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Tým z FN HK v rámci projektu MEDEVAC provedl na misích v Jordánsku přes 
1000 operací šedého zákalu 
 
Tým dvou lékařů a jedné sestry z Oční kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové 
během svých šesti misí v Jordánsku v rámci mezinárodního projektu Ministerstva 
vnitra MEDEVAC provedl p řes 1000 operací šedého zákalu. Například letos na jaře se 
týmu při týdenním pobytu podařilo zvládnout rekordních 211 operací. 
„Operujeme z více než 90 procent běžence ze Sýrie, kteří žijí v jordánských utečeneckých 
táborech. Bez operace, na kterou tito lidé nemají peníze, by zákal postupně takzvaně zrál až 
by pacienti oslepli,“ uvedla prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D, FEBO, přednostka Oční 
kliniky FN HK. Ta na misi působila společně se svými kolegy MUDr. Liborem Hejskem, 
Ph.D, FEBO a Leonou Kvasničkovou Lic. 
Každý z lékařů provedl letos na jaře denně průměrně kolem 15 operací, nekomplikované 
výkony je možné zvládnout i za 10 minut, složitější trvají i přes hodinu. „Problém je také 
jazyková bariéra a vystrašenost pacientů, ze kterých jsou někteří u lékaře poprvé v životě,“ 
řekla profesorka Jirásková. 
Na operaci do nemocnice, kde lékaři z H. Králové působili, dorazili nejčastěji pacienti kolem 
60 let, mnozí z pacientů měli potíže s šedým zákalem na obou očích. „Letos jsme operovali i 
dvouměsíční miminko, kterému hrozila bez operace celoživotní slepota, v tomto případě bylo 
důležité i zajištění pooperační péče. Naopak našimi nejstaršími pacienty byli lidé kolem 80 let 
věku,“  řekla Jirásková. 
Program MEDEVAC je vládní zdravotně humanitární program České republiky, který se od 
roku 1993 zaměřuje na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v 
regionech zasažených humanitární krizí či přírodní katastrofou nebo v místech, kde není 
dostupná specializovaná odborná péče. 
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