènosti klinické výivy a intenzivní metabolické péèe
Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì. Je èlenem redakèního
kruhu èasopisu Klinická biochemie a metabolismus.
Za redakèní radu èasopisu Scan panu profesoru MUDr. Luboi Sobotkovi, CSc., pøejeme, aby i jako pøednosta velké a významné kliniky nacházel ve své funkci osobní uspokojení a také
dostatek èasu pro svoji vìdeckou, pedagogickou a lékaøskou
práci, za kterou se mu jistì ji dnes dostává mnoha upøímných,
by tøeba nìkdy jen mylených, nahlas nevyslovených podìkování.
Mgr. Martin Formánek
PhDr. Vladimír Panouek
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Èetí a sloventí patologové v Hradci Králové
Po rozdìlení Èeskoslovenska v roce 1993 a s tím spojeném
rozdìlení odborné spoleènosti se èetí a sloventí patologové
dohodli, e se i nadále budou kadoroènì scházet na spoleèném odborném sjezdu. Historicky první sjezd èeských a slovenských patologù se konal v záøí 1993 v Hradci Králové
a dalí poté vdy støídavì na Slovensku a v Èeské republice.
Letos tedy, na ji 11. sjezdu, se patologové opìt seli v Hradci Králové  pøi pøíleitosti 75 let Fingerlandova ústavu patologie.

Ze slavnostního zahájení sjezdu.

Oba sjezdy se konaly na Lékaøské fakultì UK ve dnech
24.  26. záøí. Selo se na nich asi 150 lékaøù, vèetnì úèastníkù
z USA, Velké Británie a Nìmecka, a asi 100 laborantù. Slavnostní zahájení ve velké posluchárnì uvedly fanfáry trubaèù
Gardy mìsta Hradec Králové. Úèastníky pozdravili primátor
mìsta Ing. Oldøich Vlasák, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úøadu Královéhradeckého kraje MUDr. Zdenìk Hajman, øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové doc. Leo
Heger a prodìkanka Lékaøské fakulty UK doc. Vìra Hubková.
V rámci zahájení shlédli úèastníci i film umný Hradec.
Z obírného odborného programu uvádím alespoò úvodní
pøednáku prof. J. Orensteina z George Washington University, Washington, DC, o oportunních infekcích pøi HIV/AIDS
a pøednáku známého popularizátora vìdy a spisovatele prim.
F. Koukolíka z IKEM Praha o prionových onemocnìních, zejména o Creutzfeldtovì  Jakobovì nemoci.
Poprvé jsme na naich sjezdech zavedli vyádanou pøednáku; prof. Z. Koláø z Olomouce v ní hovoøil o molekulární patologii nádorù.
Souèástí spoleèenského programu sjezdu byl veèerní koncert v kostele Nanebevzetí P. Marie; L. Horová a L. Smolej
na nìm pøednesli barokní skladby pro varhany a trubku. Líbezná hudba v krásném prostøedí byla pro vechny úèastníky mimoøádným záitkem.
Aè by se to neøeklo, patologové jsou velmi spoleèentí; svìdèí
o tom mj. i hojná úèast na dalí akci  noèním soutìním koulení na bowlingu ve zdejím Futuru, èi spoleèenský veèer
v hotelu Alessandria, z nìho poslední úèastníci odcházeli kolem páté hodiny ranní.
Rád konstatuji, e sjezd byl po odborné i po spoleèenské stránce úspìný; není to jen mùj subjektivní názor, ale vyplývá to
z mnoha pozitivních ohlasù èeských i zahranièních úèastníkù.
Dík za pøípravu i za realizaci sjezdu patøí vem pracovníkùm
Fingerlandova ústavu.

Foto Blaena epsová

Patologie  tehdy se jí øíkalo prosektura  byla jedním
ze sedmi oddìlení novì otevøené královéhradecké nemocnice
v roce 1928. Mimochodem, svìdèí o prozíravosti tehdejích
hradeckých pøedstavitelù okresu, mìsta a zdravotnictví, e si
uvìdomovali potøebu oboru patologie pro zajitìní úrovnì
a rozvoje nové nemocnice. Je obecnì známo, e prvým primáøem  prosektorem se stal tehdy osmadvacetiletý dr. Antonín
Fingerland. Ménì ji je známo, e prim. Fingerland v prvých
letech vedl kromì patologie i infekèní oddìlení. Tato kombinace významnì ovlivnila odborné zamìøení pracovitì na dalí
léta. Patologie infekèních chorob se stala vùdèím výzkumným
tématem jeho pracovníkù. Uveïme alespoò prioritní popisy herpetické esofagitidy a patogeneze vrstevnatých tuberkulomù plic
(Fingerland), proteové encefalitidy novorozencù a komplikací
BCG-vakcinace (Vortel), èi herpetického postiení dýchacího
traktu (Herout).
Je proto logické, e jsme letos za hlavní sjezdové téma vybrali právì patologii infekèních chorob.
Ale tradice nebyla jediným dùvodem! Infekèní choroby nabývají v posledních letech na významu a stávají se hrozbou 
pøibývání kmenù bakterií rezistentních na antibiotika, nárùst
poètu nemocných tuberkulózou, pandemie AIDS, prionová
onemocnìní, hemoragické horeèky, SARS a dalí. A právì patologové bývají na prvém místì pøi prùkazu nových chorob èi
v epidemiologických studiích.
Soubìnì se sjezdem patologù se konal i sjezd Èeské spoleènosti histologických laborantù. V málokterém medicínském
oboru je toti tak úzká spolupráce mezi lékaøi a støedokoláky
a lékaøi tak závisí na práci laborantù (pøesnìji laborantek), jako
je tomu v patologii.

Prof. MUDr. Ivo teiner, CSc.

Momentka z noèního bowlingu.

6

Foto MUDr. Petra Beneová

Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.,
pøednostou Kliniky nemocí koních a pohlavních
Na základì výsledkù konkursního øízení byl s úèinností od 1. záøí 2003 ministryní zdravotnictví ÈR v dohodì s ministryní kolství, mládee a tìlovýchovy
ÈR jmenován pøednostou Kliniky nemocí koních a pohlavních Lékaøské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice
Hradec Králové doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., dlouholetý pracovník této kliniky. Kliniku pøevzal
po doc. MUDr. Marii Noièkové, CSc., která ji vedla od r. 1985,
a stal se tak 5. pøednostou tohoto významného pracovitì
(po prof. B. Janoukovi, prof. J. Dandovi, prof. V. Rozsívalové a doc. M. Noièkové) za dobu jeho více ne pùlstoleté
historie.
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., se narodil 28. bøezna 1957
v Rychnovì nad Knìnou. Dìtství a léta dospívání proil v Náchodì, zde také absolvoval gymnazijní studia. Po maturitì se
v duchu rodinné tradice (otec lékaø, matka zdravotní sestra)
hlásil ke studiu medicíny na královéhradecké Lékaøské fakultì
UK, ale pøijat byl a následující rok, poté, co jeden rok pracoval ve Fakultní nemocnici v Oddìlení klinické biochemie jako
pomocný laborant. Lékaøská studia na hradecké fakultì ukonèil s vyznamenáním v r. 1983 a po promoci nastoupil jako interní aspirant na Katedru dermatovenerologie LF UK v Hradci
Králové. Nebyl to ale jeho první kontakt s oborem. Na zmínìné katedøe pùsobil ji jako studentská vìdecká síla a pod vedením docentky Noièkové se opakovanì zúèastnil Studentské
vìdecké konference s pracemi z oblasti fotobiologie kùe. Tato
problematika pak ji natrvalo zùstala v popøedí jeho odborného a vìdeckého zájmu.
Po ètyøech letech interní aspirantury, bìhem ní (1986) získal atestaci I. stupnì z dermatovenerologie, se v r. 1987 MUDr.
Ettler stal odborným asistentem. V r. 1990 získal hodnost kandidáta vìd a v r. 1991 atestaci II. stupnì. V øíjnu 2002, po úspìném obhájení habilitaèní práce Dermatologická fotobiologie
a její význam v klinické praxi, byl rektorem UK jmenován
docentem pro obor dermatovenerologie.
Postihnout v kostce dosavadní rozsáhlé lékaøské, vìdecké
a pedagogické dílo docenta Ettlera je velmi obtíné. A tak alespoò struènì pøipomeneme, e jeho zamìøení na problematiku
fotobiologie kùe se dotýká jak oblasti diagnostiky (stanovování tzv. minimální erytémové dávky [MED] technikou koních fototestù; zkoumání míry vlivu nadmìrné expozice UV
záøení v etiopatogenezi maligního melanomu a jiných koních
nádorù; diagnostika tzv. kontaktních fotoalergických reakcí,
je mohou být pøíèinou nìkterých dermatóz; diagnostika rozsahu a aktivity koních nádorù pomocí fotodynamické reakce, atd.), tak i oblasti terapie (stanovení vstupní ozaøovací
dávky pomocí fototestu èi fototypu nemocného a vypracování
optimálního léèebného protokolu, uplatnìní fotodynamické
léèby koních nádorù). Vìdecká a lékaøská práce docenta Ett-

lera vyústila i v mezinárodní spolupráci (napø. s koní klinikou Univerzity v Regensburgu, SRN, s koní klinikou AKH
ve Vídni, s prof. Joanem Moanem z Norwegian Radiumhospital v Oslo).
Dosavadní vìdecké dílo docenta Karla Ettlera dokládá i úctyhodný seznam 138 publikací, kterých byl autorem èi spoluautorem, a 256 odborných pøednáek. Témìø pìtina z uvedeného
poètu publikací pøitom byla otitìna v zahranièních èasopisech
a sbornících.
Rozsáhlá je i pedagogická èinnost docenta Ettlera. Od poèátku svého pùsobení na Katedøe dermatovenerologie se podílí
na pregraduální výuce, vèetnì výuky v anglickém jazyce.
V minulosti externì vyuèoval i na Støední zdravotnické kole
v Hradci Králové. Pøednáí o fototerapii v rámci dokolovacích kursù poøádaných na královéhradecké klinice, ale také
v celostátních dokolovacích kursech poøádaných IPVZ Praha.
Podílel se na tvorbì skript a výukových videoprogramù, je
autorem odborné dermatologické èásti testovacího poèítaèového programu uplatòovaného pøi výuce SZP. Opakovanì se
docent Ettler vìnoval i studentským vìdeckým silám a jako
vedoucí diplomových prací i studentùm jiných fakult èi vysokých kol.
Docentu Karlu Ettlerovi se za jeho práci dostalo i významných uznání. V r. 1998 získal Traplovu cenu jako ocenìní
za nejvýznamnìjí práci v èeské dermatovenerologii. Je èlenem øady naich i zahranièních odborných spoleèností (Èeská
dermatologická spoleènost, Spoleènost pro fotobiologii a fotodynamickou léèbu, International Society of Dermatopathology, European Society for Photobiology, European Society for
Photodermatology, European Academy of Dermatology and
Venerology). Opakovanì byl povìøen organizací odborných
setkání s mezinárodní úèastí, zasedal v pøedsednictvech odborných sekcí mezinárodních kongresù. Ale i na pùdì odborných
spoleèností je docent Ettler pøedevím aktivnì èinný. Dlouhodobì pùsobí ve výborech èeských odborných spoleèností, v nedávné dobì byl zvolen místopøedsedou Èeské dermatovenerologické spoleènosti ÈLS JEP, je národním zástupcem ÈR
v European Society for Photodermatology, vedoucím Fotobiologické sekce pøi Èeské dermatovenerologické spoleènosti ÈLS
JEP, èlenem redakèní rady èasopisu DERMA 3. tisícroèia
a editorem web-stránek Èeské dermatovenerologické spoleènosti ÈLS JEP (www.lfhk.cuni.cz/dermat). Ve výètu zásluných
aktivit docenta Karla Ettlera vak nelze opomenout ani jeho
práci v porevoluèním Akademickém senátu LF UK v Hradci
Králové.
Jménem redakèní rady èasopisu Scan pøejeme panu docentu
MUDr. Karlu Ettlerovi, CSc., aby ho ani v dalích letech neopoutìl jeho élan vital a aby i v nároèné funkci pøednosty kliniky pro sebe nalézal pracovní a osobní uspokojení.
Mgr. Martin Formánek
PhDr. Vladimír Panouek
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VIII. èesko-slovenský kongres o infekèních nemocech
vyhaslé epidemii SARS, byla vybrána následující hlavní témata: infekce a zánìtlivá onemocnìní GIT, strategie antiinfekèní
terapie v ambulantní péèi a prevence a profylaxe infekèních
onemocnìní. Správnou volbu potvrdil nevední zájem o aktivní úèast  bylo pøedneseno 51 pøednáek a prezentováno
31 posterù. Nelze opomenout ani tradièní úèast v sesterské sekci s 22 vystoupeními s nejrùznìjí tematikou.
Nejbohatí zastoupení mìly práce zabývající se infekcemi
GIT. V úvodní pøednáce prezentovala pøedsedkynì infektologické spoleènosti M. Staòková postiení GIT infekcí lidskými
papilomaviry u HIV pozitivních jedincù, u kterých toto agens
pøedstavuje jeden z nejrizikovìjích faktorù spojovaných s anogenitálními neoplaziemi. Poté následovala vystoupení týkající
se pøevánì problematiky prùjmových onemocnìní a virových
hepatitid. Z vìtiny prací vyplývala smutná zkuenost pøesahující hranice jednotlivých lokalit i Èeské a Slovenské republiky
 pøes pøedpokládaný zlepující se hygienický standard nedo-

Ze sesterské sekce.

Èesko-slovenské infektologické kongresy jsou tradiènì
poøádány v atraktivním prostøedí, které umoòuje také spoleèenské aktivity a poskytuje pøíleitost k vylepení duevní
i tìlesné kondice po celoroèní pracovní zátìi. V posledních
letech bylo nae pracovitì ji podruhé, na doporuèení výboru
Spoleènosti infekèního lékaøství Èeské lékaøské spoleènosti
J. E. Purkynì, poctìno úkolem organizovat tuto významnou
akci. Vybrali jsme, také podruhé, pøíjemné prostøedí Krkono,
tentokrát Pec pod Snìkou. Není tøeba asi pøíli zdùrazòovat, e tato pøitalivá lokalita poskytuje dostatek moností
nejen k odborným disputacím, ale dovoluje pøíznivcùm pohybu ve volné pøírodì ovìøit si i své fyzické kvality. A Snìka,
by s èásteènou pomocí lanovky, je jistì schopna nae síly
provìøit. O nic ménì nároèná vak byla i prohlídka pevnosti
Stachelberg se svými dvìma sty schody dolù a poté zpìt nahoru, vhodnì doplnìná návtìvou minipivovaru ve Vrchlabí.
Nikdo ze zúèastnìných si rozhodnì nemohl stìovat na nedostatek pøíleitosti se náleitì rehydratovat. Nesmíme zapomenout ani na krásné veèery, které byly kadý den uvedeny koncertem odliných ánrù. Ale aby nevznikl dojem,
e tìmito aktivitami byl program kongresu vyèerpán. Rozhodnì obsáhlejí harmonogram vyplòovala odborná èást, které se
pojïme vìnovat.
Kromì úvodní pøednáky kolegù z Vojenské lékaøské akademie J. E. Purkynì, shrnující dosavadní poznatky o nedávno

Øeditel FN HK doc. L. Heger a rektor VLA JEP plk. doc. R. Prymula.

chází ke sníenému výskytu akutních prùjmových onemocnìní. Vedoucím agens je stále Salmonella spp. se svými záludnými komplikovanými prùbìhy i závanými extraintestinálními
formami. Kolegové z Bratislavy upozornili na patogenní potenciál nových fagotypù kmenù Salmonella enteritidis a na rezistenci kmenù Salmonella typhimurium. Významné bylo zjitìní pentarezistence u tøetiny netypovatelných kmenù, která
zahrnovala i rezistenci na ampicilin a chloramfenikol. Velmi
dobøe zpracovaná data plzeòských autorù vedla k závìru, e
prùjmová onemocnìní tvoøí témìø polovinu vech hospitalizovaných pacientù na infekèní klinice  ve 13% pøípadù vak bylo
pøíèinou prùjmu jiné onemocnìní; tento údaj svìdèí o nároènosti diferenciální diagnostiky u nemocných pøijatých na infekèní oddìlení se zdánlivì banální diagnózou akutního prùjmového onemocnìní. Problematikou rotavirových infekcí ve
vztahu k nozokomiálnímu pùvodu se zabývali kolegové z Plznì a z Brna. Blok gastrointestinálních nákaz zakonèily ostravské kolegynì raritní kazuistikou botulismu v graviditì se astným koncem pro matku i dítì.
Virové hepatitidy byly pøedmìtem sdìlení slovenských i èeských autorù. Vyslechli jsme problematiku zahrnující témìø celou abecedu virových hepatitid vèetnì poslednì objeveného
typu TTV. Kolegové z ostravského, brnìnského a hradeckého
pracovitì upozoròovali pøedevím na úskalí precizní diagnos-

Pøedsedkynì Spoleènosti infekèního lékaøství ÈSL JEP doc. M. Staòková pøedala MUDr. Ladislavu Královi, CSc., diplom èestného
èlenství SIL.
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kám a parotitidì v delím odstupu od první dávky. Pøi kombinaci schémat bychom mìli mít na pamìti, e i vyváenost
ivých a neivých vakcín je v dìtském vìku nesmírnì dùleitá.
Poruení této rovnováhy, zpùsobené dysbalancí Th1 a Th2 lymfocytù, mùe mít za následek vznik chronických chorobných
projevù, napø. atopie èi kontaktního ekzému. Neménì významnou èást tohoto bloku tvoøily práce upozoròující na specificitu
vakcinace u rizikových skupin populace.
Varia seznamovala s øadou dalích problémù provázejících
infekèní medicínu. Za zmínku stojí importované choroby
(malárie), zmìna epidemiologie a klinických forem tularemie
na Slovensku i riziko pøenosu zvíøecích poxvirù blízkých viru
Variola vera na èlovìka (opièí netovice), u kterých není mono vylouèit i zneuití pøi bioterorismu. I proto se vrací diskuse
k souèasným monostem vakcinace proti variole. Pøestoe Èeská republika vlastní dostateènou zásobu vakcíny, nezvauje se
monost zahájení masové vakcinace. Zajímavým doplòkem
byla práce èeskobudìjovických kolegù z oddìlení pracovního
lékaøství, která upozornila na vysoký podíl infekèních onemocnìní v odvìtví zdravotnictví, veterinární a sociální èinnosti,

Jarmila uláková s dr. Stanislavem Plíkem.

tiky a léèby chronických virových hepatitid B a C. Pozornosti
nemohla uniknout spoleèná práce autorù z hradecké Krajské
hygienické stanice a praského Státního zdravotního ústavu
s enormním mnostvím dat o virových hepatitidách v ÈR
za poslední dvì desetiletí. Ve vývoji nemocnosti virovými hepatitidami v ÈR se významným zpùsobem uplatòuje zavedení
aktivní imunoprofylaxe proti virové hepatitidì A a B a nárùst
injekèního zpùsobu aplikace drog u mladých osob, ze kterého
rezultuje výrazné zhorení epidemiologické situace v pøípadì
virové hepatitidy C.
Neèetné práce týkající se strategie antiinfekèní terapie v ambulantní péèi, pøednesené slovenskými kolegy a autory z praského a hradeckého pracovitì, upozornily na staré známé problémy antibiotické terapie  nadbyteèná indikace antibiotik
irího spektra ne je nezbytné, napø. u angin, zbyteènì protrahovaná terapie, falené pøedstavy o nekodnosti antibiotik
a koneènì tlak nemocných èi rodinných pøísluníkù ovlivòující nepøíznivì preskripci antibiotik. V prùbìhu druhé poloviny
devadesátých let minulého století byly zaznamenány ve svìtì
i v naí republice varovné signály o nárùstu rezistence hlavních
bakteriálních patogenù v nemocnicích i v komunitì. V tomto období dolo také k výraznému nárùstu spotøeby antibiotik, ani by
dolo k podstatným zmìnám v epidemiologii infekèních nemocí.
V bloku prevence a profylaxe infekèních onemocnìní vystoupili pøednáející pøevánì z praských a hradeckých pracovi se zamìøením na problémy vakcinace, profylaxi infekèní endokarditidy, prevenci moèových infekcí a profylaxi
vertikálního pøenosu HIV infekce. Zaznìly zajímavé úvahy
o moném vylepení vakcinaèních schémat. Vakcíny by se mìly
podávat ve vìku, kdy je skuteènì ance, e dítì na antigen odpoví, napø. druhá dávka trivakcíny proti spalnièkám, zardìn-

Sloventí kolegové.

a pøipomnìla tak znaènou rizikovost tìchto profesí. Zprávu
o odborné náplni kongresu je mono uzavøít konstatováním,
e i øada pozoruhodných kazuistik, vèetnì prezentací z naeho
pracovitì, významnì obohatila program.
Bylo by asi nespravedlivé zamlèet jetì dva pozitivní postøehy z prùbìhu jednání. Skuteènost, e velká vìtina úèastníkù
vydrela do poslední pøednáky a slavnostního zakonèení kongresu, a fakt stoupající pøednákové káznì, který je neménì
potìující. A na zcela malé výjimky toti pøednáející dodreli èasový limit umoòující vyrovnat se s nabitým programem.
Zbývá ji jen podìkovat vem, kteøí se podíleli na úspìné
organizaci celé akce. Nelze je zdaleka vechny jmenovat. Velký dík patøí vedení FN a LF v Hradci Králové za významnou
podporu a zátitu kongresu a kolegovi S. Plíkovi za doslova
profesionální zvládnutí vlastní pøípravy vech detailù a èíhajících pøekáek, které mnohdy komplikují obdobná nároèná jednání. Nemohu ovem zapomenout na vydatnou pomoc a toleranci ostatních lékaøù a sestøièek z Kliniky infekèních nemocí
FN HK, kteøí se nejen významnou mìrou podíleli na aktivní
úèasti, ale také se bez problémù vypoøádali se støídavými absencemi, které souvisely s pøípravou i vlastním prùbìhem kongresu. A e je za co dìkovat, dokazují slova uznání slovenských
i èeských kolegù a sestøièek za zdaøilou organizaci setkání.
Doc. MUDr. Václav Dostál
Foto MUDr. Stanislav Plíek, Ph.D.

Doc. Václav Dostál si dopøál i chvilku klidu.
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Ji plných estnáct let patøí do lékaøského týmu královéhradecké Kardiochirurgické kliniky MUDr. Pavel áèek.
Po promoci na Lékaøské fakultì UK
v Hradci Králové v roce 1984 a po tøíleté
prùpravì v obecné chirurgii, získané
na chirurgickém oddìlení v Novém Bydovì, nastoupil na Kardiochirurgickou
kliniku v roce 1987, krátce poté, co byla
v r. 1985 ustavena jako samostatná klinika. V roce 1995 dosáhl MUDr. áèek specializace v oboru a v souèasné dobì se
vìnuje pøedevím koronární chirurgii.
O jeho zaujetí profesí kardiochirurga
a irokém rozhledu v této medicínské disciplínì svìdèí mj. i odborné publikace,
jich byl autorem èi spoluautorem.
Pøipomenout si mùeme alespoò dvì
z nich  v r. 2000 uveøejnìnou práci autorù J. Harrera, J. Dominika, P. áèka a I. Varvaøovského »Axillary-coronary artery
bypass reconstruction as an alternative in coronary artery reoperations«, referující o výkonu, jen znamenal národní prioritu, a v letoním roce vydanou CD-ROM monografii autorù
P. áèka, J. Dominika a P. Kubie »Interaktivní kardiochirurgie«, o ní píeme na jiném místì.
Specialistùm kardiochirurgùm a kardiologùm je MUDr. Pavel
áèek dobøe znám i jako autor vìdeckých ilustrací. Umìnímilovná zdravotnická i laická veøejnost ho pak zná pøedevím jako
malíøe vìnujícího se volné tvorbì. A právì z tohoto úhlu pohledu
chceme MUDr. Pavla áèka naim ètenáøùm blíe pøedstavit.
Malovat Pavel áèek zaèal ji na poèátku svých støedokolských studií. A nebyl to u nìho jen nìjaký chvilkový zájem,
tìkavé hledání tak charakteristické pro léta dospívání. Studoval
odbornou literaturu, navtìvoval galerie a trpìlivì pracoval, aby
sám zkusil, co ve lze s pomocí tìtce a barvy vykouzlit. Jeho

obdiv patøil zejména starímu umìní:
nenásilnì se vlnícím køivkám a v pøírodní harmonii ztvárnìným kontrastùm secese, køehkým tónovým modulacím
a fantazijnímu bohatství dìl vlámských
mistrù, i jetì starím køesanským památkám a pravìkým megalitickým monumentùm, nesoucím v sobì vesmírnou
vzneenost i nepomíjející, naléhavé otázky smyslu lidského ivota. Není proto nijak pøekvapivé, e i pro své vlastní umìlecké vyjádøení zvolil cestu klasické,
technicky nároèné mnohovrstevné lazurové olejomalby na pevném podkladu. Také témata jeho dìl se, obdobnì jako tomu bylo ji u nejstarího umìní, odvíjejí od konkrétních lidských pøíbìhù.
Obrazy Pavla áèka, sloitì vystavìné
z podmaleb a poloprùsvitných lazurových vrstev, je zjemòují,
ale také jakoby prostorovì prohlubují barevnost podmalby, mají
dnes nezamìnitelný rukopis. V mylenkových námìtech jeho
obrazù se nám pøipomíná vìèné trias lidského proívání  láska, èas a smrt, a to nezøídka symbolickou pøipomínkou ivotních
dramat historických èi literárních postav.
Jak sám Pavel áèek pøiznává, v poslední dobì je ve svém
pohledu na svìt a umìlecké tvorbì ovlivnìn i keltskou a irskou
kulturou, co nepochybnì souvisí i s jeho studijními cestami,
uskuteènìnými v devadesátých letech: Auvergne (Francie)
1996, Bretaò (Francie) 1997, Irsko 1998, Skotsko a Wales 1999.
Na druhé stranì se nijak nebrání ani vlivu postmoderny a stále
více na nás dotírající »digitalizace« lidského svìta, ale ne-podléhá jim. Ovládá bravurnì poèítaèovou techniku a umí tuto svou
dovednost efektivnì vyuít jak pøi studiu, tak i pøi tvorbì vìdeckých ilustrací èi pøi zpracování digitálních fotografií, zná
vak hranici, kterou by èlovìk nemìl pøekroèit. A tak mezi jeho
zájmy najdeme vedle profesního zaujetí kardiochirurgií a letité

Pro Fausta (olej, 2001)

Vìc Makropulos (olej, 2001)

Pave l áèe k
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záliby v malíøství i fotografování (také na stránkách Scanu jsme
se ji setkali s jeho snímky z lékaøského prostøedí), animovaný
film, loutky, døevoøezbu a keramiku. Právì u malíøského stojanu, nad fotografiemi a jinými výtvarnými dílky a v neposlední
øadì v zázemí rodiny nachází Pavel áèek nejvíce prostoru
ke svým obratùm k duchovnímu rozmìru bytí a k upevòování
pocitu blízkosti druhých lidí. Hezky to v úvodním textu k výstavì Pavla áèka v Chrudimi (2001) vyjádøil znalec a milovník výtvarného umìní Ing. Jiøí Soukup: Tak jak je Pavel áèek nucen ít svùj ivot ve zrychlující se spirále událostí, tak
nalézá i souøadnice svého osobního ráje srdce. V jeho díle se
pak objevují vzpomínky, jindy otisky denní reality, snù i fantazie. Tím nás právì áèkovo umìní pøitahuje a poutá svým nábojem.

Poprvé Pavel áèek vystavoval své obrazy v Hradci Králové
v r. 1980, byl tehdy jetì studentem medicíny a bylo mu jedenadvacet let. Následovaly dalí samostatné výstavy v Hradci
Králové (1983), Hradci Králové (1986 spolu s J. Bavorem
a T. Misíkem), Prachaticích (1988 spolu s J. Bruckmüllerem
a T. Misíkem), Jablonci nad Nisou (1989), Praze (1990), Hradci
Králové (1991), Jablonci nad Nisou (1995), Hradci Králové
(1998), Èeských Budìjovicích (1999), Londýnì (1999), Hoøicích
(1999), Hradci Králové (1999), Chrudimi (2000), Èeském
Krumlovì (2000) a Chrudimi (2001). Kromì toho se v letech
1984  1988 zúèastnil kolektivních výstav v Praze, Hradci
Králové, Walbrzychu (Polsko), Minneapolis (USA), Chicagu
(USA), Frankfurtu nad Mohanem (SRN) a ve Vídni (Rakousko).
PhDr. Vladimír Panouek

Jmenováni noví prodìkani LF UK
Po projednání a schválení v Akademickém senátu Lékaøské fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze jmenoval dìkan fakulty prof. MUDr. Vladimír Palièka, CSc.,
s úèinností od 7. øíjna 2003 tyto prodìkany fakulty:
Prof. MUDr. Zdenìk Zadák, CSc. - prodìkan pro vìdu a výzkum
Doc. MUDr. Ale Ryka, Ph.D. - prodìkan pro studium (1.  3. roèník)
Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. - prodìkan pro studium (4.  6. roèník)
Doc. MUDr. Vìra Hubková, CSc. - prodìkanka pro studium zubního lékaøství
Doc. MUDr. Miroslav Kuba, CSc. - prodìkan pro výuku zahranièních studentù
Prof. MUDr. Ivo teiner, CSc. - prodìkan pro zahranièní vztahy
Prof. MUDr. Vladimír Gerl, CSc. - prodìkan pro rozvoj

K ivotnímu jubileu docenta Jana Bedrny

Dne 24. øíjna si pøipomnìl své sedmdesáté narozeniny
doc. MUDr. Jan Bedrna, CSc., dlouholetý pracovník
a emeritní pøednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Narodil se sice v Ostravì  Zábøehu, ale hned v následujícím roce 1934 pøijal jeho otec doc.
MUDr. Jan Bedrna, pozdìji øádný èlen Èeskoslovenské
akademie vìd, místo primáøe v Hradci Králové. A tak se
z malého Honzíka rázem stal Hradeèan. To pojmenování
Honzík není z mé strany neuctivost. Stále si toti pamatuji, jak jsem jako malý kluk v otcovì obchodì elektrotechnickým zboím s obdivem pozoroval jen o málo starího
chlapce, který si tam z uplíkù zasvìcenì vybíral odpory
a kondenzátory. Ptal jsem se kdo to je a dostalo se mi
odpovìdi  To je Honzík Bedrnù, radioamatér. Bylo to,
tuím, v roce 1947, a to mohl být radioamatér Honzík
Bedrna tak v tercii èi kvartì zdejího Státního reálného
gymnázia. Po více ne dvaceti letech jsme se s dr. Bedrnou setkali v nemocnici a já s pøekvapením zjistil, e zájem o techniku ho ani v dospìlosti neopustil. Ale to u byl
pøedevím renomovaným, intenzivnì pracujícím chirurgem, na kterého se s dùvìrou obraceli nemocní s nejzávanìjími zdravotními problémy.

Docent Bedrna to nemìl v ivotì jednoduché. Být synem slavného otce je role obtíná a hodnì komplikací
docentu Bedrnovi pøineslo zejména to, e pro své názory
nebyl vládnoucí politickou mocí akceptován. Plných tøiadvacet let musel napøíklad èekat, ne mu bylo umonìno
dokonèit a obhájit kandidátskou disertaèní práci. Teprve
události z listopadu 1989 znamenaly konec jeho politické
a spoleèenské diskriminace. V roce 1990 byl jmenován
pøednostou Chirurgické kliniky, v roce 1991 se habilitoval. V èele kliniky stál plných deset let a do roku 2000.
Do dùchodu odeel, po tøiaètyøiceti letech práce v nemocnici, letos v kvìtnu.
Dnes u jsme spolu s docentem Bedrnou oba ve vìku,
kdy na mládí zùstaly jen vzpomínky. Ale stejnì jako tehdy v tìch klukovských letech, i dnes ho vnímám s úctou
a obdivem a jsem moc rád, e jsem ho (jako Honzíka
i jako váeného lékaøe) poznal. A tak s plnou upøímností
panu docentu Janu Bedrnovi pøeji, aby ve zdraví a spokojenosti proil mnohá dalí léta a aby ho jeho lékaøské i ty
doprovodné technické zájmy jetì dlouho neopoutìly.
Ad bene esse!
PhDr. Vladimír Panouek
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Mare, J., Peèenková, J. (editoøi):

Sborník k 10. výroèí zahájení bakaláøského studia oetøovatelství
na Lékaøské fakultì v Hradci Králové UK v Praze
Hradec Králové : LF UK ve spolupráci s NUCLEUS HK, 2003, 112 s.

Pøípravu zdravotních sester u nás po øadu let zajiovaly jen støední zdravotnické
koly. Teprve v poslední dobì k nim pøibyly i vyí zdravotnické koly. Úroveò
pøípravy zdravotních sester na tìchto
støedních a vyích kolách je obecnì pokládána za velmi dobrou, a to i ve srovnání s ostatním svìtem. Nicménì je ale
tøeba pøipustit, e pokud jde o dalí rozvoj vzdìlávacího systému v oboru oetøovatelské péèe, vèetnì irího otevøení
univerzitních poslucháren pro budoucí oetøovatelský personál, trochu jsme
za státy s rozvinutým zdravotnictvím zaostali. I u nás sice ji v edesátých letech
20. stol. existovalo dvouoborové studium »psychologie  péèe o nemocné«
(napø. na Filosofické fakultì UK), urèené
výluènì jen absolventkám støedních zdravotnických kol, ale tehdy lo pøevánì
jen o pøípravu budoucích uèitelek zdravotnických kol. Jen velmi malé procento absolventek tohoto studia nalo uplatnìní v samotném oetøovatelském procesu nebo ve zdravotnickém managementu. Souèasnì zavádìné vysokokolské bakaláøské studium oetøovatelství by mìlo
tento nedostatek vyrovnat.
U pøíleitosti 10. výroèí zahájení bakaláøského studia oetøovatelství na Lékaøské
fakultì v Hradci Králové vyel sborník,
na jeho obsahu se podílelo celkem 28 autorù. Sborník je rozdìlen do ètyø tematických celkù: geneze a vývoj studia oetøovatelství, zkuenosti jiných fakult, pohled
uèitelù, pohled studentù a absolventù.
Deset let existence bakaláøského studijního programu oetøovatelství není jistì
dostateènì dlouhá doba k definitivnímu
hodnocení novì vzniklého vysokokolského studijního oboru, jak v úvodu uvádí
prof. J. Mare, ale pøece jen je vhodnou
pøíleitostí k urèitému bilancování dosavadního prùbìhu. Doc. R. Prymula se
ve svém èlánku zabývá opodstatnìností
vzdìlávání oetøovatelek na úrovni bakaláøského studia navazujícího na maturitu
na klasické veobecné støední kole. Pro
srovnání uvádí systém vzdìlávání ve Velké
Británii, zaloený na tzv. gradingu, který
pokrývá osm stupòù vzdìlávání od nejménì
specializovaných forem a po stupeò hyperspecializovaný. Prof. P. Stránský seznamuje ètenáøe se souèasným stavem legislativní pøípravy vysokokolského studia
nelékaøských zdravotnických programù.
Následujících est pøíspìvkù podává
pøehled o zavádìní a desetiletém trvání
bakaláøského studia oetøovatelství, za-

poèatého na naí fakultì v r. 1992 (I. Draner, K. Barták, L. Heger, I. teiner, J. Mare, J. Peèenková). Jde o období od poèáteèního entuziasmu nevelkého okruhu
pracovníkù, zprvu provázeného i nejistotou, jak ve dopadne, a po pøíznivé zhodnocení probíhající výuky akreditaèní komisí
v r. 1999 a uvedení v ivot celostátního
èasopisu Oetøovatelství. Dnes lze øíci, e
dobrá vìc se podaøila, a to pøedevím díky
prozíravosti tìch, kteøí stáli u zrodu studia
 bývalého dìkana fakulty doc. MUDr.
Karla Bartáka, CSc., obou øeditelù Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Ivana Dranera a doc. MUDr. Leoe Hegera,
CSc., a pøednosty Ústavu sociálního
lékaøství LF UK prof. PhDr. Jiøího Maree,
CSc. Díky velmi zodpovìdnému pøístupu
pracovníkù Oddìlení oetøovatelství Ústavu sociálního lékaøství LF UK, PhDr. D.
Mastiliakové, Ph.D., døívìjí hlavní sestry
FN HK paní J. Peèenkové a dalích, ale
také uèitelù ve studijním programu zúèastnìných, je dnes kombinované bakaláøské
studium na naí fakultì celostátnì vysoce
hodnoceno. V èásti vìnované zkuenostem
z jiných fakult PhDr. A. Mellanová, CSc.,
z Ústavu teorie a praxe oetøovatelství
1. LF UK seznamuje se zøízením bakaláøského studia pro sestry na 1. LF UK
v rámci projektu HOPE v r. 1992, a uvádí
výhledy do budoucna, spoèívající v zavedení navazujících magisterských programù pro uèitele zdravotnických kol
i dalí obory a ve vytvoøení samostatné
fakulty pro nelékaøské obory. PhDr. D.
Jaroová, Ph.D., z Katedry managementu
a slueb ve zdravotnictví Zdravotnì sociální fakulty Ostravské univerzity uvádí zkuenosti s kombinovanou formou studia
zdravotnického managementu. PhDr.
V. Tóthová z Katedry oetøovatelství Zdravotnì sociální fakulty Jihoèeské univerzity
v Èeských Budìjovicích vyzvedá pomoc
a vstøícnost pracovníkù Oddìlení oetøovatelství Ústavu sociálního lékaøství naí
fakulty, které oznaèuje za první centrum
moderního oetøovatelství v Èeské republice. Také PhDr. M. Kyasová, Ph.D., z Kliniky geriatrie, oetøovatelství a praktického lékaøství LF MU v Brnì uvádí, e hradecká fakulta byla jednou z prvních, která
anticipovala vývoj v oboru oetøovatelství
a zavedla kombinovanou formu bakaláøského studia oetøovatelství. Vyzvedá
entuziasmus a nadení prof. Maree, jen
se stal garantem tohoto studia, a významný podíl paní Jaroslavy Peèenkové na rozvoji tohoto studia, a vybízí k následování.
12

Dalí tematický celek je vìnován zkuenostem a pohledu uèitelù na výuku v bakaláøském studijním programu oetøovatelství. Za pozoruhodné poèiny je nutno
povaovat zavedení estetické výchovy
do výuky (PhDr. J. Bavor) a zøízení moderního informaèního centra pro obor
oetøovatelství v lékaøské knihovnì
(PhDr. E. Èeèková). V zajímavém èlánku
PhDr. D. Mastiliakové, Ph.D., se mj. dozvídáme, jak nároèné bylo zajitìní vhodné literatury pro studenty. I ona se zmiòuje o stimulujícím entuziasmu na oddìlení,
který pøedtím v klinické praxi nepoznala. Zajímavé jsou i dalí pøíspìvky z pera
uèitelù novì zavedeného vysokokolského studia oetøovatelství.
Následuje nìkolik èlánkù, ve kterých
absolventky studia poutavým zpùsobem
i s urèitým emoèním nábojem uvádìjí, co
je vedlo k tomu, e se rozhodly pro nároèné studium v dobì svého plného zamìstnání a pøi povinnosti peèovat o rodinu a dìti. Zmiòují se o tom, jakým
pøínosem pro jejich práci v zamìstnání studium bylo, s jakým pochopením nebo
dokonce opakem se na pracoviti setkávaly. Nemùeme neprocítit s nimi ony chvíle
radostného pohnutí ...pøi slavnostní promoci v pøekrásném prostøedí Karolina, kdy
mìli slzy v oèích vichni  rodièe, dìti,
pøíbuzní a snad i uèitelé.
Poslední èlánek (J. Peèenková, J. Mare) pøináí výsledky ankety, zjiující
názory absolventù studia oetøovatelství
na kvalitu studia, na monosti uplatnit získané znalosti a dovednosti v praxi, na zmìny v pracovním zaøazení po ukonèení studia a na dalí vzdìlávání se v oboru.
V pøíloze je uveden zápis z jednání
komise pro akreditaci bakaláøského studia na naí fakultì dne 13. 1. 1999,
v nìm komise velmi pozitivnì hodnotí
vysokou kvalitu diplomových prací studentù, spolupráci s Fakultní nemocnicí
a aktivitu fakulty pøi prosazování oetøovatelství jako vìdního oboru v ÈR. V posledním pøíspìvku prof. J. Mare píe
o vzniku a poslání èasopisu Oetøovatelství, který má uplatnìní v celé ÈR. Sborník se v budoucnu jistì stane cenným historickým dokladem zachycujícím vznik
a poèáteèní období bakaláøského studijního programu oetøovatelství na naí
fakultì, dokladem poèinu, který je z celostátního hlediska mono povaovat
za pionýrský.
Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.
Kabinet dìjin lékaøství LF UK

NOBELOVA CENA ZA MEDICÍNU V ROCE 2003
PATØÍ PRÙKOPNÍKÙM MR ZOBRAZOVÁNÍ
Nositeli Nobelovy ceny za medicínu pro rok 2003 se stali
britský fyzik Peter Mansfield a americký chemik Paul C. Lauterbur, kteøí se zásadní mìrou zaslouili o vznik a rozvoj samostatného odvìtví medicínského zobrazování, zaloeného
na principech magnetické rezonance (MR).
Vezmeme-li v úvahu, e magnetická rezonance znamenala a znamená pro lékaøskou vìdu pøinejmením stejnì
velký revoluèní krok vpøed jako vynález CT, je takové ocenìní pøicházející témìø po tøech desetiletích od vytvoøení prvních MR obrazù skoro nemístnì opodìné. Vdy základy
MR zobrazování poloil Paul Lauterbur ji v roce 1973,
na nì navázal v roce 1976 Peter Mansfield publikováním
prvních MR tomografických obrazù èásti lidského tìla (prstu). Pøitom sestrojení prvního klinicky vyuitelného výpoèetního tomografu (CT) v roce 1972 fyzikem Godfrey Hounsfieldem na základì teoretických studií Allana Cormacka
pøineslo tìmto badatelùm Nobelovu cenu za medicínu ji
po sedmi letech.
Je vak nutné pøiznat, e rozvoj magnetické rezonance
a její vliv na moderní medicínu nebyl v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století tak pøevratnì rychlý a dramatický jako v pøípadì CT; bránila tomu pøedevím nedostaèující úroveò vlastní MR technologie a mimo jiné také
výpoèetní techniky. Teprve s jejím prudkým rozvojem na pøelomu osmdesátých a devadesátých let dolo k masivnímu rozíøení této unikátní technologie natolik, e dnes je na svìtì
instalováno pøes 20 tisíc MR tomografù, které provedou roènì desítky milionù vyetøení. Pokrok v MR technologii je
obzvlátì markantní v posledních pìti letech, kdy tato technologie uèinila vpravdì generaèní skok v zobrazování kardiovaskulárního systému nebo napøíklad funkèní aktivace
mozku v závislosti na zevní stimulaci. Magnetická rezonance dnes tedy zobrazuje nejen mozek, míchu, ale i játra, luèové cesty, ledviny, klouby, srdce, centrální i periferní tepny
a íly, perfuzi myokardu nebo zmìny v prùtoku mozkovou
kùrou pøi funkèní aktivaci mozkových center. Pøitom se jedná o metodu neinvazivní a neohroující vyetøovaného ionizujícím záøením. Magnetická rezonance disponuje nejlepím
tkáòovým kontrastem mezi vemi zobrazovacími metodami
a umoòuje získávat tomografické obrazy lidského tìla v libovolné rovinì.
Fenomén nukleární magnetické rezonance, vyuívající specifických vlastností nìkterých atomových jader vystavených
silnému magnetickému poli, se vyuíval v analytické molekulární chemii ji od konce druhé svìtové války, kdy v roce
1946 fyzikové Edward Purcell a Felix Bloch provedli první
experimenty s analýzou kapalin a pevných látek pomocí nukleární magnetické rezonance. Za tyto objevy byli mimo jiné
ocenìni v roce 1952 Nobelovou cenou. Magnetická rezonance
vak a do 70. let dvacátého století zùstávala nástrojem analýzy pevných, kapalných i plynných látek v laboratoøích molekulárních fyzikù a chemikù jako tzv. MR spektroskopie.
Ale jak u tomu u velkých objevù bývá, chtìla tomu tak tro-

chu náhoda a vlastnì i technické problémy tuto metodu provázející, e se zrodil pøevratný vynález nedocenitelného významu pro miliony nemocných. Na loòském Evropském radiologickém kongresu ve Vídni, kde byl Paul Lauterbur
ocenìn medailí Evropské radiologické spoleènosti za významný pøínos pro celý obor radiologie (jakou prozíravost prokázali èlenové komise Evropské radiologické spoleènosti více
ne rok pøed oním infarktovým telefonátem ze védského
Nobelova výboru!), vysvìtloval dnení nositel Nobelovy ceny
události staré tøi desetiletí zcela vìcnì Celá zápletka byla docela prostá: výzkumníkùm pracujícím v laboratoøích
na analýze molekulárního sloení látek pomocí MR spektroskopie vadila jedna nectnost tehdejích pøístrojù, a tou byla
nestabilita a nehomogenita silného magnetického pole tìchto MR analyzátorù. Nehomogenní magnetické pole toti vedlo
k tomu, e vzorek látky umístìný v takovém poli vnímal
nikoliv jedno silné magnetické pole, ale vlastnì polí nìkolik,
kadé o ponìkud odliné intenzitì. A protoe princip magnetické rezonance (jak pøi MR spektroskopii, tak i pøi tehdy
jetì neexistujícím MR zobrazování) je zaloen na precesním pohybu atomových jader, jeho frekvence je pøímo úmìrná intenzitì magnetického pole, kterému je zkoumaný vzorek vystaven, stávalo se, e vzorek zkoumané látky o sobì
nedával vìdìt pouze na jediné frekvenci, ale i na nìkolika
dalích sousedních frekvencích, co vedlo pøi MR spektroskopii ke vzniku duchù a falenì posunutých signálù jednotlivých prvkù a slouèenin v získaném spektru. A zatímco
ostatní vìdci si zoufali nad nedostateènou stabilitou a homogenitou tehdejích pøístrojù, která kazila výsledky jejich práce a vnáela do MR spekter artefakty, chemika Paula C. Lauterbura z Illinoiské univerzity v Chicagu napadlo, zda by
zavedením jakési øízené nehomogenity v magnetickém poli
MR spektrometru nebylo moné získat informaci o tom, kde
se právì zkoumaná slouèenina v rámci celého vzorku nachází. Onou øízenou nehomogenitou se stalo lineárnì promìnné
magnetické pole, tzv. magnetický gradient, pøidaný k silnému
statickému poli MR pøístroje. Peter Mansfield z univerzity
v Nottinghamu se pak nechal inspirovat principem tvorby
obrazu pouívaným v tehdy mladièké technologii výpoèetní
tomografie (CT) a pøevratný vynález byl na svìtì. Staèilo
docela málo: z malé nectnosti MR spektroskopie udìlat velkou pøednost MR zobrazování. Ale tak u to u revoluèních
mylenek èi vynálezù bývá.
Co dodat závìrem? Nezbývá ne vzdát zaslouený hold
èerstvým laureátùm Nobelovy ceny za medicínu a tìit se
mimo jiné z toho, e ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
touto skvìlou vyetøovací technikou ji sedmý rok disponujeme (v souèasnosti je v ÈR instalováno dvaadvacet MR pøístrojù). A pokud vìci pùjdou zdárnì kupøedu, mohli bychom
se ve FN HK na jaøe pøítího roku doèkat i dalího pøírùstku
do MR rodiny, kterým by mìl být pièkový celotìlový MR
tomograf s magnetickým polem o intenzitì 1,5 Tesla.
Doc. MUDr. Jan ika, Ph.D.
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První primáøi v »Nové nemocnici«

Sedící zleva: prim. MUDr. Antonín Fingerland, prim. MUDr. Václav Tesaø, prim. MUDr. Ladislav Tvrzský, na vloené fotografii prim. MUDr.
Josef Saska, prim. MUDr. Bedøich Honzák, prim. MUDr. Otokar Müller, prim. MUDr. Jaroslav Jung. Ze stojících (sekundáøù a externích
lékaøù) se podaøilo identifikovat jen tøi: 2. zleva MUDr. Václav ebek, 5. MUDr. Karel Ruml, 7. MUDr. Rudolf Palec. Foto F. Patzelt (leden 
záøí 1931). Fotografii ke zhotovení kopie pro Kabinet dìjin lékaøství LF UK laskavì zapùjèil pan Dr.med. Jaroslav Jung.

do Hradce Králové pracoval nejprve dva roky jako sekundáø
chirurgického oddìlení nemocnice v Nìmeckém Brodì u prim.
MUDr. Frantika Zahradnického (pozdìji prof. UK), v letech
1924-1928 na praské I. gynekologicko-porodnické klinice prof.
MUDr. Josefa Jerie. Prim. MUDr. Jaroslav Jung se významnì
zaslouil o vybudování nového pavilonu pro gynekologickoporodnické oddìlení, jeho otevøení se vak nedoil, zemøel
6. prosince 1937 ve vìku 41 let. (Blíe o osobnosti MUDr.
Jaroslava Junga viz napø.: Panouek, V.: Odkaz primáøe MUDr.
Jaroslava Junga. Scan, 2003, r. 13, è. 3, s. 10-11.)
Interní oddìlení vedl prim. MUDr. Ladislav Tvrzský, ji
od r. 1899 pùsobící jako sekundáø ve »staré« nemocnici.
Ke dni 1. 11. 1931 odeel do výsluby, ale na pracoviti setrval
a do 1. 5. 1932, kdy nastoupil nový primáø doc. MUDr.
Vladimír Ulrich. Ji od r. 1928 byla k internímu oddìlení
pøièlenìna i lùka pro nemocné s koním èi venerickým onemocnìním, konziliáøem byl MUDr. Václav Kracík. Samostatné
oddìlení pro nemoci koní a venerické (i nadále v prostorách
interního oddìlení) bylo zøízeno a v r. 1933 a jeho vedením
byl povìøen novì nastoupiví MUDr. Bøetislav Janouek.
Oèní oddìlení vedl prim. MUDr. Josef Saska (1876-1948).
Od r. 1906 pùsobil ve »staré« nemocnici, kde nastoupil na místo vedoucího oèního ordinariátu po pøedèasnì zemøelém MUDr.
Adolfu Hálovi (ordinariát vznikl 9. 4. 1902). V r. 1923 byl oèní
ordinariát povýen na primariát. V »nové« nemocnici vedl prim.

Královéhradecká »nová« Veobecná veøejná okresní nemocnice mìla po svém otevøení 4. listopadu 1928 sedm primariátù: chirurgický, gynekologicko-porodnický, interní, oèní,
nemocí uních, nosních a krèních, primariát pro prosekturu
a nemoci infekèní a primariát rentgenologický. V následujících
øádcích jsou pøipomenuty osobnosti prvních primáøù tìchto
oddìlení.
Chirurgické oddìlení vedl prim. MUDr. Bedøich Honzák
(1870-1933), souèasnì øeditel nemocnice, pùsobící v Hradci
Králové ji od r. 1906, kdy byl (jetì ve »staré« nemocnici)
ustanoven nástupcem rezignujícího prim. MUDr. Otokara
Klumpara. Pøed pøíchodem do Hradce Králové pracoval MUDr.
Bedøich Honzák jako sekundáø a asistent prof. Karla Maydla
a byl ákem gynekologické koly prof. Pawlika. Jako primáø
»staré« nemocnice se MUDr. Honzák významnì zaslouil
o rozvoj lékaøské péèe v ní a také o prosazení mylenky zbudovat v Hradci Králové novou nemocnici. (Blíe o osobnosti
MUDr. B. Honzáka viz napø.: Pláilová, L.: MUDr. Bedøich
Honzák, zakladatel královéhradecké nemocnice. Scan, 1993,
r. 3, è. 4, s. 13-15.  Hlava, A.: Bedøich Honzák v balkánských
válkách. Scan, 2000, r. 10, è. 1, s. 16-18.)
Gynekologicko-porodnické oddìlení, sídlící a do r. 1938
v pavilonu chirurgického oddìlení, vedl prim. MUDr. Jaroslav Jung (1896-1937). Do královéhradecké nemocnice nastoupil pøi jejím otevøení v listopadu r. 1928. Pøed pøíchodem
14

MUDr. Josef Saska oèní oddìlení a do r. 1939, kdy odeel
do dùchodu. Jeho nástupcem v r. 1939 stal doc. MUDr. Jiøí
Franta (zatèen byl v noci z 27. na 28. øíjna 1941, vìznìn byl
v Berlínì, zemøel 2. 2. 1945). Po zatèení doc. Franty byla vedením oèního oddìlení povìøena MUDr. Slavomíra tichová.
Oddìlení nemocí uních, nosních a krèních vedl prim.
MUDr. Václav Tesaø (1891-1954). Zprvu pùsobil jetì
ve »staré« nemocnici, kde z podnìtu prim. B. Honzáka bylo
1. 1. 1925 zøízeno oddìlení nemocí uních, nosních a krèních.
V »nové« nemocnici vedl prim. MUDr. Václav Tesaø oddìlení
a do roku 1945, kdy po zøízení královéhradecké poboèky
Lékaøské fakulty UK byl do funkce pøednosty ORL kliniky jmenován doc. MUDr. Jan Hybáek.
Prosekturu a také infekèní oddìlení vedl prim. MUDr.
Antonín Fingerland (1900- 1999), pozdìji profesor a pøednosta (Fingerlandova) Ústavu patologie Lékaøské fakulty UK
v Hradci Králové. Byl posledním ákem prof. Hlavy, v jeho
Patologicko-anatomickém ústavu po promoci ètyøi roky pùsobil. Do Hradce Králové nastoupil v souvislosti s otevøením
»nové« okresní nemocnice v r. 1928. V prvních letech svého
hradeckého pùsobení vedl i infekèní oddìlení. V r. 1932,
po nástupu doc. MUDr. Vladimíra Ulricha na uvolnìné místo
primáøe interního oddìlení, bylo infekèní oddìlení zaøazeno
pod internu a prim. Fingerland byl plnì uvolnìn pro práci
patologa. (Blíe o osobnosti prof. A. Fingerlanda viz na-

pø.: Fingerland, A.: Jak jsem se stal patologickým anatomem.
Scan, 1995, r. 5, è. 1, s. 6-7.  Panouek, V.: Dìkujeme, pane profesore. Scan, 1995, r. 5, è. 1, s. 3-5.  Panouek, V.: Zemøel pan prof. Antonín Fingerland. Scan, 2000, r. 10, è. 1,
s. 1-2.)
Ústøední rentgenologickou stanici vedl prim. MUDr. Otokar
Müller (1897-1981). Po promoci v r. 1924 pùsobil na I. chirurgické klinice v Praze, vedené prof. O. Kukulou (do r. 1925)
a poté prof. A. Jiráskem (od r. 1927), a to nejprve jako operaèní elév, od r. 1926 jako asistent pro rentgenologii. V roce
1928 nastoupil do nové nemocnice v Hradci Králové jako primáø pro rentgenologii a radiologii. Ústøední rentgenologická
stanice byla umístìna v pøízemí budovy chirurgického oddìlení
(dnes sídlo Ortopedické kliniky). Èinnost pracovitì byla ji
od poèátku rozsáhlá, napø. jen v r. 1931 zde bylo provedeno
2.582 rtg vyetøení a 314 léèebných ozáøení. V èele pracovitì
stál prim. Müller i v prvních pováleèných letech, kdy byla
v Hradci Králové otevøena poboèka Lékaøské fakulty UK.
V lednu r. 1948 byla oficiálnì otevøena Radiologická klinika,
jejím pøednostou byl jmenován prof. MUDr. Jan Batecký. Prim.
Müller setrval ve funkci primáøe stanice do øíjna r. 1949. Poté
pùsobil v Hradci Králové na poliklinice a do r. 1961, kdy odeel do dùchodu. Zemøel v r. 1981.
PhDr. Vladimír Panouek
Kabinet dìjin lékaøství LF UK

Mgr. Jana Týèová: Podzim
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Gratulujeme

Pavel áèek, Jan Dominik, Pavel Kubi:
INTERAKTIVNÍ KARDIOCHIRURGIE. CD-ROM.
Praha : GRADA PUBLISHING, 2003
Nakladatelství GRADA Publishing, a. s. vydalo v roce 2003
Odbornou veøejností byla monografie hradeckých autorù
na CD-ROM moderní interaktivní monografii královéhradecpøijata s mimoøádným uznáním. Svìdèí o tom napø. slova prof.
kých autorù MUDr. Pavla áèka, prof. MUDr. Jana Dominika,
MUDr. Jana Èerného, DrSc., øeditele Centra kardiovaskulární
CSc., a MUC. Pavla Kubie »Interaktivní kardiochirurgie«.
a transplantaèní chirurgie v Brnì a pøedsedy Èeské spoleènosInterdisciplinárnì pojaté dílo, obsahující
ti kardiovaskulární chirurgie ÈLS JEP:
kromì textu i 1270 vyobrazení a 244 videoVíce ne dvouletá práce autorù tohoto CD
sekvencí 2D & 3D, je urèeno nejenom karmne velmi zaujala a pøekvapila, nebo jde
diochirurgùm, ale také chirurgùm, kardio zcela nevídaný výsledek práce vynikajících
ologùm, internistùm, radiodiagnostikùm
medicínských odborníkù, kteøí jsou souèasa echokardiografistùm. Monografie je vynì vynikajícími poèítaèovými experty.
bavena struèným pøehledem obsahu v anObdobnì se s velkým uznáním o mono-grafii
glickém jazyce.
vyslovil i doc. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.,
Nebývá zvykem, aby v èlánku, jím má být
zástupce pøednosty III. interní kliniky 1.
vzdán hold mimoøádnému dílu a jeho aulékaøské fakulty UK a souèasný pøedseda
torùm, byly diskutovány nìkteré pojmy. Ale
Èeské kardiologické spoleènosti: Kdy
v daném pøípadì moná nebude tak docela
jsem si prohlíel tuto novou, netradiènì
od vìci zastavit se u pøívlastku »interaktivní«.
zpracovanou a moderní uèebnici kardioAni Slovník spisovné èetiny pro kolu a veøejchirurgie na CD, tak jsem se pro ni bez výnost (Praha : Academia, 2. oprav. a dopl. vyd.,
hrady nadchl. Své pøesvìdèení, e mo1998, 647 s.) toti zmínìný pøívlastek jetì
nografie »Interaktivní kardiochirurgie«
neuvádí a tak napø. jen ve slovníku Nová slobude dobøe slouit jak v pregraduální, tak
va v èetinì (Praha : Academia, 1998, 1. vyd.,
i postgraduální výuce kardiochirurgie v celé
356 s.) se mùeme doèíst, e tento pùvodnì Ze slavnostního køtu monografie. Zleva: Èeské republice, vyslovil doc. MUDr. Petr
MUC. Pavel Kubi, MUDr. Pavel áèek,
jen v úzce odborném jazyku uívaný termín Ing. Miroslav Knápek, prof. Jan Dominik. Niederle, DrSc., pøednosta Kardiologicvyjadøuje monost aktivní úèasti uivatele pøi
kého oddìlení Nemocnice na Homolce.
práci s programovým produktem. Zjednoduenì øeèeno, interakPrvní dva z trojice autorù monografie  MUDr. Pavla áèka
tivní poèítaèový informaèní program nejenom bezprostøednì rea prof. MUDr. Jana Dominika, CSc., jistì není tøeba ètenáøùm
aguje na konkrétní poadavky uivatele, ale umoòuje mu také
Scanu blíe pøedstavovat. A tak jen velmi struènì pøipomenu,
volit vlastní, specifickou cestu vyhledávání informací, co zee MUDr. áèek, absolvent královéhradecké Lékaøské fakulty
jména v pøípadì zdrojù z vìcnì rozsáhlých oborù a u interdisUK, pùsobil po promoci tøi roky na chirurgickém oddìlení
ciplinárnì pojatých dìl lze pokládat za nesmírnì cenné.
Nemocnice s poliklinikou v Novém Bydovì a nyní ji od roku
CD-ROM monografie »Interaktivní kardiochirurgie« shora
1987 pracuje na Kardiochirurgické klinice Lékaøské fakulty UK
zmínìná kritéria interaktivního poèítaèového programu v oba Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Mnozí ètenáøi jej
divuhodné míøe naplòuje. V kadé své dílèí èásti nabízí uivateli
patrnì znají i jako výtvarného umìlce. Svùj talent vak, vedle
základní text, celou galerii obrázkù, doplòující texty a videouplatnìní ve volné tvorbì, ji vícekrát vyuil i k odborným ilussekvence, umoòuje mu zvìtení zvoleného obrázku i zobratracím v monografiích z kardiochirurgie a kardiologie a také
zení nálezu z protilehlé strany, informuje ho o poloze operovechny ty krásné didaktické modely v nové CD-ROM monovaného pøi urèitém konkrétním chirurgickém výkonu, podrobgrafii jsou jeho dílem. Kdy jsem se pøi naem rozhovoru MUDr.
nì pak o konkrétních operaèních postupech, nabízí mu záznamy
áèka ptal na jeho volnou tvorbu, pøiznal, e po dobu dvou
kontrastních vyetøení (ECHO, CT, MR, angiografie) i pøehled
a pùl let, kdy se spoluautory pracoval na monografii, musela
literatury. Obrazové galerie pøitom vdy zahrnují nejenom obrazùstat stranou. Kresby modelù samozøejmì nebyly jediným vklazy nálezù a øadu zábìrù z operaèního pole, ale také velmi
dem, kterým MUDr. áèek pøispìl k realizaci monografie.
pøehledné modely a v neposlední øadì i zobrazení uívaných imPøedevím vnesl do díla své znalosti a zkuenosti lékaøe, ale
plantátù (cévních protéz, chlopenních náhrad atp.).
zároveò uplatnil i svoji tvùrèí pøedstavivost a také schopnost
Monografie je uloena na dvou CD. Obsahuje celkem 15
a dovednost uskuteèòovat své pøedstavy ve virtuálním svìtì
kapitol, z nich est tvoøí Èást obecnou (Historie, Morfologie,
poèítaèové simulace.
Základní fyziologická data, Operaèní pøístupy, Technika miProf. MUDr. Jan Dominik, CSc., je absolventem Lékaøské
motìlního obìhu, Operace bez mimotìlního obìhu) a devìt Èást
fakulty Masarykovy univerzity v Brnì. V letech 1968  1977
speciální (Ischemická choroba srdeèní, Chirurgie srdeèního
pracoval na I. chirurgické klinice v Brnì, v letech 1978  1990
selhání, Transplantace srdce, Onemocnìní perikardu, Srdeèv brnìnském Centru kardiovaskulární a transplantaèní chirurní nádory, Reoperace v kardiochirurgii, Chirurgie srdeèních
gie. Od roku 1991 je pøednostou Kardiochirurgické kliniky
chlopní, Chirurgie hrudní aorty, Vrozené srdeèní vady). est
Lékaøské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové,
kapitol je pøitom s ohledem na jejich velký rozsah jetì rozdìleno
od roku 1997 také zastával funkci prodìkana pro rozvoj fakulty
na podkapitoly.
a pro vztahy mezi Lékaøskou fakultou a Fakultní nemocnicí.
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Je èlenem výboru Èeské spoleènosti kardiovaskulární chirurgie ÈLS JEP,
èlenem výboru
pracovní skupiny Èeské kardiologické spoleènosti Chlopenní a vrozené
vady v dospìlosUkázka z interaktivní monografie: Topografické
ti. Dále je èlevztahy srdeèních chlopní.
nem øady èeských a zahranièních vìdeckých spoleèností. Prof. Dominik publikoval více ne 240 vìdeckých prací, v devadesátých letech
také napsal úspìnou uèebnici »Kardiochirurgie« (Karolinum,
1997; Grada, 1998). O své práci na pøípravì monografie toho
prof. Dominik v naem krátkém rozhovoru mnoho neøekl; spíe hovoøil o druhých. Ale i z toho mála, co jsem se od nìho
a od MUDr. áèka dozvìdìl, vyplývá, e do díla plnì vloil
nejenom své rozsáhlé medicínské poznatky a mnohaleté zkuenosti kardiochirurga, ale i zkuenosti vysokokolského uèitele
a pøedevím pak onu povìstnou odpovìdnost chirurga. Také
øada obrázkù zaøazených do monografie, vèetnì dnes ji historických obrázkù z pøelomu edesátých a sedmdesátých let,
pochází z osobního archivu prof. Dominika a odráí tak jeho
dlouholetou úspìnou práci v oboru.
Tøetího z autorù monografie, MUC. Pavla Kubie, asi vìtina ètenáøù zatím znát nebude. Pøíèinou toho je vak pouze jeho
mládí. Na pøípravì monografie spolupracoval jetì jako student Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové a také v souèasné
dobì je teprve na prahu 6. roèníku studijního programu veobecné lékaøství. Kromì sportu a mnoha dalích zájmù se ji
øadu let vìnuje práci ve 3D programech (Rhinoceros), webdesignu a programování internetových aplikací. A pokud jde
o jeho budoucí povolání, pøál by si vìnovat se chirurgii.
Na obalu monografie i na její úvodní stránce je také pod
názvem díla pøipojen text se zvlátním pøispìním od: a dále
seznam jmen vech, kteøí v zájmu komplexnosti díla poskytli
autorùm své nálezy. Z oboru kardiologie to byli MUDr. Miroslav Brtko, MUDr. Miroslav Solaø, MUDr. Jiøí Endrys, CSc.,
doc. MUDr. Jana Popelová, CSc., MUDr. Jan Marek. Z oboru

radiodiagnostika prof. MUDr. Leo Steinhart, DrSc., a MUDr.
Jan Raupach, Ph.D., z oboru perfuziologie MUDr. Vladimír
Lonský, Ph.D., a Jaroslav Kubíèek. Nálezy získané magnetickou rezonancí poskytli doc. MUDr. Jan ika, Ph.D., a MUDr.
Ludovít Klzo. Podklady z oboru kardiopatologie poskytl prof.
MUDr. Ivo teiner, CSc. (s výjimkou doc. Popelové a dr. Jana
Marka, pùsobících ve FN Motol v Praze, jsou vichni Hradeèané). V úvodu monografie autoøi také dìkují prof. MUDr.
Janu Èernému, DrSc., za zapùjèení fotodokumentace srdeèní
transplantace a MUDr. Ing. Jaroslavu Viïovi, pøednostovi
Oddìlení nukleární medicíny FN HK, za zapùjèení dokumentace vyetøení SPECT. A jetì jedno jméno je tøeba zmínit:
technickou realizaci CD-ROM monografie zajioval Ing. Miroslav Knápek z firmy MultiMedia SoftWare.
Jen tìko bych
pro hodnocení
CD-ROM monografie »Interaktivní Kardiochirurgie« autorù Pavla áèka,
Jana Dominika
a Pavla Kubie
hledal výstinìjí slova, ne
která pouil
prof. MUDr. Jan Ukázka z interaktivní monografie:Pravostranné
Èerný, DrSc., srdeèní oddíly v poloze odpovídající RAO projekci.
kdy napsal, e
jde o zcela nevídaný výsledek práce. A tak se v závìru svého
èlánku omezím jen na to, e autorùm kromì upøímného blahopøání také podìkuji. Za sebe a za redakci èasopisu Scan.
Ale jsem pøesvìdèen, e své podìkování by rádi vyjádøili i mnozí dalí, nebo tady ji nejde jen o pouhou monografii, ale
o dílo, které v nejvyí míøe reprezentuje nai fakultu a nemocnici. Za krásnou symboliku pøitom mùeme oznaèit
skuteènost, e toto moderní dílo, v nìm nám jeho autoøi 
øeèeno slovy profesora Jana Èerného  nabídli pohled
do budoucnosti, pøilo na svìt právì v roce 75. výroèí otevøení
královéhradecké »Nové nemocnice« a souèasnì i v jubilejním
desátém roce trvání zdravotnické redakce Grada  Avicenum
v rámci nakladatelství GRADA Publishing, a. s.
PhDr. Vladimír Panouek

Støedisko péèe o osoby postiené ozáøením

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové bylo pøi II. interní
klinice zøízeno Støedisko speciální zdravotní péèe o osoby
ozáøené pøi radiaèních nehodách. Úkolem tohoto støediska,
jeho ustavení schválila svým podpisem ze dne 15. 9. 2003
ministrynì zdravotnictví ÈR, je zabezpeèit pøíjem a léèení osob,
u nich je podezøení na celotìlové ozáøení ionizujícím záøením
dávkou pøevyující 1 Gy, bez ohledu na kontaminaci radionuklidy. Vedoucím støediska byl ustanoven prof. MUDr. Ladislav
Jebavý, CSc., vedoucí Katedry váleèného vnitøního lékaøství
Vojenské lékaøské akademie J. E. Purkynì v Hradci Králové
a transplantaèní skupiny Oddìlení klinické hematologie II.
interní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Téma radiaèního pokození není ve vìdecké, výzkumné a lé-

kaøské èinnosti II. interní kliniky FN HK nièím novým. Mechanismùm pokození organismu po vystavení ionizujícímu
záøení byla na klinice vìnována pozornost ji v prvních letech její existence, kdy èinnost pracovníkù kliniky byla zèásti
orientována na vojenskou problematiku. Dnes, kdy u se toto
téma netýká výluènì jen vojenské sféry, pøedstavuje zøízení
Støediska speciální zdravotní péèe o osoby ozáøené pøi radiaèních nehodách logické doplnìní celého stávajícího systému
zdravotní péèe. Podpisem ministrynì zdravotnictví bylo zøízení Støediska právnì verifikováno a tím se toto pracovitì stalo
legitimní souèástí Fakultní nemocnice. Støedisko sídlí v hematologicko-onkologickém pavilonu prof. Jana Bateckého v hlavRedakce
ním areálu FN HK.
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41. sjezd Èeské anatomické spoleènosti
a 40. sjezd Èeské spoleènosti histo- a cytochemické
s mezinárodní úèastí v Hradci Králové
Dva kongresy v jednom  v tomté èase a na stejném místì 
tak by také bylo mono nazvat odborné setkání anatomù, histologù a histochemikù na velké spoleèné akci, která probìhla
v Hradci Králové ve dnech 15.  18. záøí 2003. Poøadateli kongresu byly Ústav histologie a embryologie a Ústav anatomie
Lékaøské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
ve spolupráci s Ústavem biologie a lékaøských vìd Farmaceutické fakulty UK.

Olympus za nejlepí pøihláené sdìlení mladých autorù do 35
let. Odpolední program se odvíjel ji ve dvou sekcích, z nich
jedna byla z vìtí èásti uspoøádána jako souèást workshopu vìnovaného problematice digitalizace obrazu a jeho poèítaèového zpracování a druhá, systémovì orientovaná, probíhala
v seminární místnosti botanické zahrady Farmaceutické fakulty.
V krásném a moderním prostøedí této botanické zahrady se
úèastníci sjezdu o nìco pozdìji seli i ke spoleèenskému veèeru

Èestné pøedsednictvo pøi slavnostním zahájení 41. sjezdu Èeské anatomické spoleènosti.

Pohled do auditoria pøi prvním dnu jednání anatomù v prostorách
Farmaceutické fakulty UK.

Anatomický kongres pod názvem »Morphology 2003«
probíhal ve dnech 15. a 16. záøí, kongres Èeské spoleènosti
histo- a cytochemické »Progress in Basic, Diagnostic and
Applied Histochemistry« byl zahájen 16. záøí a pokraèoval
do 18. záøí. Obou akcí se zúèastnilo celkem 164 registrovaných úèastníkù, z toho 40 ze zahranièí.
Poprvé v historii obou odborných spoleèností bylo toto setkání
koncipováno jako spoleèná akce, pøedevím proto, e jejich
èlenské základny se do znaèné míry pøekrývají. V minulosti se
tedy tití odborníci setkávali kadoroènì dvakrát, kdeto letos
poprvé si mohli vymìnit zkuenosti ze vech oborù své vìdecké
práce pod jednou støechou. Proto byla celá akce zorganizována tak, aby druhý den anatomického sjezdu byl zároveò prvním
dnem sjezdu histochemického.
Úvodní den anatomického kongresu strávili jeho úèastníci
na Farmaceutické fakultì UK v Hradci Králové. Slavnostního
zahájení ve Velké posluchárnì FaF UK se jako èlenové èestného pøedsednictva zúèastnili zástupci obou poøádajících fakult,
dìkan Lékaøské fakulty prof. MUDr. Vladimír Palièka, CSc.,
a prodìkan Farmaceutické fakulty pro vìdu a výzkum doc.
PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., dále pøedseda Èeské
anatomické spoleènosti prof. MUDr. Milo Grim, DrSc.,
a pøedseda Slovenské anatomické spoleènosti doc. MUDr.
Kamil Belej, CSc.
Odborný pøednákový program s tematikou centrálního
a periferního nervového systému byl zahájen vyádanými pøednákami prof. MUDr. Stanislava Nìmeèka, DrSc., a prof. MUDr.
Josefa. paèka, DrSc., a pøednákou MUDr. Viktora Szedera,
která získala cenu Èeské anatomické spoleènosti a firmy

s rautem, který svým vystoupením doprovodila hradecká hudební skupina Kantoøi. Díky laskavosti Ing. Jiøího Pirnera, øeditele
botanické zahrady, byly návtìvníkùm zpøístupnìny vechny
prostory vèetnì skleníkù a terasy. Po celý veèer Ing. Jiøí Pirner
také neúnavnì provádìl vechny zájemce po sklenících a zasvìcenì vyprávìl o exotických exempláøích, kterým se v této
pomìrnì nové zahradì neobyèejnì daøí.
Druhý den probíhal ji ve znamení obou sjezdù v prostorách
Lékaøské fakulty. Anatomický program pokraèoval prezentací
celkem 43 pøednáek a padesáti plakátových sdìlení. Diskutovanými tématy byla pøedevím problematika kardiovaskulárního systému, pohybového aparátu, splanchnologie
a embryologie. S velmi pozitivním ohlasem se setkala i sekce
výuková, v ní byly prezentovány nové výukové programy a diskutována problematika kurikula. Souèasnì bylo slavnostnì zahájeno jednání histochemického sjezdu za úèasti dìkana
Lékaøské fakulty prof. MUDr. Vladimíra. Palièky, CSc.,
prodìkana Farmaceutické fakulty pro zahranièní èinnost doc.
RNDr. Miroslava Poláka, CSc., pøedsedy Èeské spoleènosti
histo- a cytochemické prof. RNDr. Petra Dubového, CSc.,
a pøedsedkynì Slovenské spoleènosti histo- a cytochemické
RNDr. Narcis Tribulové. Plenární jednání odborného programu bylo zahájeno pøednákou Martina Maraly, M.D., z University of California, v ní autor demonstroval úspìnost transplantace neurálních bunìk pøi obnovì motorických funkcí
a pøi léèebném ovlivnìní míní spasticity. Dalí program zahrnoval dva workshopy, z nich jeden byl vìnován tématu programované bunìèné smrti a druhý byl zamìøen na kmenové
buòky a bunìènou diferenciaci. Dále následovaly pøednáky
18

z oblasti pøevánì aplikované a medicínsky orientované histochemie. V rámci tohoto kongresu zaznìlo ve velké posluchárnì
Lékaøské fakulty UK celkem 46 ústních sdìlení a bylo prezentováno 31 sdìlení plakátových.
Poslední den celého setkání byl vìnován pracovnímu semináøi, který umonil pøedevím mladím kolegùm a doktorandùm praktické odzkouení vybraných imunohistochemických metod pod vedením anglické lektorky F. Smith z firmy Chemicon.
Spoleèenské a kulturní akce doprovázely prakticky celý kongres. Bìhem prvního dne si mohli úèastníci odborného programu prohlíet vystavené obrazy anatomického malíøe PhDr.
J. Bavora i jeho ilustrace v celé øadì odborných publikací

Dubový, CSc., pøedseda Èeské spoleènosti histo- a cytochemické, pøedal èestné èlenství v této spoleènosti panu prof. Karlu Smetanovi, DrSc., vzácnému èlovìku a vynikajícímu odborníkovi.
Organizátorùm sjezdu se podaøilo zajistit sponzorskou
spoluúèast ètrnácti firem, které nemalou mìrou pøispìly k finanènímu zajitìní akce a zároveò prezentovaly irokou nabídku svých produktù. Hlavními sponzory akce byly firmy Scintila s. r. o., Olympus C&S s. r. o. a RNDr. Jan Kulich. Podìkování patøí dále firmám Alltracel Laboratories s. r. o., Uniregen
s. r. o., Roche s. r. o., Trigon-Plus, Kaitrade s. r. o., Optoteam s.
r. o., Pivovar Kácov-DAVEP s. r. o., Artemis s. r. o., Mega Books
International, Genetica s. r. o. a firmì Spinchem.

Za klavírního doprovodu Daniely tolfové zazpíval na vernisái Petr
Svoboda.

Zájem úèastníkù sjezdu upoutávala i výstava anatomických modelù
firmy Artemis s. r. o.

a uèebnic. Souèástí následujícího dne byla odpolední vernisá
výstavy akvarelù ing. arch. Zdeòka Karáska, nazvané Krajiny,
která probìhla ve výstavních prostorách Lékaøské fakulty.
Pøíjemným pøekvapením pro vechny zúèastnìné bylo krátké,
ale hluboce pùsobivé pìvecké vystoupení studenta praské AMU
Petra Svobody za hudebního doprovodu Daniely tolfové.
V rámci druhého spoleèenského veèera v Novém Adalbertinu mohli úèastníci shlédnout vystoupení skupiny historického ermu a poslechnout si hradecko-pardubickou folkovou
skupinu Pedro. Pøi této slavnostní pøíleitosti prof. RNDr. Petr

Závìrem bychom jménem organizátorù chtìli vyjádøit radost
nad mnostvím kladných ohlasù z øad úèastníkù obou sjezdù
i nad tím, e na základì letoních zkueností bude i dalí setkání
morfologù v èervnu pøítího roku v Koicích organizováno podobným zpùsobem.
Doc. MUDr. Dáa Slíová, CSc.,
pøednostka Ústavu anatomie LF UK
Doc. MUDr. Jaroslav Mokrý, CSc.,
pøednosta Ústavu histologie a embryologie LF UK
Foto Zora Komárková

Oslava 75. výroèí otevøení naí nemocnice

Pøi pøíleitosti 75. výroèí otevøení
královéhradecké »Nové nemocnice«
poøádá vedení Fakultní nemocnice
Hradec Králové pro zamìstnance
a jejich blízké v sobotu dne 22. listopadu 2003 slavnostní veèer. Ten se
uskuteèní od 18.30 hodin ve vech
prostorách kongresového centra Aldis. Od 19.00 hodin bude v jednotlivých sálech probíhat paralelní program:
 Ve Velkém sále divadelní pøedstavení Divadla na Vinohradech  Richard Baer: Smíené pocity.

 V Malém sále koncert skupiny Blue
Star (hradecká skupina se swingovou hudbou 40. let).
 V Elièinì a v Jednacím sále koncert skupiny Kantoøi (tradièní hradecká folková skupina).

Po 21.00 hod. bude ve foyer úèinkovat Hradecká cimbálová muzika,
v Malém sále se uskuteèní diskotéka
Zdeòka Vranovského, v Jednacím
sále bude hrát k tanci a poslechu Duo
Compact, v Elièinì sále hradecká
country skupina Rodeo Pavla onky.
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Obèerstvení bude k dispozici ve foyer
a v restauraci Aldis.
Vstupenky na jednotlivá vystoupení od 19.00 do 21.00 hod. budou
pøedány vem pracovitím Fakultní
nemocnice Hradec Králové. K návtìvì programu po 21.00 hod. obdrí
zamìstnanci FN HK pozvánky. Koordinaci slavnostního veèera zajiuje
vedoucí sekretariátu øeditele FN HK
Ing. Eva Kvapilová ve spolupráci
s personálním oddìlením.
(pøevzato z obìníku øeditele FN HK)

Jak se vám daøí?

Byl to ten Kuzma

Kuèeravý MUDr. Vladimír Rozsíval se ptá pøi vizitì starí
nemocné: Jak se vám daøí, paní Nováková?  Ale dobøe,
sestøièko.  Já nejsem sestøièka..., brání se oslovený.  Tak
se nezlobte, paní doktorko!

Po velké vizitì se na oddìlení A podávala káva. V dobré
atmosféøe dr. ístek zaèal s anekdotou: Kuzmovi umøela
ena... ale døív ne mohl pokraèovat, rtuovitý docent Erben
ho hned pøeruil: Kterej Kuzma... kdo je Kuzma? Znám ho?

Není nad to, brát to lidsky

Zaslouená odmìna

Na oddìlení C I. interní kliniky se pøed malováním rozebírají postele. Akce se úèastní i lékaø endokrinolog. Náhle zbledne
v oblièeji a ponìkud otøeseným hlasem pronese: Tady je stolice!  Ale kdepak, pane asistente, dostane se mu hned odpovìdi. To není stolice, to je h .!

Dr. Batecký hlídal celý den doma nemocnou dcerku. Kdy
maminka Dr. Batecká pøila po práci domù, dozvídá se
od dcery, e jí má dát výkaèku. výkaèku? A za co, prosím
tì?  No pøece za to, e jsem to s tátou vydrela celý den.
L.CH.

VÝSTAVA OBRAZÙ PETRY ÈERMÁKOVÉ NA LF UK
Pøi organizování výtvarných výstav v budovì teoretických ústavù naí lékaøské fakulty dostávají obèas pøíleitost uvést svou tvorbu mladí, zaèínající výtvarníci. Patøí
k nim u pravidelnì také studenti Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.
V úterý 14. øíjna byla zde vernisáí zahájena výstava obrazù Petry Èermákové, loòské absolventky PF UHK. Soubor osmi obrazù, malovaných temperou, pøedstavuje praktickou èást její diplomové práce, pro ni si zvolila téma:
Pøíroda jinak  monosti zrození a rùstu.
Sama autorka v textu své diplomové práce øíká: Mým
inspiraèním zdrojem je pøíroda....., ale pøíroda trochu jiná,
která nebývá na první pohled viditelná. Ta se ukrývá mnohem hloubìji, je skryta pod povrchem. A právì tam, kam
lidské oko èasto nedohlédne, se dìjí nejvìtí zázraky tohoto svìta. V úkrytu skoøápky, nìkde pod zemí, v tmavé
hlínì se probouzí nový ivot. V samotných tkáních, v malinkých buòkách mùeme (pod elektronovým mikroskopem) pozorovat zajímavý a zcela nový svìt. Tam dochází
k poèátku i konci, podávají si ruce minulost s budoucností, probíhá tu pøedávání ivotadárného ohnì od mrtvého
k ivému.
Na obrazech Petry Èermákové se v rùzných obmìnách
objevuje motiv semínka, zárodku. V symbolické rovinì
ovem autorka pøírodní dìní chápe metaforicky jako obdobu lidského ivota. Prostøednictvím zobrazení rostlinného svìta se zamýlí nad ivotem èlovìka a jeho kolobìhem. Je zøejmé, e autorce, jako enì, je toto téma
bytostnì blízké, chápe je jako symbol ivota. V textu zmínìné diplomové práce cituje z biblických evangelií podobenství o rozsévaèi: Kdy rozsíval, padla nìkterá zrna
podél cesty, a pøilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou pùdu, kde nemìla dost zemì, a hned vzela, protoe
nebyla hluboko v zemi. Ale kdy vylo slunce, spálilo je;
a protoe nemìla koøen, uschla. Jiná zas padla mezi trní;
trní vzrostlo a udusilo je. Ale jiná zrna padla do dobré zemì
a dala uitek, nìkteré sto zrn, jiné edesát a jiné tøicet.

Je tøeba zmínit malíøské kvality malby Petry Èermákové, její spontánní malíøský rukopis, kultivované barevné
cítìní, zøetelný smysl pro dynamiku a také meditativní
umìøenost.
Výstava obrazù Petry Èermákové na Lékaøské fakultì
UK v Hradci Králové potrvá do 10. listopadu 2003.
Ve foyer v prvním patøe budovy teoretických ústavù Lékaøské fakulty UK v imkovì ulici je veøejnosti pøístupná
v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 8.00
PhDr. Josef Bavor
do 12.00 hodin.

Petra Èermáková: Zrození ze zániku.
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Vyplouváme do Sarónského zálivu moøskou brázdou po rychsocha boské Afaie) (foto 4  dvì øady sloupù kolem celly). Øada
lé lodi Argó, plující za zlatým rounem. Stejnì jako Argonauté
sloupù nad sebou plynule na sebe navazujících umonila výstavobeplouváme se zatajeným dechem mytickou skalní bránu Øíe
bu a podepøení sedlové støechy, zakonèené akroterii (foto 5  dvostínù (foto 1) a pøistáváme na ostrovì Oinoné (ostrov vína).
jitá øada sloupù nesoucích støechu).
V onìch dávných dobách zde jetì neili lidé, ale mravenci.
Na frontonech chrámu byly zobrazeny výjevy z trójské války.
Vemocný Zeus se tehdy promìnil v orla a na tento ostrov unesl
Východní fronton, obrácený k Tróji, zpodobòuje boj mezi Herákkrásnou dceru øíèního boha Ásopa. Té se
leem a trójským králem Láomedontem,
zanedlouho narodil chlapec Aiakos, syn
na západním frontonu je ztvárnìn boj
Diùv, pozdìjí král ostrova a stráce Hámezi Øeky a Trójany krále Priama. Bodu. Bùh si svého syna neobyèejnì váil 
ská Afaia se na obou frontonech zjebyl zboný a spravedlivý  a aby nebyl
vuje ve zbroji, s kopím a títem (aigis)
objektivem
oputìný, promìnil mravence v lidské bys hlavou Medúsy Gorgony. Stojí v potosti, které spoleènì s Athénou obdaøil
pøedí skupiny bojovníkù, míøících ípy
umìním stavìt lodi. Matka Aiakova  bona nepøítele, zápasících mu proti muhynì  dala ostrovu své jméno Aigína.
i, leících, smrtelnì zranìných a umíOstrov byl osídlen od 4. tisíciletí pø. Kr.
rajících.
Pod nejvyí horou ostrova Orosem vidíme zbytky mykénského
Roku 1811, v dobì francouzské a pozdìji britské okupace,
chrámu a zdiva, bylo zde støedisko kultu boha Dia (foto 2 
bavorský král Ludvík I. odvezl vech 17 soch do Bavorska.
chrám boha Dia).
Zaplatil za nì 120.000 zlatých marek. Sochy byly neastnì resOstrované, kteøí byli skuteènì nejen vynikajícími staviteli
taurovány dánským sochaøem Thorvaldsenem, který chybìjící
lodí, ale i moøeplavci, pronikali svými loïstvy do moøí, které
èásti nahradil zlaceným bronzem. Tím bylo barevné provedení
byly doménou Athén a Korinthu. Aby svou moc a presti demonvèetnì ornamentù zcela znièeno. Sochy jsou dnes vystaveny
strovali, staví na místì chrámu z 13. stol. pø. Kr. svatyni ostrovv mnichovské glyptotéce.
ní bohynì Afaie. Pùvodnì krétská bohynì Diktinné, nymfa,
Chrám byl vystavìn na horském høbetì v borovicovém háji
lovkynì, dcera Diova, kterou král Minós neustále pronásledoval
na místì, kde se Afaia stala neviditelnou. Západní fronton
 byla neobyèejnì krásná  aby se jej zbavila, pøeplula v èlunu
smìøuje k nejvyí hoøe ostrova Orosu, kde stála Diova svatynì.
na zdejí ostrov. Ani zde nenachází klid, je pronásledována ryChrám je viditelný z nejrùznìjích míst ostrova i moøe, je jakobáøem, který se ji snaí polapit do sítí. Diktinné mizí v borovém
by vudypøítomný. Za jasného poèasí, pokud není nad moøem
lese a stává se neviditelnou  afanés. Svatynì, postavená
mlný opar, jej mùeme pozorovat ze Salamíny, Pirea i Attiky.
v dórském slohu v 5. stol. pø. Kr., je po znièujícím zemìtøesení
Prostoupeni mytickou pøítomností dávných vìkù nastupujeme
r. 490 pø. Kr. obnovena v nebývalé nádheøe neznámými architekty
na nai loï a za ranního rozbøesku vyplouváme kolem hrozivých
a sochaøi (foto 3). Dvojitá øada tíhlých sloupù obklopujících celskal zpìt na pevninu a do souèasnosti (foto 6  návrat).
Marcela a Jan Smitovi
lu vede k novému pojetí svìtla v prostoru (v celle byla umístìna

ZEMÌ LIDÍ

JANA SMITA
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CENA ZA PØÍNOS GERONTOLOGII UDÌLENA
PROF. ZDEÒKU ZADÁKOVI

Z rozhodnutí hodnotícího výboru Ceny za mimoøádný pøínos v oboru gerontologie pro rok 2003 byla Cena v kategorii zdravotnictví udìlena prof.
MUDr. Zdeòku Zadákovi, CSc., emeritnímu pøednostovi královéhradecké
Kliniky gerontologické a metabolické. Cenu, udìlovanou Èeským svazem
vìdeckotechnických spoleèností, prof. Zadákovi pøedala manelka prezidenta ÈR paní Livie Klausová dne 15. øíjna 2003 pøi slavnostním zahájení
VII. gerontologických dní v Ostravì. K tomuto významnému ocenìní panu
profesoru Zdeòku Zadákovi upøímnì blahopøejeme.

MUDR. LADISLAV KRÁL, CSC.,
ÈESTNÝM ÈLENEM ODBORNÉ SPOLEÈNOSTI

MUDr. Ladislavu Královi, CSc., emeritnímu primáøi Kliniky infekèních
nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové, bylo udìleno èestné èlenství
Spoleènosti infekèního lékaøství Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì.
Diplom pøevzal z rukou pøedsedkynì Spoleènosti infekèního lékaøství ÈLS
JEP doc. MUDr. Marie Staòkové, CSc., na VIII. èesko-slovenském kongresu o infekèních nemocech, který se konal ve dnech 23.  26. záøí v Peci pod
Snìkou. Panu doktoru Ladislavu Královi k této významné poctì srdeènì
blahopøejeme.

DOCENT PETR HÙLEK OPÌTOVNÌ ZVOLEN
PØEDSEDOU ODBORNÉ SPOLEÈNOSTI

Doc. MUDr. Petr Hùlek, CSc., uèitel a lékaø II. interní kliniky, byl opìtovnì, pro dalí funkèní období, zvolen pøedsedou Èeské hepatologické
spoleènosti Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì. Vìdeckým sekretáøem
Èeské hepatologické spoleènosti ÈLS JEP byl zvolen MUDr. Stanislav
Plíek, Ph.D., odborný asistent Kliniky infekèních nemocí. Panu docentu
Petru Hùlkovi i panu doktoru Stanislavu Plíkovi ke zvolení do uvedených
funkcí upøímnì blahopøejeme.

HRADEÈTÍ INFEKTOLOGOVÉ
VE VÝBORU ODBORNÉ SPOLEÈNOSTI

Za èleny výboru Spoleènosti infekèního lékaøství Èeské lékaøské spoleènosti
J. E. Purkynì byli zvoleni Doc. MUDr. Václav Dostál, pøednosta Kliniky
infekèních nemocí, a MUDr. Stanislav Plíek, Ph.D., odborný asistent tée
kliniky. Panu docentu Václavu Dostálovi a panu doktoru Stanislavu Plíkovi
k tomuto projevu uznání jejich práce srdeènì blahopøejeme.

ÚSPÌCHY HRADEÈANEK
NA CELOSTÁTNÍM SJEZDU

V rámci sjezdu histologických laborantù byla paní Zdeòka Fejglová, vedoucí laborantka Fingerlandova ústavu patologie, opìtovnì zvolena pøedsedkyní Èeské spoleènosti histologických laborantù. V soutìi o nejlepí pøednáku laborantù se na prvních dvou místech umístily paní Jana Helerová
s pøednákou Hematoxylin  historie a souèasnost a paní Blanka picarová
s pøednákou Amyloid  prùkaz a srovnání metodik, obì z Fingerlandova
ústavu patologie. Vem jmenovaným pracovnicím srdeènì blahopøejeme
a dìkujeme za reprezentaci naí nemocnice.

Dnes u to vìtina obèanù naí zemì
vnímá jen jako fakt, o kterém není tøeba
diskutovat: 28. øíjna 1918 vznikla Èeskoslovenská republika. Je to vcelku pochopitelné a není dùvod se nad tím pozastavovat. Vdy od onoho památného dne

28. ØÍJEN 1918
uplynulo osmdesát pìt let, a to u zejména pro mladého èlovìka znamená nìco
jako dávnovìk. To ani dìdeèkové tìch
nejmladích nebyli tenkrát jetì na svìtì.
Jenome na druhé stranì si mùeme
øíci, jestli by v tomto konkrétním pøípadì
pøece jen nebylo prospìnìjí trochu víc
se nad historickou událostí zamyslet.
Moná u jen proto, e ve skuteènosti to
se vznikem naeho státu v roce 1918 nebylo tak úplnì jednoduché a samozøejmé.
A to nemám na mysli jen urèitou názorovou nejednotnost panující u nás v Èechách (viz tøeba projev èeských poslancù
ze 6. ledna 1918 vyznívající pro èeskou
samostatnost v rámci »spolku rakouských státù«), ale také zprvu nepøíli
velké porozumìní ze strany mocností válèících proti Nìmecku a jeho spojencùm,
obtíe se sjednocováním naeho zahranièního odboje v Rusku a v západních
státech a mnohé dalí komplikace. Blií
seznámení s bojem za samostatný stát
Èechù a Slovákù nám odhalí i sloitou
úlohu a vynaloené úsilí pozdìjího
prvního èeskoslovenského prezidenta
T. G. Masaryka, ale také Edvarda Benee i dalích politikù. Uiteèné je samozøejmì i vìdìt, proè to bylo právì dne 28.
øíjna, kdy Národní výbor v Praze (ustavený v èervenci 1918 ze zástupcù vech
velkých politických stran) prohlásil, e
se ujímá vlády.
Za získání bliích poznatkù o vzniku
èeskoslovenského státu si nikdo zvýení
platu nevyslouí a pochybuji také, e by
si tím èlovìk nìjak významnì zvýil spoleèenskou presti. Ale vìdìt, z èeho pocházím, stejnì jako monost nahlédnout,
e politika èi spíe politikaøení nebylo nic
moc povznáejícího u tehdy, mùe èlovìku pøispìt ke klidu a k upevnìní pocitu
identity. Take nejde ani tak o vzdìlávání,
Pa
jako spíe o autopsychoterapii.
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