
Do zdravotně humanitárního programu MEDEVAC se v minulých letech výrazně zapojili i specialisté z Fakultní nemocnice 
Hradec Králové. Například tříčlenný tým z Oční kliniky FN HK, ve složení prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO, MUDr. Libor 
Hejsek Ph.D., FEBO a Leona Kvasničková Lic., provedl v Jordánsku při sedmi misích téměř 1300 operací především šedého 
zákalu. V roce 2015 podstoupila ve FN HK operaci devítiletá dívka z Ukrajiny a letos na jaře biomedicínský inženýr z FN HK 
pomáhal v Etiopii s opravami přístrojů a školením techniků.

foto z misí týmu Oční kliniky FN HK v Jordánsku

 » říjen 2015 – devítiletá dívka z Ukrajiny zraněná při 
výbuchu granátu podstoupila na Neurochirurgické 
klinice FN HK operaci a následnou rehabilitaci

 » říjen 2015 – tým oftalmologů provedl v Jordánsku 
100 operací především šedého zákalu

 » duben 2016 – trojice oftalmologů z FN HK uskutečnila 
v Jordánsku 118 operací šedého zákalu

 » říjen 2016 – při své třetí misi do Jordánska provedl tým 
z FN HK 192 chirurgických zákroků

 » říjen 2016 – školení čtyř kurdských lékařů na Oční 
klinice FN HK

 » březen 2017 – tým Oční kliniky FN HK v Jordánsku 
provedl 197 operací především šedého zákalu

 » září 2017 – lékař Neurochirurgické kliniky FN HK se 
zúčastnil konzultací a školení v souvislosti s otevřením 
nově otevřené rehabilitační kliniky na Ukrajině

 » říjen 2017 – pátá míse oftalmologů, která v jordánské 
Al Khalidi Hospital provedla zákrok u 208 pacientů

 » duben 2018 – 211 operací očí pacientů v Jordánsku 
týmem specialistů z Oční kliniky FN HK 

 » květen 2018 – lékař Neurochirurgické kliniky FN HK 
byl součástí týmu, který provedl supervizi práce 
rehabilitační kliniky na Ukrajině

 » listopad 2018 – tým z FN HK provedl při své sedmé misi 
do Jordánska rekordních 258 operací šedého zákalu

 » březen 2019 – tříčlenný tým biomedicínských inženýrů 
z FN HK, ÚVN a firmy Hospimed působil v Etiopii, kde 
se zaměřil na opravy především oftalmologických 
přístrojů a školení místních techniků

FN HK v projektu MEDEVAC


