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Stavba kampusu
dosáhla nejvyššího bodu
Prof. Topolčan
o personalizované
medicíně

Den otevřených
dveří byl online

Doc. Vožeh
se loučí
a vzpomíná

Virtuální model fakulty vás zavede
na návštěvu učeben i laboratoří

Odkaz na tento model
najdete na webu v sekci
O nás – Multimédia, včetně
návodu, jak se v tomto
prostředí pohybovat.
Přejeme inspirativní zážitek
při procházce!

Budovy fakulty jsou během epidemie covid-19 pro veřejnost uzavřeny, nemohli
jsme je proto „naživo“ ukázat ani uchazečům při Dni otevřených dveří. Aby se
zájemci mohli aspoň nějakým způsobem
na naši fakultu podívat, umístili jsme na
web trojrozměrný virtuální model našich
budov. V něm si můžete dle libosti procházet učebny i laboratoře teoretických
ústavů, které sídlí v novém kampusu
v aleji Svobody 76, naši největší, „Modrou“ posluchárnu na stejné adrese a také
obhlédnout třeba i jídelnu. Zavítáte-li do

Procháskova ústavu, můžete si prohlížet
preparáty anatomické sbírky vystavené ve vitrínách na chodbách a „zajít si“
i do pitevny. Ve virtuálním modelu další z našich historických budov, v Pavlovově ústavu, můžete obdivovat krásnou
aulu s promítacím plátnem umístěným
v reliéfním rámu s plastikami, schodiště
vyzdobené obrazem Augustina Němejce
Ze života lidu na Plzeňsku a sochami od
Otakara Švece. Rovněž můžete navštívit
naši knihovnu a její studovny i odpočinkové zóny.
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Úvodník děkana
Po zimě má přijít jaro
Čínský virus změnil společenský hodnotový systém všude na světě, doufejme i v České republice. Na jaře, když jsme se nacházeli
v severoitalském šoku, jsem zaznamenal rozhovor s vyčerpanou výzkumnou pracovnicí
francouzské protiepidemické služby. Její výrok komentoval zveřejněné příjmy jakéhosi
významného fotbalisty, které srovnávala se
svým příjmem výzkumnice pátrající ve dne
v noci po anti-covid vakcíně (1200 Euro měsíčně). Doporučovala těm, kteří touží po rychlém vývoji vakcíny, obrátit se tímto směrem
a žádat vakcínu po těch, kterých si společnost,
na rozdíl od ní, tak váží.
S  celkem poklidným létem tento apel zapadl a po bezstarostném českém rozmarném
létě přišlo léto, které nebylo babí, ale covidové. Vzpomínám si, jak jsem plánoval navštívit
seznamovací výcvikový kurz našich prvních
ročníků a říkal si, nebude-li denní počet nově
nakažených tisíc, jedu. V pondělí jsem se rozhodl, v úterý jel a ve středu byla tato magická
hranice již překročena.
V  České republice byla vyhlášena pracovní povinnost pro studenty medicíny vyšších
ročníků, ti však povinnost jasně předběhli
a vytvořili skupinu dobrovolníků, která personální potřeby plzeňské fakultní nemocnice
zcela sanovala. Ukázalo se, že i studenti v pátém ročníku mohou být pověřováni pouze pomocnými pracemi na úrovni sanitářů. Rychlá reakce Asociace děkanů lékařských fakult
České republiky a návrh změny zákona, možná i překvapení legislativců, umožnily přijetí
změny, které po absolvování potřebného počtu semestrů medicíny staví mladého člověka
na roveň postavení praktické sestry.
Naši studenti jsou schopní vypomáhat dvanáctihodinovými směnami v nemocnicích,
a přitom se připravovat na zkoušky. Jak to
dělají, nevím, ale daří se jim to. Ke zkouškám
z mého oboru, onkologie, přicházejí připraveni jako v minulých letech.
Stát pochopil, i když zase ne tak úplně, kde
má jistotu a záruku zodpovědného přístupu
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mladých lidí v čase nouze. Zdravotníci byli za
jarní vlnu epidemie odměněni mimořádným
příplatkem, pokud odpracovali v inkriminované době jarní vlny všechny směny. Proto si
položme otázku, jsou medici, pracující v rámci
pracovní povinnosti, zdravotníky? Jsou medici, pracující jako dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních, zdravotníky? Myslím, že
odpověď na tyto otázky je jednoznačná. Pak
by ovšem stejně jednoznačná měla být odpověď na otázku, zda jejich ocenění v rámci
podpory zdravotníků byla identická. Nedostali
nic. Asociace děkanů LF ČR adresovala minulý
týden ministru zdravotnictví žádost o nápravu. Dle jejího řešení a vyřešení nejenom studenti medicíny poznají, zda si společnost váží
všech, kteří jsou pro její fungování naprosto
nezbytní.
Je mi nesmírně líto živnostníků, hoteliérů, pekařů v opuštěných lázeňských městech,
herců, vlekařů, šéfkuchařů a všech ostatních,
kteří by chtěli a nemohou. Nečinnost pro ně
musí být hrozná nejenom jako příčina ohrožení samotné materiální existence. Také duševní strádání musí být nesmírně bolestné.
Ovšem nemohu se ztotožnit s jejich vynalézavostí obejít vládní opatření, která, ve srovnání
s okolním světem, nejsou nikterak drakonická. Stejně tak je mi líto našich studentů, kteří
si již rok nemohou užívat tu nekrásnější část
vysokoškolského studia, kontakt se spolužáky, kontakt s kolegy.
Živý kontakt s uměním jako léčbou ducha
nám dnes nadmíru chybí. Umění je ovšem
věčné, umění tišit lidskou bolest je uměním nejvyšším. Tu pomáhají naši studenti,
asistenti, docenti a profesoři tišit v nemocnicích, v pohotovostní službě, v léčebnách
dlouhodobě nemocných. Buďme jim za to
vděčni.

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan Lékařské fakulty UK v Plzni
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Oddělení imunochemické diagnostiky
i Ústav mikrobiologie se zapojují
i do výzkumu souvisejícího s covid-19
Primář Oddělení imunochemické diagnostiky
(OID) a náměstek ředitele Fakultní nemocnice
v Plzni pro vědu a výzkum, prof. MUDr. Ondřej
Topolčan, CSc., vyučuje
na plzeňské lékařské fakultě volitelné předměty, které svým obsahem
velice těsně souvisí s výzkumem, konkrétně se
zkoumáním všech aspektů personalizované medicíny. „Zjednodušeně se dá
říct, že v personalizované
medicíně jde o léčbu šitou
na míru jedince na základě jeho genetického profilu,“ vysvětluje.

4

Proč jste si zvolil profesi lékaře?
Vždycky mě zajímala především chemie
a jaderná fyzika. Pouze zdravotní důvody mě donutily studovat v místě bydliště,
tedy v Plzni, a zabránily mi tak odejít na
studium do Prahy. Ke svým koníčkům,
chemii a jaderné fyzice, se však celý život vracím. Po studiu jsem absolvoval
postgraduální kurz jaderné fyziky a v laboratoři, ve které pracuji, se prakticky
neustále věnuji chemickým laboratorním
metodám, včetně izotopových.
Jak vzpomínáte na studium medicíny?
Velice rád vzpomínám na své profesory,
jelikož každý byl vyhraněnou osobností svého oboru. V  teoretických oborech
to byl anatom prof. Kos, histolog prof.
Slípka a v patologii prof. Vaněk. V  klinických oborech mě naučili správný přístup k nemocnému internista prof. Sova

a v chirurgii prof. Podzimek. Významnou
osobností, která nechala v celé jedné generaci nezapomenutelný dojem, byl i gynekolog prof. Macků, který ve své práci
dokonale skloubil práci přednosty gynekologicko–porodnické kliniky s funkcí
děkana lékařské fakulty.
Jak souvisí výzkum s personalizovanou
medicínou?
Obojí má stejný cíl – zlepšení kvality života pacienta. Personalizovaná medicína
využívá znalostí genetického pozadí chorob pro aktivní vyhledávání rizikových
nemocných v populaci, a u nich pak individualizovanou léčbou zabrání vzniku
nebo rozvoji onemocnění. Výzkum ve fakultní nemocnici je zaměřen především
na nalezení optimálních diagnostických
a léčebných schémat a jejich okamžité
zavádění do klinické praxe.
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Jak se vůbec liší výzkum Oddělení imunochemické
diagnostiky (OID) a jiných institucí?
Hlavním naším cílem je multioborová spolupráce při
ověřování významu a především využitelnosti nových
laboratorních metod v klinické praxi. Druhým naším
cílem je zavést metodu co nejrychleji do běžné praxe,
pokud se v provedené pilotní studii osvědčí. Je důležité,
aby byly nové metody co nejdříve dostupné co největšímu počtu pacientů ve fakultní nemocnici.
Proč se zaměřujete především na onkologická a kardiovaskulární onemocnění?
Onkologická a kardiovaskulární onemocnění jsou jedny
z nejčastějších chorob v populaci. Je proto přirozené, že
je výzkum na tyto choroby zacílen. Na multioborovém
přístupu se společně podílí klinické pracoviště (interní
nebo chirurgické obory), laboratoř a klinika zobrazovacích metod. Tento přístup se ve výzkumu osvědčil nejen v diagnostice, ale i ve volbě léčby, kontrole průběhu
onemocnění a sledování efektu léčby.
Včasná diagnostika nádorových onemocnění má zásadní
význam i pro prognózu onemocnění. V čem ještě výzkum
pomáhá ke zlepšení prognózy a optimalizaci léčby?
V klinické praxi je snaha mít co nejlepší informaci o závažnosti neboli agresivitě nádorového onemocnění v okamžiku stanovení diagnózy. U karcinomu prostaty se nám
podařilo kombinací laboratorních vyšetření – prostatického specifického antigenu (PSA), indexu zdravé prostaty (PHI) a zobrazovacích technik – vytvořit diagnostické
schéma. Toto schéma umožnuje nejen odhad agresivity
onemocnění, ale především dokáže již před operací jednoznačně říct, jaký má být typ, rozsah, eventuálně šetrnost
operace. Současně umožní i odhad pooperačního průběhu a dlouhodobé perspektivy pacienta. Od roku 2019 byl
tento algoritmus úspěšně využit u více než 400 pacientů.
V současné době chceme kombinací nového nádorového
markeru PIVKA II a zobrazovacích technik optimalizovat
diagnostiku a léčbu nádorů jater. Klinický význam této

Foto: Shutterstock.com
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naší nové pilotní studie je veliký, jelikož nádory jater jsou
většinou pozdě diagnostikovány a mají nepříznivý průběh
s vysokou úmrtností.
Co přináší takto prováděný výzkum pacientovi a co fakultní nemocnici?
Pacientovi přináší takový výzkum především individualizaci, urychlení a zkvalitnění diagnostického postupu,
s čímž úzce souvisí optimální volba a provádění léčby. Ve
svém důsledku to vede k podstatnému zlepšení kvality života a jeho prodloužení. Ve zdravotnickém zařízení vede
takto vedený výzkum k optimálnímu využití laboratorních vyšetření, zobrazovacích metod a lůžkového fondu.

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
• V roce 1994 jmenován profesorem vnitřního lékařství
• V letech 1996-2001 byl přednostou 2. interní kliniky
LF UK v Plzni
• V současnosti je přednostou Oddělení imunochemické diagnostiky (OID) a náměstkem ředitele Fakultní
nemocnice v Plzni pro vědu a výzkum

Získaná ocenění:
• 2011 - Carl R. Jolliff Award for Lifetime Achievement
in Clinical and Diagnostic Immunology the American
Association for Clinical Chemistry (AACC)
• 2018 čestný člen České společnosti klinické biochemie
• 2018 čestný člen České společnosti nukleární medicíny
• 2018 Award for Lifetime Achievement in Personalised
and preventive medicine uděleno Evropskou společností preventivní personalizované medicíny. (EPMA)

Co považujete jako náměstek ředitele pro vědu a výzkum za největší úspěchy výzkumu Fakultní nemocnice Plzeň v roce 2020?
Rád bych zdůraznil především přínos tří pracovišť ve
FN Plzeň. Prvním z nich je klinika zobrazovacích metod, kde bylo v loňském roce zahájeno testování nového typu výpočetního tomografu (CT), který je vybaven
zcela novým způsobem detekce RTG záření. Je to převratná technologická novinka, která může přinést nejen nové způsoby zobrazování orgánů, ale současně povede ke snížení radiační zátěže pacienta. Tato metoda
nalezne své uplatnění v diagnostice a monitoraci léčby
onkologických a srdečně-cévních chorob.
Druhým pracovištěm je hemato-onkologické oddělení, kde je výzkum zaměřen na léčbu komplikací po
transplantaci krvetvorných buněk. Na tomto oddělení
byly vyvinuty a odzkoušeny speciální léčebné preparáty a v současné době je na tomto oddělení schválená
i výroba individuálních léčebných přípravků, které se
vyrábějí přímo z krve pacienta.
Třetími pracovišti jsou Ústav mikrobiologie a OID.
Tato pracoviště se od počátku roku 2020 aktivně zapojila do výzkumu souvisejícího s pandemií covid-19.
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Máte už také nějaké výsledky zkoumání související
s covidovou pandemií?
Samozřejmostí je, že v Ústavu mikrobiologie a na OID
byly zavedeny všechny potřebné laboratorní diagnostické metody na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.
Současně bylo optimalizováno i vyšetření specifických
IgG protilátek proti němu. Kromě vyšetřování protilátek
jsme stanovovali i hladinu vitaminu D. Tato vyšetření
jsme prováděli nejen u nemocných s koronavirovou infekcí, ale i u 1500 zaměstnanců Fakultní nemocnice Plzeň. Pacienti, kteří prodělali covid-19, měli vždy vysoké
hladiny protilátek dlouhodobě. Prodělané onemocnění
tedy nepochybně zaručuje spolehlivou obranyschopnost organismu, podle našich zkušeností minimálně po
dobu 6 měsíců. U 7 % z vyšetřených zaměstnanců jsme
prokázali pozitivitu protilátek. Pozitivita v řadě případů
nesouvisela s přítomností klinických projevů covid-19.
Hladiny vitaminu D byly výrazně snížené u nemocných
s covidovou infekcí. Pacienti se smrtelným nebo těžkým
průběhem měli extrémně nízké hladiny D vitaminu. Jen
v 1 % jsme u zaměstnanců nalezli extrémně nízké hodnoty D vitamínu, ale na druhé straně jen 36 % zaměstnanců mělo normální hodnoty. Protože je znám protektivní účinek vitaminu D u virových infekcí, bylo všem
zaměstnancům, především na covidových pracovištích,
doporučeno pravidelně užívat vitamin D. Plánujeme také
vyhodnotit, jak jsme si při pandemii vedli, a srovnat naše
výsledky s výsledky univerzitní nemocnice v Regensburgu, se kterou naše fakultní nemocnice dlouhodobě spolu-

pracuje. Vyhodnotíme studii vztahu vitaminu D a průběhu a závažnosti covidového onemocnění. Současně také
vyhodnotíme význam preventivního podávání vitaminu
D u zaměstnanců fakultní nemocnice.
Jaké máte výzkumné plány na rok 2021?
Plánujeme dál pracovat na vývoji nových diagnostických a léčebných postupů v onkologické praxi, kdy budeme postupovat od zahájených pilotních studií k rychlé
aplikaci výsledků do rutinní praxe. Půjde o karcinom plic
a prsu. Novým cílem je provádění studií ve spolupráci s dalšími pracovišti v ČR a v zahraničí. Tak jako letos bude i v příštím roce největším přínosem další rozvoj
metod zobrazovací techniky, který bude umožněn dodáním nového speciálního RTG přístroje. Ten umožní nový
přístup k využití kontrastních látek a podstatné zlepšení
k zobrazení onemocnění srdečního svalu, jaterní tkáně
a slinivky břišní. Souběžně s tím na OID bude pokračovat
vývoj nových laboratorních metodik pro využití v kardiologii a v neurologii. Nepochybně a pravděpodobně možná
ve větším rozsahu, než tomu bylo v roce 2020, se bude
nutné věnovat covidové pandemii.
Zbývá vám vůbec nějaký čas na rodinu a koníčky?
Samozřejmě se vždy snažím najít čas na manželku
a šest vnoučat. Našimi koníčky je vše, co v současnosti
nelze provozovat: divadlo, koncerty, výstavy a turistika. Přesto se nám i v roce 2020 podařilo dvakrát v letních měsících podniknout výlet do rakouských Alp.

Pracovnice OID při práci s biobankou
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Vědecká rada ocenila
doc. Libuši Čeledovou
Na posledním zasedání
roku 2020 ocenila Vědecká rada významné osobnosti Univerzity Karlovy.
Mezi jinými získala stříbrnou pamětní medaili
Univerzity Karlovy doc.
MUDr. Libuše Čeledová,
Ph.D., z LF Plzeň UK, a to
za významné dílo v oboru
sociálního lékařství a za
dlouholetou vědeckou
a pedagogickou činnost
na UK.

„Je mi ctí u příležitosti významných životních jubileí předat šest pamětních stříbrných medailí kolegům a kolegyním naší
univerzity,“ řekl v úvodu rektor Tomáš
Zima. Předány byly také Ceny Jaroslava
Jirsy za nejlepší učebnice.
Doc. Čeledová vede od roku 2015 U3V,
kde uplatňuje nejen svou pedagogickou a vědeckou erudici, ale i vynikající organizační schopnosti, jak dokládá
vysoká kvalita seniorského vzdělávání
na LFP. Důstojně tak svojí prací navázala na tradici U3V, kterou založil prof.
MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. Od
roku 2015 rovněž stojí v čele Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské
fakulty v Plzni. Významně se podílela na
vzniku posudkových schémat a posudkových kritérií pro posuzování invalidity
a příspěvku na péči. Je autorkou a spoluautorkou desítek monografií, učebnic a vědeckých článků, spoluřešitelkou
řady grantů, členkou mnoha odborných
společností i redakčních rad odborných
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časopisů. V roce 2017 obdržela Cenu prezidenta ČLK za přínos k celoživotnímu
vzdělávání lékařů.
„Obdržet prestižní akademické vyznamenání na mne hluboce zapůsobilo, zejména pak skutečnost, že se mi ocenění
dostalo nejen za dlouhodobou práci na UK,
ale především za obor sociálního lékařství,
který nepatří mezi atraktivní lékařské obory. Skutečnost, že jsem první oceněnou za
obor sociální lékařství, mne hluboce dojala.
Je to důvod k hrdosti, že jsem součástí Karlovy Univerzity a plzeňské lékařské fakulty, ale také příležitost klást si další otázky
ohledně významu mého oboru v současné
medicíně. Přitažlivost, kterou pro mne má
sociální lékařství, spočívá v jeho širokém
interdisciplinárním a sociomedicínském
zaměření. Ráda bych vyjádřila svůj vděk
za ocenění, kterého se mi od pana rektora
Zimy dostalo, a současně také poděkování
za podporu, které se dostává našemu ústavu od vedení fakulty,“ říká oceněná docentka Libuše Čeledová.
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Nové posily týmu Chaperon
Nová laboratoř Biomedicínského centra – Laboratoř translační genomiky nádorových onemocnění, kterou vede prof.
Kari Hemminki a která
vznikla díky projektu ERA
Chair, se postupně rozrůstá o nové členy. Dva
z nich přišli ze zahraničí: Filip Ambrożkiewicz,
který se specializuje na
rakovinu tlustého střeva, a Andrij Trailin, který se věnuje patologické
a imunohistochemické
části projektu.

Projekt Chaperon
je financován z programu
Evropské unie Horizont
2020, č. grantové smlouvy
856620.
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Jak jste se dověděli o volné pozici v projektu Chaperon?
Filip: V  době, kdy jsem uvažoval o tom,
že bych rád získal zkušenosti v zahraničí, jsem si všiml inzerátu této nové laboratoře na webu Researchgate. Jelikož to
byla šance pracovat v týmu mezinárodních odborníků a naučit se nové techniky, přihlásil jsem se.
Andrij: Kontaktoval jsem původně profesora Z. Tonara, vedoucího Laboratoře
kvantitativní histologie, protože jsem
zrovna hledal nové místo a moje zaměření a zaměření jeho laboratoře k sobě
dobře „pasovala“. Ten mi odpověděl, že
u něj bohužel žádné volné místo není, ale
předal můj požadavek profesoru Karimu
Hemminki a dr. Václavu Liškovi, kteří
zrovna lidi do týmu hledali.
Na čem jste dosud ve výzkumu pracovali?
Filip: Studoval jsem molekulární biologii
na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani a zakončil ji diplomovou prací s názvem „Hledání genů microRNA a jejich
transkriptů v játrovce Pellia endiviifolia
ssp. B (rostlina pobřežnice vápnomilná,
poddruh B – pozn. red.) pomocí metod
„genome walking“, 3´RACE a 5´RACE ”.
Během mého Ph.D. studia jsem pracoval na Klinice gastroenterologie, hepatologie a onkologie Centra postgraduálního
lékařského vzdělávání ve Varšavě. Disertační práce byla na téma „Srovnávací
analýza genetických variací chronických
střevních zánětů. Srovnání dospělých
a dětí v polské populaci“. Zaměřil jsem se
v ní na analýzu genetického pozadí a genetických variací zánětlivých onemocnění střev u polské populace pomocí metodiky GWAS (genomové asociační studie).
Podílel jsem se na různých projektech
týkajících se sekvenování exomu pacientů s IBD a celiakií nebo na celogenomových asociačních studiích autoimunitních
onemocnění.
Navíc jsem se začal zajímat o studium
mikrobiomu se zaměřením na účinky
léčby rifaximinem na změny mikrobiomu a metabolomu u pacientů se syndromem dráždivého tračníku, účinky Saccharomyces Boulardii a způsobu jejich
podání na vývoj střevního mikrobiomu

u předčasně narozených dětí a na změny
mikrobiomu u myší krmených potravou
bohatou na tuky po obohacení stolicí od
hubených myší. Od prosince 2017 jsem
pracoval na Ústavu genetiky Národního onkologického institutu Marie Sklodowské-Curie.
Moje hlavní povinnosti byly spojeny
s prováděním experimentů v laboratoři
sekvenování nové generace, hlavně 16S
rDNA metagenomiky, RNAseq, miRNA
sekvenování a celogenomového sekvenování. Kromě toho jsem pracoval také
v laboratoři metabolomiky, kde jsem byl
zodpovědný za vytváření nových protokolů a jejich validaci, provádění experimentů, interpretaci dat a statistickou
analýzu.
Andrij: Vědeckou kariéru jsem zahájil po
absolvování Lékařské fakulty Záporožské
lékařské univerzity na Ukrajině v roce
1996. Moje disertační práce byla zaměřena na hodnocení stavu systému syntetizujícího neuropeptid Y (NPY) v hypothalamu a Langerhansových ostrůvcích
u normálních potkanů a potkanů s diabetem mellitus a také na hodnocení účinků centrálního a periferního podávání
syntetického NPY (školitel profesor Kolesnik). Dále byly hodnoceny účinky hypoxického tréninku na stav tohoto systému ve zdraví a při cukrovce. V roce 2001
jsem získal doktorát na Ústavu fyziologie Ukrajinské národní akademie věd.
Poté jsem jako postdoktorand absolvoval tři roky v INSERM (Institut national
de la santé et de la recherche médicale
– Francouzský národní ústav zdraví a lékařského výzkumu, Bordeaux), v laboratoři morfofunkční neurobiologie, kde
jsem pracoval na projektu „Neuronální
a gliová strukturní plasticita závislá na
aktivitě v dospělém mozku“ pod vedením dr. Theodosise. Poté jsem se vrátil
na Ukrajinu a začal pracovat v Ústavu
laboratorní diagnostiky a obecné patologie Záporožské lékařské akademie postgraduálního vzdělávání. Nemohl jsem
zde sice dělat neurovědy, ale dostal jsem
příležitost studovat patologii transplantace ledvin a začal jsem pracovat na své
habilitační práci „Diagnostika, predikce
a profylaxe dysfunkce alogenního ledvinového štěpu“.
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žet stupeň maligní progrese z cirhózy do fulminantního
hepatocelulárního karcinomu.
Prozradíte nám, čemu se věnujete ve volném čase?
Filip: Mým největším koníčkem je moje práce, především zmíněné změny mikrobiomu a metabolomu, protože se jeví jako nové a důležité úrovně regulace v patogenezi a progresi rakoviny. Kromě pracovních zájmů ve
volném čase maluji akvarely, rád si přečtu dobrou sci-fi
knihu nebo cestuji.
Andrij: Zajímám se o dějiny, filozofii, architekturu a jazyky.
Jak se vám líbí v České republice?
Filip: Je to země se zajímavou historií, dobrým pivem
a krásnými místy, která stojí za to navštívit.
Andrij: Už při mé první návštěvě v roce 2001 na mě
udělali dojem architektura, historie, malebné výhledy
a přátelští obyvatelé. Samotná Plzeň je krásné město
s půvabným starobylým centrem. Kromě toho je kulturním a vzdělávacím centrem západních Čech a poskytuje četné možnosti rekreace.

Andrij Trailin
Habilitoval jsem se v Národním chirurgickém ústavu
a Transplantologie Akademie lékařských věd Ukrajiny
v roce 2011. Od roku 2006 do roku 2018 jsem vedl pět
po sobě jdoucích výzkumných projektů v oblasti nativní a transplantační ledvinové patologie. V  roce 2017
jsem pod vedením profesora Viklického z Ústavu klinické a experimentální medicíny (Praha, Česká republika)
získal grant z evropských strukturálních a investičních
fondů a od prosince 2018 do prosince 2020 jsem pracoval v Transplantační laboratoři IKEM.
A proč jste se nakonec rozhodl pro tým profesora
Hemminkiho?
Andrij: Očekávám, že účast na projektu Chaperon bude
vyžadovat spoustu práce, ale že také pro mě coby patologa a vědce bude zdrojem příležitostí, pokud jde o profesní růst, získávání nových dovedností a publikace
s velkým impaktem.
Na jaké výzkumné otázky se chcete zaměřit v Biomedicínském centru?
Filip: Mým hlavním zájmem jsou nemoci gastrointestinálního traktu, zejména kolorektální karcinom a Crohnova choroba. Během svého pobytu v Plzni bych se
chtěl zaměřit na detekci genetických změn, ke kterým
dochází při progresi rakoviny tlustého střeva, a pokusit
se odpovědět na otázku, zda je můžeme použít jako terapeutické cíle.
Andrij: Chystám se otestovat hypotézu, že složení populace buněk imunitního systému v játrech bude odrá-
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Filip Ambrożkiewicz
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Cena J. Slípky pro koordinátory dobrovolníků
Tradice udělování ceny za
přínos studentů k rozvoji
fakulty v oblasti vzdělávací, kulturní a společenské vznikla na fakultě už
v roce 2016. Inspirací bylo
celoživotní působení vynikajícího a oblíbeného pedagoga, histologa a embryologa prof. MUDr. RNDr.
Jaroslava Slípky, DrSc.
(1926-2013) na Lékařské
fakultě v Plzni. Škála aktivit, za které byla cena
doposud udělena, se v roce
2020 rozrostla o činnost
předem netušenou – dobrovolnickou pomoc při
epidemii covid-19.
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V době jarního vyhlášení nouzového stavu projevili studenti lékařské fakulty zájem o pomoc nemocnicím, které se kvůli
vyhlášeným opatřením ocitly na pokraji
krizové situace. MUDr. Anna Malečková,
Hoang Hieu Truong, Martin Polívka a Dušan Friedl se ujali práce koordinátorů studentů -dobrovolníků z řad LFP. Spojili se
s dalšími studenty zdravotnických oborů
v Plzni a vytvořili databázi studentů-dobrovolníků, kteří byli ochotni se do pomoci
nemocnicím, ale také např. hygienickým
stanicím, zapojit. Navázali dialog nejprve
s FN Plzeň, později také s dalšími nemocnicemi v Plzeňském i Karlovarském kraji
a podařilo se jim zprostředkovat dobrovolníky do míst, která v době krize potřebovala pomoc nejvíce. Za všechnu tuto
iniciativu byla Cena Jaroslava Slípky za
akademický rok 2019-20 udělena právě
jim. „Největší poděkování ale patří všem
studentům, kteří se do pomoci zdravotnickým zařízením zapojili,“ zdůrazňuje
jedna z oceněných, A. Malečková.
Do pomoci ve zdravotnických zařízeních je doposud zapojeno několik desítek

studentů, kteří již často představují nedílnou součást personálu nemocnic a hygienických stanic. Koordinační činnost
stále pokračuje, v současné chvíli spočívá
zejména v komunikaci se zdravotnickými
zařízeními a ve společné aktivitě koordinátorů z dalších lékařských fakult.
Cena Jaroslava Slípky byla poprvé vyhlášena a udělena v akademickém roce 20152016. Jméno dostala po Jaroslavu Slípkovi,
rodákovi z Lokte u Karlových Varů, který
pokračoval v rodinné učitelské tradici. Byl
nadšeným a oblíbeným pedagogem, jeho
přednášky byly našimi i zahraničními studenty hojně navštěvovány. Světově proslulý a uznávaný histolog a embryolog, který
byl dlouhá léta vedoucím Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni
Univerzity Karlovy, proděkanem a v letech
1962-1966 profesorem a vedoucím ústavu
mikroskopické anatomie v Bagdádu, přednášel též v Damašku (Sýrie), v iráckém
Mosulu a Basře, v Libyi v Tripolisu a Benghází. Jeho syn doc. MUDr. Jaroslav Slípka
CSc. (1952) působí na ORL klinice LF a FN
Plzeň.
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Velké díky našim studentům
Vážení studenti,
kolegyně a kolegové,
v 6. týdnu letošního roku již několikátá vlna pandemie
přinesla nové, zneklidňující, specifikum. Na covid JIP
pracovištích hospitalizujeme velké množství lidí, stáří kolem padesáti let, u nichž se objevuje velmi těžký
průběh onemocnění. Rostou také celková čísla covid
pozitivních pacientů i počet nemocných na jednotkách
intenzivní péče. Děláme, společně s vámi, opravdu maximum pro záchranu každého lidského života a každý
den doufáme, že zítra již bude lépe. Toto období je pro
nás všechny nové, vlastně jej stále prožíváme poprvé,
a jsem přesvědčen o tom, že tato zkušenost je pro vás,
studenty medicíny, velkou profesní zkušeností.

Přátelé, nejdůležitějším krokem pro návrat do starých
kolejí je masívní očkování. Jakmile bude dostatečné
množství vakcíny, naše očkovací centrum s celkem pěti
ambulancemi napomůže tomu, že se postupně vrátíme
k našim „obyčejným“ životům. Moc děkujeme studentům lékařské fakulty za jejich obětavou práci, jsou pro
nás nedílnou součástí personálu a pomáhají zvládnout
náročný provoz nejen na covidových pracovištích, ale
také na odběrovém místě a v dalších provozech. Velmi
si vážíme skvělé a přátelské spolupráce mezi FN a LF.
Jak již jsem jednou uvedl: Jsme spojené nádoby, které
k sobě neodmyslitelně patří.
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň
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Doc. Vevera na jedné
z dřívějších přednášek,
foto: Viktor Dlouhý

Komu přidělit plicní ventilátor?

Pandemie covid-19 se odráží
i ve výuce lékařské etiky
O tom, že by lékaři měli umět adekvátně komunikovat
s pacienty i jejich rodinami a znát základy psychologie,
se veřejně mluví poměrně často. S rozšířením onemocnění covid-19 a zneklidňujícími zprávami o tom, jak lékaři
v některých zemích musí rozhodovat, koho z nemocných
připojí na plicní ventilátor, a na koho se nedostane, vyvstalo do popředí i další psychologicko-etické téma – mohou toto lékaři vůbec rozhodovat? A čím se při tom řídí?
Jaká jsou vůbec etická pravidla v medicíně?
Výše naznačená témata probírají studenti Lékařské
fakulty v Plzni v předmětu Lékařská psychologie a etika. Přednosta Psychiatrické kliniky LF a FN Plzeň, doc.
MUDr. Jan Vevera, Ph.D., po svém nástupu do funkce
zavedl na fakultě tradici otevřených přednášek z tohoto předmětu, a tak se k přednáškám a akademickým
debatám mohou připojit kromě studentů fakulty i její
pedagogové a další zaměstnanci, případně i veřejnost.
Přednášejícími bývají odborníci působící uvnitř i mimo
Lékařskou fakultu v Plzni.
V pátek 22. ledna na aktuálně zařazené přednášce mluvil
doc. Vevera o psychiatrických aspektech epidemií a PhDr.
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David Černý, Ph.D., z Ústavu státu a práva AČR o etických
aspektech rozdělování vzácných zdrojů – kterými jsou
v době epidemie například covid-JIP lůžka.
Přednáška probíhala, podobně jako ostatní přednášky
v těchto dnech, v online prostředí. V jejím úvodu zmínil
doc. Vevera průzkum, který prováděla psychiatrická klinika mezi studenty naší lékařské fakulty a pedagogické
a právnické fakulty ZČU a který se týkal postojů studentů
k očkování. Dotazy v něm směřovaly nejen k tomu, zda se
studenti chtějí nechat sami očkovat, ale také k některým
(dez)informacím a přesvědčením, které se veřejností šíří
– např. k možnosti, že virus byl záměrně vytvořen v laboratoři, nebo že je jím veřejnost záměrně zastrašována.
Výzkum prováděl a přednášku s doc. Veverou připravoval nový zaměstnanec Psychiatrické kliniky Mgr. Vojtěch
Pištl. Výsledky průzkumu jsou zatím předběžné; jakmile
z nich budou učiněny závěry, jistě se k této studii v časopisu vrátíme!
Na stěžejní téma průzkumu navázal doc. Vevera pojednáním o konspiračních teoriích. Vysvětlil, že vycházejí, kromě záměrných „fake news“ a omylů v médiích,
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také z přirozené lidské potřeby hledat vysvětlení neznámého, z potřeby chápat okolní svět. Věda je leckdy
neuchopitelná, nenabízí jasná řešení, budoucnost i po
vědeckém prozkoumání zůstává nepředvídatelná – zatímco uvěříme-li konspirační teorii, zbaví nás to bezmoci a úzkosti: náhle „víme“, co očekávat, „známe“
viníka, a navíc se cítíme důležitě, protože „chápeme,
co ostatní nevědí“. Konspirační teorie, krátce řečeno,
nabízejí lidem to, po čem touží: jednoduchou odpověď
na složité problémy.
Tu však nemají ani lékaři, kteří v nemocnicích stojí u lůžek intenzivní péče určených pro covid pacienty a obávají
se, že jim brzy dojdou jak lůžka, tak personál. Problém,
který v takové chvíli řeší a který se dá popsat termínem
„alokace vzácných zdrojů při poskytování zdravotních
služeb“, se snažili uchopit teoretici státu a práva, kteří
se zabývají výzkumem v tomto oboru. Na jaře 2020 tak
na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR vznikl dokument, který shrnuje etická a právní východiska rozhodování o alokaci zmíněných zdrojů a obsahuje i doporučení,
podle kterých se lze při tomto rozhodování řídit. Dr. David
Černý, jeden ze spoluautorů dokumentu a host přednášky,
vysvětlil, že jedním z motivů pro vznik dokumentu bylo
dát lékařům vodítko, jež jim umožní se v takové situaci
racionálně rozhodnout, a navíc zajistí, že lékařova volba nebude nahodilá, bude možné ji rozumově pochopit
a analyzovat, bude transparentní a dá lékaři možnost se
morálně ospravedlnit v případě nesouhlasu. Stejně jako
je tomu v daném dokumentu, i ve své přednášce shrnul
dr. Černý nejprve čtyři principy lékařské etiky – princip
beneficence, princip non-maleficence, princip férovosti
a princip respektu k autonomii – aby je následně porovnal

s principy etiky alokace vzácných zdrojů, kterými je možné v době krize vyvolané epidemií či pandemií předchozí
principy dočasně nahradit: princip maximalizace užitku
dosažitelného prostřednictvím vzácných zdrojů, férovost,
podpora těch, kteří pomáhají druhým a upřednostňování
pacientů, kteří jsou na tom nejhůře. Zároveň se vše musí
odehrávat v právním rámci fungování demokratického
státu.
Skloňovalo se zde také dříve téměř neznámé, nyní denně slýchané slovo „triáž“. V  historickém okénku se posluchači dověděli, že tento termín se v souvislosti se
zdravotnictvím začal používat až během napoleonských
válek. Triáž prováděná podle jednoznačných principů pak
znamenala v průběhu válečné historie značné snížení
úmrtnosti raněných vojáků. V dnešní době je v souvislosti
s onemocněním covid-19 triáž prováděna při vstupu do
zdravotnického zařízení, může se však odehrávat i na dalších úrovních, například právě při přidělování lůžek intenzivní medicíny. Dokument Ústavu státu a práva nabízí
„guidelines“ k takovéto triáži. Závěrem dr. Černý upozornil, že v současnosti k těmto „vzácným zdrojům“ přistupuje i očkovací vakcína a při jejím přidělování bude nutno
uplatnit principy obdobně.
Etická hlediska jsou neoddělitelnou složkou lékařského
povolání. V bouři názorů, které nyní kolují v médiích a které vypouštějí někdy i akademici, kteří – slovy doc. Vevery v Hospodářských novinách – podlehli pokušení „obejít pracnou vědeckou diskusi, která by je za standardních
okolností donutila svá stanoviska lépe vyargumentovat
a upozornila na metodické chyby,“ přispívají přednášky,
jako byla tato, podstatnou měrou k budoucí profesionalitě
našich mediků.

Foto: Shutterstock.com
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Co se děje na staveništi?
Volejte sláva a tři dny se radujte. Po letech příprav a téměř po roce papírové války jsme konečně začali stavět
také menzu a děkanát. V  příštím životě bych to raději dělal obráceně, tedy že papírovat se bude přes zimu
a stavět v létě. Tím si ale nebudeme kazit náladu – prostě máme teď našlápnuto k tomu, abychom na podzim
2022 mohli do UniMeCu nejen na výuku, ale i na děkanát, a dokonce zajít i do menzy.
Kromě menzy a děkanátu chybí skeletu hlavní budovy
už jen drobné části atiky a další malé dodělávky – tedy
odpověď na nejčastější otázku zní: „Vyšší už to nebude“. Uvnitř se naplno pracuje na elektroinstalaci, vzduchotechnice, kanalizaci, začala montáž příček a rámů
oken.
Zatímco stavba roste, realizační tým s budoucími
uživateli pracuje na zadání zakázek na vybavení, které
budeme postupně zahajovat v letošním roce.

Text a snímky: Libor Kočí
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Foto: Viktor Dlouhý

Docent František Vožeh
se loučí s fakultou: „Věřím,
že zvítězí zdravý rozum“
Po téměř 60 letech v roli
studenta a později pedagoga se s naší fakultou
z vlastního rozhodnutí
s koncem roku 2020 rozloučil doc. MUDr. František Vožeh, CSc. Působil na
Ústavu patologické fyziologie, který po 20 let vedl.
Požádali jsme ho, aby zavzpomínal na ty nejvýraznější momenty, které
ho na Lékařské fakultě
v Plzni potkaly.
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Na Lékařské fakultě v Plzni jste studoval
v 60. letech 20. století. Jak na tuto dobu
vzpomínáte?
Náš ročník zahájil studia na LF v r. 1961,
tedy na prahu „zlatých šedesátých“. My
jsme si to příliš neuvědomovali, pokládali jsme vše za normální a většina z nás
se poctivě věnovala studiu. Jaká to byla
mimořádná doba, jsme docenili teprve v následujících dvou desetiletích po
naší promoci r. 1967. Rok po ní přišlo sice
„pražské jaro“, v témže roce však bylo
udušeno vpádem spřátelených armád.
Vše, co následovalo, mělo negativní do-

pad i na naši fakultu. Vraťme se však ještě
ke studiu. Přednášky byly v prvních dvou
letech povinné, na zkoušky jsme byli vypisováni hromadně. Na přednáškách jsme
se snažili zachytit každé slovo, protože
moderní učebnice nebyly. U zkoušky chtěl
každý uspět nejen z důvodu dokázat míru
svých znalostí, ale byla i možnost prospěchových stipendií. I  tak byla „úmrtnost“
studentů poměrně značná. V  našem ročníku bylo na počátku studia 220 studentů
všeobecného směru, 50 studentů stomatologie, a promovalo 80 studentů všeobecného a 30 studentů zubního lékařství,
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včetně těch, kteří do ročníku tzv. spadli kvůli opakování
či přerušení studia. Hodně studentů pracovalo na ústavech jako pomocné vědecké síly a řada z nich (včetně
mne) i jako tzv. čtvrtkaři, což byli zaměstnanci fakulty
na malý pedagogický úvazek. Ti pak (samozřejmě až po
vykonané zkoušce z příslušného oboru) fungovali jako
plnohodnotní a často velmi zapálení vyučující na praktických cvičeních. Na řadě teoretických ústavů na nich
byla výuka zcela zásadně závislá a často po promoci tvořili i kádr mladých asistentů i asistentek. Vzpomínám rád
i na ty, kteří kultivovali naši lásku k medicíně, asistenty,
docenty a profesory, z nichž někteří byli skutečné osobnosti, a to i světového významu.
Čím vás obor patofyziologie přitáhl? Bylo to už při studiu?
Jak už jsem předeslal, patřil jsem mezi ty „pomvědy
a čtvrtkaře“, kteří během studia zakotvili na některém
z ústavů, což mnozí brali jako dobrou průpravu pro klinické disciplíny, jiným se to dostalo natolik pod kůži, že
na ústavech zůstali. Patofyziologie vzbudila můj zájem,
když jsem se připravoval na zkoušku. Líbilo se mi, že
staví na znalostech z předchozích oborů, které rozvíjí,
a snaží se pochopit a vysvětlit podstatu i rozvoj chorob
prakticky všech tělesných orgánů a systémů těla. Navíc
to byl experimentální obor (dříve zvaný experimentální
patologie), kde výsledky vědeckých pokusů závisely i na
manuální zručnosti a ani ta mi nebyla cizí. Po promoci
jsem tam nastoupil jako vědecký aspirant (což byl tehdejší název pro postgraduálního studenta) za velmi skrom-
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né stipendium. A protože jsem byl nejen svým samoživitelem, ale i s částečnou povinností přispívat rodičům,
přijal jsem již v průběhu studia návrh vedoucího ústavu
a svého pozdějšího školitele profesora Myslivečka, abych
se stal „čtvrtkařem“. Po vykonání zkoušek jsem se stal
v r. 1970 řádným zaměstnancem fakulty.
Na které osobnosti ústavu z doby studia a vědeckých
i pedagogických začátků nejvíce vzpomínáte?
Bylo jich více. Pokud jde o ty na našem ústavu, tak
to byl především profesor Mysliveček. Fascinoval mě
svým vědeckým elánem a snahou i v našich skromných
podmínkách „dělat vědu“ na světové úrovni. Právě ve
„zlatých šedesátých“ se mu podařilo dostat na několik
západních univerzit i potom si udržoval tyto kontakty
jako nezbytné pro kvalitní vědecké bádání. Tento poznatek jsem převzal, bohužel až po sametové revoluci
jsem ho mohl uplatňovat. Pak profesor Sobotka, kterého jsem obdivoval pro jeho perfektní schopnost poutavých přednášek. Také on využil možnosti vycestovat,
na Západě byl před srpnem 1968 i po něm, a když se
nezkompromitovaný vrátil, mohl převzít vedení ústavu po nuceném odchodu profesora Myslivečka. Za jeho
podpory jsem pak dokončil velmi náročný úkol, který
byl středobodem mé disertace, a to vypracování stereotaxického atlasu mozku psa. Velmi blízkým spolupracovníkem mi byl docent Chaloupka, nejen svými zkušenostmi, ale i konkrétní pomocí při experimentálním
zpracování tématu, které úzce souviselo s mým zdravotnickým úvazkem, který se týkal alkoholismu. Po-
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dařilo se nám experimentálně vytvořit model lidského
postižení dětí matek alkoholiček, tzv. fetálního alkoholového syndromu, u mláďat laboratorního potkana.
Velmi dobré a kolegiální vztahy jsem měl i s ostatními staršími spolupracovníky a s porozuměním jsem se
snažil dobře vycházet i s těmi mladšími, co postupně
přicházeli, včetně středního i nižšího personálu.
Možnosti i systém výuky se v průběhu let určitě proměnily. V čem nejvíc?
I když jsou přednášky a praktická cvičení stejné, došlo
v oboru k diametrálním změnám. Otázkou je, zda budou všechny tím nejlepším řešením, ale to ukáže čas.
Stejně jako u funkční preklinické experimentální medicínské disciplíny vycházela výuka z valné části z experimentu. A to se netýkalo jen praktik, ale i přednášek,
kde zejména profesor Mysliveček uplatňoval „pavlovovský“ přístup, že viděná názorná demonstrace dá víc
než pouhé povídání, byť s obrázky. Některé demonstrace vidím před sebou ještě dnes. Často byly černou
můrou pro mladé asistenty i postgraduální studenty,
kteří byli pověřováni přípravou „živých“ demonstrací
na jednotlivé přednášky. To znamenalo pokus většinou
na některém laboratorním zvířeti předem nazkoušet
a druhý den, před zraky studentů na přednášce, zopakovat. Úspěch nebyl vždy zaručen, a studenti se někdy
dost bavili. Svým způsobem jsme však v té době předstihli dobu, když se z operačního sálu ústavu přenášela
(dlouhým kabelem po schodech) na obrazovku monitoru v posluchárně operace slinné žlázy psa v přípravě
na “slinící“ pavlovovský pokus. Praktická cvičení pak
byla skutečně praktická, po kratším teoretickém úvodu
a prověření domácí přípravy na hlavní experimentální část se konalo převážně rukama. Zpočátku to byly
nácviky zacházení s laboratorními zvířaty, zvládání
injekční a chirurgické techniky na fantomech (vyrobených svépomocí laborantkami, protože jiné nebyly).
Poté následovaly zásady a praktické nácviky předoperačního mytí rukou, zacházení se sterilním operačním
oblečením a prádlem, anestezie. Za dodržování všech
platných etických norem pro zacházení s pokusnými
zvířaty pak následovaly menší a pak i složitější operace.
Postupem času se podíl zejména „operačních“ praktik
stále více zmenšoval (částečně z důvodů legislativních,
ale i ekonomických, kdy postupně docházelo k monopolizaci chovu a tím i dodávkám neskutečně drahých
zvířat). Vyváženo to bylo získáním nových, dokonalejších přístrojů, včetně audiovizuální techniky. Ke skokové modernizaci přednášek i praktik došlo v souvislosti
s přestěhováním ústavu do nových prostor Unimecu.
Z praktické výuky přetrvávají experimenty, avšak s využitím mnohem dokonalejších fantomů, a dále pak ty
prováděné na samotných studentech. Tyto sice existovaly i dříve, ale svými výstupy nebyly tak sofistikované jako nyní, kdy lze napojením na důmyslné přístroje
získat řadu údajů o činnosti a funkcích prakticky všech
systémů těla, takže organismus je prozkoumán téměř
dokonale. Za využití výpočetní techniky lze dále virtuálně modelovat a zobrazit i různé patologické stavy
a situace a pak je ve výuce demonstrovat. Odpověď na
otázku, do jaké míry, zda a jak lze vedle využití stá-
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le dokonalejších přístrojů získat i praktickou manuální
zručnost a medicínské návyky (alespoň částečně již během studia), však zatím není.
Co vám přináší v současné době radost, případně starost?
Odpověď na tuto otázku bych rozdělil na hesla: práce,
rodina, společnost, příroda a zdraví. Pokud jde o práci,
jsem rád, že jsem pracoval v oboru, který mne bavil. Snažil jsem se zapůsobit na tisíce studentů a pomohl jsem
řadě postgraduálních studentů v jejich odborném růstu.
Slovy předsedy České fyziologické společnosti při ČLS JEP
při udělení čestného členství ke svým sedmdesátinám
jsem „založil školu experimentálního výzkumu degenerací mozečku u nás“. Postaral jsem se o perfektně připraveného nástupce ve vedení ústavu i o řadu jeho spolupracovníků. V  mezinárodním měřítku se mi podařilo
přivést výzkum ústavu na úroveň oceňovanou i v zahraničí. V oblasti oboru patofyziologie jsem splnil úkol, který
jsem si vytyčil: navrátit ji zpět do International Society
for Pathophysiology (IPS). Byli jsme jejími zakládajícími
členy, ale pak se to nějak zanedbalo a vypadli jsme. Podařilo se, a v r. 2002 jsem byl zvolen na světovém kongresu
v Budapešti členem řídicí rady IPS.
Podařilo se mi vytvořit monografii známou a využívanou i v zahraničí. To vše mi činí radost. Že se mi také
leccos nepodařilo, je zřejmé, ale to si nechávám pro
sebe. O budoucnost oboru však starost nemám. Radost
mám i z rodiny, s manželkou stejného vzdělání a vzácné povahy jsme vychovali dvě dcery, které vystudovaly
lékařství, snad se v něm i našly, a máme tři velmi milé
vnučky.
Hesla společnost a příroda bych spojil následovně.
Člověk a tedy i společnost, tedy živé a myslící bytosti, jsou součástí přírody. Lidé se však chovají k přírodě
macešsky! Plundrují ji ad absurdum, vysávají její zdroje, a protože nelze jinak, příroda jim to v sebeobraně
vrací. Důkazem jsou klimatické změny s abnormálními
výkyvy počasí, ale také současná pandemie, a to díky
zpupnosti lidí, kterým se zdá naše země malá a během
hodin se přemísťují z místa na místo, bez ohledu na
„uhlíkové stopy“ a přenos infekcí. Zdraví člověka s tím
vším úzce souvisí a já si to s přibývajícími léty uvědomuji stále více.
Máme naši chatu se zahradou u Hracholuské přehrady, kam jsme jezdili pracovat, a částečně i relaxovat.
Také četba je mým koníčkem. Když se ohlédnu zpět,
největší potěšení jsem měl, když po skončení mých
přednášek zazníval z řad studentů potlesk. Tak tomu
bylo i po mé poslední přednášce těsně před covidovou dobou. A protože jsem optimista, věřím, že se vše
zvládne, že zvítězí zdravý rozum. V  této víře naší fakultě přeji, aby v nových podmínkách i připravovaných
moderních prostorách nadále vzkvétala.

S panem docentem se fakulta neloučí zcela – i nadále s ní
zůstává ve spojení jako čestný člen její vědecké rady. Přejeme
mu ještě mnoho klidných let s rodinou, přáteli i vědeckou komunitou! Rozhovor v nezkrácené verzi si můžete přečíst na
webu LF.
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Fakulta má šest nových profesorů
V úterý 15. prosince 2020
podepsal prezident republiky Miloš Zeman na
návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol
jmenovací dekrety 78 nových profesorů. Šest z nich
je z Lékařské fakulty
v Plzni.

Mezi 78 novými profesory je 13 žen. Nejvíce
profesorů tradičně navrhla Univerzita Karlova, a to 37, šest návrhů předložila Vysoká
škola báňská – Technická univerzita Ostrava, pět nových titulů navrhla Masarykova univerzita a čtyři Mendelova univerzita
v Brně. Návrhy podalo i dalších 13 vysokých
škol. Nejvíce (zhruba z 25 %) jsou zastoupeni lékaři, o něco méně je techniků. Novými profesory ale byli jmenováni i ekologové, chemici, právníci, matematici, umělci,
ekonomové, farmaceuti i zástupci dalších
oborů. Jmenovací dekrety novým profeso-

rům předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D.
Profesory Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy se stali prof. MUDr. Jan
Baxa, Ph.D., z Kliniky zobrazovacích metod, prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., z Kliniky
anestezie, resuscitace a interní medicíny,
prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., z Biomedicínského centra, prof. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky, prof. MUDr. Václav Liška,
Ph.D. a prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D., oba
z Chirurgické kliniky.

prof. MUDr. Jan BAXA, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod

prof. MUDr. Jan BENEŠ, Ph.D.
Klinika anestezie, resuscitace
a int. medicíny

prof. Ing. Jaroslav HRABÁK, Ph.D.
Biomedicínské centrum

prof. MUDr. Vladimír KALIŠ, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika

prof. MUDr. Václav LIŠKA, Ph.D.
Chirurgická klinika

prof. MUDr. Jiří MOLÁČEK, Ph.D.
Chirurgická klinika
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Neocenitelná zkušenost:
Na táboře s dětmi se spinální svalovou atrofií
Studenti 5. ročníku LF UK
Plzeň, Tereza Neubauerová a Otakar Schacherle,
se o prázdninách účastnili psychorehabilitačního
pobytu pro děti s nevyléčitelným progresivním
nervosvalovým onemocněním v ošetřovatelské
péči a osobní asistenci.
Spinální svalová atrofie
(Spinal Muscular Atrophy
- SMA) je vzácné genetické onemocnění motoneuronu, tj. onemocnění
neuronů, které odpovídají
za vědomé pohyby svalů,
jako např. běhání, pohyby hlavy, polykání. Jedná
se o závažné progresivní
a nevyléčitelné onemocnění (více informací na
www.smaci.cz).

Mgr. Helena Kočová, Ph.D., ve svém poděkování zaslaném děkanovi fakulty ocenila empatii a pomoc studentů. „Zapojili
se v aktivizaci klientů v souvislosti s jejich
zdravotním omezením daného postižení, za používání vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Byli velmi empatičtí a nápomocní v každodenní
asistenci a ošetřování. Doprovázeli děti
při pedagogické a vzdělávací činnosti, při
odborném programu canisterapie, muzikoterapie a ergoterapie. Absolvovali vzdělávací přednášku k tématu o onemocnění,
léčbě a speciálně pedagogických disciplín
v souvislostech progresivního onemocnění SMA. Psychorehabilitační pobyt nabídl
studentům vytvořit komplexnější vhled do
problematiky a rozšířit praktické dovednosti,“ popsala v poděkování Mgr. Helena
Kočová, Ph.D., dobrovolná konzultantka
a poradce domácí péče u dětí s nervosvalovými onemocněními.
Otakar Schacherl se k účasti na táboře pro děti se SMA dostal právě díky své

spolužačce Tereze Neubauerové. „Řekla
mi, že paní Kočová hledá asistenty na tábor. Zúčastnil jsem se ho poprvé a líbilo
se mi to natolik, že se nejspíš zúčastním
i tenhle rok. Poznal jsem, jaký má být
přístup k těmto dětem a péče o ně. Není
to lehké, potřebují pomoci s každodenní
činností, např. s hygienou, oblékáním,
stravováním atd. Děti se vám snaží se
vším pomoci. Obdivuji rodiče, kteří se
o děti starají každý den celý rok,“ svěřuje se Otakar. Podle jeho slov je důležité
děti nelitovat, ale nic jim neusnadňovat.
„Ony své onemocnění berou s nadhledem, společně se mu i zasmějete. Tuhle praxi bych opravdu doporučil, získáte
hodně nových zkušeností, a především
poznáte nové přátele,“ dodává student.
Jeho spolužačka Tereza se s doktorkou
Kočovou zná prý už dlouho. „S  její starší
dcerou jsme kamarádky od školky, a proto
jsem s její mladší sestřičkou Aničkou, která
trpí onemocněním spinální svalovou atrofií, v kontaktu prakticky od dětství. Loni na

Foto: archiv SMÁci, z. s.
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jaře se na mě paní doktorka obrátila, jestli bych s nimi nechtěla zkusit vyjet na tábor a získat tak zase jinou zkušenost, a já ráda souhlasila. Tábor byl skvělý. Kolektiv tvořili
naprosto úžasní lidé, ať už z řad opatrovníků nebo dětí.
Všichni jsme si ve všem pomáhali,“ vzpomíná Tereza. Počítala s tím, že postarat se o děti bude náročné, ale to, kolik legrace si s nimi užije, nečekala. „Já konkrétně jsem se
starala právě o Aničku, na pokoji jsme byly ještě s její kamarádkou se stejným onemocněním a druhou opatrovnicí.
Překvapilo mě, jak holky řeší úplně běžné problémy, které
jsem měla já v jejich věku, ve 14, 15 letech, tedy módu,
kosmetiku, kluky… Nikdo z dětí se rozhodně nelituje, ani
my je nesmíme litovat či jednat s nimi v rukavičkách. Brát
je jako ostatní a sobě rovné je nejlepší způsob, jak si k nim
najít cestu. Všechny děti se s nadšením účastnily všech
aktivit, které jsme vymysleli. Ať už výtvarných činností,
výletů, překážkové dráhy na vozících… A hlavně, jak říká
Otakar, u všeho jsme se vždy nasmáli,“ vypravuje Tereza Neubauerová, podle které to ale neznamená, že je péče
o děti lehká, zvlášť pokud je to první zkušenost. „Také
neskutečně obdivuji jejich rodiče, kteří tuto péči poskytují
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, opravdu je
to náplň celého dne, proto věřím, že alespoň tento týden
jsme jim trochu pomohli se zregenerovat,“ uzavírá studentka.

Ohlédnutí za vánočním skutkem
Studenti Lékařské fakulty Univerzity Karlovy předali dárky k Vánocům hospitalizovaným dětským pacientům dětské kliniky. „Ráda bych poděkovala studentům za krásné
vánoční dárky pod stromeček pro naše hospitalizované
dětské pacienty. Skupina zahraničních studentů ISMAP
zorganizovala opravdu krásnou akci Christmas gifts. Dárky předali 17. prosince minulého roku. Ještě jednou moc
děkujeme,“ vzkazuje za vedení dětské kliniky Romana
Sedláčková.
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Mezi dárky byly například různé stolní a deskové hry,
edukační hry (třeba lidské tělo), hlavolamy, skládanky,
hračky, knížky, plyšové hračky, vyškrabávací obrázky
a další. „Bohužel z epidemiologických důvodů neproběhlo předání dárků přímo na oddělení mezi dětmi, ale
i tak to bylo velmi milé setkání,“ říká Mgr. Romana
Sedláčková, která je na snímku spolu se zahraničními studenty a s vrchní sestrou Dětské kliniky LF a FN
Plzeň.
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E-learning je (i zůstane) integrální
součástí výuky na medicíně
Medicínu nelze učit jen
online, přesto je zřejmé,
že e-learning si postupně hledá stálé místo ve
výuce budoucích lékařů. Stávající semestr byl
z pohledu e-learningového týmu největší výzvou,
kterou musel zvládnout.

Pro lepší představu, co znamená vést distanční výuku z pohledu podpůrného týmu,
jsme vybrali pár zajímavých čísel, která
shrnují uplynulé měsíce:

DISTANČNÍ VÝUKA
V ČÍSLECH

5000+

nových testových otázek v
rámci pregraduálního studia

2000+

uživatelům z UK byla
zajištěna podpora pro ZOOM

800+

nových výukových videí

50+

nových členů e-learningové
podpory (studenti)

30+

nových postgraduálních
online kurzů

30+

nových pregraduálních
výukových děl
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gické cytologie. V jarních měsících budou
k dispozici nové kurzy sestavené prof.
Jaroslavem Rackem na téma Diabetes
mellitus a Trendy v laboratorní medicíně.
Všechny kurzy jsou akreditované Českou
lékařskou komorou. Po jejich absolvování
tedy lze získat certifikát s kredity celoživotního vzdělávání. Pro zaměstnance
a studenty Lékařské fakulty UK v Plzni
a Fakultní nemocnice Plzeň je vydání
certifikátů zdarma.
Letos také nebude chybět série pravidelných čtvrtečních webinářů. Jejich aktuální program najdete na portálu Postudium
v záložce Webináře a na Facebooku Postudium a lékařské fakulty.
Série začíná ve čtvrtek 25. 2. 2021 ve
14:00 webinářem profesora MUDr. Ondřeje Hesse, Ph.D., na téma „Uroteliální
karcinom: problémy klasifikace, gradingu a stagingu. Jak to všechno ovlivní osud
a léčbu pacienta?“

e-learningových
koordinátorů pro
jednotlivá pracoviště

Jelikož potřeba distanční výuky přetrvává a nároky na kvalitu rostou, budeme
v novém roce dále podporovat a propagovat postupné osamostatňování vyučujících
v „základních“ e-learningových dovednostech. Tak, jak se každý naučil používat PowerPoint, je nyní dlouhodobou nezbytností zvládnout základně používat
i e-learningové nástroje. Na již proběhlá
školení, jejichž záznamy jsou k dispozici
na stránce e-learningového týmu www.
elearning.lfp.cuni.cz, naváže připravovaný
e-learningový kurz „Základy e-learningu
při výuce medicíny“, který bude akademikům dostupný v průběhu jara 2021.
Minulý rok přál také rozvoji kurzů
postgraduálních. Lékařské fakultě se to
dařilo prostřednictvím svého portálu
POSTUDIUM. Ten je jedinou univerzitní online platformou v ČR, která nabízí
kvalitní postgraduální, celoživotní a specializační vzdělávání lékařů a dalších
pracovníků ve zdravotnictví. Za zmínku
stojí zejména kurz Kardiomarkery v klinické praxi a 4 kurzy z oblasti gynekolo-
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Den otevřených dveří byl online
Ani v letošní složité situaci nepřišli zájemci o studium medicíny o možnost prohlédnout si prostory naší fakulty, získat
informace o studiu a položit dotazy ohledně přijímacího řízení.

V prostředí MS Teams návštěvníkům fakultu nejprve představil její proděkan
prof. Jiří Ferda. Mluvil nejen o tom, co
studenty čeká od prvního do posledního
ročníku a jak předměty na sebe logicky
navazují. Zdůraznil také, jak je důležité,
aby studenti pochopili základní smysl
výuky medicíny, v níž nejde jen o to znát,
jak funguje lidské tělo nebo na jakých
vědeckých základech medicína stojí. Je
nutné také pochopit, co to znamená léčit
nemocné, starat se o jejich tělesné i duševní zdraví. To vše je součástí smyslu
lékařského povolání. „Chceme vychovávat lékaře k tomu, aby byli schopni rozhodovat o diagnostických a léčebných
výkonech a posilovat je v tom, aby uměli
nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí,“
vysvětlil prof. Ferda. „Lékař také musí
umět komunikovat jak s nemocnými, tak
s jejich rodinnými příslušníky. Také musí
být schopny komunikovat lékařské týmy
mezi sebou – a to jak lékaři navzájem,
tak s nelékařským zdravotnickým personálem.“
Po tom, co se uchazeči takto dověděli,
co je bude čekat při výuce, převzala slovo
vedoucí studijního oddělení Mgr. Martina Buriánková a detailně popsala uchazečům celý průběh přijímacího řízení.
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Zároveň další pracovnice studijního oddělení odpovídaly na dotazy návštěvníků
v textovém chatu.
Při „obvyklém“ dni otevřených dveří se
s návštěvníky setkávají i současní studenti. Je to pro uchazeče příležitost promluvit si o studiu neformálně, získat náhled
„z druhé strany“. Aby o tuto možnost
uchazeči nepřišli, pozvaly je studentské
spolky, které se představily prostřednictvím videí a prezentací, ke spojení aspoň
na sociálních sítích a vybídly své budoucí kolegy, aby se na ně neváhali obrátit
s jakoukoli otázkou o studiu nebo o studentském životě v Plzni. Nejvíce se pak
osobnímu kontaktu přiblížil moment,
kdy se studenti vydali s uchazeči v online
prostředí na procházku po fakultních budovách. Stalo se tak díky novému virtuálnímu modelu, umístěnému na internetu, v němž jsou trojrozměrně nasnímané
nejdůležitější prostory fakulty. Díky komentářům od studentů, kteří se v modelu
pohybovali, působila tato „tour“ opravdu
jako živá.
Všechna videa a odkazy z Dne otevřených dveří, odpovědi na časté dotazy
uchazečů a další informace najdete na
webu lfp.cuni.cz v sekci „Uchazeči“ (odkaz též pod QR kódem).
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„Živá online interakce: minimální
rozdíl od prezenční výuky.“

Mediální ateliér je výuková místnost na Pavlovově ústavu a je k dispozici všem zájemcům
o vedení interaktivní výuky a testování technologií a postupů jejího procesu.
Ateliér je ideálním místem pro nahrávání přednášek,
organizaci online seminářů, webinářů a konferencí. K dispozici jsou:
• nejnovější interaktivní displej Smartboard
• výkonný PC s několika SW pro editaci videí
• grafický tablet například pro anotování
• studiové i bezdrátové mikrofony
• kamery, webkamery, fotoaparát
• 360°kamera
• HTC brýle/virtuální realita
• profesionální osvětlení a zelené plátno

E-learningový tým je k dispozici pro konzultace a realizaci vašich nápadů.
Pro nerušenou práci a předvedení techniky je nutné prostory předem rezervovat
přes e-mail kristina.mizerakova@lfp.cuni.cz

E-learningový tým LFP

