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Úvodník děkana
100 let za námi
V  minulých dnech a týdnech jsme oslavili 100 let výročí založení naší republiky.
Byly to oslavy důstojné a moudré, chápající, že bezmezná adorace otců zakladatelů a prvních dvou prezidentů svědčí spíše o naší historické nevědomosti,
které se v záchvatu národní hrdosti tak
rádi oddáváme. Příkladem může být zcela smazaný rozdíl v našich myslích mezi
historickou skutečností a literární fikcí Aloise Jiráska, která proměnila hordy
plenících a vraždících tlup úvodu patnáctého století v národní hrdiny, kdy by
si v očích mnohých tato dějinná událost
zasluhovala název Sternstunde der Nation, psal-li by ji Stefan Zweig.
Na naší univerzitě vyvrcholily oslavy
25. 10. 2018 shromážděním ve velké aule.
Na slavnostním shromáždění ve Velké
aule Karolina se svými projevy vystoupili
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR, José Manuel Barroso,
bývalý předseda Komise EU, J. E. Peter
Weiss, velvyslanec Slovenské republiky,
rektor Univerzity Komenského v Bratislavě prof. Karol Mičieta a rektor UK Tomáš Zima.
Mne osobně oslovily dva projevy. Projev JM prof. Tomáše Zimy, který vyzdvihl společnou schopnost Čechů a Slováků
překonat nepřízeň osudu, útlak i zradu,
někdy i vše dohromady, a znovu se postavit na nohy a budovat ono zbořené, či
poničené.
JUDr. Pavel Rychetský popsal zákonitosti vývoje první republiky bez příkras
a historické koláže, těžkou dobu začínajícího státu, ve kterém se 28. 10. 1918
probudila třetina obyvatel německého
původu do státního zřízení, které nechtěli a kde se náhle z vedoucí a protěžované skupiny obyvatel stávají menšinou.
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Do státu, který neměl po svém založení pevné hranice, armádu, měl tedy plno
starostí, státu, který jako jeden z prvých
kroků zákonně zrušil šlechtické tituly,
jako by neměl na práci nic užitečnějšího.
Vznikl stát, který se přes mnohé peripetie, přes druhou republiku, kdy vyplavalo
z české společnosti vše do té doby pouze
nahnilé, přes okupaci německou a diktaturu proletariátu dostal až do kulturně
osvobozujících let šedesátých, která snad
ani nezahubily tolik tanky bývalých přátel, jako naprostá naivita jejich představitelů.
To vše museli naši předkové a něco
z toho i my zažít, vyrovnat s těžkými
osudovými zlomy. Na jejich konci stojí
dnešní doba, doba rozmachu, ekonomického bohatství a duchovního rozkvětu.
Je na nás, abychom příležitost rozkvětu, kterou nám daly generace před námi,
nepromarnili.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan Lékařské fakulty UK v Plzni
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Noví studenti přijati
do akademické obce
V pátek 12. října 2018 se v prostorách Šafránkova pavilonu odehrál slavnostní akt přijetí studentů prvních
ročníků do akademické obce fakulty – imatrikulace.
Nově přijatí studenti při něm slibují, že budou řádně
vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické
obce Univerzity Karlovy, ctít tradice Univerzity Karlovy, dbát jejího dobrého jména a studovat tak, aby jejich
činnost přinášela všestranný užitek. Imatrikulačního

aktu, uvedeného státní hymnou a zakončeného studentskou hymnou Gaudeamus igitur, se zúčastnili jak
studenti všeobecného lékařství, kterých se letos ke studiu zapsalo 245, tak 51 budoucích nových zubařů. V anglických studijních programech se ke studiu v letošním
roce nově zapsalo 92 studentů na paralelní program
všeobecné medicíny (General Medicine) a 9 studentů
na program zubního lékařství (Dentistry).
Foto: Viktor Dlouhý
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Prof. Petráň držitelem
Medaile Josefa Hlávky

Foto: René Volfík
Při slavnostním aktu
v Lužanech u Přeštic byla
v pátek 16. listopadu 2018
udělena Medaile Josefa
Hlávky prof. MUDr. Mojmíru Petráňovi, CSc.

Profesor Mojmír Petráň (nar. 1923) patří mezi celosvětově uznávané zakladatele konfokální mikroskopie, je jedním
z nejúspěšnějších českých vynálezců
20. století. Nejprve působil v oboru elektrofyziologie, později se věnoval především
vývoji optického mikroskopu s dvojitým
řádkováním, na který má několik patentů.
Vynález mikroskopu s dvojitým řádkováním znamenal převrat v mikroskopických
technikách, řada těchto mikroskopů byla
instalována v předních světových vědeckých pracovištích. Napsal, nebo se podílel
na napsání několika zásadních monografií
v oboru konfokální mikroskopie. Je členem významných vědeckých společností
a organizací, získal řadu ocenění a vyznamenání doma i v zahraničí.
Medaile byla prof. Petráňovi udělena
na návrh rektora Univerzity Karlovy.
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Medaili, která je určena nestorům a zakladatelským osobnostem české vědy
a umění a je spojena s finančním oceněním, převzaly letos ještě další tři osobnosti, navržené předsedkyní Akademie
věd ČR, rektorem Akademie výtvarných
umění a rektorem Vysoké školy chemicko-technologické. Ve stejný den byly
Nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky
Hlávkových“ uděleny ceny pro nejlepší
studenty a absolventy pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladé
vědecké pracovníky AV ČR a také Cena
Josefa Hlávky za architekturu.
V minulosti byla Medaile Josefa Hlávky
udělena také dalším osobnostem Lékařské fakulty UK v Plzni – v roce 1997 zakladateli anatomického ústavu prof. Jaroslavu Kosovi a v roce 2005 histologovi
a embryologovi prof. Jaroslavu Slípkovi.
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Václav Šimánek
Z mého pohledu je medicína umění
Soustředěný, přemýšlivý,
pozorný, mluví tiše a nad
každou odpovědí pečlivě
přemýšlí. Tak působí ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. „Jako
malý jsem byl ale hodně
divoké a zlobivé dítě,“
vzpomíná muž, který
má na starosti největší
zdravotnické pracoviště
v Plzeňském kraji a je
s více než 4 500 zaměstnanci největším zaměstnavatelem v regionu.
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Jak se vaše divokost v dětství projevovala?
Prožil jsem báječné dětství u rodičů
v Blovicích, tatínek byl zemědělský inženýr a maminka ekonomka. Ale užíval
jsem si krásné dětství také na Chodsku
u babičky a dědečka, pobýval jsem tam
často. Děda byl sedlák a doma měl hodně strojů, po kterých jsem šplhal, jenom
kolikrát jsem spadl ze žebřiňáku. Vzpomínám, jak mi babička zatlačovala boule
lžící a na odřeniny dávala jodovou tinkturu. Strašně to pálilo. Ale stejně jsem
pořád někam lezl, zlobil a diskutoval.
To diskutování se ale v práci hodí, ne?
Určitě. Přesně v duchu pořekadla Líná
huba, holé neštěstí. Ale ve škole jsem
také výborně recitoval a rád jsem vyprávěl vtipy.

Pocházíte víceméně ze zemědělské rodiny,
proč jste zvolil profesi lékaře?
Asi za to trochu může děda. Vždycky říkal že, až budu velký, budu doktor a koupí
mi trabanta. Ale mně osobně se doktorská
profese moc líbila. Uvědomoval jsem si, že
je báječné necítit při nemoci bezmoc a přiložit ruku k dílu.
Takže vaše cesta vedla po gymnáziu na
plzeňskou lékařskou fakultu?
Ne, vystudoval jsem Lékařskou fakultu
v Hradci Králové, na které bylo tenkrát nejobtížnější studium a patřila mezi špičku. Po
promoci jsem pracoval zhruba půl roku na
chirurgii v Liberci, pak jsem nastoupil na
neurochirurgii do zdejší nemocnice a později na chirurgii. A od příchodu z Liberce do
Plzně jsem stále ve stejné nemocnici.
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Co vám vaše profese dávala?
Úplně všechno, úctu, pokoru, radost a mnoho dalších věcí.
A chirurgie je navíc krásná v tom, že okamžitě vidíte výsledek své práce. Internista musí dlouho čekat, zda zvolil
dobrou léčbu a jak medikamenty zabírají. Chirurgie je navíc oborem, který se velmi dynamicky rozvíjí.
Proč jste se rozhodl ji opustit?
V určitém věku jsem pocítil nutnost změny, podobně jako
mnoho dalších lidí. Kladl jsem si otázku, co chci dělat
dál. A do toho přišel konkurz na ředitele FN Plzeň, jejíž
jsem patriot. Chtěl jsem, aby se nemocnice dále rozvíjela, a proto jsem se přihlásil do konkurzu. Ve funkci jsem
od 20. srpna 2014 a zatím jsem ani jednou nezalitoval, že
jsem se na ředitelování dal. Mám pocit jako bych nastoupil včera a pořád mám obrovskou chuť do práce.
Co se od vašeho nástupu změnilo?
Fakultní nemocnice zlepšila výkonnost, zlepšila si jméno
v odborných kruzích i u laické veřejnosti. Ale největší radost mi dělá to, že fungujeme jako jeden tým. Že si všichni uvědomujeme, že péče musí navazovat a o pacienta se
staráme komplexně. Také bych nechtěl zapomenout na to,
že jsme zapojeni do klinických studií.
Co to znamená?
Testujeme na pacientech nebo zdravých dobrovolnících
nejnovější a obvykle velice drahá léčiva, ještě než se zavedou do praxe. Naši pacienti tak mohou dostat léčbu,
která není na většině pracovišť možná, a mají tedy lepší
šance na vyléčení se i v případě, že běžné léky nezabírají.
Zdravotníci si díky tomu výrazně rozšiřují obzory a mají
možnost si za práci navíc dobře vydělat. Je to prospěšné
pro všechny.

Ve výzkumu a dalších oblastech jste také propojeni s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni. Jak spolupráci vnímáte?
Jsme jako dvě sestry, jedna bez druhé nemůže být. Mám
radost, že se spolupráce s fakultou stále zlepšuje. Zrovna v této době společně pracujeme na projektu, který
by měl vnést do výuky ještě více praxe. Noví lékaři by
měli nástup snazší a rychleji by se dostali takzvaně do
obrazu.
Ve FN se buduje nový urgentní příjem, začala se stavět
nová Psychiatrická klinika a chystá se stavba nového chirurgického pavilonu. Co ještě chystáte?
Vše je součást nového generelu nemocnice s výhledem
na 15 let, který řeší všechny obory v kontextu, tedy tak,
aby na sebe navazovaly a pacient zbytečně nebloudil po
areálu. Počítá i s vybudováním samostatného pavilonu
laboratorní diagnostiky nebo pavilonu infekčních chorob a postupným stěhováním z borské části nemocnice
na Lochotín. Mezitím děláme a i nadále budeme dělat
opravy v obou areálech, protože kdo opravuje průběžně,
opravuje levně.
Práce před sebou máte více než dost, umíte si také odpočinout? Jaké máte koníčky?
Můj největší kůň je práce, ale také preferuji pohyb v mnoha podobách. Běhám, jezdím na kole, lyžuji nebo hraji golf.
Jaký máte handicap a kde ho hrajete?
Třicet, začíná se na 59. Jezdím do Hořehled na Plzeňsku,
to je pro mě ideální velikost golfového hřiště. Za hodinu
a půl mám odehráno, odreaguji se, odpočnu si a neztratím
moc času.

Foto: archiv MUDr. Šimánka
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Sportujete i s rodinou?
S  manželkou, dcerou a synem jezdíme na kole, lyžovat
a na dovolené k moři.
Máte oblíbené destinace?
Máme rádi Řecko, je to blízko, je tam klid, pohoda a krásné ostrovy. Letos jsme byli na Krétě, předtím na Kosu nebo
Rhodosu. Také si v létě rádi zajedeme na pár dní do Itálie,
letos jsme si užili Kalábrii a loni Sicílii. V zimě rádi lyžujeme v Rakousku třeba v Kaprunu, ale lyžování si užíváme
i na Klínovci v Krušných horách. A na kolo je úžasná Třeboň a okolí.

Vám k profesi lékaře „pomohl“ dědeček, co vaše děti?
Uvažují o profesi lékaře nebo se „odrodily“?
Třináctiletá Karolínka chce být lékařkou od mala, teď
uvažuje o tom, že by byla zubařka. Je manuálně zručná,
takže by jí to určitě šlo, ale uvidíme. Vašíkovi je devět
a říká, že nesnáší pohled na krev, tak těžko soudit. Ale
z mého pohledu je medicína umění, které se učí celý
život, a já se budu snažit, aby v této nemocnici byli ti
nejlepší umělci.

XXII. VEČERNÍ VIZITA
aneb lékař, učitel, ředitel

V  úterý 20. listopadu uspořádal spolek Medicus Pilsensis v řadě již dvaadvacátou Večerní vizitu. Přednáška se
uskutečnila v Pavlovově pavilonu od 18:00 hodin. Pozvání tentokrát přijal ředitel Fakultní nemocnice Lochotín
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Nejdříve hovořil o svém dětství, studiu na Lékařské fakultě v Hradci Králové a své cestě k samotné chirurgii.
V další části besedy se pak věnoval své politické činnosti,
postu ředitele nemocnice a také nám nastínil jeho plány
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s rozšířením a přestavbou FN Lochotín. Nakonec přišel
prostor pro dotazy, který se díky zvídavým posluchačům
proměnil v příjemnou a zajímavou diskusi. Po ukončení
přednášky byl pan ředitel odměněn potleskem všech příchozích a dárkem od spolku jako poděkování za jeho čas.
Další vizita se uskuteční 11. prosince.
Monika Černá a Jakub Chyňava
Medicus Pilsensis
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Stipendium získaly
dvě budoucí lékařky
Celkem 33 vynikajících
studentů a doktorandů
Západočeské univerzity
v Plzni a Lékařské fakulty
v Plzni Univerzity Karlovy
převzalo začátkem listopadu při slavnostním obřadu v Malém sále Měšťanské besedy stipendia
rektora ZČU, Plzeňského
kraje a města Plzně.

Za vynikající studijní výsledky byly oceněny dvě studentky plzeňské Lékařské
fakulty. Stipendium Plzeňského kraje
obdržela Barbora Sakařová a stipendium
města Plzně získala Marie Kasíková. Každá
ze studentek získala stipendium ve výši
20 tisíc korun.
Při slavnostním obřadu předal rektor
Miroslav Holeček 16 studentům Západočeské univerzity mimořádné stipendium. Sedm studentů bylo oceněno za
mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci univerzity v odborných
oblastech, dalších devět získalo stipen-

dium za úspěchy v oblasti sportu. Sedm
studentů a doktorandů převzalo z rukou
náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové
stipendium Plzeňského kraje a deset studentů si ze slavnostního dopoledne odneslo stipendium města Plzně, které jim
předal první náměstek primátora města
Plzně Martin Baxa. Stipendia rektora,
Plzeňského kraje i města Plzně mají hodnotu 20 tisíc korun, stipendium rektora
za sportovní úspěchy je dotováno částkou
10 tisíc korun.
Foto: archiv ZČU

Stipendia Nadace
prof. Vencovského a J. Napravilové
Na zasedání akademické obce Lékařské
fakulty UK v Plzni 20. listopadu 2018 byla
předána stipendia z Ceny Josephiny Napravilové prostřednictvím Nadace prof.
Vencovského. Stipendium je udělováno
nejlepšímu studentovi prvního a posledního ročníku za předchozí akademický rok.
Správní rada nadace tentokrát zvolila Jaroslavu Trojanovou a Ondřeje Zezulu, studenty zubního lékařství. Blahopřejeme!
Foto: Viktor Dlouhý
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Vánoční strom splněných přání
Rok se s rokem sešel
a Vánoce nám opět potichu ťukají na dveře. Pro
většinu z nás jsou vánoční svátky radostnou událostí. Pravé kouzlo vánočních svátků spočívá v lásce, přátelství, porozumění
a prožité pohodě v rodinném kruhu. A abychom se
mohli všichni potkávat,
potřebujeme k tomu také
to pověstné zdraví.

Vrchní sestry přebírají dárky pro své pacienty. Foto: archiv FN
Jelikož nemoc často přichází nečekaně,
někteří lidé, ale i děti, stráví vánoční
svátky v nemocnici. Již šestým rokem
rozsvěcujeme Vánoční strom splněných
přání a společně s vámi se pokusíme
přinést vánoční atmosféru do nemocničních pokojů.
Chcete-li udělat někomu velkou radost
a rozjasnit tvář úsměvem poté, co si díky
vám rozbalí svůj vánoční dárek, klikněte na Vánoční strom splněných přání na
webu www.fnplzen.cz. Zde si můžete
vybrat vánoční dárek pro konkrétního
pacienta, či oddělení a dát všem naději,
že Vánoce prožíváme i na takovém mís-

tě, jakým je nemocnice. Představujeme
vám příběhy malých pacientů dětského
hemato-onkologického oddělení, dále
nabízíme možnost zakoupit dárek pro
pracoviště, kde se léčí děti s úrazy či jinými závažnými chorobami a nezapomněli jsme ani na oddělení, kde čas tráví
senioři, kteří jsou v nemocnici delší čas
a nemohou být se svými nejbližšími.
Předem děkujeme nejen za váš zájem, ale i za vánoční rodinnou atmosféru, kterou díky vám zažijí naši pacienti.
Ať jsou pro vás vánoční svátky opět tím
nejkrásnějším obdobím, plným očekávání a radostí.

Děkan v Křesle pro hosta
Akademie třetího věku, součást celoživotního vzdělávání na Lékařské fakultě v Plzni, má mezi odbornými přednáškami pravidelně na programu také
„Křeslo pro hosta“ – setkání s některou
významnou osobností fakulty nebo Fakultní nemocnice Plzeň.
V  pondělí 17. prosince 2018 tak mezi
seniory přijde prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan plzeňské Lékařské fakulty.
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Přenos z Křesla pro hosta s prof. Fínkem je možné 17. prosince od 15:00 hodin sledovat online na https://www.
youtube.com/lfplzen. Následně bude na
této adrese umístěný záznam besedy.
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Prof. Miloš Pešek
obdržel státní vyznamenání

U  příležitosti státního svátku 28. října 2018 předal
prezident republiky Miloš Zeman Medaili Za zásluhy
1. stupně prof. MUDr. Miloši Peškovi, CSc. Pan profesor
byl na toto ocenění nominován poslanci a Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu České republiky.
Prof. Pešek vystudoval Lékařskou fakultu v Plzni, promoval v roce 1975. V  době studia pracoval jako
pomocná vědecká síla na Ústavu lékařské chemie, na
Ústavu fyziologie a v posledním roce studia na Klinice tuberkulózy a respiračních nemocí. V  postgraduálním vzdělání dosáhl specializace ve vnitřním lékařství v plicních chorobách a v klinické onkologii. Titul
CSc. získal v roce 1985, titul docent vnitřního lékařství
v roce 1991 a v roce 2002 byl prezidentem ČR jmenován
profesorem vnitřního lékařství.
Mezi lety 1975 a 1978 působil jako sekundární lékař
Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí FN Plzeň,
od roku 1978 do 1986 pracoval jako odborný asistent
kliniky tamtéž. Mezi lety 1983 a 1985 byl zástupcem
přednosty a v období 1986–1990 působil jako ordinář
pro klinickou onkologii. Od roku 1990 dosud je před-
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nostou Kliniky tuberkulózy a nemocí respiračních FN
Plzeň, později Kliniky pneumologie a ftizeologie FN
Plzeň.
Na svěřené klinice pomáhal vytvořit specializovanou
jednotku intenzivní péče, laboratoř pro vyšetřování poruch dýchání ve spánku, poradnu pro odvykání kouření,
izolační jednotku pro nemocné s tuberkulózou, pneumoonkologické centrum, centrum pro idiopatickou
plicní fibrózu, centrum pro těžké astma, centrum pro
cystickou fibrózu dospělých a pneumochirurgické centrum. Je pravidelným organizátorem celostátních a mezinárodních odborných setkání jako jsou Pneumoonkologické dny nebo kongresy odborných společností.
Je soudním znalcem v oboru lékařství – specializace
pneumologie-tuberkulóza a respirační nemoci. Výrazem uznání vědecké komunity pro prof. Peška je jeho
zvolení do orgánů České pneumologické a ftizeologické
společnosti, je členem mnoha odborných českých i zahraničních společností. Jedno období byl členem Vědecké rady LF UK v Plzni.
Jeho hlavním odborným zájmem je genetika a imunologie nádorových plicních onemocnění, cílená léčba a imunoterapie, kombinovaná léčba plicní rakoviny
a minimální invazivní terapie a bronchologie. Je řešitelem grantových projektů z oblasti nádorové genomiky
a epigenomiky.
Před aktuálním státním vyznamenáním získal již několik ocenění České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP za odborné publikace, čestná členství
ČPFS a SPFS a medaili ČPFS a dvě pamětní medaile LF
UK v Plzni.

Život: Každý den se počítá.
Jeho přednášková činnost čítá 497 přednášek na domácích a 82 přednášek na zahraničních kongresech.
Aktivně publikuje v domácích i zahraničních odborných časopisech s impact faktorem. Je autorem čtyř
vědeckých monografií, kapitol v osmi dalších monografiích a autorem čtyř učebnic a učebních textů. Stále
se také věnuje výuce mediků na Lékařské fakultě UK
v Plzni. „Jejich schopnosti mě naplňují optimismem
a radostí. Někdy žasnu, jak dobří jsou,“ svěřil se nedávno Českému rozhlasu v rozhovoru. Připustil, že
se setkává s již „vyselektovanými“ studenty v pátém
a šestém ročníku, avšak i tak mu jejich úroveň připadá
rok od roku lepší.
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V Brně se setkali představitelé
lékařských fakult
Ve dnech 9.–10. listopadu
2018 se v Brně uskutečnilo setkání lékařských
fakult České republiky
a Slovenské republiky.
Letos tuto výroční akci
hostila Lékařská fakulta
Masarykovy univerzity.
Zúčastnili se jí zástupci
vedení z devíti českých
a čtyř slovenských lékařských fakult. Celkový počet účastníků byl 163.

Děkani lékařských fakult sdružení v Asociaci děkanů lékařských fakult ČR vydali společné prohlášení:
Děkani lékařských fakult vítají schválení
dlouhodobého vládního programu, který v příštích letech zásadně navýší počty
studentů všeobecného lékařství a zamezí hrozícímu personálnímu kolapsu. Zároveň velice oceňují přístup ministerstva
zdravotnictví a ministerstva školství, který
umožnil urychlenou přípravu a zahájení
realizace vládního programu.
Vláda ČR správně identifikovala, že problém vzdělávání lékařů je zapotřebí řešit dlouhodobým programem zajišťujícím
personální stabilizaci lékařských fakult.
K dosažení tohoto cíle je současně nezbytný i investiční program rozvíjející infrastrukturu fakult.
Asociace vítá, že ministerstvo školství
podmínilo dotaci tím, že prostředky budou
přiděleny přímo lékařským fakultám, aniž
by toto navýšení vedlo ke krácení jejich
ostatních finančních zdrojů. Schválené finanční prostředky jsou nezbytné pro fungování každé z lékařských fakult a rovněž

pro realizaci vládního programu. Pokud by
rozpočty lékařských fakult nebyly odpovídajícím způsobem navýšeny, nejenže by
fakulty nemohly plánovaným způsobem
navýšit počty mediků v příštích letech,
ale zároveň by to znamenalo vážné ohrožení jejich fungování – a v důsledku toho
i ohrožení budoucí dostupnosti lékařské
péče v ČR.
Nárůst počtu studentů medicíny v dalších letech povede k nárůstu počtu absolventů a již nyní je proto nutné na tuto
novou situaci připravovat systém specializačního vzdělávání tak, aby byl schopen
dobře reagovat na zvýšený počet absolventů lékařských fakult.
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
předseda Asociace děkanů
lékařských fakult ČR
Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
místopředseda Asociace děkanů
lékařských fakult ČR

Výstava insignií Univerzity Karlovy
Výstava se uskuteční v Císařském sálu Karolina
od 1. prosince 2018 do
31. ledna 2019. Představí
jak starší dějiny Univerzity Karlovy, tak zejména
nové fakulty a univerzitní
obory, jež vznikly po roce
1918.

Výstava chce na příkladu univerzitních
a fakultních insignií ukázat, jak se utvářela vysokoškolská symbolika, předloží
jednotlivé plány a umělecké návrhy insignií a upozorní na jejich ideový základ. Návštěvníci si budou moci utvořit představu
o úzkém vztahu univerzity s historickým
vývojem, např. v souvislosti se ztrátou
části univerzitních insignií a archiválií.
Cílem výstavy je představit umělecké a historické památky symbolizující
historii i současnost Univerzity Karlovy
a současně na příkladu insignií dokumentovat těsný vztah mezi vývojem univerzitního prostředí a dějinami československého státu.

Insignie LF UK v Plzni
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Foto: Petr Hošek

Kurz chirurgického šití 2018
Ve dnech 12.–15. listopadu se v prostorách Biomedicínského centra konal již třetí ročník kurzu
chirurgického šití pořádaný Chirurgickou klinikou pod záštitou doc.
MUDr. Václava Lišky,
Ph.D.

V průběhu 4 dnů se kurzu zúčastnilo celkem 107 studentů naší fakulty. Pod dohledem lektorů, kterými byli jednak lékaři
z Chirurgické kliniky a jednak několik pregraduálních studentů, si účastnící vyzkoušeli základy práce s chirurgickým instrumentáriem, suturu kůže a techniku uzlení.
Účastníci byli dále seznámeni s jednotlivými typy šicího materiálu a chirur-

gických jehel. Cílem kurzu je poskytnout
studentům možnost tréninku praktických
dovedností, na které není dostatek prostoru v harmonogramu běžné výuky. Kurz je
pořádán každoročně v zimním semestru
jako volitelný předmět, zapisovat se mohou studenti od 2. do 5. ročníku.
MUDr. Richard Pálek, Chirurgická klinika
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Vzpomínka
na prof. MUDr. Aleše
Podzimka, CSc.
(15. 9. 1921 – 26. 10. 1988)

Profesor Podzimek studoval na Lékařské fakultě v Praze v letech 1945-1949. Po krátkém působení v Handlové
na Slovensku, působil od srpna 1950 jako sekundární
lékař na II. chirurgické klinice profesora Diviše. Zde
se také v roce 1956 stal odborným asistentem kliniky. V  roce 1961 získal titul kandidáta lékařských věd
a v roce 1964 se habilitoval docentem pro obor patologie a terapie nemocí chirurgických. Na základě konkurzního řízení byl jmenován přednostou Chirurgické
kliniky Fakultní nemocnice v Plzni v lednu 1967. V roce
1968 byl ustanoven mimořádným profesorem pro obor
patologie a terapie chirurgických nemocí.
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Prof. MUDr. Aleš Podzimek, CSc., od svého nástupu na
chirurgickou kliniku prosazoval moderní, progresivní chirurgické metody, se kterými byl dobře seznámen jednak
z kliniky profesora Diviše a jednak z řady studijních zahraničních pobytů. Významně se zasloužil o rozvoj hrudní, cévní a transplantační chirurgie na Chirurgické klinice
Fakultní nemocnice v Plzni. Jeho zásluhou se mohla v Plzni uskutečnit transplantace kadaverózní ledviny již v roce
1972. Chirurgická klinika pod jeho vedením byla zapojena
do řady výzkumných úkolů, kam patřily již výše uvedené
oblasti cévní a hrudní chirurgie, dále chirurgie žlučových
cest, chirurgie jícnu, portální hypertenze a chemoterapie
nádorů. Chirurgické veřejnosti jsou jistě známy celostátní
pracovní dny na zámku v Žinkovech, jejichž tradici profesor Podzimek založil a které byly na jeho počest později
pojmenovány Podzimkovými dny. Díky profesoru Podzimkovi byla v Plzni vybudována silná chirurgická klinika,
na jejíchž základech jsme mohli dále rozvíjet naše mateřské pracoviště, které dnes nepochybně patří k předním
českým chirurgickým klinikám.
Profesor Podzimek byl všeobecně vzdělaným chirurgem s vytříbenou taktikou a technikou operací a vynikající chirurgickou intuicí. Za 21 let svého působení na
naší klinice vychoval celou řadu výborných chirurgů.
Byl nejen vynikajícím chirurgem, ale i skvělým člověkem se širokým všeobecným vzděláním, s láskou ke
kultuře, především k hudbě a divadlu a člověkem, jehož osobnost dokázala přirozenou autoritou stmelovat
chirurgický kolektiv. Když pan profesor 26. 10. 1988 po
dlouhé, těžké nemoci navždy opustil svůj chirurgický kolektiv, rodinu a přátele, ztratila jak plzeňská, tak
česká chirurgická škola jednu z největších postav našich chirurgických dějin.
Jsem hrdý na to, že jsem mohl jako tehdy nejmladší
sekundář pracovat na klinice pana profesora Podzimka.
Byl pro mě nejen přednostou, učitelem, ale především
vzorem skvělého chirurga, skromného a poctivého člověka.
S velkou úctou
Za kolektiv chirurgické kliniky
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
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Univerzita třetího věku
má svoji vánoční kuchařku
Univerzita třetího věku při Lékařské fakultě UK v Plzni a Západočeské muzeum v Plzni, p. o. - Národopisné
muzeum Plzeňska připravili společnou publikaci „Vánoční receptář“ k 30. výročí vzniku Univerzity třetího
věku na Lékařské fakultě v Plzni. V  úterý 4. prosince
se v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni
uskutečnil křest publikace, a to v rámci
letošních oslav k 30.
výročí založení Univerzity třetího věku
na plzeňské lékařské
fakultě.
Čtenářům se dostává do ruky vzpomínková
kuchařka
vánočních receptů,
jedinečná svým autorským kolektivem.
Na jejím vzniku se
společně podíleli posluchači
Univerzity
třetího věku Lékařské fakulty v Plzni
a pracovníci Národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni. Kuchařka obsahuje staré rodinné a časem vyzkoušené recepty, doplněné o historické
návody na přípravu postních, resp. vánočních pokrmů
z 19. a 20. století.

Univerzita třetího věku Lékařská fakulty v Plzni oslavuje
v roce 2018 třicáté výročí svého založení. Plzeňská lékařská fakulta byla jednou z prvních vysokých škol v ČR, která
Univerzitu třetího věku založila. Jejím zakladatelem a garantem se stal v únoru roku 1988 prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. Během 30 let se kurzů zúčastnilo více než
6 000 posluchačů. Kromě přednášek mají
posluchači možnost
zúčastnit se i dalších
doprovodných aktivit,
mezi které patří např.
i kurz o zdravém stravování s praktickou
možností vyzkoušet si
upéct zdravé vánoční cukroví. Dvakrát do
roka je pořádána soutěž o nejlepší bábovku,
štrůdl, mazanec, bochánek či jiné pečivo,
které patří k oblíbeným receptům všech
posluchačů. Právě během jedné z vánočních
soutěží se zrodil nápad
podělit se o nejoblíbenější vánoční recepty i s dalšími čtenáři. S využitím bohatých sbírkových fondů Národopisného muzea Plzeňska tak vznikl vánoční receptář, který (jak
věříme) pohladí čtenáře nejen na těle, ale i na duchu.

Vánoční
receptář

Jaké jsou kořeny evropských hodnot?
Přednáška z Lékařské
psychologie a etiky na
téma Kořeny evropských
hodnot je další z cyklu
přednášek zimního semestru. Tentokrát pozvání přijal Mons. ThLic.
Tomáš Holub Th.D., biskup plzeňský.
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„Etické normy nespadly do evropském
prostoru jen tak z nebe, ale vycházejí
ze základních filozofických pohledů na
svět. Orientovat se, odkud vlastně přicházejí normy, jakým způsobem je používáme a k čemu nás následně vedou,
patří ke zodpovědnosti toho, kdo se ve
své práci zabývá tak zásadní věcí, jako
je lidské zdraví. Znalost původu je jedním z důležitých východisek pro jejich
zodpovědné použití,“ doplňuje k tématu
přednášky Mons. Tomáš Holub.
Přednáška se uskuteční v pátek 14. prosince od 11:45 do 13:45 hod., Modrá posluchárna, UniMeC, alej Svobody 76, Plzeň.
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Regionální inovátoři se sešli v Depu
Lékařská fakulta UK v Plzni se ve čtvrtek 27. září
v areálu DEPO2015 představila po boku regionálních inovátorů na festivalu Inovujeme Plzeň.

Na našem stánku byly v první části dne
k vidění výukové modely orgánů (reálné
i virtuální) a dále software LISA, který lékařům pomáhá při plánování operací jater
prostřednictvím 3D vizualizací. Odpoledne
pak návštěvníci mohli pozorovat pod mi-

kroskopem buněčné linie odvozené z různých tkání, používané ve výzkumu jako
modelový organismus. Součástí odpolední nabídky bylo také předvádění záznamu aktivity jednotlivých neuronů mozku
při řešení paměťových úloh. Vše na místě
komentovali odborníci jednak z laboratoří
Biomedicínského centra, jednak z Ústavu
biologie LFP.
Na festivalu byly k vidění technologie
z oblasti umělé inteligence, řešení pro
chytrá města, průmyslové inovace regionálních firem nebo i další výzkum z univerzitního prostředí – prezentovaly se výzkumné týmy ZČU. Pořadatelem akce bylo
město Plzeň. Areál byl po celý den plný
zejména školních výprav.
Jak se odráží téma inovací v životě fakulty, o tom můžete též zhlédnout video
na našem YouTube kanálu, odkaz najdete
na titulní straně webu www.lfp.cuni.cz.

Krajský kariérní veletrh nabídl
i studium na Lékařské fakultě
Největší festival vzdělávání a práce spolupořádaly letos již podruhé Správa Informačních
technologií města Plzně,
Regionální hospodářská
komora Plzeňského kraje,
Úřad práce, Info Kariéra
a Plzeňský kraj. Společnou
platformu nazvali „Posviť
si na budoucnost“. Pod
tímto heslem se v plzeňském areálu DEPO2015 ve
dnech 9. a 10. listopadu
sešly desítky vystavovatelů a několik tisíc návštěvníků.
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Zatímco první den, kterým byl pátek, procházely areálem DEPO2015 hlavně školní
výpravy, v sobotu se u stánků středních
škol, univerzit a významných zaměstnavatelů v regionu zastavovaly spíše individuální rodinné výpravy. Na stáncích se návštěvníci setkali s nabídkou studia či práce
a s nejrůznějšími interaktivními aktivitami. Studentky z Lékařské fakulty předvedli například izolaci DNA z jahod pomocí
ananasu a alkoholu. Ananas – ovšem bez
alkoholu – dostali pozorovatelé i ochutnat. Druhý den byli na našem stanovišti
záchranáři ze spolku Life Saving Support,
kteří předváděli a zaškolovali první pomoc. Vedle nich ležel na dece neobvyklý
„pacient“ – velký plyšový medvěd spolku IFMSA, který má v sobě vyjímatelné
(látkové) orgány a na němž si mohou děti
vyzkoušet „lékařské zákroky“. Oblibě se
těšily také nezvyklé omalovánky s motivy
anatomických kreseb.
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Medici zvedli podruhé nad
hlavu pohár v Bitvě o Plzeň
Znovu po roce se odehrál
největší univerzitní hokejový souboj na západě
Čech. V  šestém ročníku
Bitvy o Plzeň se 28. listopadu 2018 proti sobě
opět postavily Lékařská
fakulta v Plzni Univerzity Karlovy a Západočeská univerzita. V  zápase
plném pěkných hokejových momentů, šancí na
obou stranách a hlavně
ve skvělé atmosféře nakonec zvítězila Lékařská
fakulta 3:2.

Na branku se v úvodu utkání čekalo do
10. minuty. Poprvé se radovali fanoušci Západočeské univerzity, kteří měli
v hledišti početní převahu – hlasitostí je
však podporovatelé naší fakulty dlouho
překonávali.
Lékařská fakulta zlepšovala svůj výkon,
a ačkoli její hráč nejprve z dobré pozice minul branku a o chvíli později dokázal nepříjemně tečovanou střelu vytěsnit brankář
ZČU, chvíli poté už nastalo na tribunách
radostné „bílé peklo“ díky gólu Kamila
Hajšmana. Západočeská univerzita mohla
rychle odpovědět, ovšem příležitost zůstala
neproměněna, a tak se šlo do šaten po první třetině za nerozhodného stavu 1:1.
Modrobílí nastoupili do druhé části aktivně a dostali se do vedení ranou k pravé
tyči z hokejky Matyáše Kubíka. ZČU měla
několikrát šanci na srovnání, ale brankář
LFP Jakub Frček její záměry zhatil. Medici pak mohli vedení navýšit při početní
převaze, Západočeská univerzita se ovšem obětavou prací ubránila a zůstávala
dál ve hře.
Lékařská fakulta se výrazně přiblížila k poháru v úvodu poslední části. Z klasické početní výhody vytěžila gól Jakuba
Faschingbauera, bylo však jasné, že ještě není nic rozhodnuto. ZČU měla několik
velkých šancí, defenziva LFP se však dokázala ubránit.
Nakonec ovšem všechny diváky v Home
Monitoring Aréně čekalo pořádné drama,

když hokejisté ZČU v oranžových dresech
necelé čtyři minuty před koncem využili
přesilovku. Navíc minutu a půl před koncem po faulu LFP se Západočeská univerzita snažila vyrovnat při hře šest na
čtyři. Jakub Frček však opět mediky podržel, poslední minutu už Lékařská fakulta zvládla a mohla podruhé v šestileté
historii Bitvy o Plzeň zvednout nad hlavu
pohár pro vítěze, který převzal kapitán
Vilém Franěk.
A takto nám zápas okomentoval hráč LFP
Roman Kala, student 3. ročníku Všeobecného lékařství:
„Naším největším cílem bylo letos vrátit pohár pro vítěze po roce zpět do našich rukou. Utkání se pro nás ze začátku
nevyvíjelo úplně příznivě. Spálili jsme
tam vyložené šance a naopak inkasovali
branku. Naštěstí jsme ještě do přestávky dokázali srovnat krok, což nás hodně
psychicky pozvedlo. ‚Bílé peklo‘ nás začalo neskutečně tlačit vpřed. O  přestávce
jsme si řekli, že musíme hrát jednoduše
v obranném pásmu a kreativitu uplatňovat až v útočné třetině. Poté, co jsme se
ve třetí třetině ujali vedení 3:1, jsme si
připomněli, že zdaleka není konec. Vzpomněli jsme si na loňský rok, kdy jsme
‚dokázali‘ promarnit náskok tří branek
a věděli jsme, že to letos dopustit zkrátka
nesmíme. ZČU potom snížila na rozdíl jediného gólu a navíc hrála další přesilovou
hru, nás ale neuvěřitelně podržel brankář Kuba Frček. Po celé utkání převáděl
naprosto fenomenální výkon, ale to, co
dokázal pochytat v posledních minutách
utkání, bylo v mých očích za hranicemi
lidských možností. Za mě byl Kuba jednoznačně mužem zápasu. Závěrem bych
chtěl moc poděkovat Davidu Richtrovi,
který si vzal letos pod taktovku ‚Bílé peklo‘. Naši fanoušci byli naprosto neskuteční. Ačkoliv si jich na stadion našlo cestu
méně než příznivců ZČU, dokázali pro nás
vytvořit domácí atmosféru. Byli slyšet po
celé utkání, a to nám dodávalo obrovské
množství sil. To, že jsme mohli po závěrečném hvizdu zvednout nad hlavy pohár,
byla z velké části i jejich zásluha.“
Zpracováno podle Akademiciplzen.com
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Movember Retro Run pro dobrou věc
višť, které prověřily jejich fyzickou zdatnost a taky zapálenost – to ve chvíli, kdy
měli za úkol vběhnout po kolena do rybníku. Naštěstí nám počasí přálo, takže odvážlivců bylo víc než dost. Z 16 startujících
týmů nakonec nejlepší čas zaběhl Tým,
co má dobré jméno (Marie Sajenko, Matěj
Šťastný, Vojtěch Šťastný, Bára Šťastná, Veronika Kuchařová, Tomáš Kopecký), který
všechno stihl za 48 minut.
Nebyl by to ale benefiční běh, kdyby se
nevybíralo na dobrou věc, a tak veškeré
startovné (300 Kč/tým) putovalo na konto
nadace Movember CZ. Celkem se vybralo
krásných 4 800 Kč a my doufáme, že stejná
podpora, ne-li větší, bude i příští rok.

Tradiční akce plzeňského spolku IFMSA se konala ve středu 14. listopadu, kdy se kolemjdoucím
na Lochotíně naskytla
podívaná, která je vrátila o pár desítek let zpátky do minulosti. Startoval
totiž každoroční Movember Retro Run, benefiční běh proti rakovině
prostaty a varlat, který
se nese ve znamení mohutných knírů a oblečení
z minulého století.

Nechyběly tak šusťákovky, spartakiádní šortky, čelenky a teplákové soupravy,
zkrátka věci, které najdete ve skříni po
babičce. Pětikilometrová trasa vedla od
Bolevecké koleje kolem nemocnice k Boleveckému rybníku a zase zpátky. Během
závodu na účastníky čekalo sedm stano-
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Martin Bílek
IFMSA Plzeň
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Projekt BRIDGE spojuje studenty
Ačkoliv byl říjen prvním
školním měsícem letošního roku a pobočka
plzeňské IFMSA se teprve začal probírat k životu,
v listopadu už jsme začali
fungovat naplno a uspořádali hned několik akcí,
přičemž spousta dalších
nás ještě čeká.

Začátkem listopadu se konala akce
Let’s talk Friday pod záštitou IFMSA projektu BRIDGE, který má za úkol vytvořit
vazby a spojit české studenty se studenty
studujícími na naší fakultě v angličtině.
Účast byla opravdu hojná a ve Schované
kavárně se sešla spousta entusiastickych
studentů s chutí poznávat nové lidi. Jelikož
se jednalo o úvodní setkání tohoto semestru, věnovali jsme se seznamovacím aktivi-
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tám, nechyběly ani oblíbené ice-breakery.
I  na příštích akcích BRIDGE budete mít
příležitost procvičit a zlepšit své jazykové
dovednosti.
Martin Bílek
IFMSA Plzeň
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Studenti slavili 17. listopad
K  letošnímu 29. výročí
listopadových událostí
roku 1989 se studenti
rozhodli uspořádat akci
nazvanou Oslavy 17. listopadu v Plzni.

Oslavy byly zahájeny v pondělí 12. listopadu, a to vernisáží výstavy fotografiíPlzeň v ulicích roku 1989, která probíhala
v prostorách Schované kavárny, kde byly
fotografie vystavené celý následující týden.
Sobota 17. listopadu byla pak nabitá
programem. Univerzitní kavárnu Družba navštívilo několik desítek hostů, aby
mohli besedovat o tom, co se dělo v Praze
v listopadu 1989 přímo s účastníky těchto
událostí – manželi Náhlíkovými a Tomášem Bernhardtem. Pozornost přitáhlo také
komentované promítání záběrů z demonstrace 6. května 1989 v Plzni. Program byl
zakončen besedou na téma Samizdat.
Ve Schované kavárně se besedovalo
o tom, co se dělo v Plzni v listopadu 1989.
Atmosféra byla spíše komorní, avšak
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diskuze byla obsáhlá a velmi podnětná.
Besedy se účastnili pánové Miroslav Anton, Marcel Hájek a Michal Šaman, kteří
si s sebou jako překvapení přivedli další
hosty – účastníky a hybatele listopadových událostí v Plzni, mezi kterými byl
například současný hejtman Plzeňského
kraje Josef Bernard. Později odpoledne
zde proběhla debata nad knihou Listopad
1989 v Plzni přímo s jejím autorem – Miroslavem Antonem.
Kulturní část programu proběhla
v Zach´s pub, kde se přes den vystřídala
spousta lidí, aby mohli zhlédnout představení divadelního souboru Klenba nebo
slam poetry. Večerní program pak přinesl
koncerty kapel Rambanbám a Poitín, jejichž hudba taktéž přilákala mnoho diváků.
Součástí programu bylo také shromáždění na náměstí Republiky, které proběhlo pod taktovkou Pro)(hnutí. Mluvilo se o něm jako o setkání se svobodou
a pro svobodu. Jednotliví řečníci zde měli
hovořit o současné situaci, pojmenovat
dnešní příznaky soumraku a zdroje naděje. Politické události, se kterými nikdo
nepočítal a které se staly pár dní před
tímto shromážděním, lehce pozměnily
charakter akce. Téma bylo stále stejné,
sešlo se však mnohem více lidí – prostor u kašny Anděl byl zcela zaplněn. Atmosféra byla velmi pokojná a vlídná, po
skončení projevů řečníků celé náměstí
zpívalo Modlitbu pro Martu a českou národní hymnu.
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Studenti z Plzně na
veletrhu Gaudeamus 2018
Šest studentů plzeňské
Lékařské fakulty se zúčastnilo veletrhu Gaudeamus 2018, který se uskuteečnil ve dnech 23. až
26. října na brněnském
výstavišti. Jedná se o největší vzdělávací veletrh
v ČR s 25letou tradicí.
Každoročně se veletrhu
účastní více než 300 vystavovatelů od nás i ze
zahraničí.

Studenti lékařské fakulty na stánku podávali informace o studiu a měli také připravený popularizační program: Ukázky první pomoci a ukázku chirurgického šití (na
polštářku), vše s možností vyzkoušení pro
návštěvníky.
Při ukázkách první pomoci si mohli návštěvníci vyzkoušet situaci, která se může
stát každému - dostane se k dopravní
nehodě, ocitne se v situaci, kdy u někoho
dojde k zástavě oběhu nebo najde někoho
blízkého doma v mdlobách. Je ve stresu,
neví, co má dělat a panikaří. Studenti poradili, jak v takových situacích jednat, předvedli, jak poskytnout první pomoc, proč
se vyplatí instalovat aplikaci Záchranka,
v jaké frekvenci se stlačuje hrudník během
laické resuscitace a proč se nevyplatí kupovat nejlevnější autolékárničky.
Jak vypadá práce chirurgů mohli návštěvníci na vlastní oči vidět od (budoucích)
lékařů, a přitom se naučit nové dovednosti.
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„Kurz chirurgického šití je určený jak pro
zvědavé laiky, tak pro studenty medicíny,“
říká studentka Tereza Knížová a dodává:
„V začátečnické variantě probíráme uzlení
a základní stehy, v pokročilé přeskočíme
základy a zaměříme se na složitější stehy
v chirurgii. Rozmanité techniky a způsoby
šití se cvičí na prasečí nožce.“
Návštěvníci se nejvíc zajímali o to, jak
vypadají přijímací zkoušky na Lékařskou
fakultu, jaké jsou modelové otázky a zda je
možné absolvovat přípravný kurz. Dále se
dotazovali na počet přijatých a počet přihlášených uchazečů a jaké jsou možnosti
přijetí bez přijímaček, a to jak pro všeobecné, tak pro zubní lékařství.
Obecně byl o stánek plzeňské Lékařské
fakulty zájem. „Naše stanoviště navštívilo každý den mnoho zájemců o studium
medicíny, zkusili si jednotlivé chirurgické
stehy a zároveň se doptali na informace
o studiu,“ dodává Tereza Knížová.
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Soutěž odvážných středoškoláků
Ve středu 14. listopadu se
uskutečnila Soutěž odvážných středoškoláků
(dále SOS), kterou si pro
studenty připravil spolek Life Saving Support.
Smyslem celé akce bylo
interaktivní cestou naučit
středoškoláky technikám
první pomoci tak, aby je
uměli použít v reálném
životě.
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Jaký byl celý průběh soutěže? I když trvala pouze jedno odpoledne, pro členy
spolku vše začalo již mnoho týdnů zpět.
Za celou akcí jsou hodiny a hodiny práce.
Zapotřebí bylo sehnat materiál, obstarat
figuranty, zařídit občerstvení, připravit
jednotlivá stanoviště, namaskovat zranění a mnoho dalších věcí.
V  den „D“ se Šafránkův pavilon proměnil v dějiště všech možných nehod
a neštěstí, které člověka mohou potkat.
Celkem bylo připraveno 12 stanovišť po
15 minutách různé obtížnosti a odlišné
problematiky. Všechny ale měly společný cíl - zachránit lidský život.
Soutěžící museli dokázat, že ví, jak zacházet s dusícím se dítětem, jak pomoci
stařence s cévní mozkovou příhodou nebo
ošetřit milence, které pobodala žárlivá
manželka. Dále se museli postarat o ženu
s epileptickým záchvatem, rozpoznat
otravu oxidem uhelnatým, zachránit ženu
s anafylaktickým šokem, kterou později
museli resuscitovat. U  modelové situace
dopravní nehody jsme sledovali i to, jak
soutěžící dbají na své bezpečí. Základem

tak bylo použít výstražné vesty, výstražný trojúhelník a také obhlédnout místo
nehody, kdy v křoví o kousek dále našli
další zraněnou osobu. Jako novinku jsme
si připravili i jedno „psychostanoviště”, na
kterém soutěžící nalezli na parapetu okna
muže pokoušejícího se o sebevraždu a měli
s ním udržovat komunikaci do příjezdu
odborné pomoci. Na stanovištích šlo také
o správné zavolání zdravotnické záchranné služby. Perličkou bylo stanoviště dvou
opilých, kteří byli jinak zdravotně naprosto
v pořádku a u kterých nebylo na místě zavolání záchranné služby, ale spíše Policie
ČR či Městské policie.
Každá modelová situace byla pečlivě
připravena a figuranti nalíčeni tak, aby
zranění vypadalo co nejvěrohodněji. Projít některá stanoviště určitě chtělo vybavit
se hroší kůží a silným žaludkem, protože
i když všichni věděli, že je to jenom „jako“,
situace vypadala tak reálně, že z toho běhal
mráz po zádech.
Po každém splněném zásahu zde byl
rozhodčí, který celé stanoviště s týmem
ještě jednou prošel, ukázal, jaký byl správ-
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ný postup řešení problému a zhodnotil, jak si mladí záchranáři vedli.
Navštívila nás také Česká televize, aby natočila reportáž
pro regionální vysílání.
Mezitím, co žáci pilně zachraňovali, se mohli učitelé
také mnohému přiučit, byl pro ně připraven workshop na
téma: Aktuality v první pomoci.
Po vyplnění všech stanovišť následovala prezentace
a ukázka cvičení Kynologické jednotky. Přišli nás k tomu
navštívit dva speciálně vycvičení psi s jejich psovody, kteří nám společně ukázali, jak vypadá pátrání po ztraceném
člověku.
Poté už následovalo všemi očekávané vyhlašování vítězů. Vyhrálo družstvo ze Střední zdravotnické školy v Plzni.
Středoškoláci letos soutěžili například o volné vstupenky
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do Techmanie. Cenou figurantů pro nejsympatičtější tým,
kterým byla letos dvojice z Gymnázia Luďka Pika, byl
sladký balíček od Candy store. Nakonec nám jako posilnění přijela vynikající Pizza doma. Vítězům gratulujeme
a všem podporovatelům velice děkujeme.
Bylo skvělé vidět, že se soutěžící do problémů vrhali se zápalem a nadšením a my jsme moc rádi, že jsme
jim mohli umožnit zažít urgentní medicínu trochu jinak,
než jenom z filmů a učebnic. Budeme moc rádi, jestli toto
nějakého ze soutěžících ovlivní natolik, aby se v budoucnu stal doktorem či záchranářem, ale i kdyby ne, první
pomoc by měl správně umět každý z nás. Lidé by měli
myslet na to, že kdyby to byli oni, komu se něco stane,
určitě by chtěli, aby je našel člověk, který ví, jak správně
zachránit jejich život.
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