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�Celý svìt se stal Sodomou a nikdo ho
nehájí a nepøimlouvá se, aby pøetrval.
Znamená to, �e na celé planetì ne�ije
jediný spravedlivý? Opravdu ani jeden?
Ano, jeden by tu byl. Jediný. Noe. Výjimka,
jediná výjimka. Zemì je zka�ená, lidé jsou
zvrhlí, �ivot je �patný. Pøichází konec svì-
ta a nikdo proti tomu nic nezmù�e; taková
je vùle Bo�í. Svìt má být znièen vodou,
tak jako Sodoma bude znièena ohnìm.

Písmo a komentáøe nás pøesvìdèují -
svìt je zka�ený, èlovìk hluboko klesl a �i-
vot se po�pinil. U� se pro záchranu nedá
nic dìlat. Dìj se vùle Bo�í. Proroctví bude
naplnìno za ka�dou cenu. V tomto dìjin-
ném okam�iku u� svìt nikdo nezachrání.

Text nás pøekvapuje svým realismem -
daty, postavami, pøesnými údaji. Øekli by-
chom, �e je to nìjaká vìdecká studie - roz-
mìry archy, pøesná doba, trvání potopy,
národnostní a spoleèenské slo�ení zachrá-
nìných, jejich potrava, psychický stav mezi
pasivní beznadìjí a smutným doufáním.
Událost je vylíèena v celé úplnosti a my
o ní èteme s podivným pocitem, �e se ne-
jedná o minulost, ale o budoucnost, bu-
doucnost stejnì neodvolatelnou jako sám
�ivot a stejnì nezvratnou jako smrt.

Musíme si v�ak klást nevyhnutelnou
otázku: Proè? Proè tento kolektivní trest?
Proè toto úplné vyhlazení lidského rodu?
Proè tyto nesmírné èerné vody, které uná-
�ejí v�echno, co nesèetní mu�i a �eny
vnímali, o èem snili, co budovali a dokon-
èovali po celé generace? Text nám nedá-
vá uspokojující odpovìï. Spokojuje se
s vágním vysvìtlením: lidstvo høe�ilo;
neøíká v�ak nic o povaze jeho høíchù. Co
vlastnì kdo udìlal, komu a za jakých
okolností? Tajemství, které v nás budí
nevolnost. Pokud nevíme, jaký zloèin vedl
k takovému trestu, jak se mu máme na-
pøí�tì vyhnout?�

Úryvek z eseje Elie Wiesela �Noe - pøe-
�iv�í�. In: Elie Wiesel: Pøíbìhy o dùvìøe. Pra-
ha : Portál, 2001.

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové ji� od poèátku roku probíhají pøípravné
práce k výstavbì nového pavilonu interních oborù. Zapoèato bylo i budování
základù, a tak nastala pøíle�itost k tomu, aby byl slavnostnì polo�en základní
kámen této významné budovy, s její� výstavbou dojde nejenom ke slouèení do-
sud rozptýlených interních pracovi��, ale také k dùle�itému kroku pøi budování
nového centra akutní medicíny.

Slavnostní akt symbolického zahájení výstavby nového pavilonu se uskuteènil
dne 30. kvìtna. Zúèastnili se jej ministr zdravotnictví prof. Bohumil Fi�er, mi-
nistr financí Ing. Jiøí Rusnok, hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel
Bradík, primátor mìsta Hradec Králové Ing. Oldøich Vlasák a øada dal�ích
osobností reprezentujících Královéhradecký kraj, krajské mìsto a významné
spoleèenské instituce. Velká byla také úèast pracovníkù Fakultní nemocnice
a Lékaøské fakulty.

V úvodu slavnostního setkání promluvil øeditel Fakultní nemocnice Hradec
Králové doc. MUDr. Leo� Heger, CSc. Zmínil se o dosud pøetrvávajících dùsled-
cích nìkdej�ích obtí�í s koncepèním plánováním výstavby nemocnice. Napøí-
klad chirurgické obory jsou rozptýleny v sedmi budovách, izolovanì od Kliniky
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, interní obory pùsobí v �esti bu-
dovách, z nich� dvì jsou dokonce mimo areál nemocnice. Dále docent Heger
hovoøil o vizi pøí�tí podoby Fakultní nemocnice, tak jak byla zakotvena v ge-
nerelu dal�í výstavby. V prostoru pavilonù chirurgie, hematologie a onkologie,
Kliniky gerontologické a metabolické a novì budovaného interního pavilonu
vznikne nové centrum akutní medicíny. Souèasnì budou postupnì rekon-

POLO�EN ZÁKLADNÍ KÁMEN
PAVILONU INTERNÍCH OBORÙ

V úvodu slavnostního setkání promluvil øeditel Fakultní nemocnice docent Leo� Heger.
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(fejeton)
O POKOØE

struovány i star�í budovy tak, aby odpovídaly soudobým po�adavkùm. Návrhu
nového pavilonu pøedcházela dlouhá diskuse, je� vyústila v rozhodnutí, �e nemoc-
nice bude mít jediné pracovi�tì interní medicíny. To bude mít deset odborných
jednotek, ale bude mít spoleèný pøíjem, spoleèná expektaèní lù�ka, spoleèný
komplement a integrovanou intenzivní péèi. Tato informace, spolu s údaji o poè-
tu o�etøovaných pacientù, se stala základem pro práci architektù. V roce 2000
byla vypsána urbanisticko-architektonická soutì� na øe�ení nového centra akut-
ní medicíny, jeho� souèástí má být nový pavilon. Vítìzem soutì�e se stal ateliér
DOMY s.r.o. Praha, který patøí k nejzku�enìj�ím v oboru nemocnièního stavi-
telství. Po získání dotace ze státního rozpoètu v roce 2001 byl tomuto ateliéru
zadán provádìcí projekt. V druhé polovinì roku 2001 byla dokonèena veøejná
obchodní soutì� na generálního dodavatele stavby. Zvítìzila firma Geosan Group
a.s. Velim. Výstavba byla zahájena v prosinci roku 2001.

Docent Heger dále struènì popsal budoucí pavilon. V prvním podzemním
podla�í bude zásobovací dvùr, sklady a technické zázemí budovy. V pøízemí bude
nástupní hala s prostorem pro identifikaci pacientù. Zasahuje sem èást diagnos-
tického centra, jeho� tì�i�tì bude v rekonstruovaném chirurgickém pavilonu.
Do doby, ne� se postaví nový objekt emergence, zde bude i jednotka akutního
pøíjmu, na kterou navá�e stacionáø s dvaceti lù�ky. Ve dvou blocích jsou zde
umístìny v�eobecné ambulance, ambulance neinvazivních vy�etøovacích metod
a poradny. V prvním poschodí jsou situovány dvì jednotky intenzivní péèe
po dvaceti lù�kách � metabolická a kardiologická, a dva segmenty vy�etøoven
invazivních metod pro gastroenterologii a kardiologii. V dal�ích dvou podla�ích
budou celkem ètyøi standardní lù�kové stanice se tøiceti lù�ky. V nejvy��ím
podla�í je jedna lù�ková stanice, vedení kliniky a pokoje lékaøù. Celkem bude
mít pavilon 150 standardních lù�ek, 40 lù�ek intenzivní péèe, 21 standardních
ambulancí a poraden, 34 speciálních vy�etøoven, tøi zákrokové sály a 35 lù�ek
ve stacionáøi a dospávacích místnostech. Bude navazovat na chirurgický pavilon
akademika Jana Bedrny a krytými koridory bude propojen s onkologickým
pavilonem prof. Jana Ba�teckého a støediskem hemodialýzy. Stavba by mìla být
dokonèena v první polovinì roku 2004. Celkové náklady stavební èásti èiní 568
mil. Kè a budou kryty dotací ze státního rozpoètu. Vyu�ita bude stávající zdra-
votnická technologie, novou bude nemocnice financovat z vlastních zdrojù. Nákup
pøístrojù byl zahájen v pøedstihu, nemocnice ji� zakoupila kardiologickou an-
giolinku a monitorové vybavení kardiologické jednotky intenzivní péèe v celkové
cenì 35 mil. Kè.

Po docentu Hegerovi krátce promluvili i ministøi vlády ÈR Bohumil Fi�er
a Jiøí Rusnok, hejtman Pavel Bradík a primátor Oldøich Vlasák a také generál-
ní øeditel firmy Geosan Group Ludìk Kostka. Potì�ila zejména slova ministra
zdravotnictví Bohumila Fi�era, který øekl, �e èástku více ne� pùl miliardy korun
bylo mo�né schválit s dùvìrou, nebo� hradecká Fakultní nemocnice ji� dlouho-
dobì dobøe hospodaøí. Redakce

Foto PhDr. Vladimír Panou�ek

Ministr Bohumil Fi�er pøi setkání s øeditelem FN Leo�em Hegerem neskrýval, �e do hradecké
nemocnice pøijí�dí rád. Zcela vlevo pøedseda KVV ÈSSD Královéhradeckého kraje Miloslav
Mr�tina, vpravo poslankynì Parlamentu ÈR Ing. Hana Orgoníková.

Kdysi jsme mìli v praktické psycho-
logii takový malý problém: ve star�í èes-
ké úpravì Wechslerova testu inteligence
byly dvì témìø nezodpovìditelné otázky.
První z nich byla otázka, co je to apokryf.
Ideologicky ovlivnìné obecné vzdìlání
nedávalo vy�etøovaným lidem �anci, a tak
v nejlep�ím pøípadì si nìkdo vzpomnìl
na Knihu apokryfù Karla Èapka. Podob-
né to bylo s termínem �idiosynkrasie�.
V nenároèné konzumní beletrii z první
republiky (A. C. Nor apod.) mìla nìja-
kou idiosynkrasii témìø ka�dá románo-
vá hrdinka, ale to doba padesátých let
zcela vymýtila. V dobì, kdy se horník ha-
lasnì ptal kdo je víc, nebyla idiosynkra-
sie v módì.

Dnes u� se zase mù�eme ptát na apo-
kryfy i na idiosynkrasii, ale mýlili by-
chom se, kdybychom vìøili, �e doba, je�
likviduje my�lenky a slova, u� pominula.
Vezmìme si napøíklad slovo �pokora�.
To slovo zdánlivì �ije, u�ívá se. Ale po-
necháme-li stranou  zasvìcené promlu-
vy filosofù a teologù, jako by slovo �po-
kora� docela zmìnilo smysl. Zvlá�tì èas-
to si to uvìdomuji pøi nahlédnutí do svì-
ta umìní. Ne, �e by mne snad ty názvy
dìl jako Pocta Michelangelovi, Pocta
Rimbaudovi atd. pøivádìly k nìjakému
pocitu vlastní ménìcennosti. Jenom mne
v�dy udivuje, jak lehce si nìkteøí tvùrci
pøisvojují legitimitu projevovat druhým
pocty. A v du�i skrývám podezøení, �e a�
vìdomì èi nevìdomì, svùj vztah k veli-
kánùm na�eho svìta deklarují tito lidé
jenom proto, aby v dne�ním �výkono-
vém� svìtì zdùraznili vlastní velikost.

Ale abych nebyl �zlý� jen na umìlce:
ono je to s tou pokorou stejné i ve vìdì.
Zde se sice na rozdíl od umìleckého svì-
ta hovoøí o pokoøe obvykle jen nepøímo
- napø. v medicínì o �kvalitì �ivota�,
o �naslouchání nemocnému� atd., jinde
zase o �porozumìní pøírodì� - ale na-
konec to vyjde na stejno. Co s poznatky
druhých, pota�mo letitými? Pravdu mám
pøece Já!

Èlovìk nemusí být ani vìdcem, aby
pochopil, �e v tom stále slo�itìji se je-
vícím svìtì nemù�e být ve skuteènosti
�ádná odpovìï jednoduchá, a �e sku-
teèná pokora pøed pøírodou èi lidským
duchem spoèívá v poznání a respek-
tování.                                   Ludìk Ledøíèek
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Ve dnech 15.-19. 4. 2002 pobývala v Èeské republice eva-
luaèní mise Evropské komise pro harmonizaci pøedpisù o re-
gulovaných povoláních. Jednalo se o povolání lékaøe, zubního
lékaøe, veterináøe, farmaceuta, v�eobecné sestry a porodní asis-
tentky.

Uèitelé stomatologie v Èeské republice byli ji� pøedem upo-
zornìni, �e dne 17. 4. 2002 se uskuteèní v Praze setkání èlenù
evaluaèní mise pro zubní lékaøství se v�emi zájemci o výsled-
ky hodnocení pregraduální i postgraduální výchovy zubních
lékaøù.

Pracovní skupina pro hodnocení stomatologie (dále jen hod-
notící skupina) byla tøíèlenná. Tvoøili ji následující osobnosti:
prof. dr. Diarmuid Shanley, koordinátor projektu DentEd (Den-
tal Education), Dublin Dental Hospital, Irská republika, prof.
dr. Alan Brook, dìkan School of Clinical Dentistry z Univerzi-
ty v Sheffieldu, Velká Británie, a dr. Peter Kurz (právník), zá-
stupce Bundeszahnärztekammer Berlin, Spolková republika
Nìmecko. Dne 16. 4. 2002 se uskuteènil první kontakt s hodno-
tící skupinou na Ministerstvu zdravotnictví za pøítomnosti zá-
stupcù ministerstva, uèitelù lékaøských fakult a Èeské stoma-
tologické komory. V prùbìhu jednání se hovoøilo o délce studia

postgraduálního vzdìlávání. Hovoøilo se také o postavení ab-
solventù a jejich pøedlicenèní praxi. Odpoledne se rozhodli èle-
nové hodnotící skupiny, spoleènì s øeditelkou Odboru mezi-
národních vztahù Ministerstva zdravotnictví ÈR pí Mgr. Janou
�ilhanovou, nav�tívit Fakultní nemocnici Hradec Králové
a prohlédnout si zdej�í novou Stomatologickou kliniku. Orga-
nizace setkání se èleny hodnotící skupiny se jako hostitel ujal
øeditel FN HK docent Heger spolu s dìkanem LF UK profe-
sorem �teinerem. Pánové si po obìdì (jako hosté øeditele
nemocnice) prohlédli kliniku a lze bez nadsázky øíci, �e byli
pøekvapeni jejím interiérem, a to nejenom technickou úrovní
zaøízení, ale i vzhledem. �� Just now we have the opportunity
to see probably the best dental clinic in the Central and East
Europe,�  prohlásil profesor Shanley, a slova tohoto odborní-
ka, který se v posledních letech zabývá témìø výhradnì po-
stavením dentálních �kol v celém svìtì, nás nesmírnì potì�ila.
Mìli jsme také radost z toho, �e hlavní stanovené cíle na�eho
nového výukového curricula (posílení výuky stomatologic-
kých pøedmìtù, dùraz na praktickou výuku, holistický pøístup
k pacientovi a anga�ování �part-time� uèitelù z privátních praxí)
jsou mezi moderními trendy výuky zubního lékaøství v Evropì.
V rozpravì, je� se na závìr náv�tìvy hodnotící skupiny v Hradci
Králové odehrála v pracovnì dìkana prof. �teinera, znovu oce-
nili èlenové skupiny pozornost, která se výuce stomatologie
v na�í fakultní nemocnici a na na�í fakultì vìnuje. Tého� dne
konané veèerní setkání uèitelù - stomatologù z lékaøských fakult
Èeské republiky (úèastnila se hojnì na�e Stomatologická klini-
ka) usly�elo sice velmi zdvoøile, ale pregnantnì formulované
závìry:

l. V Evropì je oznaèení stomatolog vyhrazeno v�eobecnému
lékaøi, který se ve stomatologii specializuje. Pro absolventy
výuky stomatologie je urèeno oznaèení zubní lékaø. Po�adavek
na zmìnu titulu MUDr (titul neodpovídá vyuèované látce) je
dosti kategorický.

2. Jednoznaènì té� vyznìl po�adavek na posílení výuky pøed-
mìtù zubního lékaøství. Pro komisi není pøijatelné, aby pøed-
mìty v�eobecné medicíny v curriculu pøeva�ovaly nad pøed-
mìty zubního lékaøství. Stomatologické pøedmìty by mìly tvoøit
minimálnì 50 % náplnì, lépe 60-70 % celého curricula.
Do stomatologických pøedmìtù lze zahrnout i modifikovanou
výuku stomatologické problematiky, napø. speciální stomato-
logickou anatomii.

3. Pokud jde o délku studia, potvrdili v�ichni pánové, �e stu-
dium je v Evropì a� na malé výjimky pìtileté, pova�ují to
za dostateèné, nicménì se nebudou k délce studia kategoricky
vyjadøovat, pokud bude vyhovovat náplò curricula.

4. Èlenové hodnotící skupiny pova�ují na nutné upravit poè-
ty a postavení uèitelù stomatologie na lékaøských fakultách tak,
aby to odpovídalo nároènosti oboru a nebylo z ekonomického
hlediska v ostrém rozporu s postavením privátních zubních
lékaøù.

Poslední setkání se èleny evaluaèní mise dne 18. 4. 2002
(za královéhradeckou Stomatologickou kliniku se zúèastnili do-
centka Hubková a docent Døízhal) precizovalo poznatky z pøed-
chozích dnù a zakotvilo je v konceptu závìreèné zprávy. Dle
sdìlení zástupcù Ministerstva zdravotnictví ÈR lze souhrnnou
podrobnou zprávu ze zasedání mise oèekávat v prùbìhu dvou
mìsícù.                                              Doc. MUDr. Vìra Hubková, CSc.

Evaluaèní mise EU na Stomatologické klinice

stomatologie, o náplni pregraduální výuky, o proporcích v�e-
obecných a stomatologických pøedmìtù, o postavení a poètech
uèitelù, o kompetencích absolventa. Hradeckou kliniku zastu-
poval pøi tìchto jednáních doc. MUDr. Ivo Døízhal, CSc.
V prùbìhu prvního dne získali èlenové hodnotící skupiny
celkem jasnou pøedstavu o zpùsobu a  problémech výuky sto-
matologie v Èeské republice. Dal�í den - 17. 4. 2002 - byl
vìnován jednání v sídle Èeské stomatologické komory, kde její
zástupci obsáhle informovali o poètech a vìkové struktuøe sto-
matologù v Èeské republice a prezentovali vlastní program

V popøedí zleva: doc. Vìra Hubková, dr. Peter Kurz, Mgr. Jana �il-
hanová. Ve druhé øadì prof. Alan Brook, doc. Ivo Døízhal, prof.
Diarmuid Shanley, prof. Ivo �teiner, dr. Jiøí Pekárek. Zcela nahoøe:
doc. Leo� Heger, Mgr. Michal Ginter, dr. Pavel Chrz.
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Ve støedu 22. kvìtna 2002 probìhla v poøadí ji� 48. fakultní
studentská vìdecká konference. Konference se tradiènì konala
v posluchárnì Fingerlandova ústavu patologie. Ve srovnání
s pøedchozími lety bylo pøihlá�eno více prací - v sekci prací
z teoretických oborù jich bylo pìt a v sekci prací z klinických
oborù dokonce osmnáct. Z oblasti stomatologie nebyla pøi-
hlá�ena �ádná práce, proto byly pøíspìvky rozdìleny do dvou
sekcí: teoretických oborù a oborù klinických. Vzhledem k vy-
sokému poètu prací byl program pomìrnì nabitý. Díky

hodobé sledování pacientù po implantaci intrakoronárního sten-
tu z II. interní kliniky a tøetí místo obsadila P. Indráková s prací
Implantace TEP jako øe�ení avaskulární nekrózy hlavice femu-
ru u dialyzovaných a následnì transplantovaných pacientù
z Ortopedické kliniky. V�echny ètyøi vyhodnocené práce byly
ocenìny diplomem a penì�ní odmìnou. Obì vítìzné práce bu-
dou reprezentovat na�i fakultu na mezinárodní studentské
vìdecké konferenci, která se uskuteèní 23. a 24. øíjna 2002
v Praze.

V leto�ním roce byly poprvé udìleny ceny Nadace pro roz-
voj v oblasti umìlé vý�ivy, metabolismu a gerontologie. Nada-
ci zalo�il prof. MUDr. Z. Zadák, CSc., který také spolu s øe-
ditelem nadace Ing. Til�arem ceny pøedával. Ceny obdr�eli
M. �itina za práci Bílkovinný profil myokardu u daunorubici-
nové kardiomyopatie a J. Mary�ková za práci Stanovení pro-
tilátek namíøených proti cyklickým peptidùm obsahujícím cit-
rulin v rámci diagnostiky revmatoidní artritidy.

Odborná komise také urèila nominaci na cenu Laboratoi-
res Fournier / Francouzské velvyslanectví za nejlep�í práci
z lékaøských oborù. Tato cena je urèena pro experimentální
práce medikù, nominaci získala práce studentù Turka a Sou-
kupa.

Je na�í milou povinností podìkovat nejen studentùm, kteøí
se konference aktivnì zúèastnili ale také v�em �kolitelùm, kteøí
se studentùm vìnují a ukazují jim cestu k vìdecké práci. Podì-
kování si jistì zaslou�í i pan Pánek, který mìl na starosti pro-
mítací techniku, a paní Hejnová, která zaji��ovala obèerstvení.
Je tøeba ocenit i malý sborník, který z této konference vznikl -
obsahuje její program a abstrakta prací. Technická pøíprava
sborníku byla úkolem studijního oddìlení a lékaøské knihovny,
pøedev�ím paní Kinclové, Ing. Vohralíkové a Mgr. Macháèko-
vé. I tìmto pracovnicím je tøeba podìkovat, nebo� s minimální-
mi finanèními nároky se podaøilo vytvoøit u�iteènou publikaci.
Fotografickou dokumentaci z konference zajistila paní I. �ul-
cová, i jí patøí ná� dík.

Jsme pøesvìdèení, �e leto�ní studentská vìdecká konference
se vydaøila a je dùstojnou souèástí dlouhé, nepøeru�ované tra-
dice, kterou na�e fakulta v této oblastí má.

Doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.,
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Èervinka, CSc.

FAKULTNÍ STUDENTSKÁ VÌDECKÁ KONFERENCE

ukáznìnosti pøedná�ejících i zku�enostem moderátora MUDr.
F. Langra konference skonèila pøesnì podle programu v 19.00
hodin.

Konferenci zahájila prodìkanka doc. MUDr. A. Stoklasová,
CSc., která pøedstavila tradièního sponzora celé akce firmu
Johnson & Johnson i osmièlennou porotu ve slo�ení: doc.
MUDr. J. Bure�, CSc., prof. MUDr. RNDr. M. Èervinka, CSc.,
doc. RNDr. J. Krejsek, CSc., MUDr. F. Langr, prof. MUDr.
V. Palièka, CSc., doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., doc. MUDr.
D. �imkoviè, CSc., prof. MUDr. Z. Zadák, CSc.

Pøi hodnocení konference je tøeba velmi pozitivnì ocenit
vysokou úèast studentù a také to, �e auditorium vydr�elo za-
plnìné a� do skonèení konference. Naopak úèast z øad uèitelù
byla nízká, v nìkterých pøípadech se konference neúèastnili ani
�kolitelé studentù. Potì�itelným faktem byla velmi vysoká
úroveò prezentace v�ech prací, a to nejen co do kvality obra-
zové dokumentace (prezentace v PowerPointu je ji� naprostá
samozøejmost), ale také co do pøednesu. Studenti pøedná�eli
pøíspìvky zpamìti a nìkteøí z nich prokázali i znaèné znalosti
a pohotovost v diskusi. Porota proto nemìla jednoduchou úlo-
hu. V sekci prací z teoretických oborù byla ocenìna práce
Z. Turka a T. Soukupa Ligamentum flavum v páteøní chirurgii:
Histopatologická studie, která vznikla zèásti za studijního po-
bytu na Univerzitì v Hongkongu a zèásti v Neurocentru li-
berecké nemocnice. V sekci prací z klinických oborù byly
udìleny tøi ceny. První místo získala práce J. Laca Exprese
Galectinu-3 v tumorech �títné �lázy, která vznikla ve Finger-
landovì ústavu patologie, druhé místo bylo udìleno práci stu-
denta P. Jordána (spoluautoøi dr. P. Èervinka a dr. J. Bis) Dlou-

Z prùbìhu konference. Zleva: studenti T. Soukup a J. Hradil, dìkan
prof. Ivo �teiner a prodìkanka doc. A. Stoklasová.        Foto I. �ulcová

Studentka J. Mary�ková získala jednu z cen Nadace pro rozvoj v ob-
lasti umìlé vý�ivy, metabolismu a gerontologie. Vlevo prof. Z. Zadák,
vpravo Ing. J. Til�ar.                                                   Foto I. �ulcová



6

Dne 1. kvìtna 2002 zahájilo ve Fakultní nemocnici Hradec
Králové èinnost novì ustavené Centrum oèkování a cestovní
medicíny. Sídlem Centra je Klinika infekèních nemocí FN
HK, deta�ovaným pracovi�tìm je Vakcinaèní støedisko na Kli-
nice nemocí z povolání FN HK.

Centrum oèkování a cestovní medicíny (dále jen Centrum)
bylo ve FN HK ustaveno na základì Zákona è. 258/2000 Sb.
o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù ve znìní zmìn a doplòkù a pøílohy è. 1 k tomuto zákonu.
Èinnost Centra byla vymezena v �irokém rozsahu a zahrnuje
nejenom samotné oèkování jako prevenci infekèních one-
mocnìní, ale i pøípadnou léèbu v pøípadì onemocnìní, a dále
pak poradenskou èinnost, a to jak ve smìru ke klientùm, tak
i ve smìru k lékaøùm ve FN HK a v terénu. Nedílnou souèástí
aktivit Centra by mìlo být i zapojení do systému meziná-
rodních center cestovní medicíny a hlá�ení importovaných
nákaz (malárie, horeèky dengue a schistosomiásy) v rámci Trop-
NetEurop do centrály v Mnichovì. Z jednotlivých èinností
Centra uvádíme:

� Oèkování pøed cestou do zahranièí (do oblastí s vy��ím rizikem
nákazy), pøedepisování antimalarické a jiné profylaxe, po-
radenství vèetnì re�imových doporuèení.

� V pøípadì onemocnìní klienta zaji�tìní základních vy�etøení
a léèba po jeho návratu ze zahranièí.

� Oèkování proti vzteklinì a proti tetanu pøi úrazech, poranìních
a nehojících se ranách.

� Zvlá�tní oèkování u osob èinných na pracovi�tích FN s vy��ím
rizikem vzniku infekce podle § 20 vyhl. è. 439/2000 Sb.

� Oèkování imunosuprimovaných nebo jinak oslabených pa-

cientù FN na základì indikací stanovených pøíslu�ným od-
borným lékaøem a lékaøem Centra.

� Pravidelné a zvlá�tní oèkování u rizikových pacientù na zá-
kladì vy�ádání pøíslu�ného registrujícího lékaøe.

� Pasivní imunoprofylaxe na základì indikace a v souladu
s ustanoveními vyhl. è. 439/2000 Sb. o oèkování proti in-
fekèním nemocím.

� Poradenská èinnost k otázkám oèkování pro lékaøe FN a lékaøe
v terénu.

Pracovní tým Centra pøedstavují na Klinice infekèních nemocí
doc. MUDr. Jiøí Beran, CSc., (vedení Centra, hlá�ení impor-
tovaných nákaz, poradenská èinnost a vakcinace pøi cestách
do zahranièí), MUDr. Vìra Pellantová (zodpovìdná za praco-
vi�tì na Klinice infekèních nemocí, vakcinace, rizikové vakci-
nace a poradenská èinnost ve smìru k lékaøùm), MUDr. Karel
Honegr, Ph.D., (poradna pro tropické a parazitární choroby),
MUDr. Pavel Gebouský (zodpovìdný za antirabické centrum).
Za pracovi�tì Centra na Klinice nemocí z povolání zodpovídá
MUDr. Eva Korolová (oèkování pøed cestou do zahranièí, po-
radenská èinnost v oblasti cestovní medicíny).

Ordinaèní doba Centra je na Klinice infekèních nemocí
v pondìlí (13.00 - 17.00 hod.), ve støedu (13.30 - 17.00 hod.)
a ve ètvrtek (14.00 - 17.00 hod.). V dobì ordinaèních hodin -
tel. 049/5832329. Objednávání do poradny a konzultace pro
lékaøe v bì�né pracovní dobì - tel. 049/5833812. Urgentní pøí-
pady mimo bì�nou pracovní dobu vyøizuje slu�bu konající lékaø.

Ordinaèní doba Centra na Klinice nemocí z povolání je den-
nì (7.30 - 14.30 hod.) - tel. 049/5837502.

Doc. MUDr. Václav Dostál

Centrum oèkování a cestovní medicíny
Budoucí centrum akutní medicíny FN HK s rodícími se základy nového pavilonu interních oborù.                      Foto PhDr. Vladimír Panou�ek
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Ortopedická klinika ve spolupráci s obèanským sdru�ením
Collegium Orthopaedicum uspoøádala ve dnech 21.-23. 3. 2002
ji� XI. ortopedické sympozium s mezinárodní úèastí. Hlavní
témata byla následující: patologie kolenního kloubu, léèba
pseudoartróz, metabolické choroby skeletu a mo�nosti jejich
ortopedické léèby.

Sympozia se zúèastnilo více ne� 200 lékaøù a bylo pøednese-
no více ne� �edesát vìdeckých sdìlení. Souèástí setkání byla
i prezentace posterù, v tomto roce uskuteènìná prvnì. Jsme rá-
di, �e tato akce byla nav�tívena a akceptována i kolegy ze Slo-
venska, Rakouska, SRN a zvlá�tì poèetnou skupinou z Polska.
Rovnì� tito kolegové se aktivnì úèastnili vìdeckého pro-
gramu.

Souèástí sympozia byl i VII. semináø SZP, kterého se ve dnech
21. a 22. 3. 2002 zúèastnilo více ne� 120 sester, a to nejen
z Èeské republiky, ale i ze Slovenska a Polska. V rámci tohoto
semináøe bylo prezentováno 27 pøedná�ek a probìhla velmi
zajímavá diskuse.

Významu celé akce velmi prospìla i osobní úèast význam-
ných pøedstavitelù správní i zdravotnické sféry. Mìli jsme ra-
dost, �e mezi nás pøi�li Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhra-

Oldøich Vlasák, primátor mìsta Hradec Králové. Rádi vìøíme,
�e úèast tìchto pøedstavitelù dokládá význam sympozia nejen
pro na�i nemocnici a fakultu, ale i pro mìsto Hradec Králové
a celý Královéhradecký kraj.

Na úvod sympozia probìhla i tisková konference, které se
zúèastnil Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kra-
je, a doc. Karel Karpa�, CSc., pøednosta Ortopedické kliniky
Fakultní nemocnice Hradec Králové. Za pøítomnosti pøibli�nì
tøí desítek zástupcù tisku i televizí byly diskutovány otázky
týkající se jak odborné úrovnì Ortopedické kliniky a nových
metod na klinice zavádìných, tak i postavení této kliniky v rámci
Královéhradeckého kraje.

Atmosféru slavnostního zahájení sympozia umocnilo i vy-
stoupení Vaòhalova kvarteta.

Dík patøí i v�em sponzorujícím firmám, které se zúèastnily
v poètu více ne� tøiceti vystavovatelù.

Pro úèastníky sympozia byl zaji�tìn i bohatý kulturní pro-
gram. Pøi prvním spoleèenském veèeru bylo v divadle Drak
na programu pøedstavení podle tragédie W. Shakespeara Romeo
a Julie pod názvem �Mor na ty na�e rody!!!� s následným rau-
tem. Druhý pøedná�kový den byl zavr�en tradièním gala veèe-
rem v prostorách Nového Adalbertina se �ivou hudbou, tancem
a diskotékou.

Královéhradecké Ortopedické sympozium s mezinárodní
úèastí se ji� zaøadilo mezi hlavní akce Èeské ortopedické spo-
leènosti a stalo se nepostradatelnou událostí roku, se kterou se
v kalendáøi ortopedické veøejnosti pravidelnì poèítá.

Doc. MUDr. Karel Karpa�, CSc.
MUDr. Josef Blaha, CSc.

XI. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

Pøed zahájením sympozia. Zleva: Ing. Oldøich Vlasák, doc. Karel
Karpa�, Ing. Pavel Bradík.

deckého kraje, MUDr. Zdenìk Haj�man, CSc., zdravotní rada
Královéhradeckého kraje, doc. MUDr. Leo� Heger, CSc., øedi-
tel Fakultní nemocnice Hradec Králové, prof. MUDr. Ivo �tei-
ner, CSc., dìkan Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové,
Bc. Hana Ulrychová, hlavní sestra FN Hradec Králové, a Ing.

Na úspìchy moderní ortopedie si pøipili i nestor hradeckých ortopedù
prof. Jaromír Emr (vlevo) a prof. Oldøich Èech z Prahy.

Dne 23. kvìtna t. r. byli slavnostnì promováni a získali titul
Ph.D. tito lékaøi Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové a Fakult-
ní nemocnice Hradec Králové, absolventi postgraduálního dok-
torského studia:

MUDr. Lenka Borská - Ústav patologické fyziologie
MUDr. Eduard Havel - Chirurgická klinika
MUDr. Vladimír Hobza - Neurochirurgická klinika
MUDr. Dana Kopecká - Stomatologická klinika
MUDr. Jiøina Lesná - Ústav klinické mikrobiologie
Mgr. Martina Loudová - Ústav klinické imunologie a alergologie

MUDr. Vladimír Maisnar - Oddìlení klinické hematologie
MUDr. Martina Mareková - Ústav lékaøské biochemie
MUDr. Ivo Novák - Urologická klinika
MUDr. Jindøich Preis - Oddìlení dìtské chirurgie a trauma-

tologie
MUDr. Ale� Ry�ka - Fingerlandùv ústav patologie
MUDr. Hubert Vaníèek - Dìtská klinika

Redakce SCANu novým nositelùm vìdeckého titulu Ph.D.
srdeènì blahopøeje a pøeje jim v dal�í odborné a akademické
èinnosti hodnì úspìchù.

Udìlení vìdeckých titulù Ph.D. doktorandùm na�í fakulty
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Dìtská lékaøka MUDr. Olga Starková, rozená Slugová, zemøe-
la ve Velké Británii po tì�ké nemoci ve vìku 68 let. Uzavøel se
tak �ivotní oblouk, který zaèal v Pardubicích a pøes výcho-
doèeská mìsta a Prahu pøeklenul Evropu a skonèil v Londýnì.
Metafora oblouku nepøed-
pisuje jednosmìrný pohyb
a paní Olga po tomto ob-
louku putovala mezi rodnou
zemí a Velkou Británií, kde
na�la svùj druhý domov, ve-
lice èasto a velice ráda. Sna-
�ila se nám pomáhat. Usi-
lovala o to, aby se péèe o hos-
pitalizované dìti v Èeské re-
publice zlep�ila i po lidské
stránce, aby léèba zaèala ví-
ce respektovat práva hospi-
talizovaných dìtí (poèínaje
právem na hru a konèe prá-
vem být kontinuálnì s rodièi
i v dobì nemocnièního po-
bytu).

Dìtství, mládí a raná do-
spìlost paní Olgy byla spo-
jena s Východoèeským krajem. Vystudovala gymnázium v Par-
dubicích. Lékaøskou fakultu Univerzity Karlovy absolvovala
v Praze v roce 1958. Specializovala se na pediatrii a tomuto
krásnému oboru zùstala vìrna po celý �ivot. Po promoci za-
èínala v dìtské léèebnì v Ko�umberku. Pak krátce pùsobila
v nemocnici v Opoènì, a� zakotvila na dìtském oddìlení
nemocnice v Rychnovì nad Knì�nou. V roce 1963 pøe�la
do Prahy na funkci praktického dìtského lékaøe.

Rok 1968 byl pro celou na�i spoleènost i pro ni osobnì rokem
pøelomovým. Na poèátku byly slibné nábìhy k uvolnìní a ona
odcestovala na stá� do Londýna. Zde se v rámci postgraduál-
ního pediatrického kursu zdokonalovala v Institut of Child
Health. Srpnová okupace na�í zemì vojsky Var�avské smlou-
vy a následná normalizace pøimìly ji i jejího man�ela - kar-
diochirurga prof. Starka - k rozhodnutí zakotvit v Anglii.
Zdálo se, �e její vazby s Èeskoslovenskem skonèily. Paní Olga
si na�la místo v Londýnì a jejím pracovi�tìm se stal Hospi-
tal for Sick Children na Great Ormond Street. Zde pùso-
bila krátce v Ústavu mikrobiologie, ale rychle pøe�la na své
hlavní pùsobi�tì - do Ústavu dìtského zdraví. Kromì léèeb-
nì-preventivní péèe se vìnovala také výzkumu a jejími vý-
zkumnými tématy byla dìtská obezita, kongenitální rubeola
a CMV. Stala se èlenkou Royal College of Paediatrics and Child
Health.

Roky 1989 a 1990 probudily nadìje v�ech. Man�elé Star-
kovi usilovali nejen o to, aby se mohli podívat do své vlasti,
ale aby pomohli zdravotnictví v Èeskoslovensku. U� v dubnu
1990 zalo�ili Catching Up Trust s cílem podpoøit kontakty mezi
èeskoslovenskými a britskými lékaøi; pozdìji i mezi dal�ími
zdravotnickými profesionály (zdravotními sestrami, herními

specialisty, uèiteli �kol pøi nemocnicích atp.). Jen do roku 1999
vycestovalo do Velké Británie na nìkolikatýdenní a� nìko-
likamìsíèní stá�e 65 èeských a slovenských lékaøù rùzných
odborností: obecné chirurgie, kardiochirurgie, plastické chirur-

gie, dìtské chirurgie, inten-
zivní medicíny, interního lé-
kaøství, neurologie, hema-
tologie, onkologie, pediatrie,
gynekologie a porodnictví.
Èestnou sekretáøkou této u�i-
teèné nadace byla právì
MUDr. Starková.

Její láskou v�ak byla pøe-
dev�ím pediatrie. Proto ini-
ciovala zrod dal�ího projek-
tu, který byl nazván DAR -
Dìti A Rodièe v nemocnici.
Projekt odstartoval v roce
1993 na Dìtské klinice Fa-
kultní nemocnice v Hradci
Králové a byl finanènì pod-
porován dvìma institucemi
z Londýna (Charity Know
How a Action for Sick Child-

ren). Po prvním roce úspì�ného fungování bylo rozhodnuto jej
postupnì roz�íøit na celou Èeskou republiku. Z èeské strany se
v nìm (kromì vedení hradecké dìtské kliniky a nìkterých pra-
covníkù hradecké LF UK) zaèali anga�ovat primáøi dìtských
oddìlení nemocnic a posléze do hry vstoupil také Státní zdra-
votní ústav Praha. Toto hnutí pøekládalo odbornou a metodic-
kou literaturu, organizovalo pracovní semináøe, zprostøedko-
vávalo pravidelnou výmìnu zku�eností, iniciovalo vystoupení
na pediatrických kongresech, umo�òovalo stá�e v Londýnì.
Hlavnì v�ak získávalo èeské dìtské lékaøe a zdravotní sestry
pro nové pojetí péèe o hospitalizované dìti. V rámci inovací
opakovanì nav�tívila Èeskou republiku kolegynì dr. Starkové,
paní Peg Belsonová. Pomáhala zde mj. konstituovat novou zdra-
votnickou profesi - herního specialistu pracujícího s hospita-
lizovanými dìtmi. Vybraným èeským kolegyním umo�nila �ko-
lení ve Velké Británii.

Du�í v�eho dìní byla právì paní Olga. Kdy� se poprvé vráti-
la do Èeskoslovenska a srovnávala pomìry v ès. nemocnicích
s tím, co bylo naprosto bì�né ve Velké Británii, byla velmi roz-
èarována. Vadily jí nedostatky, ale neironizovala zdej�í sna�ení,
pový�enì nekritizovala aktuální stav, neodjela zklamanì zpìt
do �civilizovanìj�ího svìta�. Naopak vìcnì bilancovala hlavní
problémy a osobnì se zaèala sna�it, aby bylo mo�né odstarto-
vat postupnou zmìnu k lep�ímu.

Spoluzakládá obì zmínìné nadace a obìtavì se stará o jejich
provoz. Nemusela by, nemá to ulo�eno jako oficiální úkol
�zvenku� èi �shora�. Cítí vnitøní potøebu pomoci, bere to jako
svùj osobní úkol, svùj závazek vùèi domovu - polid�tit péèi
o hospitalizované dìti. Ví, �e to není jen vìc administrativní,
zále�itost pokynù, vyhlá�ek, ale pøedev�ím zmìny postojù per-

Ode�la, ale její práce pokraèuje
MUDr. Olga Starková (1934-2002)

Mgr. Alena Vodová, MUDr. Olga Starková, sestra Jaroslava
Peèenková, doc. MUDr. Eva Paøízková, CSc.
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sonálu a i laické veøejnosti. Proto se tolik osobnì anga�uje:
jezdí po Èeské republice, organizuje akce, pøesvìdèuje na v�ech
úrovních, dává dohromady týmy, zve na stá�e do ciziny, pøed-
ná�í, popularizuje.

Je hluboce pøesvìdèena, �e nestaèí zmìnit jen názory lékaøù,
ale �e je tøeba zmìnit postavení a názory sester. Sestra - podle
jejího pøesvìdèení i zku�eností z Velké Británie - nemù�e být
pouhou pomocnicí lékaøe, trpnou vykonavatelkou jeho pokynù.
Musí se stát rovnocenným partnerem lékaøe, musí jí být svì-
øeny nové kompetence. Zejména v pediatrii je sestra rozhodu-
jícím èlánkem péèe o hospitalizované dítì, klíèovým èlenem
zdravotnického týmu. Prosazovala tedy vzájemnou úctu mezi
lékaøi a sestrami, nebo� byla pøesvìdèena, �e jen tak mù�e být
na�e spoleèná práce skuteènì úspì�ná.

Její pomoc èeskoslovenské a pozdìji èeské pediatrii byla
ocenìna èestným èlenstvím Èeské pediatrické spoleènosti.

Jaká vlastnì byla? Kalendáøní vìk se jaksi nehodil k jejímu
zjevu: �tíhlá, energická, s velmi �ivýma oèima, elegantními
pohyby, pøesvìdèivou mluvou. Vyzaøoval z ní klid, sebedùvìra
a jistota, �e se zasazuje o správnou vìc. Snad jen její bílé vlasy
naznaèovaly, co v�echno u� za�ila a s èím vá�ným (pro vìt�inu
nezúèastnìných lidí skrytì a neokázale) u� del�í dobu bojuje.

Její postøehy byly rychlé, vtipné a vystihovaly podstatu prob-
lému. Nemìla ráda dlouhé a zbyteèné øeèi, na které si lidé
u nás zvykli; nemìla ráda ani fráze a �ml�ení� kolem prob-
lémù. Chtìla znát základní fakta, vývojové trendy; hledala va-
rianty, jak nedostatky napravit, nikoli vysvìtlit èi omluvit. Vìdì-
la, �e izolované sna�ení jednotlivcù nemù�e mít patøièný efekt,
ani dlouhé trvání. Proto prosazovala týmovou práci, usilovala
o vzájemné pochopení a toleranci mezi lidmi, pøíznivé klima
na pracovi�tích a spoleèné smìøování za jediným cílem -
zlep�ením kvality �ivota v�ech nemocných dìtí.

Celou svou bytostí byla pro zmìny, které pomohou nemoc-
ným dìtem a díky svému nadhledu, pracovnímu nasazení
a hou�evnatosti dokázala, �e i v èeské pediatrii se ledy pohnu-
ly. Jejím krédem se stalo - neléèit jen nemoc, ale celé dítì; dát
mu za�ít radost i v nemocnici (radost ze hry, z pøítomnosti jeho
nejbli��ích, ze vstøícného personálu). Probouzet v dìtech chu�
k �ivotu a citlivì vytìsòovat strach z nemocnice a ze zdravot-
níkù. Uznejte, to nebyl malý úkol. A naplòuje se, by� pomaleji,
ne� by si ona pøála, ale zase rychleji, ne� oèekávali skeptikové.
Dokonèení toho úkolu pøedává paní Olga nám v�em jako po-
myslnou �ivotní �tafetu� Prof. PhDr. Jiøí Mare�, CSc.

Doc. MUDr. Eva Paøízková, CSc.

Leto�ní jaro pøineslo i velmi smutné události, kdy� z na�ich
øad nav�dy ode�li nìkteøí spolupracovníci:

Dne 27. dubna 2002 zemøela tragicky ve vìku nedo�itých
29 let paní LENKA HEBKÁ, rozená Horáková, zdravotní ses-
tra. Pracovala ve Fakultní nemocnici na Klinice geronto-
logické a metabolické od roku 1991 a� do dne své pøedèas-
né smrti.

Dne 11. kvìtna 2002 zemøela po del�í tì�ké nemoci ve vì-
ku nedo�itých 49 let paní TAMARA MORAVCOVÁ, staniè-
ní sestra Kliniky gerontologické a metabolické. Praco-
vala ve Fakultní nemocnici více ne� dvacet let od roku
1981.

Dne 23. kvìtna 2002 zemøela ve vìku 43 let paní LADA

NECHUTNÁ, zdravotní sestra Kardiochirurgické kliniky.
Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pracovala od roku
1994.

Dne 25. kvìtna 2002 zemøel tragicky ve vìku 31 let pan
MIROSLAV ÈERNÝ, sanitáø Oddìlení operaèních sálù. Ve Fa-
kultní nemocnici pracoval se dvìma krátkými pøestávka-
mi od roku 1994.

Dne 20. èervna 2002 zemøel náhle ve vìku 55 let pan
ING. VÁCLAV JE�EK. Ve Fakultní nemocnici pùsobil v letech
1987 a� 1995, zprvu jako vedoucí referent péèe o základní
fondy, od roku 1988 jako vedoucí Technického odboru,
pozdìji jako provoznì-technický námìstek øeditele.

Vzpomínkou na bývalé spolupracovníky vzdáváme èest je-
jich památce.                     

Redakce a Odbor personálních vztahù FN HK

VZPOMÍNKA NA SPOLUPRACOVNÍKY

Jaroslav Cheben - suchá jehla
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Pozorným náv�tìvníkùm Fakultní nemocnice ani jejím pra-
covníkùm jistì v nedávném období neunikl stavební ruch
v parèíku pøed budovou Dìtské kliniky. Nevznikal tu nový
nemocnièní pavilon, jak by bylo mo�né pøedpokládat, nýbr� se
tu zaèal realizovat dávný sen pedagogù Speciální základní �koly
a Speciální mateøské �koly pøi Fakultní nemocnici - dìtské høi�tì
pro malé pacienty.

covníkùm Odboru investic Fakultní nemocnice HK za koordi-
naci v�ech prací.

Dne 28. kvìtna t. r. byl areál za pøítomnosti hejtmana
Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka, øeditele FN HK
doc. Leo�e Hegera, dìkana Lékaøské fakulty UK prof. Ivo �tei-
nera, pøednostky Dìtské kliniky doc. Evy Paøízkové, øeditele
královéhradecké poboèky V�eobecné zdravotní poji��ovny
Ing. Pavla Pechánka, zástupcù dal�ích sponzorù a øady zdra-
votníkù slavnostnì otevøen a pøedán obìma nemocnièním
�kolám do u�ívání. Jako výraz díkù pøedaly dìti v�em pøítom-
ným drobné dárky a potì�ily je pásmem písnièek a básnièek.
Doba otevøení høi�tì nebyla zvolena náhodnì, nebo� Mezinárod-
ní den dìtí a s ním spojený Dìtský den poøádaný SpZ� a SpM�
pøi FN HK se nezadr�itelnì blí�ily. A tak 30. kvìtna dopoledne
mohli malí pacienti i ostatní dìt�tí náv�tìvníci Fakultní nemoc-
nice oslavit svùj svátek v mnohem pøíjemnìj�ím prostøedí, ne�
tomu bylo doposud.

Vedení a pracovníci SpZ� a SpM� pøi FN HK dále dìkují
tìmto sponzorùm: V�eobecná zdravotní poji��ovna ÈR, Hra-
dec Králové � UPS ÈR � Mìsto Hradec Králové � Hradecké
noviny � Východoèeská energetika a. s. � Východoèeská plyná-
renská a. s. � Èeskoslovenská obchodní banka Hradec Králové
� BAK a. s. Trutnov - závod Hradec Králové � Miroslav Jar-
kovský - Kurýr Tøebechovice � Marie �etøilová, dùchodkynì �
GEOSAN GROUP Praha � BAUMAX Hradec Králové.

Mgr. Helena Bieliková

Høi�tì snù
velkorysý dar dětským pacientům Felkorysý dar dětským pacientům Felkorysý dar dětským pacientům Felkorysý dar dětským pacientům Felkorysý dar dětským pacientům Fakultní nemocniceakultní nemocniceakultní nemocniceakultní nemocniceakultní nemocnice

Dne 17. kvìtna t. r. uspoøádali za-
hranièní studenti na�í fakulty v hotelu
Amber - Èernigov slavnostní veèer
na poèest svých promujících kolegù
pod názvem �Graduates� Night�. Byl
to ji� druhý roèník velmi zdaøilé spo-
leèenské akce, které se zúèastnili
témìø v�ichni zahranièní studenti Lé-
kaøské fakulty UK, studující v an-

gliètinì, dále mnoho uèitelù, ale jen
velmi málo èeských studentù. Kromì
vlastního kulturního programu, pøed-
stavení promujících studentù a slav-
nostních projevù bylo souèástí veèera
vyhlá�ení nejlep�ích uèitelù fakulty,
volených studenty v rámci jednotli-
vých roèníkù, a také volba nejlépe ob-
leèených studentù, kteøí pøicházeli

Ze slavnostního otevøení dìtského høi�tì.          Foto Mgr. Jana Kulíøová

Pískovi�tì si �vyzkou�eli� i doc. Eva Paøízková, hejtman Ing. Pavel
Bradík a øeditel poboèky VZP Ing. Pavel Pechánek.   Foto Eva Vídeòská

Hlavním podnìtem a inspirací k vybudování herního a re-
laxaèního koutku byla radost hospitalizovaných dìtí z pobytu
venku pøi odpoledních vycházkách �kolní dru�iny a touha pe-
dagogù a zdravotníkù poskytnout tìmto dìtem vhodný prostor,
který by patøil jenom jim a kde by nastálo nacházely uvolnìní
od tísnivého nemocnièního prostøedí.

Díky pochopení a aktivnímu zájmu ze strany øeditelství
Fakultní nemocnice a vedení Dìtské kliniky se pøání pedagogù
a jejich svìøencù stalo v nedávných dnech skuteèností. Za velko-
rysé podpory Fakultní nemocnice a ètrnácti sponzorù vznikl
za necelý rok nádherný areál, jeho� dominantu tvoøí hrad se
dvìma vì�emi a v nìm� jsou citlivì zakomponovány lavièky,
pískovi�tì, zajímavý amfiteátr, skluzavka, provazový most
a palisádová hradba. Postupem èasu je�tì pøibudou dìtská
skákadla, houpaèky, prolézaèky a dal�í atrakce.

Zvlá�tní podìkování nále�í Ing. arch. Janu Hochmanovi
za zpracování projektové dokumentace, firmì Stavo & Sachs
Kukleny za provedení stavebních prací, firmì ARX TRADE
s. r. o., Dra�kovice za døevìné objekty (hrad, brána aj.) a pra-

ve velké míøe ve svém tradièním ná-
rodním odìvu. �Graduates� Night� by-
la opìt organizována v dùstojném
stylu a dokumentovala, �e velká èást
na�ich zahranièních studentù má zá-
jem a schopnost se spoleèensky po-
zitivnì uplatòovat a sna�í se i o bli��í
kontakty se svými uèiteli.

     Doc. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.

Graduates� Night
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Vlastní text je na 399 stranách, doplnìný souborem o 1344
odkazech k celkem 19 kapitolám. Ty jsou seskupeny do tøí èástí,
z nich� první se nazývá Splnìní spoleèenské smlouvy: lékaøská
výchova jako závazek vùèi veøejnosti a dobytí veøejné dùvìry.
Druhá èást má název Lékaøské vzdìlání v dobì multidisci-
plinárních univerzit: vzrùst výzkumu a slu�eb v dobì nadbytku.
Poslední èást, z na�eho hlediska mo�ná nejdùle�itìj�í, se nazý-
vá Poru�ení spoleèenské smlouvy: eroze univerzitních hodnot,
pokles zájmu o veøejnost a zaèátek druhé revoluce v lékaøském
vzdìlání.

Autor je profesorem vnitøního lékaøství a historie medicíny
na Washingtonovì univerzitì v St. Louis. Kniha navazuje
na jeho pøedcházející dílo Uèit se léèit, ve kterém se zabýval
historií lékaøského vzdìlání od obèanské války a� do první svì-
tové války. Jak pí�e, na zaèátku 20. století instituce pøipravu-
jící lékaøe si stì�í zaslou�ily, aby se nazývaly lékaøskými fakul-
tami. Víceménì pøipomínaly mlýny, které chrlily diplomy pro
zisk. Situace byla tak �patná, �e bylo rozhodnuto provést
vy�etøení stavu lékaøského �kolství a vznikl tak zásadní doku-
ment, který se stavìl za zmìny v lékaøské výchovì, známý jako
Flexnerova zpráva. Její doporuèení iniciovala to, co Ludmerer
popisuje jako poèátky výcviku lékaøù, který se stal charakteris-
tickým pro americký systém lékaøského vzdìlávání.

Systém byl zalo�en na klasické univerzitní výuce, ve které byli
studenti vyuèováni uèiteli na plný úvazek. Poprvé se tak stalo
na lékaøské fakultì Johns Hopkins University. Autor vìøí, �e
v prùbìhu ménì ne� dvaceti let dosáhla úroveò lékaøské výuky
a s ní spojená medicínská praxe stejné úrovnì jako tomu bylo
kdekoliv jinde v civilizovaném svìtì.

Dal�í dvì události mìly podle autora velký vliv na lékaøské
fakulty. První z nich bylo zøízení sociálního poji�tìní a programù
Medicare a Medicaid pro zdravotnickou péèi o staré a chudé.
V roce 1965 opatøení navr�ená tìmito programy se stala zákon-
nou úpravou zdravotní péèe ve Spojených státech i pøes opozi-
ci ze strany lékaøského establishmentu. Lékaøi tvrdili, �e tyto
zákonné zmìny budou nohou ve dveøích zdravotního systému,
který umo�ní vládní zásahy a ve svém dùsledku povede k so-
cialismu. Ironicky vývoj Medicaru a systém sociálního poji�tìní
se stal zdrojem ekonomického vzrùstu a bohatství jak pro
praktické lékaøe, tak pro nemocnice. Nové dostupné zdroje pro
odmìòování umo�òovaly platbu v�ech úètù bez jakýchkoliv
námitek od poji��oven a poskytly tak enormní zvý�ení pøíjmu
v�ech lékaøù. Dobrodiní tohoto systému v�ak pøineslo s sebou
i svoje úskalí. Velmi brzy bylo pøíli� mnoho fakultních uèitelù,
kteøí dávali pøednost tomu, aby léèili pacienty a tak si zvy�ova-
li svùj pøíjem, ne� aby uèili a ztráceli èas se svými studenty.
Zvý�ené platby do zdravotnictví byly navíc provázeny prudkým
vzrùstem ceny pøístrojù a poskytované zdravotnické péèe.

Odpovìdí na tyto skuteènosti byl vznik a vývoj HMO (health
maintenance organizations) systému v 80. letech. Základní
ideou tohoto systému je tzv. øízená péèe, která pøedstavuje vá�-
nou hrozbu jak struktuøe lékaøského vzdìlání, tak dostupnosti
vysoce kvalitní lékaøské péèe. Tato hrozba spoèívá zejména
v tom, �e smlouvy pro zdravotnické slu�by dostávají ty instituce,

které za urèitý objem prací chtìjí nejmen�í platby, co� samozøej-
mì znevýhodòuje fakultní (výukové) nemocnice ve srovnání se
zaøízeními, která výuku neprovádìjí. Dal�í úder, který øízená
péèe zasadila výukovým nemocnicím, byla rychlost spojená
s poskytováním lékaøské péèe vìt�ímu mno�ství pacientù. Lud-
merer jednoznaènì øíká, �e dostateèná doba, dostatek èasu je
základem v lékaøském vzdìlávání. Medici potøebují èas sledo-
vat peèlivì pacienty, studovat anamnézu a prùbìh jejich nemo-
ci, sledovat rùzné úèinky rùzných léèebných postupù. Tyto sku-
teènosti podle autora vedly k tomu, �e veøejnost ztratila dùvìru
v lékaøskou profesi a vyuèující na lékaøských fakultách tak byli
vá�nì po�kozeni.

Kvalita výuky medicíny na zaèátku 20. století ve Spojených
státech byla z na�eho hlediska témìø neuvìøitelnì �patná. Jak
autor pí�e, nepøedstavovalo to �ádnou tì�kou práci, státi se
lékaøem v Americe. Neexistovaly �ádné po�adavky pro pøijetí
na LF, kromì schopnosti zaplatit �kolné. Celková doba výuky,
ne� jste se stali lékaøem, byla dva �estnáctitýdenní cykly pøed-
ná�ek, pøièem� v druhém cyklu se opakoval materiál z cyklu
prvního. Neexistovala �ádná praktická cvièení v  teoretických
nebo preklinických pøedmìtech. Typický poèet uèitelù na lé-
kaøské fakultì byl 7-8. V této dobì se na lékaøských fakultách
neprovádìl také �ádný výzkum.

Ve srovnání s Evropou to byla situace burcující a tak v r. 1910
Abraham Flexner - �éf jedné takovéto lékaøské vzdìlávací in-
stituce, provedl zhodnocení kvality výuky na v�ech LF a svoje
nálezy a poznatky shrnul v tzv. �Flexnerovì zprávì� s názvem
Lékaøské vzdìlávání ve Spojených státech a Kanadì. Tato zprá-
va se stala základem pro základní zmìnu v systému lékaøské
výchovy od 20. let minulého století. Rozsah výuky byl roz�íøen
na 4 roky, z nich� v ka�dém výuka trvala 9 mìsícù. Byl kladen
dùraz na teoretické pøedmìty, v nich� do�lo zejména k velkému
rozvoji laboratorních cvièení. Klinická výuka byla postavena
na výuce u lù�ka nemocného. Na konci 20. let bylo zøejmé, �e
kvalita výuky ji� dokonce pøevy�uje kvalitu výuky v Evropì.
Napø. v licenèních zkou�kách ve státu New York 60 % absol-
ventù z Evropy neuspìlo, zatímco z absolventù amerických LF
to bylo pouze 14 %. Tato doba prudkého vzrùstu kvality lékaøské
výchovy se oznaèuje jako flexneriánská revoluce. Mezi její
pøíznaky také patøilo to, �e se pøestal klást dùraz na fakta, která
se studenti nauèili z knih a pøedná�ek, ale dùraz byl kladen
na schopnost práce v laboratoøi a chování u lù�ka nemocného.
V této dobì se také pro hodnocení klinických pozorování zaèa-
la poprvé vyu�ívat statistika.

V�echny tyto zmìny samozøejmì kladly po�adavky také na fi-
nance. Bylo nutno zajistit vìt�í pøíliv zdrojù do lékaøské výuky.
V roce 1891 celkové mno�ství penìz tekoucí do amerických lé-
kaøských fakult pøedstavovalo pouze 500 tis. dolarù ve srovnání
s 18 miliony dolarù pro fakulty teologické. V pøí�tích dvaceti
letech se nic moc nezmìnilo. Situace se zaèala mìnit na poèátku
20. let, kdy do zdravotnictví plynuly zejména peníze od soukrom-
níkù, kteøí ustavovali nadace pro urèité speciální cíle, kterých
daná LF mìla dosáhnout. S pøílivem finanèních prostøedkù se
objevila také nová instituce - výuková fakultní nemocníce.

Recenze na knihu Kennetha M. Ludmerera
�Èas léèit: americké lékaøské vzdìlávání od zaèátku století do doby øízené péèe�

(Oxford University Press, Inc., New York, xvi + 514, 1999. 29,95 USD)

Prof. MUDr. PRAVOSLAV STRÁNSKÝ, CSc.
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Na zaèátku století byla u jediné lékaøské fakulty pøi Johns Hop-
kins University.

Hlavním zdrojem úspìchu nového systému lékaøského vzdì-
lávání bylo, �e slou�il potøebám jak akademicky orientovaných
lékaøù, kteøí ho inspirovali, tak veøejnosti, která ho podporo-
vala. Zrodila se implicitní spoleèenská smlouva: Lékaøské fa-
kulty budou produkovat doktory, které spoleènost potøebuje,
a na oplátku spoleènost poskytne fakultám zdroje, které potøe-
bují pro provádìní výuky a výzkumu na vysoké úrovni. Nové
pøedpisy, stanovující podmínky, za kterých bylo mo�né získat
licenci k provozování lékaøské praxe, byly vytváøeny na základì
po�adavkù dobrých lékaøských �kol a jejich úspìch vedl k tomu,
�e nekvalitní �koly byly z trhu odstranìny. Slu�ba veøejnosti se
stala hlavní ideou funkce lékaøských fakult. Povinností lékaøské
fakulty a její první funkcí bylo pøipravovat schopné praktické
lékaøe. Typickým pro toto období bylo také, �e vztah mezi uèiteli
a studenty byl velmi osobní, uèitelé zùstávali jak v laboratoøích,
tak na nemocnièních oddìleních dlouho pøes standardní pra-
covní dobu a pracovali se svými studenty na v�ech problémech,
se kterými se setkávali. V uvedené dobì se zaèal také prudce
rozvíjet výzkumný program na amerických LF, napø. Harvard
Medical School zvý�ila svoje výdaje na výzkum z 300 tisíc dolarù
v roce 1912 na 1.200 tisíc dolarù v roce 1935. Amerièané se
také zaèali objevovat mezi vìdci, kteøí získali Nobelovu cenu
za fyziologii nebo medicínu. Mezi léty 1925-1950 jich bylo
celkem 12. Americký lékaøský výzkum z tohoto období charak-
terizují 4 typické rysy - první je spojen s výzkumem v prekli-
nických ústavech, v biologických a chemických, v chemii to
vedlo ke vzniku biochemie, v biologii k biologii buòky. Druhá
charakteristika je spojena s klinickým výzkumem. Tøetím rysem
byla relativnì velmi malá vzdálenost mezi náplní studentských
kursù a tím, co se dìlalo ve �pièkovém medicínském výzkumu.
Posledním rysem byla vysoká autorita, se kterou lékaøi tohoto
období sdìlovali své výsledky, ani� by se znepokojovali s po-
citem nutnosti dolo�it svoje tvrzení solidními statistickými me-
todami, nebylo v té dobì potøeba prokazovat �statistickou
významnost�.

Tøetí oblastí, ve které mìly moderní lékaøské fakulty svoji
odpovìdnost, byla péèe o pacienta. Veøejnosti bylo zøejmé, �e
na moderních lékaøských fakultách je kvalita poskytované péèe
výraznì vy��í ne� tomu bylo v ostatních zaøízeních nebo ne�
tomu bylo u star�ích soukromých lékaøù.

S rozvojem pregraduálního lékaøského �kolství ve Spojených
státech také souvisí rozvoj a formalizace postgraduální zdra-
votnické výchovy. Stalo se zøejmým, �e sebeintenzivnìj�í výuka
na lékaøské fakultì neposkytuje dostateènou kvalifikaci k prak-
tickému výkonu medicíny. Proto pro v�echny absolventy lékaø-
ských fakult se stalo nutností projít urèitým praktickým tré-
ninkem v nemocnicích pod dohledem zku�ených lékaøù. Vytvoøil
se dvoustupòový systém v nìm� první stupeò, �internship�, byl
povinný pro ka�dého lékaøe. Na nìj navázal stupeò druhý,
ve kterém lékaø získával specializaèní kvalifikaci (tzv. reziden-
tura, residency). Vliv lékaøských fakult na výuku v prvním stupni
se projevil v tom, �e kromì práce u lù�ka pod dohledem zku-
�ených uèitelù bylo povinností lékaøù v internshipu nav�tìvo-
vat nejrùznìj�í klinické konference, semináøe, pøedná�ky. Tyto
akce byly spoleèné i pro mediky a tím èerství lékaøi získávali
pøíle�itost nejen uèit se, ale také uèit. Dal�ím pozitivním rysem
internshipu byla skuteènost, �e tím, �e se provádìl ve výuko-
vých nemocnicích, získávali mladí lékaøi pøíle�itost úèastnit se
klinického výzkumu. Nezanedbatelnou skuteèností byl také fakt,

�e prùmìrná zátì� mladého lékaøe v tìchto nemocnicích byla
9 pacientù, zatímco v nevýukových nemocnicích to bylo 25 pa-
cientù na lékaøe. Nejèastìji byl internship provádìn tak, �e lékaø
pracoval na rùzných oddìleních nemocnice (to odpovídá zhru-
ba na�emu �koleèku�). Nicménì pokud lékaø mìl zcela jasno
o tom, co chce v budoucnu dìlat, nìkteré nemocnice posky-
tovaly tzv. �pøímý internship� zamìøený výhradnì na vnitøní
lékaøství nebo na chirurgii. Trvání internshipu bylo v délce
od jednoho do tøí let. Pøi této pøíle�itosti stojí za to zmínit ter-
minologický rozdíl, který v èe�tinì zatím pøíli� nerozli�ujeme.
Získání specializace je v angliètinì oznaèováno jako graduate
education, zatímco postgraduate education je to, èemu se nyní
øíká pokraèující lékaøské vzdìlávání (CME, continuous medi-
cal education).

Kvalita a stejné po�adavky na jednotlivé specializace byly
zaruèovány odbornými výbory spoleènosti, kterých bylo v roce
1940 celkem 13. První z nich vznikla ji� v roce 1917 a byl to
výbor spoleènosti oftalmologické, v roce 1937 vznikly výbory
spoleèností anesteziologické, plastické chirurgie a chirurgie.

S rozvojem pregraduální i postgraduální lékaøské výuky také
souvisel vznik specializovaných výukových nemocnic. Z celko-
vého poètu asi 6.800 nemocnic v dobì pøed druhou svìtovou
válkou byl tento název pøiznán 100 a� 150 nemocnicím. Vìt�i-
nou to bylo tak, �e pro soukromé lékaøské fakulty i odpovída-
jící výuková nemocnice byla v soukromém vlastnictví, u stát-
ních LF nemocnice byla veøejná. Hlavním rysem tìchto zaøízení
byla skuteènost, �e výuka a výzkum, které jinde byly pouze trpì-
nými aktivitami, se staly hlavní náplní výukových nemocnic.
Zejména výzkumné aktivity pøispìly k tomu, �e veøejnost za-
registrovala skuteènost, �e úroveò poskytování zdravotní péèe
ve výukových nemocnicích je lep�í ne� ve zbytku nemocnic.
To do tìchto zaøízení pøivádìlo i dobøe situované pacienty, kteøí
nemocnice i pøíslu�né lékaøské fakulty podporovali dary, zøi-
zováním nadací a odkazy v závìtích.

Koncentrace na výuku a výzkum s sebou pøiná�ela také urèité
nevýhody. Prùmìrná o�etøovací doba v 50. letech byla 26 dní
a skladba pacientù byla také výraznì odli�ná od zbytku nemoc-
nic. Vìt�ina pacientù byli pøevá�nì velmi tì�cí nemocní. Spo-
jení mezi lékaøskou fakultou a výukovou nemocnicí se stávalo
èím dál více tìsnìj�ím a do�lo i k spojení rozpoètù obou za-
øízení. Pøíjmy za poskytovanou zdravotní péèi ve výukových
nemocnicích se staly významným zdrojem pøíjmù lékaøské fakul-
ty. Postupnì se rozdíl mezi vlastní fakultou a nemocnicí stíral
a vznikla tzv. akademická lékaøská centra.

Dal�ím typickým rysem výukových nemocnic v tomto období
byla skuteènost, �e poskytovaly �irokou charitativní péèi.
Dokonce i v soukromých léèebných univerzitních zaøízeních
bylo 60-80 % lù�ek rezervováno pro bezplatnou péèi. Tato
skuteènost, kromì vysoké kvality poskytované péèe, samozøej-
mì zvy�ovala presti� lékaøských fakult a výukových nemocnic
v oèích veøejnosti. Akademická centra se tak stala jedním
z nejvìt�ích filantropických zaøízení ve Spojených státech.

Poskytování charitativní péèe pøimìlo øadu univerzitních
uèitelù zamý�let se nad jejím významem v kontextu poslání uni-
verzit. Lékaøské fakulty jsou vlastnì jediné, které praktikují
a provozují to, co vyuèují. Na jiných fakultách tomu tak není.
Poskytování zdravotní péèe odpovídá jedné ze tøí funkcí uni-
verzity - poskytování veøejné slu�by. Nìkteøí uèitelé mìli pochyb-
nosti, zda pøehnané zdùraznìní této funkce na LF neovlivní
negativnì zbývající dvì univerzitní funkce - výuku a výzkum.
Nicménì vìt�inì akademických center se daøilo zachovávat
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jejich univerzitní poslání. Dùvodù, pro které to bylo mo�né,
bylo nìkolik, jeden z nich byl ekonomický. V této dobì lékaøské
fakulty nebyly finanènì závislé na pøíjmech z lékaøské praxe.
Druhým dùvodem byla vazba na univerzitní hodnoty. Uèitelé
i výukové nemocnice se cítili být vázáni akademickými ideály.
To vedlo k tomu, �e se objevily urèité brzdící mechanismy, kdyko-
liv se rovnováha mìla pøíli� nachýlit na stranu klinických slu�eb.
Tøetím dùvodem umo�òujícím uchování univerzitního poslání
byla skuteènost, �e vize tìchto slu�eb byla zamìøena na jednot-
livce, nikoliv na celou populaci.

Výsledkem zmìn v pregraduální a postgraduální výuce bylo
pøesvìdèení, �e americké LF se staly nejlep�ími na svìtì a ame-
riètí lékaøi nejlépe pøipravenými. Dùvìra veøejnosti v medicínu
nebyla nikdy vy��í. Lékaøi byli vnímáni jako pracující ve ve-
øejném zájmu. I kdy� ji� zaèala doba úzké specializace, vìt�ina
lékaøù stále byla obecnì medicínsky vzdìlána a byla v úzkém
kontaktu se svými pacienty. Lékaøi byli vnímáni jako rádci svých
pacientù, kteøí znali jejich soukromí a soukromí jejich rodin.
Souviselo to také s tím, �e i kdy� nìkolik málo lékaøù mìlo
skuteènì velmi vysoké pøíjmy, vìt�ina z nich nepatøila mezi
bohaté. V období mezi válkami prùmìrný plat lékaøù byl zhru-
ba trojnásobkem prùmìrného pøíjmu.

V tomto období rozkvìtu lékaøského vzdìlání se dominant-
ním rysem pro uèitele LF stalo pøání provádìti výzkum. V ob-
dobí druhé svìtové války se vytvoøily vazby mezi akademický-
mi centry a federální vládou. To vedlo k pøílivu federálních
penìz do lékaøského výzkumu. Výzkum v mnoha akademických
centrech zastínil výuku a klinickou praxi. Národní ústav zdraví
byl transformován na Národní ústavy zdraví a prostøedky ka�-
doroènì pøidìlované výraznì narùstaly. Z poèátku øada ve-
doucích pracovníkù na lékaøských fakultách oponovala my�-
lence, �e federální vláda má podporovat biomedicínský vý-
zkum. Obávali se, �e vládní podpora zmìní vìdecké priority
a �e uèitelé se pøizpùsobí po�adavkùm grantových agentur.
Narùstající pøíliv federálních dolarù nicménì tyto obavy pøe-
konal a kdy� se ukázalo, �e intelektuální svoboda je zachová-
na, vìt�ina vedoucích akademických èinitelù zmìnila svùj ná-
zor. Zlatou érou amerického lékaøského výzkumu se stala 50.
a 60. léta. Vìt�ina lékaøských fakult se zmìnila z univerzitních
výukových institucí na instituce výzkumné. Mìlo to také dopad
na lékaøské èasopisy. Fakultní èasopisy ztratily na významu
a obrovsky vzrostl význam celostátních publikací. Dotace
na lékaøský výzkum vzrostla patnáctinásobnì. V 70. letech
pøíjmy lékaøských fakult pøedstavovaly 10 % celkových pøíjmù
vysokých �kol ve Spojených státech.

V této dobì do�lo také ke zmìnì orientace lékaøského výzku-
mu. Stejnì jako byl rozbit atom, ve 40. letech byla �rozbita�
i buòka. Lékaøský výzkum se více zaèal zamìøovat na subce-
lulární a molekulární úroveò. Procesy v �ivých systémech
zaèaly být více chápány pomocí fyzikálních a chemických ter-
mínù. Klinický výzkum se spojil s obecnou a teoretickou bio-
logií a objevil se nový výraz - biomedicínský. Nejvíce to bylo
zøejmé na teoretických ústavech LF. Ohnisko výzkumu anato-
mie se posunulo z makroskopické a mikroskopické anatomie
na morfologii a funkci subcelulárních prvkù detegovatelných
elektronovým mikroskopem. Biochemie se zmìnila z vý�ivy
a bezprostøedního metabolismu na enzymové systémy a bio-
chemickou a molekulární genetiku. Fyziologie zamìøila svoji
pozornost od savèích orgánù na základní bunìèné procesy jako
vedení vzruchu nervy a propustnost bunìèných membrán.
Ve farmakologii se pozornost posunula od zkoumání úèinkù lékù

na zvíøata k úèinkùm chemických látek na bunìèné a mem-
bránové úrovni. Odrazilo se to i v pou�ívané terminologii,
z preklinických ústavù se staly ústavy teoretické (basic science),
co� odrá�elo jejich �rozvod� s klinickou medicínou a spojení
s teoretickou biologií. V tìchto ústavech zaèala pøeva�ovat
pøírodovìdná orientace a v souvislosti s tím také do�lo ke zmìnì
doktorského studia vedoucího k dosa�ení titulu Ph.D. V tìchto
ústavech zaèali pøírodovìdecky vzdìlaní uèitelé pøeva�ovat nad
medicínsky vzdìlanými uèiteli.

Podobné zvý�ení vìdecké kvalifikace se objevilo i na klinic-
kých pracovi�tích. Klinický výzkum pøestával být zalo�en
na pozorování a dominantním se stal pøístup biologický nebo
analytický. Klinici zaèali více pou�ívat laboratorních metod
a zaèala se rozvíjet patofyziologie. V chirurgických èasopisech,
gynekologických èasopisech èlánky popisující operativní tech-
niky byly nahrazeny èlánky s výsledky cytologických, endo-
krinologických a metabolických studií. Porodnictví se roz�íøilo
na reproduktivní biologii zahrnující antikoncepci a neplodnost.
Chirurgové zaèali publikovat a studovat fyziologické zmìny
související s anestezií, pre- a pooperativní péèí. Výzkumy
ve vnitøním lékaøství, pediatrii se zamìøovaly na imunitní sys-
tém a mechanismy podporující a potlaèující imunologické
a zánìtlivé procesy. V programech lékaøských fakult se objevi-
ly kombinované programy vedoucí k dosa�ení titulu M.D.
a Ph.D.

V�echny tyto úspìchy lékaøského výzkumu nebyly bez prob-
lémù. Ukázalo se, �e není mo�né pøedpokládat, �e výzkumníci
mohou být by-produktem vzdìlávání lékaøù. Bìhem studia
na lékaøské fakultì nebylo mo�né najít èas na dostateèný trénink
ve výzkumné metodologii, teorii a laboratorních postupech. Tím
se lékaøi stávali handicapovanými ve srovnání s pøírodovìdci.

Dal�ím dùsledkem zvý�ení podílu nebo dokonce pøevahy vý-
zkumu nad výukou a klinikou byla nutnost zmìny povahy funkce
dìkana. Ukázalo se, �e je neudr�itelné, aby vedoucím funkcio-
náøem fakulty byl nìkdo, kdo si nechal svoje ostatní akade-
mické, výukové povinnosti. Bylo nezbytné, vìnovat se této prá-
ci na fakultì na plný úvazek. Z krátkodobého, reprezentativního
výkonu dìkanské funkce se stalo místo na dlouhodobý, trvalý
pracovní pomìr. Pøi výbìru do této funkce zaèala pøeva�ovat
kritéria mana�erských schopností nad kritérii akademickými,
a� u� vìdeckými nebo klinickými. Je�tì výraznìji se to projevilo
ve vedoucích funkcích výukových nemocnic. Jestli�e døíve øe-
ditelem takovéhoto zaøízení byl obvykle nejzku�enìj�í a nejvá-
�enìj�í klinik, nyní jím musel být velmi zku�ený ekonom. Uká-
zalo se dokonce, �e musí být specializovaný smìrem ke zdra-
votnictví a vznikla tak samostatná profese zdravotnických ad-
ministrátorù.

Se vzrùstající specializací ve výzkumu zaèala vznikat i vzrùsta-
jící specializace v medicínském postgraduálním vzdìlávání.
Vnitøní lékaøství, chirurgie, pediatrie, které byly po dlouho dobu
pova�ovány za základní medicínské specializace, se zaèaly stá-
vat pouze obecnými disciplínami, které pøipravovaly k dal�í
profesionální kariéøe v subspecializacích. Z internistù se stávali
kardiologové, gastroenterologové, endokrinologové, nefrolo-
gové apod. Diverzifikace se v�ak nezastavila ani na této úrovni
a napø. endokrinolog se mohl specializovat pouze na diabetes
nebo �títnou �lázu. Z 13 specializací ve 40. letech se jich ob-
jevilo více ne� 50.

Velká rozmanitost specializací i oblastí klinického výzkumu
se odrazila i v rostoucí rozdílnosti studijních plánù jednotlivých
lékaøských fakult. Neexistovaly dvì fakulty jejich� program by
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byl shodný. Vzhledem k tomu, �e pro potøeby lékaøské praxe
bylo �ádoucí, aby základní úroveò znalostí a dovedností absol-
ventù byla srovnatelná, vzrostla dùle�itost NBME (National
Board of Medical Examiners), organizace, která provádìla li-
cenèní zkou�ky v jednotlivých státech. Do prvních dvou stupòù
tìchto zkou�ek (teorie a klinika) se student mohl pøihlásit je�tì
na fakultì nebo bezprostøednì po jejím absolvování, tøetí se
konala na konci internshipu. V�ichni studenti v daném roce
se podrobili stejným zkou�kám a v�echny státy výsledky zkou�ek
akceptovaly.

Zdùrazòování výzkumných cílù a výsledkù dosahovaných
v této oblasti pøiná�elo s sebou sni�ování významu kvality
provádìné výuky. Pokud uèitel nepøiná�el na fakultu grantové
prostøedky byl jeho profesní postup ohro�en. Tvorba a vyhod-
nocování studijních plánù, èinnost døíve pøíslu�ející výhradnì
dìkanùm a pøednostùm ústavù a klinik, byla delegována na ni��í
úroveò a uèitelé zaèali vnímat, �e jejich aktivity v této oblasti
nejsou dùle�ité z hlediska jejich dal�í kariéry na fakultì. Tím
také postupnì mizel zájem uèitelù se exponovat ve výukových
aktivitách a medik pøestal být støedem zájmu uèitelského sbo-
ru. Zátì� výukou byla pøitom nesrovnatelná s pomìry u nás.
Na zaèátku osmdesátých let byla prùmìrná doba pøímé výuky
ménì ne� pìt hodin týdnì (ani ne dvì praktika). V klinických
pøedmìtech k tomuto trendu pøispìla i skuteènost, �e uèitelé
zaèali být doplòkovì honorováni za objem provedené léèebnì
preventivní péèe, proto�e její celkový rozsah urèoval, kolik penìz
fakulta získá z poji��ovacího systému. Pøíjem za lékaøskou péèi
pøevy�oval více ne� dvojnásobnì pøíjmy z výzkumných aktivit.
Dále se tím prohloubil rozdíl mezi klinickými a teoretickými
pracovi�ti fakult.

Obecnì zvy�ující se úroveò zdravotní péèe byla také dùvo-
dem, �e se zaèal stírat rozdíl mezi kvalitou této péèe posky-
tované akademickými centry a soukromými zdravotnickými
zaøízeními. Ta v�ak byla schopna poskytnout navíc i vìt�í kom-
fort doplòkových slu�eb, mo�nosti parkování, kvalitu stravy,
èistotu prostøedí, vybavení televizory a vylouèit �obtì�ování�
mediky. Soukromí pacienti zaèali vyhledávat jiné ne� výukové
instituce. Nastala éra soutì�ení o pacienta. Skuteènost, �e �lep�í
lidé� pøestali být závislí na péèi akademických center se pro-
jevila také v tom, �e i zákonodárci pøi úvahách o rozpoètu za-
èali zva�ovat vý�i dotací smìøujících do oblasti zdravotnictví.
Nastalo období limitovaných zdrojù a výluènost amerických
pracovi�� pøestala být tak výrazná ve srovnání s ostatním
svìtem. Napøíklad podíl pùvodních prací amerických autorù
v presti�ním New England Journal of Medicine klesl z 80 %
na 50 %.

Stále se zvy�ující podíl molekulární a bunìèné biologie, imu-
nologie a neurovìd na lékaøském výzkumu mìl za následek, �e
stále klesal podíl uèitelù, kteøí mìli medicínské vzdìlání a kteøí
tak byli schopni pøedávat svým studentùm poznatky v kontextu
celostního chápání medicíny. Z ústavù lékaøských fakult, ale
pozdìji i z klinik mizeli uèitelé. Odborníci, kteøí byli zárukou
v úspì�ném získávání grantových prostøedkù nebyli schopni uèit
daný pøedmìt v rozsahu pøedpokládaném studijním plánem
a obsa�ený v uèebnicích pro pregraduální studium.

Sní�ení pøíjmù za vzdìlávací èinnost ze státních zdrojù
i od poji��oven za léèebnou péèi vedlo k zvy�ování �kolného
jak na soukromých, tak na státních �kolách. Prùmìrné zadlu�ení
studentù ke konci devadesátých let se na veøejných �kolách
pohybovalo okolo 50 tisíc USD, na soukromých to byl dvojná-
sobek. Takovéto zadlu�ení bylo akceptovatelné za podmínky,
�e dluh po skonèení studia neporoste a bude jej mo�né splácet.
Primárním pøedpokladem k tomu bylo uspìt v ji� zmínìných
licenèních zkou�kách. Byly pozorovány jevy døíve nepopsané.
Strach z toho, �e studium nebude ukonèeno v pøedpokládaném
termínu byl ohromný. Studenti byli ochotni kupovat a prodávat
sady otázek k licenèním testùm za èástky kolem 50 tisíc USD.
Veøejnost se zaèala obávat, �e medik, který jedná neèestnì pøi
zkou�kách, se tak bude chovat i jako lékaø. Pravdìpodobnost
získání místa ve specializaèním studiu se kromì zvý�ené kon-
kurence zahranièních studentù zmen�ila je�tì tím, �e poèet vol-
ných míst v pøíslu�ných rezidenturách byl na pøání odborných
spoleèností sni�ován.

Podle autora knihy je dùvodem neuspokojivého souèasného
stavu amerického lékaøského �kolství pøíli�né rozvolnìní regu-
laèních spoleèenských mechanismù, pøevládnutí mechanismù
tr�ních a nepochopení podstaty obsahu sociální smlouvy mezi
lékaøstvím a spoleèností. Jedinì návrat k pùvodním principùm
a hodnotám vytvoøeným po flexneriánském období umo�ní Spo-
jeným státùm udr�et jejich vedoucí roli v medicínském �kolství.
Lékaøské povolání se musí vrátit k tomu, �e jeho základním
posláním je slou�it veøejnosti, veøejnost si musí uvìdomit, �e
nebude mít dobrou zdravotní péèi nebude-li zdravotnictví posky-
tovat dostateènou finanèní i morální podporu. Autor knihy je
pøesvìdèen, �e pøesto�e se èas krátí, mají Spojené státy je�tì
pøíle�itost svoji pozici neztratit.

Recenzent mnohokrát dìkuje a je zavázán Vìøe Thomasové,
emeritní profesorce anesteziologie Lékaøské fakulty Univerzity
v Miami, za to, �e mu tuto velmi zajímavou knihu vìnovala
a umo�nila mu tak seznámit se s fakty, které jsou zajímavé
a jsou i velmi u�iteènou informací z hlediska práce v Akreditaèní
komisi.

Ve výstavních prostorách budovy Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové se v mìsíci èervnu uskuteènila
výstava obrazù Terezy Sigmundové, leto�ní absolventky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Vzhledem k termínu, kdy toto èíslo Scanu vychází, mù�eme na poutavou výstavu,
nazvanou �Pøírodní detail - promìny rostlin v kolobìhu roèních dob�,

bohu�el u� jen vzpomenout jako na poèin minulý. Zato v�ak mù�eme mluvit o poèinu nanejvý� zdaøilém.
A to nejenom proto, �e zde pøíle�itost pøedstavit své dílo dostala pøíslu�nice teprve nastupující generace
výtvarných umìlcù. Vystavenými obrazy autorka pøesvìdèila o svém citlivém o vnímání pøírodních jevù

a o své schopnosti vyjádøit je poetickou metaforou a kultivovaným malíøským rukopisem.

Redakce

Promìny rostlin...
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Malíø a grafik Jiøí �indler se narodil
4. bøezna 1938 v Brnì - Královì Poli. Zde
také pro�il své dìtství a studentská léta,
bìhem kterých absolvoval gymnázium a poté
Vy��í pedagogickou �kolu v Brnì, obor vý-
tvarná výchova a èe�tina. Odchod Jiøího
�indlera z Brna do Hradce Králové mìl
motivaci zcela prozaickou - v roce 1961 na-
stoupil �na umístìnku� jako uèitel na Zá-
kladní devítiletou �kolu v Zálabí. Pedago-
gické práci se ale vìnoval jen krátce, potøe-
ba tvoøit byla silnìj�í. A tak ji� v roce 1964
jsme ho mohli zastihnout jako výtvarníka
v hradecké Krajské galerii a o pár let pozdìji
ve zdej�ím  Okresním kulturním støedisku.
Od roku 1977 se pak ji� trvale vìnoval vý-
tvarné tvorbì jako svobodnému povolání.
Je èlenem Unie výtvarných umìlcù, oblast-
ního sdru�ení Hradec Králové.

Svým umìleckým dílem oslovil Jiøí �indler
ji� tøi generace a není se tedy co divit, �e se
jeho jméno stalo pro mnohé Hradeèany pøí-
mo symbolem výtvarného umìní. Pøispívá
k tomu i znaèná oborová �íøe jeho tvorby -
malba, grafika, u�itá grafika, plastika, mozaika, art protisy,
exlibris, kni�ní ilustrace, bibliofilské tisky.

Jiøí �indler uspoøádal pøes 60 samostatných výstav v rámci
Èeské republiky a zúèastòuje se vìt�iny kolektivních výstav
a salonù. Jeho dílo je ale známé i v zahranièí: úèastnil se napøí-
klad mezinárodních výstav a bienále exlibris v Belgii, Polsku,
Japonsku a Holandsku, svými obrazy je zastoupen v soukro-
mých sbírkách a galeriích v Anglii, Rakousku, Nìmecku, �véd-
sku, �výcarsku, Itálii, Finsku, Francii, Filipinách.

V roce 1998 byla Jiøímu �indlerovi udìlena výroèní cena
mìsta Hradec Králové �Hradecká múza�. V roce 2000 vy�la
v královéhradeckém nakladatelství Garamon kniha �Obrazy -
Jiøí �indler� je� se okam�itì stala nepostradatelnou souèástí
knihoven milovníkù výtvarného umìní.

Pro pøiblí�ení rozsáhlého umìleckého díla Jiøího �indlera uvá-
díme alespoò nìkteré z jeho nejvýznamnìj�ích realizací a dále pak
i pøehled knih, je� ilustroval, a pøehled jeho bibliofilských tiskù:

Nejvýznamnìj�í realizace:

1968       restaurace Horal Harrachov � art protis
1971       Èedok Liberec � art protis a plastika
1972       Èedok Dunajská Streda � závìsná plastika
1973       Æedok Prostìjov � art protisy
1974       Èedok Pøerov � plastika
1974       Bystré u Polièky � fontána
1975       Èedok Pie��any � plastika
1975       po�ta Labská, Hradec Králové � mozaika
1975       svatební síò, Chlumec nad Cidlinou � art protis
1976       hotel Hostinné � kovaná møí�
1976       ZD� Pouchov, Hradec Králové � fontána
1977       svatební síò, Rychnov nad Knì�nou � art protis
1979       Povodí Labe, Hradec Králové � 3 art protisy
1980       obchodní støedisko, Jevíèko � mozaiky
1982       jídelna, Benecko � mozaika
1985       �kola v pøírodì, Svìtlá nad Sázavou � mozaika
1986       uèili�tì, Hronov � mozaika
1987       ÈPLO, Dìèín � mozaika
1988       nákupní støedisko, Stì�ery � mozaika
1990       ÈSPLO, Chvaletice � mozaika
1991-93 ÈSPLO, Magdeburg � mozaika a obrazy

Kni�ní ilustrace:

Jana Dubová: Sen o tichu � Kruh 1971
Jiøí Marek: Vesnice pod zemí � MF 1974
Svatopluk Øehák: Èas sluncí � Kruh 1978
Franti�ek Schildberger: Kní�ka s modrýma oèima � Blok 1980
Oleg Smirnov: E�elon � Na�e vojsko 1981
Marcella Marboeová: Nevìsty a milenky � Kruh 1989

Eva Be��áková: Odpus�, bratøíèku � Vega 1991
Jana Bednáøová: Pùlnoc s �ihadly � Akord 1995

Bibliofilské tisky:

Ray Bradbury: Mar�anská kronika, 1972, vlast-
ním nákladem
E. A. Poe: Povídky - cyklus, 1972, vl. nákladem
J. L. Borges: Artefakty, 1973, vlastním nákladem
J. A. Rimbaud: Opilý koráb, 1974, vlastním
nákladem
W. Shakespeare: Motivy, cyklus leptù, 1979,
vlastním nákladem
E. A. Poe: Básnì � 3 lepty, 1983, edice Réva
J. Prévert: Je-li �ivot náhrdelník, 1989, edice Réva
J. �indler: Les � 12 leptù, 1991, cyklus exlibris
J. �indler: Mozarteana � 7 leptù, 1991, cyklus
exlibris
J. �indler: �ena � soubor leptù, 1996, Kruh
Ch. Baudelaire: Kvìty zla � soubor leptù, 1997,
vlastním nákladem
J. �indler: Hradec Králové � soubor leptù, 1998,
vlastním nákladem
J. �indler: Hradec Králové � soubor leptù, 2000,
vlastním nákladem

Z rozsáhlého a oborovì �irokého umì-
leckého díla Jiøího �indlera pøedstavujeme
dva (viz také s. 3) z jeho obrazù � nazvané

�Velká noèní hudba� (1988) a �Je�tì nìco zbývá� (1994). Vý-
bìr nebyl jednoduchý, líbilo se nám v�e. A tak jsme nakonec
hledali pøedev�ím obrazy, jim� by co nejménì u�kodila na�e
skromná èernobílá prezentace.

Bývá zvykem, je-li pøedstavováno dílo urèitého umìlce, na-
povìdìt ètenáøùm cosi o autorových zámìrech, tematické vol-
bì a formì zpracování námìtu. Ale od toho jsme ustoupili, nebo�
obrazy Jiøího �indlera mluví zøetelnì samy za sebe. A tak jenom
struènì vyjádøíme svùj pocit, �e v rozsáhlém díle tohoto umìlce
nalézáme jeho citlivý pohled snad na v�e, co na�e du�e v prùbìhu
èasu pro�ila èi èeho se staèila, by� jen letmo, dotknout.

Dìkujeme Mistru Jiøímu �indlerovi za jeho pøátelské pøijetí
na�eho zámìru otisknout v èasopisu Scan ukázky z jeho díla.

PhDr. Vladimír Panou�ek

Jiří Šindler

Je�tì nìco zbývá / Jiøí �indler, 1994 - tempera, 68 x 61 cm
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V prùbìhu mìsícù dubna, kvìtna a èervna t. r. podìkoval doc.
MUDr. Leo� Heger, CSc., øeditel Fakultní nemocnice Hradec
Králové, osobním dopisem tìmto dlouholetým zamìstnankyním
pøi pøíle�itosti skonèení jejich pracovního pomìru:

Paní Evì Hlavaté, zdravotní laborantce
Transfuzního oddìlení. Paní Eva Hlavatá
vystudovala obor zdravotní laborant na Vy�-
�í zdravotnické �kole v Hradci Králové.
Dne  1. 7. 1955 nastoupila do tehdej�í Kli-
nické nemocnice Vojenské lékaøské akade-
mie Jana Evangelisty Purkynì na Radiolo-

gickou kliniku, oddìlení výzkumu. V záøí 1958, kdy� se nemoc-
nice opìt stala civilním zaøízením, byla paní Hlavatá pøeøazena
do KÚNZ Hradec králové - Krajskou transfuzní stanici. V øíjnu
1984 absolvovala paní Hlavatá tematický kurs �infuzní roztoky�
v IPVZ Brno. V laboratoøích Transfuzního oddìlení Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové pracovala více ne� 46 let do 14. 4. 2002.

Paní Jaroslavì Stehlíkové, �enské ses-
tøe Porodnické a gynekologické kliniky.
Paní Jaroslava Stehlíková nastoupila
do KÚNZ Hradec Králové na Porodnickou
a gynekologickou kliniku 15. 7. 1963 jako
absolventka Støední zdravotnické �koly
Hradec Králové, kde vystudovala obor
zdravotní sestra. Do�kolovacím kursem  si doplnila kvalifikaci
porodní asistentky. Na klinice nejdøíve pracovala jako sestra
u lù�ka, na porodním sále a jako instrumentáøka na operaè-
ním sále. V roce 1969 slo�ila v IPVZ Brno atestaèní zkou�ku
z instrumentování na operaèním sále a absolvovala pomaturit-
ní specializaèní studium. Od 1. 3. 1995 byla paní Stehlíková
povìøena výkonem funkce stanièní sestry a od 1. 1. 2000
do 31. 5. 2002 tuto funkci na klinice vykonávala. Ve Fakultní
nemocnici Hradec Králové na Porodnické a gynekologické kli-

nice pracovala paní Stehlíková více ne� 38 let do skonèení pra-
covního pomìru dne 31. 5. 2002, kdy ode�la do dùchodu.

Paní Janì �tefcové, zdravotní sestøe
II. interní kliniky. Paní Jana �tefcová na-
stoupila do KÚNZ Hradec Králové na II. in-
terní kliniku 1. 7. 1962  jako absolventka
Støední zdravotnické �koly v Hradci Králové,
kde vystudovala obor zdravotní sestra. Nej-
prve pracovala jako zdravotní sestra u lù�ka

ve smìnném provozu. V záøí 1977 byla paní �tefcová pøeøazena
do ambulantního provozu poliklinického oddìlení II. interní kliniky.
Jako sestra u lù�ka a ambulantní sestra pracovala na II. interní
klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové 40 let a� do skonèení
pracovního pomìru dne 30. 6. 2002, kdy ode�la do dùchodu.

Paní Jaroslavì Tobolkové, vedoucí di-
etní sestøe Stravovacího odboru správy FN
HK. Paní Jaroslava Tobolková nastoupila
do KÚNZ Hradec Králové jako dietní ses-
tra 15. 1. 1968. Postupnì pracovala v hlavní
kuchyni, na chirurgické, oèní, u�ní a dìt-
ské klinice. Od 1. 6. 1976 pak ji� ve stravo-
vacím provozu. Od 1. 1. 1993 byla paní Tobolková jmenována
øeditelem FN do funkce vedoucí dietní sestra. V únoru 1995
absolvovala v IPVZ v Brnì dvouleté pomaturitní specializaèní
studium pro dietní sestry �Organizace a øízení stravovacích
provozù�, v úseku práce �Poruchy vý�ivy a výmìny látek�.
V období od 1. 3. 2000 do 30. 9. 2000 byla v rámci stávajícího
pracovního zaøazení povìøena zastupováním �éfkuchaøe Stra-
vovacího odboru. Za odbornou úroveò plánování, koordinaci,
organizaci a øízení stravování na dietologickém úseku Stravovacího
odboru správy Fakultní nemocnice Hradec Králové zodpovídala
paní Tobolková 34 let do skonèení pracovního pomìru dne 30. 6.
2002, kdy ode�la do dùchodu.            Odbor personálních vztahù FN

Bezpeèná krev a její deriváty, pøi zachování naprosté bez-
peènosti pro dárce, se staly celosvìtovým po�adavkem dne
a jedním z mìøitelných stupòù úrovnì zdravotní péèe. Výrazem
tìchto snah v èinnosti transfuzních pracovi�� je naplòování v�ech
dokumentù �Správná výrobní praxe�, �Správná laboratorní
praxe� a �Správná distribuèní praxe.� Dùraz je zejména kladen
na vysokou kvalitu partnerství mezi krevním centrem a nemoc-
nicí, na zaji�tìní maximální kompetentnosti na obou stranách,
na trvalé sebevzdìlávání, na zavedení naprosto komplexní
písemné i poèítaèové dokumentace, která umo�ní i vyu�ití pøí-
padných závad k pouèení pracovníkù na v�ech stupních, a dále
pak na dùslednou kontrolu a vysokou úroveò øídící práce.

Na Transfuzním oddìlení Fakultní nemocnice Hradec Králové
v uplynulých mìsících probìhlo nìkolik velmi podrobných
kontrol � auditù, uskuteènìných jednak Státním ústavem pro
kontrolu léèiv (SÚKL), jednak mezinárodními auditory, vysla-
nými zahranièními zpracovateli plazmy. Zavr�ením byl audit
mezinárodní nadace �DET NORSKE VERITAS�, která uznala
úroveò ve�keré èinnosti Transfuzního oddìlení, tj. øízení práce

a pracovníkù, vzdìlávání pracovníkù, kontrolu prùbìhu práce
i jejich výsledkù, dosavadní vnitøní audity a celý zpùsob ma-
nagementu, za odpovídající mezinárodnímu standardu a pøidì-
lila pracovi�ti certifikát ISO 9002.

Nav�tívili jsme Transfuzní oddìlení FN HK a v doprovodu
prim. MUDr. Jiøího Rondiaka alespoò letmo nahlédli do pre-
cizní dokumentace. Na její pøípravì pracovali zamìstnanci sta-
nice po dva roky. Byla vytvoøena smìrnice pro pracovní po-
stupy a dokumentaci èinnosti, pøièem� hlavní pozornost byla
vìnována organizaci práce a zvlá�tì pak procesu rozhodování
pøi volbì optimálního øe�ení. Svìtlo svìta spatøila i bro�ura
popisující strukturu pracovi�tì a hodnotící jeho èinnost.

Zarámovaný certifikát ISO 9002 jsme mohli vidìt v pracovnì
primáøe. Ale jak zdùrazòuje MUDr. Rondiak, toto ocenìní nále�í
v�em pracovníkùm stanice, nebo� v�ichni na vytvoøení dne�-
ního stavu organizace práce a její dokumentace vynalo�ili mi-
moøádné úsilí. Rádi proto i touto cestou tlumoèíme podì-
kování vedení Fakultní nemocnice kolektivu pracovníkù Trans-
fuzní stanice.                                                                       Redakce

Certifikát ISO 9002 udìlen Transfuzní stanici
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Pøi léèbì nejrùznìj�ích tìlesných potí�í a nemocí se zdravot-
niètí pracovníci, tedy zejména lékaøi a sestry, v naprosté vìt�inì
pøípadù nedomlouvají pouze se samotným pacientem. V�dy
bývá dùle�itá oboustranná spolupráce také s nejbli��ím okolím
nemocného, tzn. vìt�inou se èleny rodiny. Pomoc rodiny mù�e
být fyzická a materiální, napø. doprovod k lékaøi, pomoc pøi
péèi o nemocného v domácím o�etøování, zabezpeèení co nej-
lep�ích podmínek k rekonvalescenci. Neménì potøebná je v�ak
i pomoc psychologická a sociální: tzn. být s nemocným, potì�it
ho, motivovat k uzdravení, zabezpeèit kontakt pacienta s okol-
ním svìtem mimo zdravotnická zaøízení, apod. Na dostupnosti
a kvalitì této podpory a pomoci èasto pøímou úmìrou závisí
prùbìh a výsledek samotného procesu uzdravování. Dobré
rodinné zázemí je velkým pøínosem pro ka�dého pacienta. Je�tì
dùle�itìj�í je v�ak u dvou skupin pacientù: u lidí v pokroèilém
vìku a na druhé stranì u dìtí a adolescentù. Tito nemocní jsou
z psychologického hlediska více fyzicky, emoènì i sociálnì zá-
vislí na svém okolí a právì oni kladou zvlá�tní nároky na pro-
fesionální pøístup zdravotníkù.

Komplexní zdravotnická péèe na dìtských klinikách proto
musí vycházet nejen z tìlesných, ale také emoèních a sociál-
ních potøeb pacientù. Léèení dìtí má nìkolik specifických rysù:

Vývoj èlovìka obecnì, tj. po stránce psychické i tìlesné,
mù�eme chápat jako postupnou diferenciaci jeho funkcí, které

se potom opìt integrují na vy��í úrovni. Tak dochází k postup-
nému vyzrávání organismu. �Men�í vývojová diferencovanost
dítìte vede k tomu, �e i poruchové vlivy tìlesné, du�evní nebo
sociální povahy svými úèinky mnohem snáze zasahují (�pøe-
lévají se�) do dal�ích oblastí, ne� tomu bývá u dospìlých...
To platí i o sepìtí zmìn v pro�ívání a ve fyziologii. Dìti snáze
reagují celostnì, psychosomaticky, zatímco u dospìlých se ji�
spí�e i v oblasti patologie setkáme (alespoò na projevové úrov-
ni) s reagováním buï - anebo.� (2)

Bìhem dìtství a dospívání se odehrává velmi rychlá posloup-
nost vývojových zmìn. Na stupni dosa�eného vývoje osobnosti
(v oblasti poznávací, emoèní a sociální) závisí øada dùle�itých
pøedpokladù ke spolupráci dítìte v roli pacienta: napø. náhled
na své potí�e, pøijetí nemoci, subjektivní pro�ívání akutní ne-
pohody (bolesti, omezení ze strany okolí), vnímání otázky zdra-
ví, vývoj pøedstav o zdraví, nemoci a smrti, vnímání interper-
sonálních vztahù ke svému nejbli��ímu okolí. Z toho se odvíjí
jiný pøístup k dítìti v období pøed�kolního vìku, ke star�ímu
�kolákovi èi adolescentovi.

A� do období dospìlosti (právnì do 18. roku �ivota, z pohledu
psychologa v�ak vìt�inou je�tì o nìkolik let déle) je dítì velmi
silnì vázáno na svoji pùvodní rodinu. Zároveò v�ak po celé
toto období prochází postupným osamostatòováním se z tìchto
vazeb, nacházením a uskuteèòováním individuálních rùstových
mo�ností. Tyto navzájem protikladné, av�ak �ivotnì dùle�ité
procesy pøibli�ování se a zároveò oddalování se rodièùm
mù�eme pozorovat ji� od kojeneckého vìku. Na rùzných úrov-
ních a v rùzných podobách pak tyto dìje probíhají prakticky
po celý �ivot, nejdramatiètìji v�ak právì v dìtství a hlavnì v do-
spívání. Dospívání bývá jak po stránce psychosociální, tak
i po stránce psychosomatické velmi zranitelným obdobím.
U pubescentù (pøibli�nì 11-15 let) i adolescentù (pøibli�nì 15-
20 let) se velmi èasto setkáváme s problémy výchovnými (de-
likvence, drogy, zá�koláctví), psychickými (vèetnì rozvoje
i záva�ných psychických onemocnìní) i somatickými (akutní
zhor�ení nebo rozvoj chronických onemocnìní, napø. astmatu,
poruch pøíjmu potravy). Nejcitlivìj�ím obdobím vùbec se zdá
být vìk kolem 15. roku, kdy mladý èlovìk prochází také øadou
významných sociálních zmìn (pøechod na støední �kolu èi uèeb-
ní obor, získání obèanského prùkazu atp.). Nìkteøí odborníci
v této souvislosti pou�ívají termín �sociální porod� (3) pro jeden
z nejzásadnìj�ích krokù od dìtství k dospìlosti (tzn. nové
pøestavìní a pøehodnocení dosavadních vztahù s rodièi, pøijetí
vlastní samostatnosti a odpovìdnosti na stranì dospívajícího,
zároveò dùvìra a urèité �po�ehnání� do samostatného �ivota
na stranì rodièù).

V posledních desetiletích se postupnì rozvíjí obor tzv. psy-
chosomatické medicíny a souèasnì i stále sílí volání po celost-
ním pøístupu k nemocnému, zahrnujícím zároveò faktory bio-
logické, psychologické i sociální. Jeden takový bio-psycho-
-sociální model pohledu na zdraví a nemoc nabízí systémový
pøístup. V psychoterapeutické praxi se zaèíná stále více uplatòo-
vat systémová èi systemická rodinná terapie. Principy toho-
to pøístupu mohou pronikat také do systému nemocnièní péèe,
mohou zde doplòovat a do nových souvislostí uvádìt modely

Dìtský pacient a jeho rodina

Ilustraèní foto Helena Zdìnková
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zdùrazòující pøedev�ím biologické procesy. �Rodina je základní
pøirozená skupina, která má rozhodující a nezastupitelný vý-
znam pro rùst a vývoj lidského jedince v aspektech biologic-
kých, psychických i sociálních.� (1)

Na Dìtské klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové ka�-
dodenní praxe vy�aduje úzkou spolupráci zdravotníkù s rodi-
nami pacientù. Ta probíhá na nìkolika úrovních. Na ambulanci
kontakt pacientù a jejich rodin se zdravotníky zpravidla zaèíná.
Zde dochází vìt�inou k podrobnému sepsání dosavadní rodin-
né i osobní anamnézy. V odborných ordinacích se rodiny chro-
nicky nemocných dìtí opakovanì setkávají se svým lékaøem
pøi pravidelných kontrolách. Jednou z odborných poraden je
i psychologická ambulance, kde je snaha v rámci mo�ností
uplatòovat pøedev�ím systemický pøístup, rodinnou terapii, kte-
rá mù�e tìlesné èi psychické pøíznaky v rámci celé rodin-
né dynamiky uvádìt do nových souvislostí. Tím pøispíváme
ke spoleènému hledání nových, pokud mo�no adaptivnìj�ích
zpùsobù nakládání s potí�emi v rámci rodiny. Jedním z hlav-
ních pøedpokladù je pøi tomto zpùsobu práce neustálá komu-
nikace psychologa s lékaøi a sestrami v rámci terapeutického
týmu.

Dal�ím místem pro setkávání rodin nemocného dítìte a zdra-
votnického personálu jsou lù�ková oddìlení. V posledních
letech pøeva�uje trend co nejménì vytrhávat dítì z jeho pøiro-
zeného prostøedí (tedy z rodiny) a co nejvíce diagnostických
i terapeutických výkonù provádìt ambulantnì. Dokonce i v pøí-
padì záva�ných onemocnìní vy�adujících del�í léèbu (napø.
onkologických) je snaha omezit hospitalizaci na nezbytné mi-
nimum s co nejvìt�ím podílem ambulantní terapie. Naopak
v nìkterých indikovaných pøípadech má z psychologického
hlediska i samotný pobyt dítìte v nemocnici urèitý terapeutický
pøínos - zejména u dìtí s vysoce senzitivními rodièi (hlavnì
matkami), kteøí svým úzkostným pøístupem udr�ují dítì v pozici
nemocného a neschopného. Pøechodem z domova do nového
prostøedí èasto dìti i rodièe �rozkvetou� - zmírní se tenze
a jsou vytvoøeny lep�í podmínky pro spolupráci rodiny pøi léèbì.
Tyto rodiny v�ak kladou zvlá�� vysoké nároky na zralý a klid-
ný pøístup lékaøù a sester, kteøí hlavnì zpoèátku musí pøijmout
i nepøíjemné reakce rodièù. Tìmito negativními reakcemi rodièe
vìt�inou ventilují vystupòovaný strach o své dítì. Ji� od poèátku
90. let je u nás samozøejmostí hospitalizovat dìti do �esti let
spoleènì s doprovodem - vìt�inou matkou, objevují se v�ak
i otcové èi babièky. Hradecké pracovi�tì patøí v na�í republice
k prvním (vedle FN Motol, Pardubické nemocnice a dal�ích),
která tuto my�lenku prosazovala (matky kojencù mohly být
s dítìtem v nemocnici od vzniku Dìtské kliniky) a nyní má ji�
hodnì zku�eností s pøínosy a na druhou stranu i obtí�emi, které
s touto problematikou souvisejí.

Situace si v polovinì devadesátých let vy�ádala zavedení no-
vé profese - �herního specialisty�, který pracuje v rámci zdra-
votnického týmu na oddìlení vìt�ích dìtí. Náplò jeho práce
je inspirována zku�enostmi z Velké Británie, kde je toto po-
volání zavedené ji� del�í dobu a v øadì nemocnic se stále
významnì osvìdèuje. (7) Souèasná herní terapeutka kliniky
v rámci své stá�e nav�tívila tato pracovi�tì a získané poznat-
ky uvádí do praxe u nás. Jejím úkolem je, mimo jiné, zpro-
støedkovávat komunikaci mezi dítìtem, sestrami, lékaøi a ro-
dièi. (4)

Na jedné stranì je øada nových poznatkù z ka�dodenní praxe

pøi setkávání se s dìtskými pacienty, na druhé stranì máme
pøíle�itost tyto poznatky systematickým zpùsobem tøídit a vyu�ít
pro výzkumné úèely. Projekty jsou v na�em pøípadì organi-
zovány Ústavem sociálního lékaøství Lékaøské fakulty UK
v Hradci Králové. Ve spolupráci s jeho pøednostou prof. PhDr.
J. Mare�em, CSc., probíhá na na�í klinice výzkum v rámci pl-
nìní celorepublikového grantového úkolu. Od devadesátých let
minulého století na sebe tematicky navazovaly celkem tøi spo-
leèné projekty zamìøené na celostní pøístup k dìtským pa-
cientùm: výzkum vnímání bolesti u dìtí, zvládání zátì�ových
situací dìtmi a dospívajícími a nyní výzkum významu sociální
opory pro dìti a adolescenty. Poslednì jmenovaný projekt
probíhá druhým rokem na rùzných pracovi�tích na území Èes-
ké republiky. Výsledky na�í  práce za rok 2001 jsou shrnuty
ve sborníku Sociální opora u dìtí a dospívajících, který vydalo
nakladatelství Nucleus (4). Kdy� jsme v pøedchozím prùzku-
mu zji��ovali individuální strategie, které dìti pou�ívají pøi
zvládání zátì�ových situací, mapovali jsme také faktory, které
ovlivòují schopnost vybírat úèinné strategie, tedy schopnost
odolnosti vùèi zatì�ujícím situacím. Jedním z klíèových fak-
torù pøi rozvoji této odolnosti se ukázala být právì kvalitní,
pøimìøená sociální opora ze strany nejbli��ího okolí. Na Dìt-
ské klinice FN HK jsme se proto tentokrát soustøedili na to,
jak chronicky nemocné dìti a dospívající pro�ívají sociální
oporu. (5) Vìøíme, �e poznatky získané z tohoto projektu
umo�ní - stejnì jako tomu bylo u výzkumù minulých - obo-
hacení na�ich dosavadních zku�eností a vyplynou z nìj nové
podnìty pro na�i práci s celými rodinami. Ta se nám jeví jako
smysluplná a perspektivní z hlediska budoucího vývoje na�ich
pacientù. Motem pro na�i práci nám mohou být i slova jedné
ze zakladatelek a nejvýznamnìj�í pøedstavitelky rodinné tera-
pie Virginie Satirové (1994):

�V zemích a mezi nimi se èasto øe�í konflikty obviòováním
a tresty. Vìci se øe�í naøízením, hrozbou, silou a obcházením.
Dùvìry se èasto zneu�ívá, a proto je podezøelá. Vztahy jsou
zalo�eny na ovládání a podøízenosti... Myslím si, �e rodiny by
mìly �ádat ka�dou instituci, do které jsou její pøíslu�níci zapo-
jeni, o partnerství a o to, aby byly pova�ovány za její èást. Ro-
dina je ve spoleènosti integrující jednotkou.� (6)

Mgr. Jana Bavorová (klinická psycholo�ka)
MUDr. David Komárek (dìtský lékaø)
Helena Zdìnková (herní terapeutka)
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Lékaøská fakulta v èele s dìkanem prof. Ivo �teinerem us-
poøádala 29. dubna 2002 v rámci kulturních akcí královéhra-
deckých vysokých �kol tradièní, v poøadí ji� jedenáctý �Jarní
koncert�. Pozvaným hostem byl tentokrát devìtadvacetiletý
houslový virtuos Pavel �porcl, kterého na klavír doprovázel
Petr Jiøíkovský.

na pra�ské konzervatoøi u prof. Václava Snítila. V letech 1991
a� 1996 pobýval v USA, nejdøíve na Ji�ní metodické univer-
zitì v Dallasu u Eduarda Schmiedera, pokraèoval na Brook-
lyn College u svìtoznámého houslového virtuosa Itzhaka Per-
lmana a Masaa Kawasakiho a svá americká studia zakonèil
na Juilliard School of Music u pedago�ky svìtového jména
Dorothy DeLay.

Pavel �porcl je nositelem mnoha významných cen a oce-
nìní. Je laureátem soutì�e ARD Mnichov (1992), získal
1. místo v Holland Music Session World Tour Competition
(1993), obdr�el cenu Spoleènosti Bohuslava Martinù (1996)
a je laureátem mezinárodní soutì�e Pra�ského jara (1997).
Vystupoval na koncertech v øadì státù nejen Evropy, ale
i v USA, Kanadì a Japonsku. Spolupracoval a spolupracuje
s øadou domácích i zahranièních orchestrù a nahrál ji� nìko-
lik kompaktních diskù.

Na koncertu jsme v jeho mistrném pøednesu za citlivého
doprovodu klavíristy Petra Jiøíkovského vyslechli skladbu
Bedøicha Smetany �Z domoviny�, kterou Smetana zkompono-
val ji� jako hluchý, dále �Romantické kusy� od Antonína
Dvoøáka a technicky neobyèejnì nároènou skladbu �Fratres�
od Arvo Pärta, v ní� obzvlá�tì mohl pøedvést virtuosní zvlád-
nutí svého nástroje a houslového pøednesu, kterým uchvátil
pøítomné auditorium. Mo�ná �e jenom pro nás, pøíslu�níky
star�í generace, bylo ru�ivým momentem klasického koncer-
tu neobvyklé obleèení umìlce. Pùvodnì plánovaný koncert
zakonèil Pavel �porcl skladbou Igora Fjodorovièe Stravin-
ského �Italská suita�. Bouølivý potlesk, který následoval
po ka�dé skladbì, pøimìl mistra ke tøem pøídavkùm. Na závìr
uspoøádali posluchaèi umìlci bouølivé ovace se skandova-
ným potleskem. Bylo radostné pozorovat s jakým zaujetím
a nad�ením pøijímali studenti tuto vá�nou hudbu. Spoko-
jen byl i virtuos, který se s publikem rozlouèil slovy: �Byli
jste bájeèní, rád mezi vás v budoucnu opìt pøijdu.� Mys-
lím, �e je nutno vedení �koly vyslovit dík za úsilí, které vì-
nuje pøibli�ování umìní a umìleckých dìl na�im studentùm.

                       Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

XI. �Jarní koncert�

Jarní koncerty se staly uznávanou a bohatì nav�tìvova-
nou kulturní událostí. Tentokrát byla úèast mimoøádnì velká.
Kromì primátora mìsta Hradec Králové se koncertu úèast-
nili funkcionáøi a pøíslu�níci v�ech královéhradeckých vy-
sokých �kol, zástupci církví vèetnì arcibiskupa ThLic. Karla
Otèená�ka. Zvlá�� potì�itelná byla úèast studentù. Velká po-
sluchárna byla obsazena do posledního místa vèetnì pøida-
ných �idlí. Studenti sedìli i na øímsách oken a nìkteøí vy-
slechli koncert ve stoje.

Pøítomné, vèetnì úèinkujících hostí, pøivítal dìkan prof.
�teiner, který uvedl nìkteré základní údaje ze �ivota umìlce
a jeho neobyèejnì úspì�nou profesní dráhu, kterou se zaøadil
mezi nejvýznamnìj�í osobnosti mladé houslové generace.
Mezinárodnì uznávaný kritik a historik H. Roth ho ve své
monografii �Housloví virtuosové od Paganiniho do 21. sto-
letí� uvádí jako jediného z èeských houslistù mladé houslo-
vé generace. Pavel �porcl studoval hru na housle nejdøíve

Pavel �porcl a Petr Jiøíkovský.                       Foto Beatrix Pra�áková

Foto Beatrix Pra�áková
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Na ulici v Lake Street ve mìstì Saint Paul je �ivo jako ka�dé
dopoledne. Davy lidí se valí po chodnících sem i tam.

- Co do mì vrá�íte, nemù�ete se uhnout?
- Pane! Vrazil jste vy do mì, ne já do vás!
- Ale nemluvte! Neumíte se koukat.
- Já ano. Dobøe vidím i sly�ím, jak vy buèíte!
- Co? Já �e buèím?
- Jo, jako vùl!
Padla první facka, pohyb na chodníku se zpomaluje, houstne.

Facka nebyla bez odezvy:
- Já vám uká�u, kdo buèí, vy bejku!
A u� jde do tuhého, rána za ránou, dokonce pády na zem,

zkrátka �ádné cavyky. Dav pøihlí�í, nìkteøí radí - nechte toho,
jiní zase povzbuzují. Mezi nimi vyniká pán v dobré náladì - u�
teï dopoledne. Ale najednou jde rváèe odtrhávat, napomínat:

- Tak toho, chlapci, nechte, to staèí.
Oni naráz poslechli a oba cení zuby a do okolí hlásají:
- Vidìli jste ty rány do rtù a na�e zuby to vydr�ely. Jsou toti�

znaèky Tsubick, implantované v Dental Center LTD.
A u� také rozdávají vizitky s adresou a sdìlením, �e ceny jsou

výhodné, ordinuje se dennì i v nedìli, dùkladné vy�etøení chru-
pu zcela zdarma. Dav se dobøe baví. Ten mu�, co tak úèinnì
smíøil bojovníky, je teï doprovází i po ramenou poplácává:

- Pìknì vám to, ho�i, �lo. Dobrých ran bylo �estnáct, doma
to zúètujeme, Dolly vám to vyplatí.

Takové akce se opakují v rùzných èástech milionového mìs-
ta. Dental Center LTD prosperovalo, oba borci slu�nì vydìláva-
li. Dolly byla hezounká, mìla porozumìní pro legraci, nevyhý-
bala se hara�ení. Jenom v posledních dnech dávala zøetelnì
pøednost Johnymu, co� jeho spolubojovník George tì�ce nesl.

Na Railbroadet Street do sebe zase náhodou vrazili dva chodci
a po nìkolika ostrých slovech se zaèali rvát. Rány padaly rych-
le za sebou, bojovníci nic nedali na uklidòující rady v�dy pøí-
tomného smírèího. Ten u� také bì�el ke klidnì opodál pøihlí-
�ejícímu strá�níkovi:

- Prosím vás, zakroète! V�dy� vidíte, jak z nich u� teèe krev,
to u� pøechází v�echno!

- Dobrá, dobrá, já vím, ale je to povolená reklama na nìjaké
zuby. Máme to hlá�eno, nestarejte se.

Oba bojovníci se bili a� do vyèerpání sil a roze�li se zøejmì
ve zlém a za nadávání. Druhý den byla v èerné kronice míst-
ního Daily Mail struèná zpráva: �Na ulici v Railbroadet byla
vèera veliká rvaèka, soupeøi byli nakonec dosti zkrvaveni.
Pøivolaný lékaø shledal tr�né rány v oblièeji a èetné podlitiny
rtù i nosu. Na obou stranách byly i viditelné ztráty zubù, prý
znaèky Tsubick, implantované u firmy Dental Center.�

Této firmì se v Saint Paulu pøestalo daøit. Dolly zmìnila
zamìstnavatele, pracuje teï u firmy Nail Former.

V Detroitu se zavádí firma Center of Implantation. Firma
Tsubick si nestýská.

*

Poznámka  redakce :
Pøíbìh od autora Ludvíka Dla�ováka nám poslal pan profe-

sor MUDr. Leon Sazama, DrSc., a to s pøipomínkou nedávno
vydané monografie doc. MUDr. Antonína �imùnka, CSc.,
a kolektivu Dentální implantologie. �Je to kniha skuteènì vý-
borná,� pí�e v dopise redakci pan profesor Sazama. �Stomato-
logové, provádìjící implantace, najdou v této vynikající
monografii výteèné pouèení pro úspì�né výsledky své práce.
Jiná byla situace v USA na zaèátku minulého století. Jak si
tamní èilí lékaøi získávali klientelu v tomto oboru, ukazuje malý
pohled do tìch èasù.� Pøipomínáme, �e panem profesorem
zmiòované knize Dentální implantologie byla udìlena Cena
rektora (viz s. 24).                                 Ilustraèní foto Ing. Petr Koke�

LUDVÍK DLA�OVÁK

Dobrá reklama
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Dobrý skutek
Na ambulanci interní kliniky pøi�el veèer, v doprovodu své

man�elky, asi sedmdesátiletý, nahluchlý nemocný s chronic-
kým zánìtem prùdu�ek s výraznou astmoidní slo�kou. Pacien-
tova man�elka projevovala znaènou obavu o jeho zdravotní
stav. Po injekci Syntophylinu astmoidní slo�ka a s ní i du�nost
ustoupily a ambulantní lékaø dr. Ch. se sna�il pacientovu part-
nerku uklidnit, �e stav není tak vá�ný, �e pacientovi pøedepí�e
léky, které mu jistì uleví. Po tìchto slovech se v oblièeji oné
dámy objevil bolestný výraz zklamání: �Vy ho chcete poslat
domù, pane doktore? Kdy� já jsem si myslela, �e man�ela
na nìjaký ten den pøijmete. On je toti�, zvlá�tì v noci, stále vel-
mi aktivní, a já jsem se tì�ila, �e se alespoò nìkolikrát vyspím.�

Èlovìk by mìl udìlat dennì alespoò jeden dobrý skutek, øekl
si Dr. Ch., a souèasnì si uvìdomil, �e toho dne je�tì �ádný
dobrý skutek neudìlal. A tak nemocného pøijal.

100 nebo 200 frankù a za co
Kolegynì H. �., oblíbená nemocnými i spolupracovníky

pro svou milou a �lechetnou povahu, vyu�ívala bìhem studij-
ního pobytu ve Francii ve známém výzkumném ústavu v ne-
mocnici Saint-Louis svùj volný èas k poznávání Paøí�e. Pøi
svých procházkách se dostala i do známé zábavní ètvrti
na Montmartre, a to za úèelem zcela jiným, ne� za jakým ji
nav�tìvují mnozí cizinci. Zde se zastavila pøed výkladní skøíní

staro�itnictví a se zájmem si prohlí�ela vystavené pøedmìty.
Zaujala ji zvlá�tì malá porcelánová so�ka, av�ak cena 200
frankù se zcela vymykala jejím finanèním mo�nostem. Jak tak
stála s ta�tièkou v ruce, zaslechla za sebou otázku: �Sto frankù?�
- �Ne, dvì stì,� odpovìdìla, stále je�tì zaujatá so�kou. �Dvì
stì?� opakoval mu�ský hlas s údivem. Ukázalo se, �e 200 frankù
byla cena vysoká pro oba.

Mlha
Dr. A. byl znám svou roztr�itostí. A tak pøíhod s tím souvise-

jících je bezpoèet. Do práce dojí�dìl ze svého bydli�tì autem.
Ráno onoho zimního dne, kdy se pøíhoda udála, vy�el z domu,
sedl do auta stojícího pøed domem a na parkovi�tì pøed klini-
kou dojel souèasnì s dr. �ístkem. Vystoupil z auta a se zpù-
sobem komentování jemu vlastním se obrátil k dr. �ístkovi:
�To je sranda, to je sranda. Vyjdu z domu a je jasno. Nasednu
do auta a je mlha. Teï vystoupím a je zase jasno!� - �Má� prav-
du, Mirku,� pøitakal mu dr. �ístek, �jen sis mìl sundat ten ige-
lit z pøedního skla.�

Rozpis slu�eb
Pøed vývìskou s rozpisem slu�eb stojí dr. Ba�tecký a ète si.

�urnální lékaø: D. P. Resuscitaèní slu�ba: D. L. Hemodialy-
zaèní slu�ba: dr. Ba�tecký. S povzdechem to dr. Ba�tecký ko-
mentuje: �Tak jsem zase na celou kliniku sám.�                 L. Ch.

Dne 18. èervna 2002 byla v Mìstské knihovnì
v Kostelci nad Orlicí slavnostnì zahájena výstava cyklu

uhlových obrazù, grafiky a ilustrací
Jaroslava Chebena, nazvaná

VÌÈNÝ PROUD.. .

Stejnojmenným cyklem rozmìrných uhlových obrazù
se známý královéhradecký malíø a grafik

JAROSLAV CHEBEN,
který kdysi stál i u zrodu èasopisu Scan,

vrací k ji� døíve zdaøile ztvárnìnému tématu vìèného
pohybu vesmíru. Mezi pøedstavenými kresbami
a kni�ními ilustracemi je na výstavì zastoupen

napøíklad i ikonografický soubor kreseb zobrazujících
se sarkastickou nadsázkou lidské povahy.

Výstava je pøístupná do 23. srpna 2002 dennì
kromì soboty a nedìle od 8 do 16 hodin.

Redakce

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
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Výzvou �Poznej sám sebe� se zabývala po celá staletí øada
filosofù a moralistù, pozdìji i psychologù a sociologù. I my
jsme na�i reportá� o Delfách zaèínali touto otázkou. Tentokrát
jsme se s ní v jiné formì setkali v díle velkého barokního umìlce
a virtuózního sochaøe Matyá�e Bernarda Brauna (1684 - 1738),
který pro �pitál v Kuksu vytvoøil mno�-
ství plastik na popud hrabìte Franti�ka
Antonína �porka (1662 - 1738). Je to
nejenom soubor Ctností a Neøestí, ale
na pøání svého dobrodince vytvoøil Braun
i karikatury �porkových souèasníkù (tzv.
callotovské trpaslíky - podle Jacquese
Callota, 1592 - 1635, autora groteskních
grafických zpodobení lidských postav).
Mezi nimi byli zpodobnìni i �lechticovi
nepøátelé, kterým se tak vysmál, kdy� nechal zvelièit jejich
záporné vlastnosti. M. B. Braun dokonèil práci v r. 1713, sochy
byly umístìny na tzv. závodi�ti, urèeném k panské zábavì, pøi
ní� bylo cílem zasáhnout pøi jízdì zavì�ený krou�ek. Kontro-
verzní F. A. �pork tlumoèil touto formou své názory a pøed-
stavy o lidských vlastnostech a chtìl tím pøispìt k nápravì
mravù. Velká povodeò v r. 1740 toto dílo znièila, zbyly jen trosky
ulo�ené ve sklepích a patrnì by my�lenka upadla v zapomnìní,
nebýt architekta Du�ana Jurkovièe, který pro Dobeníny v letech
1909 - 11 rekonstruoval zámek a park v Novém Mìstì nad Metují

(foto 1). Jurkoviè shromá�dil zbytky skulptur z Kuksu, Benátek
nad Jizerou a Lysé nad Labem a rozmístil je v zámeckém parku
na ohradní zeï (foto 2). Zvý�il tak pùvab parku a znovu uvedl
na svìtlo pùvodní �porkùv zámìr.

A ji� pøed námi defilují nadutý a arogantní pan vrchní
(foto 3), jeho na�krobená panièka (foto 4),
starostlivá maminka, stydlivá sleèinka
(foto 5), patolízalský lokaj, �afáø (foto 6),
ochmelka (foto 7), myslivec (foto 8) a dal-
�í a dal�í.

Hrabì �pork se nechal zpodobnit na tri-
umfálním vozíku (foto 9  - zámecký park
ve Valèi), který andìlé vezou do nebe.
To byl zøejmì políèek jezuitùm, kteøí mu
tolik ztrpèovali �ivot, soudili se s ním,

soud vyhráli a pøipravili ho o znaèné jmìní.
By� údajnì byl hrabì �pork vnitønì rozkolísanou osobností,

která zdaleka nebyla oním �pomníkovým� lidumilem, jak se
èasto traduje, nelze nesouhlasit s názorem Pavla Preisse, kte-
rý v knize �Boje s dvouhlavou saní� øíká, �e z celého �ivota
a díla F. A. �porka �sálá a� do dne�ka náboj geniality, který
jeho vùle vtiskovala jeho èinùm a výtvorùm...� A je ��astnou
okolností, �e mnohé z jeho zámìrù uvedli do reálné podoby
lidé jako byl M. B. Braun. Jeho trpaslíci nám mají stále co
øíci.                                                                                        J.S.

ZEMÌ LIDÍ
objektivem

JANA SMITA

1
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PAN PROFESOR

ZDAØILÁ PRÁCE NA�ICH BIOLOGÙ
A BIOCHEMIKÙ

Práce autorù prof. MUDr. RNDr. Miroslava Èervinky, CSc., doc. MUDr.
Jaroslava Cermana, CSc., MUDr. Jana Peychla a PharmDr. Emila Rudolfa,
Ph.D., �Apoptosis in Hep2 cells treated with etoposide and colchicine�,
prezentovaná dr. Rudolfem na 6. mezinárodním sympoziu PREDICTIVE
ONCOLOGY INTERVENTION STRATEGIES, které bylo poøádáno v Paøí�i
v Pasteurovì institutu 9.-12. 2. 2002 pod zá�titou The International Society
for Preventive Oncology, získala v soutì�i posterù ve své kategorii první
cenu udìlenou prezidiem kongresu. Autorùm z Ústavu lékaøské biologie
a genetiky a z Ústavu lékaøské biochemie Lékaøské fakulty UK v Hradci
Králové k tomuto významnému ocenìní blahopøejeme.

ZLATÁ PAMÌTNÍ MEDAILE UNIVERZITY KARLOVY
UDÌLENA PROF. LADISLAVU CHROBÁKOVI

Na zasedání Vìdecké rady Univerzity Karlovy dne 30. kvìtna 2002 pøe-
vzal prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc., z rukou rektora UK prof. Ing.
Ivana Wilhelma, CSc., zlatou pamìtní medaili Univerzity Karlovy. Toto nej-
vy��í vyznamenání univerzity udìlil rektor UK na návrh fakulty profesoru
Ladislavu Chrobákovi pøi pøíle�itosti jeho �ivotního jubilea - 75. narozenin -
jako �výraz uznání zásluh o Univerzitu Karlovu�.

K udìlení zlaté pamìtní medaile UK panu profesoru Ladislavu Chrobáko-
vi srdeènì blahopøejeme.

CENA REKTORA DO HRADCE KRÁLOVÉ
Kolegium rektora Univerzity Karlovy na svém zasedání 29. 4. 2002 udì-

lilo Cenu rektora za nejlep�í vìdeckou publikaci v oblasti medicínských
a farmaceutických oborù za rok 2001 monografii doc. MUDr. Antonína
�imùnka, CSc., a kol. �Dentální implantologie�. Panu docentu Antonínu
�imùnkovi, vedoucímu lékaøi implantologického centra Stomatologic-
ké kliniky Fakultní nemocnice a Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové,
i jeho spolupracovníkùm, kteøí se na publikaci autorsky podíleli, k význam-
nému ocenìní monografie srdeènì blahopøejeme.

CENA ODBORNÉ SPOLEÈNOSTI
KNIZE �CURRENT PRACTICE OF TIPS�

Výbor Èeské hepatologické spoleènosti udìlil svoji výroèní cenu za rok
2001 editorùm knihy �Current Practice of TIPS� doc. MUDr. Petru Hùlko-
vi, CSc., a doc. MUDr. Antonínu Krajinovi, CSc. (Rozhovor prof. Chrobá-
ka s doc. Hùlkem o této monografii, vìnované metodì transjugulární intra-
hepatální portosystémové spojky (TIPS), jsme uvedli v loòském roce - Scan,
2001, roè. 11, è. 3, s. 16). Obìma jmenovaným editorùm i jejich spoluau-
torùm k ocenìní publikace srdeènì blahopøejeme.

PRACOVNÍCI ÚKBD
VE VÝBORU ODBORNÉ SPOLEÈNOSTI

Èlenem výboru Èeské spoleènosti klinické biochemie byl zvolen RNDr.
Bedøich Friedecký, pracovník Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN
HK, a èlenkou výboru s funkcí vìdecké sekretáøky byla zvolena Ing. Jaro-
slava Vávrová z tého� ústavu. Obìma pracovníkùm Ústavu klinické bioche-
mie a diagnostiky k tomuto uznání  jejich vìdecké práce srdeènì blahopøe-
jeme.

Vzpomínám si, bylo to v roce 1993, kdy
jsem dostal jsem krátký, ale nad jiné milý
dopis: �Po pøeètení Va�eho redakèního
èlánku jsem se zamyslil nad výzvou, aby
ètenáøi na Scan nezapomínali...� A dále

pak autor dopisu, pan profesor Miroslav
Hanu�, èeský spisovatel, jeden z pøed-
ních autorù èeské psychologické prózy,
nabídl redakci Scanu k oti�tìní úryvek
z varovné sci-fi Konkláve, tehdy je�tì
nevydané, ale ji� podvakrát vysílané
Èeským rozhlasem.

Nebyl to první projev zájmu pana pro-
fesora o ná� èasopis. Ji� v prvním roè-
níku, v roce 1991, jsme mìli pøíle�itost
uveøejnit úvodní èást jeho pøedná�ky
o J. A. Komenském. Poslal nám tehdy ko-
pii celé mnohastránkové pøedná�ky
a v dopise pøipsal: �Vyberte si odstavce,
které se vám budou hodit.� Vyu�il jsem
jeho pøátelské nabídky, ale pøiznám se,
�e mi tenkrát nebylo zrovna lehko. Pøi-
pravit úvod pøedná�ky ve zkrácené po-
dobì k tisku znamenalo také zmìnit tro-
chu stavbu nìkolika vìt. A to jsem mìl
jako amatér udìlat v textu autora ètyø
desítek románù a povídkových knih, au-
tora Ètvrtého rozmìru, autora, o jeho�
románu Poutník z Amsterodamu kdysi
Erazim Kohák prohlásil, �e k této krás-
né èeské knize se za svého amerického
exilu v�dy znovu rád vracel.

Pan profesor Hanu� se �ivì zajímal
o na�e redakèní sna�ení, otiskli jsme pak
je�tì jeho povídku Úmluva a spøádali
jsme i dal�í plány. Je�tì v srpnu roku
1995 mi pan profesor napsal o svém
zámìru vrátit se k tématu, je� ho od mládí
pøitahovalo a dojímalo, a pøispìt do Sca-
nu krátkým vylíèením tragických osudù
nìkterých polárních badatelù - R. F. Scot-
ta, Roalda Amundsena, prof. Franti�ka
Bìhounka a dal�ích� Ale pak pøi�el
smutný záøijový den, kdy pan profesor
náhle zemøel. Zùstaly jen vzpomínky
na krásná setkání, na upøímnou dùvìru
pana profesora a peèlivì ulo�ená øádka
jeho dopisù.

Pan profesor Miroslav Hanu� se naro-
dil 15. kvìtna 1907 v Praze, zemøel 26. zá-
øí 1995 v Chrudimi. Letos v kvìtnu jsme
si pøipomnìli jeho nedo�ité 95. naroze-
niny.                       PhDr. Vladimír Panou�ek


