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Den celoživotního vzdělávání
& Festival absolventů
V sobotu 23. dubna 2022 v historických prostorách Karolina v Praze
✓ Široká nabídka vzdělávání pro veřejnost, jež má na Univerzitě Karlově dlouhou tradici.
Například kurzy pro aktivní a zvídavé seniory v rámci Univerzity třetího věku odstartovaly
již v roce 1986 a nabízejí se nyní na všech 17 fakultách.
✓ Hostem akce bude například spoluzakladatelka Nadace rodiny Vlčkových Katarína Vlčková,
zoolog a publicista Vojtěch Kotecký a další zajímaví absolventi univerzity. Pokusy s tekutým dusíkem
předvedou zástupci Matematicko-fyzikální fakulty, karetní hra „To letí století!“
z dílny Fakulty sociálních věd zase prověří znalosti návštěvníků z moderních českých dějin.
✓ Lékařská fakulta v Plzni bude mít na akci čtyři stanoviště: medici ze spolku IFMSA
ukážou dětem plyšového medvěda s vyjímatelnými orgány. Středoškolákům poradí, jak na prevenci
sexuálně přenosných chorob. A ostatním na modelech prsou a varlat vysvětlí, jak postupovat při
samovyšetření jako prevenci nádorových onemocnění. Budoucí zubní lékaři ukážou správné techniky
čištění zubů a odpoví na otázky týkající se ústní hygieny. Spolek Medicus Pilsensis předvede,
jak funguje srdce, změří tlak, ukáže výhody zdravého životního stylu a poradí s výživou i cvičením.
A MUDr. Pavel Sedláček z Ústavu hygieny a preventivní medicíny nabídne screeningové
vyšetření aterosklerózy měřením pulzní vlny tzv. pletysmografickou metodou.
✓ Výstava Grafika roku 2021 a Cena Vladimíra Boudníka.
Výstava je přehlídkou současné grafické umělecké tvorby v Česku.
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Úvodník děkana
I Have a Dream
Slušně vychovaného školáka a pionýra
v létě roku 1968 čekala rodinná dovolená v Soči. Zájezd s maminkou a Čedokem,
sanatorium Zarja na břehu mořském, od
jehož hladiny nás dělilo pouhých 300 schodů a po jejich zdolání přivítaly ampliony
masovou rozcvičkou. Po návratu ze slunného černomořského pobřeží mne rodiče
nechali ještě Praze u babičky, užíval jsem
si tam nejenom zoologickou zahradu, ale
hlavně návštěvy muzeí, zejména technického. Pošmourného srpnového jitra
jsem se vzbudil neznámým hlukem, spíše
hučením. Nad Vršovicemi přelétávala letadla a vrtulníky. Telefony fungovaly, rodiče
volali z Plzně, ať hlavně nikam nechodím
a že mne, jak to půjde, rodinným trabantem vyzvednou. Jedenáctiletého kluka
doma neudržíte zámkem, natož telefonátem. Pod záminkou nákupu potravin jsem
se vykradl z domu, na Moskevské třídě již
nevím, zda jsem viděl vojenská vozidla
a vojáky. Co si však pamatuji zřetelně, byly
nápisy bílým vápnem odsuzující okupaci.
A dospělé muže, kteří plakali. Zcela zmaten jsem se vrátil k babičce a přemítal o své
reakci na ztrátu svobodné vlasti. V  jedenácti toho moc nevymyslíte, můj vzdor byl
převeden do slibu sám sobě, že do země,
která zorganizovala tuto agresi, nikdy nevstoupím. Ač přišly nabídky na přednášky
a chuť spatřit Petrohrad byla velká, nezpronevěřil jsem se svému dětskému slibu
a již jej držím 54. rok.
Měl jsem sen, že po strastech, které Evropa ve 20. století zažívala, dojde k jakémusi panevropskému přesvědčení a poučení, že násilí nemůže skončit dobře a je
třeba je potírat v samém zárodku, budoucnost je v toleranci a spolupráci. Zviklala
mne již léta devadesátá, bývalá Jugoslávie,
Afghánistán, Blízký východ, ale stále mne
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držel sen o moudré a stabilizované Evropě. A pod pojmem Evropana jsem si nikdy
nepředstavoval pouze obyvatele Evropy,
považuji za ně všechny lidi bez jakéhokoli
rozdílu, kteří respektují tyto základní evropské hodnoty.
Sen Martina Luthera Kinga jr. čeká na
realizaci již 60 let, a to je známá příčina
stavu, který napravuje – otroctví. Kde se
stala chyba dnes, víme, kde jsou ale její
počátky? V roce 1917? Dříve? Později? Jak
dlouho budeme čekat na realizaci mého
snu o evropanství?
Pražský židovský spisovatel Max Brod
napsal knihu vzpomínek Život plný bojů.
Věděl, o čem píše. Takový život čeká i nás,
zřejmě navěky. Nevadí, naši studenti medicíny, lékaři, jsou zvyklí bojovat denně
za své pacienty. Proto můj sen o rozumné
Evropě zvítězí. Vím to jistě.
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan Lékařské fakulty UK v Plzni
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Práce s mladými kolegy mě
naplňuje, říká profesor Rokyta
Richard Rokyta si dlouho
myslel, že svoji budoucnost spojí s cizími jazyky.
Absolvoval základní jazykovou školu, ale bavila ho
i biologie a matematika.
Na gymnáziu byl už v matematicko-fyzikální třídě.
„Ve 3. ročníku jsem začal
uvažovat o studiu medicíny. Nejvíc mě ovlivnilo rodinné prostředí
– máma je docentkou gynekologie a porodnictví,
táta je profesor fyziologie
a patofyziologie. A historie se u nás opakuje, syn je
oční lékař a dcera studuje
3. ročník Lékařské fakulty
v Plzni,“ říká přednosta
Kardiologické kliniky LF
a FN Plzeň.
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Byl jste vždycky rád, že jste se rozhodl pro
medicínu?
Ano, studium bylo sice náročné, ale jsem
rád každý den, že jsem se pro něj rozhodl. Zaujaly mě obory mého táty, fyziologie
a patofyziologie, které jsou nezbytným základem pro klinickou medicínu.
Vidíte nějaký rozdíl mezi vaším studiem
a tím současným?
Dnešní studenti lékařských fakult musejí
stále zvládat obrovské objemy učiva, i díky
velkému rozvoji celé řady oborů v posledních letech. Studium medicíny tak zůstává jedním z nejnáročnějších. Na druhou
stranu přicházejí nové prvky výuky, jakými
jsou simulační medicína, výukové portály

nebo například výuka online, kterou s sebou přinesla pandemie covidu. Domnívám
se však, že by byla škoda prezenční přednášky úplně opustit. Přeci jen zde vzniká
těžko nahraditelný osobní kontakt mezi
přednášejícím a studenty, je zde možnost
přímé interakce a diskuse. Obrovský rozdíl
je dnes také v mnohem větší dostupnosti
informací, takže je pro studenty spíše obtížné filtrovat zdroje.
Kdy jste se rozhodl pro kardiologii?
Má cesta ke kardiologii rozhodně nebyla
přímočará. Ke konci studia jsem uvažoval
o některém z interních oborů nebo o anesteziologii a resuscitaci. Po krátkém působení na Transfúzní stanici jsem tři roky
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pracoval na I. interní klinice v Plzni. Poté jsem absolvoval velmi inspirativní půlroční stáž v pařížské nemocnici
Pitié-Salpêtrière na interní klinice vedené encyklopedicky
vzdělaným prof. Pierrem Godeau. Následovaly dva roky
v plzeňské Mulačově nemocnici, kde jsem se věnoval interně a diabetologii, a poté jsem sedm let pracoval na Metabolické jednotce intenzivní péče (MJIP) I. interní kliniky
FN Plzeň. Měl jsem štěstí na mentory, kterými byli Ivan
Novák a Vladimír Šrámek. Díky nim jsem si osvojil základy
intenzivní péče. Na MJIP jsem se hodně zabýval hemodynamikou u kriticky nemocných, od které už je ke kardiologii velmi blízko. To mě nakonec přivedlo k přijetí nabídky
tehdejšího přednosty I. interní kliniky, prof. K. Opatrného ml., stát se vedoucím lékařem Kardiologické jednotky
intenzivní péče. Od roku 2006 pak vedu celý lochotínský
kardiologický tým.
A jak se v běhu času měnil tento obor?
Obor kardiologie se v posledních třiceti letech vyvíjel
a nadále vyvíjí velmi dynamicky. Díky pokrokům v léč-

bě srdečních nemocí se v České republice významně
prodloužila střední délka života, nicméně kardiovaskulární choroby jsou u nás nadále nejčastější příčinou
úmrtí. Moderní léčebné postupy, inovace a technologie
zasahují téměř do všech podoborů kardiologie, ať už se
jedná o léčbu srdečních tepen, elektrického srdečního systému, chlopní, intenzivní péči nebo preventivní
kardiologii. Rovněž se zlepšuje logistika péče. Organizace péče o pacienty s akutním srdečním infarktem
v České republice byla vzorem pro mnoho zemí na světě. V současnosti se u nás vytváří systém péče o pacienty se srdečním selháním, kterých celosvětově přibývá.
Kardiologové intenzivně spolupracují také s odborníky
z jiných oborů, především s kardiochirurgy, internisty, anesteziology, radiology či biochemiky. Nejinak je
tomu i v plzeňském Kardiocentru. Kardiologie je oborem náročným, nabízí však lékařům realizaci v mnoha
jejích podoborech: intervenční kardiologii, arytmologii,
echokardiografii, preventivní kardiologii nebo v kardiologické intenzivní péči. I proto v poslední době zno-

Prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., FESC
• Narozen: 5. 1. 1965
• Studium: LFUK Plzeň, všeobecný směr (1983-1989), s vyznamenáním
• Specializace: atestace z vnitřního lékařství 1. stupně (1992) a 2. stupně s pochvalou (1997), atestace z kardiologie
s pochvalou (1995), atestace z intenzivní medicíny (2007), akreditace v Intensive and Acute Cardiac Care Evropské
kardiologické společnosti (2009)
• Postgraduální studium: 2004 obhajoba PhD na UK; dizertační práce “Hemodynamika u kontinuálních mimotělních
eliminačních metod”
• Habilitace: 2007 na UK; habilitační práce „Vliv fyziologických a terapeutických intervencí na hepatosplanchnickou
oblast u dobrovolníků a kriticky nemocných“
• Jmenovací řízení: 2011 jmenován profesorem pro obor vnitřní nemoci na UK
Lékařská praxe:
1990-1992 I. interní klinika LF a FN Plzeň
1992-1994 Interní odd. Mulačovy nem., Plzeň
1995-2002: MJIP, I. interní klinika LF a FN Plzeň
2002-2015 vedoucí lékař KJIP, 2006-2011 vedoucí lékař Kardiologie, I. interní klinika LF a FN Plzeň,
od 1. 5. 2011: primář Kardiologického oddělení FN Plzeň
od 1. 8. 2018: přednosta Kardiologické kliniky LF a FN Plzeň
Členství a funkce:
-Č
 eská kardiologická společnost: místopředseda výboru pro vzdělávání a standardy (2015-2019), člen výboru (20192023), předseda výboru Pracovní skupiny, později České asociace akutní kardiologie (2012-2016), místopředseda
výboru České asociace akutní kardiologie (2016-2020), kooptovaný člen výboru České asociace akutní kardiologie
(od r. 2021)
- Česká společnost anesteziologie a intenzivní medicíny - sekce Intenzivní medicíny
- European Society of Cardiology (ESC): fellow of ESC (FESC) od r. 2015,
- člen redakční rady časopisů Cor et Vasa, Intervenční a akutní kardiologie, Journal of Personalized Medicine
- garant oboru kardiologie na LF a ve FN Plzeň
- koordinátor Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče FN Plzeň
- člen Atestační komise v oboru kardiologie, Specializační oborové rady kardiologie
- člen Akreditační komise MZČR pro obor kardiologie
- člen Vědecké rady LFUK Plzeň
- člen Oborové rady doktorandského studie pro obor Vnitřní nemoci FN a LF Plzeň
- člen Oborové rady pro obor Kardiovaskulární vědy UK
- koordinátor Kardiovaskulárního institucionálního výzkumu ve FN Plzeň
- 2017 -2021 člen Rady Progresu Q 38 a koordinátor pro LF Plzeň
od r. 2022 člen Rady COOPERATIO pro kardiovaskulární vědy a koordinátor pro LF Plzeň
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Kardiologická klinika LF a FN Plzeň
• Kardiologická klinika LF a FN Plzeň vznikla 1. 8. 2018, je dosud nejmladší plzeňskou klinikou. Je pregraduálním
a akreditovaným postgraduálním výukovým pracovištěm. Obor kardiologie je vyučován v rámci magisterského
studia vnitřního lékařství na LFUK Plzeň ve 3.-6. ročníku v českém i v anglickém jazyce. Klinika participuje na vytváření nového modelu výuky vnitřního lékařství na plzeňské LF včetně medicíny simulační. Na jaře 2022 budou
v Plzni potřetí v historii atestace z kardiologie. Na klinice probíhá také pre- a postgraduální výuka zdravotních
sester.
• Pracoviště disponuje nejmodernějšími diagnostickými a léčebnými přístroji a technologiemi intervenční kardiologie, arytmologie, neinvazivní kardiologie a kardiologické intenzivní péče.
• Zajišťuje jako jediné pracoviště v Plzeňském kraji non-stop servis 24/7 pro pacienty s akutním srdečním infarktem. V České republice je leaderem v systematickém přístupu k srdečním katetrizacím ze zápěstí, díky tomu je
ošetřeno 800 pacientů ročně bez nutnosti přespání v nemocnici.
• Velmi vysoký standard si udržuje Kardiologická jednotka intenzivní péče, kde se ve spolupráci s kardiochirurgy
rozvíjí program mechanických srdečních podpor pro pacienty s těžce selhávajícím nebo stojícím srdcem. V posledním desetiletí se na novém arytmologickém sále rozvinuly moderní arytmologické metody, tj. implantace defibrilátorů a katetrizační radiofrekvenční ablace. Pilířem neinvazivní diagnostiky jsou echokardiografická
vyšetření. Ultrazvuková bedside vyšetření srdce a plic jsou také nedílnou součástí kardiologické intenzivní péče
a konsiliárního vyšetřování na Urgentním příjmu.
• Klinický výzkum je zaměřen na minimálně invazivním přístupu v léčbě ischemické choroby srdeční, na akutní a intenzivní kardiologii a poruchy srdečního rytmu. Většina studií jsou akademické projekty na nekomerční
bázi. Recentní výzkum byl do r. 2021 podporován kardiovaskulárním výzkumným programem Univerzity Karlovy
PROGRES Q 38. Dále je dlouhodobě podporován Institucionálním výzkumem FN Plzeň a od r. 2022 univerzitním
programem COOPERATIO. Klinika také spolupracuje s Biomedicínským centrem LFP UK. Řada studií byla v posledních letech publikována v prestižních zahraničních časopisech. Akademická multicentrická česká randomizovaná studie srovnávající dva přístupy v léčbě srdečního infarktu STEMI-RADIAL publikovaná v časopise Journal
of the American College of Cardiology se stala největším úspěchem českých kardiologů v r. 2014 a ovlivnila i mezinárodní evropské a americké doporučené postupy.
• V uplynulých letech měli významní lékaři kliniky desítky přednášek a prezentací vlastních výsledků na kongresech v Evropě, Severní Americe a Japonsku. Několik lékařů kliniky působí v redakčních radách mezinárodních
i tuzemských odborných časopisů.
• Významné jsou i aktivity v rámci České kardiologické společnosti (ČKS). Prof. Rokyta je členem výboru ČKS a významné je i zastoupení lékařů ve výborech asociací ČKS. Prakticky každoročně se klinika autorsky podílí na tvorbě
doporučených postupů a stanovisek ČKS a jejích pracovních skupin a asociací a na organizaci několika odborných
tuzemských konferencí.
• Kardiologická klinika LF a FN Plzeň poskytuje komplexní superspecializovanou péči dospělým pacientům celého
Plzeňského a části Karlovarského kraje ve všech segmentech moderní kardiologie. Cílem je, aby tato péče byla
poskytována nejen v celé šíři, ale i ve vysoké kvalitě a s lidským přístupem. Klinika se významně podílí na prei postgraduální výuce a vědeckovýzkumné činnosti a je respektovaným pracovištěm na tuzemské i mezinárodní
úrovni.

vu pozorujeme zvýšený zájem mediků o náš obor. Za
poslední tři roky jsme na naši kliniku přijali 11 absolventů lékařských fakult.
Předpokládám, že rozsah vaší práce coby přednosty je
velmi široký… Co vás nejvíce naplňuje?
Na nedostatek práce nebo stereotyp si rozhodně nemohu stěžovat. Moje pracovní činnost je velmi různorodá
a vyžaduje pečlivý time management. Kromě činnosti
zdravotnické se věnuji činnosti manažerské, pregraduální a postgraduální výuce, přípravě na kongresy. Řadu let
jsem také koordinátorem kardiovaskulárního klinického
výzkumu jak ve FN Plzeň, tak na Lékařské fakultě UK
v Plzni. Hodně času mi zabírá i práce pro Českou kardiologickou společnost, dále jsem členem několika dalších
odborných výborů a komisí v České republice, redakčních
rad tuzemských i zahraničních časopisů. V oblasti zdravotnické mě nejvíce baví kardiologická intenzivní péče.
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Zůstává mou srdeční záležitostí navazující na dřívější působení na MJIP I. interní kliniky. Na Kardiologické
jednotce intenzivní péče (KJIP) hospitalizujeme zejména
pacienty s akutním infarktem myokardu, se závažnými poruchami srdečního rytmu nebo akutním selháním
srdce. Komplexní péči poskytujeme také pacientům po
srdeční zástavě. Jsme schopni ošetřit i ty nejkomplikovanější pacienty, kteří potřebují přístrojovou náhradu
funkce srdce, plic i ledvin. Touto oblastí se zabývám již
řadu let a stále sloužím i pohotovostní služby na naší
KJIP. V rámci České asociace akutní kardiologie jsem také
koordinoval přípravu vzdělávacího programu nástavbového oboru Akutní a Intenzivní kardiologie, který zatím
bohužel leží neschválený na ministerstvu zdravotnictví.
Jinak mě ale především těší každý zlepšený či zachráněný pacient díky péči naší kliniky a každý dosažený
úspěch či publikace kohokoliv z členů našeho lékařského i nelékařského týmu.
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Kardiologická klinika v číslech
• 1 32 zaměstnanců (z toho 17 atestovaných kardiologů, 2 profesoři, 2 docenti, 8 lékařů s titulem
Ph.D.)
• 46 lůžek
• 3500 hospitalizovaných pacientů ročně, více než
10 000 pacientů ošetřených v ambulanci
• 2500 koronárních katetrizací a 1000 koronárních
intervencí ročně
• 6000 echokardiografických vyšetření ročně
• 400 implantací kardiostimulátorů ročně
• 200 implantací kardioverterů-defibrilátorů ročně
• 170 katetrizačních radiofrekvenčních ablací ročně

Jaké jsou vaše další plány, co byste chtěl na klinice změnit?
Klinika je vybavena nejmodernějšími technologiemi
a přístroji, máme dva moderní sály intervenční kardiologie, jeden moderní sál arytmologie. Tlak na naše lůžka
je veliký, proto jsme během minulého roku připravili pět
etap nových projektů, které je nutné co nejdříve realizovat. V plánu je otevření druhé kardiologické jednotky
intenzivní péče, dalšího standardního oddělení a vybudování ještě jednoho moderního arytmologického sálu.
Máme kvalitní týmy kardiologických lékařských i nelékařských specialistů v intervenční kardiologii, arytmologii, kardiologické intenzivní péči a neinvazivní diagnostice. Do nich se postupně budou zapojovat mladí lékaři
působící na klinice, abychom ve všech segmentech moderní kardiologie nadále poskytovali vysoce kvalitní péči
kardiologickým pacientům. Mě osobně práce s mladými
kolegy naplňuje a považuji ji za velmi přínosnou. Nadále
chceme zkvalitňovat pre- i postgraduální výuku a věnovat se klinickému výzkumu.
Přesto se ale určitě potřebujete občas nějak odreagovat…
Snažím se držet stejných pravidel, jaká doporučuji i svým
pacientům. Zejména pokusit se najít ve všem určitou
rovnováhu a myslet pozitivně. Jsem zastáncem zdravého životního stylu. Relaxaci mi poskytuje především
pravidelný sport, ale i kultura. Celý život mám rád tanec. V posledních letech jsem propadl atmosféře swingu. Další celoživotní láskou je pro mě Šumava v každém
ročním období. A největší radostí je pro mě pochopitelně rodina. Kromě dvou skvělých dětí mám už i tříletého
vnoučka.
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Stavba kampusu LFP je v dobré kondici,
přesvědčila se rektorka osobně
V pondělí 21. 3. navštívila
naši fakultu nová rektorka UK prof. Milena Králíčková se svým týmem, aby
se seznámili s postupem
budování nového kampusu. Sama rektorka, která
na fakultě působila před
nástupem na své prorektorské místo v Praze jako
proděkanka pro rozvoj
fakulty, je s rozvojovými
plány fakulty podrobně
obeznámena. Nyní nastala příležitost seznámit
s nimi i další členy nového rektorského kolegia
a obhlédnout pokrok na
místě.
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Spolu s paní rektorkou přicestovali do
Plzně prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj UK PhDr. Pavel Doleček,
prorektor pro akademické kvalifikace
prof. Jan Kuklík, člen kolegia rektorky pro
strategie, analýzy a transfer MUDr. Josef
Fontana, kvestor JUDr. Tomáš Horáček
a vedoucí odboru výstavby Ing. Petr Kostelecký. Dopoledne si všichni prohlédli

stavbu, po poledni se jednalo v zasedací
místnosti našeho Biomedicínského centra, které je také součástí kampusu. Zde
zástupci fakulty připomněli i výstavbu
první etapy, tj. první budovy teoretických
ústavů a právě Biomedicínského centra.
Probíralo se, jak budovy slouží, jak se
osvědčily v provozu a jaké vědecké výkony naše výzkumné centrum podává. Zby-
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tek jednání patřil druhé etapě výstavby, tedy budově,
která se nyní dokončuje. Mluvilo se o přípravě projektu,
o výběru architekta i zhotovitele stavby, o jejím financování a o budoucím provozu jak výukových částí, tak
například menzy s kavárnou.
Univerzita Karlova v minulých letech zahájila vedle
plzeňského Univerzitního medicínského centra i další
významné stavby, např. kampus Lékařské a Farmaceu-

tické fakulty v Hradci Králové „MEPHARED“, připravuje také historicky největší projekt univerzity za posledních sto let – výstavbu kampusu Albertov. „Univerzitu
čeká období intenzivní investiční výstavby a přitom jsou
před námi všemi ekonomicky náročnější, nejisté roky,“
říká k tomu rektorka Králíčková. „V takové situaci je pro
vedení univerzity důležité, aby mělo v managementech
fakult pevnou oporu a spolehnutí, a to se v Plzni daří.“

Rektorka v Plzni dostala speciální helmu se znakem UK
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Docent Jaroslav Slípka
slaví sedmdesátiny. Gratulujeme!
Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc., přednosta Otorinolaryngologické kliniky
LF a FN Plzeň v letech 1996
až 2016, který se zasloužil
o efektivní rozvoj kliniky,
dodnes působí v týmu jejích lékařů a věnuje se též
výuce mediků, se nedávno
dožil významného životního jubilea.
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Doc. MUDr. Jaroslava Slípka, CSc. se narodil 10. 1. 1952 v Kladně do rodiny pedagogů.
Maminka byla ředitelkou mateřské školky,
tatínek byl profesorem histologie a embryologie. Zejména široký pracovní záběr
tatínka výrazně ovlivnil dětství doc.Slípky.
Prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.
byl předním českým histologem a embryologem, působil jako vysokoškolský
učitel v Íráku v Bagdádu, byl přednostou
Katedry histologie a embryologie Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, zastával
mnoho dalších významných akademických
a vědeckých funkcí a v neposlední řadě byl
autorem nezapomenutelných přednášek
pro studenty medicíny. Již v raném dětství
docenta Slípky byly položeny základy jeho
celoživotní lásky k studiu cizích jazyků. Do
základní školy chodil mimo jiné v Junior
High School v Bagdádu, střední školu vystudoval na Carnotově lyceu ve francouzském Dijonu, kde maturoval s nejvyšším
francouzským vyznamenáním „Mention tres bien“, absolvoval řadu zahraničních pobytů, a nejen díky tomu patří mezi
skutečně multilingvální pedagogy. Kromě
rodného jazyka je mu blízkou hlavně francouzština a angličtina, ale mluví i německy, rusky a jako perličku můžeme uvést
i částečnou znalost arabštiny.
Během studií na lékařské fakultě působil jako vědecká síla na katedře jazyků,
pořádal kurzy francouzštiny pro studenty
lékařské fakulty v Plzni. Je spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou „Alliance Francaise“ v Plzni. Za svoji činnost pro
spolupráci mezi našimi národy obdržel
v roce 1993 od francouzské vlády jedno
z nejvyšších státních vyznamenání Francouzské republiky „Chevalier de l´Ordre
des Palmes Académiques“. Ve svém volném čase se věnuje překládání francouzské
literatury, je autorem překladů povídek,
románů a francouzských divadelních her.
Doc. Slípka byl a stále je aktivním na
poli akademickém. V  letech 2005-2009
byl předsedou Akademického senátu LF
UK v Plzni, dvě volební období zastával
funkci proděkana pro zahraniční vztahy.
Zejména po otci zdědil dar slova, patří
k nejoblíbenějším pedagogům plzeňské

lékařské fakulty. Na poli vědecko-výzkumném se od doby vědecké aspirantury
na LF UK v Plzni věnoval laryngeální tematice, nejprve z hlediska rané ontogeneze a postupně svůj zájem rozšiřoval na celou branchiální oblast. Tuto problematiku
úspěšně řešil v rámci výzkumných úkolů
a převážně na laryngeální téma publikoval
i přednášel (Toulouse, Berlín, Magdeburg,
Weimar, Moskva, Wakayama).
Po promoci v roce 1978 začal pracovat
mladý MUDr. Jaroslav Slípka jako odborný
asistent na Ústavu anatomie LF UK v Plzni. Jeho vážný zájem o problematiku hrtanu jej nasměroval ke spolupráci s profesorem Remsem a Otorinolaryngologickou
klinikou, kam v roce 1984 nastoupil jako
sekundární lékař. V  roce 1996 se stává
přednostou kliniky. Navazuje na práci prof.
Remse v oblasti hrtanové mikrochirurgie,
podporuje rozvoj nových oblastí chirurgie
v ORL, jako jsou endoskopická endonazální
chirurgie, chirurgie štítné žlázy, péče o pacienty se syndromem spánkové apnoe atd.
Klinika se v roce 2004 stěhuje z již nevyhovujících prostor v Purkyňově pavilonu
do areálu fakultní nemocnice na Borech.
Otorinolaryngologické klinice se pod vedením doc. Slípky daří výrazně modernizovat
její vybavení, získat celou řadu přístrojů
umožňujících užívání aktuálních diagnostických a léčebných postupů. V  současné
době docent Slípka zastává pozici emeritního přednosty pracoviště, stále se aktivně
podílí na operativě, pregraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařů.
V  rodinném kruhu je dva roky pyšným dědečkem vnučky Jolanky a osm let
vnuka Ondry, otcem dcery Karolíny a syna
Kryštofa. Přes 40 let je manželem MUDr.
Dagmar Slípkové, dlouholeté primářky Oddělení nukleární medicíny FN a LF
UK v Plzni, se kterou společně sdílí lásku
k výtvarnému umění.
Jménem týmu Otorinolaryngologické
kliniky FN a LF UK v Plzni i celé otorinolaryngologické veřejnosti si dovolujeme popřát docentu Slípkovi hodně zdraví a entuziasmu do další práce.
MUDr. David Slouka, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika

facultas nostra • duben 2022

Uprchlíci z Ukrajiny přichází
na UA POINT do FN Plzeň
Na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR zřídila
Fakultní nemocnice Plzeň, jako jedna z prvních fakultních
nemocnic v zemi, tzv. UA POINT. Nízkoprahová ambulance pro osoby z Ukrajiny,
jejíž součástí je návaznost péče a tlumočení, nabízí lékařskou pohotovostní službu
pro dospělé, děti a dorost a zároveň i gynekologicko-porodnickou ambulanci.
„UA POINT jsme otevřeli 17. března a za
dva týdny zde zdravotníci ošetřili 220 osob.
Denně přichází nebo je přivezeno záchrannou službou
kolem 35 ukrajinských uprchlíků. Nejčastějšími problémy
jsou respirační onemocnění u dětí,“ upřesnil ředitel FN
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Každý pacient musí nejdříve projít registračním procesem, nicméně zdravotní péči pak dostává ve stejné míře
jako pojištěnci zdravotních pojišťoven v České republice.
K prvotnímu setkání dochází v UA POINTu, kde je k dispozici 24 hodin denně ukrajinsky hovořící zdravotník.
„V  ambulanci nám vypomáhají také studenti Lékařské
fakulty v Plzni, za což bych jim chtěl velice poděkovat.
Medici ukrajinské národnosti jsou navíc obrovským přínosem v často náročné komunikaci s pacienty,“ doplnil
ředitel MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
UA POINT se nachází v areálu nemocnice na Lochotíně ve vchodu C, kdy je zajištěna návaznost na pracoviště
urgentního příjmu. Základní ošetření a případně i další odborná zdravotní péče je poskytnuta na tomto místě

dětským i dospělým pacientům, ženy s gynekologickými
problémy jsou po registraci směrovány přímo do ambulancí Gynekologicko-porodnické kliniky.
Nabízena je zde také možnost očkování
proti onemocnění covid-19, dosud zdravotníci ve FN Plzeň naočkovali 6 osob se
statutem ukrajinského uprchlíka. Další
stovky ukrajinských uprchlíků, kteří potřebují zdravotnickou péči, přichází do borského areálu, veškeré potřebné informace
jsou k dispozici na www.fnplzen.cz či velmi napomáhají
zaměstnanci přijímacích kanceláří FN.

UA POINT

UA ТОЧКА

Poselství mladším kolegům
Ve Velké posluchárně Šafránkova pavilonu se 1. března
uskutečnila již dlouho očekávaná XXXII. Večerní vizita
s MUDr. Martinem Strakou, primářem interního oddělení
Nemocnice Sokolov.

První vizita letošního roku upoutala velikou pozornost
studentů a naplnila celou posluchárnu, což nejvíce překvapilo samotného pana primáře. Netrvalo dlouho a celým ŠAFem se řinul hlasitý smích z mnohdy velmi neuvěřitelných historek ze všech různých pracovišť pana
doktora. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, jak to kde chodí a na co si dát pozor. Závěrečným poselstvím bylo, ať si studenti vyberou takový obor a hlavně
pracoviště, kde budou oni sami šťastní a spokojení. Poté
zazněl velmi dlouhý a hlasitý potlesk z řad studentů a poděkování spolkem Medicus Pilsensis s předáním malého
speciálního daru. Doufáme, že udělal panu doktorovi radost. Následovalo pozvání na další Večerní vizitu, která
proběhla 22. 3. s MUDr. Milanem Kubkem na téma “Medicína pod vlivem dezinformací”.
Za spolek Medicus Pilsensis Lucie Züglerová
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Těšíte se do nové menzy?
K modernímu kampusu patří i místo, kde budou moci zaměstnanci a studenti uspokojit své chuťové buňky a v příjemném moderním prostředí strávit čas ať už během snídaně, obědu či večeře. Tímto prostorem bude naše nová
menza. Najdete ji ve dvou patrech křídla děkanátu.
Budou tu moderní, automatické přístroje, s efektivním uspořádáním a vysokým standardem hygienické
bezpečnosti, které jsou srovnatelné s výkony nejlepších
kuchyní. Chladicí a mrazicí boxy jsou vybaveny senzory
pro centrální ovládání chladicích a mrazicích procesů.
Velkokapacitní multifunkční varná zařízení se šetrnou
úpravou surovin či automatika při zpracování masa
jsou ukázkou, jak budou vypadat moderní kuchyňské
provozy v budoucnosti. Konvektomaty se dají ovládat
počítačem či z domova mobilní aplikací, která umožní
vaření i přes noc. Kuchyně je navíc vybavena moderním
stropním odsáváním. Celý strop je z nerez materiálu
a lze jej velmi jednoduše rozebrat a umýt v myčce.
Studenti a zaměstnanci si vedle standardní nabídky
(polévky, saláty, bezmasé či sladké pokrmy) dopřejí
i čerstvé těstoviny a oblíbená jídla klasické české kuchyně. V  nabídce bude pravidelně veganské a vegetariánské jídlo. U  teplého pultu bude možné složit si

oběd dle chuti. Stravování zpestří nejrůznější tematické
akce, tedy speciální pokrmy připravené například k vánočním a velikonočním svátkům, sezónní týdny zaměřené na lokální dodavatele či speciality různých světových kuchyní.
Menza má kapacitu až 1 500 jídel denně, nakoupili
jsme pro ni 1 000 sad nádobí. Jedná se o kalibrované nádobí a magnetické příbory. Kalibrované nádobí je nutné
pro správné vážení pokrmů, které se budou prodávat na
váhu, a magnetické příbory si žádá bezobslužná myčka,
která na principu magnetů odebírá příbory z táců.
V  současné době spolu s probíhajícími stavebními
pracemi ladíme poslední úpravy, aby vše bylo připraveno pro instalaci moderní gastro technologie. Smlouvy
s dodavateli, kteří budou svá zařízení instalovat v průběhu dubna a května, máme uzavřeny a již se těšíme na
dodávku jejich zařízení. Po dokončení instalací, zprovoznění a zaškolení personálu plánujeme spustit zkušební provoz, který ověří připravenost menzy na nový
školní rok.

Jižní atrium budovy – menza je za okny napravo

Budoucí menzu si během své návštěvy prohlédla i rektorka UK
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      Jan Kropáček, STON Management s. r. o.,
a Miluše Valdová, ředitelka Kolejí a menz UK
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Vědci plzeňské lékařské fakulty
poodhalili tajemství lidského mozku
Festival „Týden mozku“
Akademie věd ČR nabídl
sérii krátkých přednášek, které populární formou přiblížily fungování
lidské paměti, mozeček
a jeho funkce, proces
spánku nebo nastavení
našich biologických hodin.

Plzeňská lékařská fakulta seznámila ve
Studijní a vědecké knihovně PK zájemce
s nejnovějšími objevy a trendy ve výzkumu mozku. „Byl to svátek pro každého,
koho zajímá zkoumání mozku, tedy odvětví mnohdy záhadnější než život v Mariánském příkopu,“ uvedl Daniel Bechný,
ředitel SVK PK.
Prvním z přednášejících byl respektovaný český vědec doktor Karel Ježek, který
strávil sedm let v týmu manželů Moserových, držitelů Nobelovy ceny za lékařství.
V Biomedicínském centru plzeňské lékařské fakulty vede Karel Ježek Laboratoř experimentální neurofyziologie a jeho tým
se zabývá výzkumem mozku a paměti. Po
dlouhé době covidových omezení se už prý
těšil na živý kontakt s publikem: „Přes
všechny historické i současné pokroky

MUDr. Karel Ježek

v komunikačních technologiích počínaje
písmem, konče on-line konferencemi, je
osobní setkání bezkonkurenčně tou nejefektivnější formou předávání informací.
Můžeme spekulovat nad tím, proč tomu
tak je, kde se bere ono vtahující jiskření
– mezi účastníky rozhovoru, mezi diváky
a herci či mezi posluchači a přednášejícími. Ovšemže to souvisí s mozkem.“
Neurofyziolog Biomedicínského centra,
doktor Karel Blahna, bohužel onemocněl,
a tak i jeho přednášku s tématem mechanismů zpracování paměti během spánku
prezentoval doktor Karel Ježek. Docent Jan
Cendelín z Ústavu patologické fyziologie
hovořil o mozečku. Tato část mozku bývá
nejčastěji spojována s koordinací pohybů,
podílí se však na mnoha dalších funkcích
a zasahuje do řady procesů v našem těle.
Na závěr se doktorka Dana Jelínková, také
z Ústavu patologické fyziologie, zaměřila na biologické hodiny v našem mozku.
Světlo působící v noci má negativní vliv
na jejich správnou funkci, což se odráží na
celkovém zdravotním stavu.
Týden mozku je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně
na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších
a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka
v roce 1998 a podílí se na něm Akademie
věd ČR spolu s Ústavem experimentální
medicíny AV ČR. 23. ročník festivalu probíhal od 14. do 20. března 2022.

Foto: SVK PK
Plnému sálu přednáší dr. Dana Jelínková
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Padesáté výročí rutinní
hyperbaroxie ve FN Plzeň
V roce 1968 byla díky stavebním úpravám ve 2. patře nynější II. interní kliniky nainstalována jednomístná léčebná tlaková
komora. Plzeň se tak stala
čtvrtým městem v Československu, které mohlo
léčit nemocné kyslíkem
v přetlaku v léčebné barokomoře.
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Na počátku roku 2022 jsme zavzpomínali
spolu s tisícovkami pacientů a jejich bližních na zahájení provozu léčebné barokomory ve FN Plzeň. V únoru v roce 1972
došlo k zahájení nepřetržitého provozu léčebné barokomory pro nemocné z celého,
tehdy Západočeského kraje, pro vybrané
indikace i z celé České republiky.
Další barokomora, tzv. středního typu,
byla v roce 1985 umístěna do první budovy nové lochotínské části FN Plzeň. Bylo
možné do ní umístit dva nemocné, měla
i předkomoru a tehdy důležité aktuální
bezpečnostní opatření. V  pořadí jako třetí
byla umístěna barokomora v roce 1995 na
Oddělení klinické farmakologie FN Plzeň.
V  péči plzeňských barokomor se do dneška ocitlo přes šest tisíc nemocných, léčených podáním kyslíku v přetlaku. Šlo zejména o velmi četné případy otrav oxidem
uhelnatým, jehož nejčastějším zdrojem
byl svítiplyn, kterého se Plzeň zbavila až
v roce 1995. Barokomory však pomáhají
o při dalších diagnózách.
V  roce 2015 byla starší lochotínská barokomora, která již nesplňovala evropské technické a bezpečnostní standardy,

umístěna jako exponát na výstavu medicínských pomůcek v Národním technickém muzeu v Praze (o historii hyperbaroxie v Plzni a stěhování barokomory jsme
psali ve Facultas nostra č. 12/2019).
V Plzeňském kraji je v současné době
jediná střední barokomora dle projektu
docenta Milana Hadravského, která byla
později doplněna potřebným bezpečnostním vybavením, aby splňovala evropské
standardy. Plzeňští pracovníci barokomory
vydali skripta pro mediky a další publikace
a nyní, kdy se uzavírá půl stoleté praktické
působení hyperbaroxie v Plzni, doufají, že
v připravované další výstavbě FN Lochotín
bude i nová střední barokomora od některého ze světových výrobců. Věříme, že
by to pacientům přineslo množství pozitivních příběhů a lékařům nedocenitelné
zkušenosti.
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
spoluzakladatelka hyperbaroxie v Plzni
Prim. MUDr. David Suchý, Ph.D.
přednosta Oddělení klinické
farmakologie FN Plzeň
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Výstava
Pocta stáří
v Šafránkově
pavilonu
Příznivci plzeňské výtvarnice, fotografky a publicistky Evy Hubatové
mohou od 9. do 31. května navštívit její výstavu
v prostorách Ústavu sociálního a posudkového lékařství v Šafránkově pavilonu LFP. Autorka bude
30. 5. také hostem besedy
naší Univerzity třetího
věku s názvem „Křeslo
pro hosta“.

„Návrh usednout do Křesla pro hosta na
závěr akademického roku přišel od paní
docentky Libuše Čeledové, čehož si velice vážím,“ říká Eva Hubatová. „Společně
s ním přišla i nabídka uspořádání výstavy,
pro kterou jsem zvolila název „Pocta stáří“. Vzhledem k nadcházejícímu 35. výročí
založení Univerzity třetího věku na Lékařské fakultě v Plzni jde především o projev
mého uznání adresovaného jejím posluchačům.“ E. Hubatová se výtvarné tvorbě
s pomocí vlastní autorské techniky začala věnovat v roce 2008. Pro tuto techniku
zvolila název „fotoinformel“. Používá ji
k ilustracím knih, zejména poezie. Prodejem svých abstraktních obrazů podporuje také charitativní projekty. Pro výstavu
vybrala průřezové ukázky ze všech svých
aktivit.
Dílo Evy Hubatové mohli už na naší fakultě zhlédnout účastníci 20. konference patologické a klinické fyziologie v roce
2015 na výstavě, která konferenci doprovázela. První výstava na půdě fakulty,
„Estetické mikrostruktury anorganického
světa“, se pak datuje do roku 2012, kdy ji
zorganizoval a osobně uvedl prof. Jaroslav
Slípka, nestor Ústavu histologie a embryologie a zakladatel Univerzity třetího věku
na LFP. Určitě i na něj se proto bude vzpomínat při Křesle pro hosta s Evou Hubatovou 30. 5. 2022 taktéž v Šafránkově pavilonu.

1.

2.

3.

1. Fotoinformel - Kamenný květ
2. Orfismus - Emoce tónů
3. Fotoinformel - Evoluce
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Výměnné pobyty se španělskými
kolegy rozšiřují obzory
Ing. Hedvika Řimnáčová,
výzkumnice z Biomedicínského centra z Laboratoře reprodukční medicíny, strávila čtyři měsíce na UCM ve Španělsku v rámci programu
Erasmus. Výzkumná stáž,
kterou absolvovala na
podzim minulého roku,
byla součástí jejího doktorského studia, jež studuje formou „cotutelle“
– pod dvojím vedením disertační práce.
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Pracujete ve výzkumné skupině J. Nevorala, zabýváte se výzkumem plodnosti.
Týkala se stáž také tohoto tématu?
Ano, na své disertační práci pracuji v laboratoři Reprodukční medicíny v Biomedicínském centru a ta se mimo jiné zabývá
tzv. epigenetickým kódem buněčného jádra, v našem případě pohlavních buněk.
Epigenetický kód řídí genovou expresi a díky tomu se např. epiteliální buňka
liší tvarem a funkcí od hepatocytu téhož
jedince i přesto, že mají stejnou genetickou výbavu. Výjimkou nejsou ani pohlavní
buňky, oocyty a spermie, i ty nesou svůj
epigenetický kód, který se snažíme rozluštit. Pohlavní buňky však mají oproti
výše zmíněným příkladům jedno veliké
unikum: přenáší epigenetickou informaci do embrya a stávají se součástí epigenetické výbavy takto vzniklého potomka.
A proč jsem epigenetický kód luštila právě
ve Španělsku? Velice pohodlným modelem pro studium epigenetiky je laboratorní myš – tu používáme v Plzni, avšak
z pohledu histonového kódu spermií není
myš zrovna ideálním ekvivalentem k člověku. Ve Španělsku používají jako modelový organismus králíka. Pracují zde s cílem

popsat epigenetický kód spermie králíka
a zhodnotit, zda by zrovna králík nebyl
z tohoto pohledu dobrým modelem (ať už
to zní jakkoliv).
V jakém kolektivu jste na University of
Castilla-La Mancha (UCLM) stáž strávila?
Ve vědecké skupině Health and Biotechnology, která se zabývá reprodukčními
biotechnologiemi volně žijících zvířat,
ale i ovcí, které jsou pro oblast Castilla
-La Mancha tak typické. Může se zdát,
že reprodukční technologie používané
u zvířat jsou na hony vzdálené těm používaných v reprodukční medicíně. Opak
je však pravdou! Určitě i student lékařské fakulty se zaměřením na reprodukční
medicínu si zde přijde na své. Řada postupů asistované reprodukce u člověka
byla vyvinuta a prvně použita u hospodářských zvířat!
Kde se vzala tato příležitost?
Na stáž jsem se dostala díky dlouhodobé
spolupráci naší laboratoře s právě zmiňovanou vědeckou skupinou Health and
Biotechnology a evropskému programu
ERASMUS+. Právě díky velmi úzkým vzta-
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Víte, co je
„cotutelle“?
„Doktorské studium
pod dvojím vedením
disertační práce
(známé pod
francouzským názvem
cotutelle) probíhá
na základě spolupráce
mezi Univerzitou
Karlovou a zahraniční
vysokou školou.
Společné vedení
disertační práce
je zajištěno dvěma
školiteli – jedním
z každé zapojené
instituce – a posluchač
tráví část doktorského
studia na obou
institucích.“

hům mezi skupinami se tyto výměnné pobyty uskutečňují každý rok a nejenom na úrovni Ph.D. studentů, ale
i postdoktorandských vědeckých pracovníků. Má tamější
supervisorka, Olga García-Álvarez, strávila v naší plzeňské laboratoři dva roky, velmi dobře se známe už z jejího
plzeňského angažmá.
V čem pro vás byla stáž přínosná?
Bezpochyby mi rozšířila obzory, co se reprodukčních
biotechnologií týče. To, co v lidské reprodukční medicíně naráží na etické hranice, je u zvířat posunuté za tyto
hranice a je to bezpochyby zajímavá zkušenost. Spolupráce se španělskými kolegy pokračuje i po mém návratu, hlavně na úrovni výměnných pobytů, v současné
době je náš tým posílen o Ph.D. studenta a „postdoc“
vědce z vědecké skupiny Health and Biotechnology.

striktně dodržovali, především nošení roušky, což mě
přinejmenším udivilo vzhledem k jejich volnomyšlenkářské povaze. Moje pracoviště se nacházelo ve městě
Ciudad Real, v univerzitním kampusu UCLM. Ciudad
Real je studentské městečko, asi 2x menší než Plzeň.
Nicméně člověk tu najde vše, od supermarketů, obchodů
všeho druhu až po kavárny, pekárny a bary. Obrovskou
výhodou Ciudad Real je, že se nachází na rychlotrati
AVE vlaků, takže o víkendech se dalo i bez auta dostat
především na jih země (Malaga, Sevilla, Cordóba), ale
pravidelné linky jezdily i do Madridu a Barcelony. Co se
týče jídla, určitě si tu na své přijdou milovníci tvrdých
sýrů, červeného vína a vepřového. V oblasti Castilla-La
Mancha musí každý navíc ochutnat jehněčí. Byla jsem
trochu překvapená, že i v zimním období se ve městě
dodržuje odpolední siesta. Asi od 14:00 do 18:00 nepotkáte v centru města ani živáčka a většina obchodů je
zavřená. Před návštěvou doporučuji naučit se aspoň základní španělská slovíčka. Jídelní lístky v restauracích
jsou jen ve španělštině a věřte, že číšník na tom s angličtinou nebude o nic lépe. Na univerzitě je to s angličtinou lepší, ale mockrát jsem se setkala s tím, že Španělé
se zkrátka stydí mluvit anglicky. Člověk se tím nesmí
nechat odradit, protože když vytrvá, nakonec se většina
z nich rozmluví a vy poznáte jejich přátelství, starostlivost a ochotu kdykoli vám podat pomocnou ruku.

Jak jste trávila mimopracovní čas?
V  době mého příjezdu ve Španělsku panovala přísná protiepidemická opatření ve srovnání s Českem.
K  mému velkému překvapení Španělé tato opatření
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Imunoanalytické dny v Plzni
Dvaačtyřicátý ročník mezinárodní konference Imunoanalytické dny (IAD) se
uskutečnil v prostorách
hotelu Vienna House Plzeň na konci března.
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Konference se skládala ze tří částí. Pravidelné Imunoanalytické dny doplnily dvě
akce: v pondělí 28. 3. proběhla První balneologická konference a den nato se konaly
Mezikrajské biochemické a hematologické
dny Karlovy Vary-Plzeň. Na konferenci se
registrovalo 300 účastníků.
Každoročně je součástí IAD přednáška
s filosofickým přesahem, které se vždy
zhostí výrazná osobnost českého společenského života. V tomto roce to bylo vynikající vystoupení doktora přírodních věd
a teologa Marka Váchy, který přednesl vysoce aktuální přednášku s názvem „Moderní medicína a její vliv na přírodní výběr
u lidí“.
Imunoanalytické dny na rozdíl od předchozích let, kdy bývalo těžiště sjezdu
v edukativních přednáškách, byly letos
věnovány aktuálním tématům, především
covidu-19, onkologii a endokrinologii. Covidové přednášky zahájil ředitel FN Plzeň,
MUDr. Václav Šimánek. Prezentoval, jak
se pracovníci Fakultní nemocnice Plzeň
poprali s covidovou pandemií. Dále následovaly přednášky týkající se epidemie
covidu-19 a srovnání situace v covidové
pandemii mezi Českou republikou a Bavorskem. V tomto srovnání vychází Česká
republika bohužel nepříznivě v kritickém
období červen až listopad 2021. V ostatních
obdobích je nemocnost i úmrtnost mezi
Českou republikou a Bavorskem plně srovnatelná. Doktor Novák z Ústavu tělovýchovného lékařství prezentoval nepříznivé
důsledky pandemie na pohybovou aktivitu,
a to jak v důsledku prodělaného onemocnění, tak v důsledku nezbytných epidemiologických opatření. Nedostatek pohybu
poznamenal zvlášť dětskou populaci.
V  přednášce Vitamin D a covid ukázal
profesor Topolčan, že závažnost průběhu covidového onemocnění úzce souvisí
s hladinou vitaminu D a že vitamin D je
jednoduchý levný preventivní přípravek
nejen proti covidu-19, ale i obecně proti
respiračním infekcím. Upozornil posluchače, že nebezpečí intoxikace je prakticky
nulové. Další série covidových přednášek
a panelová diskuze se týkala významu stanovení protilátek jak po prodělaném onemocnění, tak především po očkování.
Dvě sekce, které byly věnovány onkologické problematice, se zabývaly především

využitím genetických metod molekulární
biologie pro předpověď vývoje nádorového onemocnění. Obdobně byla diskutována úloha nádorových markerů pro odhad
agresivity nádorů prostaty a plic.
V  posledních letech má na konferenci své místo i část věnovaná biobankám.
Přednášky měli nejen pracovníci všech
českých biobank, ale i dva zástupci ze zahraničí, z Graatzu a z Regensburgu. Konference se jako posluchači účastní také
studenti z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a z Univerzity Regensburg,
kteří v rámci českobavorské spolupráce
společně studují předmět „Personalizovaná medicína“.
První balneologická konference byla
věnována velice důležité problematice:
prokázání efektu lázeňské léčby pomocí
imunochemických či dalších laboratorních
metod. Několik přednášek bylo věnováno také léčení následků covidu-19 právě
pomocí lázní. A  Mezikrajské biochemické
a hematologické dny Karlovy Vary-Plzeň
se naposledy konaly v roce 2018. Jejich
cílem byla především výměna zkušeností
mezi jednotlivými laboratořemi a prezentace novinek z laboratorní praxe. O  tom,
že tento typ konference výrazně chyběl,
svědčil nabitý přednáškový sál a 80 účastníků, kteří se registrovali pouze na tuto
akci.
Ve společenském programu konference, který proběhl v plzeňské Papírně,
vystoupil zajímavý vokální soubor Hlasoplet, který v příštím roce oslaví 20 let
od svého vzniku. Jejich pestrý repertoár
se setkal s velikým zájmem účastníků
konference.
Veliká účast na akci svědčí o tom, že lidem již chyběla možnost osobního kontaktu, a proto využili první příležitosti,
kde se jim tato možnost naskytla. Podle
vysoké účasti na přednáškách a z komentářů účastníků lze konstatovat, že akce se
vydařila.
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
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Cvičný zásah prověřil
znalosti záchranářů
V úterý 22. 3. se v Šafránkově pavilonu konal proslulý záchranářský zásah
spolku Life Saving Support. Jedná se o cvičení, při kterém si členové
spolku vyzkouší své znalosti a dovednosti získané
na schůzkách v průběhu
semestrů.

Pro členy spolku jsme si připravili šest stanovišť, každé s jinými kazuistikami. První
dvě stanoviště byla zaměřená na interní
stavy, plicní embolie a spodní infarkt myokardu, kdy zasahující museli podle příznaků pacienta a EKG vyhodnotit, o jaký interní stav se jedná. Na dalším stanovišti bylo
polytraumatické zranění dělníka na stavbě, kde členové zjistili, že ani zdravotníci
nemohou všechny pacienty zachránit. Paní
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doktorka Čechurová si připravila stanoviště s hypoglykemickou pacientkou, jejíž
stav se rychle zhoršil a „spadla“ do zástavy, členové si tedy vyzkoušeli resuscitaci.
Poslední dvě stanoviště byla zaměřená na
komunikaci s pacientem, příbuznými a pozorování okolí, kde se pacient nachází a co
je okolo něj. První byla starší paní, které
lékař změnil dávkování léků, ale pacientka
si to nezapamatovala a kvůli tomu se předávkovala fentanylem, naštěstí vnučka reagovala včas a zavolala záchrannou službu.
U dalšího stanoviště narazili na pacientku,
která se předávkovala anxiolytiky a podřezala si zápěstí. Zasahující poznali, že někdy pacienti mají až tak špatné dny, že se
pokusí o sebevraždu. Úkolem zasahujících
bylo najít prášky, kterými se předávkovala,
a zastavit krvácení.
V  rámci těchto zásahů se snažíme postupně seznamovat naše členy se všemi
možnými lékařskými i záchranářskými
situacemi, jak na ně reagovat a jak komunikovat s pacienty. Ne vše se dá naučit jen
z učebnic, hodně věcí je třeba si vyzkoušet
a stále procvičovat.
Tereza Cettlová
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Chcete žít dlouho
a ve zdraví? Choďte!
Podle dostupných statistik ujde průměrný Američan 3-4 tisíce kroků za
den. Není žádný důvod se
domnívat, že průměrný
Čech (klidně si dosaďme
zaměstnanec a student
naší fakulty) na tom bude
zásadně jinak.

Je tedy zřejmé, že moderní populace ani
zdaleka nedosahuje doporučení Světové
zdravotnické organizace (WHO), které činí
10 tisíc kroků za den. Je pravda, že toto
doporučení bylo stanoveno spíše podle
názoru expertů než na podkladě kvalitních vědeckých dat. Nyní však časopis
Lancet přichází s velkou metanalýzou
15 jiných studií, jejímž cílem byla kore-

lace mezi počtem kroků za den a rizikem
úmrtí.
Pro účely tohoto krátkého článku nemá
smysl rozebírat metodiku a podrobné detaily studie, nicméně její závěr určitě za
zmínku stojí. Zjednodušeně se dá říci, že
její autoři nepřekvapivě prokázali, že čím
více kroků ujdeme, tím pro naše zdraví
lépe a riziko úmrtí klesá. Co je však na

Ilustrační foto: Shutterstock.com

20

facultas nostra • duben 2022

0.2
50

Al

Al

0.3
100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

0.3

Figure 2: Association between steps per day and all-cause mortality, in all participants, and by age and sex
Model 1 adjusted for age and sex (if applicable). Model 2 was further adjusted for device wear time, race and ethnicity (if applicable), ed
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Jak se bydlí s mediky?
Každý, kdo má to ,,štěstí", že má za kamaráda medika,
nebo s ním dokonce bydlí, po čase zjistí, že toto soužití s sebou přináší spoustu podivností, a ne všechny jsou
člověku milé. Vlastně žádný.
Jistě, medici jsou také pořád jenom obyčejní studenti…
Ale myslím, že se přeci jenom ten, kdo měl tu zkušenost
chvilku s medikem setrvávat v jednom bydlení, určitě
v následujících řádkách seznamu (zlo)zvyků najde.
1. Vyprávění o opravdu nechutných věcech,
a to obzvláště u jídla
Nejspíš za to může chronický úpal z bílých zdí nemocnic, ale jako by medici už dávno zapomněli, o jakých věcech se ve společnosti jiných lidí může mluvit a kdy se to
opravdu nehodí. Může se tak stát, že při jídle, kdy máte
k obědu špagety, vyslechnete zážitky z pitevních laborek o konzistenci střev. Horkou čokoládu vám pak medik
klidně přirovná k něčemu, co dneska viděl na oddělení při
přebalování pacienta.
2. Častý úklid/bydlení na skládce
V jaké fázi se bude nacházet vaše bydlení, záleží bohužel
jen na tom, v jakém stádiu zkouškového období se právě
medik nachází. Pokud ještě před zkouškou zbývá nějaký
ten pátek, budete mít doma uklizeno jako nikdy předtím. Medik zuřivě uklidí každé smítko, jen aby si našel
nějakou záminku, proč se na zkoušku neučit. Kdybyste
ho požádali o přebrání hrachu, s radostí po příležitosti
takové prokrastinace skočí. Běda ale, když má medik pár
dní před zkouškou a vy se snažíte opatrně naznačit, že
skoro plesnivějící nádobí ležící nějakou tu dobu ve dře-
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zu by už bylo potřeba umýt. Nebo že k tomu, aby člověk
vydržel v blízkosti stále se potícího medika, by stačilo,
kdyby se nezapomněl alespoň 1x denně umýt. Většinou
se však vaše přání splní až vždy po tom zkouškovém...
Do té doby si musíte pořídit kolíček na nos.
3. Pocit, že medik to má nejhorší na světě
a vy si máte vážit svého krásného života
To je věc, kterou ve vás medik dokáže vzbudit téměř ve
vteřině. Stačí, když nestihnete uniknout hodinové přednášce, proč jen se musel medik hlásit na medicínu, co
všechno je v jeho životě nanic, kolik se toho musí ještě učit
a co by všechno dělal, kdyby medik nebyl medikem. Když
se v sobě snažíte najít špetku pochopení a navrhnout, že
vždycky může přeci s medicínou skončit, kouká na vás
medik, jako byste se zbláznili. Proč by to přeci dělal?
4. Spánek ve zvláštní denní dobu
Není hodina, den ani minuta během dne, kdy by medik
nepohrdl možností jít okamžitě spát. A to kdekoliv. Zatímco ve dne kolem něj chodíte po špičkách, v noci při
návratu z párty můžete zjistit, že medikův pokoj stále svítí. Ale běda vám upustit špendlíček a vytrhnout ho
z jeho bdění nad čiháky. To by se vám taky mohlo stát, že
se nevyhnete zopakování si bodu č. 3.
5. Nabízení často nevyžádaných
rad o péči o zdraví
Přejete si rychle onemocnět jakoukoliv zhoubnou chorobou během několika minut? Tak to určitě bydlete s medikem. Nejenom že budete mít vždy vyšetření zadarmo, ale
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i diagnózu statim do konce života. Což ale nemusí podle medika trvat tak dlouho. Chytrák totiž dokáže udělat
z jakékoliv angíny možnou nevyléčitelnou nemoc, která
je v 99 % smrtelná. Měli byste si s tím proto co nejrychleji dojít k doktorovi nebo si rovnou vykopat hrob. Vždy
ale dodá, že není třeba panikařit. On sám podobnou chorobou onemocněl minulý rok a stále je mezi námi. Bohužel, protože v tu chvíli byste si nejradši přáli pravý opak...
6. Používání slov, které neznáte
Íza, itýda, opsie, ax - zatímco vy chytáte jen koncovky,
medik když může, chrlí slova, která se vám zdají, jako
kdyby sežvýkal encyklopedii. Jako by mu někdo do hlavy
nainstaloval generátor těch nejšílenějších slov a neexistuje tlačítko, které by zařízení zvládlo vypnout. Úsměvem
a chápavým pohledem však zachráníte svoji reputaci.
Jestli však chcete medikovi udělat radost, nechte si od něj
v několikaminutové přednášce slovíčko vysvětlit.
7. Výmluvy na stálý nedostatek času
Chcete vzít medika na nákup? Nemá čas, musí se učit.
A co na kafe? Třeba zítra? To taky nejde, v pátek je zápočet, musí se učit. A co někdy jindy, kdykoliv? No, víš,
to taky nemá čas. Však vy víte...
8. Výkyvy nálad, za které by se nemusela
stydět maminka v 8. měsíci těhotenství
Bohužel s emocemi medika je to jako na horské dráze.
A  bohužel nikdy nevíte, jestli to je právě nahoře, nebo
dole. Může se tak stát, že při nevhodné poznámce, např.
jak je venku hezký den, medik propukne v neřízený pláč,
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protože on už venku několik dnů nebyl. Naopak v den,
kdy vám umře křeček, prostě medikovi svůj smutek nevysvětlíte, protože on se teď zrovna musí radovat, protože se mu včera povedla zkouška. Ach ti medici...
9. Žádost o poskytnutí svého těla k výuce
V tomhle bodě si dávejte velký pozor, jak daleko chcete zajít. Začíná to nenápadně. Medik potřebuje na někom nacvičit fyzikální vyšetření, tak proč ne. Medik si
potřebuje na někom vyzkoušet neurologické vyšetření.
Tak dobře tedy. Medik si přeje vyšetřit vaše dítě. No
dobře, to ještě taky zvládnete. Medik si přeje, abyste po
své smrti darovali tělo vědě na výzkum. Dobře, i to by se
dalo pochopit, ale to, že si medik přeje vyoperovat vaši
ledvinu, to už se vám zdá trochu moc.
10. POZOR! Je to nakažlivé
Ať se vám to líbí nebo ne, čím déle s medikem bydlíte,
tím víc vám zalézá pod kůži. Tím víc ho chápete a jako by
to nebylo málo, tím víc se od něj učíte zmíněné zlozvyky.
Je to jako infekční nemoc, kterou dříve či později chytíte.
A tak po čase vyděsíte své přátele historkami o hnisajících pupíncích, o kterých vám medik vyprávěl z hodin
dermatologie.
To zmíněné nádobí ve dřezu tam přeci může zůstat
o týden déle... A hypofýza je přeci podvěsek mozkový!
Jestli na sobě pociťujete jeden z těchto příznaků, měli
byste rychle přemýšlet o evakuaci. Anebo o přihlášce na
medicínu.
Nela Tollingerová
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